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hazırlanıyor ' 
Uzak Sark Harbi Yeni Safhada 

' 

Çin Harbi İçin 
Yeni Tahsisat 
Kabul Edildi 1 

r. .......... = .. 
: U:t"ak Sark harbi 

Japonya Bahriye Erkanıharp 
Re:..i Amiral N aimura 

Londra, 11 (Radyo) - Uzak Şark hadiseleri hakkında gelen 
en son haberler, hayli heyecan verici mahiyettedir. Teinin edildi
ğine göre, Japonya, geniş Çin memleketlerinde yeni bir harp ha
zırlığı ile meşguldür. HükU.m.et bu hususta kati kararlar almış 
buJunrnaktadu. 

---------------., Japonya, bugüne kadar Çinde elde ettiği yerleri muhafaza 

P·ıyo n·ıye 1 er ve bu genit araziyi iaıtismar edebilmek için yeni bir harbi 
göze almak mecburiyetinde olduğunu kabul etmektedir. Öyle 

Falih RJkı ATAY 

zannediliyor ki Japon hükUıneti, Çin lideri Şang - Kay - Şek'in 

mukavemetlerini tam minasile kırmak icin yeniden taarruza 
geçecektir. 

Şu gündelik gazetenin orta sa- Japonya bu maksatla ordusunu ye- r= 
hif elerindeki karşılıklı iki res- niden tensik etmiye karar vermiş ve J F
ille bakınız: Biri büyücek bir A· bu hususta harekete bile geçmiştir., 

Çin harbini uzun müddet devam et
nadol u kasabasını göstermekte- tirebilecek şekilde yeni tahsisat ay- 'ı 
dir. Burada, kerpiç yığınları or- nlmş bulunmaktadır. . 
tasmda. eski bir kültürün vesi- Bu para ile Çinde harp eden ordu- ! 
katarı olan cami ve hamam kub-- nun silah ve cephane ihtiyaçlan te-: , 
heleri var. Etrafta tabiat yıp- min edilecek, bu arada bilhassa hava 

- . .. .. tlr
ku.vvetlerine ehemmiyet verilecek- j ranmıştır. Ağaçsız dağların top-

rak kabug bıle ınyrıhp dokul- Fakat, diğer tllt'aftan gelen haber

müştür. Kubbeler kurşunsuz, tere göre Çin lideri Mareşal Şang -
duvar tonozu yosunlanmıştır. Kay - Şekte Çinin galibiyet ve istik 
Şu sokaktan sapan ihtiyar ada-· talini kurtarmak için yeni kuvvet , 
mın • eğer iç alemine girebil- kaynak1an temin etmiştir. 1 

sen· öyle bir harabe olduğunu Yeni harp haberleri 
göreceksiniz. Bütün peyzajda te Şanghay, 10 (A.A.) - Reuter bil- , 

neffüsün kesilmekte olduğunu diriyor: 
• • . • • Lunghai demlryoluna doğru ilerli-

h~ss~~ ıyor~unu7 ~ır t~~bıye~ı. yen Japon kolunun 7 şubattanheri 40 : 
hır alım, hır şaır, hır muhendıs kilometre kadar ilerlediği ve Tsing
Veya bir mimar bu enkaz altın- fengt işgal ederek şimdi hedefinden 
da gömülüp kaybolmaktan gay- 120 kilometre mesafede bulunduğu 

ri nasıl bir mukadder bulabilir. bildirilmektecii~. " 
•. .. • _. Çin haberlenne gore, Japon kolu Londracb lngiltcre ile İtalya ara

sında miihim göriişmcler oluyor. Bu 
görüşmelerde İtalyayı, elçi Sinyor 
Grandi temsil edlyor. Tafsilit üçün
cü ııayfadadır. 

Çunk~ ora:a ne ray çelıg1, ne de ıo bin kişiden .mürekkeptir. Bu ko-
elektrık ışıgı. ne de buhar duma- lun hareketlerine büyük ehemmiyet 
nı dokunmuştur. Bütün ferdi ce- atledllmektedir Cünkü. mevzuubahs 
hiller, imkansızlıklar ortasında [Devamı 10 uncuda] 

iflas etmiye mahkômdur. Bir me 

deniyetin vazifesini. heyecanım. Fı.listinde Yeni Had iseler 
ınaddi, manevi kudretini, yani 
Yaratıcılığı tüketmiş olduğu bu • 

muhitin göze hoş gelen pitores- I n g 1• I t ere , F 1• ı 1• s t 1• n 
ki. ancak eski bir mezarlığın ca-
zibesini hatırlatabilir. 

Bir de karşı sahifedeki resme . Meselesı·nı· Halledecek 
bakınız: Hiç bir insan eseri ol-
nuyan bakir tabiat ortasında de
ınir eritici fırınların ihtişamlı 
iskeleti yükselmektedir. ilk kaz
ma sesleri, belki de, çalıları ara
sında keklikleri ürkütüyor. E
ğer şu baca hayaletine doğru 
Yaklaşırsanız, orada, henüz 
Türk veya Amerikan yahut ln
giliz Üniversitesinden gelen 
gençlere rastlıyacaksınız. Onu, 
tükenmiş olan eski medeniyetin 
harabesi nasıl itip kendinden 
Uznklaştırıyor idise, şimdi yeni 
ınedeniyetin sihri onu, en ileri 
ınamurelerin koynundan bile a
yırarak kendine çekmektedir. 
Burası başlıyor, burası diriliyor 
Ve Yaratıyor. Burası yarın beton 
duvarlar, çelik kubbelerle örtü
lecek, elektrik ona hizmete ge· 
l"cek, hac~ kızılhuı vayht l?'tt«' 

Hinin ebedi karanlığını dağıta
cak, fabrika düdüğünün sesi, e
bedi şafak sessizliğini ürperte
cektir. 

(Devamı 4 tıncüde] 

Fili&tinde Arap çeteleri taralınclan geçen sene devrilen 
bir trenin harp vagonları 

Kudüs. 11 <Husust) - İngiltere hü İngiltere hükumeti, Filistin vaziye 
kiimeti Filistin meselesine yeni bir tini Akdenizin emniyet işinden ayn 
ehemmiyet gözile bakmaktadır. A- mütalea etmemektedir. Umumi bir 
lınan mevsuk malumata göre, İngil- kül halinde ele alınmış bulunan Ak
tere, Filistin meselesini kati ve cezri deniz ve Filistin meselesi Londranın 
bir şekilde halletmek kararındadır. hassas mevzularından birini teşkil 

Siyasi mahafilde söylendiğine gö- etmektedir. 
re, hükümet bu hususta yeni bir plan Londra siyast mahafillnden sızan 

, tatbik edecektir. [Devamı 4 üncüde] 

i yeni bir safhaya gir 
mck üzeredir, Ja 
ponya bütün kuv 
vetile yeni bir ham 
le daha yapmak 
emelindedir, Buna 
mukabil ~iltcrc 
dikkat nazarını U 
zalt Şarka ehemmi ! 
yetlc çevirmiş bulu 
nuyor, Burada 
Hongkone'da hava 
bataryalarmı cörii 
yor uz, 

• ••••••••••••• 

Yeni Sene Bütçemiz 1 

1 

1 

106 Yaşında 
Bir İhtiyar 
Evleniyor! 

lzmir, (Kızılay) - Şeh

rimizde hayli garip ve me
raklı bir hac/ise duyuldu. 

Gelecek Aylar İçinde 
Mecliste Görüşülecek 

Yur,ı)':ıke&da Müsavat soka. Vergi Tahsilat Nisbeti Geçen 
!:::: 0~ı;;;ny;;,!;;ç~~;:~~ Senelerden Çok Daha Fazla dır 
harda, Banka sokağında o- 1 Ankara, 11 (Kızılay) - Büyük Mil -------------~ 
turan 43 yaşında ltello adın- let Meclisi şubat devresi toplantıla-
da bir lıadın'a evlenmek için rında yeni yıl bütçesini tetkik ve mü 
Karfıyaka belediyesine mü· zakereye başlıyacaktır. Bu sene. yur 

t t • 1• t:e y 'ı dun bertarafından gelen haberlere racaa e mış ır . .:lava ugos- .. tah .
1
• . 

av tebaasrn an, a ın a çok daha fazladır. Bu yıl tahsilatın l d k J d 

1 

gore, sı at mıktan geçen seneden 

ltalyan tebacuındandrr. A- j Cazla oluşu iki mühim ve memleket 
sırlık ih(yarın izdrvacı me· için bayırlı sebeplere atfedil.mekte-

rakla beklenmektedir. dir: 
1 . 1 - Vatanda~lann refRh1 yüksel-

Başvekilimiz:n 

Doğduğu Eve 

Bir Levha Asıldı 
Bursa, 11 (Hususi) - Başvekilimiz 

B. Celal Bayarın Gemlik kazasına 

bağlı Umurbeyli köyünde doğduğu 

eve bir levha asılmıştır. 

Levhayı Bursadan bir Maarif mü
fettişi ile bir muallim götürmüşler 

ve eve merasimle asmışlardır. Levha 

da "Celal Bayar bu evde doğdu., iba

resile doğum tarihJ yazıl~dır. 
Umurbeyliler bu evi satın alacak

lar ve aynen muhafaza edeceklerdir. 

Bir Adamcağız 
Yanarak ö;dü 
İzmir, 11 (Husus!) - Gaziler ma

hallesinde Rana sokağında 9 sayılı 
evde oturan Haydar isminde birisi 
gece yatağı içinde sigarasile uyumuş. 
sigara yorganı ateşliyerek yakmıya 
başlamıştır. 

Çok ihtiyar olan Haydar yatağı i
çinde yanarak ölmüştür. 

KIZILAY 

miş ve vergi ödemek kabiliyeti art-
mıştır. 

2 - Iş ve ticaret hacmi genişlemiş, 

muhtelli sahalarda daha çok iş yapıl
mıştır. 

Bu netice, sevinecek bir hAdisedir. 
Gelecek yıllarda, vaziyetin daha çok 
iyi olacağı tahmin edilmektedir. 

Paris Elçimizin 

Zevcesi, Bn. Lebrun'a 

Bir Ziyafet Verdi 
Paris, 10 (A.A.) - Türkiye Bü

yük elçisinin zevcesi Bayan Davu 
Reisicümhurun refikası Bayan Leb

run şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafette bütün siyasi mümessiller 

ve refikaları, Bayan Chautemps ve 
hükümet azası ve bir çok tanınmı§ 

rical hazır bulunmuştur. 

Okayuculannın Kurban Bay

ram'annı kutlm, hep fen bay. 
ramlar diler. . ---· " - ,... 

- Şapkandaki tüyü çıkar diye •alkl hac kere söyledim ... Ela.le-
me cok gülüne oluyorsun!-



! 

Beynelmilel Kızılhaç ve Kızılay Neşriyatından: 

f' 

Köy Hıfzıssıhhası 
"Yanık Tedavisi .. 

u M+" w mu ti 

Cümhwiyd hükUmeti köylüyü münevver oe gürbüz yetİ.ftirmek 
~in eğitmenleTe genif bir ehemmiyet veriyor. Eğitmen, köyün, 

hem hocan, hem de JoktoruJUT. 

Nakleden : Saim Umar 

BELEDİYEDE : 

Et Ucuzluğu için 
Belediye Şimdiden 

Tedbirler Almaktadır 
Hüldimetin aldığı karar m_ucibin

ce önümüzdeki ay başından itibaren 

şehrimizde et on kuruş eksiğine satı

lacaktır. Bu hususta bir program ha 

zırlanmıştır. Ay başından itibaren 

mezbaha resmi de kilo üzerinden a

lınacaktır. Bir kilo etten alınacak 

mezbaha resmi yüz paradır. 

Son Vlmanlarda, araya Kurban 

Bayramı da girdiği için şehrimize 

fazla ınitkarda kasaplık hayvan gel

miştir. Şimdi Istanbulda et fiyatla

, 

1 KURBAN 
(Kurbanlarınızı Hava Kuru

muna veriniz) 
Bu dört kelimelik cümlenin 

ne söylemek istediğini hep bir
likte biraz düşünelmi: 

Dini bayramlarımızda, dede
lerimizden miras kalan itiyat
lanmızla yapacağımız yardım

lar üç büyük davanın yürümesi 
' ni kolaylaştırmaktadır. 

A) Milli havacilığı kurmak ve 
[ kökleştirmek, 
'' B) Hayatın ve tabiatin darbe 

lerine uğramışlara yardım im
kanlarını çoğaltmak., 

C) Yarının büyüklerini açlık
tan ve bakımsızlıktan kurtar
mak. 

1 

Gençliği göklere kavuştur

mak meselesinin milletler için · 
bir yaşama işi olduğa hakikati-
ni son yılların boğuşmalarında 
bütün korkunçluğile gördük. 
Bunun için milletlerin hürriye-

ı 

; 
= . 
i : 

n-2-m 

Ankaradan 
Telefon n Telgrafla ·- -

Balkan Antantı 
Konseyinin 
Toplantısı 

Ankara, 11 (Kızılay) - Batkım. 

btandına dahil devletlerin narı. 
ciye NaZU'lan bu ayın 15 inde An.
karada toplanacak Balkan devlet
leri Hariciye Nazırları toplantıSloo 

na iştirak etmek üzere yola çıkmış 
buunmaktadır. Bu topantıya ait 
program tespit edilmiştir. Gelecek 
misafirler Yunan Başvekili ve Ha
riciye Nazın General Metabu, 
Yugoslav Başvekili "H Hariciye 
Nazın Stoyadinoviç, Romen Har'
dye Nazırı Miçeskn'dur. 

Toplantılarda, Balkan devleti~ 
rhıln bugfi.nkfl siyasi durumu tet
kik edliec:e~ beynelmilel siyasi 
meselelerde, Balkan devletleri 
noktal nazarlan incelenecektir. 

Sıhhat Şurası Bu Ay 
Sonunda Toplanıyor 
Ankara, 11 (Kızılay) - Sıhhat Şt\.= 

rası bu ayın 28 mde Ankarada top

lanacaktır. Bayram tatilinden. eo~ 

Şftraya iştirak edecek doktorlar h.; Bir dokrorun yetişebilmesi i
çin ekseriya uzun saatlerin 

geçmesine zaruret bulunan köy 
hayatında uzuvlanndan bazılan 

.1anan bir şahsın hayat ve mematı
nın etrafındaki. ·insanların eline 
kalmış olduğunu söylemek hiç te 
mübalağa addedilemez. 

Yaruk tedavisi son senelerde bü-

zerine bağlanacak bağ da, kom
. presin ratıp kalmasını tem.in için 
ayni mayi ile ıslatılır. "Acide Tan-
nique,, ile yatak çarşaflarının ve 
çamaşırların lekelenmesine mAni 
olabilmek için paıisUmanm su geç 
mez bir muşamba veya bezle ör
tülmesi şayanı tavsiyedir. Yaralı 

uzuv, pıhtılanmış nesiç üzerinde 
"Acide Tannique,, kalın bir taba
ka teşkili için bihareket bir şekil
de bırakılmalıdır. 

n çok muhtelif fiyatlar arzetmekte

dir. Kuzu bazı semtlerde 80 kuruşa 

satıı.ıİıaktadır. Kıvırcık 70 kuruşa, 
dağlıç 60 kuruşadır. Yine bazı yer
lerde kuzu 70, kıvırcık 60, dağlıç 55 

kuruşadır. 50 hatta 45 kuruşa dağlıç 

satan kasaplar vardır. Ay başında 

bütün bu fiyatlar 10 kuruş inecek- • 

tir. Bir katuıp aukkanında. et 
Kasapların ihtikh yapmamalan kıyan bir ktuap çırağı 

için teşekkül eden bir komisyon sıkı ı-
kontrol yapacaktır. Şehrin bazı semt MAARİFTE: 
lerinde, daha ziyade hali vakti ye-

ti ve hayab; uçmasını bilen genç 
lik yığınlanna dayanıyor. Tör
kiyede de kanatlı nesli kısa bir 
zaman içinde üretmek, günün 
meselesi olmuştur. Çok para ve 
bol eleman istiyen bu işi, milli 
bir elbirliğile başarmak zorun
dayız. 

Fellkete uğrayanlara yardım 
vazüesi üzerinde, bilmem, uzun 
uzadıya durmağa ihtiyaç var 
mıdır? Topraklanmızı dolaşan

lar, Tllrklerin hayır seven bir 
miltet olduğunu, her adımda 
rlllltlıyacaklan eserlerle kolay-

tanbuldan ve diğer vilAyetlerden g~ 

ı , leceklerdir. Ş\ıraya Sıhhiye V eklll 
r Başkanlık edecektir. ŞClra toplantı-: 
lannın nımamesinde birçok mühim 

maddeler vardır. Memleketin umu. 

mi sağlığını alakadar edecek bazı ka 
rarlar da alınacaktır. 

yük terakkiyata mazhar olmuştur. 
Binaenaleyh kızılhaç ve kızılay 
yardımcılarının yalnız bu tedavi u
sullerinin değil, nazariyatı, ameli 
tatbikatını da bilmeleri icap eder. Doktor gelince, bu ilk pansu

manlı yara bolca ve muza-

Yeni Açılan 
Ortamekteplerin 
idare Amirleri 

umumiyet itibarile bu güneş dı taaffün bir mayi ile yıkanacak 
altında yeni bir şey olma- ve "Acide Tannique,, li ikinci bir 

rinde vatandaşlann oturduğu mın -

takalarda, kasapların sebepsiz yere 

fiyatları çok yüksek tuttukları an
laştlmıştır. Mesela, bu gi.bi yerlerde 

kıvırcık, 70, dağlıç 60 kuruşadır. 

Halbuki, ayni eti, şehrin diğer bir 

yerinde 60 ve 50 ye almak müın

kündür. 

ca anlıya bilirler. Bugün içtimai 
yardımlar artık parça parça ya 
pılamaz. Bu yardımlar, teşkilat
lanmış bir kuruma, (Kızılay) a 
teveccüh etmelidir. (Kızılay) 

Şehrimizde bu sene yeniden açı- yerden kaldıracağı vatand~ 
dığı söylenir; ateş veya kaynamı§ kompres yapılacaktır. Bu suretle 
bir mayi vasıtasile hadis olan ya- yarayı yıkamak çok faydalıdır, 

lan ortamektepelere tayin edilen mü : komyacağı yoksulu, imdadına 
dürler, muavin ücreti ile ve Vekale-

ralann tedavisi bu darbımeselin çünkü yaranın taaffününe mani<>-
Ucuzluk karan ay başından itiba

ren tatbik mevkiine girince fiyatlar 

şehrin her tarafında ayni seviyede <>
lacak. belediye bu hususta çok has-

koşulacak zavallıyı, hepimizden 
ten hizmet görmektedirler. Keza, daha iyi görebilir. Biz yanılabi- ! 
yine bu yıl tayin edilen birçok yar- liriz, fakat (Kızılay) ın bütün doğruluğunu .bir kere daha isbat lur, fakat bu işin bir doktor tara-

etmektedir. Filhakika 5000 sene fından yap:ıması şayanı tercihtir. dımcı öğretmenler de vekillet ücreti yardımlan yerindedir. 
almaktadırlar. Maarif VekBletl kad-

mukaddem Çinde yaşamış o1an dok ı 
torların yanık tedavisinde kullan- AYDINDA: 
dıklan usullere son seneler zar-

sas davranarak ihtiklra katiyen 

meydan vermiyecektir. 

rosuna ilAve edilen yeni mektep mü- Ya dOşmilş :ravrularmın-
dürlerine ait tahsisatla, yardımcı öğ Karlı, tipili bir havada, bez par 
retmenler hakkındaki kanun meclis- çalarma sarınmış bir yavrunun 

fında yeniden rücu edilmiştir ve 
bu tedavi usulü yanık yüzünden 
ölenlerin miktannı büyük milt
yasta azaltmıştır. Ezminei kadi
mede icrayı sanat eden Çinli dok
torlar biltimum yanıklan çay ile 
tedavi ederlerdi. bu nebatta mev
cut (Tanin) cevheri vücudün nes
cini pıhtılaştırarak bu suretle ze
delenmiş kısımlarda teşekkül e
den (Toxique) maddelerin uzvi
yete duhulüne mani olur. Bu pıh
tılaşma keyfiyeti ayni U\nlanda 
kandaki cevherin yayılmasına mi 
ni olur. 

Yanıktan insan niçin ölür? 
Bazan asabi bir sadme ne

ticesi ki, - bu ancak takriben yüz.
de üçtür - bazan zehirlenmeden 
bazan da kandaki cevhe -
rin ziyaından. Kandaki işbu ma -
yi.in yayılması hastada dehşetli bir 
su isteği, bir çırpınma haleti husu-

le getirir. Bazan hastalara bolca 
su içirmek suretile hayatları kur
tanldığı vaki ise de bu hal çok de
fa neticesiz kalır. 

Londranın büyük hastanelerin
den birinde, geçen asnn sonların
da, yanıklar yağlı bir pansumanla 

tıla edilmeden mukaddem dikkat
li bir surette muzadı taaffün ilaç
larla temizlenirdi. O zamanlar a
teşle yanıklarda vefiyat miktan 
% 39,6 ve kaynar mayilerde ya
nıklarda yüzde (18,8) idi Yanık
ların bu hastanede "Acide tan
nique,, ile tedavisine başlanır baş
lanmaz, ölüm vakalan birincisin -
de yüzde (4) ikincisinde yüz
de (1,7) ye düştü. 

F ilhal bu hastanede içerisin

de muzadı taaffün olarak 
bir miktar süblüme dıimlatılmış 

yüzde 2 "Acide tannique,, li bir 
solüsyon lrullanılmaktadır. Herke
tin evinde bu müstah.zardaıı bir 
fişe bulundunnası kolaydır. Bu i
laç toz halinde de JDe\1cuttur, t. 
timal esnasında bir ınilttar suda 
halledilir. Bir kompres bu mayide 
111.atılır -9e ıen.4ı bir şekilde )lanl

tm üzerine yap~. Bunun ü-

Piyade Alayına 
Büyük Merasimle 
Sancak Verildi 

Apartnnan Kapıcıl8J'I iç.in 
Istanbulda apartıman sayısı git

tikçe artmaktadır. Bu apartımanla

rm kapıcıları da han ve otel kapıcı

ları cemiyetine kayıtlı olmak ve sıh-

soğuktan kıpkınnızı olmuş mi-
ten çıktığı halde, henüz bunlara ait nimin1 parmakları, hangimizin 
bütçe formalitesi ve muameleler ik- içini sızlatmaz? Tahsil çağmda-
mal edilememiştir. Maarif Vek:illeti, ki çocuklarımızın bütün gün ye-
bu husustaki muamelenin bir an e\1- mek grmiyen midelerine ııcak 
vel tamamlanarak, vazife görmiye bir çorba vermek hangimizin 

Aydın (Kızılay) - 37 inci piyade a hl muayeneden geçmek mecburiye-
başladıklan gündenberi haklanndan yüreğini zevkle okşamaz? 
kaybeden bu elemanlarm ücretleri- Görllyoruz ki: (Ku.rbanlan-

layına sancak verme merasimi çok tindedir. Fakat, arada muayene ol - nin tam olarak verilmesine çalışa- nızı Hava Kurumuna veriniz) 
parlak olmuştur. mamış ve cüzdan almamış kapıcılar caktır. cümlesinin gösterdiği ufuk, mil 

Daire müessese, mektep · ve dük- da vardır. Apartıman ve han kapı- Mekteplerde imtihanlar U davalann topladığı yerdir. Bu 

kanlar öğleye kadar kapanmış, halk cılan, bir çok kimselerle temas et- Lise ve ortamekteplerde bu ay so- dimleye hakkı olan ehemmiye-
ve köylü, Cümhuriyet alanım doldur tiklerinden ve kendileı::ine icabında nunda ikinci yazılı yoklamalara baş- ti vermeli, dini bayramlanmı· 
muştur. !anacaktır. Yoklamalar 15 gun- süre- :u iyi ve faydalı i' gördiiğiimtb: 

+_ R isi bütün bir apartıman teslim olundu - yılı - l ırasin k 1ı 
Orgeneral .ızzetten Çalışlar, e - cektir. Birinci ve ikinci yoklamalar- sa gun er s a oyma -

Cü.mhur Atatur.. k namına alaya san- ğundan, muayeneleri ve tesçil edil- 1 yız. Kurbanımırı vermezse~ hiç 
da aldığı not a, sene sonunda alacağı 

cağını vermiştir. Söylediği nutukta, meleri zaruri görülmektedir. Bu hu- kanaat notunun mecmuunu "74,, e olmaz..-ıa derisini şunun bunun e-
37 inci alaYI!l 3 üncü Kosova meydan susta J.azım. gelenlere emir verilmiş- iblağ eden talebe sınıfını doğrudan ı linde bırakmamalı, Hava Kuru-

inuharebesini yaratmak için Koma- =tir=. =============d=o=ğru=y=a=geç=e=b=il=ecek==tir=· =·==== ~ · muna bağışlamalıyız. ~ 
nova muharebelerinde Nagoriç tepe

lerine taarruz ederken gösterdiği 

kahramanlığı. Sakaryadan İzmire 

kadar olan f edakarane harekatını ha
tırlamış, ''Düsturumuz ve en mukad

des borcumuz ya muzaffer olmak ve

ya ölmek olacaktır,, demiştir. 
Alay kumandanı sancağı aldıktan 

sonra verdiği cevapta, ya zafer veya 
ölüm için andiçtiğini söylemiş, bütün 

alay da hep birden "andiçiyoruz,, di

ye buna iştirak etmiştir. 
Daha sonra, Halkevi namına orta 

okul müdürü Refik Yıldınm Tellioğ

lu bir nutuk söylemiş, Orgeneral Ça

lışlar, Aydınlılann gösterdiği teza -

hürattan dolayı onla.I'Jl hitaben de kı

sa bir nutuk vermiştir. 
Geceleyin belediye tarafından Hal

kevi salonlannda Orgeneral şerefine 
yüz kişilik, ertesi gün de alay tarafın 
dan Orduevinde elli kişilik bir ziya
fet verilmiştir. 

LİMANDA: 

Seyyah Geliyor 
Onümüzdeki hafta içinde limanı

mıza üç eeyyah n.punı gelecektir. 
Vapurlar burada birer gün kalıp gi
deçek:lerdir. Bu üç vapui-un getire
ceği seyyah mecm,Jm 1500 bdardır. 

SiRKECi YOLCU SALONU : 

Sirkecideki yolcu salonu, yirmi bin liraya yakın para harcanarak ye
ni baştan denilecek: derecede tamir edildi ve modern bir hale getirildi. 
Yukanki resimde, hafta başından itibaren umuma açılan yolcu salonu
nun bekleme dairesini itörüvoruz. 

ÜNİVERSİTEDE: 

Bir Cerrahi Pavyonu 

inşa Ediliyor 
Uni~m~.~rrahpaşa hastanesi 

vahçesine yeni ve modern bir cerra
hi pavyonu inşa ettirecektir. Bu pav 
yonun inşası için 400 bin liraya ya
kın bir para harcanacaktır. Binanın 
ihalesi yakında yapılacak ve derhal 
inşaata başlanacaktır. 

Bu paV'yon her türlü fenni vem<>
dem tesisatı ihtiva edecek, kalaba
lık bir talebe kafilesi burada ders ve 
tatbikat görebilecektir. 

-
ZİRAAT: 

Bu Sene Ziraat 

Vaziyeti Çok iyi 
htanbul ziraat müdürlüğüne mül 

hakattan gelen raporlara göre, bu 
sene, ekim vaziyeti iyidir. Klfi mik
tarda yağmur yağmıştır. Istanbtıl ft 
civarı mahsulü bu .ene bol olacak
ta. En fazla bu yağmurlardan mem 
nun olanlar, Kartal, Pendik civann
dakl Rbze bahçelerinin sahipleridir. 
Çıkan yaz, lstanbulda sarfolunan aeb 
ze cinsi umumiyetle iyi değildl Çün 
kü. toprak. üfi vdmurla ivice bcs-

Yemen Ve&ahcD 
Ankara, 11 (Kızılay) - Londrada 

bulunmakta olan Yemen V eliahdi -.. 

yın 14 ünde Londradan hareket et

miş bulunacaktır. Veliaht Lond.r..: 
dan Türkiyeye gelecektir. Türkiye 

ziyaretini müteakıp Mısıra gideceği 

anlaşılmaktadır. Yemen Veliahdi bu 

uzun seyahatinden sonra, Yemene
cektir. 

MALİYEDE: 

Yeni . Maliye Şub eri 

inşa Ettiri6yor 
Defterdarlık, Beşikta§ta, ~ki .-; 

ray eczanesinin bulunduğu yere 50 
bin lira sarfederek modern bir ma
liye şubesi yaptırmak istemektedir.: 
Fakat, belediye, burada lnpat ya
pılmasını imar pianı noktasuıdan 

mahzurlu görmektedir. Belediyenin 
ileri sürdüğü fikir şudur: l 

- Beşiktaşta, bir meydan a~ 
cakbr. Müstakbel imar planında ba 
meydanın ismi "Barbaros Hayrettin 
meydanı" olacaktır. O zaman, Be
şiktq kazan resmt dairelerinin h~ 
si bu meydanın etrafında ımalannut 
olacaktır. Şimdi, böyle bir bina yap
tırmak doğru değildir. 

ileride, Beşiktaf meydanı llÇ!lm
ca, maliye tubesl için de yer a~ 
caktir. Yeni bina oraya yapılıoak l.&
zımdır.., 

Defterdarlık, yakında, Xacbk6yb 
de, iskele meydanındaki Kumluk de
nen mahalde de yeni bir maliye p.: 
besi binası yaptıracaktır. 

ITAKVIM ve HAVAi 

11 Şubat 1938 
CUMA 

2 inci •7 Giia.: 21 ~ Kuım: 96 
Arabi: 1351 Rami: US4 
Zilhicce: 10 DcinciUnan: 29 
Giiııet: 7,02 - Ofle: 12,23 
Dciadi: 15,11 - Aquu 17,3Ci 
iataı: 19,07 - lmalk: 5,;u 

. 
YURTTA HAVA VAZiYETi 
Yurdun Tra.lı:ya, J'.p mıntakaluile cenubi 

An.adohman prp taraflarmda bava bulatla 
diier ,_ı.ra. Jır:apAla .,. ,... ,... karlı eec 
mittir, 

Dtin lstanbalda ı..a .. llalatha eeçmif 
R6qlr iırh"\ramcti llllllltebanil olarak eani 
7ede 4 ile ' metr. mı. ..aittiı'. Saat 14 
t9 buomdre 765 milimetre idi, Hararet 

- ı:;ıeıılı: 5 .. - .. m:fıra llltmda s antl 
erat olarak lııa7dedilmilti, 

lenmemlştl. Bu yüzden geçen yaz, 
yediğimiz patlıcanlardan çoğu acı ve 
çekirdekli idi Bundan esnaf ve k.ab
zımaJJar da sarar .rörmüslerdir. 
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P , fHCEZADA: 

ir Doktor Ölüme 
ebep Olmak Suçundan 
~ uhakeme Ediliyor 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir ı larak dinlenen doktor Tevf'ık Remzi 
çocuk düşürterek ölüme seoep olma de ayni mütaleayı söylemişti. Dün 
davasına devam edildi. Suçlu doktor mahkemede, hadise gecesi Alınan 
Andan Nikoliıidis idi. Davacı yerin- hastanesinde nöbetçi bulunan doktor 
de de hamal İbrahimin avukatı Ce- Orhnnla, Saim şahit olarak dinlene
mil Dumduz vardı. İddia şu idi: cekler ve o gece otomobilde bulunan 

Doktor Andon Nikolaidis kendisi- Ali ile yüzleştirileceklerdi. Dün mah 
ne mürncaat eden İbrahimin kansı kemeye yalnız doktor Orhan gelmiş
Zcynebin çocuğunu düşürmek ıçın ti. O. hadiseyi hatırhyamadığını söy
füıç vermiş ve Zeynep te çocuğunu ledi ve muhakeme diğer doktor Sai-
düsürürkcn ölmüştür. min çağınlrnası için tehir edildi. 

Zeynep kocasının haberi olmadan Bir Sahtekarhk Davası 
çocuğunu düşürdükten sonra sıhht va 
ziyeti tehlikeye düşünce yanında E
lü ve Şaziye olduğu halde bir oto
mobille Alman hastanesine gitmiş
tir Hastanenin nöbetçi doktoru has
talığın çocuk düşürme olduğunu gö
rünce bunlara: 

- Çocuğu kim düşürtmüşse o dok 
tora gotürünüz. demış ve kabul et!'"e 
miştir Bundan sonra hasta. suçlu 
doktorun evine getirilmiş bu defa da 
doktor: 

- Burnyrı niçin g('tirdiniz., Siz e
ve goturünuz ben oraya gelir has
tayı görur ve ıcap ederse bir hasta
neye krıldırırız. cevabını vermiştir 

Zeynep ise bundan sonra ölmüş
tür Morg Zeynebin septik sıkıttan 
öldüğü hakkında rapor vennşitir. 

Geçen muhakeme celsesinde şahit o-

TEHDİT: 

Delilik 
İddia Eden 

ir S ç'u 
Bır Alman muhendisinc tehdit 

mc ktubu yazarak para sızdırmak ıs· 

terlerken curmu meşhut halinde ya 
knlandıkları için tevkif edilenlerden 
Yorgı oğlu Andırya Lambiki geçen 
gun aslıye uçı.irıcü ceza mahkemesin 
de muhakeme edilırken kendisinde 
(lkli hastalık bulunduğunu iddia et -
mışti. 

Dun mahkeme suçluyu tabibiadil· 

lere murıycne ettirmiye karar ver • 

mişti. Dün iki jandarma Lambiskiyi 

tevkifhaneden tabibiadillere getir • 

miş doktor Salih Haşim tarafından 

muayene edilmiştir Suçlu: 

Ben bu yaşıma girdim. hiç bir 
b ormedım Çunkiı kendimde ış sn 
hıbı olma kabı! yeti goremıyorum 

B b m n m "ıkı var Babam bana ba 

kıvor Hayatta işten korktuğum ka· 
dar hıç bır şeyden korkmam Bu da 
benım akli muvnzenesizliğimden doğ 
muştur diyor<lu. Tabibiadiller suç
luda ruhi bir tereddi varsa da bunun 
cezai ehliyeti kaldıracak mahiyette 
olmadığına ve Tıbbıadll müessesesin 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
sahtekarlık davasına devam edildi. 
Suçlular Madam Maryanla Yani ve 
Eksos Hristis idi. Oçü de mevkuftu 
mahkeme geçen celsede sahteliğe 

mevzu olan senet üzerinde azadan bi 
risini naip tayin etmiş ve ehlivukuf 
tetkikatına lüzum gostermişti Diın 
mahkemeye chlivukuftan yalnız Be 
yoğlu ikincı noterı başkatibi Ziyanın 

raporu gelmistı Muhakeme diğer ra 
porlnrın da alınması ıçin başka bır 

güne> tnlik ı><filciı 

Tü .. klüğ-c l lakarct Davası 
Dun tığır ce7.a mal kı.:mesırıdl• l'urk 

luğe hakaret cttığı ıddıa edilen \i.snk 
kızı Elizanın muhakemesine başlan
dı, fakat şahitler gelmediği için mu
hakeme talik edildi. 

TIBBIADLtDE: 

Bir Genç 
Müşahede 
Altına Ahndı 
Dun ıkı junclamuı mudclcıumumı 

lığe ellerı kcll pi;clı bır genç gctırdı 
ter Bu Ürkuhıın Sınason ka:ı:ao;ında 
komşularından Mehm<'Clın kızı Rnsı
deyı oldurrncktcn suçlu Go\ıkısre mu 
hacirlerlnden Ferhattır 7 aydnnberi 
Kayseri tevkıfrınesinde bulunuyor
muş Kendisinin akll vaziyetinden 

şüphe ettirecek haller goruldüğü için 
Kayseri müddeiumumiliği onu İstan
bul tıbbındli müessesesine göndermiş 
tir. Müddeiumumilik, suçluyu tabibi 

tıdillere muayene ettirmiştir. 

Ferhat. şunlan söylemiştir. 

- Ben rcnçpcrlm Raşıde<le bızım 

komşu On sene cvvel Sınasona ver· 
leştfk Ben bir gün frna halde has 
talandım Başım donuyordu Rrıside
yı vurmuşum Öyle dlvorlnr Fakat. 
~nım hu;hir şeyden hab<'rım oktur 

Tabibuidil. suçlunun muşahede al
tına alınmasına lüzum gostermıştlr 

Jandarmalar onu tıbbıadli müesse -
sesine gotürmuşlerdir. 

de müşahede altına alınmasına lüzum 
görülmediğine karar verdiler. 

Bugün 

TÜRK sinemasında 
1 - Senclcrdenberi dunya efkar 

umumıyeslnı meşgul eden meş
hur lngiliz polis hafıyesl 

SHERLOCK 
HOLMES 

ln en meraklı. heyecanlı, müt
hiş maceralarla dolu filin. 

Baş rollerde: 

HANS ALBERS • HENtz Ruıl
MANN - HANSİ KNOTCEK 

2 - llAveten: 

ARZU ile KAMBER 
Türkçe şarkılı, sözlü Şark filmi 

Holivuda hareketinden evvel 

nin unutulmaz 

bir yadigan 

Eu mevsimin ihti~amı ile parlayacak olan 

• Bu Pazartesi alqamı SAKARYA SiNEMASINDA 

KIZILAY .L ı . ,/. . 1:1.>0 

[BAŞMAKALEDEN MABAAT] 

Piyoniyeler 
(B~ 1 incide J 

Şimdi Anadolunun birc;ok kö. 
şclcrinde, hep onlar, medeniyeti
mizin piyoniyeleri var. Daha 
dün Borsadan kaçan münevveri, 
şimdi Ergani urtlannın arka
sında bulursunuz. Sade bir vazi
fe hissi değil, bizzat say ve iş 
hiç bir tereddüdün mukavemet 
edemediği mıknatisini kullanı
yor. Bu nüvelerin etrafında ka
sabalar silkiniyor; köyler uya
nıyor. Münevver için bir tek şe
hir kadar dar olan memleket. 
bir kıta kadar genişliyor. 

Piyoniyeler. her tarafa, yal
nız medeniyet ve tekniğin muci
zelerini değil, yeni hayat telak
kisini, yeni ihtiyaçları ve işti
yakları götürüyor. Ezeli taşra 
gurbetini gideriyor. Toprağın 
katılaşıp çathyan dudakları. ü
mit. nikbinlik ve şe\·k ile gülüm
süyor. 

Falih Rıfkı Atay 

Filisfinde 
Yeni H ô.diseler 

(Başı 1 ıncide/ 

hnbf'rlere göre hukıimet t.arafırıdrın 

Filı,,tın orduları kumandanlığınn y~ 

rıı ve nıuhım bazı dın•ktıfler veril· 
mı~ olmnsı çak muhterneldır Filis
tindcn her gün yeni raporlar alın
maktadır. 

Buraya ~len ve duyulabi1en bazı 
haberlere göre, Filistinde sükunet 
henüz tesis edilememiştir. Her gün 
yeni hadiseler vukubulmaktndır. 

Filistin lngliiz kuvvetleri kuman · 
danlığı yeni bazı tcdhirler almış 

bazı yerlerde aruştırmalar ynpılmış 

V<' bırçcık kimselrr or~uva <;c'kilmı" 
lir frıgilb nskl•ri mııhkı>mcsi birçok 

tahkıkcıt t"vrnkı uzt•rınd<" ll"tkikat vap 1 
makhı nı ·sırutdur Bırçok arap mer 
kuf bulunmnktndır 

3 

6 

7 

8 

BUL ACA 
BTTGU iKll RUl.MACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* SOLDA ' ACA: 
1 - Düzmba.a 

2 - Ycmetı yapılır ot 
3 - Mastar edatı - Yer 
4 - Her ne kadar 
S - Etraf 
6 - Böretı yapdrr - U~ 1t11'11 
7 - On tanesi bir arada - Parlaklık 
1 - Masallarda adı reçmif bir dal -

Zorlukla cöriiıaı 
1 - Alimler - Namm 

10 - Ecdat - Nota 

Dostunu VunJp öldüren 
Kadın Mahkum Oldu 

Bır muddet evvel VaJde Hanında 
bır numaralı odada ı37l liralık bir 
alacak meselcsmden dostu irfanı bı· 
çakla goğsunden yaralıyarak olumu 
ne sebebiyet veren Mehmet kıZl E 
mine Nedimenın muhakemesi. dün 
ağır ceza mahkemesinde neticelendi· 
rilmiştir. 

Mahkeme, Nedimenin suçunu sa
bit görerek on iki sene ağır hapsine 
(1000) kurut nJsbt harem kendisin· 
den alınmasına ve aynca ölünün mi
rasçılarma 500 lira tazminat verilme
sine karar venntştlr. 

iki Suçlu T mat Edildi 

Bayramınızı İPEK 
Sinemasında kutlaymız. 

Zevk - Eğlence - Sergüz~t Kahkaha Filmi 
TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRK MUSlKILI 

ALİ BABA 
HİNDİST ANDA 

Muazzam Mizansenli Şark filmi 
Aynca programa ilave olarak : 

ISTANBUL SENFONiSi 
~CANTOR Memleketimizde Türk sanatkfır ve kıymetli 

musikişinaslarımn hazırladığı buyük film Bayrnrl' 
günleri her sabah saat 11 de tenzıliıtlı matıne 

CHARLES tarafından harikulade 
bir surette yaratılan 

BOYER 
senenin en güzel 

filmi 

8 U G ON 

M [ LEK 
sinemasında 

Proorama ilave Olara~ iST AN BUL SENFONiSi 
Alexandre Dumu'nın 

Dünyanın bildiği .. - Uç 
Herkesin okuduğu .. _ 

SiLAHŞO LAR 
Gençleri çıldırtan &fklar ... Büyükleri aihirliyen vak'alar.- Yi ğitleri titreten zaferler filmidir. 

ya. Sinem .. sın~a 
Bugün Bayramın birinci günüdür -

SARAY SINEMASI 
Senenin en mükemmel TORKÇE SöZLO VE 

ŞARKILI filmi olan 

3 AH B AB 
V U S LA R. 

' 
ç 

Ne~eli, eğlenceli ve gayet gülünçlü filmini göste
riyor. Gidiniz ve Bayramı neşe ile karşılayınız. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine -

e;l•D••mm:.• Bugün büyük Bayram programı ·------· 

25 kısım tekmili birden 

B A y ç E T 1 N 
"DENiZ AL Ti HAKIMf" 

B U G U N 

j L L i sinemada başlıyor 

Rer seansta kahkaha tufanlarile çınlıyan 

SÜMER SINEMASI 
Senenin en komik, en etlencell ve en gülilnçlO filmi 

RAİMU 
SPOR 

• FERNANDEL 
KRALLARI 

Uuguııku pro~rs.ııı. 

IST~!\'Hl 'I ftAH\'OSUı 

OGLI! NEŞRiYAT!: 
12,30 Plfıklı• Türk musfklSl 12 !10 na• 

ıtdlı; 13 05 Plfıkla Türk musıkıs 13 30 
Mutıtt•lir nllık rıt'şrıvnb 14,00 SO.N 

AKŞAM NEŞRIYATI. 

15,0(J 'r'ugo hl\ yo Şı$1J tutbol rnııC' 

f:ıks.ıı .ı. ıiır dııı mıklc11 18,30 J>lik~ 

daru musık sı l 9,00 Coct.ık terlııyt'!ll
Alı K6ın '\kyı.u 19.30 l eyoğlu Hnlke
Y1 a tent kolu uır tından btı ı.t:mıdl-
19,55 Uonıa hnberlcn 20,00 Muııtafı i/• 
arkad şları Larııtırıdan Türk mu.~ıkiırl 
halk ş:ırkılcırı 20,30 Hava raponı ııo. 
33 ÖmeT Rıza tarafından arapça tlJ61• 
ıev 20.4!'1 Bayan Muzaffer ve arkadııt' 
lan tarafından Turk musikiaı 'YC bal) 
p.rlulan (Saat Ayan) 21,15 MOnür NIY 
rettin ve arkndnşlıın tarafından Tür• 
muslktsl ve halk sarkılan 21,50 OR• 
KESTRA 1 - Gllnka Rouslan et ı.ud· 
mlla Ouverture, 2 - Kalman Çarda.t" 
tün.tın potpourrı. ll - Staub Conchı~ 
4 - ChaP<'lıer Legcnde Creol~ 22.4$ 
AaM hııberlen 23,00 Plflkla sololar O
pera ve operet pnrçahın 23 20 Son hll"' 
berler ve ertesı gilnOn programı 23,3IJ 
SON 

A. l\ARA RADYOSU 
ÖGLE NEŞRIYATt: 

12.30-12.50 Muhtelli pltılı: oeşrlyıı~ 

şarkılan. 13 15-13.30. D:ıhlll ve tıarid 
12.50- 12.15: Pltık: TQrk musikiai Ye baJJ 
haberler 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

18.30-1835 PlAk neşriyatı. Jan-Jt.of 
lngUJzce ders: Azime İpek. 19.00-Ul.30: 
Türk musikisJ ve halk sarkılan (~ 
Adnan ve arkadaşlan) 19.30-19.45. Sil' 
at !yarı ve anıpça neşriyat. 19.45-20.lf 
Türk muslkJst ve halk sarkılan. (or' 
mal KAmll ve arkadnşlan) 20.15-20.30: 
Konferans: Parazitoloğ NevzaL 20.30-21-
Sakaofon solo Nihat !'.sengin. 21 -21.&f 
Karışık plAk 21.15-21.5~: Yarınki P'°' 
raın ve LıUkl.AI marşı. 

dayanılmaz film. bOtftn hasılAt ~koruna kırmak1adır. * 
Gidlnb... ,;örilntlı., ~Unth. kederlertnl%1 d&tıtına.. GO,,ıUn Program Oztıı 

Bugün aa.at 11 de tenzilatlı matine •••••- j SENFONtLER 
••• ,ı ____________ .... ___ !!,.. I 20.35 Vıyana Osvald Kabruıtanın tcP" 
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SINEMASI· AZAK 
Bayram münasebetile Od mükemmel ve zengin rtlm birden: 

1 •• FAKIR TALEBE 
HERKESİ BAYKAN EDECEK r a A. N s 1 z c A FİLM 

2 - COŞKUN SUVARI 
BOB ALLEN TA.RAFINDAN 

DANS Ml 'S1K1SJ 
15.15 Berlin kısa dalgası (Val!tef'! 

19.30 VlvAnR 23 80 Grıl7 Vlvanıı 

NO""°TNY 

Çenberlltaşta oturan Mahmudiye Gelecek hafta iki blrincl vizyon film birden 
oteli müstecirinin evnide hiz- ••••"I ı - M () C R t M Piene Blanchard tarafından 
nietçilik yapım Hasan kızı Keziban ., - NF'W Vf\1'H( n" 1'fl ·" Rl\Jn" "-iiviHc .. ;-..;; rn"' 

LOKANTA Ye BİRANES1ND:f; 

Yunan Operasından BAKEA, 
Şile Berlin şantözü AGNES 
BREE ve sevimli tenor YUN.KJ\ 
mükemmel bir orkestra refaka 
tinde sıze unutulmaz ve hoş sıı 
atler gL>çtrta·cklcrdlJ' 

ile Agop kızı Takuhi hırsızlık suçile 
dün sulh birinci ccuı mahkemesinde 
sorguyn çekilmişlerdir Keziban ev
velce rıvni evde hızmetçilik yapan Ta 
kuhuım teşvıkıle bırçok şeyler çala 
rak kendisine vcrnıi~ ve mukabilin 
de para almıştır. 

İlk sorguya çekilen Keziban hAdi
seyi şöyle anlatmıştır: 

- Bu kadın eskiden bizim evde ça 
lışırken birçok şeyler çalınış. Bana 
da bunlann haberi olmaz. aeıı öte~ 

ri ça 1 bana getır Sana para venrun 
dcdı Ben de kandım. dört beş defa 
kcndısıne eşya verdım llunlar dort 
parça pastırma on kalıp sabun. bır 

kol saatı bir dolma kalem bir kaç 
defa yağ bir makas ve bir miktar 
peynirden ibarettir Mukabilinde al· 
dığım paraların hepsi duruyor. 

Hiıkirn Reşit, duruşmanın mevku· 
fen devamına karar vererek suçlula· 
n tevkif etmistir. 

MÜESStF BİR VEFAT 
lskeçe eşrafından ve mernlPketı 

mizın maruf tütun tüccarlanndan 
Fetvacı Zade Bay Fehmı müptela ol · 
duğu hastalıktan kurtulamıyarak 

9/2/938 tarihinde lzrnirde vefat et· 
miştir. Hasaili insaniyenin kaffesini 
cami olan mumaileyhin genç yaşın
da vefatı kendisini tanıyanlarca pek 
ziyade teessürü mucip olmuştur. 

Mevli rahmet eyliye. 

Tep<'hn ı - Oaıre 

Bir Dolandırıcı Mahkum OldıJ 
• Kcndısınt• apartırnan sahıbı :oı.l~ 

vererek Bcyoglunda be~ altı bald' 
dükkanını dolandıran ve 20 eyhilJeıl 
berı mevkufen muhakemesine bal<~ 
makta bulunan Kirkor. dün asliye 
rinci ceza mahkemesinde ı sene. 9 s! 
7 gün hapis ve 1508> lira para cetJ' 
sına m~m edilmistir. 
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1 GONON FIKRASI 

Bayramlar 
[Yazan: Nt#Uhi Baydar) 

1 

- Bu dön ıünB uaıl ıeçirmiye 
karar verdiniz? 

- Eşi dostu ıdyaret edip bira din
lenerek.-

Bayram arifesinde blyle bir maha
nre lşittinbse, 1örü19nlerln kim ol
•utdanna bile dikkat etmebbln hflk 
mtlnilztl Yereblllninls: Banlar, mu
hakkak ki, yaıb adamlardır. 

Eş dost her zaman rörillebDlr. Şa 
halde şimdiki bayram dyarelterlnde, 
artık sehebsiz kalan eski Adetlerin 
aorla idamesinden başka blr mahiyet 
ıörüyor musunuz? 

Otm rünlilk oruçtan 10nn şeker 
hyrammda mlna bulmak kabildir. 
Kudreti olanlann, senede dört rfln, 
kurban kesreek yoksullara dajıtmuı 
da öyle- Ancak, samanımınn ekono
mik lcaparile orucu aslaştırabllenler 
ftl'llB baıka; fakat phirlllerln en bU
~ eberi1etl oruçla mtlnuebetleri
al pktan kesmtıtlr. °"" ıtlnlerlnl 
takip eden ba)'ftm cUnlerile ha)'ll'
Çtlnktl, ba)'ftm sl7aretlerinde doet
haklan aatlamlama bakımından men 
fut CITenler •ardır, n birçok khnle
ler de dostluklanm a71fiatmaktan 
pldnerek ister latema diierlerlne 
ll)'lnaktadır. 

Der cfln kona'11)t l'lrlştftfthn do.t. 
lan bayramda dyaret etmedltlm l~ln 
muamelelerinde deiffildilderle kar. 
plaştaj'ımı dalma hildlnle hatırlanm. 

işi rOdl başından aşını' olanlann 
hyram tatillerinden istifade edf'ff'k 
cidip sevdiklerini ılnnelerlne hiç 
bir diy~ek yoktur. Fakat. mesela An 
karada, aokaklann bayram mannra-
11na tahammül edebiliyor musnnut! 
Bazı evlerin mahşerleşen kapılan di
ler bazılannın metrik hail. ltadınh • 
erkekli ziyaretçiler, bunlar aruutda 
fCK"Uklar ... Ankara, bastın de, a,rni ıa· 
retle sokaklara dökill•ektlr 

Giyim •• kuşam. şeker n k,,)'tın 
ttureti ltiharil«" bavramlarda favda
b ıarafiar hulahilirlz. Anuk piyua. 
lann bayramlarda pni!fleyf,f ı4Un'i 
•" haırı bakımdan da zararla olmak 
lizımdır: A) atına )'llda hlr çift k11n
•ura ve ınrhna bir ruba satın alamn 
bunları ha) ram da veya hayramdRn 
•nra almasında blr fark J'Okhu Hal· 
buki bayramı dilttlnilp borçlanan 
kimsenin ekonomi bakımından fay. 
dalı bir unıur olmadıiı da mahak· 
kaktır. 

- Ya teker! Ya koyan! 

Ekonomi sahasında kabnell ba ... 
alin de cevabı aynidir. 

Keşke teker ve et iltfhlAld tolal
ıu dL 

Fakat emin olmah kf hu dile" yu· 
k ıki ııual ile cevabı gibidir alan· 
alma kahili.> etimiz çoğaldıkça fada 
teker ve fazla et )'İyecei'imi.ıdca e · 
Dl.İn olabiliriz.. 

- Şu halde1 

- Şeker ve kurban t.ayramlan, 
ller medeni millette oldutu sibi hlz· 
•e de, eski zamanlann ltlrer yadlal· 
n. Ye dinlenip etlenme bnklnları ft· 

ren tatil ıünleri olarak muhafua • 
filmittir. Fitrelerimizi iyilik kul'nm· 
lanna verdijimlz sibi kurban p•ra
lannı da o 7olda harc:ayabillrh. Şa· 
~et 1okaullara et dajıtmak istiyor· 
aak battçelerimizde kazılan çukurlar 
... ıada koyun keserek delil, kasap
tan et alarak da ba anmnun tatmin 
edebiliriz; bu etler hic olmaaa m .... 
Fene de edilmittlr-

Bu ıribi hayramlar1n hayatımızda· 
lu me\ kilerini tayin etmek mechnri· 
)'elindeyiz. Bunlar riyayl ve ınt'nfa· 
at aevıisini ı•liştinne vesil•l ol
mamahdır; bilikls ... Celil Bayar hl· 
kdmetlnin proırammda spora dair o
lan eilmlelerl bu bayramda da hatlr
h7alun: • ... )'ine ba mGIAhaa iledir 
ki vatanclaflana \'Ulm lmdıetllli ma
llalm lfln muntazam phpna, hafta 
.. ,... tatillerbad• ·-taam istifa
.. •• ae1ahat uvldnha lnldpfma ta
raftana.._ Moderıı Türld1enla ntan 
ÜŞlan bayramlarda kapı kapı dola· 
PP hususi politika siyaretleri 1•P•· 
eak detfl, datlara. ıpor 1erlerine si· 
dip temiz hava teneffüs ederek ell•· 
Det-ek, fimendiferlerdeki tenaillttan 
istifade ederek kasa memleket H)'a· 
betleri yapanlL, böylelikle dlalen• 
cek, 1enl çallflU sflnlerlnde mllh~ 
•la~aklan beden kudretini, dimal ba
anmuıa, sha1r mabvemetial ltl11e
likle temin edeceldenllr. 

r.kl çailardaa kalma~ 
•mammazdakl mevkileri aPlı ,.a. 
• 'ba •lsa avektb. 

1 

Kızılay ve Kız1lhaç Cemiyetleri Birl~ği Guvernörler Meclisi Reisi 
Amiral Grayson 1938 yılı münasebetile bir hitabe irat etmiıtir. Kaynanalara 

lem Öğütler Bu mühim hitabevi bu sütunlarda aynen veriyoruz: 

a a 

Yetmiş Beşinci Yılını idrak 
Eden Bir Şefkat Varlığı 

"Blrbc sfln ınee dosta old.,_ 
bir aile kuralUfllDUD 15 inci ,....... 
mllnl lmtlallllfb. Verilea ....... 
·~ kaymvald•lnden balllıd..
evlendlkleri sinden ltl'bana Mn~ 
yapdıldanm n onan aile ..,....._ 
nı bahtiJU etmek için btb'lk ,.,._ 
luda balandut-• anla......._ 

BJr •••t• sOtuaand• pba n ,. 
a tberine olmyuculann Wrl, 1'111'-WI 

••lenme mukavelelerine U,U...W.. 
lem aite oeatandan blrb~ J1b klı.. 
mene m .. fede ,. ... malan iP ~ 
llUldde konmumı tanb'e etmlt ft 
ancak bu Ayede allenla babU,. .. 
labilecetlnl anlatarak snete .et. • 
nanda bir rfln evvel slrdQI fdma 

B irlilin Reisi ııf atiyle ba 
yeni yılm bqlanpcm

da bütün millf Kızılay ve Kı
adhaç Cemiyetlerine llLIDİml 

dileklerimi iblil etmekle bah
tiyarım. Hal Ye atisi kara en
ditelerle mahmul bir haYa 
içinde bayle bir yeni seneye 
nadiren lca~tumuzu itiraf 
eylemekle beraber, bal ft W
tDcbalin bu enclif81erine, Db
raplarma limit" itimat hiale
rile karıtmıt güzel zamanle
nn da olmadıima hükmecli
lema. 

Senenin bir ucundan öbür ucu
na kadar devam eden her günkü 
çalıpnatann bıza arasında üzerin
de dunnıya vakit bulamadığımız 
baza noktalara dair dostlar aruın
da fikir ve nazar teatisi fırsatını 

veren her yılın yenilepnesi hiç te 
fena olmuyor. 

Kızılhaça hizmet eden bizler i
çin. 1938 yeni yalı hizmetinde bu
lundutumuz müessese hakkında· 
ld emniyet ve hayranlığımızı te
yit vesilesini vennkle beraber. bi
li ciddi dOşüncelere aevk ve imale 
edecek mahiyette bulunduğunu da 
kabul ~tmek zanuetindeyf 

E vvelemtrde onümüzdt> ifası-
na mecbur olduğumuz va

zifeyi düşünecek olursak, hıçbir 
vakit Kızılhaçın beteri .atıraplann 
büyuklütü karşısında o kadar ağır 
mesuliyetlerle kar§llaştığı vakı de 
iildir Bu, mılli ve beynelmilel ba
kımdan bir hakikattir. 

Elemleri tahlil ve teeliyetden i
baret olan Kızılhaçın vazifesi mil· 
letlerin her giinkü hayatında ma
alesef umumf bir tekil ve mahiyette 
teeelll etmektedir Amerika Kızıl
haç Cemiyeti Reisi sıfatile bir yıl 
evvel Birl8fik Amerikada pek çok 
basarat ve tahribatı mucip olan 
müthiş su bukınlanru unutmadı· 
ğım gibi Llg'in Reisi olmak ın-

fatıle de beynlmıJeJ kızılhaçın bil
hassa arzJn bu havalisinde zuhtır 
eden be§erf ıatıraplan korkunç bir 
surette artıran vakalara kal'fl el
yevm üzerine aldıj'I •lır mesull
yetlerden dolayı son derece mute
basıda olmaktayım. 

Bu h6dllelerln karşısında en 
kuvvetli, metin kalpler bile 

mftteesslr olmaktan vareste kala
mamakla beraber, Kmlhaçtan olan 
bizler bu gibi ahvalde muazzam 
mfleaesemizin istisnai bir kıymeü 
haiz bir Alet, bir vuıta olduğunu 
ve bu hAdiselerin mesuliyetlerimi
d daha ziyade artıracak mahiyet
te bulunduğunu unutmıyarak A
zami bir faaliyetle hareket etmek 
suretile o mesuliyetleri açık bır fU
urla deruhte etmellyia. 

Kızılhaçın amelesi olan bizler, 
IOn U1J"da JrurulUfU tefkat V9 yaz. 
dun auın• lltinat ederek, iman
lar aramdaki mflnasebetlertn ted
rid teklmW n niJdpfmda tufbl 
bir •71 ka)'deden bir müweaenln 
aflarında çahpuk ıibi bir tmttyu 
"n aaWılyeU bata bulunuyoruz. 
Öyle mutantan bir •71 Jd, onun 
"15 inci ytld6n0mün0 emniyet n 
tftilıU'la bu ıene kutlalmt olaca
jıa. 

1/ ızuay ve l!tızılh~ unelell 
1'. olan bizler, cihan tarihinde 

yegine umuml. cilıanfümuJ vufa 
haiz bulwwı ve bir takım lhttn. 
lar içinde, f(lkraD " hilrmet ha
vuile çemlmif olan bir baJnlm 
etrafına toplanmak atbi bQyük ı,tr 
lmttyu V9 aallhi7ete malik bula
nuyonm. 
Kızalq ft Jtı:a!Nçm mneJell • 

lan btzm, Jalma alma bir ....,_ 
ldan7' temd ettfllnden cloluı ele-

ile ala)' etmlftll 

Ba Ud dflttlnUfte de ifrat -=
mek mtlmldln deilldir. Fakat bJ'
aalUllana n kaym baltalana ~ 
alle oeafnu J1)anaktan meni oW• 
lan JGphe lfitttnDes bir hakikat*. 

Baldkatte kaynana m ... ı..ı, 
tarafı Jıopat eden tanda balleil~ 
ml1• .....teler uamaaa 
70r. 

Evvela f1111U bf1mek naifim 111.:o 
evlenme ile yeni ve evvelki laaYMI.._ 
daha başka bir hayat baflar. Ka,.~ 
na ve kayın baba olan analar ft .... 
balar, arbk kendi devlrlerinla pt6t 
tini " sınmn peuklanaa ......... 
anlamalı. •e çocuklanna nasıJ ,..... 
yacaklannı dikte etm11e tefebltll 
memelfdlrler. 

Çocuklar da ana " baha tuıllfll~ 
dan, bynanalan " kaym aıtalıll'll9' 

beraber >'•maktu aaklapn...._. 

lar. Yeni inanılan bir evde Od ldtf•• 
fula1a 7er )'oktur. Cçtlnefl pim,.. 
nl aileyi rahatsız eder n on• Mlllllııı} 
1ar olmaktan alıko)"U'. 

tık çoeutun ne unum 41oltMllll• 

Kızılayımızın genç 1elkat elemanlan Kızılayın 60 ınet 71itlönlimlJ tir. Bu1 kayınvaldeler, ~ Mrll.._., 

rln çabuk çMuk sahibi olmalanaa 
temezler. Fakat onlann ba ifleıe ... 
dahale etmemeleri daha dMl!'llllm 
Çünktl anularuun ,-erine ptirD
dltini görerek rahatlu olulu. 
kaynanalar da yeni ailenin bir tek 
cuk ile ıiktif a etmesini isterler, 

müncuebetile yapılan 6eçİI raminde.. 

ğil bAnO" r fn vük~.-k btr dıra -
yet ve kem 1 ıle kurduğu bıtaraf-

lık gabı sennlmaz temeller saye -
sinde tahribı gayn knbıl olnn bir 

müesseseye mensup olmak 1. hl 

yetini, mazhariyetini ha.iz bulunu. 
)'Ol"UZ. 

ı fte bu bltarafiık umdesfdlr 
ki tefkat jestınin nezaha

tlnl korur İşte Kızılay ve K.ızılha-
çın şdmullO vasfıdır ki umumi e
lemler ve ıstıraplara karf1 vlki çaa 

pışrnalannda muaraza ve müna
kaf88ını yukseltir işte kelımenin 

asıl mAnuıle, bu umumilik v .. 

tı, bu bir nevi milletler ittihadıdır 

ki. <Liı) iınizin mesut inkipfına 

7ardım ve onun •yesfle de muzta

rtp beferiyetln nef'ine beynelmilel 

mOzaheret imklnuu temin eder. 

mış ve bir felaket ve ıstırabın zu- malda beraber, bazı fnsanf bOyük 
burunda bütün beşriyetin varlılı vazifeleri baprabilmek kabiliyeti-

ne Kızılhaçı duşündüğü gibi ısb- ne eripnek için mühim membalara, 

rabın daırei şümulü genişlediği vesaite malik olmak gerektir. 
vakit butun nazarlar bayrağının 

dalgalandığını görmek için fe'Vk 

ve heyecanla semaya dildlm.tş bu

lunuyor. Fakat bu müşahedelerin, 

bu hakikaterin yüksek o1dutu nta
bette tahmil ettiji vazifeler o ka
dar afır ve çoktur. 

Bu vazifeleri natamam bOe 
olsa burada saymaya hab

nma getinnemekteyım Bulundu· 

fumuz fU saatte esaslı bir şey v~ 
sa, o da Kızılhaçın daimi arzu ve 

mefhumunun ifadesi değil. onun 

yapacajı vuifenin ehemmiyetJ ne 

oluna olaun y&rtiıma kOfl'Dak b
blliyettnt, imklnını ifade için eli

mizde bulunan şayanı hayret bir 

çalışma Aletinin verimini çoğaltım 

ya bütun kuvvetim.i%1e ıayre& su
fetmemizdedir. 

G erek mlDI w gerek beynel
milel olsun. bize mütevec

cih olan muztarlp bir halk k6tle-

slnin lntizarma. i8timdadma ,. -
tipnek için istenlldili aman bu 
vesaitJ temin edecek surette har. 
ket edelim. 

Ayni Liı'ln merkezinde, slnalft.. 

de toplannut olu milU altmış Ud 

cemiyetin mııanam heyetlni tefkll 

eden sizlere bug(ln tblll etttğlm 

dileğim bundan ibarettir. Mfişt• 
rek bir mefk6renln izleri iizerinde 

Jilriimekle, i8tiluunet tayinine ma 
tuf bu toplantı bizim en bQyQk 

kuvvetimizi tefkil etmektedir. 
Unutmamalıyız lrl. bJz beterlJ'e

ttn en ,Obek mefk<lrelerinden bS-
rlnin yediemini ft insanı, varlı

jınm fevkine çıkaran fefkat mef. 
bumunu tatbik w tıeraya memu-

ba da )'llnlışttr. Çtlnktl pnçler .. 
bl tavsiyelere ellemml7et Y91mnlll 
lirler. 

Bil,.& bah ~ htl,.tl1r m 
tbere bulanan erkek ve bdıalu, 
teYdea evvel, çoeuklana inam 
ta batlı)'lla - ltflyllk VMlta ... 
nm anlamahdırlu. Bua11 
de tecrübe etmlf olduldan f!la 
mesele llzerlnde son dereee maimi 
re.ket etmeleri icap eder. 

Kapana Ye bym ....._, ,_. 
ndan ailenln her kmmaa• 
memur riltl •örlnmekten ce1mn• 
ve kan koca arumda lllttW plı:tdııli 
o lhttllnan bert.raf etmek 1"9 
d•hale etmemeli, " ba 70ldald 
haleleri de kabul etmemeD.urı.. 
na •• bahasıam ba cetlt aılldlllll9' 
leri )'flzllndea bir ..-~ W.. 
sile kavp ettill samaa "artık 
ıtcU1onun,, dedtml h 11s .O. 
we ... ını sanan n temellel'llll 
tan bir hAdiM tetldl edeblll2. 

Anumm eYlne ıtdlp bew 
--::----::----:-:--:-:------------------------------ kacatını söyllyen blr sevee HDd 

Amerikan Karikatürü : f İZMİTl'E: ba a&dl tatmak .. •• sa. ... 

Saflanmızda fedaklrlık tradelll
le mücehhez varlıklar et.ak olma-

Bu sallhiyetler, imtiyazlar pek 

parlaktır Zamanımızda Kızalhaçm 

mAnev1 kuvvetJ de budur. Bu Od 
kelimenin derin mAnası en bQyil

lfinden en lrilçiltüne kadar ~ 
riyetin kalbine nakıf ve blkkedil-

reket etmek fikrinde w al)'...._ 

Pahalılı g"' a Karşı 11••ır. Belki •• mabadı ...... 
mu .. tmaktır. onan ifla ••~--

Esaslı Bl•r kı•an hattı hareket ba Ç9f1t 
pek te ciddiyetle brpl.un .. .at• 
Çllnktl nvceler, )'izde dobaa, .. 

Mücadele Lizım fit tehditlerini ika etntesı.. • 
ce tanınm, iki yıl içinde, ana 

lmılt, (Kmlay)-Bunda hayat pek nın evine dlneeelfal ltelld • elU 
pa!Wıdır. Ylywk, P,.- mllddeı. fa lllylemlf, fakat bir defa da 
rl ven kiralan Jii)aıektir. iki Oç o- tatbik etmek lltemam'fCL 
dalı, her Ulrlü konfordan uzak bir .. izdi~ bira da pi~ 
vtn Jdrua ll7da 26-30 liradır. J!kme.. ur. Fakat ita Pl7Ull'Oda bsn• 
ltn kilmu 10, etin kilmu 50 • 55, ha- Jetlerin bunmı,an]anlaa .... 
lisllll w 1yilill meçhul 1111 125 ku· olmam ... ıp. •bep ;roktar. a
l'Uflm· Bu J6adm biJha•a memurlar mln edecek ea mtlhiaa lmll, 
mkmb çeldrorlar. lzmitte ihtiklrla çift lle Od taraf akrabanma 
arGcmdele .tma limnchr. hareket etmeleri " andald 

lzmitte Gece u ... _a.. lenin ftkar "terbt)'Mlnl --• 
• ~ n ilamdır. 

bmit (Kmlay)-Anaclolunun ~ -.~ .... -------• 
çok tehirlerinde oldup gibi burada ler gittikçe artmaktadır.--~ 
da ıece hayatı JQktur. Sut 21 den ._pil olan bu ,_1en1e 111•• 
aonra bema hera. erine ~ her aattnde bile OJ'UD]a ftldt 
aeCe hayatı JU'atacak amurlar ara • çtnn pnçJere teDdQf .sm,ar. 
mnda Halkevt bqtMU', fakat binMl- Deniz ora.tıw tarafından._ 
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Memleketimizde de kış sporlan !IC

nedcn seneye ehemmiyet kazanıyor. 

Bilhassa een~lerimiz.. bu spora ~iddi 

bir alaka gösteriyorlar. Yukank.i re-

GÜREŞ: 

Teşvik Maçlan 
Ayın 20 sinde 

~!.~ı~:c.:~~nın ıertır 1 

ettiği güreş teşvik müslbakalarına ı 
bu ayın on üçünde, yani obür gün 
başlanması lazım geliyordu. Fakat 
güreş ajanlığı. araya bayram girdi -
ği için teşvik müsabakalarını birkaç 
gün sonraya almıştır. Ajanlık bu hu 
susta şu malumatı vermektedir: 

1 - 13-2-Hl38 gününde başlı
yacak olan güreş teşvik müsabaka-, 
lan Bayram dolayıslle 20-2-1938 
tarihine bırakılmıştır. 

2 - Müsabakalar, 20 ve 27-2-
1938, 6 ve 13-3-1938 pazar gün
leri olmak üzere dört gün devam e
decektir. 

3 - 20 ve 27-2-1938 tarihlerin
de yapılacak olan müsabakalar Ka
•ımpaşa, 6 ve 13-3-1938 günlerin
de yapılacak olan müsabakalar Sü
leymaniye k.lüpleri salonlarında ya
pılacaktır. 

4 - Müsabakalara tam !laat 1 de 
başlanacaktır. Birınci günü tartı sa
at 1 l de diğer günler de saat 12 de 
7apılacaktır. 

5 - Tartılar müsabaka yapılacak 
salonlarda ayni günde yapılacaktır. 

Serbest Gür~ Maçtan 
Stokholmde bu pazar günü yapı

lan Enternasyonal Serb<!st güreş kar 
plaşmasında Alman Hornfischer ls
veçli Andersson'u 9 dakika 10 sani
yede tuşla yenmiştir. 

Bu karşılaşmanın diğer neticeleri 
tunlardır: 

Ağır siklet - Isvlçrell Lardon Ts
veçli Andersson'u 3 dakika 27 sani
yede tuşla, Macar Bobis lsveçli Ra
kerlindh'i ile Lardon'u sayı hesabi-
1.e. 

Yan ağır - Tsveçll Fridell Ma -
car Palotas'ı 13 dakika 10 saniyede 
tuşla, lsveçli Cadier Isviçreli Kij 
burz'u 1 dakika 9 saniyede tuşla . 

Orta siklet - lsviçreli Daettwyler 
lsveçli Erik Andersson'u 4 dakika 25 
saniyede tuşla. lsveçli lvar Johan
sson Macar RiheWciy'i 9 dakika 55 
saniyede. 
Yan orta - Isveçli Westergren ts
viçreli Angt'i sayı hesabile. Macar 
Toth Isviçreli Forselins'i 4 dakika 
'4 saniyede tuşla yenmiştir. 

Kolonya'da Gür~ler 
Bu pazar Kolonyada Finlandiyalı 

amatör güreşçilerin ikinci karşılaş -
malarında alınan neticeler şunlar

dır: 

Hafü siklet - Kolonyalı Nettes
beim Finlandiyalı Rcini'yi, Alman 
Rcinhardt'ı sayı hcsabile. 

Yan orta - Finllındiyalı Virtn
nen Alman Fink'i 9 dakikada, Mo
chel'i 8 dakikada tuşla. 

Orta siklet - Alman Schwelckert 
Finlandiyalı Veksten'i 2 dakikada 
tuşla. 

Yan ağır - Finlandiyalı Haerma 
Alman K.reimer'i 4 dakikada, Ehret 
Haerna'yı 3 dakikada sayı hesabile 
yenmiştir. 

KIZll..AY U - 2 - tt.ln 
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En ihtiyar 
Adamlar 

Balkanlarda 

1 HiKAYE 1 
Tahta Sıra 1 

ıinıler. bunun ~ok nens hlr Amelini 

gözlerimizin önünde canlandırıyor: 

Ankarada Kayaşta kq sporlan yapan 

cençlerimi%.. 

Futbol: 

Bu Bayramda 
Yapılacak 
Müsabakalar 

Son günlerde yüz yaşını geçen bir 

çok adamlar hakkında verilen ma

lUmatın hep Balkanlara ait olduğu 

göze çarpmıştır Resmi bir rapora gö 

re Yugoslavyada 1000 den fazla yüz 

yaşını geçmiş ihtiyar yaşıyor Bütün 

Balkanlarda bu çeşit ihtiyarlann sa

ym (4000) 1 g~mektedir Bu ihtlyar

lann çoğu sıhhattcdirler ve elli alt· 
· mış yaşındaki adamlar gibi hareket 

elmekte ve çalışmaktadırlar 

-------------'i1unmm1111m11111·• 

Genç kız, telaşını gizlemek 
ıster gibi ha!üçe sbrdu: 

- Ufak bir kız çocuğu gördü • 
nüz mü. pembe entarili? 

Genç adam, beraber aramak is
ter gibi ayağa kalktı: 

- Evel, evet sağa doğru gidi -
niı. dedi ve sonra yine tahta sıra
ya oturdu, denize bakarak daldı. 

Çocuğu soran gen<: kız biraz sonra 
dönmüştü. gülerek: 

- Çok teşekkür ederim. dediği
niz gibi. buldum yaramazı Ne ka
dar da yoruldum bilseniz, diyerek 
sıraya oda ilişti ve çantasından ör
güsünü çıkardı, ônniye başladı . İ
nik kirpiklerinin daha güzelleştir
diği sanşın· yüzü şapkasının yaş 

çizgilerini gizliyen gölgesi altında, 
çok genç görünüyordu. 

Genç adam, gözünün ucuyla ~ 
nu 'gözetliyor. demınkine benziyen 
bir söz daha bekliyordu. 

Adanın. gelip g~eni az olan bir 
yerine. bir tesadüf gibi bırakılmış 
olan bu tahta sıra konuşsanıza di
yor gibiydi. 

Kız da. erkeğin terbiyesine inan 
mış gorunuyor. konuşmamayı a
yıp buluyordu. Böyle iken ikisi de 
su.-;uyordu 

• 

1 

Bu bayram gunlennde lstanbulun 
muhtelif futbol sahalarında bir çok 

1 
maçlar seyredeceğiz.. lstanbul Böl
gesi futbol ajanlığı bayramın ikin-

Balkanlarda bu kadar çok yaşlı a· 

dam bulunması fen adamlannı bil

hassa alfıkadar ediyordu. Çekoslovak

ya alimlerinde11 biri bunlardan 100 
kişyi muayene etmiş ve neticede u
zun yaşamanın sırlannı keşfcdeme -
diğini söylemiştir thtiyarlann çoğu 
yoğurt. sebze ve hububat ile tagaddi 
ediyorlar İçlerinde et yiyenler azdır 
Yiyenlerse itidal haddini aşmamak
tadırlar Bu ihtiyarlar arasında dur
madan sigara içenler bulunduf{u .gibi 
içmiyenler de bulunuyor Yaşlılar a
rasında içki kullananlar bulunduğu 
gihi ağzına içki koymayanlar da göze 
çarpmıştır Fakat hepsi de kır haya
tı yaşamaktadırlar İçlerinde şehir yü 
zü ~örmiyenler de demiryoluna bir 
kere binmiyenler de vardır Hepsi 
de evlidirler ve birçok çocuk sahih
dirler. 

Veliki Blbar'da yaşıyan 130 ya
şındaki din(" bir ihtivar hiıla tarlasın 
da çalışmaktadır ve nmriinde hasta
lık yüzü ~ormemıştir Dişleri sapsağ 

lamdır En büyük oğlu 1 O~ ve en kü
çük o~lu 87 yaşındadır Ailesinin sa
yısı 312 dir Bütün aile şarap içiyor 
eğleniyor ve içlerinden hiçbiri de şeh 
ri ı;?Örmemistir. 

Açık yerlerde gün uı.ar: gün bat 
mışken Marmara yine ışık içindey
di. 

Genç kız örgüsünü topladı, yan 
ı.şitilecek gibi: 

Allnadan gelen malCımııta göf't' son uı· 
mımlarda Alinada Uç yeru stat yapurıl

maırı hareketinden ayn olarak Yunanlılar 
memleketin elliye yakın yerinde aUe
tizm aeçmelerı yapıp elde edilecek -umıt.. 
leıi yetiştırmlye çalışacaklardır. Bu milna 
sebctle uzun 1.aman Bıılkan şampiyonluğu 

ou kazanm~ Yunanlı aUet Yorgatopulo
sun resmini koydu. 

Tenis: 

Davis Kupası 
Maçları Başhyor 

Vnşingtondan bildirilıyor: 

Bu yıl Davis Kupası teniş maç· 
larma iştirak edecek olan memle
ketlerin burada loplanmış olan mü
messilleri dış bakanı Hullun da ha
zır bulunduğu içtimada karşılaşma
lar için kura çekmişlerdir. 

Bu yılın karşılaşmaiarında birinci 
turun maçları 10 mayısa kadar: 
ikinci turun maçları 22 mayısa ka
dar, üçüncü lurun maçları 31 ma· 
yısa kadar bitmiş olacaktır. 

Oömi final 22 - 24 lemmuzda ve 
Avrupa bölgesinin finali 29 - 31 
temmuz tarihinde yapılacaktır. 

Turnuva programı şu şekilde tes
bit edilmiştir: 

Birinci tur: Fransa - Rotanda, 
Lehistan ...- Danimarka, lrlnnda -
ltalya, Çekoslovakya - Yugoslav
ya. lngiltere - Romanya. 

ikinci tur: Almanya - Norveç, 
Macaristan - Yeni Zeland. Mona · 
ko - Birinci turda Fransa - Ho
landa karşılaşmasının galibi ile. 

tsveç - lsviçre, Yunanistan -
Belçika, Avusturya - Hindistan. 

Amerika ıBölgesi: Japonya - A
merika, Meksika - Avustralya. 

Paristeki Müsabakalar 
Pariste devam etmekte olan Kral 

Kupası tenis karşılaşması sona er· 
mlştir Fransa ile lsveç ekipleri ara
sındn Coubertin halinde yapılan maç 
lnrdan çiftler arasındaki maçı da. 
Fransızlar 3 / 0 kaznnmışlardır Bıı 

surc-tle gecen yıl ıhdas edilmiş olan 
Kral Kupası, bu yıl da Fransızlarda 
kalmıştır. 

Cuma günü yapılan karşılaşmada 
Oestremau Schröder'i 8/6, 1/6, 2/6, 
11 /9 8/6. 

Petra tsveçli Rohlsson'u 6/1, 6/4. 
612 yenmiştir. 

Çütler arasındaki maçlarda Lesu
eur - Bolelli çüti, Schöder - Wal
len çiftini liç sette 10/8, 6/4, 6/4 
mağlup etmiştir. 

cı, uçuncü. dordüncü günlerıne ait 
olarak bir program tanzim etmıştir. 
lkincı kümeye ait olarak yapılan bu 
programı gün sırasile burada veri
yoruz: 

12/2/1938 Cumartesi 
Taksım Stadı. Topkapı - Galata

saray B takımlart, saat 15, hakem 
Samim. 

Beşiktaş Stadı: Karagiimrük -
B ... y\erbeyl A takımı saat 9.30 ha
kem Tarık Galata Gençler - Orta
köy A 11.15 Tahsin, Davutpaşa - A
nadoluhisarı A 13. Fıfkı. Fener Yıl
maz - Kasımpaşa A 15. Burhan. 

13/ 2/ 1938 Pazar 
Fener Stadı: Hilal - Altınordu A 

takımı. saat 15. hakem Burhan. 

Beşiktaş Stadı: Kasımpaşa - Da
vutpaşa B takımı, saat 9.30. hakem 
Halit, Beşiktaş - Beykoz B. 11.15. 
Tarık. Fener Yılmaz - Anadoluhi
sarı B. 13, Ferıdun, lstanbulspor -
Si.Jleymaniye B 15 Feridun. 

14/ 2/ 1938 Pazartesi 
Beşiktaş Stadı. Fener Yılmaz 

Ortaköy A takımı saat 9.30 hakem 
Rıfkı, Doğanspor - Beylerbeyi A 
11,15 Tahsin, Galata Gençler - Da
vutpaşa A 13 Adnan. Kasımpaşa -
Anadoluhisan A 15 Adnan. 

1 Alman Milli Takımı 

Niçin Yenemedi 1 ı 
Alman milli futbol takımı ile ge-

çen yıl yaptığı karşılaşmada 1 - O 
mağlup olnn lsviçre milli takımı ge
çen gün Kolonyada Müngensdorfer 
stadyomunda 80,000 seyı.rcının ö -
nünde yapılan maçta 1 - 1 berabe
re kalmıştır. Bu netice bir sürpriz 
sayılamaz Çünkü Alman milli ta
kımı bu ikinci karşılaşmasında Is
viçrelilerle Zürihte yaptığı birinci 
karşılaşmasında olduğu gibi formu
nu bulamamıştır. Alman hücum hat
tı işleyememiştir. Almanya milli ta
kımı, bütün maç müddetince ağır ı 
basmış olmasına rağmen ancak ma
çın son kısmında beraberlik sayısını 1 
yapabilmiştir. 

Almanlar, maça göz kamaştıncı 

bir güneşe karşı başlamışlardır. Bu 
yüzden kontrol güçleşmiş ve ilk ya
rım saat zarfında her iki takım da 
bir üstünlük temin edememiştir ts
viçreliler, hiç beklenilmıyen bir 
anda 36 ncı dakikada ilk golü yap
mışlardır Bıckel'in yandan gelen u
zun bir şandelinı Aebı kalenin onu
ne havale etmiş. kaleden çıkan Juen 
sen topu yakalıyamamış. hemen ye
tişen Aebi bu suretle ilk sayıyı yap
mı~tır. Birinci ha(taym 1--0 lsviç
relilerin lehine bitmiştir. 

lkincl devrede Almanlar daha 
canlı ve daha üstün bir oyun oyna -
mışlar, müdafaaya çekilmiş olan Is
viçreliler arada bir yaptıklan yarma 

En Son Moda 

. Örnekleri 

- Ortalık karanyor. beklerler. 
Dedi ve genç adamın kendisine 

uyup birlıkte gitmesini istemiyor
muş gibi nazik bir çeviklikle, onu 
scliunlıyarak uzaklaşn. 

Fuat. bu akşam geç uyumuş 
tu. Hava çok sıcaktı Birisi 

onu uyandırmış. ona tatlı bir söz 
söylemiş gibiydi Birden hatırla

yamadığı bu tatlı yenilik tahta sa
ra arkadaşlığından ilen geliyordu. . 

Aylardanben değişmıyen gezme 
ve dinlenme proğramına girmiş~ 
lan bu tahta sıra, bir günde baş
ka bir değer alıvermişti. 

Ertesi gün de oraya gidecekiL 

Acaba kız da gelir miydi? 
Ne olur bir tek söz daha söyle

' se, yine buluşsak filan gibi bir şey 

1 deseydi? Kendı ıstiğnnsına artık 
I kendi de kızıyordu Şimdiye ka

l dar bu yüzden neler çekmişti. 

· Böyle olmakla beraber. genç kız 

onun sessız duruşuna terbiyesine 

güvenmış te konuşmuştu Bu gü

vence karşı boyle bir söz; bir çap

kınlık olmaz mıydı? 
Düşüne, düşüne bir damla tadı, 

kullana kullana uyudu. 

Fuat sıranın tahtalarını aşın-
dırdı. yollan metreledi. gün 

terce gôzü beklemekten. biteviye 
boynunu .sağa sola çevirip yar göz 
!emekten yoruldu. Ne gelen vardı 
ne de giden .. 

Bu akşam ta isteksiz, isteksiz, ga 
·I 
1 zetesinı çıkardı . okurken bir göl-

Parisln meşhur terzileri darmadab 
yeni moda örnekleri hazırlıyorlar. 
Resimlerde en son Paris örneklerin-

den iki kostiim göriiyor:mnu:ı. 

harekctlerile tehlikeler ynratınaktan 
gerı kalmamışlardır. 

Ancak. lsviçrelilerin ceza saha
sı dahılınde devam eden ağır taz
yik esnasında Szepan beraberlik sa
yısını yapmıya muvaffak olmuştur 

Prag - Berlin Maçı 
Pazar günü Berlinde Port stadyo

munda 35,000 seyirci önünde yapı

lan Prag - Berlin futbol karşılaş
ması Berlin muhtelltinin 4-1 gali
biyetile neticelenmiştir. 

ı ge arkadan süzüldü 

1 
Ah kiıfır kız, dememek için ken

dim güç tuttu 

Bakı~tılar. seliımlaştılar Genç 
adam onu görmcdiğı günlerde ne
ler, neler düşünmüş. ne sözler bi
riktirmiş, ona söylüyormuş gibi i
çinden hızlı, hızlı konuşmuştu. Ha 
niya, o sözlerin hiçbirisini söyle -
miyordu. Bel.ki bu tuhaf kaçar. bel 
ki darıltırım diyerek aman kuş ka.ç 
masın yollu bir düşünceyle, hiç 
yoktan kendini azaba bile sokmuş-

tu. 
Kız onun gibi değildi, bugün de 

sözü o açtı Bu akşam daha yakın, 
daha sıcak bir ççerçeve ıçinde ko-
n uşuyorlardı. 

Bu akşam ikisı de birlikte kalk
tılnr bırhktc bıra,ı vurudulcr lat
tlı bır bakıı;.la bırıbırlerının elleri
ni sıktılar 

Sabır ne ıyi şeydir: tstenilen dost 
tuğu onun kadar iyı örecek ne var? 

Fuat, aşın gittim mi acaba diye 
korkmakta haklıydı: kızı o kadar 
tatlı, yakın konuşurken bile o ka
dar çekingen, alıngandı ki, yersiz 
bir adım, kendi kendine büyüye -
cek bir dostluğu söküp atabilirdi 

-----4 ·1111111111111111n1n11 r 

Fuat yavaş. yavaş kızı tetkik 
ediyor, kız da Fundı anla

mıya uğraşıyordu. Bu dostluk tnth 
ve temiz de olsa onlan bır ateşe sü 
rükliyebilirdi. 

Bir akşam yolda giderlerken 
genç kız: 

İlk kocam, diye bir ad söyl~ 
bu; Fuadı iğnelemişti. 

Demek bu kız duldu .. Bu kadar 
genç bir kız. Bul olsun Bu kadar 
çekingen, açılmamış, bir kız nasıl 
dul olabilir? 

Fuada bu bir iç sızısı oldu. 
İlk kocası kimdi, sağ mıydı? A,.. 

nlmali. bir geçimsizlik sembolü ol 
duğuna göre hangisi geçimsizdi? 

·Fuat kızı seviyordu. Bu sevgi o
na dulluğu unutturmuş gibiydi 
Sanki bir yara alınış. sonra da o ya 
ra kapanmış iyi olmuştu. 

Genç kadın, bilinmez neden bu 
dulluğun Fuadın üzerinde bırakU
ğı izi arıyordu İkide bir o sözü. tı> 
talıkla bir yere sıkıştırıyor. sonra 
Fuadın gözlerirun içinde bir bulut 
sezmıye uğraşıyordu. 

Ne olacak hayat bu. Bu kadar 
genç. güzel tatlı. ve kafalı bir ku
la geçinmemek, kim bilir ilk ko
cası ne kadar kaba bir adamd.J? 
Şimdi Fuat kıza acıyor, o adama 
öfkeleniyordu. 

Pembe entarl. arnlnnnda btr 
sembol olmuştu. işte o gün 

başhyan bu dostluk, güzel bir 90-

na doğru gidiyordu: 
İkisi de ~annuya karar Yer 

miştiler. 

Yıldızın annesi pek şendl · pek 
seviniyordu. Damadını övmekten 
tat duyuyordu Bir akşam: 

- Ne kadar mesudum oğlum P'a 
at. kızım hayatının ilk erkeğini 

pek talihli olarak lyi seç~ olu -
yor. demişti. 

Fuat. susmuştu Bu, o~ demek? 

Yıldız dul değil mıyd1? 

O akşam Yıldıza sordu: 

Çamların koyunda gülen Yıldız: 

- Annemi mazur görün, beıum 

. .rul olduğumu bilmez.. 

Sonra Fuadın ü.zuldüğünQ anh • 

yarak: 

- Bu şakamla seni üzdüm at
fet, sevgıni ölçmek ıstemıştim. de
di. 

Fuat kansının bir kaprisiyle kar

§llaştığıru anlamıştı. 

- Yıldız. diyordu; çok sade btr 

ölçün· var. Ölçülecek once· karak

ter olınalı değil mıdir? Soyle bana, 

nasıl olur da iki aylık bir konuş

ma, şöyle, böyle tetkik ile evlen

miye karar verdin El uzattığın a
dnm benliğini saklamış, iyi goru.ı:r 
meyi bilen bir adamsa ... 

Yıldız: 
- Canım kocacığım. dedi. 

seni ben bir yıl var ummadığın 

tarzda gözledim, oturduğun sıra -
nın arkasından arkadaşlorımla kaç 
defa belli etmeden seni gozetledim. 
Yaşlı bir kadın kılığına bıle gırdi
ğim günler oldu Seni ışınin başın
da da buldum. seninle goruştı.im.. 
Hiç sezdin mi? 

Sen el uzatılmıya değer bir a
damsın. Evlenmemizı geciktıren 

senin istiğnan oldu. Tabii ben de 

müstağnı kaldım . Yoksa pembe en 

tarili yavru daha aylarca "1ce ö

nünüzden geçecek, geçtiği de sana 
sorulacaktı. . 

Şimdi, ben sana soracağım Fua~ 
cığım: 

Nasıl oldu da. iki aydan sonra 
beni almayı t:ısarlndın bu kadar 
istiğnadan sonra bu karar cabuk 
verilmış sayılmaz mı? 

Fuat scsını çıkarmadı 
Yıldızın aşkla dolu '>CSl· 
- Karşılık vennıyorsun cvg1-

ıım diyordu 
Fuat Yıldızın ellerlnı avucunun 

içme aldL 
- Nasıl iki ay Yıldız? İki yıJ var 

ki, seninle meşgulüm. 
- İki yıl oluyor Adaya taşına

lı ... 
- Ben senin için Adaya taşın

dun. Sen, bunu sezmedin mi? 



lOZILAY 

Altı Servetimiz 
l Şu Garip Dünya: 

Toprak Bir 
•• 

Türk Madenciliği 
inkişaf Yolunda 

İngilizirl 
Basına , 

Gelenler 
Londra temyiz mahkemesi, bugün

lerde Hubert Prat namında genç bir 
İngiliz tacirini, evlenmi'l olduğu iki 
kadının nafakalarını vermiye mah
kum etmiştir. Hubert, İngilterede ba
şına böyle bir felaket gelen ilk bed
baht adamdır. Fakat buna da kendisi 
sebep olmuştur. Çünkü birinci kan
sından aynlırken, kansı şayet başka 

bir erkekle evlendiği takdirde buna 
nafaka verip vermiyeceği şart koşul
mamıştır. 

M aden inkişafının: artık sis
tematik bir programa bağ

lanmıştır. Son üç senelik dinamik 
maden çalışma tarzımız bes esas 
dahilinde toplanabiliyor: 

1 - Kömür endüstris4 
Z - Bakır endüstrisi. 
3 - Altın ve güın~lü kınşun en 

düstrisi, 
4 - Demir cevheri, 
5 - Arama işleri. 
Kömür endüstrisinde programa 

esas ittihaz edilen hedef şudur: 
Kömür madenlerimizin çalışına 

tarzını asri ve fenni bir şekle ifrağ 
ederek rasyonel çalışma tarzının t4 

sisini temin etmek. Bu suretle yal
mz Eti kömürünün istihsalini bir 
milyon yüz bin tona çıkarmak. 

Ayni zamanda diğer madenlerde 
kendilerine terettüp eden vazife
yi yapacaklanndan umumi istih
ıalatımız 3,000.000 ton olacaktır. 
Bir taraftan istihsalimiz artarken 
diğer taraftan kömür sanayümi
Ein desteği vaziyetinde olan tec
rübeli işçi ve mütehassıs yetiştir
mek te programın canlı tatbikının 
başlıca esaslarından biridir. Ayn
ca Linyit kömürü istihsalimizin da 
bili istihlfild karşılaması için lü-
ıumu olan mahallerde Linyit istih 
aaline ehemmiyet verilecektir. Bu 
meyanda Değirmi Sazda Eti Bank 
80,000 tonluk bir istihsal programı 
rıın tatbikına başlıyacaktır. 

B akır endüstrimiz geleck se
nelerde mühim inkişafa 

namzet bulunmaktadır. Kuvars
han bakın senevi 2500 tonluk bir 
istihsal kabiliyeti ile Türkiye ik
tısad.i bilançosunda aktif bir vazi· 
yete geçmiştir. Bundan sonra Er
gani Bakın 7500 - 10.000 tonluk 
bir tesisatını ikmal etmek üzere 
hümmalı faaliyettedir. Buna ila
veten Çoruhtaki Morğul madeni 
ikinci sene nihayetinde 10,000 ton 
istihsal kabiliyetinde bir tesisata 
sahip olmak üzere etütleri M. T. 

• A. Enstitüsünce ikmal edilmek ü
zeredir. 

Altın ve simli kurşun endüstri
mizin istikbal inkişafında yer a-

. lan başlıca madenimiz Bulgardağ
dır. Halen Balya ve Anamur ma

denleri işlemektedir. Eski tarihler 

de çok iptidai bir tarzda işliyen 
Bulgardağında bütün izabe müşkü 
!atını yenecek asri tesisatın vücu
de getirilmesi için lizım gelen e
tütler yapılmıştır. Şimdiye kadar 
yapılan etütler neticsi 250.000 ton 
hık % 7 kurşunu ihtiva eden ve 
bu cevherin beher tonunda 11 
rram altın, 250 gümüş bulunan cev 

· her mikdarı tesbit edilmiştir. Bu 
rnikdar muayyen bir sahaya inhi
lal' etmekte. olup bu yekı1nun ça
lışma programında tatbik edile-
cek ihzari ameliyelerde daha fazla 
kabarması muhtemeldir. Erazinin 
Jeolojik vaziyeti bu ümitleri tak
'Viye eder mahiyettedir. Bu tesbit 
edilen miktar şimdilik muayyen 
bir sermayeyi amorti edebilece
ğinin üadesidir. Keban maden.imi 
zin ayni işletmeye bağlanarak is
tisman da kabil görülmektedir. 

D lvrfk civarında bulunan va
sati 65 demiri ihtiva eden 

10 - 15 milyon tonluk bir cevher 
Yekfuıu M. T. A. Enstitüsünce ya
pılan tetkikat neticesi tesbit edil
Dıiştir. 

Bu cevherin şimdiden istilısal 
devresine geçmesi Karabükte ku
rulan demir fabrikalarımızın ihti
yacını bugünden hazırlamış bulun
mak üzere demir llıracına fimdi
den başlanması programımızın gö 
rüş esaslanndandır. 

Arama lşlerlmlzin lfletmt -
1'e ıeçllınesi tahakkuk eden ma
den yatakları hakJnnda iiç sene
lik tesi.I programımmn mütevazin 
bir tekilde maden arama işlerine 
devam edilecektir. Bunun için elde 
elan arama tilerine U!veten ı>et-

Maden i,lemekle mqgul fabrikalarımızdan birinde 

rol aramaları tevsi edilecek ve 
sondaj adetleri çoğaltılacaktır. 

G örülüyor ki bu program sa
yesinde memleket iş hacmi 

mühim mikdarda artacak, mühim 
bir döviz kaynağı olan maden ih
racatımız bir kaç sene zarfında 

kendine IAyik önemli yeri alacak
tır. 

Yeni programın esaslannı bura 
da tekrarladıktan sonra son 10 ay
lık maden istihsalimizi aşağıya yt1r
zıyoruz: 

Türkiye Cümhuriyetinin 1937 se 
nesi 10 aylık maadin imraratı: (Ba-
zı rakamlar tahmiııldir.) 

Taşkönıilı" 1 960 000 Ton 
Linyit 89 689 • 
Krom 
Çinko cevlıerl 
Kurşun cevheri 
Borasit 
Zımpara 

Lületqı 

Cıva 

Antimuan 

155 023 • 
10 250 • 
12 045 • 

3 278 • 
9 408 • 

•93 Sand.. 
393 Şişe 
395 Ton 

1 KIZILCAHAMAMDA: 

Odun ve 
Kömür Sıkıntısı 
Devam Ediyor 
Kızılcahamam (Kızılay)-Cesim bir 

çok ormanların göbeğinde bulunan 
kazamız, kışın bu soğuk günlerinde 
şiddetli bir mahrukat buhranı geçir
mektedir. Bilhassa kahvehaneler, fı
rınlar ve aşçılar buhrandan müteessir 
olmakta, vaktile külliyetlice odun a-
lamamış olan fakirler de acınacak bir 
halde bulunmaktadır. Kazamız Bele
diyesi, mali kudretsizliği yüzünden, 
yardım tedbirleri alamamıştır. Za.ma 
nında külliyetli orman resmi yatırını
ya kudretleri müsait olmıyan köylü
ler de artık kasabamıza mahrukat ge 
tiremez olmuşlardır. 

Ankaraya Çam Fidanları 
Gönderiliyor 

Kızılcahamam, (Kızılay)- Etrafın 

karla kapalı ve arazinin pek 8rıza1ı 
olmasına rağmen, karamızdan 

Ankara Belediyesi bahçeler müdiri
yeti namına çam fidanları çıkarılıp 
kamyonlarla gönderilmesine devam o 
lunuyor. 

Amyant 
Kükiirt 
Zırnık 

Çimento 
Manyezit 
Kil 
Mermer 
l\laden suyu 

112 • 
z 900 • 

15 • 
136 084 • 

200 • 
8 355 • 

Z 345 t ve ll2 ma 
864 587 L. 

B u listenin tetkikinden anla
şılacağı üzere halen de ma 

den istihsalimiz bir sene evvel-
kine nazaran yeniden inkişaf gös
termektedir. Kömür istihsalimiz 
Thtısadi ve İdari mühim tahavvül

ler geçirmesine rağmen bir sene 
evvelki yekunu tutmaktadır Krom 
istihsalimiz 1923 denberi devam 

eden artma hızında yürümektedir. 
10 aylık Krom istihsalimiz 155.000 
tonu geçtiğine nazaran 1837 ih
raçatı 180,000 tonu aşacağı tahmin 

edilebilir. Bu yekunda Eti Bankın 
Güleman madeninden ihraç ettiği 
takriben 50 bin tonluk bir miktar 
da bulunacağını ütiharla ilave 
ediyoruz. 

Çok Garip Bir 
Hakaret Davası 

Hakikaten günün birinde ilk kansı 
başkasile evlenmiş. Bunu müteakip 
Hubert te ikinci bir kadınla evlenmiş 
tir. Fakat evlenen ilk kansının nafa
kasını kesmiştir. Bunun ürzerine ilk 
kansı, nafakasını vermekte devam et 
sin diye Hubert aleyhinde açlığı da
vayı bütün İngilterenin hayretini mu 
cip olacak şekilde kazanmıştır. Şiın
di Hubert, başkasile evlenen ilk ka
risile şimdikini beslemiye mecbur 
kalmıştır. .. 

•• 
Çamaşırcı Kız Üniversiteli 
Aınerikada Etel Dolan nfunında 

genç Üniversiteli bir kız, at üzerinde 
gezmiye çok meraklı imiş. Fakat fa
kir olduğundan ve maişetini de bir 
çamaşır fabrikasnda kirli çamaşır 
yıkamakla temin ettiğinden bir at al
mıya parası yokmuş. Nihayet bu fab
rikada çalışmakla biriktirdiği para 
ile bir at almış. Buna binerek her 
gün evlerden yıkamak için kirli ça
maşır topluyormuş ve ayni zamanda 
da Üniversiteye devam ediyormuş. 

• •• 
Evlendirmek için komisyon 
Aınerikada Maiden kasabasında 

Barni Braun namında biri bir an ev
vel lazım ev lendirm.ek istemiş, ~1-

nun için evlenmelere vasıta olan ara
ci Benjamin Gordon namında bir a
dama müracaat ·etmiştir. Gordon, 500 
dolar komic;yon almak şartile evlen
miye namzet bir erkek bulmuş ve 
derhal düğün yapılmıştır. Fakat, ba
ba, düğünden sonra 500 dolan ver
mekten vaz geçmiştir. Gordon da bu
nun üzerine açtığı davada kendisinin 
sayesinde damatla kıiın seviştikleri
ni ve kendilerini biribirlerine tanıttı
ğını ileri sürmüş ve bu iddiasında 
mahkemede haklı çıkmış, netice
de Braun, Gordona 500 dolan der
hal vermiye mahkfun edilmiştir. 

.. 
•• 

Nehre Yuvarlanan Kervan 
V arşovadan bildirildiğine göı:e, 

donan Visla nehri üzerinden araba
larile geçerlerken bir çingene kafi
lesi, buzun kırılıp çatlaması neti
cesinde, batarak nehirde boğulmuşlar 
dır. Yalnız henüz nehre yanaşmamış 
olan bir araba içindeki bir erkek ile 
kadın ve iki çocuk ölümden kurtul
muşlardır. 

• •• 
Tam 15 Sene Çalışmlf 

Avusturyalı Bakteriyoloğ 47 yaşın 
da Dr. Frants Gerlaşi kanser basilini 
görmek için bir yeni mikroskop yap
mıştır. Bunda, kanser basilinin ya
nında diğer basiller de görünüyor
muş. Alim, bu mikroskopu meydana 
getirinciye kadar tam 15 sene çalış
mıştır. 

NİKSARDk 

Niksar Kalesinde 

Yeni işaret Kulesi 
Kızılcahamam Belediyesi Niksar (Kızılay)- Kışın burada ha 

Halsiz Bu genç ve gilzel kız, bir İngiliz ıah· f'ıf geçmesi Belediye faaliyetlerinin 
Kızılcahamam, (Kızılay))-Gelirinin ne yıldızıdır. Arkadaşlanndaıı birisi, durmamasına yardım etmiştir. Su ile 

azlığı yüzünden müstahdemlerinin yapııı büyük ıösterdiği için bu kız- müteharrik elektrik santralinin inşa
maaşını bile zorlukla verebilen bele- cağız onun aleyhine mahkemeye mil- sı ilerilemiştir. Umumi kabristana gi 
diyemizin hariçten yardım temin e- racaat ederek bir dava açmıştır. Bu den yolun, nakil "8Sltalan lşliye
demez.se birşey yapmıya muvaffak <>- kızın kanaatine ıöre bir kadına ih- cek hale getirilmesine uğraşılıyor ve 
Iamıyacağı anlaşılıyor. Belediye bir burada her gün yüz amele çalışıyor. 
gaz deposu yaptırmadığı için ikide bir tiyarlık atfetmek ona brp irtiklp Kalede bir ipret kulai inpsına baf" 
petrol buhranı ve ibtikan başgöster- edilmJ' en bftyük hakaretmq lanılmıştır. 
mektedir. Kasabamızda stok un bu- *Niksar (ıt:zılay)- Jımstahsilleri 
lundurulmamakta, yollann karla ör- Erzurum Hamamlan mh tdtiinleriııi deler fiyatla .ı.cu 

Kadın, kocasının ıstırabiyle candan meşgul olduğu müddetçe, o aile ac>-: 
nuna kadar saadetten hiç mahrum kal.mu. 

Aile Saadetinde 
Erkege ve Kadına 
Düşen Vazifeler 

Yazan: 
MAURICE DEKOBRA 

(MARUF FRANSIZ MUHARRiRi) 
~~~~ 

B u meşhur Fransız mu 
harriri diyor ki: Er

keklerin kadın ruhiyatını 

anJamaJan için çalışmak. 
zahmet çekmek lazımdır. Ka 
dın hoşnut olursa, sadakat
sizlik göstermez. Kadınlar 

da kendilerini daima yenile
mek sanatini bilmelidirler. 

K adınlar içinde sadakatsiz ola
nı yoktur. Kadınları ancak 

erkekler sadakatsizliğe sevkederler. 
Kadın bir erkeğe sadakatsizlik gös
terdi mi yapılacak iş kadından inti
kam almak değil, evvela bir ayna -
nın karşısına geçerek kendine bak
mak ve şu suali sormaktır. 

- Bu muameleye layık olmak için 

neler yaptım? 
Evlilik hayatından memnun ve 

hoşnut olan her kadın, evine ve zev

cine sadıktır. O halde kadın aldatı
yorsa, bundan erkek mesuldür. Bu 

mesuliyehtini üzerinden atmak için 

kanunun himayesine sığınan erkek 

iki kat ahmaktır. 

Buna karşı gelmenin ~ ne
dir? 

Hadiselerin çoğunda göze çarpan 
en mühim nokta erkeğin kadın me
selesini anlamak için fazla vakit 
bulmak istemediğidir. Erkek, hiç 
uğraşmadan, sevdirmeğe, imkan bula 
cağını sanar. Halbuki sevilmek işi, 

adeta bir fen gibi tahsile değer, ve 
ancak uzun hazırlıklar sayesinde bu 
fenni kavramağa imkan hasıl olur. 

Seven ve sevilen adamı, büyük 
bir diplomat saymak hata olmaz. 
Erkekler kısa görüşlülük, ve gabilik 
yüzünden bir çok ihtiras hadiseleri
ne ve cinayetlerine sebep oluyorlar. 
Bunu anlamak için şu mülahazalara 
dikat yetişir. 

B tr lokantada yalnız bulundu
ğunuzu farzediniz. Karşınız

da biribirini seven bir çüt oturuyor. 
Belki de evlidirler. Arada bunların 
sinirlendiklerini ve hiddetlendikleri 
ni kadının hareketlerinden anlıyor -
sunuz. Kadın, erkeğini bırakıp gide
cek bir hale gelriıiştir. Erkek bu sı
rada, anlaşmamazlığa sebep olan 

nokta üzerinde nahak yere ıs
rara devam ederse kadın daha fazla 
sinirlenir. Halbuki bu sırada kadı
nı yumuşatmak erkeğin elindedir. 
Yalnı% onun kullanılacak kelimeleri 
bilmesi ve kullanması lhımdır. Bun 
lan kullanmak sayesinde büyük bir 
hldi.cııenin önü alınır. Karısını seven 
adam sumıumı ela bilme'lidir. 

erkek, otomobili hakkında bir çok 
şeyler öğrenmeğe çalışır ve bunlan 
öğrendikten sonra otomobilini aev.k 
ve idare imkanlarını elde etmek için 
de bir hayli uğraşır, ve niyabet bir 
gün bir çok merasimden sonra bir 
ruhsatiye alarak otomobilini işletir. 

Erkeklerin kadın ruhiyatını anla ; 
mak için ayni zahmete katlanmak 
istememelerinin hikmetine akıl er ; 
dirmek kolay değildir. Halbuki ka.
dm kalbi ince bir tetkike değer bir 
filemdir. Fakat erkelerin ekserisi bu
nu ihmal ederler. 

Erkeklerin sadakati ne ka~ 
lann sadakati ayni esaslara 

dayanmaktadır. Fakat kadın ruhi
yatçı tarafından•ihmal olnnmamam. 
icap eden bir çok erkek hususiyetle
ıf vardır. 

Kocasının tam sadakatini k~ 
mak istiyen bir kadın, kocası ıan..; 
fından idare edilmek istediği gibi 
kocasını idareye yarıyacak diploma-
tik bir teknik sahibi olmalıdır. Yaul 
kadın, kendini daima yenilemek sa
natına vakıf olmak gerektir. Kendi
ni yenilemeyi bilmiyen, her Wıza 

ayni parçayı çalan bir piyanist gibi 
olur. Belki çalınan parça güzeldir~ 
caziptir. Fakat ne kadar cazip ve gü 
zel olursa olsun ancak bir kaç defa 
dinlenilebilir. Ayni şey mütemadi
yen tekerrür ederse insana kaçmak 
ve uzaklaşmak hissini verir. 

Hayatta bir çok kadınlar bu vazi
yettedirler. lşleri güçleri, ayni par
çayı ayni şarkıyı okumaktan farksız 
dır. Ihtimal ki benim gibi bir ada
mın bekar kalmasının en büyük se
bebi de budur. 

SIVASTA: 

Suşehri Civarında 

Define Aranıyor 
Suşehri (Kızılay)- Bir saat ötedeki 
Karamanderesi çiftliğinde, sahibi es

ki mahkeme reisi Mustafa tarabn -
dan define aranılmaktadır. Henüı 

bir şey bulunamamıştır. 
Zaraya Su Getirtilecek 

Zara (Kızılay)- Havalar düzelince. 
buraya içmesuyu getirtilmesi için te 
sisata başlanılacaktır. Masraf 40 bin 
lirayı bulacaktır. 10 bin lirasını fü~ 
fıa Vekaleti vermiştir. * Zara (Kızılay)- Zülfikar oğlu 
Osman adında biri Zeynele kaçak ra
kı satarken yakalanmışlardır. * Sıvas (Kızılay)- Piyasaya bol 
miktarda tilki. tavşan, porsuk ve bir 
azda sansar derun gelmektedir. He
nüz İstanbula sevkiyata başlanılma· 
mıfb.r. 

tüldüğü kıt günlerinde un getirileme tacirlerin gelmemıt ~-
diğinden tınniar kapanmakta, ahali Kapandı * Nibar (Kmla7)- Onbefgtbıden --
80D derece ihtiyaç içinde ltalınakta- beri havalar müsait gittiği için. mm Erkekler, 'baytın her . fuD,-et 

aahuuıda bilgi ,. vukuf ... 
bibi olmak isterler 'ft bu wkufu el
de etmek için her zahmete .kailaJlır.. 
lar. Fakat ayni erkeler, .kadınlan 
bir Wıza an]amıı gibi hareket eder
"tt. Mesell bir otomobil satın alan 

* Arpa flyatlan oldukça yüksel
miftir. Samsun ve Malatyaya 195 ton 
arpa gönderilmiştir. 

dır. Birçok masrafla yaptınlan kasa- Erzurum (Kızılay)- Burada 'bMfhı lul ekflmesine baş'lanılmıştır. Evve}. 

ba plcinının tatbikında müsamaha göe hamamlar kapatı.I.mıştır. İcaplannı ki 8elle pirinç satışlan beklenen kıy
terilmekte, bir sayfiye merkezi ol- yerine getirmedikçe hiçbir hamam meti bulmadığı için bu sene pirinç zi
mak lizımgelen kasabamız bu yüzden ve banyonun •çdmagına mftsaade o- raatlnbı geçen senekine nisbetle aı. 
de .rfrıelfütini k.avbetmektedir. lı:mmıyacalriır. olacd:ı tahmin edilmektedir. 

Yapalı 'ft ham deri fiyatleri dü~ 
mekte devam ediyor. Ziraat Bankası 
köylüden buğday almaktadır. İstan
bul ve Ankara piyasaları gevşek ol
duğundan devamh 11eVkiyat basla -
... _. t 
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,!,ağdan Soldan ,,. 

Bugün de ıinema Jünyaanrn en çok ıevilmt-tke olan 
marul yıldızlarından •evimli bir ~ilt 

irkaç Sene Sonra 
emada Mühim 

I kıl3plar Bekleniyor 
Amerikada Holivutta Metro 

Goldvın sınema şirketinin teknık 
mudurlerınden birisi, sinemanın is-
tk1balı hakkında mühim sözler 
soylemiştır. Dırektörun anlattıkla

nna gore, sinemacılık alemi birkaç 
sene sonra bambaşka bir mahiyet 
alacakmış. 

Bu inklap sinema aleminin her 
şubesinde şahit olacaksınız. Bu tek-
nik mudur önce artistlerden bah
sediyor ve diyor ki: 

"- Bugun hala sinema, güzel 
kad n yıldızların hüküm sürdüğü 
bır alem halindedir. Fakat artık gü 
zel yddız bulmakta müşkülat çe
kılmektedir. Çunkü güzel kızlar 
sinemaya intisap etmek istemiyor 
lar. Sınema aleminde, beyaz per
dede omurleri çok kısa olduğu i
çin sonradan hayal inkisanna uğ
ramamak maksadile sinema şir

ketlerınin en cazip tekliflerini bi
le kabule mütemayil görünmüyor 
lar. Halbuki eskiden böyle değildi. 
Genç ve güzel kızlar, istikbaldeki 
ôkıbetlcrının ne olacağını hiç dü
şıinmıye luzum gormeden yıldız ol 
mıya can atıyorlardı. Bugünkü 
genç kızlar. hele Amerikada tay-
yarccilıği sinemaya tercih ediyor 
lar Tayyarenin sinema üzerindeki 
menfi tesiri çok geniştir. Amerika 
da güze) kızlar hep pilot oluyor
lıır İşte bu sebepten birkaç sene son 
ra erkek yıldızlara sinemada daha 
genşi bir yer verilecektir Bundan 
başka genç kndın yıldızlar yerine, 
sanat hayatları muvaffakıyetle geç 
miş olan yaşlı tiyatro artistleri ter 
cıh edilecektir. 

Dığer taraftan televizvonun ae
nişl mesı etrafındaki tetkikler ve 
çalışmalar da oldukça ilerilemiş
tir Tele"·izyon sinemacılıkta çok 
muhım inkılaplara sebep olacaktJr. 
Bugün İngiletre ve Amerikada te 
levızyon neşriyatı yapılmaktadır. 
Şımdilik mahdut sahada yapılmak 
ta olan tclevızyon neşriyatının 

hududu hayli genisllyecektir. Bu 

vaziyet karşıstnda bugünkü sine -
ma salonları tarihe karışacak, ye-
ni sinema salonlan yapılacaktır. 

Ses meselesi de bugünkü şek
lini değiştirecektir. Filme ses ve
ren cihazlann artık modası geç
miştir. Ses tertibatına ait yeni ve 
çok modern aletler icat edilmek ü
zeredir. İşte bütün bu sebeplerden 
dolayı sinemacılık yakın bir istik
balde çok geniş bir hayret verici in 
kılaplara sahne olacaktır. 

Diğer taraftan filmlerin mevzu· 
larında da belli başlı değişmeler <> 
lacaktır. Halk, bir zamanlar ko· 
mik filmleri çok tutuyordu. Fa 
kat iyi komik artistler yetişmez o
lunca kumpanyalar dıram mev -
zulanna ve tarihi mevzulara ehem 
mfyet vermiye başladılar. Bugıın 
ise bunların da modası geçmekte
dir. Halk dinamik komedilere ba
yılıyor. Fakat şunu da söyliyeyim 
ki Şarlonun ve komik Lüinin mo
dası artık geçmiştir. Bugünkü ne
sil, komik film denilince daha baş
ka şekiller arıyor. Eskiden Şarlo
nun papuçlanna. şalvar biçimi pan 
talonuna gülenler bu vazi-
yet karşısında dudak büküyorlar. 
Komik filmlerde de yeni yıllann 
teHikkilerine uygun bir şekilde di 
namizm istiyorlar. 

İşte sinemanın istikbali bu film
lere doğru gidiyor. Bu şekilde bir 
kaç film hazırlıyan kumpanyanın 

milyonlar kazanması işten bile de
ğildir. Bunlardan başka İngilte
re ile Amerika arasında hükiim sü 
ren şiddetli sinema rekabeti. İngil 
terenin lehine olarak inkşiaf ede
cek ve bütün Amerikan sinemacı
lığı çok zarar görecektir. İngilte
rede sinemacılık çok başka bir ~ 
kilde inkişaf halindedir Bu inki
şaf fili neticelerini vermek üze-
redir. Bu takdirde Amerikan sin&
macılığında, telafisi çok müşkül raJı 
neler açılacak ve bugün Amerlka
ya vuku bu lan yıldız akını lngil
tereye dobıı dümen kıracaktır. 

Küçük Sinema 
Haberleri 

Shirley Temple, Bayan Roose

velt'in en çok başlandığı ve seve se

ve seyrettiği sinema artistidir. 

* Meşhur sahne vaztı Cecil B. dt: 
Mille çocukken fil sürücüsü olmak 

istiyordu. 

* Byron Shelley'in kansı olan Ma-
ry Shelley, çok korkulu bir rüya gör 

dükten sonra Frankenştayn'ı yaz
mıştı. 

* Fay Wray c;ocukluğundanberl ar· 

tist olmağı aklına koymuş ve maksa
dına nail olmuş olan yegane sinema 

yıldızıdır. 

* Buna mukabil Fred A5tafre ~ 
cu.kken futbolcü, William Pawell de 

lUaiyeci olmak istiyordu! 

* Herkesin bir merakı olduğu gıöl. 

Norma Shearer'in başlıca merakı da ı 

güzel eldivenlere sahip olmaktır. 

* Marlene Oietrfch'in bacaklan ar-
ak yanm milyon dolar getirmiyor. 

Çünkü bu artisti Greta Garboya ra

kip yapmak için boşuna uğraşan Pa
ramount. bu davadan vazgeçmiş ve 
mukaveleyi feshetmiştir. 

* Marlene Dietrcih. bft (Ok 1dşflerln 
zannının hilafına olarak. katiyen bri 
,.antin kullanmaz; yalnız film çevir 
miye başlamadan önce saclanna yal 

dıilı bir t.oz serper. 

* Dantelle Darrieux, JJollywoocJ•da 

1eni bir kuvafürü lanse etmiştir. Bu

nun ismi Darrieux kuvaf ürüdür. 

YukanJa: Güzel Olga Çekova yeni çeoirJiği lilmJe. 
'AfOğıda b!'günün çok beğenilen yıldrzlanndan 

/utta Freybe Üe Peter Dan yanyana 

kullanmaktır. 

Güzel Yüz 
i~in ilk şart 

güzel d:ş 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart da 

RADYOLIN 

Mikroplan yüzde l 00 ö1dürür, dişleri hrçanın giremediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, el.iş et.lo

rini b~ler ve hashtlanmalarma mani olur. 

EN MÜKEMMEL, EN HOŞ, 

:N iKTiSADi 

Neden 
Aspirin ? 

Ç~lcü-'ASPlRf W seneTe.., 
denberi her türlü so~uk•l7 

gınlıklarına ve a~rılara lcar1' 
tesiri şaşmaz bir il.le oldutııunJ 

1sbat etmiştir._ 

A S P İ R 1 N ·ın feslrfn°leil"' 

emin olmak için lütfen ffi markai 

.sına dikkal ediniz.... 
\ 

ANKARA 
. 

ANONiM TÜRK SiGORTA ŞiRKETi 

, 

Sigorta tekniğinin modem esaslan üzerine kunıl~ en 

kuvvetli finansal gruplara istinat eden tam milli bir aigorta 

tirketidir. 

Sigortaya ait her mü,külünüz hakkında gİfelerin4en mem

nuniyetle malfunat verilir. 

Adres: İstanbul, Yeni Postahane karşısında Erzurum Ham 

altında. Telefon: 23883 

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN : 
Bayramda 4 gün eyyamı adiye tarifesi tatbik edilecektir. 

FAZLA OLARAK YALNIZ 3 NCO PAZAR GONO: 
1 - Pazar tarif esinde yazılı 303 numaralı sefer aynen icra 

edilecektir. 
2- Eyyamı adiye tarifesinde yazılı 182ve184 numaralı te

ferler 25 er ve 188 numaralı sefer 15 dakika aonra yapılacaktır. 
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Fransada Koti, Obiqan, Gerlen, 
Türkiyede yalnız 

HASA 
ltrıyatı 

Dünyanın her tarafında ,ok takdir eJüen lındıklarımız ağaflardan toplanırken 

Hakiki çiçeklerden istihsal olunan 
kıymettar esanslarla en saf mevaddı 

iptidaiye ile yapılan Hasan ltriyab 
cihantümul bir töhret kazanmıtlır. 

ihtikar derecesinde pahalı olan Tür
kiyede yapılıp Avrupa etiketi kulla
nılan ve halkı aldatan yaldızlı ve süs
lü markalara itimat ve emniyet ede
miyen Bayanlar ve zevk aahiplerile 
anlayı,lı insanlar bilhassa Türkiyede 
ikamet eden ecnebiler ıeve seve ba
yda bayıla ve takdir ede ede Hasan 
rtrıyatını kullanıyor'ar. Türkiyede o
na rakip olabilecek bir tek ecnebi fir
ması bile yoktur. 

ihracatımız Yaş Meyva 
Yurda Para 
Kazandıracak 

T ü rklye, mütenevvi iklimi, 

ekseriyetle berrak ve gü

neşli seması, münbit toprağı saye
sinde eskıdenberi bol çeşitli ve 
nefis meyve yetşitircn memleket
lerin başındadır. Ziraat tarihi, Av
rupa ve Amerikanın muhtelli mın
takalarında halen istihsal olunan 
birçok meyvelerin menşeini Ana
dolu olarak kabul cı,tmektedir. 

Türkiye ihracat ticaretinde mey
ve grupu, tütün hariç olmak üze
re, en büyük yekunu teşkil eder. 
Garbi ve şarki Anadolunun bazı 

mıntakalarında meyvecilik, tarla 
ziraatine nazaran daha hfıkiın bir 
mevkidedir. 

Memleketimizde meyve ticareti
nin ekseriyetle kuru olarak yapıl
makta olması, bu mahsullerin nefa 
seti ve emsaline faikiyeti dolayı
sile dünya pazarlannda her zaman 
için muşterı bulmuş olmasından ve 
zamanla bu sahada tedrici bir se
leksiyona tabi tutulmasından ileri 
gelmiştir. Bu arada yine eskidenbe 
ri komşu ve yakın memleketlere 
yaş olarak meyve ihracatı mahdut 
mikdarda dahi olsa devamlı bir ma 
hiyet arzetmckte idi. Şu kadar var 
ki, son on yıl içinde beynelmilel 
yaş meyve ve sebze ticaretinin bun 
yesi bilhassa soğuk hava nakliyatın 
dald mütezayit tekemmülatla mü 
vazi olarak büsbütün değişmiş ve 
yükselmiş bulunmaktadır. Bu saye 
de arsıulusal yaş meyve ve sebze 
ticareti içerisine uzak deniz aşın 
memleketlerin bir çoğu da katılmış 
'7e gittikçe kazançlarını arttırmak 
ta bulunmuşlardır. 

C ümhuriyet hükumeti, bu va 
ziyct dahilinde memleketin 

Jı:endi tabii imtiyazlarından istUa
de çarelerini nazardan kaçırmamış 
Ve yeniden tanzim olunan ziraat ve 
sanayi programlannda yaş meyve
ciliğe mühim bir mevki verilmiş-
tir. Meyve ziraatjnln islahı, istas
yonlar ve (idanlıklar tesisi için ted 
birler alınırken beynelmilel piya
salara yaş meyvelerin mümkün ola 
hilen ihraç tecrübelerinin yapılma 
tı hususunda yüksek ricalimizin ver 
iikleri direktifler bu seneden itiba 
ren tatbik edilmiş bulunmaktadır. 
Tariş üzüm kurumunun, bu sene 

ııin mahsul mevsiminde soğuk ha
ra tertibatlı vapurlarla, doğrudan 

!oğruya Londra ve Hamburg piya

salanna ve Sellinik tarikiyle so

ğuk havalı vagonlarla ayni memle 

ketlere yaptığı muhtelif parti ü

:tüm, kavun ve karpuz sevkiyatı, 

iptidalarda nakil işlerindeki bazı 

hatalar yüzünden müşküllere ma
ruz kalmış ise de en son partinin 
ihracı büyük muvafCakıyetle neti

celenmiş ve beynelmllel piyasalar

da yaş meyve ve sebze ihracının 

ıelecek yıldan itibaren teknik bll

l!i ve tecrübelere istinaden vAsl m1k 

"~~ 
Hükumet, yaş meyve ihracı-! 
na büyük bir önem vermek
tedir. Bu sayede önümüzde
ki senelerde bu dava da tam ~ 

L manasile başarılmış ; 
olacaktır. 

~.#-1-11.#~ 

işte, Türk muzu 

yasta yapılmasımn miimkün olaca 
ğı kanaatine varılmıştır. 

L ondra ve Hamburg piyasala 
nna beşinci parti olarak 

gönderilen yaş üzüm ile kavunlan
mıza ait sevkiyatın safahatı berveç 
hizirdir: 

Taze üzümler ve kavunlar 6, 7, 
8 ve 9 Birinciteşrin günlerinde Ay
valıktan Danimarka bandıralı Er
na vapuruna yüklenmiştir. Gemi
nin soğuk hava anhan daha önce 
4 dereceye kadar soğutulmuş bu
lunuyordu. Üzümler Bergamanın 
şimalindeki Kozak havalisinden ge 
tirilmişti. Pek güzel ormanlarile La 

denizden görülebilen Kozak hava· 
}isinde vasi mikyasta bağlar bulun 
maktadır. Buralardan alınan üzüm 
ler kırmızımsı renkte, yuvarlak ve 
büyük taneli idi. Bu üzümlerin nor 
mal hasat zamanı Eylüldiir. Ayn 
ca bir mikdar da beyazımsı renkte 
ve taneleri zeytin şeklinde üzüm a
lınmıştır. Mahallerinde ambalaj e
dilml~ olan üzümler kamyonlarla 
sahile getirilmiş ve kamyonlardan 
da küçük nakliye vasıtalarile nhtı 
ma yanaşmış bulunan gemiye taşın 
mıştır. Üzümlerin gemiye alınma
sı, hususi tertibatla vaki olmuş ve 
böylece tanelerin herhangi bir su
retle ezilmelerine meydan veril
memiştir. 

A mballj HoTianda sandığı a
dı verilen sandıklarda ya

ınlmıstı. Küçük bir kısım ise Ar-

jantin sistemi sandıklara konmuş 
tu Kavunlar basit sandıklarda 6, 
8, 10 ve 12 şer tane olmak üzere 
ambalaj edilmişti. Gerek meyvele 
rln. gerekse meyvelerle sandık ke
narlannın, yanı tahtaların aralan
na talaş konmuş ve bu suretle mey 
velerln biribirlerine ve tahtalara 
temasının önüne geçilmiştir. 

Yükleme ameliyesi 10 Birlnclteş 
rln günü bitmiş bulunuyordu. Va

pur ayni gün kalkarak Almanya

dan celbedilen soğuk hava işleri 

mütehassısısının da i~irakile Lon

dra yolunu tutmuştur. Meyveler 

yüklenirken sıcaklık 29 derece idi. 

Üzümlerin yüklendıği ambarın için 

deki hararet ise hareket iınında 18 
derece bulunuyordu. 

Vapur kalktıktan sonra, anbarda 

ki hararet bir taraftan indirilir
ken, diğer taraftan da muntazam 

fasılalarla ölçülmüştür. Hararet 
hatta sadece ambarın gelişi güzel 

bir köşesinde değil, bilakis ayni za 

manda tavanında, zemininde, san

dıkların arasında ve üzümlerin i

çinde de tcsbit edilmiştir. Kapak
sız olan Hollanda sistemi sandıkla

rın harareti ile kapaklı olan Arjan 

tin sistemi sandıkların harareti a
rasında daima bir derecelik fark 

bulunmuştur. Sonuncuların hara

reti birincilerinkinden bir derece 
fazla olmuştur. Bir de kapaksız san 

dıklann harareti 2 dereceye indiril 

miş bulunurken, kapaklılann hara 

reti 3 derece t-ulunuyordu. Kapak 

lı sandıkların dahi 2 dereceye indi
:ilmesi kapaksızlara nisbetle 24 sa

at geç vaki olmuştur. Dikkate de
ğer diğer bir cihet de, Akdeniz 

havzasındaki hararet derecesinin 

başkalığıdır. Şöyle ki, Ayvalıktan 

kalktıktan sonra daha cenuba ve 

Afrikaya yaklaşılmasına rağmen 

hararet gittikçe düşerek İzmir sa
hillerinden 10 derece farklı bulun 
muştur. 

u zümler miitehassıs tarafın
dan hergun birkaç defa tet 

kik olunmuştur Meyvelerin bozu
[Arka.8ı 13 üncü.de] 
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o o K MÜESSESATIND 
Her türlü ve birinci. nevi eşyayı rekabet kabul 

etmez fiyatlarla bulacaksınız. 

Sayın haUun nazarı istifadesine vaz'ettiği maUardan bir kaçı: 

Fantezı erkek çorapları 
l\luslni kndın çorapları 
İpekli kadın çorapları 

32,5 kuruştan itibnen 

42,5 ,, 

(Orozdi-Bak marka) 95 
" Kadın kaşkorselcri 42,5 " Kadınlara ipckH külotlar 110 " 

KADIN, ERKEK VE 

Fildekos erkek fanilaları 77 ,5 kuruştan itibaren 

Erkek pijamaları 285 ,, 
Son moda ipekli kravatlar 65 ,,, 
Son moda yünlü kra-
vatlar 110 
Erkek spor gömlekler 170 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

" ,, 

MANTO, PARDESÜ ve KOSTÜl\ıLERİN zengin çe itleri ile l\IUŞAMBALAR TRENÇKOT
LAR ve GABARDİNLER - MA ~TO VE KOSTÜl\ILÜK KUl\IAŞLAR - İpekliler - Tef
rişat kumaşlan - Mantarlı muşambalar - Ayakkaplar - Züccaciye - Yatak takımlan
Hırdavatçılık, şemsiyeler, ıtriyat - Her nevi saatler - Kırtasiye vesaire ... V. s. Bir ziyaret 

kanaat kesbetmivc kafidir. 
·~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Nepiyat Müdürü: 

Ali llaydar KER./ff EN 
TAN l\IATBAASI 

Piyasanın en büyük, en ucuz. 
en son moda e.şyanm 

------~~------------------------~~--~--------- ------ YER L I 
1 ··--··ııte ; Modern Tekniğin Son Tekemmüıu--

FOTOGRAF MAKİNESİDlR 

Mükemmel, dakik ve zarif 
Satış yeri: Beyoğlunda Sümer Sineması yanında FOTO İS

KENDER. Türkiye için depoziteri: UMBERTO J. 
RF...,()'R7() Pncrl~ lmtı1c:t1• 'RP·uo?l]n ~?Q!; ............................................... 

ve A vnıpn çeşitlerini 

ANCAK 
Ba:hçekapı _ Meydancıkta 

ATA 
ATABEK 

( SABIK ŞAlULI ) 
Mllessesatmda hula bilinüniz 

Fiyatlarını 

Tetkik Ediniz. 
TELEFON 
24203 • 24202 
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Güzel Yıl.dızların 
lOZJLA.Y·--:::=::===:=:=========================== ıo 

Başlarına 
Gelenler 

Ç ok ltttf bir gilze1lik lahibl 
olduğumu, henüz O? yedi 

yaşımda iken farketmiye başladım. 
Daha evvel de arkadaşlarım, çok 
güzel ve cazip olduğu.mu söylü
yorlardı. Fakat o zaman henüz ken 

dimi iyice idrik edecek vaziyette 
değildim. Üzerimde aile baskısı 
vardı. Aile terbiyesi tazyiklerin-

den henüz kurtulmaınıştım. Fakat 
on yedi, yaşıma gelince iş değiş
ti Ailem beni biraz serbest bırak-

mıya başladı. Öyle ya, artık koca 
kız olmuştum. Aile arasında ben 
de söz sahibi idim. 

İşte bugünlerden birinde aşkın 
ilk tesirlerile karşılaştım ve o za
man anladım ki bende, sihirli bir 
güzellik, bir melek cazibesi var. 
Çünkü bulunduğum muhitte üç 
genç bana ayn ayn aşık oldular. 
Zavallılar bana yanayakıla tutul
muşlardı. Üçünden de hergün bir 
kaç mektup birden alıyordum. 

G ençlik bu ya .. Bunlardan bi 
rini ben de sevmek arzusu

nu duymaya başladım. Eğer biraz 
hafü meşrep olsaydım, derhal a
şık olacaktım. Ailem bu vaziyeıi 
haber aldı, bitaraf davrarur gibi ol 
du. Fakat bu delikanlıdan aldığım 

mektuplardan anlıyordum ki ben 
çok güzellin ve bana çok zengin bir 
ist ikbal var. Bu sebeple fakir aşık
larımın bütün taleplerini redde~ 
tim. 

Şimdi aradan şu kadar yıl geç
miş bulunuyor. Bu fakir aşıklanm 
dan birisi bugün Fransada milyo
ner hayatı yaşıyor. Bahtı açıkmış. 

Çok zengin oldu. Bütüıı maddi re
fahlara kavuştu. Arasıra bu genci 
düşünüyor ve diyorum ki: 

- Keşki vaktiyle şu delikanlı i
le evlenseydim ... 

Fakat evlenmediğime bir taraf
tan da iyi etmişim. Çünkü o zaman 
evlenmiş olsaydım, sinema hayatı
na atılamıyacak ve bütün dünya 
tarafından alkışlanan, sevilen bir 
mahlıik olmıyacaktım. 

YAZAN: 

Danielle Darrieux 

Güzel Lüian Harvey 

en yeni /~iminde 

ft hayret ettim. Zarf Adeta bir mu 
kavva kadar kalın bir maddeden 
;yapılmıştı. Merakla içini açtım. 
Çok iri harflerle yazılmış, nan ka
dar büyük bir mektup! .. Yani ga
rip bir aşk mektubu. Meğer bu 
ınektubu yazan adamcağız timarha 
nede tedavi gören bir deli f.m4 Be 
nim resimleri görmüş ve bana Aşık 
olmllf. Mektupta diyor kl: 

"Güzel kız .• Eğer siz benlmle ev 
lenirseniz, hastalığım geçecek, hiç 
birşeyim kalmıyacak. Doktor öy
le söyledi." 

Tabit bu izdivacın tahakkuk et
mediğj.ni söylemiye hAcet yok.. Baş 
ka bir gün ild ortak Aşıktan bir 
tehdit mektubu aldım. Bunlann 
ikisi de beni çıldırasıya seviyorlar 
mış. İkisi ile birden evlenmekli
ğim lazımmış... Ne garip bir izdi
vaç teklüi! ... 

Fakat bu çifte izdivaca muvafa
kat etmiyecek olursam yine ildsi 
birlik olup müştereken beni öldü
receklerini bildiriyorlardı. 

Bunlann aklından şüphe ettim 
ve polise haber verdim. Meğer 

bnular timarhane kaçkını imişler. 
Polis bunlan yakaladı, tekrar ti-

marhaneye gönderdi ve ben de teh 
likeden kurtuldum. 

H iç unutmam ve her hatırla-
dıkça kahkahalarla güle

rim. Yetmiş beş yaşında bir ilıtiyar 
bana Aşık olmuş. Filmlerimi hiç 

kaçırmazmış. Bu ihtiyar !şıktan; 
bir gün acıklı bir mektup aldun. 
Mutlaka onunla evlenmellymişi.m. 
Ve şayet evlenmiyecek olursam, 

bana çok garip bir suikast yapa-
cakmış. ıı 

Doğrusu bu suikasdin ne olabile 
ceğini merak ediyordum. Adamca 
ğıza red veya kabul şeklinde bir 
bir cevap yazmış değildim. 

Benim bu hareketime fena hal
de içerlemiş, bir gün yine benim 
filmimi seyrederken çok kzmış 

1 

ve tabancasını çıkardığı gibi, 1 kur 

şunları perdeye doğru boşaltmış! .. 
Bu zavallı ihtiyar, bana aşkı yü
zünden üç ay kadar hapse mah
kfım oldlL 

Bunlara benzer daha birçok ga 
rip hadiseler geldi başıma. Fakat 
hepsini yazmak, o kadar uzun olur 
ki!_ 

H ayatımın asıl meraklı tarafı 
sinemaya intisaptan sonra 

başlar. Henüz stüdyoya devam et
miye başladığımın ilk günleriydi. 

Stüdyoda eşyamızı getirip götüren 
hademelerden genç ve biraz da gü
zel bir çocuk bana aşık olmuş. Bir 
gece yatmak için evime giderken 
bu delikanlı yolumu kesti ve bana 
iki şey uzattı. Bunların biri bir 
mektuptu. Ötekisi de bir tabanca!.. 

1 Şimal Kutbunda 

Delikanlı şu cümleyi de ağlıya 
ağlıya söyledi: 

-Ya mektubu, yahut tabancayı 
kabul ediniz. 

Ben hayret etmiştim. :Fakat deli
kanlının çok zavallı olan vaziyeti 
karşısında mektubu lambanın ışı
ğında okumadan geçemedim. Mek
tupta şu cümleler vardı: 

Aksu Vapuru 
Sinop Önünde 
Karaya Oturdu 

Dd gece evvel kopan brayel fı:rb
nası ve kar tipisi, Karadenizde hafif 
saVUJturulan bir kazaya sebebiyet 
vermiştir. Denizyollan idaresinin 
Aksu vapuru Sinobun on mil kadar 
garbindeki lneeburun mevkiinde ~ 
vellrl akşam saat 18,30 da karaya o
turmuştur. 

Aksu vapuru. mutat postayı yap
mak üzere geçen salı günü 136 yol
cu ile Istanbuldan Karadenjze kalk
mıştır. Çarşamba ve perşembe gün
leri iki iskeleye uğradıktan sonra Si
noba gitmek üzere yoluna devam e
den vapur, pe~be akşamına dol
ru gittikçe artan kar tipisi yüzünden 
önünü göremez olmuştur. Tipinin 
şiddeti .sahil fenerlerinin de görül • 
mesine lmkln vermediğinden gemi, 
sahille irtibatını kaybetmış, ince bu
run fenerini tutabilecek surette sey
re başlamıştır. Fakat, tipi çok kesif 
olduğu için, vapur, biraz sonra lnce 
burun civarındaki Tatyos mevki.inde 
kayalıklara bindirmiştir. 

Gemi, bunun neticesinde, baş ta -
rafından ve yanlarından muhtelif ya 
ralar almıştır. Fakat, dalgaların tesi
rile büsbütün kayalara yüklenme -
mek için derhal tornistan etmiş ve 
bir müddet çalıştıktan sonra kendi
sini kayalardan kurtararak tekrar 
Sinop limanına doğru hareket etmiş
tir. Bütün bu çalışına sırasında, bir 
yandan da imdat işaretleri verilmiş
tir. 

Aksu, bir kaç mil gittikten sonra 
aldığı yaralardan· gemiye su doldu
ğu görülmüş ve bu vaziyette yola 
devam imkam olmadığı anlaşılarak 

Sinoba 8 mil mesafede bulunan ı-4 Ak 
liman" mevkiine ve burada gemi 
kumluğa oturtulmuştur. Ayni za -
manda yolcunun sahile çıkarılması 
için de işe başlanmıştır. Bu SJrada 
tipi de şidetini artırmak suretile de
vam etmiştir. 

Fakat hayırlı bir tesadüf neticesi 
olarak, ayni hat üzerinde yoluna de
vam etmekte olan yine Denizyollan 
idaresinin Karadeniz vapuru, .Akmı
nun yardım işaretlerini alarak, he -
men arkasından Aklimana girmiş ve 
Ak:su'nun 136 yolcusu, sandallarla 
Karadeniz vapuruna nakledilmiştir. 

Karadeniz vapuru yolcuyu aldıktan 

sonra yoluna devam ederek sabaha 
karşı Sinop limanına girmiştir. 

Dün sabah, kaza haberi gelir gel
mez gemi kurtarma şirketinin Hora 
vapuru kaza mahaline hareket etti
rilmiştir. Hora, Aksuyu, aldığı suyu 
boşalttıktan sonra yedeğine alarak 
Istanbula getirecektir. Vaziyete na
zaran geminin yaralan ağır değildir. 

Dün öğleden sonra Karadenize kal 
kan Denizyollarmın Cümhuriyet va
puru, bu defalık doğruca Sinoba gi
decek ve Karadenizdeki Aksu yolcu
sunu alarak gidecekleri limanlar gö
türecektir. 

Diğer taraftan Karadenizde fırtı
na devam etmektedir. 

Dün zevale kadar Karadenizde 
kar fırtınası durmamıştır. Elan kü
çük gemiler Karadenize çıkmaktan 

çekinmektedirler. 

Fırtına tlinmeJi 
Sinop, 10 (A.A.) - Kar tipisi ke

silmişse de denizde fırtına devam e
diyor. Aksu vapuru bu gece lnce bu
run fenerinin yakınında Patyos mev 
künde karaya oturmuştur. Samsun

Kendini tifQt,. 

müftil. Bir kqe 

SEFALIN 
aldı. Hiç bir. 
ıeyl kalmada. 

Dıütmel<ten llusule gelen biitün ağrılan 

GRiP 1 NEZLE 'yi derhal geçirir. 

BAŞ, DIŞ ağnlanna tesiri liat•tdlr. 

Taklitlerinden saliınınrz. 

Eczanelerden 1 - 12 lik ambe.lajlanm an.yma. 

• 

" . \ ·.,\ . 
',• . .. ' : .. ~:. ~ .·.' ~ . .[ 

MEYVA TUZU 

-. 
EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELmtN'DEN IS:tflf&U. 

EDIBMlŞ TABtl BİR MEYV A TOZUDUR. 
Emsalsiz bir fen h.a.rikam olduğundan ta.mamm taklid edDehfhnml 
mümkün değildir. Ha.zmısızlığı, mide yanmalanm, ekşiliklerint .e nm. 
annid inkıbazla.n giderir. Ağrz kolruıruııu hale eder. Umumi hayat:Dı ln
tizamsızlıklarm.ı en emin surette ıslah ve Jnsana hayat ve cwılılık bah
şeder. 

tNGILlZ KANZUK ECZANESi 
BEYOOLU - lSTANBUL 

" - Sizi çok seviyorum. İzdivaç 
teklif ediyorum size!.. Eğer bu tek 
lifimi reddederseniz lütfen taban
cayı kabul ediniz ve beni derhal 
öldürünüz!" dan Istanbula dönmekte olan Kara- W!i!iiii!i'!iiiii!iiii~iiilii!!l!!l!!!!i!!!~iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiim![iiiiiiiiiliilll~lllllll!llillllllll!!iii!!~ll 

Vaziyet benim için çok nazik, 
çok mühimdi. Ne yapabilirdim? 
Henüz tecrübesiz bir genç kız

dım. Bu mühim muammayı nasıl 
halledebilirdim? Ben böyle düşü
nürken aklıma birşey geldi ve de
likanlıya dedim ki: 

- Yavrum .. Sen çok buhranlı
sın! Haydi seni evime kadar götü
reyim, sana kendi elim.le bir limo
nata yapayım. 

Çocukcağız çok sevinmişti. Pe
§imi takip etti. Eve gittik, onu te
selli ettim. Ve bundan sonra stüd
yodan aynlıncaya kadar ona karşı 
bir kardef §efakatile muamele et
tim. 

...._ ' 
Y ine bir gQn otomoblllıne at.. 

lamıf, stüdyoya gidiyo!'l
dum. Can.un çok sıkılıyordu. Ak
rabamdan birisi ölmüştü. Bu hal 
ile stüdyoya geldim. Locama çıkın
.? kendi 7erimde bir 7arf gördüm 

Geçen mayıs ayında tayyare ile §İ- -ı 
mal kutbünün tam kutup noktasına •il!!!!!!!!!!!!!!!!; 

nen Sovyet ilim heyeti, tayyareslle 

işte tam bu noktaya inmişti. Burası 

çok kalın bir buz adasıdır. Bu ada ıru 

cereyanlan karşısında cenuba doğru 

aknııya başlamıştır. Hele son on beş 

gün içinde 250 mil mesafe almıştır. 

Fakat yan yolda buz adası parça

landğı için heyet fimdi bir seccadeltk 

buz parçam üzerindedir. 

deniz vapuru kaza mahalline yetişe
rek yolcuları aktarma ediyor. 

DOKUMACILIK MALZEMESİ DEPOSU ~~• 

~ VE SANAYİ 
MAKİNALARI 

Acentesi: 
FIİLMİ NAİLİ BARLO 
Sirkeci, Nur Han 21-23 

BAYRAMINIZI 
KUnULAR 

TIBBIN İLK ve SON Sözu=u:=:~n: 
lelerine k.a.rşI en müessir bir illç oL 

malı: ftzere ös:mye ediyor. Khıtn namı mtmanm fl.O.cJ me katran da lS'ksllrU.k.lerin lapeslf1k fl!cıdır. KATRAN 
HAKKI EKREMde katrannı biltnn §i.fa.lı hassal.an bulunduğundan öksiirü.klere ve müzmin bronşitlere ve 
göğüs ııe.zlelerine kars eıı milessir ve en ehemmiyetli bir i.11çtxr. Balgamlan IÖker n yenilen olmasına mAni 
olur. . 

P AT 1 
iç ft m, bum memelerinde, basur memelerinin lier türlü 

iltibaplarmda, cera.hatıeımn. fiatüll~rde, kanayan basur me
ınelerinin .tedaminde daima JDUTaffakıyetle fifayı temin eder. 

HASAN · DEPOSU 
Sahibi Eczacı Hasan 

Muhterem müfterilerinin, ahba.blarmm .e bütün din~ 
d~lerinin bayramını kutlular. 
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Romanya· 
Kabinesi. 
İstifa Etti 

Paris, 10 (Radyo) - Gece buraya 
gelen haberlere göre, Romanya Baş
Vekili B. Goga Kral Karole kabine
n..ın lStifasıru vermiştir. B. Goganm 
bu ani istifasının, dahili güçlükler 
YUzünden ileri geldiği anlaşılıyor. 
Rra!ın Başvekfileti kime tevcih ede
ceği henüz mahim değildir. 

Rusyanın protestosu 
Moskova, 10 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Sovyetler Birliğinin Romanyadaki 

trı.aslahatgüzan Butenko'nun esrarlı 
bir surette ortadan kaldırılması üze.. 
l'iııe, Soyyetler Birliği elçiliği Bük
reş hükftmeti nezdinde protestoda 
bulunmuştur. Butenko'nun faşist 
teşkilatın veya faşist partisinin siya
•i bir .cinayetine kurban olduğu şüp
hesiz bulunmaktadır. 

Sovyet hükumeti de, Bükreşteki 
elçiliği vasıtasile Romanya hariciye 
ha1taniığına şiddetli bir protesto no
tası vererek mücrimlerin bulunma -
tını ve şiddetle tecziyesini istemiş -
tir. 
Bükreş, 10 CA.A.) - iyi haber a

lan nıahfillerde öğrenildiğine göre, 
.ııoskovadan yeni bir nota gelmesine 
hıtizar edilmektedir. 

Sovyet ,hükti.metinin bu yeni nota 
lle l3utenko meselesindeki tahkikat 
etrafında bazı teminat istemesi muh 
~r:n.eldir. Moskovanın noktai naz.a
l'lııa göre, bu tahkikat yanlış bir is
tikaınet almıştır. Bu sebeple tahki -
katın "bitaraf'' bir komiteye veril -
:esı, bu komite de Fransa ce Çekos
ı .. ~akya sefaret mümessillerinin bu-
'""lUnası talep edilecektir. -

Yeni kabine 
aiikreş, 10 (AA.) - Siyrud ma

~ilde beyan olunduğuna göre yeni 
ornen kabinesi bu gece patrik Mi

l'onun riyaseti altında teşekkül et -
t.tılştir. 

Goga. ve Mantu hariç olmak nzere 
~k.i Başvekiller bu kabineye dahil 
~lunnyor. Hariciye nezaretini An
~ denmde etmektedir. 

Japonya 
Yeniden 
Hazza/anıyor 

[Başı 1 incide] 

demlryoluna eriştiği takdirde, Hsun
kcu'da toplanmış olan Çin kuvvetle 
rinin geri çekilme hattının kesilmiş 
olacağı bildiriliyor: 

Çin tayyareleri faaliyette 
· Şanghay, 10 (A.A.) - Reuter bil
diriyor: 

11 Çin tayyaresi dün Tiyençin - Pu 
keu demiryolunun cenup· bölgesinde 
ki Japon kıtaatım bombardıman et
miştir. Bir taraftan da Japon tayya
releri Hunan vilayetinin merkezi er 
lan Şangsa ile İşanğ ve Yangtse neh
ri üzerindeki Şaşi ve Kanton civarı
na baskınlar yapmışlardır. 

Alınan Çin haberlerine göre, Kan
ton nehrinin deltasındaki Bokatigris 
istihk8.m.larına yapılan son hücum -
!ara iştirak eden üç Japon harp ge
misile silahlı dört balıkçı gemisine 
Çin topçu ateşi tarafından ehemmi
yetli hasar verilıniş ve bu gemiler ta 
mir için Formoz adasına gönderil
miştir. 

Yeni taarruz için 
Şanghay, 10 (A.A.)- Yakında bft.

yük birt aarruz icrası maksadiyle 
Honai'in şimaline ve Hopei'in cenu
buna mütemadiyen Japon kıtaatının 
vürudu bu taarruza hedef teşkil et
mesindetı korkulan Hankov'd.a pek 
çok endişe tevlit etmektedir. 

Tehlikenin hakikileşmesi takdirin
de bütün hüklimet bürolanmnChung 
king'e nakli için hararetli hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Japon harp gemileri 
Canton, 10 (A.A.) - Üç Japon 

harp gemisi, bugün Boccatigris kale
lerini ağır surette bombardıman et
mişlerdir. Kaleler, mukabelede bu-
lunmuştur. • 

Muharebe, ya.nm saat devam et
m.lş, müteakiben Japon harp gemile
ri Kanton munsabın.a doğru yola ko
yulmuşlardır. 

Her gün yapılmakta olan bombar
~anlar, bir tepenin yamaçlannda 
kain olan ve görünemiyecek -bir şek
le sokulınuş bulunan bu kalelerin ne
hirden ve hav~dan görülmesi kabil 
olmadığından bunları fazla hasara 
uğratmamıştır. . Al ' 1 

Hongkong, 10 (A.A.) - ResmJ men ('\ manya ve balardan öğrenildiğine göre Japon 

Çekoslovakya 
bahriyelileri, geçen hafta başında. 1n 
gilWer tarafından yaz üssülharekesi 

l:ı . olarak kullanılmakta olan Liukung
arts 10 (Kızılay)- Alnuuiyada hQ tao adası karşısında kain Weihaiwei' 
~ süren sükU.n ve sükU.netin gay- de karaya çıkmışlardır. 
~bit olduğuna dair çok ciddi haber İngiliz memurlan derhal protesto 

geliyor. Bu haberlere göre Alınan etmişler ve karaya çıkanlan gurup 
~a~eteleri hiµtlimetin icraat ve niyet geri alınmıştır. 
etinden katiyen haberdar olama - Japonya oe devletler 
dlllı intişar ediyorlar. Bir aralık Al- Tokyo, 10 (A.A.) - Japon bahrl-
~Yada bazı yeni hAdisele~ çıktığı yesi namına söz söylemiye salahiyet 
laYialan duyulmuşsa da bu şayialar tar olan Kontr amiral Mota, Japon
~Yyüt etmemiştir. Buna mukabil ya hükumetinin deniz lnşaab plan
lt anyanın komşusu olan memle • lanru ifşa etmek hususundakl azml
l:ı etler, bilhassa Çekoslovakya mat ... qi yeniden ehemmiyetle kaydetmiş, 
.:~tı Almany.ad.aki yeni teş~~at v_e Japonyanm kencU deniz programını 
~ Yinlerden hıç te hoşnut gorunmu- neşretmiye mecbur olmadığını tek
h~rlar. Mesela Rayışnavm erkanihar rar ve bu bapta mutlak bir siikt'.}t ih
" 

1~e reisliğine getirilınesi Çekoslo- tiyar edilmesi lüzumunda israr eyle-
0~ada ço~. ci~di endişelere sebep miştir. 
~ ştur. Çünku bu General Alman JaponyaJa ıanayıin kontrolü 
"anın harp halinde süratle atılmak h k ti • 
e harbi düşman memleketinde yap- are e en 
~a~ esasına dayanan planların imi- Takyo. 10 (A.A.) - Ja~n ekono-
~<iir. mi birliği, ticaret ve sanayı odalan-

~ l>ı-ağdan heniiz g~len haberlere gö 
b ' Çekoslovak Cümhurreisl B. Be
d i' Yanında erkaniharbiye reisi ve 
~er Ordu erkaru olduğu halde bu
te tı hududu dolaşmış, istihkamJ.an 

t;ik etmiştir. 
tUkSVi.?red.en gelen haberlerde, bü
bl rutbeli yirmi Alınan zabitile Al
te~ generalinin bu memlekete geçe
&a. Federal ıneclisinden ikamet mü-
~~i istedikleri kaydedilınektedir. 

3- kı Alman vellahdinin Avustur
d:Ya geçişi de gayritabil şartlar için 
lto olmuştur. Çünkü sabık veliaht 
Po l'llşu rnemlekete geldiği vakit pasa 
fi}~ taşırnamakta idi. Alınan maha
d 

1
• Pasaportun bir hizmetçi tarafın

<i~n un~tulmuş olduğÜndan veliah • 
lan Peşınden gönderilçliğini söylüyor 
d '~sa da kendisi Almanyaya dönme-

1 çe dedikoduların arkası gelmiye 
Cektir 

Y 01>anrt memlekt>İlercleki 
Almanlar kontrol altında 

ln.Berlın, 10 lA .A.l - Bu sabahkı res 
t 1 gazete, yabancı memleketlerde c>

~:an Almanlara, hariçte ikametleri 
Uddeti üç ay geçer geçmez bir Al

~an konsolosluğuna müracaatta bu
~llrrıalan mecburiyetini koyan bir 

unu ne~tm.iştir. Bu hükme ria· 

nin hareketine uyarak hükumet ve 
parlamentoya bir muhtra göndere
rek elektrik endüstrisi üzerinde dev
let kontrolünün tesisi hakkındaki ka 
nun layihasına itirazlarda bulunmuş
tur. Bu suretle bütün Japon mall ve 
iktisadi mahafili proje aleyhinde bu
lunmuş oluyor. 

Maamafih Parlamentoda geçen flk 
müzakereler layihanın bazı tadilatla 
kabul edileceğini göstermektedir. 

Diğer taraftan hükfunet, milli se
ferberlik kanun lAyilıasının kabulü 
için de mebusan ve ayan grupları 
nezdinde teşebbüslerde bulunmakta 
ve onları bu kanunun lüzumuna ik
naa çalışmaktadır. 

San Sebastiyan, 10 (A.A.) - İtal
yanın eski başkonsolosu Paterno di 
Sessa İtaly~nın Franco nezdinde ye
ni elçisi olarak buraya gelmişitr. Ya
kında Burgosa giderek iimatnamesi-
ni verecektir. 

yet etmiyecek olan tebaasından, Al
man hükumeti himayesini çekecek 
ve hatta tabiiyetten iskata kadar gi
debilecektir. 

Bu tedbir, bu hususta h!len mert 
bulunan 1913 tarihli kanun hüküm
lerinin kllayetsizliği yüzünden alın 
mıştır. 
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Şu K~çük Kaplanlara Bakınız 

Resimde gördüğünllz yavrular, yırtıcı bir kaplanm ;ravnılandır. Anası 
öldürülmüştür. Bu yavnila.rda yuvalarından •hnmıı, hiç filphesiz. bir can
bazhaneye eötöriilüyorlar. 

ILICA • iSKELE • 
PALAMUTLUK 

DEMlRYOLU T. ~ ŞİRKETi 
ORTAKLARINA İLAN 

Yeni Sulama 
Kanalı inşaatı 
Nisanda Bitecek 
Nazilli, (Kızılay) - Nazilli ovasını 

sul.amak l1ure Horsunluda açılan ltL 
nalın uzat.ılın.ası ameliyesi devam ~ 

Tuvalet için ... 

.Bulaşık için ..• 

Ufak Çamaşır için .•• 

&uzumu olan 
,.. 

... ucuz •• , ... 

suwu .......... . 

ıolbenl werır. 

hava-aazı
-solllenı T1caret yasasının 361 inci madde

sJle iç nizamnamesinin 23 üncü mad
desi hükümlerine tevfikan ~ICA -
İSKELE - PALAMUTLUK Demir
yolu T. A. Şirketinin ortaklan genel 
kurumu aşağıdaki işleri görüşmek 

üzere Martın ONBİRİNCİ Cuma gü
nü saat ONBİR de Şirketin Galata
da Şarap iskelesi sokağında kain Mu 
radiye hanının beşinci katındaki 
merkezi idaresinde adi surette top
lantıya çağnlır. 

diyor. iş, kasab~ bir mahalle.si !11------------------------
1 - İdare meclisi rapou ne mura

kıp raporunun dinlenmesl 
2 - 1937 senesi hesaplarının ger

çeklendirilınesi, mezkW- sene netayi 
clİıe dair idare meclisinin teklifi hak 
kında karar alınması ve idare mec
lisinin aklandırılınası. 

a - Çıkan üyelerin tekrar veya
hut yerlerine başkalannın seçhni 

4 - İdare meclisi üyelerine veri
lecek ön hakkı mikdarınm kestiril
mesi. 

~ - 1938 senesi lçfn bir mm-akıp 
tayini ve verilecek ücretin biçilmesi. 

demek olan Aslanlı köyüne kadar 
ilerlemiştir. 

Kuyucaktan buraya 'kadar. altı yUz 

amele kanalda ç.alışmalrtad.ıla.r. Bu 

ameleler uzak memlekeUerden geL 

mlş işçilerdir. 

Kanal Nisanda bitecek, 81Ilar bir 

Haziraııdan ltı'baren kanaldan akL 

rak bu sa.ha.da.ki aruiyt 8Ulamıya 

ba.şlıya.ea.ktır. Esas kanal, Bürhanlye 

yakınındaki bir bilküntüden ~
maktadır. 

Kanalın geçtiği lt~yier aha1ht, ara 
zllerinin geliri bir kat daha artacağı 
lcfeı çok eevimnektedirler. 
• Nazilli, (Kızılay) - Geçenlerde ge 
celiyin Sevindikli köyünde öldürülen 
kQrt Ha.Udin katilleri Ali ve Hüseyin 
adında i.kJ genç tevki! edilmiştir. 

tındaki merkezine yatırmalan l8zım 
dır. • 

Ortaklık senedlntn yatırıldığını 

Antivirüsle 
Tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannm arasındaki ka.fmtılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, t:mLt 

yaralan, ergenlikler, koltuk a.lb çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark ispençiyari Lôboratuarı ISTANBUL 

--...-ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız 

CPoata kutuau) 1255 Hormobin Galata lıtanbuJ 

En u ONBEŞ ortaklık senedine 
malik olup işbu toplanttıda bil'asale 
veya bilvekale ha.zır bulunacaklar, 
ticaret yasasının 371 incl maddesi 
mucibince sahip olduklan senetleri 
toplantı gününden en az bir hafta ev 
vel Şirketin Galatada Şarap İskelesi 
sokak Muradiye hanının 5 lncl ita-

gösterir müessesatı maliye tarafın- -~!!!!!!!~~~~~"";;-;-;~:-;;:~---;;~;;- --~~~~~~~~iiıı: 
dan veriıntlş vesikalar ortaklık se- ' 'i KANY AGI • LiKÖRÜ 
nedi gibi kabul olunur. 

JO Şubat 1938 
IDARE MECLİSİ 

•••••••••ili Baynm mftnasebetiyle •••••••••• 

Genç Yiida CARMEN P ADY 'nin idaresindeki 

T A P 1 A • ·C O L M A N 
MEŞHUR KOBA ORKESTRASF 

Fevkalade bir program hazırlamıştU'. 

PARK OTELiNDE 
dlnUyebi1irsiniz. Saııt 17 1/2 da DANSLI MATiNELER 

Hamiş: T APIA COLMAN orkestrası. her akşam Tiyatro saatlerln
--•den sot?-Ta husus! ve eğlenceli bir repertuvar çalmaktadır. --• 

1 BUGüN • KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURUŞ 1 

----
--

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
. - ---~· '"':7 

. r.c~ 

,ZIR·AAT BANKASI 

OL i M POS 
GAZOZU veya SODASI ne KARIŞTIRIP iÇiNiZ 

NEFiS VE . MOKEMMEL BiR iÇKi 

Bayram Misafirlerinize de ikram Ed!niz 

NERViN 
Sinir ağraları, asabi öksürükler; uyku

suzluk, baş ve_ yarım baş ağrısı, baş dön· 

mesi: baygınllk, çarpıntı ve sinirden ileri 

CJelen bütün rahatsızlıkları giderir. 

18/ 6/ 1933 tarihine kadar emlak mukabilinde borç para alıp 
da henüz borcunu ödeyemiyenlere : • 

Az faiz almak ve uzun vadeye bağlamak 9ibi bil· 
yük kolayhklar 9österilmektedir. 

Şimdiye kadar müracaat etmemi' olanların bu kolaylıklardan 
istifade etnıek üzere vakit kaybetmeden Sandığa haf vurmaları. 

(700) 

" KIRALIK GAZiNO , 1 Kadıköyünde MARMARA iNCi . GAZiNOSU acele 

~ KiRALIKTIR. 1 
~ Taliplerin gazinoya müracaatlan. ..____ . 



KIZILAY ı l - 2 - tı_Jö 

eme 1 
!ZMİTTE: TARSUSTA; 

Mudurnu suyu 
mecrası Sakarya 

Elektrik T esisah Kısa 

ne rine verilecek 
İzmit, (TAN) - Sıtma mücadele 

teşkiliıtı, son altı aylık çalışmalanru 
gosterir bir istatsitik hazırlamıştır. 

Buna göre, 6 ay içinde 10769 insan 

Za da eği ecek 
Mezbaha, Asri Bir Hale Konacak 

:=uz işi de _elediyeye Geçiyor 
muayene edilmiş, 10279 dalaklı hasta Tarsus, (KlZllay) - Kasabamızın ,-- .. .. 
tedavi görmüş, 58817 kan muayenesi milsta.kbel pl8..nmı profesör Yansen BOZOYUKTE: 
yapılmıştır. Bu müddet içinde 482 ki yapmış bulunuyor. Belediye her işte M B • 
lo kinin sarfedilmiş, küçük çocuklara titiz davranmakta, bütçesi nisbetin- eyva ve ag 
2693 tane tatlı kinin, 1004 kinin am- de iyi çalışmaktadır. Maamafih su, e. 
pulü. 5040 kuvvet ilacı verilmiştir. lektrik, buz işleri henüz tn.mamiyle era ı Artıyor 

A 
İZNİKTE: 

Mekece Yenişehir 
yollarında iki 
yeni beton köprü 

lzmit, (Kızılay) - Mekece ve fa .. 
nik - Yenişehir yollarındaki ik; a 
ğaç köprü yerine nafiaca beton ikl 
köprü yaptırılması bitmiştir. 

Bir hayırsever vatandq iki ldlçük 
köprüyü tamir ettirmiştir. 

Orhangazi yolu üzerindeki küçfüt 
köprüler de san Mustafa ve Kaymak 
Ali namında iki hayırperver tara.Cm · 
dan yapılmıştır 

lznikte Mezbaha Yapılacak 

17405 

17408 

17417 

17427 

174ZS 

174%4 

17429 

co u 
PLAK ŞI KE 1 

SAYIN MÜŞTERiLERiNiN 
Bayramını:':\ Kutlular 

ÇARE SAZIM. Bayan Hamıyeı 
Hünkar Sulan .. · 
EHLİ DİLLER. Bay Yesari Asım, Bay 
Bnyan Semiha. 

Necmeddln 

SAYFİYEDE HAY AT: Bay Yesari Asım. Bayan Semiha 
Cürmü MeŞhud. BAYAN SUZAN, Bcşıktaşlı Kemal Şenm 

İKTİSAT: " .. .. 
HALI TÜCCARI· Bayan Suzan ve Bcşfktaşh Kemal ş,eruoa:q 
HİCAZ GAZEL: Bay Beşiktaşlı Kemal Şenman. 
Halit Şarkısı: Çıktım Baktım Yükı-t!klerde. Bay H. Bür 

,. ,. Yüksen Ayvanlarda 
Fantezi Şarkı: BİR ÇİFT GÖZ GÖRDÜM 

.. .. İÇ tç GÜZELİM 
Samsun hnlk şarkısı: Bnynn Bedriye Süheylii ve Dramnh H 
Gircson halk şarkısı: " " " .. • 

1937 senesinde köylerde doğum halledilmiş değildir. 

binde 47 dir. Yine bu müddet içinde Belediye Reisi Muvaffak, bu hu_ 
Bozöyuk, (Kızılay) - Ziraat mual- b.nık, (Kızılay) - Orhangazı pol J 

Sararnuş kcfckcli dişlerinize çarçabuk 

tabii beyazlı,rıru iade ediniz 31598 metre kanal aç\lmış, 42575 susta şunları söylemiştir: 
llmi Sadık Eginayın rehberlığiylc nun başladığı yerde b'clediye tarafın 

metre kanal temizlenmiş, 31,441,730 .. _Bütçemiz eyvelce 80 bin lira halk bağcılığa ve meyveciliğe merak dan yaptınlmış bir kulübe mezbalı..ı 
sarmıştır Her tarafta meyve fidan olarak kullanılırken yol üzerine te;.ı 
lan ve nsma çubuklar dikilmek içir., düf ettiği için Nafiaca yıktınlmı~
ycrler hazırlanmıştır Boyle giderse br Şimdi gölün kıyısındaki bir yer 
bırkaç sene sonra Bozoyük, bağlık ve. mezbaha ittihaz edilmi~tir Belediy<! 
meyve ağaçlan bol bir kasaba ola- yakında bir mezbaha yaptıracaktır 
caktır. 

metre murabbaı bataklık kurutulmuş 

1 

iken şimdi 130 bin ~aya çıkmıştır. 
tur. 55446 metre ark temizlenmiş, Bu miktar, nonnaJdır. 
6075 metre de ark açılmıştır. Mezbaha.dan 20 - 25 bin lira ge. 

Adapazarı ile Hendek ovasını kap 
hyan Mudurnu suyunun mecrası Sa
karvo nehrine verilcccJ..."tir. Adapaza
nnda Gokçeörcn ve Sarıgöl bn-

lir tem.in ediyoruz. Mezbahanın daha 
asıi bir şekil almasını çok yalcında 

temin edeceğiz. 

KOLYNOS 
diş macunile dişlerlnid fm;alaymIT.. Sa. 
rarmış ve siyahlanmış olan dişlerinizin şa.. 
şılacak bir sür'atle nastl hali tabiiyi alacar 
ğını görecektıiniz.. Kcndinizı herkese sev. 
dirrnek ıst<'rscnız K O L Y N O S diş 

macununu tccrtibe edıncr. .Dişlere olan le.. 
tak lıklan kurutulacaktır. Vilayet 
mul asebesı 3 bataklık kurutma ma-
kinesi satın almıştır. 

Yeni Bulunan Tarihi Eserler 

Izmit, <TAN) - Valimizin daveti 

iizerıne müzeler müdür muavini ile 

bir mütehassıs şehrimize gelmiş, ka
ğıt fabrikası temellerinde bulunan e

serleri tetkik ederek lstanbula dön-

müşlerdir. Bu mütehassıslar, eserleri 

pek ziyade dikkate değer bulmuşlar 
ve Romalılara ait olması ihtimalini 

ileri sürmüşlerdir. Bulunan eserler a
rasında yekpare, tabaka tabaka mer-

mer taşlı, gayet sanatklırane işlenmiş 
müzeyyen başlıklı sütunlar, mermer 

üzerinde kitabeler ve renkli eserler 
vnrdır. Bu eserlerin, Geyve ile Sa-

karya havzasında yaşarken Milattnn 

800 sene sonra inkıraz bulan Frlkya 
Türklerine ait olması ihtimali de var 
dır. 

ORDUDA: 

Bir Kadın Hakaretten 

Mahkum Oldu 
Tarsus, (Kmlay) - Tarsus ovası 

yan adında bir kadın, icra dairesinde 
memura hakaret etmek suçiyle mt>ş
but suçlar hiıkimliğine verilmiş, bir 

ay hapse mahküm edilmiş ve ceuısı 
tecil olunmuştur. 

Orduda Yeni Yollar 

ltfaiyemız: günün ihtiynçlanna uy EDİRNEDE: 
gundur. Evvelce, yangınlar, korkun<: 
neticeler veriyordu. O günler, art.ık 

tarihe karışmıştır. 
Dispnnscnmizde de senede 10 bin 

vatandaşa bakılıyor. Bu sene bir dış 
kısmı da ilave edeceği.ı.. 

Yilı beygirlik elektrik makinesi 
ihtJ~aca kafi gelmiyor. Bu vaziyetin 
ıslahını çok istiyoruz. 190 beygirlik 
bir motör alarak gilndfizleri de cere. 
yan vermek ve esnafın elektrik ihti
yamnı temin eylemek a.zmindeyir .. 

Mezbaha asrl bir hale getirilirken. 
bugiln hususi bir elde olan buz işini 
de belediye al.e.cak. bu maksatla iL 
zım gelen tesisatı yapacaktır. 

Be!ediyecilikte şiarımız, evve!A hal 
km. llonra şehrin, daha sonra da be.. 
lediyenin menfaatidir." 

Çor u a Ha isane 

lçin Ver Ayr hyor 
Edirne, (Kızılny) - Butun Trak

yada Bayındırlık hareketi ilerliyur 
Pehlivanköy, Çerkeskoy ve Muratlı
da elektrik tenviratı başlamıştır. Kırk 
larelinin İnce nahiyesinde güzel bır 
park yapılmı~. ortasına da Atatürk'ın 
heykeli dikilmiştir. 
Keşan Emniyet eviyle Doj?anca kôp 

rüsünün inşaatı bitmiş gibidir M~ 
rlcln Küplü koyünde köy odası ya
pılmıştır. 

Çorluda Adliye VekAletlnln ynı)

tıracağı hapishane için yer hazır

lanmaktadır. 

Karadeniz Ereğlisi de ikiş Y rdu 

TARSUSTA: 

s ama Tesisat.na 

D rhal Basf ans ıor 
o# 

Tarsus, <Kı~ılayl - Tnrsus odav~ı 
nı ııulama tcsısatının temel atml\ me-

' rasımı Bolatlı köyünde yapılrr.,ştır 
Merasimde Mersin valisi. Menin ve 
Adanadan gelen birçok davetliler bu 
lunmuştur. 

Tesisat ve kanallar bittikten ııon
ra ovanın sulanması sayesindP. sene
vi üç milyon liralık fazla ıst!hsa 

temin edileceği tahmın olunuyor. 

OSMANtYEDE: 

Kahvelerd~ Halka 

Konferans Veriliyor 
Osmaniye (Kızılay) - tlçebayın 

başkanlığı atundaki hava tehlikeleri
ne karşı korunma komısyonu çalış

malanna devam ediyor Orta okul 
ve ilk okul öğretmenleri beş kala
balık kahvehnncde havacılık , hava 
tehlikesi ve korunma çareleri hak
kında izahat vermışler ve alaka ile 
dinlenmişlerdir. 

İZ1\1İRDE: 

al.ı tnl aynanız size göste~-cektir. Bu saye-
1.le gültişünlizti görenler size meftn.ın ola
caklarına emin olabilirsiniz.. 

A...~;ıttKA..~ KOLYNOS DIŞ M.ACUNU'nu dalma kullanmakJa 
nUzün sonuna kadar ~erinizin zenginliğini muhafaza etmış olursun 

Kullanışı pek boş, idareli ve elverişlidir. Büyük Lilbil 42 kuruştur. 

~I 
* Bilecik (Kızılay) - Vilayeti

miz orman mühendisi Kastamonuya 
nakledilmiştir. 

* Akhisar, (Kızılay) - İş Banka
sı Şubesi direktörü Enver Bakırcı. 
Halkevinde, ''dünya ekonomik duru
mu karşısında Türkiye" mevzulu bir 
konferans vermiştir. 

* Balıkesir (Kızılay) - Burada ya 
pılacak doğum, çocuk bakım ve ebe I 
mektebi blnasımn lnşrun 104 bin '45 

liraya ihale edilmiştir. İnşaat 19391 
haziranında bitmiş olacaktır. 

* Hendek (Kızılay) - lsmetpaşa 

okulu başmuallimi Kemal Çuhacının 

teşebbüsiyle valiler arasında bir hi
maye heyeti teşekkül etmiştir. He
yet bir aydanberi. mektepetki yok
sul yinni çocuğa her öğle ikişer kap 
yemek vermektedir. 

sor YAYRUSU 
eOrOrONCE . • 

onun yaınıı eaf sUtten ibaret ber 
lenme rejimini, hem hafif hem l(uv
vetıendıricl ve hem de hazmı kolaY• 
eUtıU ve malta 6ı1U bir yiyecekte 
zenginleştirmek yaraşır. Yavruy• 
her sUt emıl(jl ııe blrlikte: , 

Salihli Yolunda 

Ölü lü Kaza * Bürhaniye. (Kızılay) - Zeytin 

lzmır. !TANı _ Dcmırciden kal· yağı fiyotlan 38 kuruşa yükselmiştir 
E 

SÜTLÜ UNU 

Ordu (Kızılay) - Melet irmağı kar 
~nda Kabadüz - Çambaşı yayla yo 
luna kaldınm taşı döşenmektedir 

Bu yol Y akacığa kadar kaldırımlana 

Karadeniz Ereğlisi (Kız.ılayl - Bu 
rada bfiyUk bir okuma hevesi var. 
Dört sencdenberl çalışan biçki dikiş 

yurdu, bu bakımdan hissesine düşen 
vazifeyi muvaffakıyetle başarıyor. 

kan eşya yüklü bir kamyon Salihli
VC' l?İdı>rken kamvon !';flhihi Sabri ~o 
förün yerine geçmiştir Bu esnnda 

. . 1 kamyon derin bir hendeğe yuvarlan-
Şımdıye kadnr yüzlerce mezun veren mıştır Sobri ve yanındaki Bayan Şöh 
bu müessese, bu sene de birçok genç ret ağır. şoför. muavini ve diğer biri 
kızlan yetiştirecektir Yukarıki re. ha!ü surette yaralanmışlardır. Sab
simlerde yurdu bitirenleri bir arada ri buraya getıri.lmiş, hastahanede öl-

* Konya (Kızılay) - Sıhhat ve 1ç
tımai Muavenet Vekaletı burada bir 
Ebe mektebi açmıya karar vermiş
tir. * Konya (Kızılay) - Kcrimdede 
çeşme mahallesinde oturan 55 yaş
larında Havva, koyunlarile meşgul
ken ağır yıkılmış, feci bir şekilde öl
müştür. 

OzlD IApaıarını da arttıra arttır• .,. 
rirsiniı ... Yavrulara saOlık, kuvvet "' 
kıvanç, ana babalara da emniyet 
veren fenni ve vıınminll r AM gıda.-

eaktır. Nwıınettin mahallesinden ge
çen Yaraşlı yolu da yapılmaktadır. 

Dans ve müziğin çoktan durduğu bu çalgılı lokan

tada müşteriler yavaş yavaş çekilıniye başladığından 
etraf tenhalaşmıştı. 
Masanın önünde bir gölge belirdi; bulanık gözleri

min önunde hiç tanımadığım bir sima: 
- Ben, dedi Sait Morgun ... Ekzotik nebnt ve fi. 

danlar mütehassıst.-

- Teşerrüf ettım · dedim Ben de ... 
Kıllı ve kalın parmaklı elinı liıübali V<' himnye

kar bır tavırla, havaya kaldırarak puruzlu bir sesle: 

- Hacet yok: dedi Sizi pek çok zamandnnbcri ta
nırım Siz benim hayatım üzerinde. menfi tarzda, 
tesirler yapmış bir insansınız .... "Bekarlık Sultanlık
tır." namındaki yazınızın ihtiva ettiği nasihııtleri 

dinlememem yüzünden başıma gelmedik beliı kal
madı... Fazla olarak saadetimi de maddi menfaatle
rim gibi, ekzotik mahlrudarla birleştirmek hamaka-

tinde bulundum-
Karşımda boş duran sandalyeye, yüzilme baka

rak oturmasına müsaademl bekler gibi idl ÇOk ka. 
rakterlstik bir hali vardı. Sinni elliye yaklaşmış gö
rünen bu -.·ahnncının kısa ve mukavves bacak1an ü
zc rıne Y<'rlcşmış tennstipsüz.iri govdcsi, dar omuzlan 

.. rıd v kıc;acık hoynu üzcrlndekı koskoca haşı 
Lır t '11 do yuvarlagı kadı:ır pünizsuz ve mucelliı idi 
F ri k kubu {u rengındckı küc-ük gözlerınl ~ş goz 

k arı d ı tte u~ ortmüş olduğundan ağzı pos bı

) 1 rı tar f ırıd n hemen de ortulrr.ü~ bulunduğun
< r t ı k ve sık pt-rd h suratında goze çorpan tek 
u uv norumtrnk muazuım bir burundan ibı:ıret gibi 

1dı hına ile gıyınmiştı, kahverengi komple kostümü, 
iyı bır terzınin elinden çıkrnışa benziyordu. Biraz 
fazlaca uzun görünen bolca patıtalonun paçalanndan 
kısmen görünen akajü lskarpinlerı yeni ve bofah 
idi. 

görüyoru.z. müştür. 

• • • 

4 Gü lü on1an No. 1 Yazan: Lln1n1acı 
- Buyurun atlının dcdım Seh~hı teşerrn fürıı ~ _ 
Karşımdal ı sepet koltuğu çekerek yerleşti" 
- Size hayat hıkiıycmi anlatmayı ne uırmındır 

lstcrdım.. Bilmem bu musaadeyı bu gece bana bah-
.. ~ k .. ' il"' .... ece mısınız .•. 

Muvafakntimi almış gfbi hemen söze başladı: 
Zengin bir babadan pek genç yaşında yetim kal-

mıştım. O zaman için bir servet addedilecek mal ve 
mülke sahiptim. Dünyada yakın. uzak akrabam yok
tu .. Lise tahsilini bitirdikten bir zaman sonra Büyük 
Harple karşılaştım._ Vücudi anzalanma binaen as
kerlikten ihraç edildim. Bütün harbi harada anlat
ması uzun sürecek birtakım sergüzeştler içinde İs
tanbulda geçirdim Bckfırdım, hiç bir kayıtla mukay
yet olmadan tızadeser bir h:ıyat geçiriyordum. 

Escrınizi o z.amnn okumuştum Onda. mizı:ıhi bir 

üsllıpla evlılığın gailelerınden. aile babalığının zor
luk lanndan. \CCıbclenndcn bahsederek beknrhğ\n 

sultanlık oldugunu tasvirden onra, bekarlann ma

ruz kaldıklnn birtakım trnji-komık sahnelerı de bi
aman bir mtibalağa ıle anlatarak cvve!B tarafı.an gö
runduğunuz o sınıfı pek mcrhametsızce hırpnlıyor
dunuz.. Doğrusunu isterseniz bu ikı cepheli siynse
tlnizden ne demek istediğinizi bir türlü anlıyamamış 

tını. Hoş haltı da anlamadım ya... Mesela ezberim
dedir, unutmam; "Bekarlık sultanlıktır ... Ebedi bir 
bahar, daimi bir hürriyet. ezeli bir §ebap, ölç{isüz ve 

hudutsı z bir zevk ka) nağı But un guzcller v gu
zcllıklcr sızın ıçin Hem ne rab ne ibııd l lalbukı 
evlilık mahdut bır bahar sehennemi bir yaz, hazan 
ve kışlnrln dolu huduttan çizilmiş munyyen bir ö

mür .. Ölüme doğru sizi sürükliyen bir sürat kntann
dasınız; öyle bir sürat katan ki önünden geçtiğiniz 
lstasyonlann çanlan zevç. baba, kayınbaba, kocaba
ba, dede isimlerini kulaklarınızda mütemadiyen çın
lattınr ve size yaklaşmakta olduğunuz son merhale
nin, ölüm gannın cesim nakusunun çangırtısını işit
tirir" dedikten sonra, yorgun. hasta bir ihtiyar bekA
nn, evlat ve torun gibi, etrafında şefik, candan bir 
Aşina arayan fersiz gözlerini beyhude dolaştırdığını 
tasvir suretiyle bütün geçkin bekarların yür<:'klerini' 

zalimccsine hançerliyorsırnuz . Bundan maksndımz 
nedir? Huz ma s:ıfnd'n ma keder diye-
ceksiniz değil mi" Ben daha kati bir 
hükum veriyorum; "Ald nma ki şair 

söru clb~ttc yalandır ." dı)erE'k bır şaır sozüyle sizi 
ilzam Niıyorum Ne ıse bu davaları bıraknhm Asıl 

sergüzeştimin hıkaycsine donelim . Son uımanlarda 
moda olan bır kelimeye gore - hiç te iğrenç bir ınsan 
olmadığım halde - galiba bende seksapel fıkdanından 
olacak, az çok bir servetime rağmen, kadınlar daima 
benden çeking~n bir halde bulunuyorlar ve kaçını
yorlardı; en har gençliğimde bile kadın muhabbeti 
ve sıtkı vefası bulamadım: halbuki ben onlan ne ka-

Güzel ı•"ular•• bıpsl •Neatt• bebelll•· 

rt•• csafllltra. ıı.. •N •ti• beOek!ert·· 
.ı, ıııo.ı pnı rnnııatı111. 

dar severdim ve severim... Kesemin dolgunluğu ile 
zoraki kazana bildiğim en küçük tevecctihlerlni, bir 
şoför, izinli bir asker, alelade bir dükkan tezgah-

tan, cebi delik bir çalgıcı bozuntusu, ı:ahmetsizce. 

benden çalıyordu .. Bu fecı halımle Fikretin ''Suha 
ılc Pervin" lndekı aptal iışıka benzıyordum 'Guzel 
kadın bıze gelmez mısın?" davNıne bııtun kadınlar, 
Pcrvın'ler fıdeta p<'rvuz cdıyorlardı Onları kendime 
az çok nınl ctmı k ıçın yaptığım bunca mali fL~akaf"' 
lıklara rağmen butun aşklnrım husrunhı neticeleni
yor kafesten kuş kaçıyor yuvam boş kalıyordu.

Bu akıbeti yerlisınde. yabancısında mılli ve gayri 
millisinde, sarışınındn, kumrahnda. esmerinde, as 
güzelinde, geçkininde, tazesinde hep aynı olarak bul 
dum... Bereket versin ki, rezaletten, kavgadan ve 
bilhassa ölümden korkmam. egoıstl · . benı her de
fasında delilikler yapmaktan alıkoyuyordu.. Acaba 
evlensem, meşru karımdan da böyle bir muameleye 
maruz kalacak mıydım? .. 

Yine burada tafsili uzun sürecek bir surette Müta· 
rekeyi müteakip geniş bir Avrupa seyahııtınc çıktım. 

Bütün Orta ve Şimal Avrupasını gezchm Bahnd::ıo 
kalma ve bitmıyccck 1.ıınnında bulundu~um erveurı 

evvela nnkit kısmını ve s nrn da vekılımt sattırıp p8 
raya çcvirdığim cmlfıkmıı yedırrı Bu esnada sonu hus 

ranla biten mutantan ·bı .. de ıu:lı" aç vn ptım Onda o 
da ağzımın prıyını aldım Istanbulda d·ıhn bir ıkı ku· 

çiik pRrC'a parn)a çevnlcct'k ımılkun vardı \'t >U· 
tun ümtilf'rim cic bunla,.a kalmıstı VPkılimdt•r hn 

ber ve mektup kosilmıstı Çok mt>rnk edıvordurn 
Bir gun eski dostlardan bırısinden aldığım cevnbl 
mektupta; çok sofu, çok dindar görünen vekilımin, 

yaptığı işler mukabili. verdiğim çok mebzul komi.S
yonlarla iktifa edemiyerek son mülklerimi kendi be
aabma satarak ortadan kaybolduğunu öğrendim B\l 
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Avuç Kahkaha! •. 
Çetin hen(lz on Od 7qmdadır. hk 

ınektebi.ıi üçüncü sınıfmda okuyor. 
Tarihi çok sever. H0cuı tarih bahla
lerlni anlattıkça küçük Çetin can ku
lağile dinler. 

Bir gün terli terll IU içtill lçtn ken
disini üşütmüş, o akp.m dersine çab
pmamıştı. Ertesi gün\i lyileftt ve her 
umankf gibi erkenden tlPlf tıpıf mek 
tepe gitti tık ders taİihtl. Bay q. 
retmen derse girer gll'mez 6nce kö
rük Çetini kaldırdı. 

- Söyle bakalım ldlçOk Çetin.. tik 
insanlar nasıl •tef yakarlardı? 

Küçük Çetin düfilndü düf(lndi " 
,.va~a söyledi: 

- Elektrilde Bay 61retınen: 
Arkadqlan hafif ıüliiftüler. B. q 

retmen: 
- Çetin. dedi. o aman elektrik 

nr mıydl ya.. 
- Yoktu B. 6jretmen.. Kibritle ,a 

brlardı. 

Diılerimiz l 
Bay öğretmen bir gün sınıfta d• 

tırmeni anlatıyordu: 

- Çocuklanm .. Değtrmen ölQtml-
18 yarar. Eskiden değirmenler ru. 
glrla ve IU ile iflerdi Şimdi, maki

.ne kuvvetile lfliyen büyük detırmen 
ler yapıyorlar. 

Küçük Çetin atıldr. 
- Dişlerimiz de deflnnendlr, de

lil mi Bay 61retmen? Onlar da dur
madan öğütüyorlar. 

Bu sözlere herkes gfildil. 
Yaramazlık! 

Atalay çok yaramaz bir çocuktur. 
Sınıfta öğretmen den verlrkeıı, hiç 
dinlemez. defterine resimler yapar, 
gürültü eder, lfiler, vakitsiz sualler 
~rar. 

Bay öğretmen ldlçiik Atalayı bu fe 
na huylanndan vazgeçhmek için blr 
1fin sınıfa, kucağında birçf>k MUd Fa 
re resimlerile geldi, herkese birer ta 

- Kibrit ne zaman icat edDdl? ne verdi. Fakat küçük Atalay gece 
- Evet B. ôjretmen.. Kibrit 7eıd- evde yaramazlık ettlfi için sınıfta u-

dlr. yuklamıya başlamıştı. Öğretmenin 
O halde Ok fmuanlar n&a1 wnırlal'o Miki fare dağıttığını görmemi~ U-

dı? ' )'8Ddığı zaman arkadaşlaruwı ellerin 
KilçO.k Çethı ytne dftf(bıcfll, suaUn de Milrl fareleri görQnce çok cam m-

doğru cevabm bulamayınca adam a- kıldı, bir tane de kendisl için .istedi. 
kıllı kızardı, terlemiye bqladı ve bu Çocalılcrr ehli /atq0anlan tt0er. Fakat Bay ötretmen ona fU cevabı 
IU'ada ağzından fU IÖZler döküldil: ler. Bu yaurueulı ta 6yle... Seo- verd~:Jta b 

_ Benim gibi kızarıp terlemek .u- .ai lıBpeflnJen lal _,__ - ırt~r sen u yaramazbkta devam 
retile Bay ölretmen!.. Oea/r 0 lıö • ~ .. ,,,."" noiml_,._ edersen hayatta hiçb~ feY aahibi o-

K - çük Çetin.in b cevabı berk.S Ç ııibl, pe So İ, J.amazınn. Hayatta gozleri kapalı a-
lflld':ucıü. u defil mil.. damlar be§ para kazanamazlar. 

A b Ve küçük Atalay o günden sonra • - ca a blr daha hiç yaramazlık etmedi. 

Kilç&k Tomris "-'-- Bunları 
Tomrta çok zeki bir imdir. ._... 

• üçüne yeni butıaı halde Jtrmi .,. B .1. 
pndald ağabeyistnden daha akıllıdır. ı ıgormusunuz 
Derslerine de iyi çalışır. Fakat o b- H.,.,,ıan •özleri 
dar güzel ,eyler söyler ki, herkesi ka BJr çok hayvanlaruı gözleri kue-
tılta katılta güldürür. talıdır, Bunlardan karıncanın gözQ 

Geçen yaz annesfle beraber etbfle. (IO), ac:U karulnelfnld (4000), bir 
ilk kumq almak için 9&r11ya Ftmtfo nevi bG,.ok kelebelfnkt (20.000) ka
Jerdl. Bir dükkina girdiler. Annesi letadan mürekkeptir. 
kumaşlara baktıktan eonra dedi ki: ,,,. 

- Geçen jGn ltzde daha gflı.ıel ~ F tll'elerin öliimll 

YaşMeyva 
İHracatımız 

lBaıı 9 sncudaJ 
lup bozulmıyacaklarım tesbit ,. 
lunda en mühim bir emare tefkD 
eden saplan memnuniyete değer 
vaziyette 'bulunuyordu. Gemtntn 
nisbi rutubeti yüzde 85 - 88 idi. Ka 
paksız ısandıklann istifi aynca ltt
naya ihtiyaç gösteriyordu. Akel• 
Dizde mfihimce iki fırtına ıeçiril 
mesine ratmen yerlerinden oyna
lafırken daha kuvvetli olan fırtına 
ya mukavemet gösterememif ve an 
dık1ann istifinde bazı anmblar 
görillmüftGr. Nihayet 25 tane ka
dar sandık yerlerinden b.yank dilf 
miif ve hatta u çok tazTlk,a maruz 
b.hmftr. Eter sandıklar kapaklı 
bulunsaydı, b.yarak düşmelerin
den zarar vlld olmıyacaktı. Bun
dan dolayı kapaksız sandıkların ı.. 

tlflnden eonra, istlftn muayyen ı. 
talarla yerinde te.blt ft takviyesi 

llzımgelmektedtr. Yoldaki tetkik 
ve muayenelerden alman diler bir 
netice de, kolayca bozulan meyw 
ve 1ebze gibi maıı.ullertn ngona 
Dilbetle gemilerde daha U 1U1DD 

aya maruz lraJchll keyflyetldir. 
Vagonun raylanı çarparak marm 
bulundulu daimi sarsıntı aeml içlD 
mevzuubaba delildir. vaconıarm 
makas geçerken yanlara dolnJ ut
radıklan sarsıntılar dahi pmilerde 
ıöriilmemeluedir. 

G Onl8k tetkik w maa,ene b 
YUD1anı da tatbik olunm• 

tur. Bundan bafka her Od ıünde. 
bir kavun kesilerek tatma tecrill)e. 
st dahi yapılmıştır. Kavunlan ta
tanların edindikleri tecrilbe ve ka-
naat, Türk tavumarumı lezzet ft 
kokulannın durdukça ve bilhaaa 
eoğuk havada kaldıkça dalma daha 
ziyade mükemmellepnesl noktam-

Koca Filn Marifetlerinden... 

...,,.,,, 16rdQOntls ftl, çok met lımdut. Ve 1'IJtlk bir llrkte 
bazlık yapar. O, koca göldeslyle çevik bir lnund1n d8ba iyi ve 
çabuk takla atar. Fakat çocuklar; koca flUn bu cambezhll lm1a7 
lay 61nmdillnl lllDID&yum. 

O, bu oywılan, uzun seneler terbiye edilerek Glıenebllmlftlr. 

dır. 2 derece hararet kawnlarm u
zun müddet nakil ve muhafazalan 
için en ziyade elverlfll bir hararet 
dereceli olarak teııblt ecHJmlftlr. 

Hararet derece8t ~lece 2 dere
cede tutulurken Londra,.a ~ ,an 
kalınca yavq yavq Jijbeltllmi)'9 
bq••nmıfbr. Bunun 88bebi, Lon
draya muvualatta Oziim1erin def'o 

bal daha JC1bek derecede baran
te arzından tevakki edllmesidlr. 
Filhakika bu nokta fevkalAde mil-
labndir. Derhal fazla derecede ha
rarete anetmenm ftr'ebileceli bü
Jtik zararm 6n8ne, ancak tiziimle 
rt Umana nnnadan yavq yavq 
w takribi olarak •tm.nm muhte
mel hararetine çıkarmakla geçJ.Je. 
bilmiştir. 

ttzam.,.. bwniarmmim LoDdra 
w Hambwp mot-nmel bir nnt 
te varmaJan. TOrk ID8JV9CIUll lçla 
bCl)'Gk .,. parlat bir mırnffaJa.Jet 
olank byde ..,andır. 

Tnrkofls Londra Şubesinden 
hususa dair aönderilm rapormı 
..... flldur: 
"İsmir 8dm kuwwwa t1mm..ı 

Bnua npura Ue s&n•ern.a 
sandı'k J'at ldm ft na ..... 
Y1ID nparclan pbnldı. ~ 
dm1er ft prek bftDln ..... 
kadar claderilen pnti1*le 
edilmiyecek kadar l)'i .-alt 
.t. vlsıl oldu. Yapılan mllU'._.M 
de flzümlerimldn hemea 
Jiiklendiii SU"adald nef...ellll 
laafua etmekte oldata 
ter. Her iki me~ .. ..._ 
eski ambalijlara nuana m 
... ıdl. Piyasaya anetllJea lstWi! 
rln ız libresi ı tillna• satıı1111ı• 
Son mtlvaredat Londra pl•THMllliı 

da fevbl&de •1r tetir ltlrılldııllli 
........... 1ç1a ba pi 
1111 .... llancata pil ........ 
olacak ve nldplerbnbhı mallla• 
laer ~tefen-ak edebıU.*81 

,..,.,,,., .... ___ lar vU'di ~ şimdi baktılon Dftnyada günepm en çok m6te-

kumaşların üstOndeki çiçekler o ka- ealr olan hayvanlardan biri de ta
dar parlak değil. redir. Uç çeyrek kadar kuvvetlice 

Dükkincı daha cevap vermeden k6 sC1net hararet ve zly•ına maruz ka· 

:.!Y LMILEL ALA Ti ZIRAIYE FABRiKALAR BIRLIGI 
tük Tomris abldı: lan bir fare dayanamaz, ölür. 

- Anneclttm. havalar \'Ok lfhıet- * 
U Çiçekler istedilf kadar parlak ol- Bir mlltlalaa ocmtan 
sun. bu güneşte çabucak solarlar!.. Deve ailesinden olup nisbeten çok 

Dükkancı bu cevap karpsında ilk daha kGçGk e0aeye malik bir hay-
bile diyemedi ftD vardır ki Arjantlnde yapr. A· 

8 
dına Guanako diyorlar. Uzerine hO
cum edildiği r.apıan kendisini sQmO-

Taş Takılmq itf1 ne m6dafaa eder ve bunu. bir su 
Ders paydos olmuftU. Bütün ~ sütunu gibi hasmının suratına fır

lar bahçede oynuyorlar, koşuyorlar- laur. 
dı. Bir aralık Cengiz, ayajı bir ta19 •: 
takılarak yere düftü. Bay ölfetmen S01 milyar lira 
hemen Cenglzin yanına koştu, onu itan.dan bir müddet evvel Mlllet -
rmfen kaldırdı, IODl'8 dedi ki: Jer Cemiyetine harp aleyhinde yapı-

- Ben size, koşarken dikkatli olu- lan blr milracaatnamecle; fimdiye 
auz. ayajınız bir yere takılmuın d• kadar olan biten m~beleıin, in
medim mi? •n bapna dört bin lıraya maloldu

lu kaydedilmektedir. Fakat bu he
Cengiz, birdenbire atıldı: •P nuı1 yapıtmqtır.? Isttda sahip-
- Hayır Bay ötretmen, ben tap 1eri bundan l!tahletınemektedirler. 

değil, tq bana takıldı!- Fakat bunların en masraf11Sl ve en 
e kanhs1 1914 - 1918 harbi olmuştur. 

Bu muharebede <'70) milyon lnsan 
Bırincilik!.. eeferber edilmlf, bunların (10) mil-

Soyenn ba ası bir gtin dedi ki: yonu harpte ölmüş, beş milyon ka-
Oglum Eğer bu sene sınıfını dın dul kalmıf, 9 milyon çocuk ye· 

birincilikle şeçenen sana bir bııik- tim kalmıştır. Kıymet olarak kaybe 
let alacağım. dilen servet ile, Tllrk parası ile ve al 

k tm kıymeti uumdan 10'1,380.000,000 
Soyer, zeki btr çocuktu amına ~ liradır· 

fmlışmazdı. Nasıl ola mmfımı aeçe-
rlm derdi Fakat sene sonu ge1lnce. ~aiti altın 
Soyer sınıfı sonunculukla giiçbelA P qer iltatiltlk meraklJSJ IMnfz 11-
çebildi. Akşam eve geldiği zaman kar • bir kaç rakam wrellm: Gb.ün 
nesini babasına gösterdi, dedi ki: Jlllnız bir Matbıde, dünyada, altın 

- Babacıtızn, Haydi bakılım, bl- madenlerinden çıkarılan altm mlk • 
tan (252) bin, ıtımot miktan -
(110 880) llrabktır. 

81kleti alınız. 
- Sınıfı birlncillkl~ m• geçtin! 
- Hayır ŞonunculuJda! .. 

Gene bir saatte bittOn dOnyada t-a 
mur madenlerınden 1,5 milyon ken-

- O halde bsiikletl hakketmedln tal komür ihraç edilmektedir. Brezil 
Ben sana ırıncılikle sınıf ıeçmeni yadaki Amazon neh.rinln btr saatte 
p komu um. denize dökttliü su miktarı. bütiln Al 

Soyer h ç a dırmadı şunu illve et- manyanın yarım uırda lçebilecell 
ti bira miktarına muadildir Biltün in-

anların bir aatte lçeblldilderl ... 
- Öyle amma babacılım-· Sınıfta rap miktan takriben 1,5 mll)'on Ut-

benden başka sonuncu yok ki.. Bu da re, hakve mnrtan tse 20 milyon ftn
blrincllik demektir! eandJr. AJBI mOddet arfmda Nev • 

Bu cevap babMmm hOfUI"' lfttl )Odda (1) w tam1mJ•nmüta ft 18-
• ertllll lbtl ona 11-1bir1ııt6J.el .açta de (140) ~ kibrit tn..ı ..... ~-
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KALiTEDE iYiLiK 
Fi&tlarda Ucuzluk 

Muamelede Çabukluk ---Sayesinde 
'MOŞTERILERIMIZIN 

MEMNUNiYETi 
BiZiM MUV AFF AKl

YETIMIZDJR. 

TELEFON ı 4ttm 



KURUKAHYECI 

MEHMET Ef ENDi 

MAHDUMLARI 
SaJ111 mGfterl " clindqlannm Kurban 

Ba,....mlanm •~il Ye MYIİ ile lmtlularlar. 

CAFER MOshil Şeker· 
Tesiri katı isimi kolay 

ea iyi mls•ll ı••erldlr. 

----• BilGmum eczanelerde bulunur. 

P. T. T. Levazun Müdürlüğünden: 
1 - idare Dıttyam için 50,000 adet iki No. 1u ~- fincan kapalı 

ı--·- ebiltmeye konmuttur. 
1 - Muh•mmen bedel .. ~ • muvakkat teminat '"S)37,50" lira olup 

tbUtmell 'I lıfart 938 pazartesi gQnü saat "15,. te An.karada P. T. T. U 
blnumdakl l&tuialma komilyonunda yapılacaktu'. 

1 - ı.teklner, muvakkat teminat makbuzu veya banka m~ktubunu 
BMl'lllll Odam veldlraamdan bqb mOteahhitlllr vealkaamı ve teklif mek. 

u muhtevi kapalı arf1anm o gOn aaat .. 14 .. e kadar mezldlr komla· 
ftl'eCelrlerdir. 

4 - Şartnameler, Anbrada P. T. T. Levazım, t.tanbulda Beyoflu P 
T. AJniyat Şube lıllldUrlUğUnden paruız verilir. (132) '"328., 

ŞiŞMAN YANKO 
EMNiYET MAGAZASI 

lltuıbu1. Yem Pmtabaııe caddesi No. 39 

Mevsimi• son moda : Mantobık ve ropluk yGnll 
aılar, ipekliler, pamuklular ve kete•lerln envaı 

Her cins patiska ve sarıafhklar 
f'.Wi79 tlairainıle .,. -.in çe,iı, lataır oe ölçii lb:erine 

...., ... pijama, RopJapnbr, lwaJlular. Her cİIU «>lra oe ci
Aa tolıunlan. 

Yünlü kumaılann parça sergisir.de 
flyaffar emsalsiz ucuzdur. 

Nefaset· Metanet • Ucuzluk 

El 
Grip, lclf ve Dlı Ağnlan. 

Nevratp. At li itlzm, Romaffana 

REVUE 
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, , BAı:YRAM VB YJLBAŞl çlÇEKLERl --

Sa lb unca kös ı SiHiRLi GOZ 
çtÇEK TtcARETllANESI 

BaJT'IUD ft YılMfmda sizin ft dostlarımzın memnuniyetini mucip 
olacak gayet güzel ve nadide çiçekler ve çiçek alaçlanıwı müntehap 
c:etltlerlni bazırladıtuu an.eyler. 

Ad'"· Reyotlu, lstikW caddelll 304. Tel: 4018'7 

---· Ankara fUbelll: Ankara Banblar caddesi No. 34 ~--
Kalörlfer Tesisata 114nı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan il: Ankara YUbeJr Ziraat Enlltittld talorl

fer temlaatı ve eu teslaatmm hariç tcbekeye bağlanm88J illeri. 
Kefil bedeli: 28185 lira 77 kuruştur. 
2 - Ekalltme 28-2-1938 puarteef gthıO 11aat 15 te Nafıa Velrlleti 

Yape lflert eksiltme komllyonu oclaımıda kapalı sarf uınıllyle yapılacaktır. 
3 - Ebiltme prtnameBi ve buna mtltefeni evrak 141 kurut bedel mu. 

kabilinde Yapi itleri Umum lıltıdtlrltliOnden almabiJıir. 
4 - Ebiltmeye girebilmeiE için mteklilerln 2114 lirahk muvakkat te. I 

minat vermeleri ve 16,000 llra1ık bir kaloriler ifbıl yaptıfrııa dair mtlte. 
ahhiWk W.İk881 ptermeei llmndır. 

lsteklUerlD teklif melrtupl&rmJ ildnel maddede yazılı ıt.atten bir 11aat 
evveline kadar mmiayon reiıllğine makbua mukabilinde vermeleri 11.mn-
dır. Po.tada olacall gecikmeler kabul ectnma "'311" ""7M,. 

~-TURKIYE--.. 

iMAR BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Sermayesi tamamen tediye eclllmlı 
• 

1,ooo,ooo Tür.k Lira11 
Yeni Poetabane arlcaaı, Atu Efendi caddesi 

iMAR HAN 
Tel~ adresi: lstanbul - imar. Telefon: 24!527-8 

Yol, mebani ..Ur mühim inpat taahhüdü 

Mlıalt Şeralffe Tevdiat Kabulil 
Emtia, -ham, Ye mücevherat mnk•bilinde ilaaaat ile 

Iİşrcwta •e bildimle banka muamellb 

ANADOLU 
Anonim Türk Sigorta Şirketi 

l ,000,000 Oradan fazladır. 
SERMAYESi 

TURKIYE 1$ 
VE ZiRAAT 

Baakalan tarafandan öclenmlı iz Tiril Miesseseıldlr 
SIGORTANIN BOTUN BRANŞLA.KiLE UCRAŞlll 

YANGIN - NAKLIY AT - HAY AT - OTOMOBiL KAZA.. 
LARI - FERDi KAZALAR - iŞ KAZALARI 

Slprıa bueueunda her türlO mü~üller için lifeJerl memnuniyetle 
lzatı.t vennlye dalma hazırdır. 

Atf19· fstanbul. Yeni Poırtahane kar'flllnda BüyOk ltınacıyan Ran 
...... _ _. ___ • Telefon: 24294 •~------Iİlllll!l!9 

. Pudra renklt>rinde 

Bu yeni ve 
sihrimiz renkleri 

MECCANEN 
TeerObe edlnb. 

On kadında dokuza, 
tenlerine llY,llUYAD bir 
renkte pudra kullanır
lar Ye yüzleri aun1 
.. makyaj ıörmüf,, bir 

inkılap yaptı 

A.rtlk; .. ,...,. ..... fula lh~ 

,.......... ~ "JtböDtlle 
.. ,,.,. ... ," ballnde ,.,..u ..U 
padnlan bualmm ft bir __.. 
............... dedllderbd • 

tekil aldıklan ııôi J&tlann- ·-..-.~""',..,..."""'~~""'..-~ 
dan fazla ihtiyarlanut &6-
rünilrler. Yeni icat edilm 
f&Y&DI hayret "ChrOmo
ecope,, makine1~ pudra 
renklerinde bir inkıllp J'&I>' 
blı ıibi aihirli bir ıöz, mn
cudiyetinden bile fGphe e
decetisaia niabette pudra 
renkleri araamdaki ahenal 
ifta etmittir. ki ba. Tab-
lon müeaeMaİ kimyaıerl. 
rine birçolı tabii renkleri e
aulı bir tarzda mezcetmek 
imlcAnmı .ermiftir. Artı• 

Jllz6n6ze pllka&u halin
de yaplfaD adi pudralara 
nihayet Yeriniz Ye bap. 
den Tokalon pudruımn aih
ri.miz renklerini tecrübe edi
niz. Yüzünüziln bir tarafına 
bir renk Ye dil• . tarafma 

ela bqka renk biT pudra 16-
rOnib Ye cildinize hansiai 
daha uypn ıelditini ,ara. 
nGz. Bu yeni pudraJI kull~ 
narak cazip, Mhhar " ld• 
ta tabu bir sGzellik temin 
ediniz. 

Poeta. ambalaj Yeeair muarife karfılık olarak 1. 
bul 622 poeta kutma adresine (T C. 7) l"UID'lzile 
12 kunatluk pul ıönderdifiniade 8ize h...t modelde . 
bir kutu pudra ile muhtelif renklerde ntlmunelils 4 
ufak paket pudra ılnderilecektlr. Mektubunuzda her 1 
v~t kullandıjmız puclranm renıini de bildirmeli ...1 
WRltmaJUUS. 

derme itinin birkaç ti• teri kal a nn• 
mazur 9örülmeslnl mulaterem mliıterllerl· 
rnlzde• rica ederiz. 

BHecik Gazinosu 
Amawtköy. Alunbburnu 

Sayın m0fleri1ertnin Bayranwu 
kutlular 

._ __ Udi Marko --· 

ÇAGLIY AN' da 
Bayram münasebetile 

Bayük SClrprizl• 

Yeni " zenain Pf'Oll1UD 

AMIRA CEMAL 

" ZEYNEP ELSUDANI 
.111111110:... Ev, Ote~ Hastahane: Gazino ve Yazahane ~mnnı11111 tara1mdan ,.m danalar" 

Sahlplerlnla nazan dlkkaffne : E ı yeni tarlalar. Aynca 1 

En 80D moda YEMEK. YATAK Ye SALON~ YAZIHANE, SANDALIYE ft E M U ALLA 
KARYOLALAIUNI her Jerden acm fiyatlarla ••malc için i§ --- Ye arkadatlan --

letanbulda Riza Pqa A H M E T F E Y Z I ma.tazumı ziyaret eclinbr.. i§ 
JOkutunda 86 No. ha A S R I M O 1 1 L Y 1 Tel. 23043 E$ 

Mağazamız: VAROL FABRIKASININ i 
-5 --

Taldid hiçbw uman 
a,.U olam9&. 

Taklid benzeri 

demektir. 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en ibtiiD 

kremdir. -

Piyango 

SAAT LA R 1 N 1 N Sayın mütterilerinın Bay · 

1938 M o DEL LE R 1 rammı kutlular 

UGUR GiŞESi 

Gelmiıtlr. 
Saa~ arQlllD. 

(Bevue) fabrikMllllD -.. depom: •erkesi old•i••cla• lablmaktad•. 1 1 
-·lstanbal,--····•çeblllİlpı,_.,...... ___ N•o.•22-, •Tel•el•on•:•2~1·354-· l • I Mlllailw Lahcbr. -
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AS R i K AD 1 -L L i i 
VE KREM VENÜS 

Profesör Dr. E. Wınter, Kimyager Dr. Heine gibi dünyanın en büyük cild güzelleştirme mütellassıslan tarafıridan formÜ• 
lü vücude getirilen VENÜS kremi, CİLD lllFZISSIHHASI BAKIMİNDAN en mühim unsurları ihtiva etmektedir. Bu· 
nun içindir ki, AVRUPA VE M1ERİKANIN MİLYONLARCA MÜNEVVER HALKI, artist ve cild meraklıları, VENÜS 
kremini büyük takdir ve hayranlıkla kullanıyorlar. VENÜS kremi diğer kremler gibi kullanıldıktan sonra cildi bozmaz. 
MESAMAT! Til{AMA.DIGI gibi cildin teneffüsüne de mam olmadığı için kremlerin bir ŞAHESERİDİR. CİDDİYET ve 
HAKİKATİ ~~ven2 • şarla~an h~şlallD!ıy~ sayın Bayanlara dünyanın her tarafında bihakkın şöhret ve itimat kazanan 
GECE VE GUNDUZ VENUS KREMLERINI katiyetle tavsiye ederiz. Tanınmış ıtriyat ve tuhafiye mağazalannda satılır. 

, .. wım rmıı nl!l'ITinl'll'lllHlllUBOlll llllllUIUlllll.UJJ.LLUllWJJJrll~ ·------------

~ EL EKTRi K i Asri kadınm~ere!- ~filb 

1 Süpürges~ ~e~herS~~~ 
S E mükemmel bir kremden beklemeye 

ın 
= E e 
;: ... 

e ... 
= Her ev kadınına ıazım ideal bir alettir. § 
$ s 

Yap~daki hususiyet dolayısile kazandıklan sarsılmaz pnı koru
yabilmekte olan yapmak PORTLAND normal çimentosu ile çekiş ve 
basışa karşı yüksek, ilk dayanıklı, yavaş donan ve çabuk taş olan SU
PER çimentosunu tavsiye eder. 

Markaları: "YUNUS"· "SUPER YUNUS" 
Fabrikası: Kartal, Yunus durağında. 

... 
:: hakkı olduğu neticeyi ver:ir. Bu 
ı: netice: 
§ Ciltte kadife yumuşaklığı, renkte 
... .. beli-·dir : guneş pem gı . 
ı:: - SİMON 
,.. 

KREM -c 

§ ff 

- SABUNU ------ Her yerde satılır. ----= ---...... ----------------= ______ I ____ _ 

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

DiKKAT! 
APIKOGLU 

SUCUKLARINI 
Tercih Ediniz 

il -
• 

Halis koyun ve sığır etinden ma- • 

YERLi , .MALLAR 
PAZARLA.RlliDAli 

6iYili ~!!!!S!!!a!!!!tıı~ya!!!za!!!ğı~:~G~al!!!!a~ta,~A!!!!g!!!!o~py!!!an!i!!!iiii!!H!i!!!an!!!3~ün!!!c~ü !!!kai!!!t.!!!T!!!ie!ii!!l:!!!44!!!7~95-~7 ~ 1 ı 
=~ür. Bütün bakkallarda sa- 1 ;::===============~=~~~==~~====~~ ~------------------

1

-lmlh.. •• Taklitlerinden sakınınız. _. 
ÇiFTÇiLERE MÜJDE! 

Rus Sovyet Kimyevi Güb~esini 
P&tatos, Tütüıo, Hububat, Pancar, Selw.e veaı.ıre 

mezraa.tmu için 21 a.z<>tlu 
Ku.llann:ın;_ •Bir taraftan toprağınızı kuvvetlendirmiş olurs'llllUZ, diğer 
taraftan% 50 nisbetinde fazla mahsul alırsmIZ. Mezk-0.r gübre ince toz 
halinde bulunduğundan gü7.eloe erir ve sür'atle topraktan ve ~~kl~en 
imtisas olunur. Fiatı diğerlerinden ehven olmakla. beraber diger kim
yevf gübreler gibi kullanılır. Fa.kat tesiri ve faydası fazla .olm~ cih~ 
tile diğerlerine tefevvuk eder ve tavsiyeye '8-yandir. lstim~~e daır 
prospektüs parasız verilir. Diğer malfunat için lstanbulda Tütüngü.m
rük 34 No.11 ma.ğa,.;anm sahilbi Bay PERtKLt J~AOUTfS'e müracaat 

olunur. 

ALFA • LAVAL 

.. 
1 ADEMi iKTiDAR 

1 
Bel Gevşekliğine 

En tesirli bir ilaç 

. SERVOiN 
dir. T&fr&ya posta ile 185 

kunqa gönderilıir. Sirkeci 
Merkez eczanesi Ali RIZ& 

'. . , ·'. . ........ ·.' ~· .. 
Dünyada mevcut ıüt makinelerinden en em- A N T A L Y A 

'<UNDURALARINIZDA 
Kabahat aramayınız. Kullandı

ğınız boya ve cilalara dikkat 

ediniz. Bütün dünyada meşhur 

UGGET 
POLİSH Co. Ldt. LONDON 

Fabrikasının BOYAIJ cilfilannı 

kullandığınız takdirde çabuk, 

kolay ve ehven surette ayakkap 

lannızı boyayacak, parlatacak, 

su geçirmiyecek ve muhafaza 

edeceksiniz.. 
niyetle kullanabileceğiniz yegane markadır. UMUMİ NAKIYAT l 
Genel Deposu: ıı HER YERDE ARAvn.TT'S 

M. c A M c A N Türli Anonim Şiıketi -~.U~U.1 
Saygı değer balkmuzuı Kur- ı • • 

Te~;~:a~d~.~~~j~:!:b~a~. ı_oM~lN Iİlll•bmı-•Ba•y•ra:•m•mı-•kutl-ular_._. fl1111111Jlllllllllllllllıımıll KA A M u R 
·---------------------~~~ 

~ ~~lllJl1111111il lllllllifllll! 
Mensucat ve Ticaret A. Şirketi Fabrikası 

Kumaı ve battaniyelerini tercih ediniz · 

·-

-----------= --
Urotog-Opent&' , ~~ -~mt A~I z 

Dr. REŞiD SAMI BERKER J IstikW Caddest. Biiftü 
İdrar yollan hutalıklan mAtehteemr - Pap apt. Tel: .fı3.iU 

n. 0 • 1stikW caddesi )ıfia 90.kağı No. ı 'Nefon: 41~ ~ Eilll~rnıa-ı-u-ı;m-
Şıi. •cm ye sağlam olmakla beraber renllleri asla solmaz § 

Satq ;maiazuı: Sultanb.mun, ikinci Vakıf Hanı altmda. Telefon: 20157 llllTITITilna~ 

FENNiN BiR HARIKASI : K E S K i N K A Ş E L E R i üsütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lili ve 1 O lul< 
kutuları vardır. 
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llJlllllllllllllllllllll11111J1JJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllJJllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllJilllllllJllJJJllJllllJl11lllJJJllllllllllllllllllll1 .~ 
----------- BAYRAMDA .... --------::::: 
E ---§ 
e: 
§ Likör A dınız mı? 
~ e 
1 e Misafirlerinizi ağırlamak 

için en mükemmel ikramm 

İnhisar likörleri olduğunu 

• 

MEMLEKETİMİZİN EN NEFİS MEYVALARI ~DAN YAPILAN: 

i CILEK, AHUDUDU, VISNE, PORTAKAL, MANDALIN, KAYISI 
1 Likörlerini Tercih Ederken 
1 Bilhassa KAYSI Likörünü hatırlayınız. 
§ 
s 
i Kokteyl yapıyor musunuz? 
~ 
~ 
~ 
~ = -c: 

i s 
~ 
i 
~ 
~ 
9 s 
= 5 .._ 

= ----r---

En iyi kokteylleri inhisar 

li örlerile yapabileceğiniz 

gibi, bunlardan, NANE ve 

AHUDUDU yu da likör 

ve soda ile karıştırıp 

EBILIRSINIZ •••• 

. .. 
'• .. .. . 

.. 

---
~ Her yerde , ~ 
- -
1 iNHISAR LIKORLERiNI ~ 
~ Arayınız. İ 
- mı 111muıınıuıımnnııınnıı11nıımıının11nn1111:ııııı11un1111mu11muıımnum1111111111111111mnmnmmmmım11unm~ıunmnırmmnnnmmıuıııamuwwwımnuunınıı1111011111"J 


