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Cenevreye 
çoşkun 

giden murahhas heyetimiz halkın 
alkısları arasında uğurlandı , 

Anavasa konusmasın .. . . 
a neticeden emınız 

Dün Cenevreye giclen murahltaı 
lıeyefimiıin Reisi 

Numan Rıfat Menemencioğlu 

KIZILAY 
-Eski bir harp hıtırıst-

Cihıı ı lıctı binin en ateşli se .. 
'""• t •• .ı.... ve Dlııa 'Su1ı.uı1,.uı lliıo•• ••&41-
gm mevsiminde idi. Bir gün u· 
zun bir teftiş seyahatinden dö • 
nüyorduk. Diğer üç arkada • 
•nnia beraber, bindiğimiz oto -
ınobil bozulduğu için kafileden 
ayrıldık ve gece yarısına kadar 
ıssız çölün ortasında kaldık. Ta
biatla insan arasındaki nishet 
hiç bir dağın irtifamda ve hiçbir 
Ummanın enginlerinde çölde his 
•edildiği kadar duyulmaz. 

Nihayetsiz yollarda hiçbir il · 
nıit olmadığını göstennek için 
bütün yıldızlar yanıyor ve ka
ranlık bastrkça bize doğru ya~
laşıyordu. 
Bunların adedi ve ziyası ile yo 

rulan gözlerimi kapadun ve in • 
&anlarla meskun yerlerde gece -
nin bu saatinde işidilen sesleri 
\Pe köylerden sızan ışıklan hayal 
ettim. Bu sırada bir köpek se· 
ıinden, bir ev, bir çadır ışığtn • 
dan daha güzel ne olabilirdi? 

Ve bilmem kaç saat sonra u
zaklardan bizim için gönderil
nıiş olan kamyonetin sesini duy· 
duğum vakit çöl bir kabusun per 
desi gibi yn-tıldı. 

Gece yansı arabanın bütün 
ruziyle çölil aşıyorduk. Birüsse· 
baa varmak için daha çok zaman 
vardı. Bir aralık ufukta bir kaç 
hafif ışık seçer gibi oldum. Aca
ba bir menzil veya bir alay ka· 
~rgihrna mı geliyorduk?. 

En büyük zahmetlere bir as· 
l·er kadar samimi bir tevekkülle 
hhanunül edebilmek için, mer • 
hametin dahi mecbu,;·7et ka:Jar 
bi.ıyük bir ku :1vet 'Jlduğunu o 
&tle anladım: Gör ·fJgümüz ça
<!111ar bir Kızı: ı:; hastanesi idi. 

O gecedenberi hay&linıde Sl· 
ııa çölünün hJltir~s.ı Kızılay ça
dırlarının ışıkh·, ılC' ~ydmhktır. 

Zannederim ki, hali vihasız 
\re serapsrz çöllerin ötesinde bu 
1''klar birer ümit gibi yanıyor ve 

(Arkası Sa. 3, SU. 5) 
hl.!.il!_ Rıflu AT AY 

Heyet reisi Numan Rifat 
istasyondfl Hariciye 
V ekilimizle görüştü 

Hataym anayaaaıını lesbit etmek üzere Cenevrede toplanacak 
olan komiıyonda hükumetimiz .;amına bulunacak murabbaı he
yetimiz, Hariciye Vekaleti Katibi Umumiıi Numan Rifat Mene
ıpencioğlunun riyaaeti altında, dün akta.mki trenle Cenevreye 
ıitmittir. 

Dahiliye 
Vekili 

Seyahatte 

1 

Heyetimiz, Sirkeci garında Harici
ye Vekili Tevfık Rüştü Aras, Vali 

~ Muhiddin Üstündağ, Polis Müdurü 
~ Salih Kılıç ile vilayet ve parti erkanı 
~ ve kalabalık bir halk kütlesi tarafın
~ dan uğurlanmıştır. Teşyide Hataylı 
~ gençlerden de kalabalık bir kafile bu
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Adanaya Kadar 
Tetkik Gezisi 

Yapacak 
Ankara, zı (nuıusl ~ 

' muhabirimizden} - Ha- ~ 
~ ber aldıiuna göre Dahili- \ 
~ ye Vekili ve C. H. Partisi ; 
' Genel Sekreteri Bay Şük· -

! rü Kaya pek yakında i 
memleket dahilinde bir 
seyahate çıkacaktır. Da
hiliye Vekilin in Adana ya 
kadar gideceği, o havali-
de tetkikler yaptıktan 
ıonra doğruca latanbula 
döneceği haber verilmek· 

~ tedir. 
~l"'.l'I'""' ,.,.,.. " 

lunmuştur. 

Heyet lzalan, kazanılan milli da
vanın bütün sevincini tatıyorlar ve 
bu ti.li konuşmalarda da Tataym ana 
yasası üzerinde müsbet netice alına
cağına emin bulunuyorlardı. 

Trenin hareketinden evvel, Harici· 
ye ~ı:tmmızıe ur,un u!urr oıtıeeB 
man Rıfat Menemencioğlu, kendisini 
uğurla.mıya gelenlere samimi muka· 

belede bulunmuş ve tren, teşyie gelen 

lerin candan tezahüratı ve ıiddetli al

kışlan arasmd' hareket etmi§tir . 
C-enevreye giden heyetimiu, Ha· 

taylı Abdürrahman Melek de iltihak 
etmiştir. 

ASILSIZ BEYANAT 

Is~b'11, 21 (A.A.) - Hariciye kl· 
ti~ uman Rıfat Menemen· 
cioğlu, Hata aya.sası ha.kkmda hiç 
bir gazeteye beyanatta bulunmamıt
tır ve kendisine atfedilen malfunatm 
asıl ve esası yoktur. 

ispanyada harp 
bütün şiddetile 
devam ediyor 

Almerya cephesinde asilerin 
geri çekildikleri haber veriliyor 

Maarif bombarclımanr neticesinde 
M111r selorefanesinin lıarap vaziyeti 

Almerla 21 (A.A.) - Havu ajan· 
smm Almerla muhabiri ,hükfunet 
kuvvetleri tarafından Grenada vill. 
yetinin ufak bir ıkazası olan ve Mad _ 
rlde otuz kilometre mesafede bulu • 
nan Cadiar mrntakasmda icra edil _ 
miş olan harekltta hazır bulunmut • 
tur . 

CUm.hurlyetçller bombalan ile düş
man mevzilerine hüoum etmişlerdir. 

Asiler bir mUddet mukavemette. 
~bbUsUnde bulunduktan sonra sür'at 
le rlcat etmeğe ve malzemelerinin 
bir kısmmı muhacimlere bıra.kmıya 

mecbur olmuşlardır. Muhacimler, 
iki top, bir \ok mitralyöz ve mtlhlm 
miktarda tüfek ve kumbara sandık • 
lan ele geçirmişlerdir • 

Zayiat çok bUyUktUr. HUkQmetçi • 
ler, mahirane bir hareketle Sierra de 
las Alpujarrastaki aevulcenf mev
zilerin bUyUk bir kısmını zaptetmft • 
lerdir . 

Bu sayede utlerin Sierra Nevada 
( Arlosı Sa. 3, Sii. 4) 

1 Memıeket yeni Haıkevlerine kavuşurken 1 

/sfonbul Halkevincle clün yapılan bayram toplantmncla bulu nanlarclan bir grup ••• 

' ' Halkevi ,, Bayramı dün 
harar-etle kutlandı 

KIZI LA Y 
Bu Kurban Bayramın

da da, diğer bayramlarda 
olduğu gibi (Kızılay) 

okuyucuların gazete ihti
yaçlarını tatmine çaht· 
maktadır. (Kızılay) bu 
münasebetle okuyucula· 
rmm Kurban Bayramla
rını ıevgi ve saygı ile 
kutlar. 

•••••••••••••••••••••••• 

Parti genel sekreterimiz 
çok mühim bir nutuk irad 

ederek yeni evleri açtı 
Ankara, 21 ( A.A.) - Halkevlerinin kuruluşunun beşinci yıl. 

dönümü, bütün diğer Halkevlerinde olduğu gibi Ankara Halke
vinde de büyük merasimle kutlanmış ve yine bu güzel yıldönümil 
vesilesiyle söylemiş olduğu bir nutukla iç İşleri Bakanı ve Parti 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya 31 yeni Halkevini açmıştır. 

Parti Genel sekreterinin bütün 

l / TI yurt içı~.de radyo ile yayılan bu n ut. 
/ kunu ıı_ıuteakıp, halkevine mensup 

sanatkarlar tarafından bir konser ve. 
rilmiŞ', kukla ve Karagöz oynatılmıt 
ve Şekspirin "Venedık taciri,, ese • 
rinden uç sahne temsıl edilmiştir. 

Merasimde bUtün vekaletler ileri 
gelenleri ile yerli ve ecnebi matbuat 
mümessilleri ve kalabalık bir halk 
kütlesi hazır bulunmakta idi. 

Dün halkevleri bayramı idi. BU • 
yük Şefimiz. Atatürkün çok ısab tU 
ve yüksek eserlerinden biri olan 
halkevlerinin dünkü bayram gunU, 
bütün memlekette olduğu gibi 1stan. 
buldaki halkevlerinde de binlerce hal 
kın iştirakile ve coşkun tezahürat a. 
rasmdaa kutlandı . 

Bütün halkevlerimiz.de toplantılar 
yapıldı, konferanslar verildi ve mü· 
samereler tertip edildi. Gençlerin bu 
müsamerelerde gösterdikleri kabili • 
yet ve sevim; hepimizin göğüslerimi
zi kabartıyordu. 

DAH!LtYE VEK1L1M1ZlN 
HİTABELER! 

- KUR fULUUK! .. 

Ankara, 21 (Hususi) - Dahiliye 
Vekili ve C. H. Partisi Genel sekre. 
teri Bay ŞUiu'li Kay\, dün memle • 
kette yeniden otuz bir halkevinin a
çılması mUnasebetile çok mühim ve 
tarihi bir nutuk irat ettiler. Bay ŞUk
rU Kaya, halkevlerinin Büyük Şef 
AtatUrk inkılabının çok isabetli bir 
parçası olduğunu kat'i ve vazlh cUm. 
lelerle tebarüz ettirdikten sonra 
bilhass,a TUr.k mllletinin, AtatiirkUn 

(Arf.ası Sa. 3, Sü. 4), 
• \ 
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Vücudun mukavemetini çoğalt
mak için neler yapmallyız? 
Milletlerarası Kızılay ve Kızılhaç Birliği Neşriyatından: 

(Kıt günleri umumiyetle artan İntani hastalıklara kar,ı vücut 
mukavemetini arttırmak için bilhaua gıdaya verilecek ehemmi
yet hakkında faydalı öğütleri şuraya sıralıyoruz: 
İntani hastalıklardan tahaf

fuz için en salim çare, şüphe
sız mikroplard an içtinaptır. Bu 
da ancak temizl i ğe, saf su isti
maline, hastaları sağlamlardan 
tecride ve dezenf eksiyon yap
mağa vabestedir. 

Fakat her şeye rağmen bü
tün şüpheli temaslardan ken
d imizi korumak imkansızdır: 
Tramvaylara, trenlere, vapur
lara binmeğe, mekteplere, bü
rolara, atelyelere devama, ma
ğazalardan ihtiyacımızı teda -
ırike ve nihayet dost ve akra
bayı ziyarete mecburuz. 

O halde, yapacağımız şey bu · 
kabil hastalıklara karşı vücu
clümüzün mukavemetini arttır 
maktır. Çiçek, kuşpalazı ve ti
fo gibi hastalıklara karşı teda- Gıda rejimine her ya}fo ehemmiyel 
fili aşı tatbiki suretile bu has- vermek, sağlığın ilk ıartlarındandır .. 
talıklardan kendimizi korumak 
bugün arttk çok kolay bir iş 
olmuştur. Fakat bunlardan 
gayri intani hastalıklara karşı 
tahaffuz çaresi hemen hemen 
"'ücudün mukavemeti ve robüst 
lüğüdür. Binaenaleyh bu has
talıklarla mücadele edebilmek 
için, umumi hıfzıssıhha kaide
lerine riayet edilmek lazımdır 
ki, onlar da; güneşli ve hava
landınlmrş odalarda ikamet et
mek, temizliğe azami derecede 
f'iayet eylemek, fazla vücut ve 
dimağ yorgunluklarından sa -
kmmak, gıda işini iyi tertip ey 
lemektir. 

Bilhassa bu son nokta çok e
hemmiyetlidir. 
Gıda alma keyfiyeti bize üç 

ehemmiyetli unsur gösterir. 
1 - Uzviyet ve adalatnnız 

için kafi derece kalori. 
- Madeniyat, fosfor, demir, 

kireç ve iyod 
3 - Vitaminler. 
Madeniyat ve vitaminlerin 

az bir miktarı kafi ise de, hiç 
derecesinde azlığı da sıhhati
miz üzerinde çok vahim te -
şevvüşat ika eder. Kansızlrk 
guvatrı, neşvünema geçikmesi, 
raşetıizmi, diş çürümeleri, cüm
lei asabiye teşevvüşatı, yorgun 
luktan hastalık'lara ademi mu
kavemet gibi halata sebep o
lur. 

Tramvaydan 
atlarken 
neler olmuş? 

Yirmi iki yaşında Niko oğlu Ef
tim, geçende Şişhane yokuşundan a
şağı inen bir tramvaydan atlamak İB· 
temiş. Fakat bu sırada yoldan yetmiş 
beş yaşında bir ~iuflevi kadınr gidiyor 
muş Eftim athı.rken kadıncağıza çarp
mış, halsiz ve bitkin bir kadın olan 
Rebekayı yere yuvarlamış, başından 
ve diz kapağından yaralanmasına se
bep olmuş. 

Hakim sordu: 
- Tra.mvaydan atlamanın yasak 

olduğunu bilmiyor musun? 
Suçlu Eftim hiç ses çıkarmıyordu. 

Reis tekrar sordu : 
- Bak ne diyorlar. SPn tro.mvay -

dan atlarken bu ıkadmı da y"llvarlayıp 
yaralam~.,.<;m . 

Eftim çetrefil bir Türk<;e ile: 
- Hayır, derli, ben onu gönnemiş

tim. Acele işim vardı. Tramvay i!'ta.<ı 
yon yapması lazrmg'elcn yerde durma
dı. Biletçi zili çektiği haldt- vatman 
aldın11 etmedi. Ben de atlamıya mec-
bur oldum . 

Bunun Uzcrlne hakim, bu \•atlvetln 
tetkikinP. ıuzum gördU ve !lahitleri 
dinlemek iQin muhakemeyi ~ka bir 
güne bıraktı . ------

SA IYER 
KIZILAY 

KONGRESi 
Sa.nyer Kızılay Şubesi Başkanlı

ğından: 

Şubemizin senelik kongresi 28 - 2 • 
937 pazar günU sa.at 14 de Sanyer 
14 UncU okulda yapılacaktır; bütUn 
Uyelerin gelmeleri rica olunur. 

Otomobil Kazası 

Binaenaleyh, bir çok mem
leketlerde yapılan tetkikat ne
ticesinde, bir kıs1m halkın, ka
fi derecede madeniyat ve vita
min alamamaları yüzünden ço
cukların raşetik, anemik ol -
dukları ve dermansız kaldıkla
n ve yine bir kısım insanların 
diş çürümesine, asabi teşev -
vi.işlere uğradıkları an1aşılmış
tır. Bunun için, mümkün oldu
ğu kadar, madeniyat ve vita
mini mebzul olan et, balık, yu
murta, süt, tereyağı, peynir, 
yeşil sebzeler, meyveler ve bil 
hassa bunlardan portakal, muz Sirkecide Demirkapıda oturan şo-
ve domates yenmelidir. för Muhiddin Çarşıkapıda otomobili-

Evlerinin idare bütçesini tan le Hilmi oğlu Osmana ~rpaı·ak yar!'· 
zimde zorluk ceken ev hanım- ıamış ve hemen kaçmrştır. Zabıta ev
larrnın, mesela nisbeten ucuz velki akııaın şoför Muhiddin\ yakala
olan ekmek, makarna, patates mıştır. 
kurufasulye, içyağı, magarin 
ve saire gibi grdaları tercihle
ri doğru değildir. Onlar bilme
lidir ki, et, süt, yumurta, yeşil 
sebze ve meyvelere vücudün 
kat'i ihtiyacı vardır. Mahaza 
bunların kemmiyetçe fazlalığı
na lüzum yoktur: az miktarı 
da sıhhat için kafidir. Mesela, 
yanın litre süt, bir domates, 
aynca mutat gıdalarını almak 
şartile, bir günde insana kafi
dir. Bir de, kabil olduğu ka • 
dar, gıda nevi değiştirilmeli • 

dir. 
Bir aile reısının bütçesini 

altüst etmemek şartile, koca
sının ve çocuklarının srhhatini 
korumak için, bütün zeka ve 
aklını kullanması icap eder. E
ğer, bu kaideleri intizam ve ıs
rarla tatbikte devam ederse 
yuvasına intani hastalıklar .gi
remez ve ailesi sıhhat ve afıye
tini muhafaza eder. 

S. UMAR 

Sayın Vatandatlarımızın ~ 
Kurban Bayramlarını Kutlulanz. 1 

ÇAPA-MARKA 

İl!!!!l!!!!!!1!!1!!!!!1!!!11!!!!1!1111-- F ABR1KASI -------, 

Ceza 1 
Kanunu 
değışecek 

Temyiz Reisleri 
Rapor Verecekler 

Haber aldığımıza göre, 
Temyiz mahkemesi reisleri 
bayram ertesi Ankarada hu· 
susi bir komisyon halinde 
toplanarak bazı meseleler 
hakktnda görü~ecekler ve biT 
rapor fonzim ederek Ba~ve· 
kôlete sunocaklordtr. 

GörÜ}Ülecek mevzuun T eı
kilôfı Esasiye kanunundaki 
·on fodilôt Üzerine Ceza ka
nununun değiştirilmesi icap 
eden maddelerine müteallik 
..,ld11~11 1n,,nPdilrndf Prlİr. 

lstanbul Okulları 
Tayyare Ahyor 

Istanbulda mevcut ilk ve orta mek
teplerle liseler, "lstaııbul Okulları" 
adlı bir tayyare almak için para top
lamak arzusunda olduklarını Kültür 
Direktörlüğü yoluyla Bakanlığa bil -
dirmişlerdir. Bakanlığın cevabı dün 
gelmiştir. 

Bu cevaba göre, Bakanlık okulların 
b:ı teşebbüsünü çok yerinde gönnüş 
ve derhal icraya geçilmesini bildir -
miştir. 

Eski Türk Eserleri 
Müzesinde Yeni 

Saronlar 
Süleymaniyedeki eski Türk ve Is

lam eserleri müzesinde yeni bir salon 
hazırlanmaktadır. Burada şimdiye 
kadar müzenin depolarında hıfzedilcn 
eok kıymetli hnlılar teşhir edilecek -
tir. Müze direktörü Abdülkadir Er -
doğıı.n salonu hazırlamıya ve halılan 
duvarlara a.stınnıya başlamıştır. Ya
kında halka açılacaktır. Müze direk
töril bir de Tehbcr ha?.Trlamıştır. O
nun yakında basılmn.sına başlanacak
tır. 

Halic idaresi 
Bilançosu 

Akay idaresi tarafından işletı1.me
sı deruhte edilen Haliç seferlerine ait 
hesaplar haziranda toplanacak ko • , 
misyonda tetkik edilecektir. Bu mü-' 
nasebetle ~!etmeye taallük eden bilan 
çoların hazırlanma.sına başlanmıştır. 

Haliç yolcularının gün geçtikçe a
zaldığı söyleniyor. Maamafih, şimdi
ye kadar yapılan tensikat ve tasarruf 
lar dolayısiylc zarar mevzuıu bahis 
değildir. 

Yapılan tetkiklere gör(!, haziran bi
lançosunda belediyeye olan borçlar
dan bir kısmı ödenmiş olarak göste
rilecektir. 

Eli,Ieri Sergisinde Madalya 
Kazananlar 

Ankaradaki el ve ev işleri sergisin
de mUkilfat ve ikramiye kazananla
rm madalyaları Iıııtanbula gelmiştir. 
Bunlar öbür hafta pazartesi günü sa
at H de Ticaret Oda.qı Ralonunda Va
li Muhiddin UstUndai tarafından me
ı-Mlmle Mhiplerine verilecektir. 

=-----

• 
nı 

- k Bankasının 
tesebbiisü var 

Uç ay:ıkları ver-
mek için 

şubeler açılacak 
Hükumet Emlak Bankasındaki iştirak hissesi

ne mukabil İstanbuldan da satılmak üzere birçok 
emlak vermişti. Bunların arasında Beykozdaki 
tarihi sarayla Abraham Paşa koruluğu da vardı. 
Bunlar için biçilen kıymet yarım milyon lirayı 
aştığr için alıcı bulmak mümkün olamamaktadır. 
Esasen sarayın tarihi kıymeti olduğu için hususi 
ellere verilmesine de imkan görülememektedir. 
Banka bunları satrmadığı için her sene üç. beş 
bin lira tutan vergilerini de ödemek mecburiye - Emlôk Bankası gİ§elerinde maa§ ktrdırma 
tinde kalıyordu. ' muamelesine biı bakıı 

0ğrcndiğ'imi7.e göre Maliye Vekale- .----------------------------
ti koruluğu ve sarayı bankadan alma
yı ve bunların yerine çabucak paraya 
çevrilebilecek küçük mülk vermeyi 
kararlaştırmıştır. Koruluğun şehir 
bahçesi veyahat vilayetin Beykozda-
ki meyvasız fidanlığına ilhak edilmek 
ve sarayın da bir ziraat müzesi hali
ne konulmak üzere belediyeye devre
dilmesi de düşünülmektedir. 

YEN! .MUDUR 

Beykoz fidanhğı 
üç milyon 

fidan yetiştirdi 
Istanbul Emlak ve Eytam müdür

lüğüne terfian tayin edilen lzmir Em-
18.k Bankası müdürü Kemal Türkö
mer lstanbula gelmiş ve yeni vazife
sine b~lamıştır. öğrendiğimi~c göı·e 
yeni müdür dul, yetim ve mütekait
lere üçer aylıkları mukabilinde veri
len borç paraların dağıtılış şeklinin 

daha kolay ve pratik bir halde yapıl
ması için tetkiklere başlamıştır. 

Hazirandan itibaren üç aylıklarını 
kırdıranlar maaşlarını daha az müd
det içinde ve g-işe C.nünde beklemeden 
alabileceklerdir. Bunun için diişU

ni.ifon t-Odbirlor nrıu;ın<la şehrin ban 
yerlerind~ sırf bu ışıe meşgul olmiı.k 
üzere birer muvakkat şube acrlması 
da vardır. Şimdilik Beşiktaş . Fatih, 
Kadıköy ve Usküdarda birer şube o
dası açılacaktır. 

BAYRAM 
GÜNLE i DE 

VAPURLAR 
Bayram günlerinde Şirketi Hayri

ye ve Akay idaresi, pazar tarifelerini 
tatbik edeceklerdir. Her iki mües
sese. gece saat 2·1,15 de köprüden bi
rer \'apur kaldıracaklardır. Tramvay 
şirketinin de araba adedini artırma

sı kararlaştırılmıştır. 

Gümrük Müfetti~leri 

Gümrükler Umum Müdürü Mah
mut Nedim ve Teftiş Heyeti Reisi 
Muammer, evvelki gün Ankaradan 
Istanbula gelmiştir. Mahmut Nedim 
ve Muammer cuma günü gümrüklere 
gelerek yeni şekil etrafında başmü -
dür Mustafa Nuri ile görüşerek iza · 
hat alacaklardır. Ankarada topla • 
nan gümrük müfettişleri kon<;resin -
de bulunan Istanbul mıntaka.sı mü · 

Vilayetin Beykozdaki meyvasız ağaçlar fidanlığı şimdiye kadar 
( 3) milyona yakın muhtelif ve kıymetli cinslerden fidan yetişt.ir
mıştır. Bunların 100 binden fazlası saksılara alınmıştır. 

Fidanlıkta saksı çıkarmak için 
geçen sene bir de ocak yaprlmış
tı. Bu ocakta şimdiye kadar 
(60) binden fazla saksı çıkarıl • 
mış ve çok ucuza mal edilmiş

tir. Bu sene de saksı imalinde de
vam edilecektir. Çam ve sair fi-
danlar gelecek seneden itibaren 
Vilayetin tayin edeceği ucuz bir 
fiyatla halka dağıtılmıya başla -
l1Q\..oJı....lil • r.'.:..clo.a.ı.lih 4..U. ~! ... . u .JlJ"" t ...... 

dar temin ettiği faydalar alaka
darlar taraf mdan takdirle karşı
larunıştır. 1stanbulun ağaçlan
masına büyük bir ehemmiyet ve
rildiği · için önümüzdeki yıllar 

içinde Beykoz fidanlığından da
ha geniş istifadeler temin edile
ceği umuluyor. 

Mühendis Mektebin· 
deki Mimari Şubesi 
Akademiye Bağlana· 

cak mı? 
Ta!'lamıf maksadiyle Güzel San'at

lar .Akademisiyle Mühendis Mekte
bindeki mimari şubelerinin tevhidi 
etrafında tetkikler yapılmaktadır. 
Her sene ancak onar mezun verebilen 
bu şubeler, birleştirilir ve bir mektep 
haline getirilirse, büyük bir tahsisat 
tas::ı.rrufu imkanı hasıl olacaktır. 

Onümilzdeki ders yılı başından iti
baren Mühendis Mektebi mimari şu
t>esinin Akademideki şubeye bağla - ' 
nacağı umuluyor. 

Bır İngiliz 
iki Türkü 
Okutacak 

M. Russel Vilgyc o 
Müracaat Etti 

Sultanahmette Arasta sokağındaki 
tarihi kazının mali cihetini üstüne a• 
lan Ingiliz arkeoloğlarmdan Profesöt' 
Doktor Russel vilayete müracaat e
derek kendi hesabına lngiltercde iki 
Türk talebeye ziraat tahsil ettireceği· 
ni bildirmiştir. Vilayet kendisiyle 
temasa geçmiştir. lngiltereye gön
derilecek iki Türkten birisi vilayetin 
Beykozdaki meyvasız fidanlar bahc;& 
si müdüril Enverdir. Enver Ingilte
rede bir sene kadar kalacak, bilhassa 
meyvasız ağaçlar tizerinde tetkikler 
yapacaktır. 

t1r • 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

•
1 

ktiAAt Veldiletı mUst(':Şan F~ 
Kurtoğlu şehrimize gel.miŞ • 

• 

fettişleri de dönmüşlerdir. Dokunıacıların Yeni ldare 
-~ 

U• • nh'fıl'Ritfo profesörlerlndf'n mft. 
teşekkiJ bir he:ret l:r.mire ı:it

mlştir. Orada ~ eı,erleritetkik 
edeooklerdir . 

• 

Bayramın Kurbanlıkları 
' 

Heyeti 
Dokumacılar kooperatifi toplana -

rak idare heyetini seçmiştir. Reis -
liğe Yahya, ikinci reisliğe Yusuf Ay-

A n'kara küçük ı..an•atlar mUdU • 
rü Hayri şehrimiu ~elmlştir. 

Bayra.mf'rtffll küç\ik san'at erbabmm 
ihtly~lannı tetkik f!<lecektir 

Bu bayram kurbanlık koyunlar geçen ytla nirbetle daha. p~ha~~. sz:. 
ttlmııf1.1. Buna sebep, koyun müvaredattnın az olmasıdtr. Resım e un u 
arife günü kurbanlık koyun satı~tnı görüyoruı. 

dın. mürakıpliğe Recep Aydoğmuş, 
I::ımail Akbaş ayrılmıştır. 

Kooperatife bu sene perakende satış 
işleri de verilmiş olduğundan bu se
neki faaliyet daha çoğaltılacaktır. 

• 
Ş lrketi Hayriye, Be;\'ko:t<la bir 

plfij tesisine l<arar \'em1iştir. 

-= ._ ......... -.-....----

\TAkVi/.\B~HAVAI 
Bugünkü Hava: KAPALI 

1
- 22 $UBAT 

PAZARTESİ 

Bugün hava, ıureti umurniyede kapalı ve 
kısmen yağışlı seçecektir. Karadeniz sahil 
nımtakasmda oldukça ıert bir frrtma ese· 
cektir. Orta Anadolu, ıark viliyetleri ta· 
mamen kapalı olacak, Akdeniz 1&hil mmta
kaıımda, Eie havzasında hararet derecele· 
rinde mahıuı yükaeli,ler kaydedilecektir. 

Dünkü Hava 
Raaat merkezinden aldıfmıır mal<lmata 

röre, dün, bıuometre 7.'ı9 milimetre. hara
ret en çok ıs. en az 4 aantiıırat olarak kay. 
dedilmittir. Rüzrlr cenup istikametinden 
saatte 10 kilometre ıiır'atle esmiıtir. Hava, 

2 nci ay Gün: 28 Kasım . ıO ı 

3. ı. till:J 1 

Zilhicce: 10 

ı.,.., 

9 Şubat 
12.27 
li,50 

5,07 

Güneş: 6,46 - Oğle: 
!kindi: 15,28 - Akşam: 

Yatsı: 19,21 - imsak: 

lnımen bulutlu ııeçmistir. Yafl$ olmamış• 

ur. 
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Türk Basın Birliği 
Projesi tamamlandı 

Projede Türkiye beş basın 
ının takasına ayrılmaktadır 

Ankara, 21 (Hususi) Türk Basın Birliği Kanunu, Vekatetlerce 
gözden geçirilmiş ve Başvekalete takdim olunmuştur. Kanuna 
göre, bütün yurda şamil ve merkezi Ankarada olmak üzere bir 
Basın Birliki Cemiyeti kurulacak ve matbuat ailesi mesleki bir 
cemiyet halinde teşkilatlandırdacaktır. 

Siyaset alemi 

Şekli Değiştirilen 
Bir Yemin 

•
1 

ngiltere hükumeti ile Britan-
ya imparatorluğu dominyon. 

le.rı bir müddettenberi lngiltere Kra
lıııın taç giydiği KÜn içeceği andın 
teklini kararlaştırmak için müzake
relerde bulunuyorlardı. Bu müzake
re.ler neticelenmiş ve Kral tarafından 
lçılecek andın sureti kararlaştırıl. 
rtııştır. 

1 
Karar, l!l,giltere Kralı ile Britanya 

rtıparatorPl'ğu dominyonları Kralı 
tarafından ifa edilecek yeminin şek· 
litıde birçok değişiklikler yapmış bu
h.ınuyor. 

Bu değişikliğin manasını anlamak 
için vaziyeti hul!sa etmek l!zımdır. 
Şimdiki lngiltere Kralının babası 

Olan Beşinci Corc, 1911 de tahta o. 
turduğu zaman "Büyük Britanya, lr
landa ve ona tft.bi dominyonlar,. üze. 
tinde Parllmentonun kanunları dai. 
.. c,.iuu1:1 lıül\Uınrcuı olınağa yemin et· 
rııı~u. 

O zamandan bu zamana kadar vu
kubulan hadiseler vaziyeti değiştir. 
rtıiş, Büyük Britanya olduğu gibi kal
rtıakıa beraber yalnız lrlandanın Şi
rtıali, ona bağlı kalmış, dominyonlar 
BUyük Britanyaya tabi olmaktan 
Çıkmış ve müstakil birer varlık ma. 
lıiyetini almışlardır. -

Bu yüzden Kral tarafından ifa e. 
dilen yeminin değiştirilmesi lazım 
gelnıiş ve kralın dominyonlardan her 
birinin kralı olduğunu anlatan yeni 
bir şekil kararlaştırılmıştır. 

Fakat yeminin şeklinde yapılan de
tişiklik bundan ibaret değildir. Çün
ltu Kral, yeminde protestanlık dini. 
tıln hamiliği vazifesini deruhde ede
teğine ve lngiltere kilisesine karşı 
taahhütlerini yapacağına dair de ye
~in eder. Eski yemin şekline göre. 
bu taahhUt umumi mahiyette idi. 
.,.albuki dominyonların böyle bir şü. 
fllulden hariç kalmaları icap etmek· 
ie idi. Bu yüzden kralın ifa ettiği ye
"11n bu bakımdan da tadil olunmuş 
"~ lngiltere kilisesine müteallik olan 
dınj taahhütler lngiltereye hasrolu. 
tıarak dominyonlar bu taahhütlerden 
lıariç bırakılmıştır. Bunun için Kra
lın ifa edeceği yeminde "Allahın ina· 
~eti ile ) Büyük Britanya, 1 rlanda, ve 
~na Ubi dominyonlar Kralı, dinin 
~Udafii,, ibaresinden "dinin müda. 
fıi., kelimeleri çıkarılm ış -.e yeni bir 
}'eınin şekli kararlaştırılmıştır. 

lngiltere mehafili bu suretle yemi
t\ln bugünkü vaziyete tetabuk eden 
b.ir Şekil aldığını ve taç giyme mera
'1ıninin de bütlin imparatorluk par. 
Çalarını ayrı ayrı ve hep birden mü
•avi derecede alakadar bir mahiyet 
~atandığını söylemektedirler. 

1 
lngiltere Kralı, bütün lmparator

lık parçaları arasındaki irtibatı te-

~in eden şahsi makam .oldu~u . içi~ 
lı şahsi makamda hadıselerın ınkı

•afına uyan bir şekilde lmparatorlu
~lın varlıkları tanınmış parçalarına 
~!anmaktadır. 

Ömer Rııo DOGRUL 

Kanun Türk matbuat mensupları -
nm vazifelerini tayin edecek \'e hak
larını koruyacaktır. Matbuatımızın 

ıkültür seviyesini arttırmak ve hüki.ı. 
metle matbuat arasındaki memleket 
çalışmalarını kolaylaştırıp genişlet -
mek için bir çok maddeleri ihtiva et-
mektedir. , 

Proje, Türkiyeyi Ankara, İstanbul, 
Ege, Karadeniz ve Cenup vilayetleri
miz olmak Uzere beş mmtılkaya ayır. 
mrştır. Bu mmtakalar lüzuma göre 
arttrrılabilecektir . 

Memleket me.slek seviyesini ylik. 
sek tutmak ,gazetecilik mektebi ve • 
ya kursları açmak, beynelmilel te -
mastar yapmak, meslekte haysiyet 
ve tesanüt duygularım knvvetlendir
m~. matbuatı milli maksatlar uğ -
n.ında uyanık ve toplu bulundurmak 
için tenvir etmek gibi g-ayeler, cemi -
yetin esaslı umdelerinden olacaktır. 

Batkan 
Aianslarının 
Beraberliği 
Atina, 21 (A.A.) - Romanya a -

jansı direktörü Hurtg, Anadolu a.. 
jansı direktörü Muvaffak Menemen -
cioğlu, Yugoslavya ajansı direk
törü Petroviç ve Yunan ajansı direk
törü Vekiarelli bugün toplanarak, 
Balkan Antantı matbuat konferan -
snmm izhar ettiği temenni mucibin. 
ce dört Balkan devleti ajaslan ara -
smdaki teşriki mesaiyi daha ziyade 
sıkl~tırmak meselesini müzakere 
etmişlerdir. 

Balkan ajansları direktörleri pa -
zartesi günü bir daha toplanacaklar. 
dır .. 

Almanyada Harpte 
Ölenler Anılırken •• 

Berlin, 21 (A.A.) - Harpte ölen -
leri anma günü Prusya opera.qında 

bqvekil na?.ırlar, ve sefirler heyeti. 
nin huzurunda söylediği bir nutukta 
harbiye nazm general Von Blomberg 
demiştir: "Biz mezarlann davetini 
kini unutmak ve harp facialannm tek 
rarma mani olmak şeklinde telakki 
ve tefsir ediyoruz.,, 

Sof ya 
sın da 

Cam Fabrika
y angın Çıktı 

Sof ya, 21 ( A.A.) - Sofya civaann. 
daki cam fabrikasında bugiin yangın 
çıkmıştır. Hasar birkaç milyon leva 
tahmin edilmektedir. İnsanca zayiht 
yoktur . 

Irak Elçil i ği 

Tavzih Ediyor 
Ankara, 21 (A.A.)- Irak elçiliği 

Irakta kargaşalık çıktığına ve Irak 
kabinesinde değişiklik yapıldığına 

dair bazı gazetelerde çıkan haberleri 
kat't olarak tekzip etmektedir. 

Ira khükO.meti saylav seçiminde 
büyük bir muvaffakıyet kazanmış ve 

Yunan V eliahdi dün biten intihabat neticesinde bü _ 
Atına, 21 (Hususi) - Yunan veli- tün hükumet nam7.etlerinin seçildiği 

~htı bugün harbi~·e. miisteşarı ile b~r- anlaşılmıştır . 
lt~ Psara muhrıbıyle Prcvezeye gıt- Bu haber memleketin her tarafın -

ltıiştir. Oradan Yanyaya giderek, da büyük bir sevinçle karşılanmış _ 
h.:rıılacak şenliklerde hazır buluna- ! tır. Irak kralı, mebusan meclisini 
~ 27 !Nbat.ta a.çacaJdanr. 

\ UÇUK HAlttC • 1 
HABERLER 

I
• ngiliz Hariciye Nazırı 

Eden hafta içinde is. 
tirahatten Londraya dönecek 
tir. 

• 
Y ugoslav - Bulgar ebedi 

paktı Milletler Ce -
miyetine tescil edilmiştir. 

• 
F ransız Başvekili. Bluı~ı, dün Nant şehrıne gı. 

derken halk tarafından şid 
detle alkışlanmıştır. 

• 
F ransada işsizlerin sayı . 

1 

sı geçen senenin bu a. 
yına nisbetle 66 bin kişi azal. 
nıı~t·r. 

Amerikada 
Bitaraflık 
Kanunu 
Vaşington, 21 (A.A.) - Dün Ayan 

Meclisi hariciye encümeni tarafından 
kabul edilmiş olan yeni kanun, harp 
veya dahili harp vukuunda Reisicüm
hurun hemen bu kanunu tatbik ede
bileceğini derpiş ettirmektedir. O za
man aşağıdaki hususat memnu ola -
caktır: 

1 - Muharip memleketlere silah 
nınn.ı. 

2 - Reisicümhur tarafından tayin 
edilen bazı maddelerin Amerikan ge
mileriyle nakledilmesi. 

3 - Amerikan fabrika ve müessese 
lerine ait bazı hamulelerin muharip 
memleketlere naklolunması. 

5 - Amerikalı vatanda.şlarm mu
hariplere ait gemilerle seyahat etme
leri. 

6 - Amerikan ticaret gemileri tes
lih edilmiyecektir. 

7 - Muhariplerin ticaret gemile
ri, Amerikanın kara sularına ancak 
reisicilmhur tarafından tayin -0lunan 
bazı şerait altında kabul edilecektir. 

Romanya Veliahdi 
Bükreş, 21 (A.A.) - Kral ile val -

desi istasyonda Floransadan avdet e
den prens Micheli karşılamışlardır. 
Genç prens halk ve bilhassa mek _ 
tepliler tarafından alkışlanmıştır . 

Talebelerimiz 
Romanya da 
BUkreş, 21 (A.A.) - Bir tetkik 

gezisi yapmakta olan Siyasi Bilgiler 
Mektebine mensup talebelerden mü _ 
rekkep 65 kişilik bir kafile başların _ 
da profesörleri bulunduğu halde bu -
gün buraya gelmişlerdir . 

Talebelerimiz Türkiye elçiliğinde 
şereflerine verilen bir ça_y ziyaafetini 
müteakip bu akşam Peşteye hareket 
etmişlerdir. 

Fransız Ba$vekilinin 
Yeni Faaliyetleri 

Saint - Nazaire, 21 (A.A.) - Baş 
vekil M. Blum bu sabah "Paulbert,, 
mekteplerinin küşat resmini yapmış 

ve halk terbiyesi ocağmm jimnastik 
salonunun temel atma merasiminde 
ilk taşı koyduktan sonra Rogers Salen 
gro sokağını açmıştır . 

İşçiler sendikası umumt katibi Jou.. 
houx da yeni iş borsasının ilic taşmı 
koymuştur 

Bundan sonra Başvekil ve refaka
tindeki 7,evat belediye tarafından Je _ 
an Jaures mektebinde verilen bir ziya 
fette hazır bulunmuşlardır. Ziyafette 
Başvekil ile Blancho ve Jouhox birer 
nutuk .<>ylemiflerdir • 

Balkan Konseyinin A tina Toplantısından 1 _ı --F-IK_R_A __ __.I 

Balkan Antantı Konseyi beşinci son toplantısını komşu ve 
dost Yunanistaın hükumet merkezi olan Atinada yaptı. Neşredi
len resmi tebliğ dört Balkan devletinin görüşülen bütün mesele
ler karşısında fikir mutabakatile yürüdüklerini bildirmişti. Res
mimiz toplantıda bulunan alakadar Balkan devletleri ricalini 
birarada gösteriyor. 

ispanyada harp 
bütün şiddetile 
devam ediyor 

(Boıı Birincide} 
sırtlanndaki asi mevzilerine hakim 
olmuşlar ve deniz ile dağ arasında 

boğulup kalmış olan münakalatı ve 
yollan kontrol altma almağa muvaf
fak olmuşlardır . 

Sevilla, 21 ( A.A.) - General de 
Llano radyo ile neşredilen bir hita -
besinde geçenlerde Hueskayı bombar. 
dıman etmiş olan "Kızıllar,, a hitap 
ederek sövle dem~ir : 
"- Hu~ska'yı bombardıman ede

bilirsiniz, ona. taarruz edebilirsiniz. 
Şehir ıtSla teslim olmryacaktır. ÇilnkU 
tiifeklerin karstRmda e-öWste siperle. 
re rastg"elecek~iniz. Bütün gayretle -
riniz beyhude olacaktrr. Madrit. ı:ok 
vn 'rm hir zamanda düşecektir. Onu 
mtiteakip bütün AraJ!:onu Marksist -
lerden kurtarmak için mmn zaman 
geçmive<'Pktir. Bir :kere daha söv!U -
yonım: Almeria}, canım n~ vakit hı. 
terse o vakit i~~al e<lecefim. Hic 
c:Unhrc1l:r. hunun tıtrihlni sö,·lemivece· 
tim. Fakat harPkAtm t~ebhUc:U e. 
limdedir ve sehri şiddetlf' müdafMı 
etmek husu~undııki an;unm:a rağ. 
men o da tıpki Malaga gibi elime ge
çecektir . 

---- .. 

/ ngilierede 
Boiiuk 
Ve sıkıntı 
Londra, 21 (A.A.) - Iptidat mad· 

deler ve maden fiyatlarının yükselme 
si Cite mahfillerinde endişe uyandır
mıya başlamıştır. İngiliz dahili fi
ya tlarınm dünya fiyatları seviyesine 
eriştiği ve Ingiliz mllııtehlikinin şim
diki imtiyazlı vaziyetinden mahrum 
kalarak bu ana kadar hissetmediği u
mumi yükselişin neticelerine maruz 
kalacağı, anlaşılmıya başlanmıştır. 

Yükselme hareketinin en bariz ne. 
ticelerinden biri de buhran esnasında 
birikmiş olan stokların şimdi tama
men uzaklaştırılmış olmasıdır. Pa-

muk, kalay, bakır, lastik, şeker, ve 

hubuat \'aziyette husule gelmiş olan 

salahın bariz misalleridir. Ayni za • 
manda yevmiyelerin yükselmiye baş

ladığı da görülmektedir. Ingiltere -
de hayatın gittikçe pahalandığı söy -
lenebilir. 

KIZILAY 
(Başı l incide) 

birer kalb gibi çarpıyor. 
Kanal sefeı i ı1 in meşakkatinı 

çt·lten hangi a • {~ ··de bu ha ura 
yr.•ktur?. Hangi y ... ral:, bir daın· 
la su bulunmıyan çölde,bu şefkat 
kcıynaklarında · ı kana karr-. iç -
rr tdi? 

Bayramda Tt1rk yavruları -
naı göğsüme r.~r çıç.-1- M:ıkış•nıla 

bı. levha tekrar gn/.Ümim önüne 
geliyor. Bu çi~ -.: ")ar;ı!armm bir 
gin tabiatm \•c msanıyctin hiç 
bi .. tesellisi olrr.tyaıı "erlerde en 
hii:1ük istırapı..ır:ı. ıasıl şifa "er -
d:ğini düşünüy~rı:m. Belki bu 
h;:.yır ve şefk.ıt h.:ttıralan pa -

n.nm bütün cinc:yetlerin! affet -
tinniye kafi gelir. 

Kızılay m<"mlekccte bize mun-
t=•?am işliyen bir makine gil>ı 

görünür. Ben onu bir kalp ol
ch' ğu yerlerde •ancrlrm. Bu şef -
kati, Trablus, Hicaz, Sina çölle· 
rinde, Er?.Urum dağlarında tat
nı·; olanlara ~crmalı ! Kızrlay 
i·:ınelerini yar;th ttasta ve g .rip 
o:mıyanlardan i~tiyor. 

Bu büyük merhameotc bir gün 
muhtaç olmamış olanlar Kı -
ztlay için kafi derecede feda kar· 
lık edemezler. Zira hiçbir feda·
karlık bu büyük merhametin ba
hası olamaz. 

Kızılay Türklerin en güzel e
serlerindendir. Çünkü en insani 
olanlarındandır. Şu dakikada 
Anadolunun her köşesinde ve 
istanbulun gözümüze görünmi -
yen ücra yerlerinde kaç bin ıs
tırap, başını onun göğsüne da -
yamış, ağır ağır diniyor. Ve bu 
memlekette istiraptan daha çok 
ne vardır?. 

Bu ıstırap memleketinde mer
hamet, Kızılayda bir müessese 
gibi canlı duruyor . 

O hepimizin müşterek mer -
hametidir, hepimizin kalbi onun 
göğsünde çarpıyor. Mücahede -
mizin bizi sevindirdiği her anın 
bir kac bin ıstıraba bedel oldu· 
ğunu düşünelim ve çalışalım ki 
müşterek merhamet, bütün muz 
taripleri kucaklıyacak kadar ge
nişlesin! 

1922, Falih Rtflu ATAY 

Seciye Kuvveti 
Büyük harp sıra.fannda "hangf 

tarafın sinirleri kunetU ise bu harbi 
o taraf kazanaeaktır.,, deniJordu. 
Bu harbi kimlerin kazandığım bili -
yonız. Gerçekten onlann sinirleri çok 
:1.."Unetli miydi? 

Sinir hadiseleri, niha~·et fiziko -
psişik hallerdir. Fertlerin ıııinirlerl 

\"ardır. Fakat millPtlerin sinirleri o
lur mu? Milletler fizi~·olojik değil, 

sosyolojik birer \'arlrktır. BinaenaJe~·h 
~'llkarıki sözde "sinir,, kelimesi yerine 
"seci~·p., kelimesi konacak olu~ 
mana... do~nı olur • 

Riiyü'k harhtt"n sonM\, ff'rtlerln tıl. 

nirleri tlelki. fa knt milletlerin sf'r.ly-e • 
leri ı:nçPkten hoznlmn~f-!1r. H:\la tıür
mektc hulunnn hnrr c;onu hnhranJan 
içinde 11f'<'iYelerinl ı:ii,.fnPhilPn ml!let
ler, ~iiph~iz, pam1akln 11ayı'3cak 

lrn,lar n7.ıhr. F:n bnştJt hiz Tiirklerf 
~öriil"'ek, J:tınınımuza hnmlohınma • 
sm. 

l\tillf'fç~ ı-n ~;ikc;f"'l< sı-;-i~·crl«> hulun
dn~unmz ha lıle, h(>lt- t-ntf"llrktiiP.1 dP
di~imi7 fertln itihariyl.- sed;çeml! 
ço'k a<'macnk bir 7,aa rtadır. 

Okuma, ~·ar.rna hilmlnn bir Tiirk 
kö\'liisii. uhısnl cof'el\'f" hakmlrmlan da, 
fprdi ._e<>i\'t- hakrmmrlan ıfa t.nkdlr ne 
~önil~Rk bir ''nrhkt.rr. Onun bll!!i11I 
ıu;dır, fakat Fran4'rzlı\nn '°hE'n f;pnq,. 
ıte<ln,ı,.rt ıtklı1;1Pliml ,.iil<coP'ktir \ 'P km·· 
wtliıllr. Se nınk ki. hn km·wtıi 1;1e. 
c-iyf"~·i biz miine\"Yf"rlerde ~öremiyn • 
l'U7. • 

Ahlak ,.,. 11altt it IJ?imi7 ha11Pr 
"""ITPnln htrf'r ,.,.c;fıclır. '"Fili\n~ft ah. 
1akhdrr. fa71lrtliillr .. demPok , "flllnC'.& 
Clf':<'h·"li'Hr .. itı>mPktir • 

Ahli\k ,."' f:t7.11f't, ~"TIP \ 'f' ~f' -

nln ha:n ,·n1rrlne taalluk edMl n.qrf. 
•arrl!1n ilf'iHlılir . , 

Rellii ,;n .. 1;1ek 11ownt hlr telakklı'Hr. 

Yalan 1;1ö\'lemP.k, zP.mmı>tmek, tftl~ 
da hnhınmftk. rh'a etmek. 1;1Öz ~-etic;.tlr. 
mek. mllli hirlik d11~·~1<41tndan m:a1t 

kalmak. hn hahlslf'nlf' inanla df"d-11, 
nlan ''" dolanla dornı ~öriinmek •• 
~ihl hnllf'T, wcı,·~lzlifln hft.c;langı~ • 
•nrmilımdrr . 

KonkTf' htr ml11~l !llÖ\'lf'y-e,·lm : 
On bes nrmi klc;ilik hlr tophıhıkta 

ha.c;knn ~~if~,.kti. Adı i1k sö\'lt>nen 
hn.c;kıınm, diisiinii11 '\·e dunı11lamn ks
hul et:timıeı!f" calr!-imıtk l!lhi, f"k<illkUk
lt>rf oldu~nn önf' !llii1"el'f'k, ha.,.ka hl. 
rfni 11ec:mt-nln uy~nn oht~ıığt ilk He 
arknrlıı1;1 nra<11mda ıııöylenir. 

Bunlardan hin hn 11özlf'rl ha.~Rn 
nam:ıo:Mtinf' 't'Pttcotirlr. Ru !"f"Ciyf':!llidl~ 
yanan nf' diic:iinmU,.für aeaha ! Nam-

zet <:Ol( 11evdiJ!i bir arka(}a~ '"'" iT1t 
~i)zü sö,·Jenene karsı onu kun·etle . . 
müdafaa Ptmesi Himndı. 

Namzede h~ gfö"\inmek isti~·ordıy. 
ıJa, bundan el ile tutulur '\'t"ya gözle 

göriiliir bir mPnfaati olmalıydı: ma • 

ama.fih hu da bir fazilet .. lzlik olur • 

du. 
Giiriiliiyor ki bu yetiştirlC'I df>J!t-1' • 

siz, se~ı~·esiz hir adamdır. Halhnkt 

biz, milli sf':<'i~·f'mizin fertlerde h~cenl 

etmesine muhh\('rz. \"ep~·eni bir dı-v • 

letiz ;hirçok inkılaplar ha.,ar<lık. Ha

~ atmuz bir ıliizi~'f" ~itmi~·or. ller~iin 

yeni yeni inkılflplar içindf" ya. .. ıyor \ 'ft 

,-a.ı;;a\'nı:aı~u. Rütiin hu milli hareket-... 
lt-rin tıaşanh olma."' · onlann içinde 

didinmek seyrinde hulunanlann lruv

'\'etli bir seciyeye sahip bulunmalariy. 
le mümkünclür • 

Böyle bir !Jf.'ciye ne ile verilir! Se • 
ci~·eli kimselerin. tn ufak 1'tciyesizlik. 
teri açıktan a(,'ıi:a tenkit etmesi)·le-· 

Yannın ~Mlçlerini terbiye ile böyle 

bir !'CC'İyt>ye !"ahip kılabiliriz. Fakat 

bu..,.iinkü fertler ,ancak do~nı \'e i.U-,., 
cenaı> bir tenkit ile yola gt>tirilebilir • 

ler. 

Kcmm Nami DURU 

lürkiye 
• 
ıran ticareti 

Halkevi bayra
mı dün hararet
le kutlandı 

Ankara, 21 (TA..~) - Aylardanbe
ri Iranda Türk - Iran ticari münase-

Matbuat Balosu betlerine dair müzakerelerde bulunan 

yliksek irşat ve işaretleri karşısında 
parlak bir istikbale sahip bulunaca -
ğını anlattılar. 

Dahiliye Vekilimizin radyo ile bü
tün memlekete hitap ettikleri bu de· 
ğerli nutukları, k1trşısındaki dinleyi. 
ciler tarafından zaman zaman uzun 
UU,l&rla keaildi. 

Istanbul Basın Kurumu (Matbuat Cemal Hüsnü heyeti, alakadar maka
Cemiyeti) balosu yann akşam Tokat- ma bir rapor göndermiştir. Bu rapor
lıyan salonlarında verilecektir. Balo- dan anlaşmanın esasları hazırlandığı 
nun fevkalade muhteşem olması için ve yakında iki memleket için de çok 
bilhassa itina edilmiş, büyük feda. mii~ait olan bu anlaşmanın imzalana
karlıklara katlanılmıştır. Emsalsiz ca~ hissedilmektedir. 
kotyonlar \'e hediyeler, pek itinalı bir Cemal Hüsnü heyeti, yakında mem-
nro2T8m hazırlanmıetır. 'l&ketimize dönecektir. 
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1".ahkeme·ı:erde 

60 lık kadıncaQıza 
saldıran adam 

AdLiye koridorunda 
işlenen suçun 

hesabı derhal gô.rüldü 
Kadıncağız, şöyle böyle altmışa yakın.. FaJrnt kendi

sine soracak olursanız kırktan ileriye geçmez. Bir işi O

lacak ki adliyeye kadar gelmiş. !kinci Hukuk mahke -
mesinin önünde kısa boyiyle, ağarmış saçlariyle, mazi -
den kalma bir gölge gibi ağır aksak dolaşıp duruyor. 
Yanında on ikisine henüz basmış bir kız çocuğıu var. 
Zayıf, UGUk ben izli bir yavrucuk. Elinde bir simit par 

c;a.sı .. geveleyip duruyor. Torunu olduğu belli, sık sık 
söyleniyor : 

- Büyilk anne, bu cübbeli adam kimdir? 
- Kızım, bunlara avukat derler, mahkemede çe-

ne yarıştırırlar. 
Tam bu sıra.da mübaşirin sesi gürledi: 

- Hasibeee ! .. Hasibe! .. 

Ilıtiyar kadın bu ses üzerine mübaşirden tarafa 
döndü ve mahkemenin kapısına doğru ilerledi. Anla
eılan davası var ve mübaşirin kendisini çağırması ü
rerine hakimin huzuruna çıkacak. Fakat öyle olmadı. 

Meşhut suçlar 
kanunu ve 

suç işli yenler 
Meıhut suçlar kanununun fafbik sahasma inti

kali pek fazla olmadı. Bir kaç aylık bir ıaman 
içinde bu kanunun tatbiki çok iyi neticeler ver
mi§f İr. Alakadarlar bu fikirde bulunuyorlar. Ge
çen senenin bu aylarile bu senenin ayni aylan a
rastnda lstonbulda suç işleme bakımmdan yaptlan 
bir mukayese, bu senenin lehine çıkmaktacbr. 
Meşhut suçlar kanununun ilk tatbik günlerinde 
daha fazla suç işlenme/de idi. Şimdi ise suç işle
me saym ilk günlere nazaran yarı yarıya aıalmış
f,,, Bir adliyeci bu mevzu efraftnda görüşürken 
şöyle demiştir: 

"- Adaleti acele getiren kanun sinirleri de 
vaftsflfmı:r oldu ki, lıayrr!t bir netice' olsa qerek.,, 

Kadıncağız kapmm önüne geldiği za-J-
man iri boylu, iri yaptlı ve iri bıyıiclı 
bir ada.m kendisini hiddetle karşıla - ' 
dı, söylenmiye başladı : 

- Kad.m, bana bak!. Benimle 
anlaşmryacak olursan vallaha billaha 
yakarım seni.. Daha bir kaç sene 
mahkemelerden kurtulamazsın! .. 

İhtiyar dediğimiz kadın bu tehdit 
fu.erine öyle bir gürleyiş gürledi ki o 

Beş tane tavuğu 
koynuna soklıp 

kaçarken tutulmuş! 
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anda ortalık biribirine girdi, tavanlar 
ve duvarlar çmlamrya başladı. Kadın
cağız avaz avaz haykırıyordu : 

- A dostlar .. Kurtarın beni. Bu 
canavar benim cannna kastetmU, . 

Anlaşılan suçlunun inadı tutmuş. Hakimin sorduğu, ısrar ile 
sorduğu suallerin hiçbirisine cevap vermek istemiyor. Her soru

lan suale kiarşı "bilmem,,den başka bir şey söylediği yok. Bunun 

üzerine hakim, zabıt katibine emretti: 
İri boylu ve iri byYikh adam, bUs -

bütün celallendi ve bu a.rada birkaç 
densiz söz de sarfettt Bunun Uzerine 
lri boylu a.da.m hemen RUÇ Urerlnde 
yakalanarak cürmümeşhut mahkeme
s:lne verildi. Hadise kalabalık bir küt
lenin önünde geçtiği için şahidi çok -
tu. 

O dakikada zabrtlar tutulmuş, bü
tün suç deli11erl tesbit edilmişti 

Ve cürmü meşhut mahkemesi ica -
bmı ça.bucak icra etti. Kabma sığını -
yan bu adam, hemen mahkU.m oldu. 

'.Araba.nm Al tmda Kaldı 
Yaralandı 

Ll.leli caddesinde bir facia olmuş. 
bir genç arabasmm altında kalarak 

ağır surette yaralanmıştır. 

Kerestecilerde oturan 18 yaşların
da arabacı Ali, kömür yüklü olan a

rabasiyle Laleli caddesinden geçer -

ken bir otomobilden lirken hayvan -

lar, arabayı yokuş aşağı sürüklemi -
ye başlamışlardır. Bu süratle bir ka-

- Okuyun bakalım. 
Zabıt katibinin bir tomar ev- Tramvaya Asılan Çocuk 

rak arasından çıkarıp okuduğu Ne Oldu? 
zapta göre, Edirnekapılı Hüsnü Evvelki gün yine bir çocuk tram-
oğlu Kerim şu suçları işlemiş: vay arkasına takılmak yüzünden dU-

Bir gün Topkapı taraflarında şerek yaralanmıştır. 
geçerken yolda rastgeldiği ta- &ıtıtta Drağmanda oturan Ahmet 
vuklan ucu mısırlı iple yakala - ~ 
yıp boğmuş, koynuna tıkmış, ya- oglu 12 yaşında H a s a n Tepe -
kalandığr zaman koynundan beş b a ş ı n d a bir tramvay a
tane tavuk çıkarılmış. Beş tane rabasınm arkasına ta kılmıştır. Biraz 
koca tavuğu koynuna nasıl tık - sonra mtivazenesini kaybeden Hasan 
mış diye meraklanacaksınız. Fa- düşerek başından yaralanmış ve has
kat demek ki erbabı birçok mari- taneye kaldırılmıştır. 
fetler yap~biliyor. 

Zabıt okunduktan sonra Ke- ,.ıı----;;;;;;;;;iiii!!""i~iliiiiiiiii~~~~~ 
rim bülbül kesildi ve inkara sap- B ı L E c t K 
tı: 

- Hayır Bay Reis .. Ben böyle V E O L G U N 
bir şey yapmadım. İnsaf edin.. R A K 1 L A R 1 
Hiç dana gibi beş tavuk cepe gi- s A H l B 1 
rer mi? 

Evet.. Girer mi, girmez mi? 
Bu ciheti mahkeme de merak et
miş olacak ki şahitlerin çağırıl -
masma karar verdi ve muhake -

YURDDAŞLARININ 

KURBAN BAYRAMINI 

KUTLULAR 
meyi başka bir güne bıraktı. J ıt-........ ...,iiimi!~İİıiiiiİİiiiiiiiiii~~~!ii!!!~l 

vı olacağnu anlıyan AH, dizginleri i
yice tutabilmek için ileri sarkm.Iş, fa-

1 kat dizginlere hakim olamıya.rak az-

gın bir hal alan hayvanların ve son- ı 
ra da arabanın altında kalmıştır. Ali 

• 
Sayın Mütterilerimizin mübarek Kurban bayramlarını 

· kut lulanz. EKSELSYOR 

GALATA 
ağır yaralı ola.rak hastaneye kldırıl· 

mıştır. ..••••••••• 

- Okso Griya... Kato Griya.._ 
- Defol Cadı karı!. Yerebat Cadaloz kant 

No. 1 

Çok kısa günlü bu kış akşamının pek erken basan 
loşlukları içinde dikçe bir yokuşun karla dolmuş ke
narından, bin bir ihtiyatla emekliye emekliye, inmi.. 
ye uğraşırken, şiddetli bir ıkarayel fr:rtınasmm sa
vurduğu sert kar tanelerile ne!esim tıkanıyor, göz. 
lerim kapanıyordu .... 

Burnuma kadar sardı kaşkolumun ara...cımdan SIZip 

kulaklarnna kadar gelebilen yegane sesler: 
- Okso!. Okso Griya!. 
Mekteplerinden dönen sırtı çantalı, ba~lan kas

ketli on ilan on yedi yaşları arasında bir alay çocuk, 
o yaşlara has insafsrz, zalim bir israrla yerden top
layıp avuçlarında sıkıştırdıkları kar parçalarını ar
kamda, göremediğim, bir hedefe doğru mütemadiyen 
savurarak ayıti nakaratı tekrarlıyorlardı: 

yalvarıcı haykırışları, sert ıiizgarm dalgaları içinde 
bana yaklaşıyor gibiydi .. Son ve çok galiz bir küfür 
karşısında on beş genç avucun hazırladığı on beş 

kartopunun on beş el s.inde ha~aya d~ğr~ kal
dmlarak bi randa hedefe f'avruldugunu gordum. Bu
nu acı bir feryat takip etmişti... Dehşetli bir halde 
kayan bu dm yokuş üzerinde güçlükle muvazenemi 

- Oksa Griya! ... Kato Griya!. 
Bu sert kar mermilerinden bir kaçı da bana lsa. 

bet etmişti... Fakat, bu genç ve azgın güruha kar
şı, bu tenha, ıssız sokakta itiraza imkan var mıydı? 
Netekim arkamda göremediğini, bilmediğim asıl 
hedefin, bu taarruzlar karşısmda, en galiz küfürler
le, mukabelesi mtiteamzlarm savletlerini arttırmak_ 
tan başka neye yarıyordu... Hırıltılı, çatlak ve cin-
myeti seçilmiyen bir sesin baza.n isvanklr, hazan 

muhafazaya çalrşarak, geriye doğru dönüp baktığım 
zaman, yirmi hatve kadar geride, akşamın loşlukları 
iGinde bir kat daha beyaz görünen. karın ortasında, 
kapkara, kirli ve pejmürde paçavralara sanlm.ışa 
benzi.yen bir cismin, arka üstü düştüğü yerde çrr
pmdığmı gördüm ... Bu, bir insan, bir kadın vücudu 
idi... Yanma kadar gidip kendisine muavenet etmek 

lazım mıydı? 
Acaba bu hal mutaarrızlarm gazabını Uzerime cel

betmek suretile, benim için de, ayni akıbeti veremiye. 
cek miydi ?Gözlüklerimin bulanık camlan arkasından 

Havaya karsz , korunma 
GAZA 
KARŞI 

MASKE, 
LENME 

Sivil Korunma 
isinde vazifeler 

Şahsi korunmayı temin için 
her evde hazırlık lazım 

lur ki, bununla dışardan içeriye gi . 
renler kendilerini zehirli gazdan te
mizliyebilsinler. Gazlı elbiseler için 
ayni aralıkta içinde kireç kaymağı 
bulunan bir fıçı kah lazımdır ki elbi· 
seler içine atılsın. Sığınakta. korun -
ma ev bekçisi, yahut onun vekili ev 
halkının doğru dürüst hareketine ne
zaret eder. Bilhassa öteye beriye koş 
mak, lüzumsuz bağırmak ve şarkı 
söylemek suretiyle kıymetli havayı 

zünden halkın üşümesi ve unutuıın.a 
yüzünden yiyecek alınmamak gibi 
mahzurların vuku bulmaması için e· 
vin muhtelif ailelerine talimat verir 
ve aksini ~eneder. 
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vaktinden evvel bozmak yasaktır. 

Ev amiri, evi sakinlerinin mevcut 
olmadığı zamanlarda her b~lmenin 
ana.htanna malik olmalıdır ki, ica • 
hında her tedbir bizzat yaptırabil • 
sin. Yalnız bu anaktar tevdii keyfiye 
ti bile ne kadar büyük bir itimadın 
şart olduğunu gösterir, bununla be
raber da.hi her türlü suiistimali ber • 
taraf için anahtar mühürlü bir zarf 
içinde kabul olunur. Amir ev sakin· 
lerinden kendisine yardımcı seGer ve 
bunlardan ev itfaiyesini kurar. 

Gaz emniyetini daha ziyade artır
mak ve taarruz esnasında zehirlen -
miş havanın sonradan sığınağa gir
mesine mani olmak için gaz sedleri 
denen maniler tesis olunur. Bunlar 
sığınağın kapısı önündeki bilişik ara 
tıklar olup buradan sığınağa girilir 
ve tıpkı sığınak gibi gaza karşx mah
fuz tutulur. Hususi sığınaklarda böy 
le tek bir aralık kafidir. Fakat bü -
yük evlerde veya haber bekleme mer 
kezleri olan yerlerde en az 2 aralık 
olur. Böyle aralxk olmıyan yerlerde 
sığınağa inen merdiven veya oraya 
giden yol bir bölme drvarla bölüne

rek bu tarzda hazırlanmalıdır. Fazla 

değişikliğe ve masrafa lüzum olma
dan bu temin olunabilir. Mesela bod 
rum yolunda sığınak kapısına yaptı

ğımız mail perdelerle bölmek ka • 
bildir. Gazlanmış sahada bulunan ·bi 
risi bilahara sığınağa girmek isterse 
ilk girdiği titı aralıkta i!~t elbisesini 
çrkarır ve zehirden temizlenmesine 
gayret eder. (Zira elbise zehirli mad 

deleri emmiştir.) Sonra ikinci aralı
ğın kapı.srnı açar, girer ve gaz mas

kesini oraya asar. !cap ediyorsa bu
rada temiz 'elbise ve ayakkabı giyer. 

Ve sonra sığınağa girer. Sığınağa 
bu yavaş ve tedrici girişle, caddenin 
zehirli havasıntn oraya girmesine 

mani olur. 
SIGINAKTA TERTİP VE TÖRE: 

Sığınaklarda rahat ve sakin kala -
bilmek lazımdır. Oturma yerleri, yaş 

lılar ve çocuklar için yatma yerleri 

olmalıdır. Sığmakta küçük bir ecza 
dolabı da olmalı. Bundan başka kap 
lar içinde temiz su biraz yiyecek ve 
ica.bmda kullanmak üzere elektrik 
cep lambaları bulunmalıdır. Zira pet· 
rol ve emsali şeyler havanın çabuk 
bozulmasına yardım ederler. Niha · 
yet ihtiyat tıkama vasıtaları ve talı· 
liye işleri için kürek kazma v. s. şey
ler hazır bulunur. Sığınağın önünde
ki aralıkta bir hela bulunur. Mesela 
lçinde hafif kireç kaymağı mahlülil 
olan bir fıçı veya kova bulunur. Dı· 
şardan birinci aralıkta kireç kayma 
ğı pamuk ve ağaç sopalar bulundurU 

Yazan: 

Havayı temizlemek için su veya % 2 
sa.bun mahlülü herhangi bir püskilr
tilç ile sığınağa püskürtülür. 

Ev halkı sığınağı aneak korunma 
ev amirinin kati müsaadesi üzerine 
terkedebilirler. 
HA VA KORUNMA EV AM!R!: 

Şahsi korunmayı temin için evde 
ciddi bir teşkilat lazımdır. Her evde 
lüzumlu hazırlığı ve işleri yapmak 
ve yaptırmak için mesul birisine ih
tiyaç vardır. Buna hava korunma ev 
amiri denir. Bu zat ciddi ahvalde da· 
ima işbaşındadır. Ve evde nezarete 
memurdur. Bu zat en iyisi ya asker
lik etmiş birisi ve yahut hava korun 
ma faal teşkilatı mensuplarından ol
malıdır. Birçok ahvalde bu işi kadın 
yapar. Bu vazife itimada layik kimse 
ye verilir. Eğer bu zat bütün ev hal 
kının itimadına mazhar değilse vazi 
fesini güç yapar. Bu ev lmiri sivil 
hava korunması işlerinin kuruluş ve 
gidişlerinde en mühim şahsiyettir. 
Şehir korunma teşkilatının en küçük 
hücresi olan evde artık korunma işi 
b~lamalıdrr. 
EV AMlRINlN V AZJ.f;'.I:!.: v J:!.i 
SALAH!YET1: 

Ev halkını irşat ve tenviri, şahsi 
korunma tedbirlerinin hazırlık ve tat 
bikidir. Ciddi ahvalde bu zat resmi 
makamatm emri altına girer ve bil -
tün verilen emir ve talimatın tatbi -
kinden mesul tutulur. Bu zat evde 
yangına karşı alınacak tedbirleri tan 
zim ve tatbik eder, buglln ekseriya 
mevcut olmıyan, fakat yetiştirilmiş 
yardımcılann da yardımıyla az za -
manda tesisi mümkün olan 8ığmak
lan yapmakla mükelleftir. Fakat bu 
vazifeyi o zaman yapa.bilir, eğer bU
tün ev halkı sivil hava korunmaşı 
hakkında durmadan tenvir ve ikna 
edilmişseler bu zat ilk iş olarak evin 
her ailesiyle temas ve bunlardan her 
birisi için bir iş ve alarm planı tesbit 
eder. Bilhassa büyük evlerde bu ter
tip ve töreye çok ihtiyaç vardır. Zira 
aksi halde ancak karşılık ve panik 
zuhur eder. 

. Umumi alarm işaretinden sonra ı
şrk ve ateş yanmasının devamı, ço
cukların kimsesiz kalmaııı büyük ev
lerde halkın bir tek merdivene hücu 
mu, evvelce hazırlanmamak yüzün -
den lazım olan yerlerde su bulunma
mak, sığmakta örtü alınmamak yü -

IŞIK SONDURME: 

Ev amirinin mühim bir vazifesi de 
gece ha va saldırmalarında, bütün ev 
ışıklarını söndürmektir. (ikaz) iş1re
ti üzerine bütün evin ışıkları lüzwnU 
kadar azaltılır ve (tayyare alarmı) 
işaretinde bütün ev karanlıklaştrrı • 
hr. Bu suretle saldıran tayyarecinin 
işi pek güçleştirilmiş olur. Harp halin 
de ev &mirine bir ev polisi salahiye
tı terettüb eder. Tayyare alarmında, 
ev amirinin vereceği talimata mutla.• 
ka itaat olunur. 
KARŞILIKLI YARDIM:: 

Evde şahsi korunmayı temin etmek 
le de iş bitmiş sayılmaz. Tayyare
ler, o kadar çok yerlere muhtelif bom 
balar atarlar ki, resmi yardımcı t~ 
kilatlar her yere yetişemezler. Bu se 
heple ev bloklarında (blok yardımcı 
teşkilatı) yaptlrr. MSt!cc:at. ;rı:ıhrniiıı-
'la.w.. SJ•l•hU J ~ \J.uu~• • Dlvh l.u.ıL. ;.~ı ... 

rinden bir zatı (hava blok amiri) ~ 
çerler, bu amir, blok dahilindeki e'I 

hava amirlerile irtibatta bulunur. 
Blok çerçevesi içinde münasip ve or• 
ta bir yerde (blok deposu), ve içinde 
de, kürek, kazma, kovatulumba bor· 
tumlar, merdivenler, sargı takımları 
ve diğer lüzumlu 8.letler bulundurlur. 
lcabında sedyeler ve yardımcı insan• 
lar da bu depo civarında bulunurlar. 
Bu eve düşen bomba yangın çıkartır 
da ev teşkilatı söndüremezse, derhal 
blok yardımcı ~şkilatr yardıma. k<>
~ar. Bu da başa çıkamazsa o zamaıı 
resmt i,tfaiye teşkilatı işe karışır. 

Merhum Zıya "Molla,, 
iç n Mevlut 

Eski Rize mebusu ve Cemiyeti U· 
mumiyei Belediye azasından avukat 
merhum Ziya "Molla" nın ruhu için 
24 şubat 1937 çarşamba günü öğle 
namazını müteakip Ortaköy camiin· 
de mevludu şerif okunacağından 
merhumu sevenlerle arzu edenlerin 
işbu merasimde bulunmaları rica o
lunur. 

Merhumun ailesi namına oğlu 
Sedat Ziya Kantoğlu 

etrafta, beyhude yere, bir y~cı, bir bit.arat ara. 
dun. .. Ne aşağıya doğru uza.nP gıden yokuşta, ne de 
iki tarafmı saran evlerin pencere ve kapılarında 
kimseler görünmüyordu .. Yalnız . d~a aşağılarda, 
yarı a.çıK ıkepenklerindcn soluk bır zıya sızan, bir 

len, iri yarı bir çocuğun alnında patladrğmı ve he
defini hemen yere yuvarladığını, hayret ve korku 
içinde, gördüm ... Bu, hiç beklenmiyen, mukabil ta. 
arruz, muhacim hatlarında, gittikçe artan bir panik 
husule getirmiş, hezimet alametleri bir anda tam bir 
firara müncer olmuştu ... Herkes yan sokaklara sapa 
rak kaçıyordu. Bütün sokakta, hareketsiz yatan. 
çocukla benden başka kimse kalmamıştı .. Onun yanı. 
na doğru koşarken, ilerdeki yarı açık dükkandan 

frrlıyan iki kişi ile karşılaştım.. Çoouğun başından 
kan sızıyordu ... Bu hale sebebiyet veren, ağır, kalın 
ve ağzı kırık bir şampanya şişesi de, yam;ına kadar 
kara gömülmüş bir halde. çocuğun başucunda du
ruyordu .. . Mahallenin bakkalı ile çırağı olduğunu öğ. 
rendiğim o iıki ahıs, çocuğun kollarına girerken, onu 

dükkan vardı. 
Mütereddit, yeniden yoluma deva~a hazırlanırken 

yerde yatan bu cismin k.JIJU}dayıp doğrulduğunu gör. 
düm. Demekki yaylım ateş şeklind~i bu son ta.mı.. 

~ kadarı vahım d ğil~ • di zun neticesi korktuğUIIl e ... Mu-
hacimler de

1

hücuınla.rını kesmişler, l!lafıharp halin
deki vaziyetlerini muhafaza. ederek, nıağlüp ettikleri 
zannında bulundukları, düşmanlarının son halini sey
re dalmr.şlardı. Fakat, o ande arkamda yeni ve çok 
ağır bir küfür duydum ... Ayni zamanda da, hemen 
yarım metre açığnndan. g~m~k suretile, havada 
uçan ağır ve siyah bır cısmın muhacimlerin en 
önünde bulunan ve onların elebaştlan olması lazımge 

yan bir sokağa doğru sürüklediler ... 
Ben, uzun senelerden beri kendisini göremediğim 

ve bu sokaklardan birinde bir evde hasta yattığını 
işittiğim, çok eski bir arkadaşımı ziyarete gelmiş. 

tim ... Burası, Tarla.başının, Taksime doğru olan kıs

mında ve garp sathı mailinde, caddeye amut, etrafı 
köhne evlerle, dolu dar, biçimsiz sokaklardan birisi 
idi.... Cebimdeki adrese göre, aııkadaşrmm oturduğu 
sokak bunlardan biri olmalıydı .. 

(Arkası vat) 
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Sıhhat· ve içtimai 
t ardım Davalarımız 
Lonıdrada çrkan Financial Ti -

~~s, geçenlerde, memleketimiz 
ı> lll hususi bir sayı neşretti. Bu 
"aıetenin bu muvaffak nüshası-

Para Siyas·etimiz ı._Ya-pı~~:-:~z v-e 
~. (Cumhuriyet Türkiyesinin 
d'~hçesi) adını vermekte tered
l Ut etmeyiz. En salahiyetli ka -
:!erimiz, rakamlara istinat 

N a S 1 1 
Eşyaları ... 

Geçenlerde devJet mahallesfndekl 
dairelerimizden birinde gördüm: Es
ki Babıali eşyası, yeni binarun güzeJ 
ha.vasrnı talırip etmiştir. Fakat bir 

erek, memleketimizin bütün 

~~Selelerini, veciz bir surtte, bu 
guıeı eserde izah etmişler ve ga
ıetenin mütehaıSsıs muharrirleri 

Y • 8 • • ? yapının güzel olma.smdald faydalar 

U r U Y O r ne ise, onun t.emlz ,.e güzel döşeme. 
sindeki fayda.Ja.r odur, belki daha 

• esaslıdır. İyi döşeniş kötü bir yapıyı 

~~· ayni Türkiyenin on dört yıl 
ıçıne sığdırmak mucizesini gös -

Yazan.- · Saialıattin Çam 
te · ' :nuş olduğu başarılarının umu- (CUMHURiYET MERKEZ BANKASI GENEL DIREKTORU) 
rı lllanzarasmı liyakatle çiımiş
ôrdir. İngiliz gazetesinin balı -
gC"ttiğiıniz hususi sayısında inti -
Şar eden bütün bu yazı1an, kitap 
halinde, bir araya toplayıp Türk 
Ilı .. 

llnevverlerine arzetmek husu -
~nda C. H. P. Genel Sekreterli

~~~~e verilmiş olduğunu öğren -
ıgınıiz karar, şüphesiz pek ye -

~İn<iecıir. Zira bu eserde bahse 
.. 
0ntnuş olan meseleler arasmda 

0
Yleleri vaırdır ki, belki onları, o 

~eselelerle alakalr dairelerde ça
~Şarı.J.ar dahi, böyle toplu bir şe-

lde, tetkik ve mütalea fırsatına 
trişeınenıişlerdir. 

Pilvaki bazz işlerimiz, el ile tu
~hır ve göz ile görülür mahiyet 
Cri dolayısile, en mütevazi gaze 

~t 0kurunun malfimatmdan uzak 
a.hnazken bazı davalarmuz -ne 

dh·eı· . 
J u:n- adeta abstraıt manzara-

ları h b' .. 1 . . . ase ıle, en munevver enmı-
~ın. dahi hakkile nüfuz edemedik 
~ bir hüviyete bürünmektedir-

~t. Bu gibi davalarımız arasında, 
esela; sıhhat ve içtimai yardı-

ttıa taallı1k edenleri zikredebilir
ı-lı. 

B üyük harpten mukad -
dem T ürkiyede caı-i 

olan nakit usulü, çifte mik) aı 
usulünün aksak nevı idi. Altın 
meskôkat darbında tarn 

bir ıerbestiye .rnukabi) iri kıt'a 
da gümiit meıkukat darbı u· 

zun müddeltenbeı-i tatiJ edil
miş bulunuyordu. 
Bıiyük harp sırasmda tadile uğrı

yan para mevzuatı evvelki usul ye . 
rine altından müteşekkil tek maden 
usulünü i.kame eyledi. Türkiyede 
vahidi nakdi altın kuru$tur. Türk 
lirası 100 kuruşa münkasemdir. Fii
liyatta vahidi nakdi olarak müsta -
mel bulunan lira 916 ~a ayarında, 
7,21657 gram altını, yani 6,615 gram 
halis altını muhtevidir. (bir İngiliz 

lirası da 916~a ayarında 7,988 gram 
altını, yani 7.322 gram halis altını 

ihtiva eder). Harpten mukaddem te
davüldeki paraların hemen kaffesi 
maden meskfıkat idi. Fakat kağıt pa 
ra büsbütün mefkut değildi. 1863 se
nesinden beri memlekette tedavül im
tiyazına sahip bulunan Osmanlı Ban· 
kasının banknotları da, halk arasın
da olmasa da ticaret sahasında teda· 
vül ediyordu. Şu kadar ki, burada ta 
dadı uzun sürecek sebeplerden dola
yı kağıda müstenit bu tedavül bir tür 
1ü inkişaf edemiyordu. 1914 te Tiirki. 

~ 1920 senesinde, Büyük Millet yenin muhasemata iştirakinden mu-
-. eclisi Hükfuneti teşekkül etti- kaddem altın gümüş madeni meskti 
~1 zaman kurulan sıhhat ve içti- kat miktarı elli milyon lira kadar tah 
~:d muavenet vekaleti, biliyor min edildiği halde o tarihte azami in 

41.4.:uu ..... ~ı.L o ~ lci-... # .... anct+A>!Tnlct ,..,1 .. ~ Ocar•ruınlr u .. -rl ' 3o1.1J;U.a.~ \ı,J.""' V L\,,tıo1A• 

~en, sıhhat politiıkasına dair ne kası banknotları iki milyona baliğ 
tetr .. olamıyordu. 

a.rıts etmiştir? 

B~r iki nizamname! H arbe girmiş diğer devletlerde 
olduğu gibi Tüririyede de te

da vülü mecburiye tabi kağıt çıkax • 
maksızın harbi finanse etmek inıka
nı bulunamadı . 

lialbuki en küçük memleketin 
~lhhat davaları dahi hiç olmazsa, 

~sanlık mikyasında büyüktür. 

1> 
1:vtlıet.i hiçbir şey ile ölçülemi _ Osmanlı Bankası mevzuu bahis 

~en sıhhat, bir. milletin her ferdi emisyonun mesuliyetini ti.zerine ala.
lçi . mazdı. Bunun içindir ki, hükUnıet da 
~ ıdeal nimettir. Sıhhatte ol- ha ziyade kendi itibarına istinat ede 
d ' , herkes için, ç.alrşabilmek 

edilmiş ve fakat mütareke esnasında 
düveli muhtelife tarafından zaptolun 
muş altı buçuk milyon liralık bir al
tın karşılıktan sarfı nazar edilirse 
rürk parası için devletin itibarından 
başka medarı istinat mevcut değil -
dir. Yani rejim bu itibarı her zaman 
için ve elinden geldiği kadar her tür 
lü halelden masun tutmuştur. Mad
di karşrlıktan ve 1930 s0nesine ka · 
dar teknik bir idareden mahrumiye. 
tine rağmen Ttirk parasr ekseri mem 
leketlerdeki ve ezcümle civar ml'mle 
ketlerdeki sukut sevivelerinden daha 
aşağı düşmemiştir, d~nilebilir. Har -
bin son senesinden 1929 senesine ka
dar Türk parasının İngiliz lirasına ve 
eski altın dolara nisbeli sövle idi: 

B:r sterling Bir Türk lirası 
muadili 

Türk lirası 
1922 7,28 
1923 7,63 
1924 6.39 
1925 8.94 
1926 9.34 
1927 9.110 
1928 9.56 
1929 10.08 

muadili dolaı 
6.61 
o 60 
0,52 
0.53 
0.52 
o 51 
o.r>ı 

0,48 

1 929 senesi sonlarına doğru a
raya teknik bir takım sebep

lerin de girmesi üzerine para sıkı biı· 
buhran geçirdi. Bir sterling, birden 
bire 1,100 kuruşa kadar çıktı. Hüku· 
met müdahaleye mecbur kaldı. 1930 
şubatından itibaren Türkiyede dövlı 
takyidatınm tesisi bu sebeplerden 
doğmuştur. Şubat 1930 da bir ster · 
ıı...e ç:. .. t, .Ciili~ra.tt~ 1 030 liuruş ıtıba -
riyle tesbit olundu. Fakat 1931 eylü
lünde sterlingin altına kabiliyeti tt: .• vi 
!iyesi ref'edilmesi üzerine Türk lira
sı milsavi 12,06 frangı paritesini ka
bul etti. Hakikatte Türk lirası ne 
sterlinge. ne Fransız frangına bağla
nıyordu. Afilli para altına nazaran fii 
li istikraztnı muhafaza eylemiye ba
kıyordu. Nitekim en son defa Fran -
sız frangrmn da krymetten dilşmesi 
üzerine Türk lirası 12,06 paritesin • 
den de ayrıldı. Altına. nazaran sabit 
kıymetini muhafazada devam eyle -
di. Yedi senedir Türk parası bu fiill 
istikrarından hiç şaşmamıştır. 

~ektir; yiyip içebilmek, gülüp rek evrakı nakdiyeyi bizzat tedavüle 
~gl çıkardı. Bu evrakı nakdiye harp se
llı. ~ebilmek, hazmedebilmek de nelerinin devamı müddetince maddi 
f e-k-tjr; bütün fonksiyonlarının manevi karışıklıktan büsbütün mab 
~liyette bulunabilmesi, hayat- rum değildi. Muhasematın hitamında 
ll zevk alabilmek demektir. Bu 'l'ürkiyede 158,8 milyon liralık bir te 
h~ aksini düşününüz. Yaşama - davül kitlesi bulunuyordu ki, Osman 
..... '1 tnanası kalır mı? lı Banka.sının az miktardaki banknot 

S ları bu miktardan hariçtir. 
ltj . ıhhıaıt mefhumunun bu telak- Kısa bir mütareke ve nevmidi dev 
~s.ı ka.rş1sm.da bir de Osmanlı resinden sonra Anadoluda istiklal mil 

Vletinin bize bıraktığı bir iki ni 

t~eyi birçok intanh has -

~rklar, fakir geniş memleketi 
Uşiinünüz. Cümhuriyetin sıhhat 

\>t içtim ... kil" <1·· aı muavenet teş atı, on 
0
tt senedenberi memleketimi -

1930 da kabul edilen bir kanun 
la Türkiyede de milli bir te

davül bankasının temelleri atılmıştır. 
On beş milyon liralık itibari bir ser
maye ile 1931 teşrinievvelinde faali
yete geçen bu banka tedavüldeki 158 
milyon liralık evrakı nakdiyenin de 
mesuliyetini üzerine aldı. O tarihe 
kadar karşılıktan mahrum yaşamış 
olan Türk parasının karşılığı o 
tarihten itibaren teessüs etmiye baş
lamıştır. Bu karşılik her sene bir mik 
tar artmaktadır. 1931 de 6,127 kilo 
ola.n bu altın 1932 de 14,533, 1933 de 

Cümhuriyef Merkez Bankas 
Genel Direktörü SalôhaddiF 

ÇAM 

olmak hassası vardır. Son zamanlar 
da gerek nazari gerek ameli sahada 
bu son hassaya o mertebe krymet ver 
memek yolundaki temayüllere Tür -
kiye zimamdarları tamamen yabancı 
dırlar, diyebiliriz. Filhakıka para bir 

sız frangı ve emsalinin inh idamları
na 26 eylül günü öğleden evvel mut 
tali olan Türkiye hükumeti öğleden 
ilonra matbuata verdiği beyanname 
ile para üzerinde oynamıyacağmı da 
bile ve harir.e bir kere daha ilan eyle 
mekte zerre kadar tereddüt etmemiş 
tir. 

T ürkiyede yeni rejim dahilde ol 
sun hariçte olsun çok istik -

raz akdetmemiştir. Bir taraftan büt 
mikyası kryem ve bir vasıtai müba- il . d' . a· v t f 

v • • • çe m vazenesı en ışesı. ıger ara 
dele oldugu kadar da bır aletı tasar- t d"' . 'th 1. ih t il 

• . 0 an ovız ı a at ve raca ı m vaze 
ruf olmak hassasını haızdır. Yıllar - . diş . .. d .. . .h 

1 
danberi hiç sarsılmamış olan bu nok 
tai nazar maddi semerelerini neva · 
ma bir mükafat şeklinde o siyaset 
raitarlarına ibzal eylemekte kusur 
etmemiştir. Milli bankalardaki mev-

duatm her sene artarruk yürüyen mik 
tarı bunun delilidir: 

Sen es' Bin Türk lirası 
1924 13.157 
1925 47.873 
1926 41.7G9 
1927 52.700 
1928 77.923 
1929 116.000 
1930 116.011 
1931 115.573 
1932 111.929 
1933 121.105 
1934 124.047 ' 
1935 138.645 
Paraya halkın emniyet ve itimadı 

ile sermaye tasarrufu arasındaki mü 
nasebeti pek yakından görerek hasıl 
olan bir selabeti nazarladır ki, Fran 

nesı en esı yuz e yuz ıstı sa e mas 

ruf olmıyacak istikrazlardan veya 
borçlardan Türkiye hüktimetini her 
zaman geri tutmuştur. Bu sağlam si 

yasetin Türk parasına ait istikrar ü

zerinde hayırkar bir tesiri olmuştur. 

Gene bu mali siyaset sayesindedir 
ki Türkiye bütün dUnyayı earmrş O· 

lan buhrana metanetle mukavemet 
edebilmiş ve hattô. bu çetin devre zar 
f ında malen kalkınmaya da imkan 
bulabilmiştir. Devlet varidatı tahsila 
tına aid aşağıdaki rakamlar mali va
ziyetin selahmı bariz bir surette gös 
terir: 

Senesi 
1928-2S 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 

Bin Türk lira::n 
218.924 
218.532 
190.196 
165.228 
189.462 
173.514 
209.921 
235.266 

kurtar!İ.bllir; kötü eşyanın tahammiil 
edebileceği hiç bir ıniınari eseri gös. 
tPrUmez. İyi döşenişin faydalannı, he_ 
!ilap edilecek kadar da maddidir: sa.~; 
tanzim etmekte eşyanın kıymeti ne 
olduğunu frenklere sorunuz. 

Bu daireden kendim gördüğtim 
için bahsettim: Harbiye mektebinin 
dahl köhne eşya De dolmuş olduğunu 
naklettiler. Diğer ban yapıla.nmmn 

da mermer üstünde çiğ renkli halılar 
veya uydunna levhalarla tahrip olun. 
duğ'unu g(irmf'ıkteyiz. 

Gariptir ki bizde yapıyı mimar, dö. 
şeme3i ise levazım mE'morlan yapa.r. 
Halbuki döşemenin ne ince bir l'an'at 
olduğunu, l<en<11 evimizin odaJannda 
bir türlü işin lc;inden ~ıka.mamış oL 
makla, lıepimiz biliriz. 

Hayır, yapQ'l da, eşyayı da, bah. 
çeleri de ııınn'atkar yapmalıdır: Baş
ka tiirlü kültür Jnıramıı:nz. 
NUıayet ~·apı ~ili binlerce, eşya. 

binlere mal olur: Tahsisatsızlık asla 
mazeret değildir. Her yapı, PŞya."ı ile 
birlikte hec;ap olunmaık, ve de-vlet * 
yası Jçin, Jngilt.erede olduğu gibi, blr 
mes'ul malaun ,;ıcuda gf>tirilmek iL 
znrı. Bu suretle daireler, elçilikler, 
mu~teJif çalışma \.·e ika.met daireleri 
için lstanclard e!'jya modellerine de \.1i.. 
cut vermiş oluruz. 

Gü1-el eş~'a ile eski ve kötü binalar· 
da otunınuz: Her şey kültür ve zev. 
kinlze hürmet eder. Fakat yeni ve 

gllU>l ~inalara. eski eşya 8-0'kmaynıız. 
Bina~, dört duvar telikklsfnden kur. 

taran Cümhnrlyet, eşyaYT da dört a. 
yak t.eJakklsinden 1ızaklaşbrma.lı· 

Jır. - Fatay 

Hükumet Doktorluğu 

İzmir, (Hususi) - İzmir hil· 
kfimet tabipliğine tayin olunan 
ilçemiz hükumet tabibi Muhlis 
Şerif yeni vazifesine başlamak 
üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

- Selanik 
Bankası 
Tesis tarihi: 18S8 

idare MerkPzİ: 

lST AN BUL (Galata) 

Türkiyedeki Şubeleri 

lST ANBUL (Galata 
Yenicami) 

1ZM1R, MERSİN 
ADANA Bürosu 

Yunanistandaki şubeleri 

SELANlK, ATINA 
PiRE 

ve 

BilcUnıle banka muameleleri 
Kiralık kasalar dairesi 

~ Sthhat işlerini işte sıhhatin 
S llıodcrn telakkisine uygun bir 

cadelesi açıldığı zaman yeni hUkü • 
met bu tedavül kitlesinin mesuliyeti

ni de üzerine fiilen almış bulunuyor. 
du. Bugün Türkiye hükumetinin mil· 
1i paraya ve para meselelerine atfet
tiği dikkat ve ehemmiyet te o tarih . 
ten başlar, denilebilir. Mutlak bir in 
hilil ifade eden mütareke devrinden 

17,695, 1934 de 19,522, 1935 te 20.968 ,---·-----------------------------------

kiloya. baliğ olmuş ve 1936 da 21 bin ---

~elti.lde düzeltip yürütmek için sonraki 'bu iki senelik ateşin cidal dev 
abıı olan herşeyi yapmıştır. resi (1920-1922) zarfında. Anadolu 

t 1'ina.nCial Times'iıı bu mevzua 
qaa.ııuk eden yazısını kısaca göz 
~ geçirince, yukarda dediği -

!Qiı gibi abstrait mahiyeti dola -

~i.le vüs'at ve ehemmiyeti dik -
tiınizden ~açan sıhhat işleri -

~~ ve sıhhat politikarmz için 
'lıt kısa müddet zarf mda neler 
,}Pılabilmiş oldug~ unu hayretle 
ıtıOtij .. 

'i ruz. 
azıyı beraber telhis edelim: 

~ 1930 da neşredilen umrumi hıf 
~1hha kanunu; şehirden köye 
tta dar Türk camiasının sıhhati 
!ıt sxı korunacağım bütün devlet 

İl'\ ~kanizmasma izah eden ve her 
t llnevverin tetkik etmesi lazmı
t ~len bir eserdir. Yükseık sıhhat 
~:asını bu kanun tesis etmiş -

(Arkası 8 incide) 

hükumeti çok çetin bir imtihan ge • 
çirirken o ümitsiz günlerinde bile te
davül kitlesi üzerinde bir enflasyon 
yapmağı hatırına getirmemiştir. ts
tiklal mücadelesinin muvaffakıyetle 
neticelenip yeni rejimin de tamamen 
teessüs etmesi üzerine cümburiyet 
hükumetinin 3 teşrinievvel 1931 de 
faaliyete geçmiş Merkez Bankasına 

devreylediği tedavül kitlesi 158.748. 
563 liralrktır ki, kendisinin de b!zzat 
eski rejimden devir aldığı miktar ay. 
nen budur. 

B aşka nıemleketlerde ne gibi 
ô.miller paranın kıymetten su 

kutuna sebep olmuşsa Türkiyede de 
ayni amiller - burada harpten münhe
zim çıkmış ve istiklalini yeniden ve 
çok pahalıya kazanmış bir devlet için 
vücudü tasavvur olunabilecek en fe
na şerait dahilinde - Paranın tenezzU 
1U kıymetinde müessir olmuşlardır. 

Harp senelerinde Avusturya.da tesis 

kiloyu geçmiştir. Altın k~ılığın va
desiz taahhUdata. nllıbeti son zaman
larda yüzde on b~in fevkinde ve yüz 
de yirminin dununda mevki almakta 
dır. Merkez bankasının 1931 de dev-
letten devren aldığı 158 milyon lira
lık tedavül gayri tabii hiçbir şişkin 
liğe maruz değildir. Bankanın iş mev 

simleri icabı bazan o miktar fevkine 
çıkan tedavülü, iş ba.cmi daraldığı 

mevsimlerde gene normal seviyesine 
iner. Sene gayeleri itibariyle müteda 
vil banknotlar miktarını aşağıdaki 

cetvel gösterlt. 
Senesi Bin Ura 

1931 16.'5 587 
1932 1~8.582 

1933 146.826 
1934 158.157 
1935 162.754 
1936 (eylUl gayesi) 152.748 

HER YERDE ARAYINIZ 

KUNDURALARINIZDA 
Kabahat aramayınız. Kullandı· 
ğınız boya ve cilalara dikkat 
ediniz. Bütün dünyada me~hur 

NUGGET 
POLISH Co. Ldt. LONDON 

Fabrikaaınrn BOYALI. cilalarını 
kullandığınız takdirde çabuk, 
kolay ve ehven aurf'tte ayaklc;\'>· 
la· ruzJ bovay<\,.,.1. 'ar1.-t;. -., ~,. 

s1 '!ecİrmiyec.ek h: muhaf<.ıza 
edeceksiniz. 

1 a.ranm bir m.ikya.sı kryem, bir 1 

vıuııta.i mübadele olmak hu- ~~iiiiiiiiiiiiliiiiöiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiii~iiiiiiii!!!i!ii~öiiiiiiiiii!!!!iiii!!!!~~~~~~~~~~i!!!!!!!!!!!!~i!ii1i!!iii~!iiii~!!i!!!!l!!!i!iilllll!iii~lil!!l!!l~~--~J 
111alarma munzam bir de ileti tasarruf 
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SPOR 
DÜ N·····y·A-PiLAN······M·AÇLAR 

. F enerbahçe Güneşe 
Galatasaray da Beşiktaşa 

mağlôp oldular 

Fener - Güne~ moçmdo, Güneş kalecisinin güzel bir kurtarışı ... 
Fener - Güneş, Beşiktaş - Gala- şiktaş merkez muavininin kaptığı top üncü dakikalarında kazandığı üç 

korneri sayıya çeviremedi ve maç 0-1 
Galatasarayın mağlubiyeti ile neti _ 
celendi 

tasaray turnuva maçları, dün kala - tan istifade eden Enver takımına ilk 
balık bir seyirci kütlesi önünde bir sayxyı kazandırdr. ' 

hıtiln·z~~ ahl~mkda yBapıldı. . . • Galatasaray oyunun 40, 41 ve 43 
o uız a em utsun ıdaresı a ltm-

da evvela Fener - Güneş maçı seyre
dildi. 

FenerbahGe : 
Hüsameddin- Fazıl. Yaşar, Reşat, 

'.Angelides, Cevat - Fikret, Şaban, 

'.Ali Rıza, Bülent, Naci kadrosiyle oy _ 
nıyacaktı. 

Güneş kadrosu şöyle idi: 

1 H 

Y ılbaşı akşamıydı.. · 
Sakin bir yerde yaşryan 

emekli Generalin kızı Nelly kendi 
odasında oturmaktaydı. Yorgun 
gözlerile aynaya (1) bakıyor ve 
her zamanki gibi yine evlenmeyi 
düşünUyordu. Yüzü sararmış, asa 
bi ve ayna kadar durgundu. 

Çok soğuk bir kış gecesiydi. 
Nelly bu soğuk gecede evinden 

çıkarak nahiye doktoru Stefan 
Loukitch'in oturduğu mahalleye 
yollandı. Doktorun kapısı önünde, 
bir köpek oturmuş tenbel tenbel 
havlıyordu. Ortalıkta köpeğin hav 
lamasından başka bir ses yoktu .. 
Her taraf stikfın içindeydi.. 
Kapryı çaldı; ve içeri girerek ka 

pıyı açan kadma sordu: 
- Doktor burada mı? 

K adrn doktoru uyandırmak
tan korkar bir halde, alçak 

oır sesıc: 

- Uyuyor, dedi. Henliz geldi. 
Bir yerde salgın varmış oraya git
miş. Uyandırılmamasını tenbih et 
ti. Ve bir söz söylemeden bir san-

Cihat- Faruk, Resat, Daniş, Rıza• 
İbrahim, Refii, Salahaddin, Rasih, 
Rebii, Melih • ı dalyeye oturup ağlamıya başladı. 

Maçtan evvel A vıusturya futbolil -
nün banisi olan Mayzelin ölümü do
layısiyle bir dakika sükut e~ildi. 

Oyuna Fenerin sıkı bir hücumiyle 
t:ı~land1. Güneşliler de mukabil taar
ruza geçtiler. 

Fener kalesi, on dakika kadar sar-

ı5tldr. 15 inci dakikada mütevazin bir 
oyun götülüyordu. Fakat epey gayret 
lerden sonra 44 inci dakikada maç, 
Fenerin lehine döndü. 

Fener - Güneı maçında, iki taraf kapfan/i:m ve hakem 

Faıkat Güneş kalecisi. bütün tehli _ 
keli akınları muvaffakıyetle reddedi
yordu. Birinci devre beraberlikle 

bitti . 

Denizlide spor 
faaliyeti hararetli 

İkinci devrede Fenerliler oyuna Denizli (Hususi) - Dağcılık klilbü 
tekrar akınla ba.~Iadılar. 8 inci daki - mwsuplarmdan 12 kişilik bir kafile AYD-1 N DA 
da Güneşten Melihin bir ak1şr, Fener ikinci yürüyüş tecrübelerini yapmış-
aleyhine korner oldu ve neticesiz kaL lar, Bedre dağına çıkmİşlardır. Bu 

1 
•
1 
~ 

eh. dağ, Denizliden 13 kilometre uzakta- _, 

Oyunun son on mş dakikasında Fe- dır. 
nerliler beraberliği temin için çok ça.. !kinci başkan Hüseyin Çelikma.ka- M AÇLAR 1 
lıştrlar. Fakat netice değişmedi. Fener sın riyaseti altındaki mezkilr kafile, 
1-0 Güneşe yenildi. havanın rüzgarlı olmasma rağmen, 

Galatasaray - Beşiktaş maçını da karşılaştığı zorlukları yenerek, hat
ayni İngiliz haıkem idare etti. Gala- ta pek az mola vermek suretiyle 1500 
ta.saray: metre irtif amdaki tepeye tırmanmış, 

Avni - Reşat, Arif, Eşfak, Salim, kafileden kimse geride kalmamıştır. 
Suavi - Halim, SUleyman, Haşim, Ancak yemek yiyecek kadar orada 
Bülent, Danyal kadrosile, kalındıktan sonra, başlıyan yağmu • 

Beşiktaş takımı da: run altında tepeden inilerek bir saat 
Mehmet Ali - Faruk, Hüsnü - kırk beş dakikada Denizliye dönill -

Feyzi, Hakkı, Fuat - Hayati, Rıd - nıüştür. 
van, Enver, Şeref, Eşref şeklinde sa. Şimdiye kadar canlılık göstermiyen 
haya çrktı. Denizli atlıspor klübü de faaliyete 

nk dakikalarda. Beşiktaş hücum başlanuş, a.zasmm bir örnek elbise 
hattr iyi işleyemedi. Fakat, takım, 25 
nci dakikada kendini toparladı. Bu yaptırmalarına karar vermiştir. 
sırada bir hücum yüzünden Galata - Hava müsaade eder etmez, kadın 
saray aleyhine bir penaltı verildi. azanın da iştirakiyle atlı gezintilere 

Hüsnünün çektiği penaltıyı kaleci başlanılacaktır. 
Avni kurtardı. Gençlerden hevesliler çok olduğu 1-

38 inci dakikada Galatasaraym ka- çin bu klüp hasmın kısa bir za.man
çırdığI iyi bir fırsattan sonra birinci da çoğalması beklenilmektedir. Bunu 
devre sıfır sıfıra berabere neticelen- geciktiren, gençlerin at bulamamakta 
dl. olmalarıdır. 

tK!NC! DEVRE Atlıspor ve dağcılrk klüplerinin Id-
!kinci devre, oldukça hareketli ve man Birliğiyle birleşerek maddi va -

hııtraretli geçti. Boşa giden ve bir ne- sıtalannı arttırmalarına çalışılmak -
tice vermiyen kornerlerden sonra 2·1 tadır. Tdman Birliğinin tertip ettiği 
tıncli dakikada Galatasaraylılar tehli- deve güreşinden epeyce varidat elde 
)ıeli bir akm yaptılar. Nihayet, Be - edilmiştir. Bunun yüzde yirmisini 

Aydın, (Hususi) - Lig maçlarına 
merasimle başlaml.mıştır. Merasimde, 
Aydın ınmtaka.sma bağlı sekiz klü • 
bün az~r da hazır bulunmuştur. 

Halk.evi Bandosu, İstiklil marşını 
çalarken, sahanın ortasındaki direğe 
bayrağımız çekilmiş, bundan sonra 

geçen senenin ınmtaka birincisi olan 
Karapınar takımı sahaya çıkmıştır, 

Vali, takıma geçe yılın birincilik şil. 
dini vermiş ve kendilerini tebrik et
miştir. 

Müteakıben kltiplerin resmi geçidi 
başlamıştır. 

Senenin ilk maçı Aydın - Kar~ 
pınar takımları arasında yapilmış, 

Aydrn takımı 4 - 1 galip gelmiştir. 
Nazilli - Çine takımları arasın

daki maçı sıfıra karşı üçle Nazilliler 
kazan~tır. 

ldman Birliği alacak, mütebakisini 
Birliğe dahil spor klüpleri aralarında 
kardeşÇe paylaşacaklardır. 

Denizli spor mıntakası başkanı 

Kadri Ozyaş ve spor ispektörü Rıfat 
Hazinedar, spor hareketlerinin daha 
ziyadeleşmesi için çok gayret sarfet
mektedirler. 

Titrek ve acı bir sesle ağlıyordu. 
Nihayet: 
- Kocam.. Kocam basta, diye 

söylendi. 
Doktor susuyordu. Yavaş ya .. 

va.ş doğruldu; ve uyukhya.n gözle
rila ziyaretçisine baktı. Nelly, hıç
kırıklarını tutarak tekrarladı: 

- Kocam hasta... Allah rrzası i
çin gelin.. Acele yetişelim!.. 

Doktor, homurdandı. Genç ka • 
d.ın yine söylendi: 

- Gelin .. Allah için kalkın .. Ça
buk. 

Nelly, gözyaşlarını silmiye uğ -
raşarak kocasının hastalığını ve 
kendisinin gayri kabili tarif kor -
kularmı anlatmıya başladı. Muzta. 
ripti. Fakat doktor kımıldamadan 
ona bakıyor ve yanaklarını şişire
rek nefes almakta devam ediyor • 
du. Nihayet : 

- Yarın gelirim, diye mırıldan-
dı. 

- !mk!nı yok doktor. Kocam ti 
foya tutuldu. Şimdi gelmelisiniz. 
Size şimdi ihtiyacımız var .. 

Doktor kekelemiye başladı: 
- Ben .. Ben daha şimdi geldi:nı. 

Üç gündenberi salgın bir hastalık 
la uğraşıyordum. Bitkinim.. Ben 
de hastayım. Kat'lyyen kalka.mı -
yacağım .. Hayır. Ben de fenayım. 
lşte görüyorsunuz. 

D 
odtor Nellynin önUnde de

receyi koltuğuna k?ydu. 
Birkaç dakika sonra dereceyı çıka 
rarak: 

- Bakınız. Dedi. :Kırk .. Kat'iy -
yen gelemem. Hem oturaını~orum 
bile .. Mazur görün .. Ya.taca~. 

N elly ümitsiz ümitsiz inledi: 
- Yalvarırım doktor .. Allah aş

kına. bana yardım edin.. Bütün 
kuvvetinizi toplayın! Gidelim .. Üc 
re tinizi peşin vereceğim.· 

_ Hey Allahllll hey .. Anlattım 
ya.. Gideıniyeceğim. .., 

Genç kadın, oturdugu yerden kal 
karak asabi asabi odada, dolaşrn1. 
,. .,_.ıadı. 

~-a 

D IK AV E: 1 

Yazan: 
A. Tchekhov 

Çeviren: 
Faik BERCMEN . 

Doktoru ikna edip götürmek is
tiyordu. Kocasının kendi için ne -
kadar aziz ve nekadar kıymettar 
olduğunu, doktora anlatacak olur 

sa belki yorgunluğunu ve hasta -
lığını unutur, diye düşündü. Fa -

kat, ne şekilde söyliyecek ve nasıl 
beliğ bir lisanla anlatacaktı. 

Bir aralık doktor ona dönerek: 
- Doktor Zemstvova ı?:idin !. De 

dl. 
- !mkanı yok .. Onun yeri bu -

radan çok uzak. Vakit te geç. Ara 
banın atları da yorgun.. Sabaha 
kadar yol gitmek lazım. Hayır o 
imkansız.. Haydi doktor siz ge -
lin kuzum.. Sizden bir cemile, bir 
fevkaladelik istiyorum. Haydi gi
delim, merhamet edin. 

- Hey Yarabbi.. Ne demeli. A
teşim var; başını ağrıyor. Laf an
la.ın.JYOr kadm. Gidemiyeceği.m, ha
Jlın yok.. Bırakın beni 

N eıı~_.mantıksız sözler söyle-
digıni farkediyordu. Fakat 

şimdi kocasmı kurtarmak için man 
tıkı, hissi, merhameti her şeyi U• 

nutmıya hazırdı .. 
Genç kadının tehditlerine cevap 

olmak lizere doktor bir su içti. Nel 
ly ona yalvarmıya ve dilencilerin 
sonuncusu gibi merhamet dilemi -
ye başladı. Nihayet doktor çaru -
na<}a.r razı oldu. Yavaş yavaş ya • 
tağından kalktı. Ahladı, ofladı am
ma Yine redingotunu giydi. 

Nelly ona yardım ederek: 
- Mtisaadenizle size yardım e -

deyim dedi.. Geliniz.. ücretinizi 
de vereceğim. BütUn hayatım müd
detince size minnettar kalacağxm. 

Lakin doktor, elbiselerini giydik 
ten sonra tekrar yattı. Nelly onu 
zorla kaldırarak odadan dışarı sü 
rUkledi. 

Şimdi arabadalar.. Ve doktor 
genç kadmın yanıbaşmda.. Artık 

eve kadar olan yolu katetmekten 
başka bir şey kalmıyor .. lşte o za
man kocasının imdadına yetişmiş 
Ol<ı.<!aklar. 

Karanlık, toprağa ağırlık veri • 
Yordu. Bir şey görmek imkansızdı. 
Dondurucu bir rüzgar esiyordu. 
Tekerlekler donmuş kerpiçlerin ü 
zerinden geçiyor. Arabacı müte -
nıadiyen duruyor ve yolu araştırı

yordu. 
Bütün yol müddetince doktor • 

la Nelly hiç konuşmadılar. Araba 
nın sarsıntısı ve soğuk merhamet
sizce onları eziyordu. Fakat buna 
rağmen hiçbir acı duymuyorlardı. 

S abahm beşine doğru hay -
vanlar yorgun ve bitkin bir 

halde evin avlusuna girdiler. Nel-

ly evin elimle kapısını g<SrdU. Nl • 
hayet evine gelmişti. 

Stefan Loukitch'i yemek ıalo • 
nundaki sedire oturtarak: 

- Siz burada biraz bekleyinil 
dedi. Biraz kestirin.. Ben gideyi:rtı 
kocamın nasd olduğunu bir defa. 
göreyim. 

Kocasmm yanından bir dakika. 
sonra dönen genç kadrn doktoru 
uzanmış buldu. Sedirde yatıyordu 
ve abuk sabuk şeyler sayıklıyordu· 

- Geliniz, doktor geliniz, rica 
ederim... Diye seslendi. 

Doktor şöyle cevap verdi: 
- Donnaya sorunuz. 
-Ne? 
- !çtimadaydılar. Vlassov söY 

ledi. Ne demek? Ne .. 
Nelly doktorun da kocası gibi 

hasta olduğunu, ve ayni arazı ge· 
çirmekte bulunduğunu gördü. 

Şimdi ne yapmalı?. 
Doktor Zemstvoya gitıniye ka· 

rar verdi. 
Haydi bakalım, yeniden dondu -

rucu rüzgara çıkacaktı. Ayni ka
ranlık yollar .. 

Bütün mevcudiyetile, ıztırap çö 
küyordu. Bu ıztırapları mükafat· 
!andırmak için ne yazık taıbiat hiç 

bir şey hiçbir vasıta hazırlamı • 
yor. Neyse. Nelly bin defa kız ola. 
rak evde kalmayı böyle bir gece 
yaşamaktan daha iyi buluyordu. 

N ihayet bu ıztıraph zamanı 

da atlattı. Fakat kocası bU 
sefer evi rehin etmişti. Şimdi her 
sene gel de bankaya faiz öde!. Ka 
n koca zihinlerini yoruyorlar n• 
şekilde kurtulacaklarını tasarlı • 
yorlardI. 

Çocukları daima nezleden mus• 
tar!J> .. Difteriden de korkuyor a.ıı• 

neleri.. Hele ölümden. Ya biri ölUt 
se .. 

Kan koca birden ölmemeliydilerl 
birisi diğerinin cenazesinde bul~ 
malı muhakkak .. 

Böylece bir gün Nellynin koe&"' 
81 öldü. 

Bu acı onu yıkmıştı .. Ölüyü et-' 
rafmdaki mumları, papasın teUdJl 
lerini, mezarcıların odada bırakt~ 
lan çamur izlerini gözünün öniin• 
getiriyordu ve: 

- Ah neden böyle oldu? Diye 
kendi kendine soruyordu. 

Kocasile olan bütün hayatının 
dönümü, ona, ancak bu manasıı 
ve boş ölümün mukaddemesi gibi 
geliyordu. 

Nellynin elinden bir şey kaya ~ 
rak yere düştü. Genç kız birden 
sıçrıyarak uykusundan uyandı ve 
gözlerini açtı. 

Elindeki ayna yere düşüp kırıl· 
mıştı. 

Yavaşça içini çekerek ınırılda.ı:ı-
dı : 

"Galiba biraz uyumuşum .. ,, 

(1) Rusyada Noel haftas ı gen9 
kızlar, kendi ist ikballerini n nası l 
olacağını öğrenmek adet ini güder 
lerdi. Bil hassa izdivaçt aki talileri
flİ öğrenmek üzere her va,sıta)'B 
baş vuru rlardı. Bu vasıtalardan bİ 
ri de gece aynaya bakmaktı. 

' 
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KADIN. M_QDA 

Kadın Giizelliöinde Elbise 
Kadın güzelliği dediğimiz 

2aman, çok derin bir meseleyi 
ele aldığımızı şüphesiz tahmin 
edersiniz. Güzelliğin maddi ve 
ınanevi ölçüleri vardır. Yüzü 
çok geckin o1an, vücudü mad -
di güzelliğih ölçülerinden mah 
rum bulunan bir kadın, hazan 
ince bir tebessümle, _gönülleri 
kendisine çekebilir. Oyle er -
kekler biliriz ki, çirkin denile
bilecek bir kadının bir tek kah 
kahasma bütün ömrünü esir et
miştir. Bu cihet kadının kalp 
kazanmak hususundaki deru
ni meziyet ve varlıklarile ala
kadardrr. Mesela bir kadın çir
kin olur da sesi çok güzeldir. 
Gönlü sesten hoslanan erkek, 
böyle bir kadmt bütün güzel • 
lerden üstün bulur. Fakat gü-
2elliği bir ete kryaf et baknnm
dan tetkik etmek lazımdır ki, 
biz burada onu yapmıya çalışa
cağız. 
1 Kryaf et. hiç şüphesiz kadı
nın güzelliğine güzellik katan, 

. çirkin ve geckin kadını güzel 
yapan maddi bir varlrktır. Şrk, 
zarif bir elbise bir kadını gü -
~e1 yapabilir. Fakat her şrk el
bise, her kadmı güzel, zarif ve 
cazip yapabilir mi? 

Müsaade ediniz de bu suale 
bayır diyelim. Bugün Parisin 
en meşhur terzilerinden olan 
bir madam şöyle diyor: 
1 "- Kumaş kadının güzellilC 
varlrklarını çoğaltabilir. Ve 
muhakkak ki bir metre kumaş 
ile örtülen bir kadın vücudü, 
çıplak bir vücude tercih edile· 
bilir. Çünkü çrplak kadın, ba
sit, çok basit bir vücutten baş 
ka bir şey göstermez. Halbuki 
kumaş, kadın vücudünün ka -
balrklarını saklayan, esraren • 
giz bir varlrktrr.,, 

1 Şimdi gelelim, vilcude göre 
elbise uydurmrya: 

r Dedik ki, her elbise, her ka
dını güzel yapamaz. Şişman-

_larm giydikleri elbise ile zayıf, 
ince ve uzun boyluların giye -
cekleri elbiseler başka başka
dır. Bu hususta kısa ve uzun 
ayn ayn roller oynar. Çok u
zun boylu bir kadının dizka • 
paklan üstüne kadar gelen kı
ea bir rop giymesi, gülünçtür. 
Bilakis çok şişman bir kadının 
'da upuzun bir elbise ile dolaş
ması, onu fıçı içine girmişe 
benzetir. Balık etinde ve orta 
boylu olanlar kısa elbise giye
bilirler. 

Son zamanlarda lCrsa ve u
zun etek mücadelesi başlamış
trr. Bazı terziler gece tuvalet
lerinin bila istisna her kadm 
için uzun olmasını ileri sürü • 
,yorlar. 

1 Fakat gerek Pariste, gereli 
Londrada süvarelerde kısa e
tekli tuvaletlerle dolaşan ba -
yanlar da görülüyor. Gündüz 
elbiselerinde kısa yavaş ya -
vaş tekrar eski mevkiini almC\k 
lizeredir. Bundan sekiz sene ev 
vel gündüz elbiseleri hep kısa 
idi. Bugün de ayni ~ısalrk ken
dini göstermek üzeredir. Bu -
nunla beraber modaya yüzde 
yüz esir olmak, kadınlar için 
büyük bir tehlikedir. Modanın 
iyi ve uygun taraflarım alrp 
vücude uydurmak, o modaya 
kendi vücudüne uygun düşe -
cek hususiyetler de katmak 
çok daha münasip olur. Bu ci
heti ihmal eden kadınlar, gü
zelliklerinden kaybederler. 

r Moda, iyi şeydir. Şrklrk, te
mizlik ve zariflik amilidir. Fa
kat modanın umumi kaideleri
ne kendini kaptırmak hiç tav
siye edilemez. Bayanlar kendi 
benliklerinden de modaya bir 
§eyler katarak vUcutlerine a
dapte etmeğe mecburdurlar. 

Uzun ve kısa eteklerin 
rolleri ayrı ayrıdır 

Paris modellerine 
göre gündüz ve ge
ce . giyilecek olan 
uzun ve kısa etekli 
elbiselerden birkaç 

.... nümune •• • 

•••• , ••• •••••• ••••••••••••••••••••••••• ••••"Oı• ••••••••• ··ı 

işte size bir haftalık ı 
doi[!un yemek Listesi 

Paıartesi: l§kembe çorbası, 
kalkan balığı tavası, ebe gü
meci, tırtıl baklavası. 

Sah: Tatar böreği, pafafes 
köftesi, etli ıalgam basdısı, 
hurma tatlısı. 

Çarşamba: Büftek, patates 
püresile. zenytin yağ 1 ı fasulye, 
ciğerli pilôv, portakal kompo3-
tosu. 

Perıembe: Yufkalı tavuk, 

karnabahar kuşhanede, Bulgur 
lapası, çikolatalı mahallebi. 

Cuma: Düğün çorbası, kuzu 
pirzolası, midye dolması, erik 
hoşafı. 

Cumartesi: Maydanozlu köf
te, ıspanak kavurması, salçalı 
makarna, aşure. 

Pazar: Koyun eti haşlaması, 
taze bakla zeytin yağlı, tepsi 
böreği, cevizli pelte. 

··········••4••····························· 

Böyle 
Bayanlara, yalnız vücut gü

zelliği bakımından değil, sağ
lık bakımından da çok faydalı 
bazı tavsiyelerde bulunacağız. 
Fakat bu tavsiyeler menfi ola
caktır. O halde şunları yapma· 
yınız: 

1 - Her akşam mutlaka 
muayyen saatte yatınız, geç 
kalmayınız. işiniz ne kadar çok 
olursa olsun muayyen saati ge 
çinneyiniz. 

2 - Sabahleyin geç kalına· 

Yapma! 
yımz. Muayyen saatte kal!·mıış 
bulununuz. 

On dakika &Ü'"en hafif 
bir jimnastik yapmadan evvel 
kahvaltı etmeyiniz. 

3 - Çocuğunuzu kimseye öp 
tünneyiniz. Hatta kendiniz bi
le öpmeyiniz. Öpmek çok mu
zırdır. 

4 - Fazla yemek yemeyiniz. 
Sofradan kalkarken iştahınız 
yerinde olmalıdır. Midenizin 
almadığı yemekleri sakm ye • 

Likör Çabuk 
Y apllabilir 

Dört gilnde güzel bir likör yap
mak kabildir. Nasıl mı? Anlata • 
yım: 

Kalın kabuklu, koyu renkli beş 
portakal ile bir kalın kabuklu li -
mon alınız. Rendenin kalın tarafile 
bunları rendeleyiniz. Ancak, por
takal ve limon un kabuğu altmda
ki beyaz kısmı görünce rendeleme. 
yi bırakınız. 

Bu rendelenmiş kabuklan bir 

cam kavanoza koyunuz. üzerine 

yarım litre su, yarım litre saf is

pirto ve 650 gram şeker ilave edi
nir. Ağzını kapayınız. Aradan dört 

gün geçtikten sonra temiz bir tül
bentle süzeceğiniz mayi, nefis bir 
likördür. Bu likörün rengi sarı, 

kokusu cidden güzeldir. 

meyiniz. 
5 - Vücudünüzün yıkanmak 

için temas edeceği su muayyen 
dereceden fazla veya eksik ol
mamalıdır. 

6 - Vücudü fazla yoracak 
hareketlerden sakmmalısınz. 

Çok yorulan vücudün yıprana
cağını da unutmayınız. Yıpran 
mak sağlığın ve güzelliğin en 
büyük düşmanıdır. 

f En son Paris Modalarından f 

Siyah kumaıfan zarif bir rop. C ekef beyazlı siyahlı pöti kare, e}arp 
ktrmm, ıapka siyah fötr, kenarı beyaz pikeden garnili. 

Uzun müddet soğuk 
havada kalan yüzlerdeki 
kuruluğu gidermek için 

Acaba ne yapmalıyız? 
Vücudümüzün mühim bir kısmını su teşkil ediyor. Bu su 

herhangi bir sebepten dolayı az alırsa cildimiz kurur. Kuruluğun 
başlıca amilleri rüzgar, soğuk hava ve güneştir. Daima köylerde 
yaşayan yüzü yazın güneşe, kışın soğuk rüzgarlara maruz olan 
köylü kadınlarına dikkat ediniz. Göreceksiniz ki, bunların yüzleri 
yirmi yaşına kadar terütazedir. Yirmisinden sonra kırışık ve bu· 
ruşuk bir hale gelir. 

Halbuki şehirlerde ya.~ıyan insan
lann yüzleri kırk yaşına kadar pek 
az bunıı,,ur. Demek ki urun zaman 
açık havada yaşamak cildi bozuyor ... 
Rutubetli memleketlerde oturan JCa • 
dınların ciltleri daima daha güz.eldir. 
Mesela İngiliz kadınlarının, bilhas -
sa genç kızlarmm cildi meşhurdur. 

Dağlık arazideki kadınların yüzleri 
daha çabuk bozulduğu da yine ına • 
lumdur. 

Demek ki tıpkı bir nebata su veril
mesi nasıl lazımsa, cilde de su ver· 
mek 18.zrrndır. Bu da yalnız içmek ve 
yıkamakla olmaz. Çünkü umumiyet
le yıkanılan sular kireçlidir. Yüze, 
bilhassa kış mevsiminden ve rüzgarlı 
soğuk günlerden sonra ayrıca adeta 
bir pansıman yapmak lazımdır. Bu -
nun için de yumuşatıcı nebatat kulla
nılır. En ziyade tavsiye edilen hatmi 
çiçeğinin suyudur. 

Bir çeyrek saat kadar yarım litre 
su içinde bir avuç hatmi çiçeği kay. 
natmali. lnce bir tülbentten iyice süz
melidir. Bu suyun harareti 37, 38 
dereceye kadar ılık olunca, evvelce -----------
hazırlanmış olan temiz gazli bez ve
yahut pamuk parçalarını bu su ile ıs
la tıp yüze koymalıdır. Uzerine ça
buk soğumaması için resimde görül
dü c'Tü gibi kaim hnlu örtmelidir. Bu 
pansıman yüz Ustünde on dakika ka
lırsa kafidir. ı.~azla bırakarak yüzü 
çama.~1r yıkamış ellere benzetmek te 
doğru olmaz. 

Yüzü yıkamak veyahut ta ıslak bı
rakmak ayni tesiri yapmaz. 

Pansrman hüceyrata nUfuz ederek 
cildi ;-umU41atır. Hart.ada bir iki de
fa bunu yaptıktan sonra ne kadar 
faydalı olduğunıu anhyacaksmız. 

Bu usul hem kolay, hem masrafsız 
ve zahmetsizdir. Hatmi çiçeği her 
yerde bulunur. On dakikalık zaman· 
da her vakit bulunabilir. Uzun müd· 
det soğuk bir şehirde kalmış olanlar 
bilhassa bu şehir yüksek bir irtifadıı 
ise, daha c;ok su içmelidirler. İrtifaı 
az olan yerlerde insan daha az nefeı= 
alır. Halbuki dağlık arazide nefes 
daha seridir. Vücuttan çıkan ıru bu
hari da o nisbettedir. Bunu telafi 

Bayat Zeytinyağlar 
Taze Olur mu? 

Evlerimizde bayatlıktan bozulan, 
fena kokan zeyt~n yağını lezzetli 
yapmak, kullanabilecek bir bale 
getirmek mümkündür. 

Beher litre zeytin yağ için 120 
gram kömür alarak bu kömürü ha. 
fif c;e dökünliz ve yağa karıştırınız. 

MahlUtu böylece bir kaç saat 
bırakmız. Ara sıra şişeyi çalkala
mak favdalıdır. Kömilrlü zeytin ya 
ğını filtre etmek için de bir huni
nin cmziğine temiz pamuk kovarak 
mavi! bura<'hın RkrtmJıb lr&fü'Hr 

için yüksek yerlerde oturanlar daha 
çok su içmelidir. Soğuk günlerde yü. 
~u yağlamak ta faydalıdır. Hatta kar 
rla yürümek veyahut kış spoMJ yap. 
mak için mutlaka yüzü ynğlamahdır. 
Kış mevsimi de tıpkı yazın güneşi gi .. 
bi insanın cildini yakabilir. Yazm 
deri yana:ak MyUlur. Bunu izale için 
tavsiye ctt.iğimb: şekilde pansımanlar 
<>n favdah çnrt"dir 
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1zmirli Ev Kadınının 
Başlıca isteği Nedir? 

1 Her evde havagazJ 
bulunmasını 

istiyorlar 
Izmir, (Hususi) - Yalnız lzmirli ev kadınmm 

değil, belki de bütün Türkiye dahilinde yaşıyan orta 
halli ev kadınlarının bir lek ve büyüık derdi vardtr ki 
o da her şeyin elektrik ve sür'at olduğu bir devirde 
evinin bütün işlerini en iptidai vasıtalarla görmiye 
mecbur olmMrdır. Modern bir evin bütün rahatlığına 
ı::usamış olan ev kadınları, A vrupada olduğu gibiı 
el~ktrik ve havagazi ücretlerinin her keseye elveriş
li bir dereceye düşeceği büyük günü beklemekte
dirler. 

lzmir evlerinde mutfakla oldukça muntazamdır. 
Elektrtk hemen bütün evlerde mevcuttur. Havaga

zine gelince ücretinden ziyade tesisatı pahalıya 

mal olduğu için kira evlerinin pek azında buna te

sadüf ediliyor. Tesisatı mevccut olan evlerde bile 
havagazi yalnız kahve ve çay pişirmek için kulla

nılıyor. Tabii sözlerimiz orta halli aileler içindir. 

lzmirde Atatürk anıdı Yemeğini havagazi ile pişiren bir aile ayda sekiz 
liradan aşağı ücret vermiyor. Ayda 

Sıhhat ve içtimai 
yardım davalanmız 

(Başı 5 incide) 

Uyuşturucu maddelerin müra
kabesi kanunu, şehir sularının ıs
lahı kanunu, ilaçlara ve kimyevi 
maddelere ait kanunlar, muaye -
ne laboratuarları kanunu, has
tanelerin teşkil ve idarelerine ait 
kanunlar, tababet ve şubeleri sa 
natlarmın icrası tarzına ait ka -
nunlar ve bunlara mü tef erri bir
çok nizıa.mname ve talımatname 
ler ... 

Bu kanunları, nizamnameleri, 
talimatnameleri kimler, tatbik 

edecektir? Hekim mi? Eski reji
min sıhhat meselesini bütün he -
yetile kendisine tevdi etmeyi kafi 
gördüğü "hekim,, in tek yardım 
crsı "Eczane., idi. Cumhuriyet re 
jimi bu zihniyetin, sıhhat namı -
na, bir teselli bile olmadığını bil
diği, çok iyi bildiği için hekime, 
yüksek içtimai vazifesini yapabil 
mesine lüzumlu bütün imkan ve 
vasıtaları vermek yolunu tutmak 
ta zerrece tereddüt etmemiştir. 

Devlet sıhhat memurlarının 

yetiştirilmeleri ve mesleki tedri
sat meseleleri, bu görüşün orta
ya koymuş olduğu mühim mese· 
!elerdir. Doktorlar, hemşireler, 

ebeler, küçük sıhhat memurları 

yetiştirmeli ve bunların bilgileri 
ni, hıfzıssıhha mektebi gibi mües 
seselerde asrın terakkilerine uy
gun bir seviyede bulundurulma
lı ki, umumi sıhhat işleri hakkile 
görülebilsin. 

Bu mütaleanm ne kadar iyi an 
!aşılmış olduğunu anlatmak için 
iki rakam verelim : 

Devlet sıhhat işlerinde kulla
nrlan tababet ve tababet şubele
ri mensupları 1923 te 1254 iken 

. ~ 

1936 da 3384 ü bulmuştur. Hıf -
zıssıhha mektebi Ankarada açıl
mış ve sıhhat müdürlerinden baş 
lryarak talebesini, dediğimiz mü
terakki seviyede tutacak kursla
ra vermiye başlamıştır. 

İçtimai yardnna gelince: 
.Bir tarafa kaycİediniz; Türki -

yede bugün, devlete ait 489 teda 
vi müessesesi ve bunlarda 10,300 

yatak vardır. Hususi müessese 
ler 82 <lir ve yatak sayıları da 
3219 dur. Hastanesi olmıyan ka

zaların hemen hepsi.nele di6pan -
serler açılmıştır. Birçok seyyar 
hekim köyleri dolaşarak hastala· 
ra bedava bakmaktadır. Doğum 
ve çocuk bakım evleri, ebeler teş 
kilatı, mallıl çocuklar müessese
si, içtimai ve sari hastalıklarla 
müca·dele teşkilatı, yani srtma, 
trahom, zührevi hastalıklar ve -
rem mücadelesi işlerinden bahset 
mekle Cümhuriyet hükfuneti srh 
hat ve içtimaı muavenet teşkila
tının meşgul olduğu davaların 
şematik bir tablosunu yapmış 0 • 

luruz. Fakat sıhhat davalarımızı 
hallol unmuş ve vazifem izi bitmiş 
saymıyoruz. Hatta bunun tam 
tersine kendimizi, tevarüs etmiş 
olduğumuz yokluk içinde, bü -
yük bir bina kunnıya başlamış 

sayıyoruz. Bu binayı tamamlıya
cağımrzdan eminiz. Çünkü planı 
mrz vardır. Ve onu tahakkuk et-
tirmek için gereken kararımız 

katidir. Bilerek çalışıyoruz. Me:m 
leketin umumi kalkınması haki-
kat haline geldiği nisbctte sıh -
hat ve içtimai muavenet davaları 
mızın da başarılmış olduğunu 

göreceğiz. 

Nasuhi BAYDAR 

'~ 

GOMENTAL Nezle ilacı 
Nezleye ve gribe yakalanmamak ve yakalandıktan aonra ' 

ı ı çabuk kurrulmak içı:ın 

G O M E N T A L Nezle ilacını 
kullanınız. Her eczanede bulunur. 

~ ·- - ·-

yirmi beş lira verenler de var. BUL 
ça;i peic geniş olmıyanlar için bu 

ücret çoktur . 

HİZMETÇİ MESELESİ 

İzmirde müteaddit hizmtçi kulla
nanların adedi mahduttur. Ekseriyet, 
haftanın muayyen giinlerde gelen 
gündelikçi kadmlan kullanrr. Hizmet 
<:i ücreti beş ile on beş lira arasmda
drr. 

Orta halli aileler, gi.indelikçi kadın. 

!arı tercih ediyorlar. Bunlar günde 

yirmi beş kuruş mukabilinde evin en 

ağır hizmetlerini gören yoksuz ka

dınlardrr ve ekseriyetini muhacirler 
teşkil eder. 

ZARURI GIDALA 

!zmirde iyi et ve iyi sebze, balıi< 

tedariki kolaydır. Her vakit taze ba

lrk, iyi et ve sebze bulabilirsiniz. Sa. 

ba.hlan zerzevatçılar şehre yakın hah 

çelerden topladıklan renk renk seb

zeleri, besili merkeplerinin sırtındaki 
kocaman küfelere büyük bir itina ile 
yerleştirdiktP.n sonra mahalle arala
nna dağılrrlar. tzmirin kendine mah_ 
sus meşhur balık nevileri vardır Çi
ro ve Tranca denilen çok lez7.efü ba
lıklar mevsimine göre daima taze o • 
!arak bulunabilir. 

!zmirde havayici zaruriye fiyatla 
n oldukça ucuzdur. Belediye hududu 
dı~rnda kalmrş çok yakın köylerde 
koyun eti yirmi beş, dana eti on beş 
kun.rntur. Şehirde koyun etini daima 
ktric kuruşa alırız. Sebze Ye yemiş te 
ucuzdur. En turfanda zamanmda al
tm renkli qekirdeksiz üzUmleri on beş 
kuruşa satRrlar. Bu fiyat dört kuru. 
fa kadar düşer ve halk doya doya 

tizi.im yer. 

Terziler ve Moda 
tzmirne oldukça iyi kadın terzileri 

vardır, fa kat modayı taklit etmek bi

raz güçtür ve pahalıdır. 

Kumaş fiyatları lstanbuldakine. 

nazaran yüksektir ve moda eşyası, İs 

tanbuldaıki gibi her zevki okşryacak , 
kadar mebzul değildir. Terzi licretle- 1 

ri Uç ile yinni lira arasındadır. Bir 

qok hanımlar, gündelikle evlere gL 

den terzileri tercih ederler. Ekseriye

tini Yahudi kızlarının teşkil ettiği bu 

terziler, 2,5 liradan 8 liraya kadar 

gündelik alır ve içlerinde cidden iyi 

dikiş dikenler de vardır • 

lzmir ve Mersine Seyyah 
Geliyor 

İzmir, (Hususi) - 26 Şubatta şeh

rimize 300 İngiliz seyyahı gelecek, 
bunlar Bergama ve Selçuk harabele
rini gezeceklerdir. 

Seyyahlar buradan Mersine gide. 
ceklerdir. 

Adanada 
Çiftçiye 
Bedava 
Buğday 

Adana, Hususi) - Bura.da 
muhtaç \'aziyette bulwıan çü
çiye yemeklik buğd.ay tevziine 
ba.şlanı lmıştır. 

İlk parti olarak, Cüınhuri. 

yet, Güneşli, Seyhan, Ya.maçlı 
mahallelerile Dibağzadeler w 
Kilavur köyleri halkına hazır
fanan Jic~teıere göre Ziraat 
B~nkasmca buğday ~·erilmek

tedir. Bundan sonra diğer fa -
kirlere de tevzi olunacaı.tır. 

Vilayet dahilinde ekin vaziyeti 
bu sene de iyi ~iıliyor. Önü 
mtizdf'ki hasat mevsimindı· 

mahsulün bl.'rd!ı:etli olacağım 

~fü;teren alametler şimdiden 

belirınistir. Tam zamamnfl 
Yağmur ya!°tarAA mahsul ffiP\'. 

c;imin<le ola<'ak kövlii ve çift<:L 
"1f..,.i11 ı~~,.ii n;;t,ft('t"-lrf.iı-. 

Yaya köyünde 
Bir cinayet 
Balıkesir, (Hususi) - Göçmen na

hiyesinin Yaya köyünden Ali oğlu ls
mai! geceliyin evinde iki meçhul şahıs 
tarafından tabanca ile ağ1r surette 
yaralanmış. Balıkesir memleket has. 
tanesine getirilmişse de ölmüştür. 

Adana da 
Bir gencin 
icadı 
Adana, (Hususi) - Adanalı çır -

çır U!talarından Sıçramaz 1smail tara 
fından icat olunan çırçır makinesini 
mahallinde görüp tetkik etmek üzere 
borsa encümeninden bir heyet ayrıl
mıştı. 

Borsa başkanı Fevzi Dural fabriıkatör 
Ali Karbucak, İş fabrikası idare mü. 

dürü Ahmet Karabucak, Borsa genel 
sekreteri Süleyman Sergici ve borsa 
çırçrr muayene memuru Ahmet Öz -
denden mürek~{ep olan bu heyet Mer _ 
sine giderek Yapak fabrikasında işle
mekte bulunan çırçırı tetkik etmiş 

lerdir. Komisyon tetkikat neticesine 
ait raporunu hazırlamış ve borsa en_ 
cümenine vermiştir. 

1 
ANTEP HALKEVINDE l 

Antep Halkevi her sahada faallye. temsil edilen "Kanun adamı,, ismin• 
tini arttırmıştır, Lic;an kurslarına e. deki eser, büyük mm:affakt}'et ka
hemmiyet verilnıelkt.eclir. Göst.erit şu_ zanmıştrr. Ynkardaki N"Slm, hu pi. 
besi, bil' çok :r~ni ~erler vermeğe resten bir salmeyi canlanduıyor. 
ba.5lamıştır. Son olarak Halkevincle 

Konyada hususi 
çeşmeleri belediye 

sabn ahyor 
Konya (Huıuai) - Şehrimiz her geçene sene biraz daha canlr' 

lık ve terakki hamlelerine kavufuyor. Bu sene mahsulün bere

ketli olufU da halkı çok ıevindirmİf ve refah imkanlarını genişlet 
miştri. Su meseelsi ve imar işleri, bu havalide başarılmak isteni• 
len işlerin en batında geliyor. 

Vilayet dahilinde asayiş çok yerin. ------·-------
dedir. Halk işiyle ve gücüyle rahat ra 
hat meşguldür. Maarif vaziyeti de 
memnuniyet verici bir derecede iler
lemektedir. Belediye şehrin imarı ve 
düzenliği iqin muntazam bir proğra.rn 
la çalışma~üadır. Konyamız bir kaç 
sene evvelkine nisbetle bugün daha 
güzel bir manzara arzediyor. Son ve
rilen bir karara göre burada şahısla
ra ait olan hususi çeşmelerin beledi. 
yeye intikal etmesi lazım gelmekte
dir. Verilen karar mucibince bu gibi 
çeşmeler dört sene içinde ve taksitle 
belediye hesabına satm alınacak ve 
bunlar bu suretle şehrin malı olacak

tır. 

Şehirde su abonelerinin bir senede 
720 kuru~luk asgari sarfiyat yapına_ 
larr da lar.tm gelmektedir. 

pek sanayiimi2 
• • • 
ıçın yenı 

Bir müessese 
Bursa, (Hususi) - İpek SanayfL 

mizin tekamülü için küşadı çoktan 
beri düşünülmekte olan Kondisyonö
man müessesesi ipek böcekçiliği ens.. 
titüsünde açrlacaktır. Bu işe yara • 
yacak ve evvelce ticaret odamız tara 
fmdan satın alınmış olan aletler ens
titüye devredilmiştir. Daha lü:ırumlu 

olan alat ve edevatın ihalesi de yapıl 
mıştır. Yakında müessese faaliyete 
g~ecektir. 

Ha.J ...... ~. H.a.a.k.oJı,wl\ • ~ &mlr. 
olMaJc ~-UAİ.:r. lwtula.r ~~ .JaJı 

.....ı ~ ... ~~-..Juuo&~ 
t.dWı_. 

Raporun neticesine nazaran Sıc;ra

ma?.Jtl icadı ko?.acı kütlfü;ünden saaL 

te 36 şiflemeden geçmiş maldan saat
te 21 kilo safi pamuk almdığı teS'bit ı 1 

olunmuştur. Komisyon makinenin tek 
mil evsaf ve şeraitini pek uygun ve 
muvafık l:mlmuştur. 

1 HAS KALMiN 
Adanadaki Hitit eserleri 

Adana (Hususi) - Ankara tarih 
fakültesi profesörlerinden Vansgut
hen şehrimize gelmiş ve Ad~na nıU
zesi müdürü Yalman Yalgın ile Şirek
li höyüğüne ~derek orada ki Hitit e~ 
serle:rin.l tetkika başlamıştır. 

ANAOOLU 
ÇiMEN 1 OLAHl 

T. A. ş. 
Yapılışlarındaki hususiyet do

la.y1sile kazandıkları sarsılmaz 
şanı koruyabilmekte olan yapma 
portland Normal çimentosile çe
kiş ve basısa karsı yüksek daya
nıklı, yav~ don~, çabuk taş. o
lan süper çimentosunu tavsıye 
eder. 

Markaları: 

"YUNUS" SOPERYUNUS 
Fabrikası: Kartalda, Yunus Du 

rağm da. 
Satış Yazağı: Galata, Agopyan 

Han 3 üncü kat. 
Telefon: 44795 - '; 

ti 

I 
[ Grip, ha,, dit, romatizma ve bütün ağrılara kartı 
J~~- -~vde bulunmuı lazrmgelen kıymetli bir ilaçtrr. 

-~-

Türkiye Kızday Cemiyeti Genel Mer
kezinden: 

Cemivetimizin gaz maske fabrikası için iyi bir teknisiyene lü· 
zum vardır. 

Aranılan vasıflar şunlardır: 
1 - Türk ve srhhati yerinde dlmak 
2 - Muva ... zaf askerlik hizmetini yapmrş bulunmak. 
3 - Türk sanat mekteplerinin makine kısmında veya Avnı· 

padaki teknikurnlardan iyi derece ile mezun olmak (Daha yük· 
sek tahsili olanlar tercih edilir). 

4 - Makine işlerıinden iyi anlamaık. 
5 - Yirmi beş yaşından küçük ve kırk yaşından büyük 

olmamak. 
. 6 - Ayl:ıık; iktidar derecesine göre verilecek ve Almanca 

bılenler tercih olunacaktır. 
İstekllilerin 1937 senesi martının sonuna kadat 
A - Hal tercümeleri 

B - Ellerindeki vesaikin asılları veya noterden tasdikli 
suretleri. 

C - Sıhhat raporu 
D - Polisten alınmış iyi hal varakası ve iki tane (6,5 X 9) 

büyüklüğünde fotoğrafilerini 
Bir isti daya raptederek Ankarada Y enişehirde Genel merke

zimize göndermeleri lazımdır. 
Yukarda yazılı ta!'ihten sonraki müracaatlar nazarı itibara 

alınmryacaktır. 
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-GENERAL ELECTRIC 
RADYOL~RI 
General Electric dünyanın eşsiz, emsalsiz en büyük fabrikasıdır. 

Radyo üzerinde yarattığı harikalar: 
1 • Dinamik oparlör 
2 • Alternatör Otfrekans 
3 • Radyo Sirkyü 
4 • Çelik lambaları 

5. '1ade4/~ • 
1937 Hodellerindendir • 

. · IRacdly©> cdl~m~k 
GENERAL. ELECTRIC 

Her aktam sabah ıaat 7 ye kadar General Electric Company'nin kuvvetli merkezini dinleyiniz. 

S h t d 31,48 metre Kc 9530 
c ennac a Y19,56 .. Kc 15330 

ı,aret: Elektrik ıesi ~10 milyon voltluk elektrik sarfiyatı... Demektir 
Merkezler şu şekilde takdim edilir: (this is the National Broadcasting 

Company G. E. C. and W 2 X AD an international Station of 
the GENERAL ELECTR!C Com pany Schennactady Newyork) 

GENERAL ELECTRIC 
Satıı merkezi: D K . W Beyoğlu, istiklal caddesi No. 28 

Çağlayan yanında. Telefon: 43849, Telgraf DE K A W E - lstanbul 

- 1 ' o 
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HAVAGAZI BANYO ALETiNiN - - -

SARFİYATI NEDİR ? 
Yüksek Mühendis Mektebinde i5/ ii / 36 tarihinde RB 9 aleti ile yapılan muhtelif tecrübelerin neticeleri şunlardır 

BAtiYO Banyo . odasının harareti 19° - Banyo odasının harareti 1a•,s DUŞ SoOuk Suyun derecesi 17° - SoOuk Suyun derecesi 17°-
Su miktarı 125 litre 

Sıcak suyun derecesi 37• 6 Sıcak suyun derecesi 37 o -

Gaz sarfiyatı 1mJ250 
0,116 

LİTAI! $U 

Bu sarfiyatı AB 9 36 ve R 25 37 modelindeki aletler içinde tekeffül ederiz.-Satış Yeri 101, istiklal Cad. 

Sümer Bank Emlak ve Eytam 
Bankasının Kurumu 

Sigorta 
Sosyetesi 

Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen s:gorta ş·rket.dir. Türkiyenin 
en büyük s·gortaları ( Gil"7~rı) dedir Sigortalarınızı en müsait 

şartlarla ve ted·ye ko'ayhklarile yapar. 
Ga'ata, voyvoda Caddesi Sümer Bank binasındaki dairesine müaacaat ediniz. Tel. 44966 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü- ASPiRiN seneler· 
denberl her türlü soOukal· 

gınlıklarana ve aOrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilAç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P 1 A 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi marka:} 

sına dikkat ediniz. 

"RlJK#-------------------
ıcıN-

irketi 
hayriyeden: 

BE!)İR KEMA 
~MUTcr.V/i.. 
E-C~A.N&r~I 
MU~TA~ZAR~TIN A~~ 

Bayram günlerlmlzd• ıeyriiıefer tarifemiz aynen tatbik edlle
cektlr. Araba vapuru •eferlerl pazar ter•I üzerine icra ecli
leceğlnden baıka olarak saat 8 cle ve 20 ele Uıklidarclan Ka
bataıa ve 8.30 ela ve 20.30 ela Kabataıtan Oaküdara lklıer se
fer daha naveten yaPllacalıtlr. 

p E KTD R 1 ~\JLL~ 

Emlak ve Eytam Bankası 
Türk Anonım Şırketi 

SERMA YESI 20.000.000 TORK LiRASI 
iDARE MERKEZi: ANKARA 
ŞUBELERi: ISTANBUL, IZMIR, BURSA 
1STANBUL ŞUBESi BAHÇEKAPI NUSRET HAN TELE
FON 20043 
BILOMUM BANKA MUAMELATI - HAZIR VE iNŞA 
EDiLECEK BiNA OZERINE AVANS 

,~~~~~i!!!il!il!!!!!i!i!!~~~----18i!!!!" 

Rafae Amram ve Biraderıerı 
Debagat ve Krom F' abrikası 
Kııımlu vidala, rugan ve fantazl deriler, Kromlu ve nebati köaele ve 

sanayide kullanılan her nevi deriler imal olunur. 

YEDtKULE KAZLIÇEŞME, KIB.tŞBANE SOKAK 

ŞiŞMAN YANKO 
Matazuı: l1tan1Mal Yeni Poetane caddeıi No. 39 

Mevsimlik son Moda 
Manto'uk ve ropluk kumatl•r ipekli 

pamuklu, keten kum•tl•r 
Beyaz ve renkli 

Tuhafi,. dairesinde en zenı in ptit lauır Ye lkG Gzerine 

G6m•ek, Pijama, Ropd6fambr 
Her cins sofra takımları, havlu~ar 

Cihaz takımları 

Nefaset • Metanet - Ucuzluk 
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Dişlerin eksiridir. Her evde bir 
tüp Kozmin diş macunu 

bulunursa o eve diş 
hastahklan giremez 

D~VANMA REKORUNU KIRAN 

, 
.. 

~-- EMNiYET SANDIGI -----
İMA~ • 

""~"'' 
r:SZ: 

• Kuruluş arihi 1868 

VADEli VADESiZ MEVDUAT KABUL EDER 
EmlA.k, mücevher, altın, ıUmUf, ve tahvillt kartılıiı 

ÖDÜNÇ PARA VERiR 
Ehven şeraitle kiralık kasaları vardır. Adru: latanbul: Calaloflu. 

J MED.. BAN 1( • VERL i • MAL L Al2 ·PArADJ I r m•ıııı•ıııı•mı•ıııı•nıı•ıııı•ııııarıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııaıııı•ıııı•ıır 
~~· sAvıN HALKIN VE 44 ~ Caoa Makarnaları 

Müşterilerlmizin Bayramlarını Kutlularız 1 
V A K ı r P ı o o a g anda i...--------::~-----., 

~~~~~~~~~~~~~~~• SER V 1S1 ~ 

KOHiNOR 1 
iDEAL DiŞ MACUNU 1 

DiŞLERiNE MERAKLI OLANLAR YALNIZ K O H I N O R 
DIŞ MACUNU KULLANIYORLAR. BiR TECROBE EDEN 
BiR DAHA AYRILMIYOR. BU BiR REKLAM DEGIL 

HAKiKATTiR. sız DE BİR DENEYiNiZ. 

ii --• • = • CAGLAYAN · · ~ • • VINlKO --·- ı ~ BAYRAM münesebetile ıayet zmain proıram: • 
ANAD_OLU ve ZEY~_EK ŞARABI ! 
Oyunları e Enteresan Revuler Kibar ilemirin 11 
Yerlerinizi inceden temin için Müdüriyete müncaabnız rica r eş' e kaynağıdır • 
olunur. Nihat A. Kutman 9arabevl = ~ 
MÜDiRIYET 

ÇAPA 
Makarnalarını 

Daima tercih ediniz: 1 
Ekstra - Ekstra kali- ~ 
tesine dikkat ediniz 

2 

NUY 
Fiyongolar 
(BOLONYA) 
Makarnalar 

Misafirlerinize Ç A P A 
MAKARNALARINI vad 
ettim muhakkak pişiriniz 

TELEFON: 40335 
TAN MATBAASI 

Mes'ul Müdür: 
:Ali Havdar KERMEN 

!t11•ı111•1111•1111•111111111111111111ı•ıı11•11ıı•nı•1111•111ı•ını•111ı•nn•ı111•1111•111 


