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SARKT A SON VAZIYET Müstemleke 
, , 
zsz • tazelendi 

Japon Tayyare 
rı, ankin Semalarında 

detli Bir Harp Y aptdar 

B. Delbos Varşovada böy e 
bir teklifle ·karşı!aştı 

1 

ınma 
--o-

Milli kalkınma yalnız iktısadi de
ıu. ahlaki bir kalkınmadır: Kema
lizm yarattığı ycnı menfaatlar ka.
dar, kendi manevi'sinden kuvvet al
maktadır. Osmanlı lmpratorluğun-ı 
dan sade maddeten değil, manen de 
uzaktayız. 1918 mütareke hadiseleri- · 
ni tekrar hatrrlayımz: Saltanatın ru-' 
hi bitkinliği üstünüzde, askeri boz
gun havasından daha ağır tesir bı
rakacaktır. Saray ve hükumet adam
larında hiçbir şeref duygusu kalma
mıştır. Sokaklarda, sık sık ellerine 
geçen fırsatlardan istifade edemedik
lerine yanan namus pişmanianna 

rastgeliyorsunuz. Bugün yeni Tür
kiycnin kudretine vücut veren her
§ey, o zaman in kiraz cezasının haklı 
sebepleri olarak teşhir olunmaktadır. 
Damgaların en korkuncu milli'dir. I 
Birçok kimseler secerelerinde kendi
lerinı Türklükten gayri bir asla bağ
Jlyacak bir dal parçası bulnııya ça
lıısznaktadırlar. Halife, bütün şerıat 
müesseseleri ve adamları ile, düşman 
tarafındadır. 

Yeni Türkiyenin ilk kuvveti ne or
du, ne teşkilat; fakat teslim olmıyan 
ve yenilmiyen ahlak'tır: O, Mustafa 
KemaI'de şahıslanmıştır. Ve Kema
lizmın mayasıdır. Türk milletinin es
Jd f aziletıeri yeniden uyanmakta, 
bo~cu mistiklerin karanlığı için
den, yeni bir şuur şafagı sökmekte
dir. 

Hilafet ve Saltanatın temsil ettiği 
bütün müesseseler, bir mukadder'e 
boyun eğmişlerdir: Yabancı millet
lerin esiri olınak! Halk yığınlarmm, 
bu müesseseler ta.rafından henüz tah 
:r:ip olunmıyan, ahlak kıymetlerine is
tinat eden milli dava ise hürriyet ve 
şeref türküsü çağırıyor: Biz evvela 
manen kalkındık. Ruhumuz kurtul
masaydı, mahkum kalırdık. Kema
lizm'in masalsız, fakat hakiki fazilet
lerden maya alan ahlala, yeni nesil
lere bırakabileceğimiz başlıca miras, 
yeni Türkiyenin devam etmesini sağ
lıyacak en büyük inancadır. 

Falih Rılkı AT AY 

Fener bahçe ı 
1 

Beşiktaş j 

Müsabakası ı 
Fenerbahçe - Beşiktaş birinci ta- I 

kımları yarm Kadıköy Fenerbahçe ı 

stadında saat 12,45 te karşılaşacak-ı 
!ardır. Bu maç için hakem olarak Şa-

zi Tezcan seçilmiştir. 

Civarında 

r Açıhyor 
Konya, (Kızılay) Ilgın ve civarını 

sıtmadan kurtarmak, ayni zamanda 
60 bin dekarlık mümbit bir toprak 
kazanmak maksadile yapılan kurut
ma ameryesi devam ediyor. Açılmak 
ta olan Ilgın - Balasan - Atlanti 
kanalının 27 kilom~tresi ikmal edil
ıniştir. 

Orta ve Tipi köylcıi arasındaki ba 
taklığı kurutmak ıçi:l de bir kanal a
çılacaktır 

ı 

l 

Por+,kiz Matbuatı, Almanyanın·Müstem -
• 

Şanghayda Hadiseler leke isteğine Sert Cevaplar Veriyor 

Japonlar, Fransız ve Amerikan İm· 
tiyaz Mıntakalarına Girdikleri İçi!1 
Heyecanh Hôdiseler Başgösterdi 

Paris, 4 (Hususi) - Fransa Hari 
ciye nazırı B. Delbos, yirmi dört sa
attenberi, Varşovadn hükumetin mi 
safiri bulunuyor.B. Delbos Varşova is 
tasyonunla, protokolün icap ettirdiği 
ııekilde selamlanmıştır. lstasyonda 
kalabalıkça bir halk kütlesinin top
lanmış bulunduğu göze çarpıyordu. 
istasyonda Hariciye Nazırı B. Beck 
ve diğer alakadar hükumet erkanı da 
bulunuyordu. B. Delbos, Leh hükfı -
met adamlarile samimi mi.ısafahalar
da bulunmuştur. 

Son gelen haberlere göre, Fransız 
Hariciye Nazırile Leh hariciye nazın 

arasında mühim görüşmeler derhal 
başlamıştır. Bu görüşmelerde B. Del 
bosun Almanya hariciye nazirile Ber 

' linde yaptığı mülakatın da mevzuu
bahis olduğu kuvvetle tahmin edil
mektedir. Görüşmelerin müsait neti
celer verdiği de kuvvetli tahminler a
rasındadır. Varşova matbuatı, Bay 
Delbos'un ziyaret ve görüşmelerini 

umumiyet itibarile çok dostane kar
şılamaktadır. 

Kıymetli mücevher ve diğer e_fyalarını Çin ordus•ınun iafe 
ve teçhizi için iane olarak veren Çinliler 

Şanghay, 4 (A.A. - Röyter) - 'llüddet zarfında inzibat krtaları mev 
Japon kıtaları tarafından muhafaza ·ut kuvveferi takviye etmek lizere 
edilmekte olan beş kamyon bu sabah ılelacele hadise mahalline kadar git
Fransız mıntakasına girmiye teşeb- mişle~r. 

büs etmişler ise de Fransız zırhlı o- Fransız mmtakasınm methali bir 
tomobilleri, kıtalan ve polisi tarafın
dan durdurulmuşlardır. 

Civar sokaklar süratle tahliye edil 
miştir. 

Altı Japon zabiti, Fransız zabitle
rile müzakereye başlamışlardır. Bu 

Yeni Tren 

az sonra kamyonlar, otobüsler vesa -
ir arabalarla kapanmıştır. 

Fransızlar Bund'un önüne üç z.rh
lı otomobil dizmişler ve bunların yir 
mi metro kadar ilerisine, tüfekli 

(Arkası 6 ncıda) 

Hatlarımız 

Eldeki Plan Dairesinde 
inşaat Devam Ediyor 1 

İki Sene 
Hudutları 

Sonra Şark 
Demiryolile 

ve Garp 
Birleşecek 

Hülzumetimiz.in girişmiş olduğu 
demiryo!u faaliyetini gösteren 

canlı tablolardan biri 

Ankara, 4 (Kızılay) - :Memleket 
dahilinde demiryolu inşaatı elde 
plan ve projeler duhilinde büyük bir 
faaliyetle devam etmektedir. Mevsi
min kış olması, havaların inşaata fır 
sat vermemesi gibi engellere karşı da 
lfızımgelen tedbirler alındığı için krsa 
ve kara rağmen demiryolu inşaatı -
mız aksamadan devam edecektir. 

Erzurum - Sivas hattında inşaat i
ki taraflı olarak ilerlemektedir. Onü
m üzdeki iki sene içinde, bugün inşa
halinde olan demiryollanmız tamam· 
lanacak, trenler işletmiy.e açılacaktır 
Hükumetimiz şark ve garp hudutla
rımızın en uc noktalarını <lemiryolla
rile birleştirmiye azmetmiş bulunu -
Y.:>r. Çok yakın bir istikbalde Edirne
den Vana kadar trenle seyahat müm 
kün olacaktu·. 

Diğer taraftan hükumet demiryolu 
işletmesindeki en son terakkileri de 
adım adım takip etmekte ve işletme 
malzemesini bu terakkilerin icap et
tirdiği şekilde tamamlamıya çalış • 
maktadır. Demiryolu işletmemiz, her 
gün yeni vagonlar ve yeni lokomotif 
!erle teçhiz edilmektedir. 

Fakat muhakkak olarak ileri sürü-

lngiliz · Amer" an 
Ticaret Anlaşması 

ve İtalya 

I tal ya Hariciye N az.ırı 
Kont Ciyano 

Roma, 4 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirinden: 

Siyasi müşahitler Nevyork Times
te çıkan bir makaleye Popolo d'ltalia 
gazetesi tarafından verilen cevap 
hakkında uzun tefsirlerde bulunmak
tadırlar 

Müşahitler. ltalyan matbuatmm 
şimdiye kadar lngiliz - Amerikan 
müzakerelerinden bahsetmediğini, 
fakat Popolo d'Italia'da çıka'Q maka 
lenin Tngiltere ile Amerika arasında 
yapılan iktısadi müza 1{ereler·n ltalys. 
daki aksüıameli hakkında bir fikir 
verdiğini beyan etmekte ve ltalyanm 
İngiliz - Amerikan itilafının kendi 
iktisadiyatı için vahim bir tehlike 
teskil etmesinden korktuğunu ilave 
etmektedirler. 

Avni müşahitler bu itilafın bir te
caviiz mahivetinde telakki edildiğini 
söylemekte ve lta~yanm demokrru:i
ler tarafından a~ bırakıldığını kay -
dettikten sonra pek va kın bir mazide 
ittihaz C'ditmis olan iktısadi zecri ted 
birlerin ttalyan efkarrumumiyesin -
de canlı bir hatıra şek1inde kalmış ol 
duğunu hatırlatmaktadırlar. 

Fransa Hariciye Nazırı 

B. Delbos 

len haberlere göre, Fransa Hnrıcıye 
Nazın, Var{lovada Lehistanm ~cm ı 
teklerile karşılamnıştır. 

Lehistan, kendisinin de Alm ny 
gibi müstemlekeye muhtaç vazıyette 
bulunduğunu, Fransız Hariciye N 
zmna bildirmiştir. B. Delbos'un b 
isteği nasıl karşıladığı hakkınd he 
nüz bir haber alınamamıştır. 

Lizbon, 4 (A.A.) - Diarkı Notıcı

as gazetesi yazıyor : 

"Almanyanın Lord Halifax'tan 
tcdiği müstemlekeler arasında Por
tckizin Angola müstemlekesinin d 
bulunduğu hakkında mntbl!atta 1-

kan haberlere inanmak istemiyoru 
Bununla beraber şunu da bir k 
daha söylemek isteriz ki, Portek 
hükumeti vaziyetinin değişm d - n 
açıkça bildirmiş ve Portekiz m il ı 

de hükUmetin hattı hareketini t " 
etmiştir. Hükumetin hattı h r k tı 
şudur: 

Portekizin müstemlekel~ri h k
kmda vukubulacak muhtemel t 1 p 
lere karşı katiyen müsamah~k· d 
ranmamak.,, 

(Arka ı 7 incide) 

Fransız Meclis· 
Son Hadiselerin 
Münakaşası Ol 

Paris, 4 (A.A.) - Parlamento 152 
reye karşı 437 reyle dahiliye nezareti 
tahsisııtını kabul etmiştir. Tahsisat 
1793 milyon franga baliğ olmaktadır. 
Tahsisatın kabulünden evvel yapılan 
münakaşalar esnasında sol cenah me 
buslarmdan Dommange Dahiliye Na 
zınna "Cagoulard,, meselesini ciddi 
telakki e<fp etmediğini sormuştur. 
Mebus, kanunun tatbiki esnasında 
müşahede etti!;rini söylediği bazı me-

muriyeti suiistimal etme hfıdıs 1 
ni tekit etmiş ve C. S. A. R. v k 
dolayısilc zan albna alınan bazı e ı 

muharipler~ emniyet müdlırhi - r. 
yapılan muameleye itiraz etmi tir. 
Sağ cenah mebuslar tar fınd 

Parlamentoya tevdi edilen bir t d 
teklifinde tahsisatı mesturen'n P 1 
mento tarafından kontrole tabi tut 
ması istenilmekte idi. Bu teklif r dd 
dilmişt:r. 

Kızılay ve anavatana gelen göçmenlerimiz 
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için 
•• • z sn e 

ar çılıyor 
Evkafta mahkukat 

yakından 

İki Tayfa 
Suç Üzerinde 
Y akalandllar 

Bır vapurda çalı an iki tayfa va .. 
purda hırsızlık yaparlarken suç üs
tünde yakalanmı ardır. Hadise §OY• 
le olmu tur: 

D vlet denızyollan ıdaresinin Mer 
ın vapurunda ara sıra ufak tefek 

hır ık v k rı olmakta ıdı. Va.-

Fakir 

' 

ve 
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Amerika, Silihlanmıya 
Ehemmiyet 

. :;-ı 
ngiliz Ordusunda 1 

Son Değişmeler 

Veriycr 
Hiikumet Yeni 

Tedbirler Almak 
Kararını Verdi 

Srperler 
içinde 
Harp 
Oyunu 

Londra, 4 (Hususi) - Ordunun yüksek 
kumanda heyeti arasında yapılan •on de-' 
ğİfmeler, gazetelerde ehemmiyetle tetk "k 
ve tahlil ediliyor. Y Qflı kumandanların he
men hepsi iatilalannı vermi,ler, mütekait' er 
meyanına alınmıflardır. Bunların yerlerine 
ilmi ki/ayetlerine itimat edilen niabeten genç 
generaller getrilmi, bulunmaktadır. Gaze
teler, yapılan bu değifmeleri çok müsait te
lakki ediyorlar. istikbal harbinin, son sis
tem silahlarla mücehhez orduları idare ba-

Nevyork, 4 (Hususi) - Amerikanın mil'i 
müdafaa c'hazları ellerinde bulunanlar, si
lahlanma meseles'ne büyük bir ehemmiy tle ı• 
devam edilmesi IUzumunu tekrar ileri sürmiye 
baş!amı~lar,dır. Ordunun ileri gelen erkA nı A-

'k -..I d b"Ih . Bu re 'mler I merı a oı,µu ve 'lnanmaıının ı as a boyle 

kımından dlğerli kumandanlar tarafından 
muvallakıyetle ba,arılacağı mütaleaaı i'eri 
•iirülüyor. Yeni kumandanların hemen hep
si Büyük Harpte ilk zabitlik rütbelerihe ma

bir zamanda çok kuvvetli bulunması lazım gel
diğ' ni, dünya ı'yasi vaziyetinin karışık bir 
manzara gösterdi wi şu gün'erde ordunun silah 
bakımından bütün ekıikl r"n'n h'c vak't geç"r
meden tamamlanması icap ett' wini söylü
yorlar. 

Alınan haberlere g· re, hül um t ordunun modern 
silahlar bakımından bUtim ek i ini tam mi m k 
ıçin kati te ebüslere gir' m k kar rını venn· bu
lunmak adır. Bu k rnr icabından olar k yakında hü lik bulunuyorlardı. 

-~!l!!!!!!!!!i!!!!!!!~~~~~~~~~~~. kumet tara ınd n p r 1 • ntov b zı tPk 

Pan Helleni~ 
Kongresi 
Toplandı 

At na 4 (A.A.) - Atina Ajansı bil 
dı ıyor: 

Amele ve memurlar Pan Hellenik 
k ıresı, Yunan işçilik il~min r1 Me

hükumetinın J ·ı n· i ve nulli 
bütün kuv\ etite müzah ı et 

tun n s:>nra , 
ne nihay t vermış r 
ongre, bundan sonra Y Jmı.ni !a
umumt ı konfotterasyonunun ye 

unun azal nr.ı sc mişt•r. 1 
mtlst•eşarıD mitratos ittifakla yeni bü 
r un umumi katipl•ğine se~ilmıştir. 

K n re azaları dağııma 'a•ı evvel 
m•llı ma ı söylemılj er, kı al ile Me-
t k n i imlerini a. ktşlamışlardır. 

G zeteler amele nümessıl!er n:n 
bu v tanperverane hareketlen hak
k tef irlerde bu unarRk zihinl r
d hu ule gelen büyu'' değ'Ş\kliği mü 

de etmekte ve ·•orak ve ü füıcil 

e tem yona! devıın'1en.1'e kadar u
za bulunuyoruz , demektedırler. 

Kont ve Kontes de Par1ı 
Paris, 4 (A.A.) - Courr er Royal, 

Kont de Parı 'in Action Fran i e 
gazetes ni takbıh ed n b'r beyanna
me ini ne retmektedir. 

Yugoslavya Baıvekilini 
Papa da Kabul Edecek 
Vatıkan. 4 {A.A' - Yug 

Başvekıh B. Stoy · v c 
z yaret e nasında P pa 
da kabul edilec kt r. 

1 c ktır. Hı' m t bu h 
a·rd 

tan "Pam k 
n, 4 <AA) - G 

Ve ka ı t 

arşı 

m! 

J 

Ci.EK ... 
Kurumlar Ne Olacak? 

- General 
1 ç·n k ti 

.,,,.,,,,..,o-· ı h berlerı üze 

Ch annızda tat kömürü yakan bir 
lokanta, bir kalörif er veya bir müM
sese l arsa bütün masumlyetiıılze 

rağmen eliniz, ) üzUaıüz karadan kur, 
tulamaz. Çünkü bu kömiiriin civara 
attığı kurum, deyme kurum satanla
rın yeti!Oemiyeceği kadar kara ve•· 
vı gandır. 

Ben, bu çeşit kurum kusan bfrkac 
bacanın komı usu olmakla bedbaht 
bulunm kta) nn. E\ imizi havalandır
mak için pencere açmak şöyle dur
sun, aldanmıyalım dl) e gözümüzü 119-
t hmız zaman gözümüze kaçacak de
recede müziç ve saygısız bir kuram 
) ·muru altında bocalıyoruz. 

f 

• ra 

Yat klarnruzın, ) emeklerimlzfn içi
ne girecek, eş) amızı karartacak bale 
g n bu mütecaviz maddeden şlki

l t et k kom ulanmızı tedirgin et.
m • olacağız. Li.kin onlar da idrak 
et el' dlrler ki; ocakta nohut kaym
l c dl)e b'zi kara bir kar tabak .. 
a t a koyDıQ a da hiçbir baldan 
)Oktur. 

Medeni memlekf'!tlerde bö) le civan 
.lzaç edecek is yağdıran bacalara, be
ledı' e hemeıı birer kafes koydurarak 
kurum çıkmasım mmettirir. 

B'zd ne gibi tedbir almdığmı bil
miyorum. Pek i)i bildiğim blrtq 
v rsa hergtin eh anmızda birkaç ba
canın su gısız ve fütursuz bir halde 
bize do•!ru islerini savurd$, ve 
penc terimizin kapah olmasına ral· 
m n bi im de bu Is yağmuru altmda 
her .. ., blru daha kararmakta olu-

B. F~LF.IC 

Bir Deve 

Sahibini 

Öldürdü 
Ay n (Kızıl y) - Karapmar na.ı 

b y ne b ı Hacı Ali Obası köyüa
d bir d ve, sahibmi febı bir teJdJdıe 

o dilrmü tür. Tafsilatı şudur: 
K ra O man ve oğlu sahibi olduk· 

'Tütü, tabir edilen pehlivan de
veler nı nsana hücum ettiği için va• 
kıtı v kit z dôverlermiş. Kara O.. 
m n dort gUn evvel deveyi yine döv 
mü ve ani lan hayvan, intikam Ü 
mıya kar r vermiştir. 

K ra Oman. yalnız başına otlap 
d ve, etrafta kimsenin b1I • 

ı h setmiş '9e sahibine bil 
. cum ı · tir. M~hur deve kinlııl 

unutan K a Osman. "o kara oğlan,. 
diye h yvanm boynunu okşamak ta
t m f kat deve, Kara Osmam e
ınd n k ptı • gibi kaldırarak hamut 

d n len semerinin ağaç kısmma vur
m y b 1 mı . sonra yere fD'latm11• 
tır O man kaçmak istemişse de deve 
il nne çıkıp kendisini iyıce ezmit, 

G teler, iş saatlerirun sek ze in
nlm ı, asgari yevn ye er, içtim i 

te n t ve ıla ... gibi yeni rejimde Yu 
n n amelesınin nail old ığu ıçtimai JS 

1 h tı saydıktan sonra Yunan işçile
r nın şımdi Hellen ::ınanesıne uygun 
b r ılli vicdana s•thlp olduklarım i
l \e eylemektedirler. 

-0-- Fransa ve ltalya Münasebetleri 
onra yanma çömelip ca.n çekişen 8& 

h'b'n n neresi kımıldarsa orasını dil 
ı y d ve zavallıyı öldürmUsttlr. 

ltalya Meclis·nd_. 

Habeıistan iti 
R ma, 4 (A.A.) - Mecıi.3 Mısır -

k pıtü asyonla:-m ılgclSI hakkL'l· 
ontro muahed a n• ve Somalı 

r 1 rr hakkında•u Inguiz, 1'.alyan 
velenamesinı ta.<:1v p eylemiştir. 
, ayni zaman fa. f.iabeşıstanda 

ın atı için de 3 nılyar liretlık 

kr dı kabul etmıştir. 

-o-

Brezilyada Siyasf 

Klüpler Mülga 
R de J neyro, 4 LA A.) - Heisı 

ur. bütiın siyllsı birliWeri lağve 
b r mınıame i mzaıamıştır Me

n da işc;i eıı<'h.k~annın koo
f a lar daluıinde vc)'lJ.den tan 
leceğini bildirmiştir 

in ilte ede 
Tifo Afeti 
Lond a. 4 ( A.A. l - Croydnn'da 

h ürmekte otar/ tifo salgmm -
d un bir kişi daha ötmilştilr. Şim 
d k dar tifoya tutulan 254 kişi -

k i olmüştür. 

U zak Şark meselesini tetk'k 
etmek ve Çi.PiD istildi.li hak 

kında mevcut be)nelmllel mu he
de ahkamı de.iresinde, imkan bu
lunduğu takdirde, Çin - Japon har 
bine müdahale etmek üzere Brük 
~I konferaınsının içtima etmiş ol
duğu ve büyük Britanya 1'1'hriha<i 
nazırı Lord Hlifax'm Almanya)' a 
giderek Adoff Hitler ile mü ak t
ta bulunduğu bir sırada ) al'ı res
mi ltalyan gazetelerind n "Tribu
&,, ay.ni gazetooin Paris muba
blrilğınl yapaa Skardaoni'nin im
zasile Franq • ltal) a dostluğu 

mevzuu etrafmda n~rett ğl bir 

makale, bütün dün) a mat uatı

da olduğu Jtlbl, Fransız mat9Ja
tmda da bazı neşrı) at ) apılması

m mucip olmuştur. 
Temps gazetesi diyor W: "l'an 

resmi mahiyette bir ltıılyan gaze

tesi Uk defa olmak tiZf'!re Fransa
dan bahsederken cemllekar -ıözler 
sarf etmektedir. Bu itlbarla "l'rl
buna., nın neşrettiif makale siya
si mahflllerfn dikkat nazannı cel· 
betmekten hali kalnuya"aktfr. tık 
defa olmak üzere bb' f aşı~t gaze
tesi Avrapada dJJrtat.ör•ukl1>rin ve 
demokrasilerin yan) aııa 'a~ ) abil-

mel ri im A lannın a.ranm sm
dan bahsetme.kt.edır ve makale 
Lord Halifax'ın Almanyada thılun 
duğu ve lnglltere Ue AhWlınl a a
rasın<la müzakereler başlamış ol-

duğu bir zamana te adüf eylemek 
tedir. 

İ:. ütün ltal~ an matbn·1tmm 
t:J ıoı'ddetli ~ir kontrole tabi 

bulunması n fasi t gazetel0 rinden 
h rhangt blrlnlo Roma bukuıne .. i
nin politikasına uymı) n ~i) asi tez 
lerd n birini müd f aa etnıP.H sa

r hlyetlni haiz olmam88ı itibarile 
bu makalenin ilham altında yazıl
mış olduğu kanaati husule gelmek 
tedlr. 

Bunun için ''Trlbuna,, gazete.si
nin bu makalesi Roma hlildimetl

nln Fransa muvacehesindeki tema 
yüllerl hakkında dikkate sayan bir 
bıarettlr. 198.1) 8f.llesi lldnr.t kbu
nunda akdohman aniaşml'rfan son 
ra Fransa ltalya miln~hetletfn 
de hMhangl bir hail kalmanıaby
dı. Bunun bayle olmam smdan do 
ğan suç Fraasaya raci değildir. 

Her lki t raf psiko oj k h t 1 
düşmu ler u. "Tr bun • l u 
Frans n Lat nllk, AHupa ve dün 
ya bakımlarmd n h"r mıs' sa
hibi oldug ı u itiraf edh ır ve fa .. 
kat Fra.n n Habeş" tun har 1 
esnasında "it IJ an11t imh ~ poli· 
tlkasına istirak etmekle mm~ nm 
zın en biı ük hatasım,, trt k:'ıp et
tiğini SÖ) t')or. Bu iddia ka u:e sa 
)Bın d w ldir. Fransa Jal 12. Ylıl t 

ler Cemi) eti aza...c;ımdan o an hir 
d vlet s fatile deruhte etını~ bu

lunduğu teahhiıtleri ifa f'tn ı tir. 
Zamıuıımızm en büyiık hata.'iını bu 
değil, ltalyanın Orta Avnıpad 1 
mevzilerini Alman) a) a te ket ı ş 
olması teşkil eder. 

•ı tal) a bu suretle Streza cep 
hestıııı terketmlş ve Ro'lla 

- Berlin mihveri diye teşekkül ~
den otoriter devletler blokuna gir 
mlştir. Bu blok liberal ve dPmnkra 
tik devletlere karşı si tematik fl"r 
surette ~h n bb mn nulır Ro
ma. Fran a in ltere do t 
ralmedar et k tem ... .a., ....... 

A n deve nahiyeye götürülüp mil 
h d altına almmıştır. 

Amerik~da oıa 
I 

Çıkan Bir Görüım• 
V ıngton, 4 (A.A.) - Endtlstıl 

t k 1 t komıtesi lideri John Levta le 
le ı federasyonu şefı Green arasmda 
yapıl n " ulh , görüşmeleri dün ak· 

m n h yet bulmu tur. Müşterek 1f 
c ph t kıli ıçın ne bir netice, ne 
de bır tav ıye bulunabilmiştir 

Yu anistanda Metrı 

U lü için-
At na, 4 (A.A.) - Gazetelerin ha 

b r verd • ne gore, ticari mu~ 
ler içırt ol ü olar k metrenin kabul 
dılm Si ve bir ôlçü ve ayarlar b 
hd sı hakkında tetkikatta bulunmd 

üzere hUklımetce hususi bir komla 
yon te kil edılmiştir. 

Bahçede Muhacir 
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Florya tarlalarını sürmek ve ekmek yüzünden bir.birlerine gi
en ve çarpıtan Safra ve Küçükçekmece köylülerine ait büyük bir 
ahkikat dosyası dün Müddeiumumiliğe verilmiştir. Nöbetci Müd
eiumumisi Sadrettinin tahkikine el koyduğu bu hadisenin taf
ilatı şudur: 

Kil<i.ıkcekmccc koytinden Nazif, ı-

orya tarlalarından biris:nde çift 1 B · o • • 
ürüyı.:>rmu 1• ılcrdcn ihtiyar bir adam l r ' um 
örünmüş, bu adam Nazifin yanma Ji ""d . · 
aklaşmış ve kendi ine hiçbır şey söy a 1sesln1 n 
emedcn Safra koytine doğru yoluna 

7 
k 

vam etmi br. Biraz sonra Florya Q h / k af J 

t 
he ' 

çu 
Müdde umuzmlik, dün bir c hte -

karlık tahkikatile me"'gul vlmu tur. 
Hıld" · n'n, Serki •. Münır Mumt z. 
Cemal Ve Ali adlı d. rt uclusu var

dı. iddia şudur: 
Serkıs n g.ımruk ıdaresine 3750 li

ra borcu \arını . ld reye b r kd ll t 
s •nC'di vermi not rin t dık e+t · ğ• 
bu srnet tc> M""nir Mtimt z kt>f J ol 
rak gosterilmi tir. A~ ıl t nette Mü
nir Mümtaz al 1:1dt> bir kPf 1 olarak 
gö terild"ği h ldc sonradan ii tilne 
<~Iüte .C'l i1 kef"ldirl kaydı ilfı. e e 
dilmiş ve C't>malle Ali sın.inde biricı; 
QP buna hit e-c" terilmışlrrdır ld 
re.> bu senette'" ünb l"'n"" ş. poliı: tP 

arlalarına Safra köyünden on iki a
aba ile 20 kişi gelmıı:ı, tarladaki köy 

illerin tecavüze uğrıyacaklannı gö-

n Çekmeceliler de karşı tarafta yer 

iüıı"r Mtirnt zm nt>tte gb. terilN 
Müddeiumum lık dün, bir ölüm tah adr ni tetk k pt'Yl.·s. bu dr<'"' n d 

k kine el koymu. tur. B y Salim, dun uvdı rma oldu - ıru " bu uydurm 
sabah Ye: ılkoyd n ılerlerk n birden ~ .. ese o rn \lp Ahn"n rı h rl t et 

mıf<lar, kadınlı, erkekli 50 kc
1
i ta.;, bire Y re dii mi.i ve başınd ın yara- ~-klf'ri rı tir ırıp v r lmr t•r V k•" 

dun ve d renlerle biribirlerine gir- lanmıştır. Yarnlı tedarık c.;dilen hır da mt 'lı k rneı r'ne b~ ıa,.,a<'aktır. 

u ağır surette 

aralı erkekler Gureba ve kad nlar 

a Haseki hastanelerine kaldırılmış
ardır Bunlard n bazılarının 15 gün
e, bazıları on günde, iy' olacakları 

akkmda roparlar venlmiştir. 

Müddeiumumilik bugün t hkıkatı 

itirecek ve suclulıırı mahkemeye ve 

-2-

düştükhn ve yaralandıktan onra 
mı öldü? Bu husus tabib adihn vere
ceği rar·..ırla aydınlanacaktır. 

Sa e 

I' il mış. 

c i1 
Mekt p ıd rt ı d"rılo avı 

dnkc>n bun·ın saht oldu<nınu c.i~erı 

miş ve kendıs n· mfüM "umur."1 "'e 

il 

mır tır. I t 
k meye k tm t r. 

kişilik bir cemaatin bak yco::ı dt• hıhizam alam tini 
g::ı~tererek biribiri arkası, bir harp sahncsı ekllni 
alan sofradan c;ekilmeye b~ladı. "Asfnsım, ah h1y
rık ... " diye ınlcm ınden bir ermeni oldu-;ıı anı ı-

1 n üçiıncü k dmı bir mus vi tütün tal! rı ve onu ıki 
l darına zabıtı ve nihay ... t b n takip ettim .. 

........................................................................................... • • 
Elb ~ l rimı bin mu k • J c•karıp ora~a bur } 

fntattıktan som~ kcn:lımi de, b·r iç göml -i ilt, · t 
yatağa atabilm tım ... D mz dalgaları ş"mdil k d ı

ma yan lan vuruiu;und n, ve yatağın bu vaziyt•t 
amut gC'ld uıd n b ni birbuçuk metre ırtıfoJ n k -
m ranın sert do emcsı üzerine fırlatmak t~hli'{' i 
yoklu .. h mara salona nisbetıc kenar ve dPnize ya
k n olmusnd n V(' onu denizden ayıran yalnız mi
nın ktipe te i bulunmasından burada sall ntı salon
d n d ha fazla idi.. Vapuı un köhne ııh ap kısmının 
bu kad r kuvvdli dalga saveltferinc s.ı.bahn k r 
naaıl tahammUI ı:d bilecrgini düşüntlyordum .. D. va
ra mıhlı b~yaz madrn şamdan iç~nde yanan mumun 
tıtrek ve zayıf z.y<U-jı buraya muka~si bir ttirbe v z'l 
Vt:riyordu. Ve bu cılız ve titrtk zıya iç.nde g zg z
dırdı m duvnı larda h t vru1da en iptıdai bır t li
"'iye aletıne rasgelmek imkansız oldu. Vapurun oor
d ına müt \ ccdh b ım her )""ni bir dal a savı -
tınde yaı.::ıtıktun f.rlıyarak c.ncak kırk santim irtıf..ı· 

ındakı tavan iddetle carproakta ve mukabil tcı rle 
~ ıne ~astı;:a dUB'll('kte id". Duv rlarln tavanda la
l .. ydane dola n karafatma ve hamam bôc klcnnın 
bu vaz'f sizlı • ıne gıpta ctfün.. Bu melim dert in -
nı canmrlan o kadar bıktırıyor ki iki saatlik bir a
z ptan sonra vapurun bu karanlık ge<;ede bu deli vt 
cılgrn denizın ortasında se izcc kayn· yıp batın mı 

en hayırlı bır h 1 raresi bularak bunu t menniye ba. 
l dm: ve boyle fırtınalar n ticesı batan vapur yol
cularının bu ş kil olümdt n dolayı, hic te b db ht ol
madıklarına hi.ıküm vcrdım .. Dı arda hala tabak, "ı
nak. catnl ve bıçak s sleri duyulu~orClu: g lıba r
sonlar sofrayı topluyorla .. dı. Biti k kamaralarm ah 
ve eninl('ri bıraz hnf.flcmi ti ... Mahsur hava git , " 
teneffusü gu<'i tıriyordu I<' k t mütem diyrn kam'l 
ı nı 1 bırıcik lambozunu d ve:n dalgalara k~·. hat
ta hayat b:ıh wına bi1(' ol a, bir an içın pencereyi a<;.
mak, ariJe kamarayı tonlarca su ile doldurmak tl -
m kti. Hatt gittikçe artan su sızıntılarına kar ı, k ıv 
v t bulup ıkin ·i ihtıyat dt1mir kapağı da kapamak 
F zım<iı... T vanın kuru tahtıılarına çarpmakta de
" m td n kaf mı kısmPn bu azaptan kurtarabılmt.k 
ic n. yastı ~ı b ımm altından ç karıp üstüne koy..ı.
r· k bır Df'Vi tampon yaptım. Denizin kudurnıasmın 
b"raz hnf ıf erm si i irı y ~;ne çare şidd t1i ve sürek 
1i bir yağmurdu ve en radikali de bıttnbı bir lim na 
il ·a idı •. 

Denız, dalga, fırtına, bo ;ulma kabu:ları aras•n<la 
y r da'11n bir hale ~" m tim: bu hal ne kadar ür-

.. bil ; orum. > l'lız.. iri ve s rt fakat mu. k bır 
e n 'n·m l ~ · ndı"ini ve ana lisaniyk bırı inin ha 
ı:mi .-orduğunu i tir g b' oldum. lnsanın f laket irm

'1atırla ma ı ve bu hatırlanmanın oz dılle yapıl
. re> k vm t1i r v yarnbbi!. GJnlpr, hatta hafta

ri r < rındir i ıt•i 'im ana lı anının bi has-
pııı.ı V t'r "' (1 "m "'t'c!ı>n bPri tek ke ime 

• ... ırn tıım tn n sıhhatte ve m('sut · Ken 
.,.! ""'u n k d'lr anlam yor: fak'-'t h stal k ve 

f · Pt snl'Tn !a bunun vok uıı;u n• hıı.~ranh ... Bil
'f'ıa .. ı merd· m ir •. milrtenip. sık•lr,ı\n yabancılıı.r-
1 mütevuhhı , k dı toprağında bile> seyah tter 

! 0 ~ @ ~ lfl 0 tY ~ lf © M ifil '1' ~ U fi~ [,Vı /j (Ç İ . ....................................................... ~····· ................... . 
ı ıdı ... E.ıı s ~ r.ı g u~ n bu 

tun \ pur y ku u ,um (; ıı ı ıu , k ndı mt.:vkıını " 
hatt h ~ mı tl!h ı eye koy · k bir ki b n 
J pd ,ı ı ı·ik er, herl u , ~ t n <oi< t dd .. t v ıs

tif!na ile ald ;ı b, h i eı ımd n d ' yı d ~i dı .. V .. kti 
le bir Su tan sarayında uıun m dd t svfrrı.cdı't , ki-
l re Jil, c.tmı.ı olan bu sabıl: ' t , • Y€ ı ,ı Ti.ır, 
ekmeğini unutmıyacak kad r oy bir ın ınm ... B r 
lımonata, sade kahve, $0 wuk su. ( y tp·m k hu u 
f: unda i talep erini b i •tlt.: ı il r dd ttım. Bir 
az rin hava dedim . Bu üYl bir t· 1 p i ltı dünya
nın büt · ı Yorf{il(ri bir ar y g l in .ı imkan 11-

dı, clinkü bu ku ücük vapu la U\ rt yı mlfü ma ii· 
s n y lay n dalg 'aı- n hücumun kar ı k "lort..ı ka
p ğı da k p r. rak etıafı i stik H mu mbalarl sı -
rılmak sur"'tiyle gayri k bil nufu ib·r hale getiril· 
m· ti; bu sur .le b"z adeta bir tart lbahirde ım ız 
gıbi idık .... Saati sordum il.ı, d di. a ıd:ı.ki bpş ya 
taktan çıkardığı yastıklarla tavan mü ademe!erine 
kanır kuvvetli tamponlar yapan adam· Jız yerlere 
fırlattıgım elbıselerimi toplavıp gtiz ke kahpl dık
tun \e z rla, kilıtli çcnelcrimd<'n agı:ıma bir.,aç dam
la limonlu su damlattıktan sonra gitti... 

D ııizin bu emsalsiz hırçmlıgı giındüzleri ve bilhas 
sa sab:ıhları kısmen hafıflC' m<= k. • k anı ve bılhas a 
gec ı ri ft>vknlüde aı tmak surl tiv!c tam U< gün , e 
iıç g ce sürrr k hepım · zı kırıp çirdi m( • :z hı· 
r ktı ... H le ikinci geoo ,ü terc=n ıdJ tle k utanı 
b'le ümıts 1 gc süri.ik'edi im " b nim aziz do tum 
Yorgivı d y ıtnğa dü urduğtinü bı'ahara ogrendim. 
Bu es da vapur. bu bc>rb. t d rdin ptomlannın 
cok mü h !->c>tinden. ~ dC'ta bir koler tan i ha-
lini nim . tı. G<><>e>lcri taa fii" had bir d re>c V"' <'ıkı
yür lu .. Ba ambar' arda tı~ ~ ılmak t hlikrsi r:il tp. 

ren Yw1 n askerleri vt> bir kı ım roluk ocuk, bi?ım 
kamara! rın ic.ine açıld y,ı \re herke>s·n ~ atakl rında 
bitap nlemelcrinden dolayı ne oturulup n de ve
mt: k yenilmediğinden metruk kalan salona nakledil
mi · y rltrc masa ve k mape üz rl<'rine yatırılm ştı ... 
Bu k. dar 1dP111elere e ki bır lngil"z yapı ı olan bu 
ctiriık teknPnin gb terd·~ı t h mmü h 'l'ete sezay
dı Bu C'sn d'l başta Mvkanos. 'N'i't na aları Qlmak 
iızRr-.> ır.c:ıivl s·sam. S1kız. li illi v d ha bilmem 
ne t'I 1 rma u~am.-; V<' oralarCI saat' rrP k lıp as
k r 11'1· ız.. Bu d• n J·l .. d •· ~ul"i iilrf" 1 rrl ., ·s 
tifadE' derrk hicolm zsa güvertc>ve k ri r (:tk•p 'ı n·a 
alm m h1kkında kı.>marotun •srntlar nı mütema1i
yen r drl ierek ve bol lim0nlu o utulmu <'ıvla t -
p.:'1cldi edPreıc iç gömle~ivle u:r.nnın knld•m.. 1'ırn mı 
uz..,~ıcı. Bt'r"tım kar'.'! ~"rT bir r nl{ r 1 mı "•. Niha
yet li<'i;:,lC'Ü e-erE'. o l·ador hpklenen vn<~ur. sabaha 
krırı="• .. ·a~pt Vt? bn.Jlııkla va"Mıvn h c:h1• vc> bu rah
Jlle+ 0 14 11· erte!'Iİ SPb~lı 'l"'T'l7i bir kn~l( havuzu kndar. 
rA'·it sakin ve mnsum h\ılrluk .. S~rltı ı 'lıka.na ke· 
y"f avrıTe'eri arasmda göz erimi act·i·m :r:aman. eaat 
on idi Kl':lmarayı nurlar i~inde buldum. BiltUT' mn
r ttcıbat Ur gtinllik p0

ıslik ve ta.hr!batı temizlik ve 
tamır iC'ın seferb r hal konmustu ... Bu m .., bu k<'-

rhal t -

bol 

\: t \C <.:tarctıyle v bunl r in• m m 
eden gev i ıh; butuıı mecl m rn sevilen b r hatıbi 
c.lmu tu ... 8C'nım un ıyarr. d ğım tak itler H' nuht · 
ıerlc> butun ul k rıp g ım km, bırer iri t rb im.
dar cnış v k" ru lu <' plt ı uıc>, bılmem oC'red n bu
lup, tıklım tık! m dCJldudu u sakız leblebisi fıstık v • 
kabakc kır l kl ını a vu avuç da 1ıtt> rak mıd : n 
pek çok iyi oldu unu t mın ediyor ve kendi ı d mu
tcmadi~ n at• +ırıyordu. ML4.ızuım kamının i.ı ün
hik rrı. hrumi~ t1 .nı t l fıv c;..ılı ıyorı:iu.. l t J

d ğiyl C'l n<. ıı 1 r. 1 lıy n tuvl rf' r~ğmen; dol un 
~ s kı · • ü, ku uni yah s el n, knırcık ıri kı -
pikleri koyu ' ·n rde <: l· n ri gözleriyle u Er l -

ni dudusu bı c bu P r'ak gun in altında, bu vna 
kadar müc (') • v P · r ı .. z df'nızin t.ııerı ıdc l:ıi t~ 
cırkin g riln .. o du . 

l{end ı:ıı gıbi b nı dt. bu c ro ~t ıçınde y b ı, 
mazlum bır un ur ad 'c l r k 'ı~rnayehii.r bir ur t+(' 

yanımı \ulJyor \C hl nl n <'u \ kuvvt>tli olan ru'll· 
ca anlayı vı , ive t- zukl ı ıma r ğmcn olJ 1 ca 
kuvve•li ol n turkc sıy fahrı tercJmanlırrımı yap
mıya < sh ıv rdu .. T1.1tün tac.ri ıhtiyat v tc> r~b hı 
ıeri altında b na sokulmaktan daıma hazer edt r t 

mütem diyen Yunan zabitlcrıne kur yapıyoıdu Ça
lan yemek çıngıragı. uzun ve çok yorucu bir ta ım 

ve man('vrııdan sonra karavana borusu işıten a k r 
gibi. hepimizi sofrava ko turdu .. Vapur VC'kil'1 rrı
nm ~ olru na fa msı uz rınden il g: lnriUr v ptı ı rr 
hım k rm bir kı mını f u t'y b min i in 

n 
• 

), o. v. 

rn 
o 

I 
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1 "eni es n Eski 

ı atnlar 
i b .\ ra~ı.ara dair eo canlı ha-

.. u ıu ara~tdJJOIUnt: lfıll! elbı

d 1 bL .. ıın Lı.ı •• uç misli bayram 
ı \ c a.,lı kannc:ı, tlonıne dolap 

.J ~ nıu ... t ounıJ an eğıc.nccler .•. 
l ı~ ranıd:m evnlki günlere a.it ola

atı .. aıııtb ı.aJu.ıı, iftar topumın 
ııı bd,hycreli, bırkaç mumun 

nb tt ı,ı reçeller, çcşıt çeşit pey-
11tlcr pid lcr bu :.ofraıı~n 
i clcri ıdi. 

ı s..ı. ıahı ı.ar~ılıkh z·yııret

ur, ı \ c t.ıu ~ ı~ :u tlcrin ocni.n 
• :ı c.ı b ğ mfınıısı ır li ufaklı ipr:ı 
ı ı. .ıdıH •rt.le .di. 

'\. ~ ,l.ılarımız için ele hayranım bir 
n.., .ı~ı ulmıık gereı~ti; bunu bugün 
~oy le tahmin o.li~·onun: iş ve güç a

rasımla uzun zaman ihmal edilmiş o
lan ~i dostu görüp muhabbet ve ala
ka~ı yenilemek... Daha eı;oki zaman
lara gidilecek olursa, Şeker Bayramı 
m, yarı a~lıkla geçen otuz Ramazan 
gtinü..,ün ü~ günlük mükafatı şeklin
de tasavrnr edebiliriz. 

Fakat Osmanll Cemiyetinin acıklı 

taraflarından biri de bu bayramlar
dı: 

Nadir çıkan maa.5lardan Bayram 
münasebetiyle ';erileni elbiseye, şeke
re ve iııekli mendile harca.mlırdı. Ya
ni Viyana veya Pragdan gelen hazır 
elbi!iieye, Triyeste veya Ode.udan ge
lt>n se.kere ,.e Li,fonclan gelen ipekli 
mendile ... ancak o maas ta bir istik
razm bakıyesi veya müJdesi idi. .. Fa
kat imparatorluğun nesi muvazaa 
rnahsulii değildi? 

Laik Türkiye bu ba;rramlan mu
hafaza etıniştir; çiinkü ahalisinin 
bü~·ük ekseriyeti müslümandır, ekse
riyetin bayram saydığı üç Şe:ker ve 
dört Kurban Bayraını gününde halkı 
iş ba!1ına. sevketmenin sebebi yoktur. 
Bo günün Tiirklt>ri de yılm bu yedi 
~ünüınü eşi dostu zi~·aretle, gülüp 
eğlenmek, hava almak ve spor yap
makla geçirmektedir; medeni dünya
llıil her tara.f ında din bayramları na

sıl ayni suretle geçiriliyorsa... Bu 
ha~ ramJarın bizim içtn ekonomik 
kıymeti büyülrtür ev\.'eli d:nıeniyo
ruz. Dinlenmek km'Vetten tasarnıf 

etmek veya yeni kuvvet edinmek de-

;mek değil midir? Soora, gezip eğlooi
yoruz eğlencenin zamammızdaki ma
nası, devamlı say ile geçen 88~,SIZ 

gÜnler:n nesi~lerimlı<le toplad1ğt ze
hirleri atmak, canlanmak, n~elen-

mek \'e )·eni bir çalışma devresine 

1 
\'licudumuzu ve dimağımızı hazırla
maktır. Gençlerin bayram program
larına bakmız: Spor har6ketleri bu 
üc güniin hellibaı;;b faaHyetlerini tes
k:I etmektedir. Tren ii~retleri ac~
latılnu5t1r. Binlerce kişi iklim ve 

muhit değiştirmenin nimetleri.ndeo 
fn~·dalanmaldadır. Deniz kıyısın
da oturanların dağlara, yüksek yay
lalarda ya~ıyanlarm ovalara \'e sa

hillere, üç gün ic;in olsun. gidip gel
meleri memleket için çifte kazan~ 

sayılmaz mi'! 

Yeni elbise, §eker -ve şayet he
nüz adet baki ise- ipekli mendil, CD• 

diistri kalkınmasım tama.mJamakta 
olan Türkiye ckonomis:.tıde iş ha.emi

ni ~enişleten birer mili mat:ıdır. mı
maşlanmızı kendimiz yapıyoruz. Ter

z:terimiz kendi terzilerimiz'.lir. Şf'lier
IL?inıizi kendi fabril.alarnnız ·ı ıal 

ecliyor. Zamanımız n Şeker Bay• a ':1-

farı lıakfüatcn Türk şc1t"I ır ·,:-ı ha.· ·

mı lır. ip. f;:li meadi!!er ı. ' tc ı-

1 

'.\ r.ı , , E.l\onomı Hayra mı, 
ı~ r ıı fakat l mi Tiırl.in'

mı Mr l'. ~ rnıu ~iiııiidıır. 

N. Baydar 

.. ·i~kıetire~a f!t:cluz 
H n C.tt, ( ı{~ılay J - • Nüzhetiye 

1 ı A i Korkm 17..ın yedi yaşm-
u o 1

• n '.2U 'Un ~V\'C} bir 
J Ln h11ştı1. Ebe\ey-

11 f r'tmd~ olmamışlar, Os -
3 gün eweı annesini tırmala

?' ..ı b ... 1 mış, ağzı d.J köprüp ya -
Jı mı tır. Zaval ı çocuk 3 gün içinde 
ölmiıstür. 

ESl<i ve 
"ı nsana öyle gelir ki iyi 

ve yeni olarak karşı

mıza ne çıksa güleryüzle ve 
memnuniyetle kabul edeceğiz 
ve şöyle diyeceğiz: 

- Hot geldiniz. içeri buyu
run. Yeriniz hazırdır. 

Hakikat h=ç öyle değildir. 
İnsan ar alıştıkları şeylere iyi 
de olsa, kötü de olsa bağlıdır
lar. Menfaatler ona göre ku· 
rulur, ona göre adam yetişir. 

Her yen 'l k, zihin alemimizde 
birtakım t.fu:liller yapmamıza lü
zum gösterir. Şu bir zahmet ve bir 
rahatsızlıktır. Bunun için en iyi ye 
nilikleri suratımızı asarak, mırıl· 
danarak karşılarız. Menfaatleri es
kiye bağlı olanlar bukadarla da 
kalmazlar. Yeniyi gülünç göster
mek, tereddüt uyandırmak, yolu
nu kesmek için elden geleni yapar
lar. Insanların protestosuz, muka
vemetsiz kabul ettikleri hiçbir iyi
lik ve yeniJ:k yoktur 

E ıgün otomobil ve kamyon 
hayatın her köşesine sokul

muştur. Modern hayatı onlarsız ta
savvur etmek imkansızdır. Halbu
ki 1900 senesinde yaşıyan insanla
rın gözünde bundan az pratik, bun
dan delice bir icat olamazdr. Bunu 
koşturmak için nerede yol buluna
caktı? Hangi budala böyle bir işe 
sermaye yatıracaktı? Kaç kişi bu 
yolda tehlikeli, 7.ahmetli bir oyun
cağı, etek dolu 

KIZILAY 

YENİ HADİSELER l<ARSI INDA 

• 
iyiye 

ve 
• 

da onların kendilerine mahsus öı
çüleri vardır. Bu ölçüler de hayat
taki pratik rollere mahsus insnn 
yetiştirmenin, kafayı düşünmeğe 
alıştırmanın çok az yeri vardır. 

Yavrulann kafasına her sene şu 
ve şu miktarda malılmat girecek, 
bunu düşünmenin cephanesi diye 
kullanacaklar. bir şeyden bahsedi
lirken bilgiç çıkacakla'r, imtihanlar 
verecekler, diplomalar alacak'ar .. 

Bu gidişin teferruatına belki de 
el uzatılır. Müfre
dat programında 

yenıye 
şu ve bu değişik
liğe ce'"a.z vardır.• 
Fakat 1-uruıu te
me·leı in esasına 

dokunmak!. Esiii 
zaman olsa bu, 

karşı 
demir raylar serilmesini'' şiddet· 
le menetti. 

Bütün papaslar ayaklandılar. Ve 
şunu ilan ettiler: "Lokomot!f Al
lahın kurduğu kanunlara zıttır. 
Lokomotifin çektiği vagona bi
nen, Allahm emrinden çıkmış olur. 
Hiristiyanlığ·ını kaybeder.,, 

Doktorlar da geri kalmadtlar ve 
şu fik;rde bulundular: "Lokoıno
tifiJ dumanr havay1 zch' rliyecek
tir. Hastalıkların artmasına sebep 

olacaktır. BO°"J· . > 

nu yapanları tekfir ederlerdir. Bu
gün de propaganda, yapıyorlar. 
Gözile görmiyenler de inanıyor. N'e 
bilecekler? Klasik terbiyeci'er bir 
şeye fena derieı se her halde fena
dır .. 

Garibi şu ki bu nevi terbiyeci
ler arasından köye gidip veni köv 
muallimi usulünün verdiği netic~
leri kendi gözile gönneğe kıymet 
verenler yok gibidir. Çünkü bu 
müşahr.de eı;ki. kurulu kanaatleri
ne aykrrı olurı:m düsüncelı>rinin 

yanlı!Ş olduğunu itiraf etmek la
zım gelecek ... 

, 
yattan gelen ihtıy.açları boğuyor. 

Asılış kara kitabm enırini yapmak 
tır. Bundan dolayı işler geç kal
mış, halk ıztırap çekmiş, umumi 
menfaatlE>r çiğnenmiş, bunu düşün
meğe mahal yoktur. 

Mesele zannettiğiıiizden çok mü
himdir. Hayatın yüksek teknik ile 
idare edilebilecPk açık ve basit 
manzarası ile usullerin ve itiyat. 
ların saltanat sUrdüğü suni alem 
arasında bir Çin Seddi vard r. 

Eski kafalı maliyeci, klasik ter
biyeci, eskı usul ktmatçı, eski be
lediyeci bu seddin kend lerine ait 
kısımlarını candan müdafaaya ha
z rdırlar. Malıyede bankanın gü. 
nü gününe ışliyen usul eri m ? Es
ki maliyecinın kanaatıne göre her 
şey altüst o!ur. Bu ımkam hatrra 
getirmek b1lr kiifiiı dlir. 

Ifa} rı ttaki pratik roller için, tli· 
mağını zahmetsızcc kullanan. lü
zumsuz maliıım:.t yukli altında yo
lunu şa ırmıy n adam mı? Klasik 
terbiyec1ye göre bunu düşünmek, 
terbiyenin e:skı, mukaddes gayele
rini çiğnemektir. 

A tatürkün son açılış nutkuyla 
Celal Bayar hükumetinin 

prog.amı, bu Çin setldim n.şmıya 
ve yepyeni bir varlık kurmıya ait 
projelerdir. Bunları yartm bir hal
de bırakmamak, bütün icaplariy
le tanı bir surette tahakkuk ettir
mek iç:n bütüı1 gençliğin. genç ka
fa ile düsün<"?nlerln, usule esir olmı 
yanların hükumetin etrafında bir 
i~ beraberliği halkası kurmalar1na 
ihtiyaç vardır. 

Ta~aüt 
Kanunu 

5 

• • 
lçın 

; 

Ankara, 4 (Kızılay muhabir;ndcn) 

Maliye Vekaletine gelen malumata 

göre bazı vilayetlerde 'Tekaüt Kanu
nunun tatbikatında ·tereddütlere dü
şülmektedir. Bilhassa 10 senet:k ma
aşların vergi tevkifatında muhtelif 
yerlerde başka başka muameleler • 
cereyan etmekted;r. Bunun üzerine 

Vekalet, Tekaüt Kanununun tatbika 

tını gösteren, geni~ bir izahname ya

parak, bütün defterdarlıklara gon
derrmştir. Bu suretle mali)e dam~ e
r nde ayni şek lde muamde yap l a
sı temin edilmış olmakt-ıdır. 

HİÇ BİR ŞEY l{ISA SIR 
ZAMANDA ELDE EDiLEMEZ 

1915 den 1937 ye kadar mem ı<ct 
hesabına: kendi firması hesabına bü
tün müşkül ere rağmen hır gun , c 
rl urma dan çalışan \'e artık bu_, tın; 
t serıni mütekamil bir şekilde ort a 
koian aslı: varlığı Türk ÇAPA.MAR
KA; aiic yuvalannda: 

Yürüyüş'te Sel:atın 
h'te = Nefaset ve olgunluğun 

ğun 
bir ı-;embolü olarak tanınmıştır. 

En nefis çocuk gıdasını, 
En kuvvetli hasta yiyeceği· 
ni 
En mükemmel lezzet ve iıti 
ha kaynağını; 
Saaece, onun rakipsiz ve eş• 
siz müstahzaratında bulur• 
sun uz • 

su para verip ala 
caktı? Yazan: 

cu tesir o "lerecc-
dedir ki havada 
yaşıyan ku~larm 

hepsi boğıılup Ö· 

Jecf'kt'r .. , 

B ugün y.cı~~ ilt davası Türkiye 
için gunun en nıübirn dava· 

s d}. Yeni meseleler karı;;ısında
yız. Yeni adımlar atmağa hazır
laıuyoruz. Osmanıı idaresinden mi
ras kalan eski makine ile bunu 
yapmağa kalkı~nrnk, tam verimden 
vazgeçmek demektir. 

Bug-ünkü dünynnın ortasında 

Türkiyeyi umulmaz ınkişaf fırsat 

ve imkfü;larr bekJ=yor. Fakat bun
la'"n kavuı:jmak için tam yeniliği 

gaye bilmek. yeni L~lerı eski usul
lerle ,.~ eski mak ne ile yapmayı 

hatıra gcıtirmemek ve yeni ruhu, 
yeni tekniği. yeni usullerı benim
sc•ınek lazımd•r. 

Her türlü pirinç ve her çeşit hubu
bat unlarile nefü; sa1ep ve baharatı
nı kendi üstün teknik eseri olan vası
talarile ve nebati futur, küf, bakteri. 
parazit ve sürfclcri ~at'iyyen tahrip 
ve imha ederek muakkam bir halde 
yine kendi imal ve ihzar eder .• 

Böyle dü~ünen 
terin dudaklann. 
daki itirazlar se. 
neden seneye a-

Ahmet Emin 
zaldı. Bugün bi· 
ri çıkıp ta "oto
mob:le ne lüzum 

Yalman 
Bütün 1-ı•ı ycni

l'kleri. f Pıag-cıt ,.c 

fed;;k?.rhk1a dolu 

var? Hiçbir tarafı pnı•ik olmryan 
sa~ma bir icattır.,, Dese deli diye 
bağlarlar. 

Ilk havalı lastik tekerleği icat 
eden adam, ihtira beratı almak için 
Ameı ika berat idaresine başvur
duğu zaıtrnn: "Hava üzer·nde yü
rümek istiyen çılgın .. diye bütün 
memurlar kendisini istihza ile kar
şıladılar. Böyle bir "budala,, ile a
lay etmek için haftalarca zava~hyı 
koridorlarda süriindürdüler. 

Morse ilk telgraf cihazını posta 
idarelerine gösterdiği zaman mü
tehassısla rdan mürekkep bir ko
misyon işi tetkik etti ve icadın "hiç 
bir ameli kıymeti olmadığına :ve 
muntazam g den posta hizmetleri
ni bo§ yere karıştıracağına.. hük. 
metti 

ri ugün tel<>fonsuz nefes alamı. 
O y.:>ruz. Fakat 1865 senesin. 

de te!efon fikri ilk ortaya çıktığı 
zaman hemen hütün gazetelerde şu 
yolda fikirler görüldü: "Kendini bi
len adamlar, insan s2sini b:r tel U
zerindcn uzaklara duyurmak müm
kün olmadığını takdir ederler. Fa
kat mümkün olsa da, masraflara 
girip bu yolda tesisler yapmanın 

ne faydası ve kıymeti var? Insan
lar biribirinin ses"ni uzaktan duy
m~larsa nc"'1iz eksilir?., 

42 sene evvel Nevyorkta, sokak

ları gaz yerine e.ektrikle tenvir et

meyi lckl f e:Ln bir adarn ortaya 
ç .• : ..... ~ d. N ..... ) u 1; g:.ı ... t.:.c.er. L..ıı
s0n a~. ~ ı ,.1 u ... ..ı.ııı de •. ce f kır-
~- . \, ı u .t,, ı k nk:ılı2 a. la k.ır
ş J 1 l.ır. 

h.::ın.:.ı.lıalara rağmen ortal.ğı e
lcktri.;: e aydınlatmak fikri aldı, 
yüı üclü. Bunun üzerine lngilter~ 
Parlamentosunda bir encümen top 
lunarak bu yeniliği Ing !terede 
tatbık mcscles nı araştırdılar. Par
lamento azasm<.lıın biri sordu: 

- Bu mt>s k hakkında Ameri
kalı Bdis nun mütn.Jeasını sordu

nıız mu? 
Hükumet şu cevabı verdi: 
- Fenni bir meselede böyle bir 

adamd'ln miitalea soramazdık. Çün
kü mektep diploması olmadığını 
tahk k ettik. 

·ı lk şimcncl'frr fikrine Ingiliz 
h:ılkının dlişmanlrğl o dere· 

ede id" ki Parlamento bunun tesi
ri altında bir kanun yaptı ve: "Ste
hpenson adındaki adamın lokomo-
tif'nin geçmesi için toprak üzerine 

bir ömtir nen. 
cesindc bu'an yiikı:ıek ;nsıınlar her 
tarafta istiı:ıkale uğramışlar, sü
rünmü~lerdir. Çoğu scfalettt-n öl
mü!$tÜr. Fakat onların açtığı yol· 
hırda yürüyenler, bunlard:rn isti
fade suretiyle havat a okadar ile
riliklcr yar:ıtmı~lardrr ki milyon· 
l:ırca insan bu sayede geç"niyor ,.~ 
yüzlerce milyon bsan da onlarsız 
hayatı imkansız görüyor. 

Yeniliğin kıymeti bu kadar can
lı tecrübelerden geçtiği hald.:ı insan
lar bundan ders almıyorlar veya al 
mak istemiyorlar. B'rşeyi daha iyi, 
da:ıa kolay, daha çabuk yapmıya 
ait her yeni düşünce h8.la derece 
derece mukavemet görüyor. 

S on günlerde bunun çok a
çrk bir misalini gördüm: 

Memleketin köylerinde on dört 
milyondan fazla vatand~ yaşıyor. 
Bunların aras.na. öğretmen gönder
mek için bugünkü vasıta ve im
kanlarla bir asır lazımdır. 

Bir vatandr..ş Kristof Kolombun 
yumurtası gibi basit bir çare bu
luyor: Köyden uyanık bir adamı alıp 
kurslarla yetiştirmek ve köy yav
ru' arını ·blr parça· olsun uyand;r
mak için köyüne göndermek ... 

Bu tecrübe hayret verici neti
ce.er yaratıyor. Herkesin bunu iyi 
karşı a.mas: lazım değ J mi? Hayır, 
oyl~ olmuyor. Buna karşı her~es 
0 "'man ... Şiddetli propagandaia 
de·•am ed"yor. Niçin? ~kü eski 
ölçülere uy:un de._;i raiş, daha iyi
si olr.rnh imiş. 

FL a .. sız!ar: "Daha iyi, iyinin 

dü . manıd r" der er Bu me::nleket
te;{İ umransızlık ve g.;rilik zaten 

hep nu zihni)".et'. n ileri ı;elmiştir. 

Daha iyiyi yapmak iddiasile bekle-

\ C mumku.ı olan iyıyı :y;.;.pıı.ıagı 
küçüklük saytiıl<. 

B en bu mcsc eyi memlekette
ki Y.Cnilık hareketinin umu

mi gidi§ı b:ıkım.:ndan çok dikkate 
deb<::r buldum, yakından takip et
tim. Evvela on kadar köy dolaşa
rak yeni köylü öğretmenin, köy 
yavruların n kafasında yeni ışık
lar, yeni ihtiyaçlar, yeni bilgi sev
gisi uyandırmak bakımından az 
zamanda ne gibi harikalar yarattı
ğını kendi gözümle gördüm. 

S.:mra muhit içinde bu yenilik gi
dişine karşı koparılan kıyametle
rin hangi kaynaklardan geldiğini &

raşb:rdım. Bu kaynak, klasik ter
biyecilerdir. Mektebin rolü hakkın· 

Biraz cı:klmt edince farkediyo· 
ruz ki bu ınakiı cııin yatattJğı alı;
kmlrklar. bizi her sahada hakiki 
ihtiyac;ların icaplarından uzak ve 
suni bir ıileınde yaşatıyor. Itiyat
lar ve uRuller, herhangi ameli ha-

ÇAPA.MARKA, yalnız r '·lamla 
değil, işile, eserile ve dürüstüsü ile 
yurdda kendisini vatandaşa sevdiren 
milli bir mücsse~edir. 

.ÇAPAMARKA; 23 senedenberi. 
artarak devam eden umumi ve can· 
dan a1akaya karşı şükran borcunu 
öedemeyi şerefli bir vatand~lık va
zifesi sayar. Bunun içindir ki; yük .. 

1 sek teknik vasıtalarile ve sistematik 
bir tarzda en mükemmel ve sıhhi şart 
lar içerisinde imal \'e ihzar ettiği müs 
tahzaratmı pek az bir karla -başka
larının yapmıya muvaffak olamadık· 
ları kalitenin üstünde • çok daha ucuz 
bir fiyatla satarak, şükran borcuffiı 
fiili sahada da izhardan geniş bir se
'vinç ve huzur duyar ... 

ÇAPA; müstahzaratı; nefasette ol· 
duğu kadar fiyatta da rekabet kabul 
etmiyecek derecede eşsizdir. 

ÇAP AMARKA; büyük devletlerin 
enternasyonal sergilerin.de ( GRA.ND 
PRIX) v(! altın madalyalarla takdir 
edilmiş, niyabet bu defa da. enter· 
nasyonal sergilerin kıyas ed.ilenıiyen 
ve eşle ölçülemeyen kuvvetlere iza
fe ettiği en yüksek ve en büyük ni• 
şanesi olan (HORS CONCOURS) 
müka.fatile taltif edi1erek, memle • 
ket haricinde Türk gücüne ve Tilrk 
san'at eserine şerefli muvaffaki~•et 
ler kazandırdığından dolayı da tK· 
TISAT vEKALETINlN tebrik ve 
teışekürlerile yüksek ve değerli ilti· 
fatlarına mazhar o'muştur ... 

- Yahu?. Şu ba~· cı sevinç ve çalımına bakın! Bu adama ne olmuş? 

Aziz vatanda•; 
Bayramın kutlu olsun. 

- Ne olacak azizim? Kızılaya am yazıJ.nuş ... M. Nuri Çapa 

• ' •. , ··t, . :. . ' . ' 

ir;~~r~~l.AR ~ .•. ŞA~ıs.1.AR • iÇYÜZLERi .. 
• • 
lkı Beyin!i, iki • • lradeh Bir Adam 

A vustr:ılyan.n S"dney şehrin

de Stirling Vilkinson ad r.ıda 
bir aclaın \'ardır. ll<i :şi bir anda 
yaptığı için hunun iki beyni old:.ı-

ğu söyleniyor. l\leselfl o, !fağ ve sol 

eli~ le a) n ayn 'muhtelif mevzu ve 

münderieatta bir a.nda Ud mektup 

ya~abiliyormu~. Ayni zaın.anda o

turduğu yerde bir eliyle bir man-

zaramn ve diı:i;er eliyle de başka 

bir manzaranın resimlerini hep bir
den yap:ıhitiyorrnuş. 

Doktorlar. bu ııclanun hu acavip 
hallerinJ tetkili etmektedirler. Tıp 
mecmualan da hu adam hakkında 
muhtelif neşriyatta. bulunmuşlar
dır. 

A meracada Teksas hükumeti 
arazisinde "Loko,, denilen 

bir nevi ot \'ardır. Orada bu otu 
otlıyanlar atlar, morfinomanla.r ve 
koka ·nı'lan ar gıbi uyu~uk \'e sa
kin oluyoı·Iarm.ş Bu selıeple ora
nın atları, bu otu otlamadan ola
nııyorhl.rlluş. t\lesela iki güJI bu o
tu otlamıyarı atlann teessüre ka
pılarak çalışma faaliyetlerinin a
zaldığı \'cyahut ta delirircesine az
ddı:lnrı ~örüliiynrnm"· Fnkat seı·
b~st hrralnldıl lan ~·>i hemen gidip 
bu ottan otla<ı ldurı wman neseJe. 
ri yer"ne gflip ç.aıı.,lmn ve ~lhhat
U olu~·orlumuş. Bu scbeplE: "Loko,, 
otunu atlar. kcınclileri arayıp bnlu
~·nrfarmıc; 

A merikada geçenlerde birkaı 

senedenberi mütemadiyen 
uyuyan bir kadın ölmüştür. 

Bunun aksine o1ara.k hl.; uyumı
yan bir adam da büvük Britrn~ a
nın en zengin lordlarmdan Nafıı:. • 
dir. Bu adam evvela ~ob fakir.: -Q.v." 
I~ bir motosiklet tamircislı .q 
yanında. .;.ırak ola.mık ba.')lamıştı. 

l'akat er.ıerjisi ve fikri kabili~ eti 
dola~·ısiyle oka.clar yükselmiş ki in 
~ilt<-renin en mühim adamların

dan hiri olmn..,tur. 
Bu adamın er enteresan ro; n-

ir 
tı da ayda bir saatt('JJ fa.ila tt u
manıası ''e ovum.ak iı;ln dl' h 
ıa.man uvku Uicr ve~·a hn Jl' "l :ı-
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lrşeker Bayramı filmi 
Bugün iPEK ~::::a· 
En büyük sergüzeşt er .. En heye· 
can ı~ maceralar ve en müth ş 

hakika1ler filmi 

TC~KÇE 
~~~DUi 

ASI 
Generalin 
Son Emri 

f 

Baş rolde G A R Y C O O P E R 
Madeline Carol • Akim Tamaroff 

., 

------------··------------ı. Bugün saat 11 de tenzilath matine 4--------------------•··----=•• 
Uzak Sarkta Son Vaziyet 

• 
(Başı t inride) 

Fransız ve Çin polislerinden mürek 
kep bir kordon teşkil etmiş" erdir. 
Kamyonları muhafaza etmekte o

lan Japonlar da silahlı idi. 
Aradan geçen zaman zarfında im

t iyaz mmtakasmdaki polis kuvvetle
ri bütün Ciı:ı ;ıeri Bund haricine çr-

mrşlardır. lki taraf arasındaki k 
nuşmalar bir saat kadar siirmüş· ve 
rıihayet bir· anlaşma hasıl olmuştur. 
Frn.nsı~ kor(lonu h"""n üzerine geri 
cekilmiş ve Japon kamyonlan Fran 
s1z polislerinin rı>fakatinde yollarımı 

1evam etmiş'erdir. 

mümessili tarafından Ingili.z polis şe 
fine tevdi edilen bir muhtırada Japon 
!ntalarının beyne milel imtiyaz nırn
takasmm bir kısınma girmek haklan 
mahfuz bulunduğunu bildirmektedir. 

Bu muhtırada ezcümle şöyle denil
mektedir: 

ı - Şanghay belediye zabıtası ye
ni bir hadisenin ç· kınasına mani ol
mak için tedb:r almalıdır. 

2 - Al fi'"' t.-. 4 h;r1er kafi gelmedi
takdirJe Japon ordusu imtiya7. 

mıntakas:11da c~::.yişi muhafaza et
rnek için icaTl edrn tedbirleri almak 
hakkını muhnfaza etmektedir. 

3 - Japon ordusu, ;mtiyaz mınta'Amerika arazi&ine tecavüz 
kası 1'('\·;s·nin Jan~m a1e"ptarlığr his-

Şanghay, 4 (A.A.) - Röyter Ajan !erini b:"fiil ortad:ı.rı k"'ld rmalrtan ~-

bu bombardıman· tayyare'erine yolda 
avcı tayyareleri de iltihak etmişler
dir. 

Nankin üzerine akm, bu tayyare
ler tarafından yap·lmıştır. Çinliler 
ecnebi memleketlerden yeni gelen ~~O 
avcı tayyaresile Uç bombardrman 
tayyaresinden mürekkep bir filo He 
.Japon hücumuna mukabele dmıaJer 
ve Nankin semasında muhasematın 
başlangi,.·rr1<>.,h<>ri cereyan eden bu 

rmıharebelerinin en mühimPli h:ı• 
hmt"tır. Bu muharebe esnasında Cin 
liler;n on avcı tavyareco;ıe Ü<' borvılı~v· 
dıman t~ vva resi verP diicoiiriilrrı.iic:ıtür. 1 

Tapon t.,,,,,.,.,.,.,,__; arrzas~z üs!erine 

·det etmiıılerdir. 

Çine yardım 

1 

sı muhabirinden: Beynelmilel mm ta
kanın yarış mahalli civarında Ameri· 

kan müdafaa arazisine Japonlar ta
rafından tecavüz edilmesi üzerine üç 
Japon zabiti Amerikan bahriye silah 
enrlaz annın kumandanına resmen Ö· 
zür di'emişlerdir. 

r.iz bultm •1u~onu mi;M ht>•1e ett;.ı;i t2 k 
di""Cle c:ıh·s1arın Us'i.inii ar'l.....,.,k ve 
evl" d<> ar"c:; .. r""'f11ar Y"!"1"'1tılt !"tırC'ti
le de mczkfır h:sıeri orbd1" kald·r
,....,:ı.k ;,..·n •;;~u.,.,1u "'1 ,.,, .. ·;:;· hP~ tHr-

S··d .. ey. 4 ( A A.) - San"l'"rJan 1 "" 

buraya gelen b;r i!'l a-lam• gazeteri-

Bu zabitler, mevzuubahis müfreze 
ye kumanda eden zabitin Amerikan 
mrta 1ras'11'" hudutlarını bifmediğini 
sö:•lemi~lerd'r. 

Yaş:ng-ton. 4 (A t>..) - A "'"r:• . .,r 

ma"·uatı ş .ıghay hadi~eı~ri ve bil

ha-sa Arnerika"rlur taraf nd:-._., nıuhn 
faza ea:ıen bevnelrnilel mın .., ..... ,..,,.; 

k smm Jn.;:ıon k-tal-ırı ta1 af "n ic: 

~.,l edi1d"~i z'.lm'.ln Japon ve f. --ıf'r· 
kan krtaları arasında çıltan hü:::i 

hakk nda uzun yıızı'ar yazmaktad·r 
Eu hatlise!er hakkında Amer ka P.:"

-r"riye Nezaretine ge"<:n ra:-rı"l'.l~:ı 

re, Japonlar, di.lı ı~u ~ec_:it r 
s nJa cerej·.uı cdw hl1'... eri ~ 
m'lr e:leıck ~an hay 'ı:;c't 1 i•· 

~ ... ni ta10n1Prd., b· 'u mak i m 
; ·. Bazı delil'er s'yasi lırP<'"., 

m.,•,r 'er'nin kan"atini te .... e~-ııt-1• 

t~ ve J:ı.pont:ı.rm Avru ı. Ill'l1ctlt!r' YC 

f ·ye .. , r E" ,.-. i'e l>~·lisel"r c kar-
r.ıam".'lı- ı<'·n t .. ··k bir ihtiya•la hare 
l:ct ed cc':'crini g··::;tr,.mc1dctlir. 

Japon &:tekleri 

lü ted11i .. 'eri "'m::ı.k h" 1:'~tm mu•1.,f3-
7,a e"l"mr 1'tP<lir. 

Bu mu1ıtrra l-.C'lf'rl'yp mr,.,;.,; t<ı"a

f', ... d., ... lwcr'in ö·-· eden c0nra tetkik (!-.., 

J - .... rı t"' r·;;i 
T 1·vo. 4 CA A.> - r· ,.,• . " '.,...,_ 

he in le !i:....,:ı.· m n• · a~ rda J p::ın ·ı 

t:ıl r 3 I ·-' · • u f İ! V". I i T . l ,. 

, c... • ... 

.m , 1 · a c.: -ı 

l 

111 L!. ui istil-n ıc n :l ' t 

l:ın bu yUrllyuş kolu r n· g'n nk " 

na d u, l'\ .m ti in 70 ki ı.. m tr" {'t 
nubu"d k:lin .. ·ıı hk.akıao mc\·kiiı 

'er tı:ırafınd:ln snrulaıı !'tı"11e"e evfl 
'"'"'n hirc.,k ı\ vııstnrv<ıh ı\ lm:ı.n ye A 
m"-=k:ı.1ı taı:var"l'inin Cin 'lır>'""O'T!" 
mu hare"'~ P'" ., •• , ..... :,.,; c;öylemiş ve Şl' 

.. .. ı~r; ;ıA .. e etmictir: 
"- y., ·~·z h"<:'. ,.,., """'"' h:r ı\ ,.,.,f .. 

,.. ...... ,..1 ı..,,.r• .. 1 ... ...,~ ..... 1.._..,,_ -"'I ....... ,.. ___ ,.., , ,, .. 

•• ~.-ı ... ,..J .. 

- ' .. .... ·~·---· .. l .. .... """'" ..... -~ .... " 
... .......... , .... _ ....... -· , .. -,, 

ır. Taşraya posta ile 18 

uruşa gö:ıderir·r. Sirkecı 

Merkez ecıane.si Ali 17 

ı gal etmif-lf r. • 
J apon hava filo]::ı.n N nl•in iizer:- i t;,ı.oı:ıiia:ııt ...... •*:.11rr..,.iW&,:ı~~,....-=--:.:M~=':I 

; 

ISTANBUL BELEDiYESi ŞEHiR TIYATROLARI 
" 

HALA 
stikf al caddesınde 

1~11~1~ 11111111111 iNTiKAM MACI 
l~\ltı;:;ıl~ He ır ver 50 k lU ırlYlş 
Pazar Mat:ine 3.30 da ı 

~~..........,.._.~~Bayram mü-s a . · 
narnbetile 8 r '/ Sınemas ı 

HARRY BAUR 'u KORSAN SAiD ALI rolünc:te 
Sergüzeft, macera, kin, ihtiraı ve atk ıahnelerile dolu 

Ko~oo Denn~nn 
E:SRARD 

lki saatlik heyecan, hareket, entrika, atk ve ihtiras aüperfi 

·1.;_-..-.,,.;;• .ıinde takdim edivor. Bugün saat 11 de tenz:lath matine. , 

Bayramın en gfuel filmi, Bugün T o R K SINEMASINDA ; ... , 

TURKÇE SÖZLÜ :::~;!erin 

et Per'·sı· Güzel DOLORES DEL RIC 
ve JOE MAC CROE 

inlerce f gtlranla Havayan ada'arında yaprlan aşk, zevk ve heyecan filmi 
R11P-ih1 cıa11t 11 0e tem.ilatlr matiııe 

r ı. •f"itk"* m ttRV' 1 

' t ·o r 't rnms : mss 

D 1 K K A T ! Bugün ve ya rın suvareler de dahil 

Rı.n...,.11a•·. 4 < . . ) - Jnpon ordu· 
d eın kumandanı ~nemi Matsui'nin hi!' 

ne bü;yiik_ bir akı~ y~p ... ı k ta~vaıc r. UD an 
mcyd-ı.m ile asken mt.ıesnesekrı bom Idraıyolları hasta lıkları müte-
bar<l·man etmiş1cıcl:r. Jap nyadan 1 hassrsı, Beyoğlu Yıldız sineması 

S El k E:l ry cı. Sinemasında 
Emsalsiz bir muvaffakıyet kazanmış ve 1ler seansta yüzlerce kişi 

geri dönmek mecburiye tinde kalmış bulunan 
t 
h 

Bugün M E L E K Sinemasında 
BiR SiNEMA HARIKASI 

EN NEFiS - EN ŞEN - EN EGLECELl BIR MEVZU 
lÇINDE ŞAHANE BlR 1HT1ŞAM - EMSALSlZ BlR LUKŞ 

ka.rşı~ı Leklergo apt. 
WLW• TP!efı:ın : 43924 ••• . -· 

I ~ElH lhME'l' 
• 

I • 

AllAHIN BIHÇELERI 
MARLENE DIETRICH • CHARLES BOYER'nin 

muhteşem temsilleri, tamamen renkli ve fransızca sözlü şaheserin 

son günleri 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

•RAMON NOVARRC• 
ilaveten: Fransızca mükemmel bir SlLLY SENFONl Bugün saat 11 de tenzilath "m~tine. 

........ m;;~---------·-------------------------------Arslan adam IS.kabile tanınap emsa -siz atlet 1111 \ 

B U 5 T'E R G R A B E 1 
En büyük zaferi olan 

BAY 1EKiN 
1 

Bin bir maceralı filminde timsahlarla, vahşi hayvanlarla zıplıyor, 
sıçrıyor ve mücadele ediyor. 

, Bu hafta A S 1R t Sinemada , 1 26 kısım tekmili birden. Seansları: 12 - 14.45 - 17,30 - 20,30 =------·-- ---· 

._ Bayram münasebetile s o ME R sineması 
2 büyük filmden mürekkep fevk alide bir program takdim ediyor: 

Sinemanın en gUzel filmi dU~
va muvaffakıyetini kazanan 

~ Mo~ern Kız 
Fransızca sözlü 

Baş rolde: Yeni artist 

nur NA DURBIN 
15 yaşlarında genç kızların filmi 

YILMAZ 
KAPTAN 

Sergüzeşt ve macera sahneleril< 

dolu pek mükemmel bir film. 

Baş rolde: 

JACK HOl T 
Seanslar: 3 Modern Kız: 11 - 2 - 4,30 - 7 ve 9,30 da Yılmaz 

• ~ 1937 yılının en son keşfi Uzerine yapılan birinci Kaptan: 12 ~o - :-\~o - n VP ~ :m 

~.~ ve mükemmel tabii renkli ••••••••••-•••••••••••••••• 
<a, 

1 -. filminde. 8 Birinci Kanun Çar•amba ak,amı GALA olarak ••-••• ı. Endamlı Hareketli Sevimli 4 •••••!"! .,,--!"~ \. v.- Başrollerde: · · '/ · · · · · 

lıı~tj{ Joan Benett. Wcırner Bakster s o M E R Sinemasında Genç mesleğiç!nH•! •• ~u~Ne~!-eı ~çe~i~r~.n~zN~ sözlü 
*~l ..... -----·--------------------~ ,r~~"?~l"' Seanslar: Hergün saat2- a Sandalya ve Mobilyanın a (Şan9hay1ınYetimiJ 
'"-fF" i'_~fd.)j~t-ltt_ 4,15 - 6,3. O ve 9 da Bugün l b d filminde sizi hav rette bırakacaktır .,, -- ~<clJ:.fl!.<1J --~ Hem ucuzunu. hem güzelıni almak içın stan uı a Rızapaşa yoku " . ~c.. ~ -~l-_::7.1~) ~,,:~~,., sa.at 11 de tenzi'.atıı matine D~""er rtistler· ROBERT YOUNG ve ALiCE FAVE 

<?" J c·- .!..-~ ~- şunda 66 No. ASRI MOBILY A mağazasını ziyaret ediniz. ICJ a • 
WJ:......J.._~~~~~~c~~~:;2~-~~-s::.;;~~:__~~~~~~~~~~~-A~-LIL. ............. a........_.. ..... ._~_....ıı:.ııt!'Z.1-'l:.ab:....2:3'1Q2-...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll.l_~~~~~O~n~Um~tiz~d~e~ki~·~s~A~L~I~m~a~t~ln~e~~~r~in~d~e~n~it~ib~a~re~n:__~~..!..-~--.I 



BU BAYRAMDA 

Küçük yaramaz, atlıkannca iiıtünde cıi'ıvor 

Lond .. cıda da Ge~ç Kızlar Bayramı 

Lond ıı la havalar senenin 250 gününde sisli ve puslu geçer Fakat 
orada bazı genç kwar, kendilerim bu aksi havaya alıştırmak ıçın bu 
§·kilde spor kıyafetlerile sık sık geç:t resimleri ve bayramlıır yaparlar. 
Bu genç kızlar, kendi aralarında bir cemiyet kurmuşlardır. Resim, bu 
genç kızlar cemiyetinin bir bayram gününde aıınınıştır. · __ _J 

KifiJlt meral'ılar bellıi ele tayyare heveılileri, ~fıncalını lnıf dbi ac&rr'llYorlar 

8 a1ram yerleri dün ve bugün çok kalabalıktı.. bütün 
çocuklar cıvıl cıvıl eğleniyorlardı 

!Müstemleke işi T azelen 
1 

(Başı 1 ıncide) 

j Paris, 4 (A.A.) - Bütün gazete-

! ter, B. Delbos un Varşova seyahatı 
ile meşgul olmakta ve bu münasebet 

le PolonyanıR şarki A vrupada haız 
olduğu muvazenesi ve sülhcü rolüniı 
tebarüz ettirmektedlr. Gazetelerı ay 
ni zamanda. B. Delbos'un yapılan bil" 
nü kabulün, Almanya - Pol~ya 

yakJaşmasile nasıl olan ebdışelerın 

1 
doğr1J olmadığını gösterd ğlni ve Pr 

lonyanın daima Fransanm müUef•l 
lf ve dost kaldığını da bilhassa kayde 
, nektedir., 

Gazeteler. diğer taraftan, Berlin 
stasyonundaki Delbo6 - Von Nerath 

1 rnülakatmı da tebarüz ettirmekte ve 

ı uzun senel~rin ı:ıoğuklu~nrlan ve 

anlaşmazlığından sonra gelen bu ne

zaket tezahUrUniln Parıs.te kıymeti 
nin tam olarak t8kdir edıld ğını sch 

temektedir. Gazeteler, bu bahiste. 

Fransa ile yaklaşma arzusunu göstf' 
ren Almanya ile hasmane harek.:ıtte 
devam eden Italya arasında, Berlin
Roma mihverine rağmen bir bAttı 

hareket ayrılığı göründüğlinU. de 
barUz ettirmektedir. 

Prag gazeteleri 
Prag, 4 (A.A.J - Çateka b 

yor: 
Çekoslovak gazctelerı B. Del 

Varşovtı seyahati ıle mefgul ol 
ve bu seylhatin enternasyonal 
l ğı eserine büyü1' yardım temia 
·eğini tebarüz ettirmekt"'.dirler. 

Venov gazetesi diyor ki: B 08 
Polonyada Barthou'nun bulduğfa 
ıiyetten çok değişik bir vaziyet 
caktır. Bugün gerek hUkfımetle: 
rek muhalefette Fransa ile iŞ' 

ıapmak arzusunda bulunan 
ar 1935 tPkindPn co'r fa7la 

Bavra}"' lcin Ankara 
lstanbula Gelenler 

Ankara. 4 (Kızılay ı Bayra.aat 
tanbulda geçirmek için An 
bu akşam pek çok yolcu barek
mıştir. Ekspresin bu yolculara 
yet etmiyeceğını gören umum 
tük 19.38 te ayrı bir )'lltaklı daha 
reket ettinn 11tir, 

• 
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frodit Harabesi 
afriyatı Başladı 

Gebze Esaslı 
Bir İmara 
Muhtaç 

Gemlikte 
Bataklık 

Kurutuluyor 

tep 

Gebze, (Kızılay) - Koca\!ıinin bir 
kazası olan ve kendi adını taşıyan is
tasyonur dan 20 dakika uzak bulu -
nan Gebze, tabii güzelliği ile şöhret 
bu muştur. Fakat, insan eliyle ima
ra pek muhtaçtır. istasyondan kasa
baya kadar devam eden oldukça iyi 

1 yapılmış şoseyi -geçip etrafındaki be
dii manzaraya dalanlar gUzel bir il
eye varacak arını zannederler. Plan-

s z yapılmış olması, yollarının dar ve 
)erbat bulunması. mahalle araların
la görü'en p"slikler, tabii güzelliği 
1e baltalamaktadır. 

Gebzeli"er, istifa eden beledive re

Gemlik, (Kızılay) - lki sencdı·n -
beri güzel çalrşmağa baş ıyan beJ.•dı
ye, denizle hemen ayni seviyede o>I -
duğu için ağır akan ve etrafını ba
taklık haline sokan "Ilıca'' suyunun 
üzerini kapatmağa, bataklıklan ku· 
rutınağa karar vermiştir. Bu suı·ct
lc sivrisinek kaynaklan imha edile
cektir. "Ilıca" nın 1<apatılmasrnda 

kullanılmak üzere geniş beton boru
lar hazırlanm:ştır. 

Ayni şek lde ağır akan ·•rıcak" su
yu da Sunğipek fabrikası taraf .ncla.n 
boru içine alınarak kul1anılacaitı icm 
Gemlikte bataklıktan eser kalınıya
caktır. 

• 
Yeni ortaokul binCl$t 

Halkevi azaları Elez. harabelerinde 

·sinin yerine yenisini getirmekte rok 
assas davranmışlar, eskiden beledi· 

·e iş'ennde bulunmuş B. LQtfivi re=s 
vanm·slardır. Şimdi ilk iş olarak be
' diyenin volları ıslah etmesi ve sert 
"'11an kirerli sular yerine iyi bir içme 

Kızılcahamamda 

Zirai ilerleme 

Sar kamış. (K ZILA Y) - '3enc..-- 1 Birinci sınıfa 95 ta 1ebe yazıldığı için 
ıerden beri şiddetli bir ihtiyaç kar· bu sınıf iki sub ye aynlmıştır. Bütlin 
şılanmış. burada ortaokul açılmıştır. talebenin sayısı 160 ı bulmuştur. 

- Tarıhten ev· 
tarih devirler.n

l)ö,ıesı.nde yaşıyan Türkle
dıger kavimler in vücuoo g."'
ı kıymetlı e erlerle dolu oıan 
de yenı hafriyata başlanıl-

t tnabed nin bulunduğu eşki 
Yas şehri harabelerinde. hii· 
ızın müsaadesıle, Italyan a-

den G. Jakobi tarafından a· 
ara ba lanılmıştır. Şimdi -

ydana çıkarı an mühim eser
ında: sütun üzerinde duran 
kabartma heykeller, firizler 
işler vardır. Milattan sonra 
yüzyıla ait olduğu anla.şılaıı 
kıymetli ve mühim eserler. 
atkarlar tarafından yapılmış 
içın, o zamanki Anadolulula-

k ve his inceliklerınin bir mi
llmak noktasından da dikkate 

mıt edıliyor ki; ilçemizin di-

ğer çevrelerinde yapılacak kazılarda 
tarihin henüz bilinmiycn bir çok nok 
talarını ayd:nlatacak, Türk tarih te
zinin bütün cihan alimlerince hay
ranlık ve takdirle karşılanan ehem -
miyetini daha ziyade tel'tlrilz ettire
cetkir. 

ltalyan aliminin hafriyat·nda mey 
dana çıkacak bir küçük taşın bile zi
yaına meydan verilmeden tamamen 
lzmir devlet müzesine gönderilmesi 
kararlaşmıştır. 

1902 ve 1912 de, Karasuda. Geyre 
köyündeki yine bu Afrodit harabe'e
rinde Fransız1ar tarafmdan yap•lnn 
hafriyatta çıkan bir ~k kıyml'tli e
serlerin Pariste Louvre müzesine 
"'Önderildiföni, yine ilremiz çevresin
ıie mevdana c•kanlon Diii'l'l'l mabPdi 
1rnnt<1ınm bütün teferrüatlie bugün 
Berlin müzesini süsled:rrini bilenler. 
'lerhanı?i bir taş parcas•TI·n rHe hıı.

r;ce cıkıırı1mamas• vnımıdaki karar> 
t11.kdirle ka~ılamı~lardrr. 

qıı"•ı P"<>t'rtm<>q: he-klpnilmektedir. 
B•ı işlere <'Jı'ıı::ırn kavmalqını•n da 

yardım edeceği şüphesiz görülüyor. 

---o 

Hendek Köylerir de 

Bir Aile Faciası 
Hendek, (Kızılay) - Güldibi kö

yünde bir aile faciası olmuftur. Ha
cı Kademın Yusuf, burarya gelmek ü 

. c evinden çıkmış, fakat şiddetli 

Jir yağmur başlad.ğı için tekrar kö
ye dönmüştür. Eve vannca, kansını -komşulanndan Vehbi i'e bir arada 
görmüş, bıçakla ağır surette yarala
mıştır. 

Vehbi biraz sonra ölmUştUr. Yu
suf, bundan sonra kansı Nimeti de 
ıol budundan vurmuıtur. Yusufun 
iört ~ocuğu va.rdrr. 

Kızılcahamam, (Kızılay> - Kaza
,mzın iklimi her türlü zeriyata mü

.it oıduğu mütehassıslarca yapılan 
etkikattan ve tecrübelerden anlaşıl
mıştır. Bilhassa Ankara viliyetinden 
_,...ınderuen mütehassuı Behçet Haraz 
:ı.rafından bir çok yerlerde muhte · 
if cinslerde pirinç zeriyatı yapıln•ış 
:e çok elveriş i neticeler alınmıştır. 
>ir·n, ilik ileride kazamızın başlıca 
işi o'acaktır. 

Mütehass·slar tarafından gösteri
len lüzum üzerine kazamıza bir bay
tar memuru tayi nedilmiş ve vazi -
fesine başlamıştır. Yakında bir de z.i. 
raat memuru gelecektir. 

Karabiga Şosesi 

Açıldı 
Biga, (Kızilay) - Karab~a şosesi
nin tamir edilen kısmı, silindıraj ya-

iki Kardeş 
Ölümden 

Kurtarllddar 
Gemlik, (Kızılay) - Küçük iki 

pılarak açılmış ve yolcular bir dere- kardeş boğulmak üzere iken kurta-
ceye kadar rahata ermiştir. Ancak, rılmışlardır. Vaka şöyle geçmiştir: 
bu yolun üzerindeki "Akköpril'' çok Ali Reise ait balıkçı motörüııde 
bozuktur, otomobille geçtikçe bir ta çalışan Hüseyin Kaptanın lsmail ve 

af Ço 
•. kmektedı"r ve 'd 1...,a Ilhan ismindeki çocukları, iskeleye r ı . yenı en yapı •.• . • 

1 
yanaşmış olan motorde oynam g:ı 

dıkça bu yolun yolcuları için yine teh baş amışlnr. Altı yaşındaki llhan :ie-

like mevcuttur. nize düşmüştür. Sekiz yaşında Isma

il, avazı çıktığı kadar bağırmışsa da 

Öküze Vururken 

Adam Öldürdü 

kimse gelmediğinden elbisesüe d~ni
ze atılarak kardeşini kurtarmak is

tem is, fakat iki kardeş biribirlerirıe 

sanlıp ölümle pençeleşıneğe b:ışlu • 
Ceyhan, (Kızılay) - lsah köyün- mışlardır. 

ie, Pınarbaşlı Emin bir ökü? taş at- Yetişen balıkçı Ek,-em, ikisinı de 
mış, taş Bekir oğlu Aliye rastlıya- kurtarmıştır. 

-zurumda Yeni kadın güzünden 
ekteplere işlenen cinayet 

Antalyada Sürek Avı 
Antalya, (Kızılay) - Avcılar ce

miyeti tarafmdan bir sürek avı ter
tip edilmiş, Yenice mevkii civannda 
bir çok muzır hayvanlar ve bir ayı 
3lrlUrülmUştür . 

Bir Matarada 

Esrar imalathanesi 

Meydana Çıkarlldı 
Bursa, (Kızılay) - Avdancık ve 

SeçköyU meralan arasındaki Soğan
lıpmar mağarasında gizli bir esrar 
imalathanesi meydana çıkarılmıştır. 

rak zavallıyı öldürmilştür. -.o-

-0-

Genç Ceviz Ağaçları 

Kesiliyor 

Dalamada Mektep 

Yapıllyor 

ligaç Var Kızılcahamam, (Kızılay) - Çel -
tikçi nahiyesine bağlı Kurumcu köyü 
civarında kadın yüzünden bir cina -
yet işlenmiştir. Tafsilat şudur: 

Ii.dise şöyle olmuştur: 
Seçköy konıcusunun şüphesi ve ih

Jan üzerine geceleyin mağaranın et
rafı sanlmış, bunu hisseden kaçak
çılar mağa.radan çıkıp kaçmak iste
mi§lerdir. Jandarma ar ateş edince 
kaça.kçıla.r da mukabeleye ge<]miş-

Adapazarı, (Kızılay) - Bazı köy-
lerde kaçak olarak genç ceviz ağacı 

kesi!diği haber alınmış, yap lan araş 

ırmalar sonunda yüze yakın genç 

ceviz kütüğü yakalanıp müsadere e
iilmiştir. 

Aydın, (Kızılay) - Dalamada, ye
ni bir okul inşasına başlanılmış, ille 
taşı vali özdemir Günday koymuş -
tur. Köy halkı. mektebin inşası için 
lazım gelen malzemeyi hazırlamışlar, 
diğer masraf ta koy bUtçesinden ay
rılmıştır. 

....._ .... rııın, (Kızılay) - Erzurum 
teşkilatının geniş olduğu mer 
n biridir. Şehrımizde erkek 
mek~bi, lıse, kız ortamek -

14 ilkokul bu unduğu halde, 
kadar çocuğun yersizlik yü-
tahsıl çağlarını mektepsız 

~en anlaşılmaktadır. Orta -

Durmuş oğ u Hasan isminde biri, 
Zonguldak kömür ocaklannda çalış
mağa gitmiş. bu esnada köyde kalan 
kansı Elife, 18 yaşında Hasan oğlu 
Ahmetle sevi.'}meğe baş amıştır. 

Hasan geçenlerde koyUnt! «1Pnmüş 
ve bu çirkın macerayı duymuştur. 

izmirde 
Satılan lerdir. Bu arada Uç kaçakçı kaçma- ıı••••• w ıı•••••••-•••••••••• 

ğa muvaffak olmUftur. Yalnız Çete 
b p ile lisedekı muallım boşlugu 
;ı1atı bır hayli aksatmakta.dır. Lı 

fe mualliminin yokluğu ede
besı taleoesini müşkUl vazi

:eokmaktadır. 

yapı an muallim mektebi bi
ıVni zamanda liseyi de içine a-

• Bu suretle boşalacak olan 
mektebi bınasma kız orta-

Bunu hisseden kansı da iki yaşında

ki çocuğunu alıp Hoyük köyünde bu
lunan anasına kaçmıştır. 

Hasan, Ali oğlu Mustafa isminde

ki arkadaşını alıp Höyük köyüne g:t 
miş ve Elife ile banşmıştır. Bunlar 

beraberce köylerine dönerlerken, yay 

Tütünler Hasan tutulmuştur. Bunun itiraftan 
üzerine a.rkadaşlan SeçköyUnden Ha 
san Çavu§ ve oğlu lbrahim, lsmail ve 

lzmir, (Hususi muhabirimizdenı- Pıtır Isına.il, ayni gece tevkif edil -
37-38 bin ton oldufu tahmin edi- mişlerdir. Sonradan bir yolunu bula
len tUtün rekolteeinin bugUne kı.dar rak sıvıŞan Çete Hasan, şiddetle ara
büyük bir kıSmı aatılm11 bulunmak- nılmaktadır. 
tadır. Yalnız Amerikan kumpanya _ . Yan ınamtll 112 ki1o esrarla imal 
ları 16 bin ton tütün mUbayaa et • i.letleri müsadere edilmiştir. 

ıSnin taşınacağı, lise binasında la mevki"nde pusu kuran E"ifenin &
muhtelit ortamektep ve orta 
mektebi kurulacağı soylen- şığı Ahmetle arkadnşı Göz Mehme -

mişlerdir. Diğer kumpanyalarla '>ir- O->---

likte bütün mUbayaatın miktan 25 - Tarsus Haplsanesinde 
bin tonu bulmuştur. Geriye 13-14 Tarsus. (Kızılay) - Gülek nahi-

a"Gıakirde Yeni 

Ortaokul Açddı 

r gm n u sı-

din tecavüzüne uğramışlardır. 

Pusudakiler tabancalannı kullan-

mış!ar. Ali oğlu Mustafa yaralana -

rak ölmüştür. Diğerleri kacıp kur -
tulmuşlardır. Katiller tevkif edilmış

lerdir. 

bin ton kadar tütün kalmıştır. Bu 
mitkarm 6.7 bi tonu çok fena tUtUn- yeli Hasan, KötUköylü Mehmet ve 
dür. 9-10 bin ton tUtünUn de ~iden toför Süleyman mahfuzen Mersine 
"ıka<'qi!J \ruvvetle umu'maktadn. ln- gönde~mek Ur.ere hapisaneden çıka 
hisarlar J<lares;ıe TUrk tlitnn limited 
c;irl{f'•i mübayaat1anna devam etmek 
"edirler. 

Zeytinden Tütün Zürraı Şikayetçi 
Bir Cinayet Çıktı Izmir. (Kızılay) - Urla ve Çeş -

mede tütün sat şlanmn iyi gitınedi
Ayd n, (K z lay) - Çinenin Kar- .. i, bu sebeple Başvekilete ve ali.ka-

uzlu n hıye ine baglı Omerler kö- 1 darlara telgraf çekildiği bildirJiyor. 
yunde cok fecı bir cına.}ct olmuştt.r. Çeşmeden inhisarlar idaresinin tü _ 
i'afs'lat şudur: ün piyasas·nda faydalı bir rol oyna-

Koy halkından Osman, kansı Ha- maktan çok uzak ka'd•ğı ve batta 
tıOt'yı de alarak biraz zeytın topla - maalesef aksi yolu tuttuğu da ilave 
mak üz re amcası Mehmedin zeytin- diliyor. 
l ğine gıtmi tir. Orada bulunan Meh- Çahnzeyre köyünde nefis tUtünle
met, Osmanın ve karısının zeytin re 10-35 kuruş fiyat verild;ği, bu -
toplamasına musaade etmemiş ve a- nu da. tek bir tacirin teklif ettiği 
ralannda agız kavgası başlamıştır hakkında da !tikayetler vardır. 
qu t>Sn da Mehmedin oğlu Hasan, 
tabancasmı çeke k Osmana ve Hati-

eye ate etmiştir. Aydın ve Nazillide Konser 
Hatıce hemen olmü , arkasında en 

'<ü uru bır yaşında olan beş çocuk 
bırakın tır. O man bir yara almakla 
kurtulmu ve hastaneye kaldırılmış-
tır. H y kalanmıştır. 

Aydın, (Kızılay) - Münir Nuret
tin, Kız lay menfaatine bir konser 
vermiştir. Halkevi menfaatine bir 
konser vermek Uzere Nazilliye git -
miştir. 

nhrluken gardiyan Remziye hücum 
etmişlerdir. Remzi fenn halde dayak 
vemiş, gürültUyil ifiten janda.rmalar 
koşarlarken başçavuş bfrdenbire dU
~Up ka'p sektesinden ölmüştür. 

Araba imalatı Artti 
Adapazan, (Kızılay) - Buradak 

·<\brika eskiden günde yirmi arab 
yaparken şimdi günde el"i araba yap-
1ağa başlamıştır. 

---40~--

iftira Davasında 

Mahkum Oldu 
tznik, (Kızılay) - helen Hayrnan,1 

nın Höyükzir köyünden olup ka _ 
çakçılıkla maruf bulunan ve kaça\{. 
çılığın men'i hakkındaki son kanunu 
müteakip te öteye beriye bir çok ih 
barlarda bulunan lpek Fikri, hazir:t 
vekili M. Lfltfi tarafından, kendh 
ha:kkmda isnat ettiği cUrümler sabit 
olmadığı için açılan iftira davası ne 
ticesinde 3 ay hapse mahkfun olmu ~ 
tur. 

NE ZLE 
Kırıkbk, baş, diş, 

ve adale ağrlları 

en seri ve en kat'i 

şekilde yalnız kaıe 

GRİ PİN 
ile geçer 

Havaların serinlediği bv 

günlerde alacağınız ilk 

tedbir evinizde birkaç 

G R 1 P 1 
bulundurmak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

yormadan bütün ıztırapları dindirir. 
icabında günde 3 ka,e alınabilir. 

Taklitlerinden Sakınınız ve lfter yerde 

ısrarla Grip;ni iste (niz. 
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3Rıt-> bA~ ve 
ARTRıTiZM 

BU TUN 

Uı~ ~\.:lt'< LAr-< 

ROMATiZMA 
t:: 'V ~ALJ 

K RIKL K ve 
AGRıLAR DNORR 

.asıy 
u ayın 23 üncü günü altmı-
şıncı yaşını idrake hazırla

nan 'e lısan inkılabı münasebetile 
''Kıı.ılay"' ismini alan ''Hılfıliah

ırn~r,, cemiyeti eski ve çok şerefli 

bır maziye maliktir. 
ln~an1ık ve şefkat hiSlcrinin me

deniyetin terakkisile bir iktc inki
§afo başlaması te irile harplerde 
nıecruh düşen askerleri tedavi va
zıf esile iştigal edvcck sıhhat me
murlarının bitaraflığını ve tesiratı 
harbıyeden masuniyetini gaye it· 
tiha.z eden bir teşekkUl fikri 1861 
tarıhind~n itibaren vUcut bulmağa 
başlamış ve 1864 Geneve mukavc
lesıle bu çok önemli teşebbüsat fi
liyat sahasına intikal ederek bir 
çok Avrupa devletlerinin bu te -
5ekküle aı.a 01-ınalarmı intaç et
miştir. Türkiye Kızılay Cemiyeti 
de ilk defa olarak 1868 senesinde 
Rızılhaçlar komitesi ismindeki bu 
beynelmilel teşekkU!ün resmen a
~sı meyanına dahil olmuştur. 
Memleketimizde "Osmanlı Hilfı.li
ahmer" cemiyeti namı altında te
F kklil eden bu cemiyetin tesisinde 
ilk d fa te., ebbüse girişen zat as
len A rnan iken ihtida ederek Ab
du lah isminı alan doktor miralay 
''Hnmmerchmidt" tir. Mumaileyh 
'Ii'lb;ye mektebinde' Umi Tabakaı." 
hocası idi. 

u cemiyetin te~kkül, tees-
üs ve tc1 umtilü uğrunda 

bir çok rical çalışmıştır. Bu hayır 
1ı ver in nlarm burada isimlerini 
u un u al va zikre mevzuumuzun 
d .. • "'Ç v ı mti n't değildir. Bi
ııa 11 yh cümlesinin mesaisini tak 
di v hürmetle yadetmekle iktifö 
(' ive> c 1iz. "Kızılay" cemiyeti, 
d' v r mümasil birçok ecnebi remi
y 'eri g bi ki - bugün adetleri 
Avrupa.da, Asy?da, Amerikada, 
Afrikada ve Avusturalyada (63) e 
ba' • o:nıaktadrr - mesaisi yalnız 
ha P zarna lanna hasrı tahsis et
mi ve gaye olarak mecruhlar ve 
asker esir:erinin elim vaziyetini, 
e~den geldiği kadar, teskin ve teh
vınıe uğraşmıştır. Nitekim 1877 
nus harbinde, onu müteakip Yu
~nn harbinde, Trablusgarp, Bal-
.an hra plerinde ve Büyük Harpte 
~~ ~~iklfıl Harbinde bu hususta 

uyuk hizmetler ifa etmiştir. 
Fakat rnem1ekette sultanlar ve 

~~ıbdut rejiminin şiddetle hlikfün 
surdu ·u zamanlarda, Abdülhamit 
t.arafından alelitlak "Cenuyet" ke
lrmesine karşı izhar edilen korku 
ve şüphe karşısında ''Hilaliah
:rner" cemiyeti de çok tehlikeli an
lar gecirmış ve müteaddit defalar 
la ~, esbabına teve sül edılmi tir. 
E ac n, o zamanlar, sulh anların
da bu eemıyetin faa'iyeti için kim
se · b nın ortaya atılmasına cesaret 
ulunrnazcıı. A vrupanın müteaddit 

se.hirlerinde sık sık toplanıp, bu ce
~:Yetkrin birliğe matuf gayeler 
~n:fa çalt. an kongre ve konfe

ranslara "Oı;manh Hi'i!liahmer" 
ceıniyeti ~tirak edemezdi: bu su
retı<' d<> meveudiyctini medeni ale
?ne tanrtamaz:iı. 

İ ti~at .. re~iminin bu cemi-
d YE'•ı l"ıusb tUn orbdan kal-
rrnın k ir;n yaptığı savletlerden bi--

(""-~"" "' "' """ "'"'"""' -
~ Bu yazıda, daima. iyilik ve ~ 
' şefkat veren uKızılay,, Ce- ~ 
' miyetimizin altmış senelik -
' tarihçesini okuyacaksınız. ~ 
""-' """'"""" ' ..... ," "~ 
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Kızılay,, ın Y lice Hamisi 
Şefimiz Atatürk 

risi de (1905) senesinde Yıldızın o 
zamanın Sadaret makamına gon
derdiği bir emirle "Hı,fı.liahmer" in 
mevcut sermaye ve serrve:ni 
istirdat eylemeğe teşebbilsU gibi 
kaba bir harekettir ki, miktarı an
cak (10,000) altın liraya baliğ o
lan biltlin mameliki kurtarmak için 
bazı hilelere mürncna.ta lilzum gö
rUlmUş ve bir takım ecanibin uh
dci tasarrufund~ olduğu iddiasile 
Osmanlı bankasında mevdu bu pa
ranın yedi zapta geçmesinin önü 
ahnabılmiştir. Maksadı sırf insa
n"yete hizmetten ibaret olan birce
miyetin o zamanki idare ve hüku
met tarafından maruz bırakıldığı 
bu muamele dikkat ve intibahı ç& 
meğe değer bir hüdisedir. Meşru
tiyet rejimi Ue birlikte "Hila iah
rner" cemiyeti inki.şiır ve terakki
ye başlamış ve resmen meydana çı
karak mesaisini tanı.im edebilmiş 
ise de bir çok inkıllıp ve ihtilal ha
reketleri arasmdn - memleketin 
bir çok iGtimai teşkilfıtı gibi - bir 
türlü lazım olduğu derecede teka
müle mazhar oıa.mamıştır. Ve za
man znmnn bünyesini sarsacak si
yasi taarruzlara ve tnsallfıtlara he
def olmu§tur. 

H i'fıliahmer ~miyeti~in as~l 
teali ve inkışafı Cümhurı

yet rejimile başlar. 1926 sen<'sinde 
merke1.i umumisini Ankaraya nak
leden bu cemiyeti. Büyük H'lrbi mü
teakip büti.in medeni alemde doğan 
yeni ve çok insani fikirlere ittiba 
ve intibak ederek hayırperver me
saisini tevsi etmiş ve "Sulh Hila-
liahmerciliği" vazifesini de, büyük 
mikyasta, üzerine almıştır. Bugün 
A vrupada ve diger dört kıtadaki 
medeni a.lell"lerdeki mümasil cemi
vetlerin en eski ve kudrctlilerind{:n 
birisi olarak tanınan ve Kızılay is
mini alan "Hilfı'iahmer Cemiyeti" 
bu yiikı>ek ı:1erefi billt kaydli Fart 
Cümhurivet ierimine ve onun Ulu 
ve Büyük Yap:cısı Cümhurreisi 

1 
• 

Yalnız iyi ve ucuz mallar kullanın ve satın. 

AtatUrk'e ve diğer inkılap ricaline 
borçludur. Bu şükran hissini her 
vesile ile yadU tekrar eylemeği ken 
disi için bir vazife bilir. 

"Hi1tıliahmer" 1925 senesinde Is
tanbulda bir Hastabakıcı Hemşire
ler mektebi açmış ve orada mem
leketin senelerdenberi yokluğunu 
pek acı · ir şekilde duyduğu tahsil 
glirmilş "Hastabakıcı Hcmijire'' sı
nıfı teskil ederek bu yok'uğu kem
miyeten tam bir şekilde de~il- · 
se bile keyfiyeten tehvine muvaf
fak olmuştur. Umumi Hcırp leva
zım depo1annı evvela - Ankarava 
n=sneten daha merkezi bir yerde 
olan - Eskişehire ve bi'ahnre de 
Ankara civarında "Etimesut" kö

yüne nakletmiştir. 

Ul\~U i NA''LI (AT TÜRI< ANONİM SiRKETi ... 

• 
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_. BU FIRSATTAN iSTiF ADE EDiNiZ. ca----~----..-Yurdun muhtelif yer1erinde ve 
hatta yurt haricinde ara- 1-------

ffira zuhur eden semn~ ve tabli a- ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~ 
!etlerden zahimdar olnn yurttaşla
rına ve hatUı alelitlak felaketzede 
beşeriyete şefkat elini uz:ı.tm1k ve 
onlann ıztiraplarmı - hiç olmaz
sa - tehvin edebilecek ves'.l.iti te
darik için mühim p.<ıra fedakarlık
ları ihtiyarma mecbur kalmış; yer 
sarsıntısı, yangın, su baskını, ku
raklık, müstevli hastalıklar, mu
haceretler ve buna mümasil umumi 
felaketleri ı·arşılamak irin her sene 
bütçesine (100 ila 150.000) lira gi
bi mühim bir para koymak icabct
miştir. Senelik bütçesinin gelir kıs
mını (750.000) ila (1.000 000) li
raya kadar çıkarmıştır. Bu gelirin 
mc>mbru alicenap Cümhurivet Hü
kiıme inin bitmez tükenmı-z tever
cilh ve maddi yardımı, şefik Türk 
milletinin cemiyete, iane ve teber
rü şeklindeki muavenetidir. 

Kızı1ayın en başlı vazifesi harp 

hizmetleridir. Herhangi bir ihtimal 
karşısında bütün techizati1e hazır 

bulunan cemiyet biitün malzemesi -
ni Etimesuttn, asri bir şekilde in
şa ettirdiği yeni depolarına nak'et

rniştir. 

"Hiliıliahmer'' Kızılay 1933 tc 

- Avrupadaki mümasillerinc ta
mamen uygun bir şekilde "Genelik 

Kızrıay" ı teşkil etmiştir. Onda 

ki gaye TUrk yavrularım genç yaş
ta şefkat ve insaniyet duygularına 

alıştırarak yeni aza yetiştirmektir 
ki bu suretle cemiyete giren genç· 
lik azasının miktarı (50,000) kişi

ye bal~ğ olmu§tur. 

C emiyetin yeni ismi; - Li
bUD inkılabını muteakip ce

mı) cun hamisi Cümhurreisi Ata
türk'un tensip ve rnuvafakntlerile 
cemiyet.n 1935 kongresinde Hila i
ahmer ismini "Kızılay" a tehviline 
karar verilmiş ve bu karar 1-7-1935 
tarihinden itıbaren tatbike başlan
mıştır. Binaenaleyh bugün cemiye
tin ismi "Kızılay" dır. 

Frengi ve ısıtma ilaçları ithal ve 
toptan satış monopolü, Afyonkara
hisar maden suyu satışı, ve oyun 
kağıtları ithal ve satış monopolü
ne ilaveten sayın Cümhuriyet hü
kfimctince (1935) senesinde cPmi
yete verilen inhisar ve imtiyazlar
dandır. 

Zeh 'rli gazlardan korunma m.ıs-

,, B. N. K 

Araı.ı~or 
ralip olanların tercumeı f 
~oğraflarilc Gaziantepte Dokto 
.... .,;" f'ı"'T 00ğum Ev·,., 

racaatlan. -,..,...-~-.ı..; 

ke imali fabrik~ı Harp zama
nında düşman tarafmdnn atılma
sı muhtcme zehırli gaı; ardan hal· 
kımızı korumağa mahsus olarak 
maske imal ve satışı monopolii 
de hükumeti celilece cemiyete ve
rilen imtiyazlardandır. Bu mühiı 1 

fabrika da Ankara civarında Ma
ınak köyünde in a ettirilmi"i ve 
1935 senesi lkinciteşrinind n itiba
ren faaliyete başlamıştır. Şimdi
ye kndar binlerce m ke imal ·ne 
muvaffak olan bu fab i1· m~ u · 
tını alakadar ye;'ere c-rvkdm" ~·r 

Cemiyet 1935 senesind nberi 

Bulgaristan ve Romanyadan 'Urda 

gelen Türk muhacirıerinin rnı:mle
kete vürutıannda i k ihtiya lar nı 
tehvin ile u~ asma' t ve h a o

lanlarına bilkmaktadır. Bunun ıçin 

müteaddit aş neler, ha ·taneler ıı<'· 

ınıştır. Şu tafsılattan anlaşılıırağ 

veçhile altmış sr: •• dik bir hayat 
ma'ik olan füzı!ay cemiyeti haya 
tının en m • ut ve en 'erim' • ~
nelerini Ciirr: nıriy t d vri id 
rak etmiş ve ~ m r. 

Muhtelif şekil ve renklerde ve yen. modellerde 

Ç IK KARYOLA, SO YA ve bilhassa ÜB 1 ÇELI t 
Ş ~R v FA RIK :11ZI MADE f Ö L 

Ziyaretle görmelerini muhterem müşterilerimden dilerim. 

Istanbul, S Bam Söğüt, Demirkapı No. 7. Tel 21632 

~cııhn 
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TAR 

TARIM DiREKT .. RLERI 
n ıEMURLARI 1 ZÜRRA J 

il 

1 z • " M KıNALARI EVi 
Türkiye genel d€.'poz"teri bulunduğu dünyanın en büyük ve en meı:;

ıur Alman "BAYERlSCHE PELl GFABRIK,, in her çeşit çelik pul
uklarım iftiharla takdim eder. Adres: 74-89, Tünel cad. Galata, Is 
anbul, Tt.lcfon .tlSgs Tdgrnf: Kazanchan - Istanbul 

·~E'l--l!B!mnll!P!Jml!m:~ 

Sayrn dost ve müşterilerim" zin 

u a ız. 

N .B. I' AZANCIY AN 

Tarım Makinaları Evi 

74 89, Tünel cadd si, Galata - İstanbul 

• 

TARIM MAKINALARI EVİ 
Size dünyanın en iy" maldnaları, en ucuz 

fiyntla temin eder. 
Hem yurdumuza hem de kesenize hizmet edersiniz. 

. 74/89, Tünel Caddesi, Ga'ata lst ... n1 ul 
"DIABOLO., E tremözleri, Malaksörleri ve yayıkları. "JONEMAN,, yekpare cııhhi süt güyümleri. "ZACHARlAH PARKES ~ T"9 latu a 'we 
baskülleri. "\VOLSELEY,, lngil'z hoyun ve beygir kırpma makin aları. "HOMELITE,, Amerikan harikul&de motopomp ve jeneratörleri. 'Kt:NDE, ha;: e 
çim makinalt•rı, orak bıçakları ve dondurma makinaları. "ANGl OLO,, İtalyan kükürt torpilleri. "VERMOREL,, pulverizatörleri. ''OMBLA,, tazyikh pu ver"z tör' er.'' 1 O ... ~. 
yükse!t tazyıkl1 9uı~erizatörleri. "EMİL MOROT,, Fransız tahta triyörleri. "KOHNE,, Macar Tinaz, çalkanıa ve mısır taneleme makinaları ve üzüm presleri. 11:'' hte

1
"f c · an m ka ı 

Bağlar, oralc, çayır mnkinaları, ot ve başak tırmıkları, ot ve saman balya presleri, ipler. ''S1RAK0S,, Amerikan tahta döner pulluk arı. Muhte if Alman m~rlm l>er çe .. it çe'"k pu1 u1 

UŞ pullu!i eöğüs ve uçlan. "HERZOG,. Arıcılık alat ve edevatı. Bilumum ziraat ve sinai makinaları. Yukarıda yazılı -iünyanın en jrinc· m,.iJ n ~nr .. 1• ~ ' ~ Cf f1 nüe~.. e-ı"ndt "' 
.. ll~rı;t;;:r:n;::J;:) 

-- -·· ·-
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c·gortal ! .. Hakkının korunacağından emin olmak· istiyorsan sigorta mu" 
ameleni sigortacılığı kendine iş edinenle yap! Aldanmamak için sigor" 
tacıdan, sigortanı vermeden evvel, birliğimizin hüviyet . varakasını taşıyıp 
taşımadığını sor ve bu varakayı taşımıyanlarla kativen mu~mele yaoma! 

Türkiye Sigorta Prodüktörleri Birliği 

I 

:::::ı 
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... U zun bir gayret sarfetmeden 
o günü hatırlıyabiliyorum .. 

Yağmurlu bir Sonbahar akşa
mı, babamla. beraber koca şehrin 
kalabalık sokaklarında kendimizi 
sürüklüyorduk. Müthiş bir iztırap 
içindeydim o gün.. Hiçbir hastalı
ğnn Yoktu. Fakat bununla beraber 
bacaklarımda halsizlik duyuyor· 
dum. Kelimeler boğazımda düğüm
lenip kalıyordu. "Boynumun üstün
de başımı zor taşıya.biliyordum .. 
Neredeyse şuurumu kaybedecek
tim .. 

O anda, şayet bir hastaneye gi
rip muayene olsaydım doktorlar 
rahatsızlığım için şu teşhisi koyar 
Jardı: Açlık... Fakat zannetmiyo
rum, ki tıp ilminde böyle bir has
talık bulunmuş olsun .. 
yanımda, rengini atmış dökül

miye yUz tutmuş ince pardesüsü
ııe sarılmış olan babam vardı. A
)'aklarındakl kocaman lastikler a
yağı ısıtmaktan ziyade üşütüyor
du .. Bacakları kuru birer sak ha
line gelmiştiler. 

Onu'lhı~İiil~~~p 
teşem pardes 
çok seviyorum. Beş aydır işsizdi 
ve beş aydır her çaldığı kapı yüzü
ne kapanmıştı .. Işte bu beş ayın so
nunda, o gün, dilenmiye karar ver 
miştik., 

K arşımızda, üç katlı büyük bir 
bina dur:uy.::>rdu. Binanın üs

tünde şu kelimeyi okudum; "Lo
kanta ve Birahane .. ,, 

Bu tabelayı okur okumaz başım 
yanıma düştü ve eliqıde olmıya

rak, içerisi apaydınlık olan lokan
taya, baktım. Masaların başında 
birçok neşeli ve sıhhatli adamlar 
oturmuştular. !çeriye göz gezdirir 
ken beyaz bir lavha gözüme ilişti. 
Lavhanın üstünde birşeyler yazl
bydı .• 

Bu lavhanm karşısında adeta çi
vi.lenmiştim. Beynim karıncalanı-

yor ve kuvvetim kesiliyordu. Vü
cudumdaki hastalık beni iyiden \,Yi

ye sarsmaktaydı .. 

Otomobillerin gürültüsü bir yıl

dırım gibi kafama iniyordu. Kaldı
rımın üstünden, burnuma bin bir 
çeşit lezzetli kokular geliyordu. 
:Yavaş yavaş gözlerimi beyaz lav
hanm üstündeki ~azıya alıştırdım. 
Nihayet "istiridye,, kelimesini zor
lukla okuyabildim .• 

B u kelimeyi hiç duymamıştım! 
Sekiz sene ve üç aydanberi 

eu dünya yüzünde "lulunuyıordum. 

Fakat bu müddet zarfında bu ga
rip kelimeyi duymamıştım. Acaba 
ne demekti?. Lokanta sahibinin a
dı olnıasın? Güçlükle başımı baba
ma çevirerek kısık bir sesle sor
dum: 

- Istir'dyc ne demek baba? 
Z"yıf ve kuru boğaztmdan çıkan 

bu su li babam duymııilı. Kalaba

lı a d 'mış gelip geçenleri süzü
yo du.. Yüzünde, birşeyler söyle
mek, geçenlerden birşeyler iste
mek içın bir ifade vardı. Fakat bir 
tü lü, kelimeler, ağzın'.lan çıkamı
~ du. Bir aralık geçen bir yolcu
~ "ru yak a~tı: Avcunu aç
r. k ... ~er g'b davrandı. Lfı..k'n, yü
züne bakan yolcuya gözlerini kal
d mıya ce aret edemedi ve sade-

KIZILAY 

00 

KadınMık a.em nde 
ik nci inkı'ap 

H'ç şüphesiz ki (FEMlL) dir. FEMIL'in icadından evvel çekti
ğimız üzüntü ve iğrenç. bıktırıcı halleri ve şimdiki FEMtL saye
sinde kavuştuğumuz rahat, kolaylık ve saadeti düşünüyorum da 
FEMlL mucidı:ne nasıl candan teşekkür edeceğimi bilmiyorum. -I. 1 

Sıhhi adet bezleri 
Evde. vazifede, seyahatte, yazlıkta, krşhkda, baloda, seve seve 

ırullanılan ve Beynelmilel Kadınlar Cemiyetinin takdirini kazanan 
ufak, sıcak, yumuşak, kanı ÇE'l:i ci ve muhafaza edici hususi bir 
pa.ınukw.n yapılrr,ış aybaşı bezlerini her eczaneden, parfümöri ve 
tuhafiye mağazalarından, kadın berberlerinden isteyiniz. Kutusu 
65 kuruştur. 

' ,,..ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı' ~ 

. ! MACAR ZiRAAT MAKiNELERi FABRIKASI ! 
~ Hofherr - Schrantz - Clayton - Shuttlew orth Anonim Şirketi 1 

,-.1....,"'.,..._""""'" ~--~ 1 T 0 R K I Y E M E R K E Z Ş U B ES I 1 
~ YAZAN: ~ § Istanbul Sirkeci Ankara Caddesi No. 154, Telefon : 23577, Telgraf adresi : Hofherton - Şube Atlana =. ı 
- • \ 1 t Faık Berçmen ~ § 

' \ 1 ""'~"'""'"~~"""' = 
- Pardon ! Diye kekelooi. i 
Biraz sonra sualimi tekrarla

1 
- Baba, istiridye ne demektir? _ 
- Bir hayvandır, çocuğum .. De- 1 

dım: 

nizde yaşar .. 

1937 Modelleri 

25. 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde 

tekerlekli veya tank sisteminde 

Ases ÇELiK 
M AZ UT 

1 

1 

1 

1 
= = 
1 Kafamda bu deniz hayvanına bir 1 

şekil vermiye uğraştım.. Yenkeçle 
balık arasında birşey olsa gerek. 
Acaba bu hayvanı nasıl yiyorlardı? 
Salatasını yaparak mı, sıcak mı, 

soğuk mu? 

1 . 

1 T AKTÖRLERi: 
= 

1 ~sa'siz derecede mükemmel, sağlam ve sadedirler •• 

işlemeleri en ucuz ve en emindir. := 
B u _ sırada1 lokantanın mutfa

gından nefis bir rosto lroku
su burnumu yaladı. Bütün vücu
dumda bir sıcaklık ve sonra da bir 
ürperti duydum. Ağzımda, işittiğim 
bu yeni hayvandan bir parça var 
zannediyordum. 

1 Çelik puUn1-dar, orak ve harman makineleri, motör ve lokomobiller, değirmenler, yem kırma ve i 
i ezme makineleri, ekremözler ve yayıklar, santrifüj tulumbalar, el ve motörle müteharrik çeltik ~ 
il soyma makineleri, her türlü ziraat makineleri 1 
m.•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•~ 

Düşmemek için gayret ediyor- , : ll l il il l l l il l l l l l l il l l il l l il l 1111111111111111111111111111111111111lflllll11111111111111111111111111111111IJ111111111 
:!111.nJ *!wlı. ıslak pardesüsU jçin-
Te" titriyordu.. Kötü bir ayaz var- 5 • • -dı.. == 

- Baba bu istiridyeyi nasıl yer- : 
ler?. E: 

- Diri olarak yerler çocuğum.. E: 
Kendi kendime mınldandım: E: 
- Ne pislik .. Ne mide bu!. EE 

TÜRK ANONiM SiGORTA SOSYETESi 
Şimdi, istiridye kurbağa gibi bir ~- Sümer Bank, Emlak ve Eu 

şey tasavvur ediyordum. Böyle bir l m Bankasının Kuru u 
hayvan diri diri yenir miydi? Der- = HAYAT • YA G 1 N 
ıer ki Fransızlar kurbağa yerler- = -miş .. Fakat çocuklar asla kurbağa 5 • NAKLİYAT 
yemez.ler. 5 

Fakat neden bilmiyorum, bu an- =: 
da dizim biribirinc sürtündü. Her :E 
ne kadar bana fena görünüyordu S 
ise de istiridye yemek istiyordum. :E 
BüyUk bir iştahla, bir vah§etle, :::: 
bir saldınşla yemek istiyordum. 
Yüreğim hızlı hızlı atıyordu. Bir, 

iki hatta üç tane yiyebilirdim bel
ki.. thtimal peçeteyi de ağzıma 
atar çiğnerdim .. Hatta şu anda ba
bamın ayağındaki lastikler1 de ye
mek için içimde zaptolunmaz bir 
arzu, bir hırs duyuyordum. Gözü
mün önünde ne varsa yemek isti
yordum .. Çünkü hastalığım beni 
yemiye başlanıı~tı. 

B oğazımdan hıçkırık gibi bir 
ses çıktı: 

- Bana istiridye verin! Istirid-

ye istiyorum. 
Bu anda, kulağıma. babamın şaş 

kınlıktan titriyen sesi geldi: 

- Etendiler, bize yardım edin! 

Dilenmek ayıptır, şerefsiZiiktir fa

kat her şeyimizi kaybettik artık!. 

Bundan cesaret alarak babamın 

P.teğini çektim ve haykırdım: 

- Bana istiridye .. Istiridye bul!. 

Bu sözüm üzerine etrafımızda 

bir kahkaha koptu ve birisi bana 
yaklaşarak: 

- Sen hiç istir:dye yemedin mi? 

-Diye sordu.. Bu yaşta bir çocuk 
istiridye yesin!. 

ER T .. 

hatırlıyorum. Bir dakika içinde et
rafımda büyük bir kalabalık top
landı. Hepsi bana tecessüsle baka
rak gülüşüyorlardı. Ben masa ba
şında büyük b'r ihtirasla tuzlu, 
yapşak tuhaf bir şeyler yiyordum. 

Benim bu yişimi seyreden ka
labalık b:>yuna gülerek ba· 

ğınyorlardı : 
- Vay piç kurusu! Amma da yi 

yor ha .. 

Nihayet müthiş bir susuzluk 

içinde çırpınarak kendimi yatakta 

buldum. Ağzrm yanıyordu .. GöZle
rimi açtım. Babam odanın içinde 

ellerini kaldırarak ve bir şeyler mı

rtldanarak yürüyordu: 
- Galiba soğuk aldım. Başımda 

bir ağrı var. Açlıktan olacak. Ben 

hakikaten hayvanım. Istir:dye için 

o efendiler on rubla verdiler .. Keş

ke yaklaşıp yardım isteseydim. Bu 

işi nasıl yapmalı? Fakat muhak

kak ... 

Gözlerimi kapadım ve uyudum. 
Rüyamda, gözlerini döndürerek ba 
na bakan bir sürü kurbağalar gör-

ve 

LO AI 

Çünkü ASPlt<ll\I seneıer
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şa,maz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen E'j3 mar
kasına dikkat ediniz 

----------
----------------------------

--

11 

Operatör 
)r. FUAT ÖZPAY ünümüzde, yüksek şapkalı, gö

bekli, kürklü iki kişi vardı. Bana 
bakarak gü'üyorlardı: 

- Sen· kü'h1fDİ istir:dye yiyor 
musun? Pekala~ Bu hakikaten en
teresan birşey. Nasıl yiyorsun sen 
bakalım istiridyeyi? .. 

düm.. ~eynep Kamil Hastanesi 
Oğleye doğru kalkınca hemen o- oğum ve Kadın hastalıkla 

daya baktım. Babam hala ellrriyıe 
mütehassısı 

işaretler yaparak ve bir şeyler mı-
rıldanarak bir aşağı bir yukarı gi- 3et;ktaf-T"ramvay caddesi 

ıu. ~rio a"art"1anı. Tel. 4q3s 
·~~~~~~~~~~~~~~~___J~~~..;.;;.~ 
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Candan Kutlular. 

kendi m nfaatinı gözet beyhude 

t borcudur,, 
------- uzda k ndi k rde l rimizin eli ile 

, paranızı dı arıya çıkarmamak, tasarrufa 

wl ye Ane tr ş bıça wl yalnız yerli ( E M ı R) ve 
d n n üzerlerinde (MADE in GERMANY) 

i bıç kJ r a t ıyy n · tıyaç bırakmamı ır. Bunu d nemek için 

ü eve afiye e kul nmız. 

ın tanesi her yerde 5 kuruştur 

CARETHANESi ISTG~~:t~L' 
Tel raf: RAD UM - t tanbul 

Po ta Kutusu: 1313 

OLU 
Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Sermayesi ve ihtiyat Akçesi 

1.oco.ooo rradan fazladır. 
SERMA Si ' 

TORKIYE lŞ 
VE ZlRAAT 

an alar ta a an öde miş öz Türk Müessesesidir 
ı butun bran larile uğratır. 

LIY AT - HAY AT - OTOMOBiL KAZA
K Z LAR - iŞ KAZALARI 

ın g 1 n meccanen 

nd B vük Kın cıyan Han. 

~--------...-..-------[ 

A O M TÜRK S GORT A ŞiRKETi 

Si orta ten"Winin odern e a Jerı üzerine kurulmu, en kuv
vetli Fin n 1 rupi ra i tnad ed n milli bir sigorta şirketidir 

Si or ya id her m kühinu" hakl ında gişelerinden mcc 
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ISTANBULUN iÇiNDEN RÖPORTAJ: 

Hava Rasatçlları Yarınki 
Havanın iyi Veya Fena 
lacagını Nasll Anllyorlar? 

•ı stanbullular,, bir gün sonra
ki havanın aç k mı, kapalı 

mı o duğunu nasıl anlarlar?. Ev
müneccinl er varmıŞ.. Sivri 

v uzun külahlannm ilhamile, her 
· evve den h ber verirlermiş. 

t, müneccim bir nevi falcı ol
çın, şüphesiz, söy1ediğine i
k veya inanmama c bir telak 

k lesi olurmuş .. 
Şımdi, bütün memlekette. hava 

vazıyetiyle uğraşan müesseşe, Baş 
v ete bağlı meteoroloji umumi 
dir ktôrlüğü. dür. 

Istanbul gazeteleri hava vaziye
tin bu müessesenin Yeşilköydeki 

yonundan alıyorlar. Bu istas
yon nasıl çalışıyor?. Y armki ha· 
vayı nasıl biliyor?. 

Bu meraklı meseleyi okuyucu· 
l bildirmek için, Y eşilJföye ka. 
dar küçük bir yolculuk yaparak, 
hava rasat istasyonunu z'yaret et• 
tim. 

I• stasyon mildürüniln karşısı
na o urduğum vakit ilk sö

z"" m: 

- Onilmüz Bayram .. Hava bu.
günkü gibi açık olacak mı, evvela 
onu öğreneyim.. Demek oldu Mtl
es esenin kıymetli mildti.rü Bay A• 
1i gülümsedi: 

- işte, dedi biz bu Yanlış telak 
ki ·1e mücadele ediyoıvz. Burası 

Babil Kulesi ve biz de münMCim 
d ğiliz ki .. Halk, yarınki, de.ha ö

bUrgüııkü havanın nasd olacağını 

kati Qlarak öğrenmek isüyor ve bu 

bekliyor. Aksi çıkınca da ktzı

.Y1H'~Halbuki bi,z ancak yarmk~ ~ 
ztyeti hakkında kati birşey 

e~ bir hfti4lAlde 

BulQduğum odanın içinde bir
lletıer, haritalar, grafikler 
Istaııbulun inanılmaz havij.-

8JDID., burada, n8$ıl bulunduğunu 
bir an evveı öğrenmek istiyordum. 

Bay Ali önüme bir Avrupa hlt
ntası açtı. Uzerinde birçok hatlar, 
daireler, işaretler v~dı. 1zab etti: 

- Bu, hava kartıdır. Her sabah 
saat sekizde böyle bir hava kartı 
Yapanz. Dünyanın muhtelif yerle
l'indeki hava istasyonlarmdan ra
porla.r alırız. Beynelmilel federas-

na biz l:le dahiliz •. Biz de, günde 
U defa bütün dünya istasyonları
tta teıs;ız1e Istanbulun hava vaziye
tini bildiririz. Türkiy.ede 150 den 
f a he._va istasyonu vardır. Bunun 
20 kadarı fMerasvona dahildir. 
11 rgün saat 10,30 qa bütün dünya 
telsizleri Tilrkiyedeki hava vaziye
tini. ilan ederler. 

•• 
O nilmdeki hava .nantasına 

dikkatle bakıyordum. Mu .. 
hatabım anlattı· 

- Bakınız, şu dairelere.. işte 
hava tazyikinin düşük olduğu mın
takalar.. işte burası depresyon 
merkezi.. 

Bay mlldiir birçok fenni ıstılah
lar a, işin teknik tarafım anlatı· 
)'ordu. itiraf edeyıın ki fazla bir
eey anlamıyordum. Istubuluı;ı ha,. 
~asının nasıl tayin veya tahmin e
dildiğini öğrenmek için: 

- Mesela, yarınki havayı nasıl 
bu uyorsunuz, dedim .. 

Bay Ali karta baktı: 
- Yarın hava kapalı .. ~ .. 
- Nereden biliyorsunuz?. 
- Sabahleyin bu hava ıtartını 

Ş d.cfetlı yağmur ve fırtına bu'utları al ıntla canını 
~urtarmak için bocalıyan b · r gemi 

tına, Yağmur, dolu, kar ve s ire- böyle olacak, diye yazılıyor .. 
dir, değ!l mi .. Halbuki bunl"rm ay 
n cinsleri~ çe itleri vard r. :a i
nin b·r ismi, bir numar ı vardır ... 
Mesela bulut ar. ç · ç ·r r. H p 
sin'n bir man sı, bH- t 'ri vardır. 

Direktör pen ereden d şarı bak
tı. Uzaklarda bir bulut p rçasmı 
işaret ederek: 
_Bakınız, d d', Rü ülü N'm

bUs bulutu .. Bu bulut, bilhassa ya
zın ekseriyetle şimşek, yı!duım, 
dolu yapar .. T yyareciliği çok ala· 
kadar eden bir buluttur. · 

Z eki muht bmı gülü sedi: 
_ y kında, daha sahih 

is d 1 r vere ğiz.. H va kartını 
s b n b a, oır de, akşam 

ge vakit yapac ılız .. Bu kartın is
tid • ı müddet ertesi gün akşama 
k d d r. Bina naleyh s bahleyin 
gaze de o güniln hava vaziyetine 
dair daha iyi malUmat bulunabile
cek .. Bu ik;nci kart istasyonun kad
r su, mesa si, t kilatı mese1esidir. 
Umit ed"ydruz ki, bu iş yakında 

mümkün olacaktır. Pencereden dikkatle d arı ba
kıyordum.Hemen hepsi biribirine 
benz'yen bulutlardan han s'nin ne 
olduğJıruı, neler anlatt,ğını bilen 
muhatabımı h vretle d·nı yordum. 
Hemen hepsi biribirine benzi.ren 
bµlutlardan ha.n · ;pin ne olduğu-

- Başka memleketlerdeki insan 
lar da bir gün sonraki havayı bi
zim le dar mı bilirler?. 

- Ha~, o~alarda, akşam geç 
vak't yapılan havli kart na göre çı 
karıl n ~ııtidlil ilan ed'lir. Hatta 

-J!Wf. ... ~~er.~Nıl-~Mı)~yt.ı!}).tı~t.,;o,.. ..... ~Avrupa m nı1ek e inde havP 
ynrt e ıyo kartmm da kıt' si ne"'re.dTr. halk 

tör iPhatma d vam. e+ti: bu kart üzerinde mütaleaya alış-
- Yaltt'!IZ bulutlar 20 çe;;i tir. tırıh.r. Fakat, şurasmr bilhassa kav 

Is;mleri vardrr J3iz b krnca, bun- d din'.z ki, or ~a da :ver'len habe-
lan tamnz.. S bulut S .. rata Rü- rin b s taraf nda "Yarmk; muhte-
münüs bulutt1-t ır. Al" k bul ıt. Nu mel haya vaziyetti,, yazılıdrr. Ka-
marası da 5 dir. !';u h l t Nim1'i\s tivet yok .. D ·rııa ih+ir•·nı.l.. ÇUnkU 
bulutudur .. 2 ..... 3 yüz Il"'etre irt"fa- eld :rih bir hava k nunu yok 
dadtr. Ya w ur Y P r .. R nıti si- tur. BirtaJwvı k ;d,,.,t>t'e, nazariye-
yahtTT ve alr. k öır. Bn hJ.t'utu Is. tere göre istid18.l yapılır. 
tanbu'lular dq, ta:ıı'l". F.• "n ı;rırtla

rmı kapladı mı, yağmur gelecek, 
derler .. 

H 
"VBV8 l-.;l~q l.n1t\ Vo,.111.....,,,,_ 

tunı. ~' h<>t ... 1-ıım, tekrar, 
ma•mım fl'"Pr'nd ki hnva kartın~ 
işaret ederek: 
_Asıl m le bu~ rttadır. de

di. Biz bunu heı' sabah saat sekiz. 
de buradaki dört arkadaşla hayli 
çalışarak yapıyoruz. Bu kartı me
sela Almanyada, 60 profesör baş

başa vererek, saatlerce uğraşarak 

yapıyorlar. Ond n sonra, yarınki 

hava vaziyeti hakkmda istidlalde 
bulunuyorlar .. Havanm vaziyetini 
tayin etmek dünyanın hiçbir ye

rıIJ.de mümkün olmUfOr. Çünkü, a
milleı- ÇOkı fazla .. .Aimanyada dahi, 

yapı.an istidl8.llerde yüzde 72 isa
bet olu)'.'.>r. Onların eller..nde 50 se
nelik hava aıtatistikleri, memleket 
lertiiin her tarafına dair geniş ik
lim tetkikleri var.. Bunlar bir.de 
henüz yok... ı 

Yarınki havanın tayin veya tah
min ecUmesinın ne müşkül olduğu. 
nu kavrıyordum.. Bilgimiz sadece 
bir istid. ile bağlı .. istasyon direk
törü beni daha çok tenvir etmek 
için: 

•ı stpsyonun bahces"ne çrkttk .. 
Hava Pat'kı derıen, aç·k ara

z.•d"' "'etler"n bulundtıP-u sahaya 
gird"k .. Burada hava sondaiı yaJ>I
lacaktJ. Hava sond!l.jı. rüz~arın is
tikn.ı-netini, silratini tavin etmek 
için yantlıyor. K'!'I'l"'ltZI bir lasfk 
ba'onu ş'ı:{rd'ler .. Birt kım aletle
rin içine Hidroien ı:tazı doldurdu
lar. lJaJonun ~!ığ 68 gram imiş .. 
Uf cık~ bir futbol topu llstiği ka
dar birşeydi. Içine 196 gram gazı 
doldİ.ırunca, hemen bir metre kut
runda kocaman bir küre oldu. 

Kırmızı balon uçtu. Bayram ye
rindeki çocukları neşeden coştura
cak kadar heyecanla takip ediyo
ruz .. Dakikalar geçiyor.. Nihayet 
balon gözden kaybo.du .. Aletler it
ledi. Hesap yapıldı. Dakikada 200 
metre süratle uçurulan balon şu
nu tayin etmişti; Rüzgar Şimali 
Garbi istikametinden saniyede dört 
metre süratle esiyor .. 

üessese müdürü gülerek: M - işte dedi, hergün ga
zetede gördüğünüz rüzgara dair o 
bir satırlık havadis iç'n, bie, bura
da herglln bir iki balon uçururuz. 
O balon feda edilir. Bfr balon 90 
kuruş kadardır, içinde bir lir8.lık ta 
gaz vardır .. 

- Peki, ded'm, o uçan balon ne 
olur, nereye gider?. 

- 6,5 kOOmetre katedince pat
lıyacaktır. 

, 

1 ık. Istanbulun hava vaziyetini 
te bit etmek zannedildiği gi~i pek 
ko ay değildir. Bazı kimseler baro
metreye bakarak hava tazyik:ni 
ö menin ki.fi 'Olduğunu zanneder .. 
Bu, mümkün mü. Size şunu söyli
y ın: Hava rasat zamanında ta
mam 99 hadise nazarı dikkate alın 
inak icap eder .. 

- En mühim bir noktayı SÖY\i· 
yeyim, dei:li. Biz sabahleyin saat 
sekizde hava raporlarını etüdümü
zU tamamlar ve hava kartını viıcu
de getiririz. Gazetelere verdiğimiz 
ınalftmat bu karttan çıkan ist dlil 
dir. Halbuki, gazete, ertesi günü 
sabahleyin ç)~ıyor .. o vakit ise, is
tldlll müddeti bitınişw. Artık ogün 
havanın nasıl olacağı, o sabah ga.
zetede çıkan istidlalle anlaşıla-

Bu kati üa~e kp.rşısmda pştı
ğmu gören muhaLabmt: 

- Hesaplarımız böyledir, kati- ~ 
dir, dedi .. 

B • 99 hldisey,i dl:lyunca, 
den iirkırı~. 

- Bu 99 hldise nelerdir, 
!im.. 

bir-

de- maz.. 
- Demek, dedim, boşuna zahmet 

dp hergiin. hava §Öyle olacak. 

Gözden ırak olan kırmızı balo
na karşı, bir çocuk gibi, lçimlfe bir 
acımak hlssi duymuştum .. 

Trenle Y etilköyden dönerken, 
hep, uçan kırmızı balonu dtlşUnil
yordum. 

MEY 

t 

A TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEVV ALA 

RIN USARELERINDEN iSTiHSAi 

EDiLMiŞ TABU Bffi MEVV A TU 

ZUDUR. Emsalsiz bir fea barikast 

olduğundan tamamen taklld 4"1ilebf 

mest mthnktln değildir. llamİl8IZllğ 

mJde yanmalarmı. ekşlliklerlnJ ve 

muannid inlabazlan giderir. Ağız ko 

kusuou izale eder. Umumi bayabrı 

lntızamsızhklanm en emin surett 

~ ve insana bayat ve ca.nldıl 
mhşeder. 

INdlLIZ KANZUK EC7.ANESI 

BEVOGLU • ISTANBUL 

ve A vupe. çeşitlerini 

ArtCA 
Bahçekapı - Meydancıkta 

ATA 
ATABEK 

( SABIK ŞAMLI ) 
Mü esatmda bulabilirsiniz 

Fiyatlarını 
T e kik ed nız. 

TELEFOn: 
24203. 24202 

Hemen bir -r• yakın bir 
tecrUbe devreeln• deye. 
nan R.vue eaatterl ; ••• 
tam0t6yar ve temlnatlı bir 
..et takdim •derl•r· Te
kemmUI etml• fennf alet• 
ier , kontrol ve qaı .. ma 
metodu .. ,. •• "'.._ R9YU9 
saatlerının muvaffak olm•· 
ıarına t>qhc• Amlllerdlr. 

aa,ııca mtmıınıı but.,. 
UlftUn'1 0.00-U 1 

.......... aaı.oe~T .. -NO-
Tel·• -

Ayarı daha dakik 
Flıatı daha ucuz 

Manifatura 
Mağazası 

Muhterem miıterfleri· 

nin bayramlarını kutlu.ı 

lar. 

ve bu mll ......... 

sonra Fransız RODlYEV. 

ŞANEL) Fabrikalarmm aOD 

moda kumqlaniu çıkara

cağım müjdeler. 

Beyoğlu, lstiklll caddesi 
lş Bankası karşısında 

No 238- 240 

HASTANELER 

Kaloriferlerinde 
EVLER VE 

APARTIMANLAI 
SOBALARINDA 

ve 

MUTFAKLARINDA 

TÜRK 
Antras·ti 
KuUanmalıdırlar. 

CDnkU: 
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Zehirli Gaz Tetkikleri 

gucu Gazlerin, insan ara 
ghk işlerinde 

aydası da Vardır 

tM'*tın kapağı açılıp sünger 
arı bır mahalle 

olursa bunlar sıyanıdrik aai-
yavaş etrafa neşr tmiye 

lar. Bu n ir keyfiyeti ya
va., olduğwıdan etrafa &erpil 
zaman ilk nce husul g len 

.-ıcu.vw pek fda değ dir Bı-

· nnı koruyabi-

Ga 1111Ulıai talimi 7GPt::11 

6ir ~p 

kutu arm kapağını açarlar ve a 
kı.tularm ağzına birer li.ltik geçi
nrl r. Ondan sonra bu kutulan do
kül cekl ri y. rl r kadar g ürer k 
orada ba.şlr arı çıkararak kutu 

muht vıya klğıtlann 

1 dı rı 

k pılan kö.&Ja.wı-1 . 

Kızlarının 
rı Bir B 

Uv J 
gur 

nyo 

Toptan sabf deposu: letanbul Sultan hamam Hamd"b y g · • No 
Galata Bankalar c;addeai RADYOFON M•iaı;au .e ~oluam ....... .. 
larmu,z vardır 

BEYNELMiLEL ALATI ZlRA !YE FAD~.l'!~..n .... 

ı TANBUL, GALATA PERŞEMBE PAZARI No 57 

TAHiYE UHA 
En yen 

yeri: 
acenta· 

top 
ğru 

ED'iı 

MUALLA 



nalnia J(omlıyonunclan: 

PLAK Ş IRKETI 
BAYRAM NIZI KUTLULA 

ve bu münasebetle son çıkardır 
plakları takdim eder. 

1 - Tahmin edilen bedeli 5275 lıira olan 15 kaleın muhtelif cins ve 
miktarda yaş sebr.e, 15 Bir!ııciklnun 937 tarihine raetlıyan Çarşamba 

günü saat 14 te kapalı zarf usul yle alınmak üzere münakasaya konul • 

muştur. 

10Tanesi 
15Kuru!J 

l7S96 MUTHIŞ YALAN Bayan Neriman ve Beşi.ktaşli Kema 
EGER ELlME BlR DUŞERSEN Bayan Neriman 

l7S98 SEVDA DOLU GOZLERE Bayan A ... A .. 
O Y A L 1 Y E M E N I Bayan A ... A .. 

l'7400 Halk şarkısı BEN SUSADIM Bayan Ulviye Tuğsuz 
Halk §3.l'kısı M l S K E T Bayan Ulviye Tuğsuz 

17407 ASRI DUGUN Bay Beş:tctaşlı Kemal 
MEYHANEDEN ÇIKIŞ OPE~YA VARIŞ Çifte Kemaller 

l739'7 Halk şarkısı BA.\lEY BAB EY Erzincanlı Şerif 
UÇ G'UZEJ.J.ER Err.ncalı Şerif 

l74lS KONYA HALK ŞARKISI Doktor Baylar A. 0Zt:,crüvcn ve K 
KONYA HALK ŞARKiSi E$ME KAYA ,. Murat ........................................... 

!!!!!i!i!i!!!!!! DOKUMACILIK MALZEMESl DEPOSU ~-' 

VE SANAYi 
MAKINALARI 

Acentuı: 

HiLMi NAiLi BARLO 
Sirkeci, Nur Han 21 - 23 

2 - ffbu ı~ «alem yaş sebzenin muvakJtat teminatı 305 lira 63 kuruş 
olup, şartnamai Komisyondan herglln parasız o arak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahil nde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplannı en geç belli gUn J1e saatten bir s t ewe
line kadar Kasmıpaşada bulunan Komisyon BaşkanJıo::ına makbuz mu-
kabilinde vermeleri. "8071., 

1937 S~~NIK beynelmilel 
sergisi tarafından 

ALTIN MADALYA 

MERYi 
- · ---~ 

' 

BAYRAMINIZI 
KUTLULAR ile taltif edllmit olan ......................... ~~--------... 

Asri kadın fJÜZelHği ASCl8A$1 marka'ı. 

...... _ADEMi IKTIDAR--
ve IELGEYŞEKLIGINE KARŞI 

LUKS ve EKSTRA 

MA IABN A LAR ~!!1 he~!. 'a!:Ju 
Ell IJI ................ t. Tel 

Stparlflerln dojnlc& fabrikan Pqa ap : 43413 

-• ftl'ilmeel rica olunur -dl HORMOBIN 
Tabletleri. Her eaanede &l'&Jlnrz ~-. o:KKAT 1 41 ıi!i!§i~ 

--(Poata lmtaea) 1211 Hormobio Gal.ata lttanbuJ --

Karyolalar 
Fabrika Plabna latll1Jor. 

sri lobi~ya lağazası ~ 
"•mabut, Rıza Paşa 70kup No. 88 Tel, 2840'1 

AP i K 0 G L U 
Sucuklarını 

Terdh Ediniz 
Halla koyun ve aıiır etinden illa. 
muldtır. BUtfln bakkallarda aa. 
tıhr. 

• Taklitlerinden aaJrmmtz. 

u AHiZ 
rerı.nln erı sarı 

461A 

VENÜS KrellV 

VENÜS Ruju 

Y ÜS Pudruı 
YENOS A11ı1ı 

VENÜS 
VENÜS 
YENOS 
VENÜS 

ı.dır 

Pek mükemm 1 b:r süper olmasına rağmen, fiatı 

Bitti• clcdtalan altr. 
Sadayı ıılall edici tertlltat 

1:1u ahizenin 

lkl•cl bir oparllr llfftll ve ırcnnofo• li1•4•ylar 
Arka ka1H1kta emalyet hrtlliaİI. 

RADYO ıl11ün 1938 ıoili P 

135 
e Sollclerece ..Wled oto.. atik aatlfacll111 fwtlbat 
e 110.245 volt ara11aclakl bltla voltaflarclo ıalıpr 
e 9 klloslkl ayanna kobllly•tl 

e Pennnallf cll•amlk oparlör 

1 11 P S l11i dinlımıden knımı 

P IJ I L 1P8 ~ 0.111'9' ..... Vo,,.... ~ "9 watallıin: OWDl ·il&&, WM"' - BASMAQIY , ..... ~I, 
~ - mw. JlMdilJ ••· "'•ttte• _..... • - n HAMJD Olrgl, • ..._ 

ı ' ~ ' ' ' ' ı 1 
' f 1 ~ ' ' : • ' ' r 

• ' '.' 1 ',ı' '1 ' . 1 '1 : ' ı 'l ' ' t ! ' 

• 
iZ 
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1 E K O N O . M 1 1 
Harici Ticaretimiz 

SON SEKiZ· AYDA 
NELER SATTIK ? 

.Bu senenin Ağustos ayında dış ti
caretimizin yekünu 17 ,989,416 liraya 
baliğ olmaktadır. Bu mi.kdarm 6 mil
yon 930 bin 111 lirasını ihracatımı" 
ve 11,059,305 lirasını ise ithalatımız 
teşkil etmektedir. Bu rakamlara na
zaran Ağustos 1937 ayında ticaret 
muvazenesi aleyhimize 4,129,19• lira
lık bir fark kaydetmektedir. Son beş 
senenin ayni ayındaki dış ticaret va
ziyeti 1937 senesile mukayeseli ola
rak I. N. tabloda gösterilmi§tir. 

TABLO l 
Ağustos aylannda ithalat ve ihracat 

1932 • 1937 (1000 T L.) 

!937 
1936 
1935 

ihracat 
6;f30 
5 O!H 
6 087 

Ithallt 
11 059 
s 846 
8 096 

Fark 
- 4 129 

755 
- 2 009 

1934 t5 918 6 771 147 
1933 s 955 1 532 - 1 577 
1932 4 681 10 491 - 5 810 

tmıız ve gerekae ithalatımız son beş 
senenin ayni ;.ylarının kıymet itibari 
le f ev kin dedir. Geçen seneye nazaran 
ihracatımızda yüzde 36 isbetinde ve 
hali.tımızda yüzde 89 nisbetinde bir 

artış vardır. 

1937 senesi Ağustos ayında en faz 
la ihracat yaptığnnız memleketler e-
1emmiyet sıra.sile Belçika, Almanya, 
Rusya, lngiltere, Italya, Çekoslovak. 
va. Hollanda ve Amerika Birleşik 
devletleridir. lthalabmız ise sıra.sile 
Almanya, Amerika Birleşik devletle
ri, Rusya, lngiltere, ltalya, Mısır, Ro 

anya ve Çekoalovakyadandır. 
Almanyaya ihracatımız, umumi ih 
acatmıızm yüzde 20.6 sını, ithalatı

puz ise umumf ithalatrm·zın yüzde 
38,8 ini teskil etmektedir. 

1937 Ağustos ayında muhtpı:r 

memleketlerle ticaret müvazenemizin 
Ta.bloda görüleceği veçhile 1937 1?ecen p~-nb-: müvazene ile mıı1rnyese 

eenesi Ağustos aY.ında gerek ihraca- si II. N. tabloda görUlmektedir. 

TABLO il 
Ağustos 1987 de ülkeler itibarile 

dı!J ticaretimiz 
(1000 T. L.) 

Ulkeler 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovak. 
Fransa 
lngiltere 
lsviçre 
Jtalya 
Rusya. 
iYunanistan 
:Amerika B. D. 
Hollanda 
lsveç 
Norveç 
Romanya 
Japonya 
Suriye 
Mısır 

Brezilya 
Diğr memleketler 

YEKUN 

' ithalat 

4,292 
110 
107 
179 

71 
772 
~7 

432 
1,304 

32 
1,901 

41 
145 

44 
212 

54 
69 

307 
103 
764 

11,059 

Geçen sene Ağustos ayında ticaret 
muvazenesi aleyhimize olan Avustur 
ya, Norveç ile bu senenin ayni ayın
da muvazene lehimize dönmüş, fakat 
g~n sene aktif olduğumuz lngilte
l'e, lsveç ile ticaretimiz bu sene pasif 
bir balans anetmi§tir. Birletik Ame
rika Devletleri i'~ 1936 Ağustosun
da 326,000 lira aleyh;mize olan tica
ret muvazenesi acığr bu senenin ayni 
ayında 1,603,000 gibi oldukça mUhim 
bir yeküna baliğ olmu,tur. 

8 aylık dıf ticaretimiz 
1937 senesinin 8 ayında dış ticareti 

miz yekunu 136,427,000 lira tutmak

tadır. Bu müddet zarfında ihracatı· 

Ihraeat Ticaret muvazenesi 
1937 1936 

1.429 - 2.863 - 233 
116 + 6 -129 

1.557 + 1.450 ·+ 166 
325 + 146 + 81 
283 + 212 + 34. 
509 263 + 82 

28 29 88 
481 + 49 + 22 
529 775 • -132 
116 + 84 + 87 
298 - 1.603 - 326 
299 + 258 + 78 

7 138 + 23 
87 + 43 - 37 
24 188 - 148 
3 51 81 

127 + 58 + 64 
105 265 26 

!:>? ,,_ 71 24 
575 189 - 168 

6.930 - 4.129 - 755 

ancak 2,807,000 liralık bir passivite 
göstermektedir. 

Tablo Dl 
8 Aylık dış tloaretlmiz 

1932 - 1937 - (1000 T. L.) 
ihracat Ithalit Fark Yekün 

1932 52.404 57,931 - S,527 110,335 
1933 48,159 49,772 - 1,613 97,931 
ı934 40,181 57,404 -17,223 97,585 
ıQ3S 44,046 60,024 -15,978 104,070 
1936 51.306 S9,0ı2 - 7,706 110,318 
1937 66,810 69,6ı7 - 2,807 136,427 

. 1932 - 1937 scnelerir sekiz aylık 
dış ticaret i,statistikleri mUkayeseli 
o'arak III N. tabloda gösterilmiştir. 

8 aylık ticaretimizin 
ülkelere inkııanu 

İthalatımızın arttığı memleketler
ılen Amerika Birleşik Devletleri 
r;,039,000 liraİık artıışla birinci ve 
1,664,000 lira ile ltalya ikinci gelmek 

tedir. 
Amerika ile ticaret müva.zenesi aç· 

~ 1936 senesinin 8 inci ayı aonunde 
~22,000 lira iken bu sene Ağuetor 
ayı sonunda bu mikdar 5,277 ,000 li· 

ı·aya baliğ olmuştur. Amerika gibi 
'Jlilvaridatma serbest döviz verdiği· 
tniz Mısırdan da vaki ithalabmızır 

·hemmiyetli surette arttığı görülmet 

'edir. 
1936 senesine nazaran 1937 sene· 

·inin 8 ayında ihracatımız kıymet iti· 
">arile yüzde 30,4 nisbetinde bir artı" 

'lrzettiği gibi mikdar itibarile de yü? 
1e 47,9 nisbetinde bir fazlalık görilr 

mektedir. 
İhracat mikdar ve kıymetlcrind· 

-;e~n seneye nazaran fazlalık görli· 
nen başlıca maddelerimizin başınJ~ 
'ıuğday gelmektedir. Bu madded~T' 
1 936 senesinde ihracabmız ısı.oor 
Tilrk lirasr iken 1937 senesinde 7 mi' 
von 173 b=n lira gibi büvUk bir fark· 
ta 7.3M.OOO liraya ba1iğ olmuştur 

~uP-dndan başka dicrer huhnbat mnr 
delerinin ihracatında da oldukça bil· 

yük bir inkişaf gö?.e çarpmaktadır 

Arpa ihracatımız 9,000 liradan 2 mi' 
yon 336 bin liraya baliğ olduğu gib: 

çavdar, dan ve kuşyemi ihracatımız 
da 347,000 liradan 3,137.000 liraya 

yükselmiştir. Hububattan sonra ibra 

catı artan maddeler ehemmiyet sıra-
sile zeytinyağı yüzde 650.8. palamut 
yüzde 75.7, tütün yüzde 46.9, krom 
yüzde 31,5 fındık yüzde 17.6, nisbe· 
tindedir. lhracatı eksilen pamuk, ku 

mizin ihracında mikdar bakımından 

17.503 ton kadar bir eksiklik mUşahe 
".le ediliyorsa da kıymet itibarile bila 
tcis ufak bir artış göri.ilmektedir. 

'- -.. . o ~uuzerıne 

ç enni Kasık bağları 
Mide, baraalr, 
}?öbrelr düş1 

künlliiüne 
FENNi 
Konalar 

Istiyenlere ölçü 
tarifesi gönderflir 

Eminönü 
Jzmir ıokaiı 

Tel: 20219 

ZAHARYA 

Son çıkan son derece müessir K E 5 K i N 

~93ô lI1odcli. jLeni fOcdfacı. 
pek~ ~&eeeksini% . 

/ 

• 

ISTANB UL, TU RKF.Y:. 

Tel. 44654 

MERKEZf · ANKARA • --• 
• 

HER NEVi BANk.A MUAMELATI : 

a v 1fanzeern· oaen en: 

Kll PONlU YAOEll MEVDUAT 

SU BELER • • ______________ ..... _____________________ ___ 

Adapazarı 

Bandarma 

BozöyUk 

Bursa 
DU~ce 

Ge m lik 

lzmlt ISTAKBUl 

• 
• 
• '= • 
• 
• 
• --
• 
• Bartın 

Bolu Ee kitehir 
Safranbolu 

Tekirda§ Telefon: 22971 ~ 

• 
'l·ürkiyenin her tarafında muhabirleri • vardır. 

• ... 
TELGRAF • 

• TÜRKBANK - şubeıer : · 1·cAREl • 
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BiR ZAMANLAR FES 

YAPILAN BU FABRİKADA 

BUGÜN ŞIK VE EN 

SAGLAM KUMAŞLAR 
Y A P 1 L M A K T A O 1 R. 

YERLi MALLAR PAZARLARI nda 
GÖRMEK $AYANI TAVSİYEDİR 

KIZIT.AY ,, __________ _ 

A T 
{an çıbanları, el ve ayak parmaklaMnın arasındaki kaşıntılar, dola· 
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 

:rgenlıkler, koltuk altı çıbanlan 

Tedavisini en erken ve en em in bir surette temin eder. 

c:;ı.rk ~D~"r.İt1ar; labcratv"~'' T. A. S. 

0) • • • J 
ı ~ seıyısıncre tlahi 

POKER PLAY 
frt1f /Jıç•Jınaan 

dtlha e11isi11ı"nz ddhd ucuıunu 

M lıula111~1n1J 

Hususl 
• 7 1 l l L R 

L --PROFiLAKSiN---
ıeısoCJ1ukıu9u ve Frencıiden korur. 

GRiP - NEZLE 
BAŞ - DiŞ 
ROMATiZMA 

ve 

BÜTÜN AGRILARI 
derhal 

Malkasf gftb>ü 
lk<.e~eır 

(.czar e'er 
- ~·~~ -· ı lik ve 12 lik 

Ambalajları 
arayınız. 

~elalin 

c~~o.L 

ism;ne 
dikkat 
ediniz. 

KIŞLIK SON MODA MALLARIN BOYOK SATIŞI 

KARLMAN GEÇiDi 
(PASAJ KARLMAN) 

Beyoğ'unun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi haHnde teşh r edilmiştir. 

~ 1 .. 1 • 1 Ceıa·p yu··nu"nd"'n ~ Ropdöşambr ve pijama için Rop ve garnitür için 1937 kış Viyana Modeli .. 

VELUT1N İyi cins ve güzel renk metrosu B KADIN ROPLAR( Güzel fantezi düğmelerle süslü 

1 
1 

Erkeklere, fanela 

PiJAMALAR 
gayet iyi cins q KADiFELER Wil ' YELEKLER 

Güzel desenler metrosu 50 K. 250 Kuruş q Yünlü jerseyden 2000 Kuruş 425 Kuru' ~~--~-3_1_s_K_u_r_u'-------

~ 

• "' ~ • 1 ... ~ • ~ .. 

Ha.kiki Ll.steks 

KORSELERİ 
yıkanabilir ve gayet dayanıklı 

350 Kuruş 

---------------------
l 
ı· 
~ 

ipekli Jerseyden 

((OMBINEZONLAR 
Ap1ikasyonu İşlemeli 

350 Kuruş 

~------------------

ŞEMSIYELEn 
Gayet sağlam kumaş. güzP.l saplı 

200, 140 ve 125 Kuru~ 

". ..,. 1 ., ', r: •. , ,, .. . • ' ~ .. 

BÜYÜK 

KORK YAKALAR 
(Rönar Arj1nte) Avrupada 

Boyanmı' 1850 Kuruş 

İyi cins ve yeni şekillerde. 1 Saçları toplamak için ... 1 Çizgili poplindcn 

EL ÇAt~T ALARI il ALET 1 ERKEK GÖMLEKLERi 
CO kunış, ondüle yapmak ve 190 Kuruş 

~ saçlar için elzem d;ğer aletler ~ Zefirden yeni cins 225 Kuruş 

•:\:· ...... ·~··-~ ....... ,.1.,·:,-·,.,. 1 '• •• ....... .>t .. : ,• . •ı .· ' ' ı 

V1DELO'dan 350 Kuruş 

1 Kusursuz ve teminatlı Erkeklere, yünlü 

İPEK ÇORAPLAR KAZAKLAR 

q Gayet güzel renklerde 88 Kr. 
Fantazi kumaştan son moda 

truakar 1450 Kuru' Eliti 270 Kuruş 

1 

' ---------~~--~--~ 
l<adınlara, deriden 

ELDiVENLER 

Garanti cins 1 CO Kuruş 

Dört renkte 8 parçalı 

LlKöR TAKiMi 

275 Kurut 

1 
1 

Kadın ve erkeklere fantezı yünlü 

EŞARPLAR 

.. . '· . :· .·) ı. . . . .. .. 

~ Modern desenlerde 140 Kurut 

ı· EN MAKBUL VE FAYDALI HEDiYELiKLER 

il ile tezyin edilen dairemizi· mutlaka ziyaret ediniz. Hediyelik 
"111 binbir çeşit eşya bulacaksınız, 

I -· Erkeklere. baklavalı 

1 SPOR ÇORAPLARI 

~--S_a_fi_y_u_· n_12_s __ K_u_ru_' __ . 

( Çocuklar için 
.. 

' 1 SKi KOSTOMLERI 
• Pamuklu yeni fason muhtelif = renklerde 
~ 490 Kuruş 

i 
1 

.,. ~. • ' -~ ) :. • ( . .;.-: • • ;:. . f ...... • .-

lpekli emprıme kadın 

EŞARPLARI 

En son moda l 50 Kuruş 
Vual Emprime 175 Kurut 

Kadınlara Celap yünlü 

KOSTOMLER 

Son renklerde 1475 Kurut 

1 KARLMAN GECID
• Beyoğlunun lstıkliı.1 ve Tepebaşı gıı:ıı ık.ı ouyuk ve nıuhım 

1 cadesini birbirine rapteder. Herkes serbestce geçer, ser -
~!eri gezip dotasabilir. Eşya a!m ak mf'c-buriveti voktur 

1--------~----' 
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EMNiYET SANDIGI 

Muhammen 
.::: I N S I 

S E 11 T I 
kıymeti 

Lira 
300 ncukta eski Kumbaoğ'u yeni !ki katta dört oda1 ı ahşap 

yacı sokağında eski 6 yeni G bir evin tamamr. 
. ı. 

ihte eski Hol!aaJıtn·eyin y eni 
htesıpıskender mahalles nde eskı 
izci. yeni Balipa..c;l sokağında en 

Dd katta beş odalr kuyusu 2000 
ve elektrik tesic:atı olan 
karg.r bir evin tamamı. 

15 e ki 17 yeni 48 No. lı. 

· d rda Altunizade mahallesinde Uç katta yedi odalr bahçeli 
ı brahimağa (Sırmaperde) soka- ve kuyulu ahşap biı köşkün 

3ki 5 yeni 11 (Kapı üzcrınde tamaınr. · 
No. lı. 

200 

deb ş nda Babahasanalcmi ma Uç buçuk katta on odalı 2500 
inde eski Mahmudefendimek- elektrik tesisat nr havi ah-
' <>ni Serezli so~ağında eski 9 şap bahç ~H bir evin tamamr. 

ı 23 No lı. 

kapıda Muhsinehatun mahalle- !ki buçuk katta bcs odalı 1400 
e Mo'ataşı caddesinde eski ve elektrik tesisatını havi bah-

19 No. lr. çeli kargir bir evin tamamı. 
kt sta eski Rumali yeni Türka'i fki katta cfört odalı ahşap 300 

Besinde Uzuncaova caddes:nde bir evin tamamı. 
ve yeni 10 No. lı. 

nselimde Çirağıhamza mahalle
eski Sakızağacı yeni Tabakyu -

soka~nda en eski 20 mük. eski 
ni 65 No. lı. 

Uç katta beş odalr ahşap 
bir evin tamamı. 

s;:;o 

yoğlunda Şahkulu mahallcsind\! 
ük ~endek sokağında Kuledibi-

1 ydanı karşrsında eski 2. 4, 4, 4 
k. 6, yeni 2, 4, 6, 8, 10 No. Jı. 

Dört buçuk katlı yirmi bir 12000 
odalı altında bir gazino ve 
bir mağazası olan, terkos ve 
e!ektrik tesisatını havi kar-
gir üç evin tamamı. 

yoğlunda Hüseyinağa mahal1es!n- Uçer katlı beşer odalı al- 3500 
le eski Arnavut yeni Mısırbuğdayı tında iki dükkanı olan kargir 

rnğında eski 24, 2-1 mük. 24 mük. iki ev ile ayrıca arka kısım-
es ~ 

f mük. 24 mük. yeni 20, 22, 24, 26, da on odadan mürekkep kfı.r-
No. lı. gir bir evin tamamı. 

in 1 - Arttırma 23-12-937 tarihine düşen Pe~cmbe gi.inü Sılat 15 te 
h nılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin r;; 10 nu nisbetinde ao 
ka v akces1 yatırmak lazımdır. 

an !J - Arttırma bedelinin dörtte biri pe~;n ve fl'eri kalam sekiz senede 
~ müsavi taksitte ödenir taks'tler yüzde 5 faize tabidir. 

- Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ekli kaltr. <8180) 

Sureti mahsusada ote~de 

fı'IALiS TE EY AGI i e 

çdiart. ~aın 

ya dmEş 

• 
il 

en nefis yemekler haz~rlam 

Lutfen tecrü e ediniz. 

• Adres : Sirkeci Orhaniye Caddesi 
•ııııaııııaıııı•ıııı mıııı•ıııı•ıııı•ıııı ı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı •ıııı•ıııı• ıııı111111111111 

No. 
1il1 

7, 
1111 11 il 

T lefo 
1111 1111 1111 1111 1111 ıııı-

40 USTA NAMZEDi YETİŞTiRiLECEK ----•m:!l'!ll 
ı Bir Dahiliye Mütehassıs, 

1- J(uru:U:~ta ~::n~:.;~~~~ :ü~;:~üğf:~::. için Sümer Doktor o i yor ki: 
Malatya Bez ve İplik fabrikası 

fiank Kayseri Bez fabrikasındaki kursta usta namzetleri yetişlirılece- • 
ğinden aşağıda yazılı şeraiti haiz olanların müracaatları· 1 Şeherı ve bilhassa şek erli maddeleri her türlü 

a/ Sanat mektepleri mezunu olmak / hastaya tavsiye etmekten kat'iyyen ictinap edile • 
b/ Askerlik vazifesini ifa etmiş olmak mez. Şimdiki tedavi usulleri tamamile de9işmiştir. 
c/ llel ve marazdan salim olmak Kuvvetli bir perhiz yer ine hastaya besleyici 91-
d/ Sinni otuz beşi geçmemiş bulunmak dalar vermek fazımgeliy or. Bunların en başında da 
e/ Muteber kefil gösterebilmek. şüphesiz ki 
2 - Kurstaki tahsil ve staj devresi sekiz ay devam edecek ve bu dev-

re zarfında nomzetlere iaşe ve ibate masrafları kendilerine ait olmak üze s EKERLi 
re yüz elli kuruş yevmiye verilecektir. Kursu muvaffakıyetle ikmal eden-
!t!r muvaffakıyetlerlne ve işde gösterecekleri iktidara göre yevtciye iki. f 
lıradan az olmamak şartiyle gündelik veya aylıkla şirketimiz fabrikala-

rında istihdam olunacaklardır. 1 

ır. 

it 
ve 

4ı 

3 - Müracaatlar, 15 Birincikanun 1937 tarihine kadar Ankarada şir- ı MADDELER GELiR 
k("t merkezine tahriren yapılmalı, müracaat mektuplanna aşağıdaki ve-

' 

j si~~~~;fe~ı~:~~i;.e gösterilecek kefilin isim me~lek ve muvazzah adresi 

- - --------- ----- - - - --·---- a/ Hüviyet cüzdant veya sureti 

EMNİYET SANDIGI ILANLARI 
Ben, gerek hasta , gerek sa9lam insana her zaman 

m~ 

ine 
ta~ 

liy 

Taks:t e Emlak Satışı 

SEMT! C!NSI 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira 

kadada eski Bahçıvanoğlu yeni tki buçuk katta sekiz odalı 
aslan sokağında eski 59 miık. ye- sarnıç ı ve elektrik tesisatını 
12, 44, 46, 48 No. lı. havi bahçeli ahşap bir köş-

5250 

kün tamamı. (Aynca iki kat 
üzerinde üç oda bir mutfak
la bir kat üzerinde ahır ve 
arabalığı vardır. 

beliarlada eski Bayrr yeni Baha- iki katta dört odalı bir so
bayırı sokağında eski 12 yeni 6 fah maabahçe ahşap bir e-

200 

h. vin tamamı. 

lıadada Sahilhanclcr sokağında 
'No. lı. 

Iki katta dokuz odalı elek- WOO 
trik tesisatını havi sarnıçlı 

e Sofular 

yarım kargir biı e\'in tamamı. 

maha'1e~·nde Mol- Uç buçuk katta on odalı iki 2000 
e3ki 9 yeni 15 sofalı Terkos ve elektrik te

sisatını havi bahçeli ahşap 
bir evin tamamı. 

rayda Gurebahfü:teyinaga ma
sindc eski Mehmetefendi yeni 

man ntishane (Kakmacı) sokağında 

sure 11 yeni 2 No. lı. 

Uç buçuk katta dört odalı 700 
iki sofalı, kuyulu ahşap bir 
evin tamamı. 

tehi k" K.. . . . c·h 
ıkta!}ta es ı oyıçı yenı ı an - Uç katta on bir odalr elek- 1750 

trik tesisatmı havi sarnıçlı r~a a mahalle~inde eski Y·ldız yeni 
e 

1 
log-an caddesinde eski 34 yeni 38 

ebi 
aralı. 

ve kuyulu ahşap b'r evin 
tamamı. 

ğ'lunda Hüsevinağa mahallesin
:;o başı sokağında eski 54 yeni 

!ki buçuk katta dört odalt 500 
kfı.rgir bir evin tamamı. 

'lo.lr. 

talda Uskildar caddcsir.de eski Kargir bir dükkan 
ni 5 No. lı. 

alda Usküdar caddesinde eski Knrgir bir dükkan 
ni 7 No. lı. 

400 

4.00 

- Arttınna 9-12-937 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te ya
ak ve gayrimenkuller en çok bcd 1 verenlerein Üzerlerinde kala-

r. 

- Arttırmaya girmek iç:n muh ammen kıymetin yüzde onu nisbe· 
pey akçesi yat.ırmak liı.zımd r. 

_ Arttırma bedclin"n dörtte birı pe~in ve geri kalanr sekiz senedt' 
Miisavi ta1csitte ödenir . .ıraksit ler yüzde beş faize labidir. 

b/ Askerlik terhis tezkeresi 
c/ Sıhhat raporu 
d I Hüsnühal varakası 
e/ Mektep şehadetnamesi 
f/ Çı:ı.hştrğı yerlerden aldığı vesika suretleri 
g/ Dört vesika fotoğrafı. 

Deniz: Levazım Satınalma Komisyonundan : J 

1 - Tahmin edilen bedeli 250 lira olan bir adet Romorkör teknesi 8. 

Birincikanun 937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 11 de pazarlık-

~~~~ 1 
2 _ Bu Romorkör Kasımpaşada Deniz Yollama memurluğunda her-

gün görülebilir. 

3 _ İsteklilerin % 7 ,5 hesabiyle 18 lira 75 kuruş tutan pey akçelerini 

İstanbul Defterdarlığı Muhasebe MüdürlUğüne yatırarak mukabilinde 

alacakları makbuz veya Banka mektubu ile birlikte ve belli gün ve saat-

te Kasnnpaşada bulunan Komisyonumuza müracaatları "8070,, 

tSTANBUL BELEDiYESiNDEN: 
3118/937 T. ve 321 sayılı yayıma ektir: 

A kı:jamları saa: 18 ila 19.30 arasında Karaköy köprü.sünden dolu veya 1 

boş yük arabalanle hayvanların geç memesi hakkındakı karann, görülen 

lüzum üzerine yaz mevsimine hasredilerek r·esrni dairelerde yaz saatinin 

t.~. tbikına kadar sözü geçen vesaitin köprüden 17 ile 18.30 arasında geç· 

memeleri Daimi Encümenin 25.11.93 7 T. Ji içtiınamda karar altına alın -

mıştır, ilan olunur. "8182,, 

Adliye Bakanhğmdan: 
Menemen Noterliği açılmıştır. 
imtihansız Notet olabilmek şartlarmı haiz taliplerin bir ay içinde mü-

racaatları ilan olunur. (4401) (8059) 

~ ..................................... ~. 
CAFER MDshil Şekeri 

Tesiri kat'i içimi kolay 
en iyi müshil şekeridir. 

Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 .. .................................. . 
_ 'Taksitler öderıinceye kadar gayı ımenku Sandığa birinci derece· 

ot kli kalır. <75161 il 

Kustüyü 
Uzun kış gecelerlnde bize rahat uyku veren yas. 
tık, şilte ve yorga.nlarile en iyi bir dostumuzdur 

\dliye Bakanlığından : Memur, işçi herkes yalnız bir lira ile bir yastık edi 

oebilir ve yorgun dimağını dinlendirir. Fabrika ve deposu: IstanbuJ 

Çakmakçılar, Sandalya~ılAr sokağı Omer Balioğlu. Tel: 23027 

ŞEKER VE TATLI 
yemelerini tavsiye ederi m. 

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

Dünyanın en meşh"ur ve sağlam 

Dikiş ve Nakış Makinası 
NAUMANN makinalarıdır 

; ok az bir t aksitle bu maki nanın sahibi olab ·nrsiniz 
•AUMAN N makinaları satış Türk Limited Şirketi 
'v1erkez: Galata. Voyvoda caddesi No. 123-134, Tel. 4108P ., 

, .. ŞiŞMAN YANKO .. _"\ 
EMNiYET MAGAZASI 

Istanbul, Yeni Postahane caddesi No. 39 

Mevsimlik son moda: Mantoluk ve roplu!< yünlü 
kumaşlar, ipekliler, pamuldular ve ketenlerin envaı 

Her cins patiska ve çarşafhklar 
Tuhafiye dairesinde en zengin çeşit hazır ve ölçü üzerine 

gömlek, pijama, Ropdöşambr, havlular. Her cins sofra veci 
ha:z. takımları. 

·Nefaset • etanet • cu~ urc ~•ık bulunan Niz p Noter muavınrğine intihap ve imtihanstz Noter 
ılın k şartlarını haiz taliplerin bır ay içinde müracaatları ilan olu -

C«~ 1~0> ~ Sd~~~ri: Bey~~ ffh~n YuU ~Uu Pu~~~ ~--------------------n~~~~~~ 
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TURKIYE 1111•1111• 

-i AR BANKASI -
ii 
ii 1 ELE T TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Sermayesi tamam•• tediye eclllllliı 

1.ooo.ooo Türk lirası 
Yeni Poatabane arkası, Atır Efendi eaddeai 

iMAR HAN 
Telgraf adresi: latanbul • tmar. Telefon: 2'527-8 

Yol, mebani veaair mühim in,..t taahhüdü 

Müsait Şeraiti• Tevdiat Kabulü 
Emtia, esham ye mücevherat mukabilinde ikrazat ile 

•İgorta ye bilcümle banka muamelib 

= ii = • -
il 
ii ---! 
ii ---._ ______ ·---------. 

[ BUGUN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ·5:KURU$ I ; 
--
i 
! 
! 
ii 

' -=-=-=:::::~ '------~ ----- - -~ .. --
i * • --------- . 

--~= ----
--ı 

• 
YARIN·KU~Gl~~Z·~Vi~·TEMELiDiR 1 

= i 
! ----------...................... _ .. ----------------·! HALK= 

TR-PLAK ve KAPLAMA 1 
~11~·~k u Sah· == 

T.C. 
ZIRAATUNKASI 

ayra tn1ZI a 
Biil,\N Lıttanbul, Kabrcıoğlu Han 3 ndi kat No. 11 TeL 23141 

nlarika: Eyüp, Bahariye caddesi, No. 20, Tel. 20580 
Telıraf adresi: KAZADKI Her Ev Kadınına L6zım ideal Bir Alettir. 

Atatıki allmet,; farikaya 16tfen dildratJ 

EMNiYET SANDIGI 
KurulUf8: 1888 

Vadell, vadesiz tevdiat kabul eder. 
r..Dlik, ......._., altm, ahiit n talmW ._.... 

ÖDÜNÇ PARA YIRlR 

s A T 1 E 
111 

de 

SATILIR. 

·111•nnmını•11ıı•n11•11n1Dnıını•ı11111111191nr11111 •111111111•111111ırmıı11•mr11111•ıın•ıııı•ıııı•1111•1111•11111: 

--. ··s KtlaOJE püJan ~ve ilk adımlarqıı kolayca ' 
öjretmlye mahna SALINCAK dır. 

ZMAS.,--
A. KiFiDES 

S.,Oj1u, IltikW Ct.ddeıd Kallavi (eeki Galvany) aokajı-
~ Dm k~e. Telefon: 41'29 

\Jlmetl farika lteldmU lratalohm19JU Polta ile iateyiniz. 

MUHASIBECI ARANIYOR 
Erel t Dmlr bvamd& Kozlu llladenleri için Fruımca bilir w 

mea,..._ tecrllbe _..... bir muhuebeci aramı maktadır. 
ı.tekıi11$a Galatada OYMlmJan Ra"aıda T8rk K&nUr Madeıııeri 

ŞtrbUıı 'Ilı~ 

Sanayi ve Ziraat Makinalan T. A.. Ş. 

ISTANIUL: 
~ kap T81 Ban IS Dd kat 
Telefon • 24420 
Telp&f : MUHAYYER 

ANKARA: 
Yenifehlr Atatlrk Vruaı 
Telefon 2Sa8 
Telgraf KUBAYl'JDR 

-

Elektrik tellilatı ıotomobiDer bahar bnnJan Ye mıkhlaJen, ._. rJerl, au ve bahar ttırbüıt 
,eker, kl~ ento veuJr fabri blar tesiaatı. trakt6r, pu1lult. ser veu.tr zira.at aı 

1 hububat temtlleme temati, IOtomotlt, 9agon, dar ft normal •almemeat ebkavaMlrJer, vm Je 

' 1 "" "'' 

KARAMÜRSEL • 
Mensucat ve Ticaret T. A. Şirketi FabrikaSI 

· Kum ş va battanıyeıerını tercih ed nız 
lık. ucuz ve sağlam olmakla beraber Naklerl aıla solmas 
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HER GUNUNUZU 
BAYRAM YAPAR! 

MODEL 38 • 2620 
6 h1mbahdır. 

PHILCO radyolarının Türkiye Umum Mümeaailliği: HELİOS MUESSESA Ti 

I 

MODEL 38 • 2670 
11 ICimbahdır. 

5-12-937 - -:: 
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İstanbul • Galata - Voyvoda caddesi No. 124- 126- 128 Telgraf: HELIOS, tel: 44616 


