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Habeş Köylüleri Bir Italyan Agazağa F acia~ının Suçlularından ••• 

Uçağını Düşürdüler 
ÜrgOplD Yunus Diin Jandar· 
ma Nezaretinde Getirildi 
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SÖYLEDiKLERİ, ABDUllAHIN SÖZLERiNiN TAMAMEN AKSiDiR 

Arkadaşı Abdullahla beraber, Gala· I ' 
ta postahanesi veznedarı Hüseyin ' 

« zmite 3000 göçmen yollanmt§ • Hüsnüyü öldürdüğü iddia edilerek Ür-1 T Kızılay gazetesi, bütün oku· 

B 1 b k K 1 f aarruz yucularının ve Kızılayı sevenlerin ı 1 b l br. un ara u ı§ ızı ay tara ın • I güpte yakalanan Yunus dün stan u a 
bayramlarını kutlulamayı bir va-

dan bakılacaktır.» 1 d getirildi. Akşam saat on yediye kadar 
k d Baş a 1 

zife bilir. 1 
Nerede zelzele ev yı ar, nere e 1 müddeiumumilikte isticvabı yapıldı. 

J'angın yuva söndürür, ölüm ve ız- Yunus biribirini tutmayan bir çok ifa-
tırap, nerede görünürse, onun ilk Kızılay yoksulları deler verdi. Fakat netice de her şeyi 
imdatçısı Kızılaydır. ltalyan Uçakları Da itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. 

Ölüm ve ıstırap ... Fakat ölümü hı- Tekrar bom bardı· Sevindirdi Müddeiumumiliğe götürülürken ken-
,akınız; mukedder oluıu, insanları mana b&Şl&dllar İzmir, 26 (A. A.) _Bayram münase. disiyle görüşen bir muharririmize ha-
·ona alıştırmı§tır. En büyük kor • betiyle bir Kızılay cemiyeti tarafmdan diseyi şöylece anlatmıştır 
kumuz 0 değildir: Istıraptır. lhti - Adiıababa, 26 ( A. A.) - Köylü- yoksul ilk okul talebeleriyle fakirlerden iki «- Veznedar Hüseyin Hüsnüyü 
yarlarımızdan duyduğumuz bütün lerin Daggabur yakınında bir ltal- yüz kifiye elbiselik kwn~ı, entarilik, ayak- Abdullah bana a ı Mehmedin evinde ' 

müslüman duaların, bu ıstırap kor- yan tayyaresini karıunla düıürerek bka~~· kla5ı0keı~' çodrap dagıtllmdq bunları) dan ı doktor Hüsnü di~~ tanıttı. Daha ev • 
1-- 'I k Uuk 1 k .. " aııı.a ıra a para yar unı yap mıı· · 
ın.usu 1 e, yo ıu ' aç 1 ve ıurune • pilotunu ölclürclülrleri ve bir mitral- ı velden kendisini bilmezdim. Hiç da 
,ek yaıamak azabı ile titrediiini ha- yözle ilıi tülenlı aldıkları Te•men tır. görmedim. Köpek satmak için üçümüz 

lırlarsınız. bildiriliyor. Tayyare diğer bir tay • Yeni Amerika Sefiri bir otomobille Ayazağaya gittik. Yol· 
Bir millet ancak ıoıyal dayanıt yare ile birlikte Daggabur ü~erin • da otomobilden indik. Çiftliğe doğru 

kurumlarının kuvveti ve zenginliği elen u,maı ve l~lrat bomba atma • Yakında Geliyor ilerledik. Çiftlikten köpek sesleri gel-
jle, ıstıraba kartı koyar. Bir milletin mııtır Ankara 26 (A A ) - Birleşik Ameri- d .... · · · dk s· k · l ... • • b.lh b • • · · ıgı ıçm yanaşama ı . ır eçı yo un· 

ı •edenı ıevıyeaı, ı assa, u ıer • Habeılerin Taarruzu ka hükumetlerinin Baltık devletleri nez • dan dönüyorduk. Ben yirmi metre 
J:>eıt kurumların eserlerile muba • Adiıababa, 26 (A. A.) _Burada ıarar- dindeki orta elçisi John Van Antwerd Mac .. .. .. • 
L ) b'I' C • ti f k' ı d'" • 1 .• n __ Ka il M •. A k b" .. k 1 .,..... t • • kadar onden yuruyordum. Elımde de "eme o una ı ır. emıye er, a ır • a onen pyıa ara gore, na11 ısa e urray m n ara uyu e çı ıgıne ayını 

Je,tikçe değil, ancak iptidaileıtikçe Kassebhat, MakaUe bölgesinde İtalyanla • hakkında yapılan istimzaca hükOmetimizce köpek vardı. Abdullah1a veznedar Hü· 
Onlarda ıoıyal dayanıt yerine, vah· ra ka~ taarruza g~lerdir. muvafakat cevabı verildiği haber alınmıı- seyin Hüsnü arkadan geliyorlardı. 
"ti ve kat'i kayıtıızlığın ve bencilli- (Devamı 9 anca yüzde) tır. (Devamı 6 ıncı yüzde) 

• 

Suçlu Yanm 

iin geçmekte olduiunu görürüz. Jp
~idai cemiy:ederde yaradan kan, bi· 
tinciye kadar akar; ıstırap ölünci - Bir Bayramda Yeni 

Postaneden 3 Milyon 
Mektup Geçiyor 

Yaralllar Tayyare ııe Naklediliyor 

Te kadar sürer. 
·. ileri ve insancı fikirlerin en bü • 

Jiik anıtı, Kızılay veya Kızılhaç 
bayrağı olduğuna ıüphe yoktur. Bu 
l?ayrak en korku~ç harplerin ate§ 
fe ölüm sahnesi üzerinde, beyaz bir 
an.elek kanadı gibi dolaıır. · Barıt 
umanı bütün f elik etlerde iıtırap 
tekenlerin ruhu, onun hayali ile, &· 

Y\lnur. 
Kızılay azasi olmakla, merhamet 

~e yardım kuvvetinizi milletler öl • 
Çüsünde geniıletmit oluyorsunuz. 
~erede bir acı diner, bir feryat su
sar, bir yara kapanırsa, onda sizin 
merhamet ve yardımınızın; hissesi 
;vardır. Dütününüz, bu büyük saa • 
Cletin v~ insanlık §erefinin fiatı ne
CJir? Yılda bir kaç paket sigara veya 
J>.ir fİ§e ta rap paraıı ! 

Bunu ödiyeceksiniz; Çünkü bunu 
pdiyemiyecek bir kimse yoktur. E .. 
fer bu vazife aıkını gönlünüze yer- Poıta Giıeferinde hararetli bir muamele ıahne•İ 

leıtirebilir ve etrafınıza yayabilir,. Bayram yaklaştığı için İstanbul tebrik mektubu yazdığı kabul edildi-
ıeniz, bilir misiniz, ne olacaktır? posta müdürlüğü swe memurlarının ğine göre İstanbullular her bayramda 
'.Acaba 5,000,000 azalı bir Kızılay sayısını arttırmıştır. Her gün posta gi- yeni postahaneye (1.5) milyon mek • 
orıanizmaıının, henüz 11hbi ve soı- ışelerinde 9 memur çalışırken bayram tup veriyorlar. 
yal· cihazları tamamlanmamif olan münasebetile bunların sayı~ı 15 e çı· (1,5) milyon da cevap geldiğine gö· 
bu memleketteki değeri ne oldu • kirıl?11~şt~~· Bu sufetle ~evzı ve hk~bul re bayramda yeni postahane memurla· 
lunu ölçebilir miyiz? iş erm e ı norma vazıyet mu a aza nnın elinden (3) milyon mektup geç-

Bu sırada modern T" k • • edilecektir. 
ur cemıyetı- y 1 ., b" h · 1 · l ktır Dı'g"'e h be evra· • 1 fi • d • . . apı an aşagı ır ta mıne ve stan- mış o aca . r mu a re 

~ın eıaı ~ te~e erın en hırını de VÜ· bul nüfusunun dörtte birinin beşer kı bu sayının haricindedir. 
_çuda getırmıt olacaksınız. Esaslı şe-
reflerinden birini diyorum: Çünkü 
l>ir milletin kalp asilliği, beyaz bay
rağın Kızılayı üstünde olduğu ka • 
&!ar, nerede daha yüksek sembol bu
labiliriz? 

Yeni Bir Harp Mı Başlıyor? 

Japonlar, Mongolistan 
Kuvvet1erile Çarpıştılar lnkilabın kalp tarafını, sosyal da

yanıt kurumlarından batka nerede 
belirtebilir ve dünyaya isbat ede .. 
riz? F. R. ATAY .............................................................. 

Hsinking, 26 (A.A.) «Mançuko» -Dün de dış Mongolistan kuvvetlerile 
Japonya • Mançuri kuvvetleri arasında iki çarpışma olmuştur .• Üç Japon 

Son Telgraflarımız zabiti ile bir Mançuri neferi yaralanmıştır. 
3 üncü sayfamızdadır. Lutfen Japonya, Mançuri kuvvetlerinin hepsinin Mongollara karşı genel bir 

Italyanların .Kızılhaç 
Tayyare. Filoları 

Roma, 27 (Telsizle) - Son muha- dir. 
reblerde bir çok yaralıların sür'atle te· Her bir tayyare altısı yatakta, alti• 
davi edilememek yüzünden öldüklerini sı da oturmuş 12 hasta nakledCcektir, 
göz önünde bulunduran İtalyan Kızıl- Yapılan tecrübeler iyi neticeler ver • 
haçı yeni bir tedbir almıştır. miş, ve büyük hizmetler· gören bu 

Kızılhaç ağır yaralıları nakletmek tayyarelerden iki filo faaliyete geçmİŞ1 
için yeni tayyare filosu vücude getir - tir. Yeni teşkil edilen bir filo daha bu· 
miştir. Bu yeni tayyareler 133 mode • günlerde Musavvaya gitmek üzere ye
linde olup 12 yaralı nakledebilmekte .. la çıkarılacaktır. 

harp açmak için sabırsızlanmakta olduğu ve vaziyetin pek gergin bulundu· 
oradan takip ediniz. [ 

---------------' ~u söylenmektedir. /{ırılay, J'Urlla eelalet 11e ölüm aranna kanat gerer 
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2 Sayfa 

Bir Otomobil 
Kozasının 

Davası 
Dün ikinci asliye ceza mahkemesinde 

Tevfik adında bir taför bir kız çocuğunu 
otomobili altında çiğneterek ölümüne se-

bep olmak suçile mevkufen muhakeme e• 
dilmiftir. 

Anlatıldığına göre kaza Tophane tram-

vay yolunun Karaköye yaklaf&n bir nok • 
tasında olmaıtur. Otomobil Karaköy isti-

kametinde caddeden &'eçerken yan ıokak
lann birinden bir kız çocuğu birdenbire 

KIZILAY 

DABiLt 

Deniz işlerinin Birleşmesi 
Denizyolları o·rcktörü, Hadisenin 

lçyüzünü Anlatıyor 
caddeye fırlamı' o sırada otomobil de kı· Kabotaj hatlanmızın tek elden idaresi - Hüklımetin emrile Ankaraya çağrıl- Vekaletine bildirilmİ§tir. Son emir veki • 
zın Jıiza .. ına selm.İf bulunduğundan çocuk etrafında tetkiklerde bulunan komisyona dım ve Vapurculuk Şirketi mümessillerile letten beklenmektedir.» 
tekerlekler albna yuvarlanmııhr. iJtirak etmek üzere Ankarada bulunan De· temasta bulundmn. Esas mesele tudur: Diğer taraftan Vapurculuk Şirketi umu-

Duruımada davacı olarak ölen çocu • n.izyolları Müdürü Sadettin dün ıehrimize Kısa bir zaman sonra alacağımız yeni mi müdürü de İktısat Vekaletinden bir teb-
ğun annesi Fatma bulunmuıtur. Fatma du· dönmüftür. vapurlarla kuvvetleneceği tahmin olunan liğ bekledikJerini ve anlaııldığına göre, 

Anlatıldığına göret evvelce de bildiri!- Deniz.yollan idaresi kar111ında tutunamıya· bayram ertesi tekrar Ankarada toplana • 
ruımada mütemadiyen göz yqı dökmek • 

diği gibi Vapurculuk Şirketinin bütün va- cağını alnlıyan Vapurculuk Şirketi, bu itin cağını söylemektedir. 

Birincikanun 27 

ilk 
Okul 
Kitapları 
ilk okullarda okunan kitaplan pe • 

dagoji ve okuma tekniği bakımındaıt 
tetkik etmek üzere Kültür Bu .anlığı 
tarafından bir komisyon tetkil edil • 
mittir. 

••• 
Ankara Polisinin Silahları 

Ankara polisinin Alman mavzer ta
bancaaı tatımalarına karar verilmİf • 
tir. Bu tabancalar 3 kilo ağırlığında • 
dır. 

• • • 
Balıkçılık Tetkikleri 

Balıkçılık tetkikatmda bulunmaW 
için bir heyet Bandırma sahillerine ve 
Bursada Apollon gölüne gidecektir. 

• • • tedir. Şoför Tevfik te kendisinin suçsuz ol- purlannın Denizyolları idaresi tarafından içinden ziyansız kurtulabilmek için hü - Şimdiki halde, Vapurculuk Şirketinin 
duğunu iddia etmektedir. Duruşma devam satın alınması esas olarak kararlaıtırılmlf- kUınete müracaat ederek kendi vapurla - tamam«lll Denizyolları idaresine devredi- Arsıulusal Hava Kongresi 
edecektir. tır. dının da bükıimet tarafından satın alınma- leceği sarahaten anlatılmakta ve batta bu Hava yolları genel direktörü Şevke! 

Deniz.yolları direktörü bu hususta diyor sını teklif ediyor. Bizim tetkiklerimiz bu iıı i'in Denizyollarına 900 bin liralık bir İs· 
i• bugünlerde BükrPııe gidecek, orada Bir H1rsız MahkQm Oldu 

ki: teklif etrafında olmuştur ve netice 1Ktısat tikraz müsaadesi verildiği söylenmektedir. ~ 
Y8f81" adında bir genç ikinci sulh ceza ı==========-""""'=============:x--;..=-====-======"""=============-,_..===-===- toplanacak olan «Arsıulusal hava kon• 

mahkemesinden dün sabah altı ay ceza gresi)) nde memleketimizi temsil ede-
almııtır. Kazalar Hava Tehlikesine Karşı cektir. 

Yaf&J'ın, suçu tayfası bulunduğu « Yö - • • • 
rülrn motöründen elbise ve palto çalmak - Bir Ame:e Ve Bir Şoför Yakında Teh ·ke ı·şaretı• Nüfus Mükayese Brotürü 
tır. Dünkü durupnada Yaıar ıuçunu ken- Ağ y d l istatistik genel direktörlüg~ü, vila • 

ı r ra.an t ar 
disi de ikrar etmiıtir. Mahkeme Hasanın Denemelerı· De Yapılacak yet, kaza, nahiye ve köylerimizin son 
sabıkası bulunmadığından cezayı 3 aya İn· Rumelikavağında 41 inci ilk mekte- sayım ile ortaya çıkan nüfuslarının 

dİrmiftİr. bin sıvalan tamir edilirken ifçilerden Hava tehlikesine karııı 35 fehrimizde Bütün tehirlerde 11ık söndürme deneme- 1927 deki sayımla mukayese edilen biı 

Tapu Tetkikleri 
Osman uatanın iskeleye harç çıkardığı yapılan ııık söndürme denemelerinin iyi leri yapıldıktan aoora genİ§ mikyasta teh· brotür hazırlamaktadır. Bu broşür yıl. 
ip kopmuş, Osman usta da müvazene- neticeler verdiği Ankaradan bildiriliyor. like İ§areti denemeleri de yapılacaktır. batında neşrolunacaktır. 

• • • sini kaybedince iskele üstünden yedi .... G·;;;·ı;;;·;·~·Y··İ;İ·;;;~···R·~~;~·y·;-1 dü::~~~:c::e~1:e::1:k!::;: :::: 
Millete iki ti ıa Kazandırdı metre aağı düımüıtür. Osman aiır 

yaralanmıf, hastaneye kaldırılmıştır. Gezi 8 i zi yangınlar çıkarılacak, farazi gaz tahrip 
bombalannın tesirleri üzerine muhtelif te-

Arsıulusal Cerrahi Kongresi 

T apu ve kadastro batmüfettitliği ta- * 2356 uyılı otobüsü, §Oför ve sa· Galatasaray lisesi son sınıf tale- §ekküller faaliyete geçecek, yaralanmıf, 
rafından İstanbul tapu idaresinde ya- hibi Hasan tamir etmek üzere kaldı • besinden bir grup bayram ve yı\ba· gazlanmış vatand8flarm yardımına koıu -

lan ft. I b" "ril . . b ft" I rırken dingil altına konan krikonun lacaktır. 
pı te ıt er ıtı mıttır; u te ıt er b' d b. k .. · tob'. b.. ıı tatillerini geçirmek üzere Kösten-

ır en ıre ayması uzenne o us u-
aonunda Kınacıyan hanı ile bir fırının tün ağırlığile Hasanm üstüne dütmÜf, ce tarikiyle Romanyaya gitmi,ler-
hazineye ait olduğu meydana çıkarıl • amudu fıkari.aini kırmıtbr. dir. Fransa da 

Askerlik 
iki Sene 

mıttır. 

Mısır Konsoloshanesinin Tatili 
Mısır Konsolosluğu §eker bayra

mı münasebetiyle 26 birinci kinun· 

dan 29 birincikanuna kadar kapalı 
olacaktır. 

Akay Ve Şirket Tarifeleri 
Bayram münasebetiyle Akay ve 

Şirketi Hayriye idareleri pazar ta

rifelerini tatbik etmektedirler . .Şir

keti Hayriye bayramın üçüncü günü 

eyyamı adiye tarifesini tatbik ede

cek, yalnız köprüden Vaniköye 

(21,15) te kalkan vapur (21,30) da 
k~kacaktır. 

-----, ............ ·--··-·················· .. ······ 
TAKViM 

BiRiNCi KANUN 

R•ırot aene 
1351 

Kasıın 
50 

27 Arııbi sene 
1354 

Ht smi sene 1 inci kanun 
1935 14 
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Borsa Komiser Jiğin in 
Tebl"gi 

Borsa ve Osmanlı Bankası Komi • girmediğini ve girdiyse ne zaman 

ıerliğinden: girip ne zaman çıktığını ve Yunanis· 
Yunan bankalarındaki ecnebi dö- tanda ne kadar müddet kaldığını 

viz veya «Change» mevduatının göıterici olarak Yunan Dahiliye Ne

drahmiye çevrilmesi mecburiyetini zaretinin ecnebiler servisinden alın· 
koyan 1 ağustos 1935 günlemeçli mı! vesika, 

muvakkat kanunun 4 üncü maddesi 8 ikincikinun 1936 günlecemine 
bazı •artlar dahilinde ırkan Yunan· k d k d'I · "b d"l k b 

;ı- a ar en ı erme ı raz e ı ece u 
h olmıyan ecnebileri bu mecburiyet- vesikalar üzerine ecnebilerin mu • 

Paris 27 (A.A.) - Askerlik hizmeti 
hakkında hükUınet tarafından meclise ve
nlen kanun liyibaaı hizmet müddetini iki 
sene olarak tesbit etmektedir. 

Lay.ihada üç madde vardU". Birinci 
madde hWnete alınma Yatını tedricen 21 
den 20 ye indirmekte ve bunun içm sü ba
kanına salahiyet vermektedir. 

Süzme Havuzları 
Gelecek Aya Kadar 

Bitecek 
ten istisna etmektedir. Bu 4 üncü 

maddenin tatbikına ait olarak çıka
rılan 9 birinci teırin 1935 tarihli ka· 

rarname sözü geçen ecnebilere 8 
ikincikinun 1936 dahil günlemecine 
kadar aıağıda yazılı vesikalarla 
mevduatlarının bulunduğu banka -
lara müracaat mecburiyetini yükle
mektedir. 

vakkat kanunun istisnasından isti - Sular idaresi tarafından yaptınl • 

fade edip etmiyeceğini kestirmek makta olan yeni süzme bavuzlannm 
bankalara ait olacaktır. inf&lı, havalar müsait gittiği takdirde 

Dı§ İtleri Bakanlığından gönderi· gelecek ay sonuna kadar bitecek ... ve 
len yukarıki izah yazısı bu ilgili va- havuzlar ça}ıfmaya bqhyacaktır. Bu 

tandaılara bildirilir. 

Bir KömUr Hırsız' 
İsmail ismiııde bir genç Sirkeci İstasyo -

niından kömür çalarken cürmü methut ha
linde yakalanmıı ve tevkif edilmİJtİr. 

• • 1 ........ ı .:;. •• •• 1 . . .. .... 1 ............. ,,- •• • · - · - · - · · ,.. 
Y'urddaşlarının 

Bayramını kutlular 

suretle T erkos suyu yağmurlu havalar
da berrak akacaktır. 

Avrupadan Dönen CUmrUkçUler 
Alb aydanberi A vrupanın muhtelif 

tehirlerinde gümrük itlerine dair tet -
kik seyahati yapan gümrük tetkik mü
dürü Mustafa Nuri ve muavini Celi -
det dün ıabahki ekspresle tehrimize 
gelmişlerdir. 

Kahiredc toplanacak olan Arsıulusal 

cerrahi kongresine, İstanbul üniversitesin .. 
den İ§tirak edecek olan profesör TevfiW 
Remzi, dün akşam Kahireye gitmiştir. 

* * * 
Efgan Hariciye Nazırı Geliyir 

Efgan hariciye nazırı iki güne kadq 
memleketimize gelecektir. Nazırın An
karada ne kadar kalacağı henüz mallım 
değildir. 

••• 
Necmeddin Sahir Geldi 

Bir müddetten beri tedavi için A vru• 
pada bulunan Kadıköy Halle T ram • 
vayları Direktörü Necmeddin Sahil'. 
lstanbula dönmüf tür. 

• • • 
Fındık İhracab Birliği 

Bundan bir müddet evvel Ankaradli 
yapılan fındık kongresinde bir fındıW 
ihracat birliği yapılmaaı takarrür et
mİftİ. Fındık ihracatçılarının Türk(; 
fia tarafından bu husustaki mütalea
ları aorulmuttur. 

• • • 
Akayın Bütçesi 

Denizyollarile Akay idarelerinin yeni yıl 
bütçeleri tasdik o1unmuf ve bu husust• 
izahat vermek üzere Ankaraya çağrılan A· 
kay direktörü Cemil avdet etmİftİr. 

• • • 
Bir Ana Oğlun Tevkifi 

Müddeiumumilik dün Hanife adlı bit 
kadmla oğlu Hüseyini tevkif eUİrmİJ • 
tir. Bu ana ile oğul muhtelif zamanlarda 
Hasan, Mehmet ve Rızanın dükkanlarını 
ve evlerini soymaktan suçlu idiler. Suçla ~ 

rını da itiraf ediyorlardı. 

• • • 
Tıp Talebe Cemiyetinin Çayı 

Üğ-le - f i n ı l" 1 Irtar -Ya~ 
s. ' D. s. o. s. , D. s. ı D. 

1 - 26 nisan 1932 günlemecine 
kadar bankalara yatırılmıt olan 
mevduatın, a.) ecnebiye ait olduğu

nu. b.) Ecnebinin ırkan Yunanlı ol
madığını, c.) Ecnebinin 29 temmuz 1 

1932 tarihinde daimi olarak ecnebi 
memlekette oturur bulunduğunu gös
terir muidin oturduğu yerin ait oldu· Kuru kahveci 
ğu Yunan konsolosluğundan bir vesi- Mehmel Efenıli Mahdumları 

Tıp talebe cemiyeti tarafından bu· 
gün Maksimde çaylı bir toplantı tertip 

Kumar Oynuvorlarmış edilmittir. Toplantının çok eğlenceli 
Ahmet ve İsmail adlannda iki adam olması için büyük bir hazırlık yapıl • 

Tophane kahvelerinde kumar oynar- maktadır. Toplantı saat 15 te batlıya• 
E. 7 28 9 48 12 - l 30 
Z. 12 15 14 H5 16 46 18 26 ıka2 - Muidin Yunaniatana girip ı ~---••••••••••1" larken yakalanmıtlardır. 1 caktır. . 

z==================================================================================,====== ==================== 

- A~zim ! Devi et öyle bir t.i orta kurmalı ki... \ 

En Emniyetli Sigorta 

/ , 

( 
... Herkes çok az bir para ile, meseli senede\ 

bir lira aibi cüz'i bir feyle .• 

. . Her türlü felakete karıı kendini ve ailwni - Cöyle sağlam bir sjgorta iıtiyorsan hemen 
korumalı. koş,Kı:ı:ııaya uyc ol. 



27 Birincikinun 

r 
1 Bugün 1 
Eski Bayramlar, 
Yeni Bayramlar 

Yazan: N. Baydar 
Sevinmek; tabii haklarımızdandır; 

bir güler yüzün etrafına dağıttığı net· 
e hangi zevk kaynağından alınabilir} 
Bayramlar ise bütün yüzlerin güldü
ğü günlerdir. 

Eskiden iki bayram bilirdik ı 
ker bayramı, Kurban bayramı. 

Şeker bayramı, otuz oruç ıünü
nün mahmurluğunu gideren üç gün
dü; Fakat aaıl bayramı çocuklar eder
lerdi. Bugün gibi gözümün önünde
dir. Ramazanın geldiğini akfam, sof
ranın üstünü dolduran pide ile sütlü, 
kazan yağlı, susamlı simitlerden ve 
çeşit ÇC\'İt peynirlerle reçellerden; 
bayramın geldiğini de hatırlatan yent 
elbiselerimle kunduralarımdan anlar· 
dım. 

Ramazan ak~lannın hususiyeti 

1 ----~---------H._a_s_t_a_la_r_ın ____ B __ a_w_r_a_m_ı ______________ I Gelişi Güzel 

lstanbulda Bir 
Dosta Mektup 

(Eskiden bayramdan bayrama yaz
dıiun bu gelİ§İ güzel mektuplan Ce
mal Nadir Gülere gönderirdim. Bit 
kaç ay .önce Ankaraya gelen de • 
ierli dostum < Aman artık bana yaz
ma: aenin yazdıklanndan mevzu ça• 

kanp resim yapıyorum. lstanbul mh 

zahçJan gürültü yapıyorıı dedı. (). 
nun için bu aef er, ona göndermiyo
rum.] 

Aziz lcardqim, 
Bir, bir buçuk aydan beri, akşam

lar oluyor ki Ankara kalesini sislere 
gömülmüş, çevremizdeki dağları pu .. 
lardan görünmez bir halde buluyoruz. 
Sabahlar oluyor ki zaten gökyüzüne 
lstanbuldan hiç olmazsa, sekiz kere 
daha yakın olan fehrimiz, sisten bu• 
lutları dağların eteklerinde görerek u· 

bizimkinden çok büyük babamın e- yanıyor. 
vinde hissedilirdi. Sofraya toptan bef Bay Tevfik dostumuzun «Meteo-
dakika önce oturulur ve oruç bozu- roloji» müessesesinin verdiği raporla• 
luncaya kadar susulurdu. Bize derler- rın dışında Ankara havasına dair b1i" 
di ki : Oruçlularla beraber oruç tutan kadarcık haber de benden. 

meleklerin rahatsız olmaması için ses Buradaki Prdiiiünüz lozlann ltiri nevmit ve betbabd, öteki Onların hüznünü sic:lermeie p ...... , onlara ... det ve bay- Suyuna gelince, Çubuk barajının 
çıkarmadan topu beklemek lazımdır. butad1r. Biri laarpte baheımı ve sevsiliaini ka,Wen bir •· ram cötiiren yalnız bir el .anhr: Kmlay. arkasında biriken göl, ufak tefek bit 
Dört mumun yarı aydınlattığı sofra valb, öteki llutahanecle karcleıinin tebrilr:ini kabul eden ümit- Kızılay, cemiyetin tefkatin.i telDlil eden müeueaeclir. O, Boğaziçi halindedir. 
başında, gözlerim kırmızı, san, Yefil aiz hir but.acbr. Onlann baJl'amlan hüsün içinde geçmeie hepimizin kimseaizlere ve zavalblara yardımmı l'Ötürür. Kı- Bir ~ehrin havasından, suyundan 
reçellerin pırıldayışlarına dalarken malakUmdm. zılaya yardım ediniz. sonra hatıra ne gelir) 

zihnim de, çok güzel olmaları 18zım =::;:=~mmmmmmmmmmmmmml;mmmmİilm;:•-----------------~~ Herkes bir başka türlü iddiada bu· 
gelen meleklerin, bize görünmeden; ... • 1 lunabilir. Fakat bence gazetecileri gel· 

nasıl etrafımızda dolaftıklannı çözele- M UH TEL IF HA BE R L ER melidir. 
melde uğraşırdı. Tüylerim ürperir ve Onun için sana Ankara gazetccile-
konuşup konU§mıyacağımı anlamak rinden bahsetmek istiyorum. Onlar ki 
için büyük babamın yüzüne bakar- k G I Allahın günü, sağdan, soldan mevzu 
dım. O, gözleri hemen hemen kapalı. Fransız Gazeteleri Durumu Karanlı österigorıar çıkarıp okurlarına okuturlar, yerleri· 
dudakları hafifçe hareketli, dalgın tea- ni Kızıl~ya bırakıp nefes aldıkları ve 

bihini çekerdi. Nihayet top atılır, ye- Mı·ııetler Cemı·yetı• ZecrAı dinlendikleri şu bayram gününde on• 
mekler yenir ve sonra karagöze veya lardan mevzu çıkarmak, sanırsam, fe-
tiyatroya gidilirdi. Ramazan benim i- na olmıyacaktır. 

çin otuz ziyafet ve eğlence günüydü. ş d d 
1 

d e k Ankara gazetecilerinden, lstanbul 
Ba)ramı, yeni elbise ve kunduralan- T db. 1 • • et en ırece gazetecileri gibi, bir çırpıda bahsodi· 
mı ve bir de her zamanki günlerimin e ır erı 1 vermek mümkün değildir. Çünkü bu.-
bir kaç misli olan bayram harçlığımı rada ne Babıali caddesi ne de Meser• 
diişünerek iple çekerdim. Bayram Paria, 28 (A. A.) - Bu sabahki gazıe-1 •• F - p 1 A ret kahvesi vardır. Sizin şehirde, An• 

günleri büyükleri görmeğegider, men- ~e!~·-~ecl~.- Butedbmeirl::lem::~eakmindd-~ Dun ransız ar amento- kara caddesinden geçerken şöyle Te-
diller alır atlı karınca, dönme dolaba UIUUCUDCIU 1r1~ -. aau feyyüz kütüpanesinin önünde biraz 

biner, eğlenir ve son günü ablan ikin- noktainazar ilatiliflan biç te eksilmİf de - sun da Mu·· naka şal ar Oldu duraklayıp Meserret kahvesinin bil-
di topunun sesini, yüreğimde büyük iildir. • • yük camından içeri bakmak, gazeteci• 
bir acı ile karşılardım. Malin auetesi, yaZIJor: lerden çoğunun durumunu öğrenme-

K ba ba . . cıFranaa'nm rolü u-•---ırma sahasında· p • 26 (A A.) M ı:_ •• k • .:.. ur n yramına gelınce: Arıfe ki . . d etm~.a:.. 
8

. - arll, • - ecıu muza ~ IDlfuo. ğe kafi gelir. 
·· ·· l l bak meaaıame evam eao. • ız, zecrı ıi esnasında, Alau mebusu Şamanın kala • Paria, 26 ( A. A.) - Mebaslar mecliain· b k l k d b k gunu a ınan tat ı ışlı koyunların edb. 1 . ..:..1d ti dirilm . . lh .. 1 Burada izim i eri, o a ar ça u 

t ır enn r-u e en esmın su mu - balık aileler için bazı imtiyazlar istiyen bir de, celse saat 18,10 da tekrar açı mlflır. 
e~~es~. ~~Ü kesildiğini görerek dö~t zakeratmı ileri cötüreceğine kat'iyyen kani tadil teklifi üzerine Sü Bakanı itimat meıe· Laval celsede ba:ıır bulunmuflur. Ordu ve kolay b~lamazsınız. Ankarada top
gun uzu~ur ve bundan dolayı onu hıç cleiiliso BusiiD yenmek veyal.ut ölmek ıi- laaini ileri 8ÜnllÜflÜI'. Sai cenahın belli ol- komisyona batkanı, ordu mevcudu bak • lu ha~d: hır kaç gazeteciyi. bul ... b· .. 
aevmezdım. W tek 'bir •&ıl c•i tek bir iradesi olan madıjl için, Bakanm bütün hlikUnıeti teh- kmdaki tadil tekliflerinin komilyona ha • mek ıçın ya Ulus Basım Evıne u 

Yıllar geçti ; çocukluktan çıktıkça ..,. llir mlleljn bir yeis .,.. nevmidi ha- like1i IHr vaziyete aokmuı meclilte bü,;ik valesini iatenif6r. yıp üst kata çıkmak, yahut Yen 
ramazanın mistiğini, teker bayramı- reketinde bulanması ihtimalinden korkulur. bir hayret,,. infiali mucip ohnaflar. Celse Lan! Si 1-kamnm itimat meaeleıini hirdeki Vilayetler Evinin Bum Ge 
nın zevkini daha az duymağa başla- Ba bal, 1mi çok büyük bir ihtiyat ile ha • wıt 17.30 da llılil eclilmiftir. Kolvarlarda ileri aünnelde ftllifesini JaPllUf olduiamı. Direktörlüğüne aynlmıf odalanm 
dım. Büyük harp aenelerinde kurban reket etmeie mecbur eden bir vaziyettir. heyecaa denm ebnektedir. Ceı.e eanum- çünkü tadil teklifinin onlu ınncmlaDu mek lazımdır. 
kesmek eşşiz bir lükı haline geldiğin- Böyle 'bir bal karpamda yqine makul ba· da haZD' bulunmayan Laval meclise 11.ı • taknüen 16 ilin kiti ualllıc:ailDI. bikiame· Meeeli Viliyetler Evine gire 
den onun hüznünü his etmek fınatını reket vakit k•nmnata çallfmaldir. ~., mmfuıtlerini talep. etmekte de:.nı e- tin teldifleria bnüsyona havalesini kabul meacla latanbulun tanıdığı gazet 
bile kaybettim. Fakat bu 8U'ada kay- Blum Papaler, suetesincle YUIY.._"'2 den Mmo6ni arumda bö,.le bir uzlapna ettijini, 51 bahnmm yeni bir melin bulr- lerden - S., sıraaıyle anlatayım 
be le •• ld ... __ 1 k . Yiıkmda _. Ollıeailna cWt lıiç _.ali· kalNI midir? lanmw için bmia)'onla tepiki nwaiye i- Ga lir . . 1 

tme uzere o ugumuz ama endi met W. . C..~ clevletlerin • • ele ld w bildirmittir Bay yyura rastge aınız. atan 
erkinliğimizdi ve yüreklerimizi kur- __ L.. bir t=· öat::ıeri ve Musolini. ~~.Cemiyeti. biç M~ ~ ma 

0 ~ • • • • dayken Vakit gazetesinde, Haber 
ba ed T · · · h.. ·· b lam .... • tedbirleri tiddetıe.dirmek mecb~etiDde Bunun menıae ll)ec:liaa. konuqonan ra- . d çala kal .. I 
'Ban 11fımızın1d w umu p Tıftı. nia böyle Wr taanit k.111mcla bulundaiu kalacaktır. Eier devletler, aralanndaki te. porunu beklemeye karar vermiftir. Bunun- zeteaıbn e . . em ter~~':1eMer 

yramın ne 0 ugunu unutan ür- lanrvetle bİllelmeaİ aayesinde bir Avrupa ücr mubafua ed k harlana Millet- la beraber kanan maddelerinden lmmı •· pan, u yetifmıyorınuf •- eee 
kiye, 30 Ağustos 192'2 den beri de- feliketinin öaüne pçilebilir. ;:;' C~yetinin zecri ec;'ed.,°irleri ficldetlen- zamı timAI• bhul edlmiflir. kahvesinin kendisine aynlmıt k 
v~m.~ı ~ir bayramın içindedir: Lozan 8itÜll cliD7a INr _,.....,. Japılmuanı te- dirmek eareliyle JaPllClliı 1uJik biç bir Medil, cemi)retler, eilila tapma ,,. met- ~inde mütevazı bir çay ~incanın 
gununu, Kamutayın kuruJduau ıünii, menni ediyor ve...._.. için çalıpnaia ha- veçhile lııir Avrupa .harbini intaç etmiye • ba.t mçı... •-ea ilmci oknte- cu • ılham ve kuvvet alarak yme y 
Cumuriyetin temeli abldığı günü, en- _. IMalaaaJor. Fakat m&tecaYize karp mi. c:ektir. Ancü Hat.ep.lana fıcil bir sulh ta marteaiye ............... ve tercümeye devam eden met 
düstriletme p)inınm tatbilca bafland· aaJona riayet .......,i illiyeD Mil • .-.m,ecektir. Mmolini, \~haf. Yann wıt ti te .,....,__ olan ceı.e Gayyur Beyi. 
dığı günü, iMiZ çöllerde raylann ko- Jetler C..m,.ti • tecaftdnin _..,.._ taJ.rca w ltelsi • .,liıma devam edecek· dıt aiyaaaya ~edilecektir. B eski 1 bul t ·.bu 

f~lerp hah ~n .b!re~~-~~~~ii °'\ j yine ':.anı .= ça}tfıs;e F-::t 
gun epımız ıçın ua,-uua-.au. v E c 1 z s ô z L E R f f .. --1-1..: L! .. _L_ On al C:.-k ba da _J;:::.:_:_ k ' (( lr iri ~)) IUUWI, (( b 

R 
~ er yramın Y~uuu. ~ ~ da bir tayyareci» nin formaları 

usyadan veya Avuaturyadan gelırdı; ~ a,. ..,.11 , ...._ wral ıltli • Wı r y Wr B,b.__ıl• iJ'ilik ıörmei• ceWeclsaen, een ele iJilikçi,,. lizı Fi .. eddele · hazır·lall"'ll 
timdi Alpulludan veya Eskifehirden ~"' - w llitlla lair....,.. .. tzr •ı a.r.iıa fuiledi olmwa. dmüzel· en ~~~L...! Lnt Ba 

1. c__..__ ..:...ı::::.· • ba T ve tmege va&u yoA ur. y 
ae ıyor. ~ıza ••r-u11ımız yram· elan H --.ı 1 •• im. oletoy -~- -::--ı bi 
bk ha k M K. A tüdt yuru or-. 15~ r maaanın m.lllMI 

ru nın UlnllflDI ançeaterden a- ta * .. .. .. .. A. ........ L LA..:::...Jan 
1 dk b .. ı:-__ L __ ede y·· . * Fw ......... _,_.._almak, :..:a:L _._ .... .t=ünlere --- ıoruraunuz. l"'UUA .... L 
ır ı ; u gun rC81M111 n, un 1ften ..,. •- ..- v--.. ..,.. ,_ I dan h lanm 
H ked al K d ldild.I, w t*• .. _.. .. • ~ ,-- r•H'rı" clir. dan .._.. wak t..Pn mümkiilldir. (Yana) buna maval • mermer mau.ar Of az 

ere en ıyoruz. un uramızın n....~ .. , ııt..L .._. --.L.ı!.- d.-Jı.."1..1:... (R) ha n_ . • ··--L bir (w) 
de •• k•• )e L--- ah idi• bu ır- - -un .... _.. rnenDl yum~ i 

rısı ve oac yaD111K1 m ; l.!!..C:fuz ede Söz)• • L--
.. b lar r f brikala . * Konfüçyüs teMU mez. erı DlllllJD 
~~ un 

1 
'Y_.er 

1 
a'--utl nmız yetıt- Dlıl 1 1 ıiıa, ,..._.na, kimıwHed11 .. ,.. iti ha_, * nelerile müvezzilerin amültüsü fll'&" 

tırıyor. Yazdıgımız s. ama mektup- da kaybolm 
la k" w d k d. fabrik .a.ı•ı• 1 • rr'• lr'rht iti Myal a+iılw. bilik ..... yardam Pder, Mı' Were diifküalik Ptterir sın az. 

rıknı~ agıed. ınıB e~ 1 k d~ız vek~- T.a.toy fasilet ...._ inMa her hanai Mriblide w,ük iflerde, iUıtl Oradaki gazetecilerden bir de ( 
me uzer ır. ugun en ımız e ı- * L! c··k ) ardı B . ( ...... _ k di · k d. il ve wifedercle delil, so._ celd w plııpna ile daha siyade &1r o men v r. unu sız -
yor, en mız yapıyor, en ı ma an- L.Jl.LL ~ 7ente MYinç •amnaa. :..:ı-:.. _ ._.........._ ... ..:: _...._

0 

bull la b. t · ·b· tan 
• •w k ,_,._ •7__,..- ..... ~-~ u r ır gaze ccı gı ı 

mızı kullanıyoruz. Erkınlıge avutan * Paskal f-'--.. · · Abic:li. O 
he ·· b. daha k. · . nız cuuu sızın n aver 

ve onu r gun ıraz pe ıştır- Ancak fazilet aahiplerinin nüveleri iıuanm açine konulmut· * d . . b k d t ha 
k lan T .. k. -~ k h ba .._ _ _J • .. _ __. L---a .,, .. _ ... ~-- ....... ..:..-•......!.-! _...L..:-..1_ bii • enızcı ıse u ar a af a va 

me tc o ur ıyoeue artı er y· lUF. ~ -7- .-..~ -·-- - ;ı.ld (G"L ) d da ·w ba d K d. .. ba ytittip ıeliıtinueldir. Kızılaya aza olunuz, çünkü, o, laepimizin tefkat kucaitdır. ""' ıgı U&men soya ının 
ram m~ 1 Hyra~ ı.r:. ~n ~ oz !rda- Tol.top Hakiki olarak inaanlar ancak ti seride birlqip toplanabi- dan otürüdür. Abidin Daverin 
~ımız ır. 1 er kgıt~ıgunız ost evın .. e lirler. insanlar birbirlerine yaldapnak, birlepnek içia birhir - lerde geçirdiği zaman, Şakirin haı 
bize sunu an fC en yerken bunu du- * ı Ü ·d· ..J_..1_ . k b .. b l .. l l,iJiii ~ iDlanlarcla ..... " ancak ke.dinde alır • lerine kartı daima iyilik, inaanbk, bayıneverlik, fdıat" yar· uçtugu zamanaa m savı ır, aenıı:••· 
~":me ~ ızı .u mut u tıU?. ere. ye- _..... .... Ve ,._ ,.._. k• ii9i ..... , ,., ... ..._ 1 dan .--.llri .__, VilAyetler .. inden ~ 
tiştırenlerı saygı ıle anmak yuzlerımı· --&.. 81_ Falaıt ..a:&- iNanlan •-'- .. b1Nılaatli ....._ Tolstov h Sad · Et · de · t ~Hll'IM · ıd·· k ..J-· L lra r.. ...... .... .... ~ ~ , ur n emı zıyare "" 
zı gü urece en aeTm zev~ yna_.· (Dewımı il --~) 
dır. 
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4 Sayfa 

Mahkemelerde 

Niçin 
Çalmış 
Mış? 

Hakim sordu: 
- Çaldın mı?. 

- Evet. .. 
- Ne yapacaktın? .. 
- Satacaktım. 

- Sonra ne oldu?. 
- Götürürken elimden a1dı1ar. 

1 

- Peki neden bu demirleri sata • 
caktın?. 

Başını önüne eğdi. Bulanık gözle • 
rini örten göz kapakları titriyor, çö • 

kük yüzünden sarkan bıyıklarının ört
tüğü ağzı açılmak için tereddüt ediyor
du. 

Hakim tekrarladı: 
- Mezarlığın demirleriydi bunlar 

değil mi? 
- Evet .. 
- Peki hiç mezarlık demirleri sökü-

lür mü?. 
Sustu. 
Heyeti hakime biribirine bakb. Reis 

tordu : 
- Hem hırsızlık ediyorsunuz. Hem 

de artık dirileri bıraktınız. Ölülerle uğ·· 
raşıyorsunuz. Niçin söktün bu mezar
lık demirlerini söylesen e? .• 

Sa k
.. 1 

- tına ıçın.. • 
- Milletin malı satılır mı i. 
- Başka türlü hırsızlık edemezdim. 

Hem bunlar işe yaramıyordu ki ... Ölü 
ne yapacak demiri. Bana lazımdı. 

- Satmak için değil mi} .• 
- Evet .. 

Artık biraz şartıkm, biraz pervasiz, 
dayak yemekten büsbütün arsız olmuş 
küstah bir çocuk gibi konuşuyordu. 

- ilk defa mı ~ıyorsun} •• 

- Bir defa da Ali dayının amba • 
rından un ça1mıştım. Köyde idim. 

- Neden çaldın ;ı. 
- Fırına götürdüm. Hasan ueta ye-

rine bana ekmek verdi. 
- Köyde işsiz miydin? 

- Kıstı, tarlada is bitmisti. O hafta . . . 
oduna gidemedim. Kar yollan kapa -
mıstı. . 

- Peki demirleri de fırıncıya mı ve-
recektin?. 

- Yok para ile satacaktım. 

- Peki bu parayı ne yapacaktın}. 
Bu defa, sabrı tükenmiş dertli bir 

adam gibi başını kaldırdı. 

Ev"ela heyeti hakimeye baktı, genç 
daktilonun önündeki makineyi ilk de~ 
fa görülen acayip bir şey gibi seyretti. 
Ürkek ürkek salona göz gezdirdi. Dı
şarıda koridorların duvarlarından gelen 
mübaşir seslerini dinledi. Karşı odalar
dan başka maznunlar da çağrılıyordu. 
Bu arkası kesilmiyen şikayetler, ka -
bahatler ona cesaret vermiş gibiydi. 
Sonra gene yüzünü saklamak ister gibi 
ihtiyar başını çökük omuzlarının ara -

sına doğru eğdi: 
- Gene ekmek alacaktım, dedi. 

Umum Jandarmı Kumandam 
Çanak kalede 

Çanakkale (Özel) - Genel Jan
darma Komutanı General Naci 
T anas buraya gelmif, jandarma oku

lunu tefti§ etmittir. 
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Asabi Kalp 
lntiz4ms1zlıkları 

K1.%larımf%111 müaamneain
den üç eörünüı: 

Uluaal lııyaletler, Türkiye 
lıaritaft.. Şarkılı piyeate oyna• 
yan gen~ler •• 

Ankara Kız 
Lisesinde 
Güzel Bir 
Müsamere 

Müsamerede 

UJuasl Kostümler 

Çok Beğenildi 

Yaşları ilerlemiye başlıyan ve bu 
münasebetle vücutları bir parça yağ 
bağlıyan kimseler hazan kalp sıkıntısı 
ve nabız atışlarında intizamsızlık du • 
yar gibi olurlar. Bu tezahürlere eks -
trosistol derler. Kalp atışında fevkala
delik manasına gelir. Her ne kadar en
dişe edilecek bir hal ise de lüzumund~ın 
fazla korkmak için de sebep yoktur. 
Çok defa asabi sebeplerden ileri ge -
len bu muvakkat intizamsızlığın za -
man1a daimi bir intizamsızlığa tahav
vül etmesi muhakkak değildir. Bina • 
enaleyh vahameti nisbidir. Bu hal ha
zan ıztırap ta verebilir. Bu bakımdan 
alakadarı telaşa düşürebilir. Maamafih 
derhal bir doktora müracaat ederek ev
vela esaslı bir muayene yaptırmak, 
radyografisini çıkartmak, tansiyonu 
ölçtürmek, hususi elektrikli aletle kal
bin harekatını kontrol ettirmek şart ~ 
tır. Eğer bütün bu tedbirler, kalpte e
saslı bir arıza mevcut olmadığını gös-

A k 26 (ö ı terirse telas,a lüzum yoktur. Kalbin a .. 
n ara, ze aytarımızdan) - Ankara 

kız lisesi talebeleri evvelki aksam Halkevinde tışlarındaki intizamsızlığın asabi se -
çok güzel bir müsamere verdile~ ve dakikalarca beplerden ileri geldiği anlaşılmış de • 
alkışlandılar. Bir çok tamnmı§ zevatın, aile bü- mektir. Bu takdirde her yemekten son-
yüklerinin hazır bulunduğu bu müsamerede kız· ra on damla kadar BeJJadon boyası çok 
!arımız ulusal kostümlet)yle ulusal danalar yap- iyi netice verir. Buna ilaveten bir mik· 
mı§lar, ıarkılı piyesler oynamı§lardır. tar valeryan da tavsiyeye değer. 

Ulusal kostümlerin zarafeti ve güzelliği bil • Bununla beraber her türlü tenbin 
hassa nazarı dikkati celbetmİ§ ve çok beğenil- edici ıŞeylerden kaçınmak şarttır. Tü -
mi§tir. tünü tamamen kesmek, kahve, çay, al-

Kızlarımız bundan baıka Türkiye haritaı11nı kollu içkilere veda etmelidir. Bunun 
canlandırmıılar, ve bu harita üzerindeki vilayet-
i 

· · · h haricinde pek az şarap ve gene az mik· 
erımızı, arita Üzerindeki büyük deliklerden baılarını çıkartmak suretiyle çok g~e) temıil tarda baharata müsaade olunabilir. 
etmİ§lerdir. Bu suretle viliyetlerimiz ayrı ayrı Bundan başka yaşayışı tam bir intiznm 

1 
·· Jl"k 'altına alınalıdır. Yemek muayyen za • 

Misafire Kapı 
Açan Kedi 

Çorum (Özel) 
- Buradaki mek 
tep talebe1eri a -

rasında zekasile 
şöhret bulan kü -
çük Bahaeddi • 
nin Pakize adlı 
bir kedisi vardır. 
Her evin bir ke
disi vardır amma 
Bahaeddinin ke -
disi gibisi yoktUT. 

Bahaeddin ile Jtediai Bahaeddin Pa -
Pakize kizeye bir itina 

ile bakmış ve terbiye etmiştir. 
Pakize lakırdıdan anlamakta, kaba-

hat yaptığı zaman dayak yiyeceğini an
layınca hemen kabahatini affettirecek 
şaklabanlıklar yapmaktadır. 

Pakizenin bir marifeti de kapı aç • 
masıdır. Eve bir misafir gelip te kapı
yı çalınca Pakize hemen aşağı inmek • 
te, kapıya kendisi için takılmış olan ipi 
çekip gelene kapıyı açmaktadır. 

Çorumda 
Gençler Halkevi lçiri 

Temıil Verdiler 

Çorum, (Özel) - Çorum çocuk
ları, bize bir zevk gecesi daha ya
§attılar ve güzel bir temsil verdiler. 

Halkevi faydasına verilen bu 
temsilde, tiyatroların göbek kıvı -
ran yosmalarına avuç, avuç para ıa

çan kabadayılar yoktu. 
Fakat buna mukabil enerjisi ye

rinde insanlar ve yarın için güvendi
ğimiz gençlik müsamere salonunu 

doldurmuşlardı. 
Erkinlik marşı yi.irekten kopup 

bir saygı ile dinleniyordu. 
Abdullah Ziyanın (Kozan Oğ

lu) sahneye konmuş ve ışık i.crtiba
tmın noksanlığına rağmen muvaffa

kiyetle temsil edilmi§tİr. 
Gecenin ilerlemiş saatinde Çr 

mun karanlık sokaklc:.rına karı~arı 

seyircilerin - Bundan güzeli can 
sağlığı - diye ke:5İk kesile söylenİ!
leri Çorumun devrimci çocuklarının 
değerini daha candan anlatıyordu. 

~=-: ~::ıa:ı ~;ı. birer yıldız ha-ı-,r,:-· ···-,:, ... -·. A .. ' ··'•mi•' .. - manlarda yenmeli, muayyen saatlerde 

Diğer taraf~an bu harita üzerindeki .1 ITtlU8 SQg Ş ~atağa girmelidir. Bedeni ve fikri is-

baılardan her biri ,,ilayetin istihsal 11 .. k / trrahat te şarttır. 
ettiii ve yapt.iı malları manzum ha· in U emme Bu arada mühim bir tedavi de şu -

linde okumuı ve bu §Ürler çok alkıt • K k 1 k V Z b t dur: Duş. 
lanmı,tır. aça çı ı e 8 1 a Bu dusun hararet derecesi (35) de .. 

Kızlarımız davetliler tarafından Vak'alarından Eser receyi ge~memelidir. Devamı da bir bu-

candan tebrik edilmiılerdir. - * Kalmadı çuk dakikayı aşmamak icap eder. Uz .. 

Yozgatta 
Bir Göçmen iki Kiıiyi Ve 

E lr Çocuğu Öldürdü 
Yozgat, (Özel) - Boğazlıyan 

kasulllllt Uzunlu köyüne itkin e
dilmit olan göçmenlerden biriıi bir 
alacak meselesinden dolayı kavga 
yaparak tabanca ile iki göçmeni öl
dürmüt ve hu arada bir de çocuğa 
basılarak çocuğun da ölümüne sebe
biyet verilmi,tir. Adliye ite el koy-

Tire (Özel) _ v'iyetimizin eski müvazeneE.1ini bul .. 
Tirede yapılan ka F ·· vıak için bu tedavinin ısrarla ve bir kaç 
çakçılık mücade- J ay muntazaman tatbiki icap eder. 
leleri iyi neticeler Kalbin atı,Jarını intizamsızlandıran 
vermiş, burada ve asabi vaziyet mideyi ağırlaştırabilir. 
bu havaHde ka- t· -, Barsaklarda da tembellik husule geti .. 
çakçılıktan eser t rebilir: Bu da, bunun tabii bir neticesi 
kalmamıştır. Bu ;1;ı ·:; dir. Çaresine gelince; o güne kadalj 

iyi neticenin a • muntazam ve gıclah şeyler mi yiyor .. 
hnmasında jan • dunuz} Bu usulü terkecliniz. istedi "' 

darma komuta - ğiniz şeyi yiyiniz. Yeter ki i~tihanızi 
nı Halit Andacın fena kullanmıyasınız. Ayni zamanda 
büyük hizmet)< jandarma lo • . k b · h 1 vücudunuza hır parça ar on ıt a et• 
görülmüştür. He.- .,utanı Halit mek ve aksamlan biynet verici bir şeYı 

muıtur. lit Andaç yalnız kaçakçılığın değil, kız ' 

Y 1 , almak faydalıdır. Kabızdan kaçınmaW 
ozgatla Kubilay htifali kaçırmak ,adam yaralamak, hır~ızlık ta baslıca sarttır. Her gün idman yap-

y t (ö 1) Ş h•t K b'I yapmak gibi zabıta vak'a]arının ·orta- . • 
ozga , ze - e ı u ı ay k d fa mak ta icap eder. Mide ve karın için 

· · H Ik · d b' t I t I dan kal masında a muvaf k olmus-ıçın a evın e ır op an ı yapı· · yarım korsa faydalıdır. Bunun hari .. 
mııtır. Kubliy hakkında söylevler ~ur.) cinde, asabiyetinizi, bir takım ilaçlarla 

az a zamandan beri lodoı fırtına· 
verilmit ve tebidin ruhu taziz edil- geçirebileceğinize inanmayınız • -* 
miıtir. larınm ardı araaı keıiJm.emiıtir. 

Mütemadiyen yağmur yağmaktadır. 
Yağmurlardan Şika.yat 

Çanakkale, (Özel) - Bir aydan 

Geçen yıla niıbetle çiftçi yüzde yet· 
mit niıbetinde ekim yapamamııtır • 

Antepte Zabıta Teşkilatı 

Antep Güven direlttörlüğü amir ve memurları 
Gazi Antep (Özel) - Burası Sul'iye hududuna pek yakın olduğu için 

suç işliyenlerin kolayca Suriyeye kaçabilmeleri rnümkündiir. Fakat zabıta 
teşkilatı çok hassas bulunduğu için suçlular buna imkan bulamamakta, 
mutlaka yakayı ele vermektedirler, Bunun için suç işleme vakayii de azal
maktadır. Antepliler kendi huzur ve rahatları için geceli gündüzlü çalışan 
zabıta memurlarım daima takdir ve şükranla anmakta~ırler. 

&allak öıutlerl ı 

Portakal Kürü 
-1-

&lnlr MUteh•••••• 
Etem Vassaf 

Mandalina Ve Portakalı 
Ne Zaman Yemeli? 

Sinirleri besleyen kanı temizleyen 
en kuvvetli bir vitamin kaymağı olan 
portakalı karilerime tavsiye ederim. 

Portakal usaresi midedeki hamm 
klorma guddeleri üzerine rr,Jessir ol· 
duğu gibi hazım yollarında zorluk çe • 
kenlere bilhassa kabız tabiatı olanla
ra tavsiye cdbileccğimiz çok mi.ies• 
sir bir ilaç yerine geçebilir. Bu tabi
atta olanlar yalnız yenilecek p')rtak a
)a sabah aç karnına yemelidirler. Di
ğer yemeklerd :m ııonra yenecek por
takal veyahut içilecek pol'takal sula
rı fazla suiistimal e'<lilmemelidir. 

Portakal ve turunç kabuklarnın, 
ve çiçeğinin de hususiyeti vardır. Bun
lar da yine sinirlilere verdiğimiz şu• 

rup '\'e menkular içinde güzel kokwu 
ile ferah verici bir tesir uyandırmak
tadır. Portakal ve mandalina kürü 

yapanların kanı çoi{alıT 

muılak ııük\ın bulur. 

ve ainirleri 
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BARICI 
\ok Acıklı Bir 1

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

Yol Kazası Çinde Durum Gündengün~ Karışıyor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fransız gazeteleri Lill 
şehri civarında vukua 
gelen bir yol kazasın· 
dan bahsederlerken: 

Bi;:-;;;uk ka· 
ile•inin üze • 
inden gefen 

kamyon Misli görülmemiş 

derecede acıklı, diyorlar. Kullandıkları 

sıfat doğrudur. Filhakika bir çocuk kafile· 
si mektepten çıkmış. Konuşa konuşa evle
rine dönüyorlarmış. Köşe başından dolu 
dizgin bir kamyon çıkmış ve çocukların 
hepsini de altına alarak geçip gitmiş Şim· 
diki halde üç ölü, altı tane de ağır yaralı 

Şanghayda Japon Karargihı 
Yakınında Bir Bomba Patladı ---

Eski Çin . Dıt itleri Bakanı Muavini Evinden Çıkarken Öldürüldü 

vardır. 

Sanghay, 26 ( A.A.) - Japon bah • 
riye erkanının genel karargahı yakı • 
nında bir bomba patlamııtır. 

* * . Amerikada şehir sula- Pekin, 26 ( A .A.) - Ying.youkeng'"; 

1 
Tiyatro aahne· ı . · L· H • h k · • ş k. . . rının temızlenmesı usu-

1 
ıarRI opeı mu tar on•eyını1 ar ı 

•ıne ~ıkan ~ı~ lünde bir değişiklik ya- Hopei'yi muhtar hükumeti haline ge • 
beledıye reı•ı pılması için yeni bir tireceğini ve bu suretle onu •ağlamlaf

kanun tanzim edilir. Fakat Pittisburg ıeh· tırmq olacağını beyan etmiıtir. 
rinin belediye meclisi bu kanunun tatbiki Eski Dı' lşlerl Bakanı Muavini 
için lazım olan tahsisatı vermez. Belediye ÖldürUldU 
reisi müıkül bir mevkide kalır. Tam o sı· Şanghay, 26 ( A.A.) - E•ki dıı iıleri 
Tada da bir varyete kumpanyası tarafın - bakan muavini T angyujen ikametgahı 
dan kendisine garip bir mektup gelir. Bu önünde otomobilinden inerken öldü • 
mektupta· §Öyle denilmektedir: rülmüıtür. Hüviyetlerinin tayinine im-

- ıcSizin fevkalade güzel keman çal - kan ha•ıl olmadan kafmağa muvallak 
Clığınızı biliyoruz. Eğer tertip ettiğimiz re· olmuı olan mütearrızlar, mumaileyhe 
vüde rol alırsanız size beher gece için şu- on kurıun •ıkmı1lardır. 
nu veririz.» ... T angyujen1 hastahaneye götürülür· 

Gazeteler Mak Mer adını taşıyan bele· hen ölmÜftÜr. Kencli•i geçenlerde fefi 
diye reisinin bu teklifi kabul ettiğini ve 7 Ouang • T ching - Ouei ile birlikte İ•tİ
ay müddetle her gece sahneye çıkarak ka- la etmiı ve onu;.. gibi na•yonali•tler ta
zanacağı para ile su yollarında kanunun is- rafından «Japon tehdidi karf1aında mil
tediği yenilikleri yaptırttığını söylüyor ve li davaya>). ihanet etmif olmakla itham 
ilave ediyorlar: , edilmif idi. 

lşte ... halk tarafından ölünciye kadar seçi- Örfi idare 

* Şanghay, 26 (A.A.) Şanghay, 
lecek nümune bir belediye. reisi! Hankin ve Hankeou'nun Çinli mahalle-

• 1 

İşte size tiyatro piyes- )erinde örfi idare ilan edilmittir. Sebe-rlü •anılan di· 
ri1 diri •anılan 

ölü 

Jeı}ni andıran gerçek bi, talebe gösterilerine ıüpheli bir ta-
bir vak" a: kım ıahısların ittir ak etmiı olmasıdır. 

Fransada Sirhenri Eakl Bak•n Muavinini Kim 
adını ta§ıyan bir adam polis merkezine ÖldUrdU? 

Çin nasyonali•tlerinin faaliyetlerini arttırdıkları Şanghaydan bir gÖrÜnÜf 

Fransanın Dış Siyasası 

Parlimentonun Bugünkü 
Toplantısı Gürültülü Oldu 
HükOmet Birçok lstizahlara Cevap Vermek 

Mecburiyetinde Kalacaktır 
·························································-·-

Eğlenceler 

Birkaç Hesap 
Tecrübesi 
Siyah lale gayet nadir bir çiçektir ve 

bançelerde ye_tiş
tirrnek hemen he
men kabil değil -
dir. Fakat mü -
rekkep lekelerile 
en nadide çiçek -
forin bile resimle-
rini vücuda getir
mek kabildir. Bir 
kağıdın üzerine 
bir kaç damla mü 

rekkep damlatıp kağıdı bükünüz. Bi
raz sonra açtığınız vakit işte buna 
benzer türlü resimler elde eder, boş 
vakitleri hoşça geçirmiş olursunuz. 

* / Bir adam üzerinde hahanın gün -
leri yazılı yedi ustura bıçağı alıyor. 4 
ağustos pazar günü bunlardan biriie 
tıraş oluyor. Bundan sonra da üze -
rinde günü yazılı usturayı kullanarak 
gün aşırı tıraş oluyor. Fakat pazar 
günleri muhakkak tıraş oluyor. Her 
ustura bıçağı Üzerlerinde yazılı olan 
günlerde olmak üzere ikişer defa k.ul -
lansa, bu usturalar ona kaç gün kifayet 
eder? 

* Üç pehlivan tartılıyorlar. Birinci 
pehlivanla ikinci pehlivan birlikte tar· 
tıldıkları zaman ikisinin ağırlığı 200 
kilo geliyor. ikinci ile üçüncü pehlivan 
bir arada tartıldıkları zaman 180 kilo 
geliyorlar. Üçüncü pehlivanla birinci 
pehlivan da birlikte tartılıyor ve 170 
kilo geliyorlar. Bu pehlivanlardan han
gisi daha ağırdır ve kaç kilo ağırlığın
dadır? 

ba§VUrarak: Tokyo~ 26 (A.A.) - Diplomasi çe- Paris, 26 (A.A.) - Kabinenin yapa- • 
- Arkadaşım Russi ile bir otomobil ge- venleri, eski Çin dıfişleri bakan muavini cağı toplantıya büyük bir ehemmiyet at • Dış [ş/erİ Bakanı K } y Jb d 

zintisi yapmıya çıkmıştık. Fakat derenin Tangyujen'in öldürülmesi hadisesine fedilmektedir. Bu toplantıda Laval, bey • r a } aŞlll a 
kenanndan geçerken otomobil yuvarlandı. büyük bir ehemmiyet atfetmekte ise de nelmileı vaziyet hakkında beyanatta bu - Par isten Agrıldı 
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YUNANISTANDA 

ben güç hal ile kurtuldum. Amma zanne- bu hadisenin Çin _ Japon münasebatı lunarak akamete uğı-amıt olan sulh tek - Jr eyanname 
<lerim, arkadaşım boğuldr der. Polis der· üzerinde akisler hasıl edeceğini pek liflerinin tanzimine Franaanın ne derece - Paris, 26 (A.A.) - Türkiye dıt İf- N d k 
hal incelemeye girişir. Dereye dalgıç in - zannetmemektedir. de iıtirak etmİf olduğu hakkında izahat leri bakanı doktor Tevfik Rüttü Araa . eşre ece 
dirilir, fakat boğulanın cesedi bir türlü hu· Bununla beraber bu çevenler, gerek verecektir. Kabinenin bu toplantısı saylav- Viyanaya hareketinde, durakta Tür • Atina, 

26 
(Özel) _ Atina guetelerinin 

Junmaz. bu cinayetin ve gerek geçenlerde Ou • lar kurulunun yannki içtimaındaki müza- kiyenin Paris büyük elçisi Suat, Sov- yazdıklarına göre kral Jorj bu Jllblıtıı İçin• 
Bu hadiseden iki gün sonra ise bogvul - an• • Tchin• • Ouei'ye kai•ı yapılan kerelerin zeminini ha~\ıyacakbı'. k · Ka de b:• beyanname n,.•redecektir. Kral L-

• • :r yet Rusyanın Ankara büyü elçiaı • .. ~ ue-duğu sanılan Russi polis merkezine gelir: auikaatin mıaharriklerinin bu iki zatın Bu müzakereler esnasında hükumet, dıt rahan ve Yunanistan ve Yugoslavya • yannamesinde bütün Yunanlılarm birlet • 
- Ne münasebeti diye söylenir. Ben Japon dostu olmalarına ve bu yolda siyuaya ait bir çok iatizahlara cevap ver- meıine çalı ... cagıv nı ve milletin refalum el· 

k b · · d kalacak nan Paria elçile··i tarafından aelimlan· r-Sirhenri ile hiç bir zaman otomobil seya- bir siyaaa takibetmelerin·e dütman olan 1 me mec unyetin e hr. de edecek sulh için uiratacağuu bildire • 
hati yapmadım! Kuomintang ıefleri tarafından itham Bu istizah takrirleri sahipleri arasında mııtır. cektir. 

Bunun üzerine hakim iki arkadaşı yüz· edilmit olduiu mütaleaaındadırlar. bilhaaaa sol cenah radikal sosyalistlerinden Nevjersey Valisi Hali Hoptmanı Kondllls Sellnlle Gldlror 
lettirmeye karar verir. Fakat bu defa da Cot ile sosyalist lideri Blum ve sağ cenah· Atina, 26 (Özel) _ General IV-cfilia 

al f R · ÖldU · l · Kurtarmağa Çalıfıyor polis merkezine ilk müracaat eden Sir • r rensız amancısı tan Tattinger'in isun en zikre taYandar. puar günü Seliniğe giderek Makedonya 
'1enri bulunamaz. Çünkü ... Ölmüştür. Fil- Paria, 26 (A. A.) - Ölen romancı Le- Bakanlar Meclisi Toplanllıaı Nevjersey, «Amerikadaı> 26 - (A. halkına ilk seçim söylevini verecektir. ç.ı. 
hakika az sonra cesedi dereden .çıkarılır. on Enik. Leon Hennique-teessüsündenberi Paris, 26 (A. A.) - Bakanlar meclisi, A. - Nevjersey valisi, Hauptman'ın daris ayni surette, bir müddet sonra Seli• 
Ye §Üphe üzerine Rusai tutulur. Adamın Gonkur akademisi azası idi. bu sabah Efu:e sarayında cumur reisi Leh- idamını otuz gün kadar geri atmaia nikte bir söylev verecektir. 
söylediği şudur: Romanlan arasında, Accident de Mon- run'un batkanlığında toplannııftar. çalıtmaktadır. Pire Belediye Relalnln EYl•d• 

- Karakoldan ayrılınca arkadaşıma sieur ve Minnie Brandon ve tiyatro eserleri Laval, dtt vaziyet hakkında izahatta .............................................................. Patlayan Bomba 
gittim, kendisini polise benim adım mü- arasında da La Mort du ·Duc D'Enghien bulunmuı ve bilhassa Cenevrede sarfolu- lisi tarafından kabul edilmit olan metni Atina 26, (Özel) - Gazetelerin ..._ • 
nasebetile yalan söylediği için muaheze isimli dramı kayda pyandır. nan mesai ile Sir Samuel Hoar'ın istifası saylavlar kurulu kabul etmediği takdirde diği malumata göre Pire belediye r • • ıie 
ettim, aramızda kavga çıktı, onu öldür • 

0000

iki
0

;d~·;;~··~~:~~~d~
00

bi;··k-~d;~··~:;;~j~;i hakkında malumat vermiıtir. itimat meselesini ileri sünneğe karar ver • evinin önünde patlayan dinamitin bir teladit 
Clüıtı. Cesedini" de dereye attım... olduğu anlaşılıpaktadır.· Hükume1, 'birlikler haı&ınaa ayan mec- mittir. maksadına mebni yapıldığı luıJaıılmiflw. 

Bl·r ·ç=ap·~aıncın"" . u-ç · .. Gec, sı· . - Mütekait çapkın mı? ıYenisini ısmarladı~ ve anlatmıağa baş- , Eski ailelerden birinin kızı.. . 
_ . - Öyle ya .. Nizami yaşımızı dol • ]adı : Bazı akşamlar Göksuya gelirler. 

Ü ,.,ı. · durduk sa);ıhr. Bundan sonra' vazife· - Bunca zamanın çapkınıy;ım Çayırda · dolaŞırlar. Ana kız, arkalann-ç gün aevam edecek hikaye ; YAZAN: Burhan Cahil' d k b"l b. f h . l ı 
ye evam etse ı e ıraz a rı o ur. azizim. Sen de benden anağı kalmaz - da hizmetçiler, uşaklar, yanlannda 

- 1 - ı yavaş Taksim bahçesine girdik. - Orası malum. Amma çapkınlık- sın ya. Fakat bugünkü tekaütlük ha- misafirler. 
- Merhaba Cahit. Bahçe, sabahın bu saatlerinde ten • tan mütekait lafı hoşuma gitti de.. limle şimdiki gençlere taş çıkartırım Bir zaman kızın peşini bırakmadım. 
- Oooo. ·. Merha .. baaaa ! Nere 1 ha' olur. Fakat erbabı asıl bu saatlerde "ı - Fena mı? Askerlikten mütekait, azizim. Nasıl anlatayım, hani ömrüm • Bir gözleri vardı, çiçek bahçesi gibi .. 

lerdesin yahu. Öyle de göreceğim gel ; oray~ ge1irler. ~erkes koşar adım iş~· hariciyeden mütekait olur da çapkın - de bu kadar çapkınlık ettim, hunca içinde ne renkler yok, ne renkler ... 
mişti ki .. Kaç kere telefonla aradım . ne gıderk~n, eskı kurtl~r yarım sol hır lıktan mütekait olmaz mı? kadınla, kızla düştüm, kalktım, fakat Boy, pos, endam, hani bir kere tan~ıp 
Her gün köyden inmediğini söyledi ı ~~nevra ıle bahçeye gırerler. ?r~~a ı - Olur ya.. 1 ne dersen de, iki çapkınlık gecem var görüşsem, hemen nikahla istiyeccğim. 
ler. Bir tanıdık da: boyle erken saatlerde haşhaşa gordu - - Baksan a,futbol da bile artık ki tadı, zevki, heyecanı hala içimde· O kadar tutuldum. 

- O aralık Erenköyünde tavuk ye· ğünüz tek tük çiftler hep aşık maşuk· ı gol atamayanları tekaüde çıkarıyor - · dir. Fakat kız oralarda değil.. Ne yap • 

tiştiriyor 1 dedi. Eski piliç meraklısının turlar. lar .. _ Bana anlatmadın mı? sam aldırmıyor. Vapurda rastgeliyo • 
?'aşlandıkça tavu~, hin~i, kaz; nihayet Biz, iki eski çapkın şimdi başım.ızda j - Doğru. _Zannetmem. Çünkü bu üç gece- rum. O zaman kaç göç var. Öyle yere 

ınek ~~rakına d~_şecegı malum. Ara· eski sevdaların bır~k~ı-~ı ~arabel.erı t~-ı . -. ~a onu anlatacağım. Bana bu nin hatırasını yaşatan kadınlar ~a.şı -
1 
oturuyorum ~i kapı açılıp kapandıkça 

banın on tekerleg~ nereye.·· şıyarak bahçeye gırdıgımız vakıt hır , şımdıkı çapkınlıklar sarmıyor. Kadın - mm kırkına kadar İstanbulda ıdıler. göz göze gelıyoruz. Kız da bakıyor .. 
• ~ Kes, kes .. Işı~ yoksa~~ ~hçeye 1 kaç mürebbiye çocukları eğlendiriyor, j lar lastik ~ibi, sünger gibi ne tarafa En sonuncusu bir ay evvel Avrupaya Bakıyor amma sanki hana değil ciga-

gırelım, sabah vaktı buraya ıyı parça· b" t l b b "k ·ı· reksen gelıyorlar. Çapkınlık artık kal- gitti k k f · · · 1 d"' H" 1 d . ır ma maze 8$,l oş, gecı en sevgı ı- ~ 1 . ra masasına, so a enerıne, çım so-
arD uşer. ıç 0 

m_azsa seyre erız. sini bekliyor. lki
0 

garson tembel tembel dırıma, so.~a.~a düşt~ ... ~:yazıt mey - - Hudut harici demek. Şu halde baya bakar gibi bakıyor. 
ostumla Taksım meydanında kar- l 1 1 d danında gozune kestırdıgın kız kadın 1 t b"l' · N k .. ·· ·· k 

l k B" .. l . l"d b" masa arın tozunu a ıyor ar ı. • • an a a ı ırsın. 1 e yaptımsa ·ızın gozunu çe eme· 
şı aşmıştı . ır gun evve Şış ı e ır A k d . Sultanahmet meydanına varmadan Üçüncü Jimonluları ben ısmarladım. d" H k · d" Sardık • 
d ·r d l" ld v • • • r a aşıma· ım are ete getıreme ım. osta ı tara avet ı o ugu ıçın geceyı N l . E k "" .. d ahbap oluyor. Tramvaya atlayıp E· . b" d k ) . k · . 
ı t b ld . . ş· d' - ası, dedım .. ren oyun e vu- k Eskı dostum ır e a ın yenıce ya • ça da sardı Artık gecelen de durup o--s an u a geçırmış. ım ı ne zaman- minönüne ininciye adar pazarlık ke - · 
Clanberi hasretini çektigyi Beyog-lunu kuat var mı?. .1• s· d h t tı. Ve anlatmağa başladı turamaz oldum. Şu kızın aklını çek • 

b l 1 l d sı ıyor. ınema a esap amam. h b b . . A • - •• 

tevaf etmek için erkenden sokağa uğ- Garsona İrer imon u ısmar a ı. Ben böyle tabldot yemekten bir - Bu üç gecenin er iri ayrı ir mek ıçın ne yapmak, lazım dıye duşu• 
ramı~tı. Cevap verdi l · · K d d d" sürpriz sahnesidir. Bak sana birer bi • nüyordum. Mektup yazdım, aldırmadı, . şey an amıyorum azızım. a ın e ı-

N rn li, soluk bir ilk kanun sabahı . - Alışmış k~durmuştan beterdir .. ğin biraz nazlı olmalı. Çekingen olma· rer anlatayım. Yalılara girip çıkan bohçacı kadınla 
Güneş karşıda, Çamlıca sırtlarında Olmaz olur mu? Amma şim~iki çap - lı. Hap demeden şap olmamalı. Bir zaman, daha da rnektepteydim. haber yolladım. Cevap vermedi. 
yüks 

1
mi;.;, ince bulutlar soba önüne kınlıklar bana sarmıyo~, a?'.izim .. Çok Arkadaşım derin c:;lerin içini çekti. Anadolu Hisarında oturuyorduk. Öyle merak ediyordum ki sorma. 

kom ' '1 paravan gibi sıcağını körleti· ~zahmetsiz, korkusl;lz münasebetler. Garsonun getirdiği limonlu sab~h Hisarla Kanlıca §ırasında ki büyük yalı- Nihayet bir gece dayanamadım. 
yor. c;ki çapkınlık arkadaşımla yavaş Biz ki artık mütekait birer çapkınız • rakılarını iki yudumda yuvarladık. lardan birinde çok güzel bir kız vardı. l (Arkaaı var) 



1 la,fa KIZD AY 

Kızılayın 
Tarihi 

Kızılayın Tarihini 
Bilmek için Kıztl 
Haçın Tarihini 

Bilmek Gerektir 

kullanılmaıı ve bu bayrağın çekile
ceği yerlerin de bitaraf tanılması. 

Fakat o toplan ta gibi o müzake -
reler ve kararlar da reımi değildi. 

Möıyö Güıtav Moyniere, iıe resmi 
bir mahiyet vermek İçin İsviçre mil
let meclisine müracaat etti ve mec
lis, maılahatı insanlık bakımından 
mühim bularak bütün medeni dev -
Jetlere bir davetname yolladı, bir 

kongre kurulmasını istedi. 

Davete yalnız Fransa, Felemenk, 
İtalya, lıpanya, laveç ve Norveç, 
Danimarka, Bad hükUmetleri tara
fından icabet edilmekle beraber 
kongre 1864 yılında ve gene Ce -
nevrede toplandı, meıhur mukave
lenameyi tanzim ve imza etti. lıte 
Salibiahmer, bu suretle vücut buldu. 

Cenevre kongresi, tanzim olunan 
mukavelenamenin delege gönder -
memiı olan devletlere de tebliğ e • 
1dilmesini ve teıbit olunan esasla
rın onlar tarafından kabul için bir 
ıene mühlet verilmesini kararlattır
mııtı. Bu karara göre hareket olun
du. Bu suretle ve muhtelif fasılalar
la Salibiahmer mukavelenamesini 
kabul eden elli bet devlet arasında 
Osmanlı imparatorluğu da vardı, 
mukaveleyi 5 temmuz 1865 te imza
lamıı bulunuyordu. 

rt' 

•• Ayazağa Faciasının Suçlularından ••• 

Urgüplü Yunusjandarma 
Nezaretinde Getirildi 

Cenevre mukavelesinin ana hat- Yunu•, köprüden getirilirken .. 

ları ıunlardır: Muharebe meydan • (Saf taralı 1 inci yüzde) b 1 nup u unmadığını evve1ce bilmediği· 
larında hasta veya yaralı olarak e- Birdenbire bir silah patladı. Abdullah ni, tabancayı sonradan gördü . ün .. 
le geçirilecek aakerler ve sair Jahıs- ı:~snüyü vurmuş~u. Hüsnü derhal öl- söylem i;ıtir. g u 
lara ilişilmiyecek ve bunlar tedavi du, AbdulJah ayagı~dan tuttu. Funda· Paraları Yunus Vermİf 
ettirilecektir. Hastalarını ve yaralı- lıkların arası~a .?ektı, sonra '!a funda- Mijddeiumumilik baş muavinin d 
ı d" t k t k ]arı keserek ustune attı . Tekrar yanı • . . k . k e 
arını uımana er e me mecbu • Jd" Be b d .. d""k H "" . ı ştıra cttıği i inci bir sorguda Yunu • 
. . d k f ma ge ı. ra er on u . useyın Abd il h f rıyetın e alan tara onların teda- H "" .. 1 Abd il h k f sa, u a ın i adesi okunmustur 
. . . . h usnu, evve ce u a a ço ena B d Ab · · 

vısı ıçın aı hi memurlar ve malze • b' t kl"f O d b t] . t" un a nsonra dullaha ziyafet mas· 
ır e ı yapmış. a u sure e ın ı· fi k d 

me de bırakabilir. Düıman elinde kam almış.» ra arının en isinin verdiğini ve Ab· 

kalan yar~lı ve hasta askerler, an. -1 Yun \s müddeiumumilikte de aşa • dullahın kendisine, bu adamı öldürü· 
cak tedavı olunduktan sonra eaır 1 ğı yukarı buna yakın ifadeler vermiş • rüz, kasasından paraları alır kaçarız, 
muamelesi görürler. Harbeden or •

1 

tir. dediğini ve Hüsnüyü vurduktan sonra 
dulardan her biri, düıman tarafın· Yunuı Abdullahta tabanca bulu • AbduJJahın kaaaların anahtarlarnru 

rnsaniget Sever Bir Adam: 

Henry Dunant 
Kalemile, Sözlerile, Harekatı ile Dün
yaya Kökü Kurutulmaz bir Fikrin 

Tohumunu Serpmıştır 

Hakime Rüşvet 
Teklif Eden 
Kadın 
İkinci asliye ceza mahkemesinde dün 

Amerikadan Paris ' 
Paktına Karşı Yük

selen Bir Ses · 
akşam üstü Yako kızı Sara namında bir Vaıington, 26 (A. A.) - Mauachuı • 
kadın muhakeme edilmiş ve cezalandırıl - setı'in cumuriyetçi saylavlardan Ye kongre-
mıştır. nin dıt ~leri komisyonu azasından George 1 

Saranın suçu rüşvettir. İddiaya göre bir Trinkham, kongreden Ameı;ka'mn Paria 
sulh mahkemesinde, kız kardeşine ait du • paktından çekilmesini istüyeceğini söyle • 
ruşmasında bir mendil içine bağladığı ( 4) miftir. 
lirayı hahimin masasına koymuş ve haki- Mumaileyh, bu paktın bir ıulb paktı ol-
me de: mayıp bir harp vehim ve hayal inkisarı pak· 

. - Şunu alınız da, bizim işi hallediveri- tı olduğunu, aklı selim ve nonnal zihniyet
.İL ı teklifinde bulunmuştur. Suçlu Sara le kabili telif bulunmadığını ilave etmiıtir. 

bütiin duruşmalarda parayı elinden düşür- Trinkham, Amerikanın bu paktı 1talyan
duğiinü iddin etmiş fakat tutulan zabıt va- Habat ihtilafında bitaraflığı ihliıl edecek 
rakası v e dinlenen şahitler hadiseyi olduğu tekild~ tatbik etmekte olduğunu ve pak -
gibi bildiklerinden Sara elli lira ai(ır para tan kendisinin de bir harp tehlikesi tefkil 
ceza!lına çarptırılmıştır. etmekte bulunduğunu söylemittir. 

kendisine verdiğini söyl~~iŞti;." ... ·- Milli Sulh Konferansının t< rert 

D .. k"" · t ·· l l ı Nevyork, 26 (A. A.) - Bantıe•rer o • 
un u vazıye e gore evve ce nası k d . d .. :kk .. tuz a ar cemıyet azasın an nıu ep 

AbdulJah suçları Yunusa yuklemişse, 1 K 1 b" •· · •t • • •• o an ve o om ıya unıversı esı pro.esor -
Yunusa da '1imdi Abdullah yükle - terinden ames Shotvell'in baıkan· ı al • 

mektedir · tında bul nan milli sulh konferan • kıs -
Tahkikat ancak bayramdan sonra men Paris misakına istinat eden, R ,eJt'e 

derinleştirilecek ve Abdullah ile Yu - saliıhiyetl erini arttıran ve bu misa' inua 
nus yüzleştirileceklerdir. koymuı olanların hak ve vazifeleri ayin 

Yunus Sabıkalı lmit eden bir bitaraflık misakını kongre)"" tevdi 
Yunus bu hadiseyi yapmadan ev • eylemeğe l<arar vermi~tir. ---

ve] Alpulluda bir soygunculuk da yap· miştir. Yunusun, Alpulluda y ptığı 
m1ştır. Evvelisi gün Alpullu müddeiu- bir soygundan aldığı paralarla l ına· 
mumiliği, İstanbul müddeiumumiliği- yetin esaslarının lıazıılandığı al. , ı gel· 
ne"bu soygunculuğa ait evrakı gönder- mektedir. 

1 



Spor 

~eşiktaşlılar, Dün Ati
naya Gittiler 

Uypeşt Macar 
Sonuna 

Takımı Da Ay 
dGeliyor 

Be1iktaılılar, cliin, hareketlerinden evvel 
Şehrimizin en kuvvetli takımlarından bi- caktır. 

ri olnn Beşiktaş birinci futbol takımı dün ikinci, üçüncü müsabakalar ( 4) ve ( 5) 
akşam Cenova vapurile Yunanistana hare- kanunusanide Calatasarayda yapılacaktır. 

ket etmiştir. Macaristan futbol likinde ( 14) profe.'lyo-
Besiktaş takımı 29 birinci kanun ilk ma- nel takım vardır. 

çını Apolon ile ikinci maçını 31 birinciki- Bugünkü derecelere nazaran ( 1 2) o -

nunda Panatinaikos ile yapacaktır. yunlara ( 2 3) puvanla Hunzarya birinci, 
Üçtincü ve son müsabaka Pirede, Olim- ( 12) oyunda ( 19) puvanla Ferenıi Varuş 

piyakos takımile yapılacaktır. Beşiktas ( 12) oyunda (21) puvanla Ut"peşt ikinci, 
hiç bir kulüpten oyuncu almamış, üç ihtiyat takımı üçüncü gelmektedir. Uypeşt takımı 

oyuncu, on dört futbolcü ile yola çıkmış • (29) birinci kanunda Polonya vapurile 
tır. şehrimize gelecektir. 

• 
1 

K RUKAHVECi 

SAYGI DEGER YURDDAŞLARINlh 

Kafileye idarecilerden Sadri ba 11kanlık Uypeftin Atina Muhteliti ile ~ 
etmektedir. Yaptığı Maç llıiıı•••llııııiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıi'i~ 

Beşiktaş takimile beraber üç bayan da Uype~t takımı lstanbula gelmeden ev - # 
seyahate iştirak etmektedir. vel Yunanistanda bir iki maç yapacaktır. 

Be iktaş takımının Yunanistan yolculu-
ğu on bir gün devam edecektir. 

Uypeşt Ayın Birinde Geliyor 
Macaristanın en kuvvetli futbol takımı 

olnıı Uypeşt takımı Calataııaray kulübünün 
müracaatile 1stanbulda üç müsabaka yapa-

Bu maçlardan biri oynanmıştır. 
Hafta içinde Panatinaikos namı altında 

Atina muhtcliti ile karşılagan Uypeşt takı-
mı bu maçı ( 1 - O) kazanmıştır. 

Yunanlıların tamamile müdafaaslc gc • 

çen bu oyunda Macarların üstün oyunu na
zan dikkati celbetmiştir. 

i PEK Amerikada milyonlar harcanarak yeniden yapılan n bugüne kadar 
TÜRKÇEYE çevrilen filmlerin en OÜZl~Lt 

Sioema11oda • 

S E F 1 L L E R VICTOR HUGO'nun 
ŞAHESERi 

Canlanan bir tarih - 10 biolero• figüran - rıeali ve u11is filmlerin en muuumı r ... Bugün Bayram mUna11ebetile bUtUn lstanbul halkı il\ Baf rollerde ı FREDIRIC MARCH • CHARLES LAUGHTON 

SÜMER SINEMASINDA 2 DEVRE BİRDEN 
gösterilmekte olan n en büyük filmler ar&İlti Bayram gUnlerl saat 11 de tenzllith matine vard1r. 

H A R R y B A U R :•------------- llave olarak paramount düııya haberleri -------------

tarafından •ureti fevkalAded• temıil edilen ve metrHini gönül eglenoeal S E F 1 L LE R Bugün i Z M 1 R' de EL HAMRA Sinemasında 

H
01

Ak V"A"T bir A'CtL 0AYR 1 ~===========~B~u~g~U~n:-.e:ıu:t::u::n~ı:a~ta~n~b:u:ı:"':H~e~l:k~ı ı:==========~Ga 
filmini .cörmeğe koşaOJiktır. 1 s A R A y Diğer snhne arkadaşları: PlERRE BLANCH AR n ALiCE FİELD • d 

~~h~h~e~~o:~Y-en~i•&•~-mo•an•t•~-~-1-ha•n•diı•le•rl._S_uv•~-~-rf•oin•y•er•~-ıo•iıl~ smemasına _ evvı>ldeo aldırıou .. Telefon ı 428fll 

Fransız Tlretrosu: Halk Opereti ' 
Bayramda hergOn 2 matine 13 ve 16 da, akıamları 20,30 da 

Birinci günü 18 ve 16 da Ak,am 20,80 da 
SEVDA OTELi BAY BAYAN 

lıı:inci gunü 18 Ye 16 da 

TELLi TURNA 
3 tincü günu 18 n 16 da 

BAY-BAYAN 

Akıam 20.80 da 

SEVDA OTELi 
ak,am 1aat 20.30 da 

TELLi TURNA 
13 matinelerinde talebeye tenzil At. Giıe gUndOıden açıktar. Tel. 41819 

Bugüne kadar dilimize çevrilen filmlerin en harikulideıi 
Tamamen TOrkçe SCizlO ve Şarkll• 

ALİ BABA ve HARUN REŞİD 
Büyük Şark operetini görmeğe koıacaktır. Bu filmde: en güzel ıark danaları 
görecek, muhte!if ve hakiki Türk ıarkıları dinleyecek, göz kamaştırıcı Jükı 

ve ihtİiam dekorları arasında hayran kalacaksınız. 
Bayraın günler nde görülecek zengin, rengin ve emsalıiz bir harika filmi ••• ~·-------, Yeni Neşriyat: Bayram ve Yılbaşı terefine 

ASRİ 
Belediyeler Dergisi - Bu aylık mecmua

nın son teşrin sayısı zengin münderecat ,.c 
güzel resimlerle çıkını tır. içinden Ka1ııu

ta}'ın açılışında Atatürkün verdiği söylev

le, belediye meselelerine dair yazılar, be -

~1--------•ı• Bayram gUnlerl saat 11 de tenzllAth matlneler 
Sinema 

Bugünden l :ibaren f evkalide 
b.r program takdim ediyor: 

GiTTA ALPAR 

HANS JARAY 
tarafmdan 

TANGOLİTA 
operet filmi ile 

LORETTA YOUNG n GENE 
RA YMOND tarafından 

lediye hnbcrlcri vardır. 

Eliziz Halkevi - Renkli bir kapak kın
de bir çok güzel resimlerle Elar.iz 1 lalkcvi 
tarafından bu isimle bir bro ıir çıkanlmış
tır. 

Cumurluk devrinde Eliziz - Elitziı: ili ~ 

tarafından il ve ilçelerde kültiırel bayındır

lık işlerini gösteri1, renkli resimlrrlc siııılu 

bir broşür çıkanlmı tır. 

Kızı/aya aza olunuz!. 

Şeker Bayramını Türk fekeri gibi tath bir flllm görerek 
Eğlenceli - Neşeli - Zevkli - iki Saat Geçirmek iıteycnler 

MEL K sinema$ında NiNON 
Şaheıe l~rin ş .. lıe.eri • l.Jüzel filmlerin en güzeli - Zevkli filmlerin 

görme:idlr. Baş rollerde ı 

JEAN KİEPURA 
en ı:Hklisini 

JENNY JUGO 
PAUL HÔRBIGER 
PAUL KEMP 

en tatla , l r~cılar - en eğle ceH, kahkahalı mevzu • en meıhur operalar 
,,_...,.Ayrıca: Paramount dünya haberleri 

~İi§!iİiİİiİiiİiİiiRE~~~;;: HUtU • lSTANtiUL'un görmek için koıacağı film: ~ 
Franıızca sözlU bllylik film 

herkebln göreceği film 

DUhullya 15 kuru' 

A/yonkarahisar maden 
suyu kanı tas/(1/e eder 

F ransızcll sözf U : 

J A M ES 

SiNEMASINDA Bugün 11 matinesinden itibaren 

NUNKUVVETi (Les Hors 
La Lol) 

CAGNEY-ANN DVORAK- MARGUERET LINDSEY 
Be§ ~ene~enbcri sinemalarda böyle heyecanlı bir film görülmemiştir •• Amerika polis kuvvetlerinin İftİrakile çevrilen bu film Amerika hükumetinin 

emrile halk düşmanlarına knrşı nçılan müthiş harbe aid binlerce vakalar, amansız bir insan avını eösterir. tlavelen Ufa dünya haberleri. 

ıJ 



8 Sayfa KlZD AY Birincikinun 

NUR ÇAPA • 
1 

Bugllne kadar hariçten mem:ek~timize ldhal edilmekte olan Koakeroç, KornfJau pirinç niıastaamı bUyUk uğraımalardan aonra nihayet ecnebi mllıtabzaratındao 

cidden Ustün olarak imal vo takdime muvaffak olduiuou arz He ıereflonir. 

Memleketimizin tanmrnıt yüksek C:loktorlarının ve Avrupa 
Sanayi aleminin maihan takdir ve iftihan olan VE HER ŞEYE RAGMEN 21 ıene hiç durmadan çalışan (Çapa MC\rka) 

pirinç unu ve hububat unlara fabrikası: 

Mü!tahzarabnı ancak iki eene için garantiler. Bu müddetin tecavüzünde emsali gıda maddelerinin tabii tagayyürata uğrayacağını fennin kabul ettiği bir hakikat olarak hatırlatır. 

MARKA MÜSTAHZARATINI ALDANMADAN ALABiLiRSiNiZ. 

işitilmemiş Bir Dava 

Dünyada Mormon Deni
len Bir Mezhep Vardır 

Bu Mezhep Salikleri Hıriıtiyandırlar. 
Geçindirebilecekleri Kadar Da 

Kadın Almakta Serbestirler 

Big1lda Düğün / Tramvaylara Biner Ve 
Adetleri: 1 k o·kk ı· Ol Dakı Veô~me Törenleri L ner en 1 at 1 unu 

Geceleyin Yapılır l 
Biga (Özel) - Biga düğünlerinde 

kına gecesi hamamda başlar ve gelinin 
evinde sabahlara kadar devam eder. 
Gün doğuncıya kadar oyuna, ahenge 
fasıla vermiyen düğüncü kızlara gece 
yemeği verilir. Hava müsait olduğu za
man bu kınagecesi bir evin büyük bir 
bahçesinde yapılır. 

Son gelen Amerika ve Avrupa gaze-ı it ve para vadiyle ayartırlar ... - Bahçede çengi kadınlar çalarken ko-
l • b" h d b" h"' b k I k nu komıııu, hısım akraba, geline «Da-t~ crı. umuma ~r ayret uyan 11an ır 1t· Şimdi orada, üyü a i a uyan• T 

dı•cdt:n bah!edıyorlaı. dıran bir dava görülmektedir. kn> takarlar. Bu dakılar para ve eşya 
Size bu hidiıeyi anlatmadan d d M h b" . olarak hediye edilen şeylerdir. Bunlar 

Bu ava a ormon.mez e ının 1. . 1 H k" · d önce, Amerikada ve Ruıyanın bazı • . • ' . . ge mın omuzuna ası ır. er ımın a-
. .. . . ezh ılerı .relenlerınden ıkı maznun var· kısı ise yenge tarafından filancanın ge-

yerlermde munteıır bır m epten, dır· 
M h b . d b- L d ıını· • · lin hanıma filan hediyesidir, diye yük-

ormon mez e ın en 1U1te e • Bunla dan b• • • p · Jobn v l .. b" 'k 
M h b• . I r ınaı rıce aon, sek sesle bagrı ır. Bu torcn ıttı ten 

ormon mez e ının menıup an .1:::. • L· d • C S 'd" y 1 1 H"d. L h öt"" ··ı·· . • . uaaen onun uıra en • pencer ır. sonra gece yarısı herkes tatlı uykusun- o ova ı a ıye, "'azaaan Hnra ec.za aneye • uru uyor 
Hırııhya.ndırlar • Fakat onlarda her Davacı da J. C. Spencer'in zevce1erin- da iken gelin de dahil olduğu halde on J Dün öğle üzeri Divanyolunda bir tramvay kazaıı olmuf, fakat hafif g 
erkek hır çok kadınlarla evlenmek d b" • · A·ı • AH ' · · · ·1m· · y ı Jal H"'d" d b. k (74) ı ' . . . en ıruı ı vıa ret tır. •• .•. beş yirmi genç kız sokağa çıkarak ve çıştırı ıştır. a ov ı a ıyc namın a ır genç ız sayı 1 tramvay a 
hakkına malikt .... Hatti memebi bır D "dd. ·· p · v • • ha ·a k k b d n o· l d k. h n ·· ·· de · k · k d .. • • avacının ı ıaıına gore, rıce oglan evmm akra sına gı ere apıyı ra asın a ıvanyo un a ı ecza a e onun mme ıster en yere uş-: 
kayıt Mormon erkeklerını bu hak- . k d ·· ·· d ht l'f 1 • d J t H~ -1! d h . ' ,. . . ' Jolmaon ve 1. C. Spencer Mormon çalıp o aılc efradını uy udan uyan ırır- muş, vucu unun mu e ı yer erm en yara anmıf ır. cıwye er al ecza 
lu ımkan dahılınde kullaııamaia ' J k"d be · ·· l l · h b k 1 l ı t mezhebine, çok kötü niyetler ve e- ar ve es ı en rı soy ene ge en manı- aneye a nara yara arı san m fır. 
IDecbur eder. ı · ·· li k · · · · 

k iri . . .. dd' mellerle intisap etmiıler. erı soy yere evın ıçını çın çın çın • Benim beyim, illi •özüm; 1 Çolr yerde naetltin .Jerim. 
. Mormon er e er1nın mutea ıt . . latırlar. 
L d 1 1 1 • d '- d Onların ıayelerı, mezhebın mu- . . . Ke•enin dibini )'olıla. Gecenin bir vakti tekrar yola düz ,-a ın a e'f enme erın en maaaa 

1 
• ... • Bu gece yarısı mısafırlerıne bura ıstı-

da; bol çocuk peydahlamak, ve yer kaddeı (.) gayeııne uygun degıl- lahınca <eÖgvücün derler. Bütün oğlan * len bu ((Öğücü» zümresi, doğruca d 
• O 1 · ah ... 1 Şekerim var e.zilecelr; 

yüzünde aeneri ruhtaki mahlUkla- mıt: nar, aeraerı en 1 çoga l· tarafının akrabasını öğen bu seyyar ka- Tülbentlerden •Ü:aülecelt. madm hanesine gider. Oğlan evinin z• 
n çoğaltmaktır. mak makaa.diyle deiil, sadece bol file, her gittikleri yerden hale münasip Ver baltıifimi 6 ideyim; ten kulakları kiri~te olduğu için derh 

Bir çok Mormon erkekleri, mez- kadın elde etmek için bu mezhebe para hediyesi alırlar. Bu manilerden Çok yerim var •ezilecek. kapılar açılır. Orada da ayni maniler 
heplerin bu kaidesine uygun dav • girmiıler! bazıları şunlardır: * hane halkı ôğülür ve dolgunca bir ha 
ranmaktan kaçınmazlar. Şimdi Mormon büyüklerinin, /ffe geldim lcoıa lroıa; Mail oldum, mail oldum; şiş alınır. Maniler söylenilirken dam 

Short • Gruk İımi verilen Ame- mezhebin mukaddeı ( ! ) gayeıini Ayafımı vurdum tafa. Bet liraya kail oldum. bir tarafa gı'zl · K l v d b 
B · L • ·L· •• ··m· B•t lı"ra)'ı L,.Ll•rL .. n,· enır. apı ara ıgın an 1 n"kan ehrind-1...! _ _. __ 1..ııı • ......!- alh- · I l k . enım ue)'ım IR

0 

ı IJOZU , ... u ... "' ... R ... 

' 

IClll a"Kauenn cınsi arzu arına i et etme ııteyen V gece ziyaret 'le · · t d 
A Sen hanende bınler yafa. ç liraya nail oldum. çı rını emaşa e er. 

-r, yediter hatta onar zevceleri bu maznunlara bayii zalifh davra- * B 1 d h h" 1 Bunların gece yasakç 1 ı k 
r- u mani er en sonra ane sa ıp e • . ı arı o an ve ı 
vardır. nacağı ıöylenmektedir. Ôn deve.i pirinç yükü; rinden şekerler ve bah~işler verilir. Bir evınden alınan erkekler dışarıda bekler 

Orada, kadınların miktarları er- Bu dava, pek büyük bir alaka ile Art deve•İ lıahve yükü. müddet sonra ellerindeki dümbelekl~ ler. Yanlarına katılacak akraba bulu 
keklerden hayli az olduğu halde, takip olunuyor. Benim beyim, iki göz.üm; tekrar sokağa fırlamak üzere bulunan mazsa, kız babası bizzat bu öğücü ka 
Mormon'lar, mezheplerinin anane- SaUamalı .omur kürkü. •ıöğücü» ler şu manileri okurlar: filesini yanına alarak akraba evlerin 
ıine sadık kalmanın yolunu bulur- Kızılag karagün * Aldım holafitim 6 iJerim; gezdirir ve icap edenleri öğüdür. ToJ 
lar: dostudur Balaç.lm• ohır &altla; ro1ı,.,.ı10 a..l'F .... Nerim. lanan bahşi~ler aralarında taksim ediliı 

Civardan kız, kadın kaçırırlar, GiiOerftıiler ator ftlltl&. Benim beJ'i• ~ uerdi; ve sün doğarken istirahate varılır. 
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f{ızılay Camiyetinin •• 
Eminönü Kazası, Bu Seneyi, Hayırlı 

Ve Zengin Çalışmalarla Geçirdi 

1PmlAY 

•NICEX· BUTTNEA • 
MARICASINA Dil<l<AT' 

Sayfa 1 

J4.,. heyeti laep 6ir arad• 

Kızılay Cemiyeti Eminönü kaza· bı vermek ıuretiyle yardımda bulun· 
TüRKiYI UHUMİDEPosu.J.NiKiTiTS E~BEN BAG(EICAPU·TA$ HAN· TEL.22816 . ı 

ıı bu aeneyi hayırlı ve zensin çabt- muıtur. 
malarla doldurmuthlr. Bu meaiinin 7 - Cumuriyet Bayramının ıeçit 
bir kısmını kıaaca not ediyoruz. resmine Kızılayı canlandıran ve çok 

1 - Geçen Mayııın batında Tür- dikkat ve emelde hazırlanniıt bulu
kiyeye gelen Moıkova Devlet Tiyat· nan bir levha ile temıili tekilde itti· 
roıu artistlerine Kızılay için bir kon· rik edilmit ve bu göıteri halkın bü
aer vermeleri temin edilmit bu kon- yük alikaııyle karıılanmıttır. 

80 Santimlik 
Bir 
Adam 

eer dolayısıyle Cemiyetimiz 2783 li· 8 - Kaza idare hey'eti muhitin· Nikaar, (O • 
ra 90 kurut teberru teminine muvaf· de yardıma muhtaç olan yokıullara zeD - Resmini 
fak olmuıtur. ihtiyaç ve zaruretlerini teıpit ettik· aördüjiinüz cü-

2 - Kızılayın izi kayıt haftaıı ten aonra naklen yardımda bulun· ee Tokadın Sa. 
olan Mayısın aon haftaııncla Bahçe- duğu gibi ayrıca verem diıpanaeri ba köyünden 
kapı ve Eminönü mıntakaaındaki bat hekiminin ıöıterdiii bet haıt.. Halildir. Yatı 
büyük ticarethanelerin vitrinleri Kı- nın gıdasını da temin eylemittir. tam altn111 bet • 
zılayın aavaf ve barıtta yardımları- 9- Kaza idare hey'eti kaza mın· tir. Böyu 80 aan
DJ ıöateren canlı tablolarla ıüılen- takaıı dahilindeki yoksullara kıtın tim, aiu'lıiı 35 
mif, ıiıara paketlerine Kızılay ve- tiddetli günlerinde tevzi etmek üze- kilodur. Büyük 
cizeleri etiket olarak yapıthnlmıt ve re timdiden 12 bin kilo kömür te- huıuıiyeti fU • 
iki sün tayyarelerle fstanbulun her min edilmiıtir. dur: 
eemtine broıürler attırılmıttır. 10 - Bütün bu faaliyet neticesi Oruçlu iken 

3 - Mayıı haftasındaki bu faali· sayın halkımızın bu müeaaeıeye kar- konuımaz. 
yet aayın halkımızın Kızılay Cemi- fi olan alikaıı çoialmıt ve 935 ıe
Jetine kartı mevcut olan alika ve nesi içinde mevcut üye adedine 
muhabbeti yeniden canlandırmıt ve 1026 kiti daha ilave edilmiıtir. Bu 
~ adedi ehemmiyetli niabette ço- yeni iyelerin teahhüt ettikleri teber· 
İalmııtır. ru 1026 liraya baliğ olmaktadır. 

4 - 7 Eylül 935 te Takıim balı- Yalnız kaza mıntakaıındaki aza 

Kamyonla Otomo
bil Çarpıştı 

Otomobil Parçalandı iki 
Ağır Yaralı Var 

çeıinde Kızılay Üyeleri için bir Ker- ve teahhüt miktarının çoğalmasını 
meı hazırlatmıt •e memleketimizde ıöıteren yukarıdaki rakkamlarla 
ilk defa tatbik edilen bu toplu ei· Eminönü kazasına bağlı nahiyelerin 
lence büyük bir muvaffakiyetle ba· yeniden kayıt ettikleri izi adedi ve lzmir, 26 (A. A. >- KUJAduiyle Sel • 

pnlmıttır. temin ettikleri teberru miktarı dahil çuk anamda 'bir tenezzüh otomobiliyle 'bir 

5 - Eminönü kazasına Nilı A· değildir. kamyon ar .. mcla çarpıpna olmuflur. Bu 

lemdar kolu Y alovaya bir ıezinti ter· Bunlar da hesaba katılınca Kızıl çarpapnada yolcu otomobili parçalanm11 

tip etmit ve Ahırkapıda 150 yokıul ay Cemiyeti Eminönü kazası idare toför ile yolculardan 'bir kadm aiır diier 

çocuğun sünnet düğününü yaptır· hey' etinin 935 ıeneıi zarfında çok üç erkek te hafif yaralanmıtlardır. 
mıftır. verimli bir tekilde çahıtıiı ve yok-

6 - Yine kazaya bajh Çarıı na· ıul ve muhtaçlara yardım yapabil
hiyeıi çalıpn muhtaç amele -.e itçİ· mek itinin ehemmiyetli varidat le
lerin çaculdarına 300 üne ayakka. minine muvaffak olduğu anlatılır. 

Fransız Kabinesi 
Cumhur başkanının 

Riyasetinde Toplandı 

Ha beş Köylüleri Bir Ital- ...:::-:~:....~ ;::: 
yan Uçağını Düşür_düler =-~:1 ::.~~~I 

(S., t•• j. tllili j••J ı••h.•uılf. ............ laH .. mAw et • c..ane Lejiaa Dew .......... 1NiJii1ı 1 
aaliW v~-ı-:...:... Resmi Teblii mitlerdir. -......,-

R 26 (A. A.) _ R-5 Wılil: Çetelerin Bir Hücumu Ha .. Baka• ......ı Dt;-i. l~:te ae • 
..:. &a41oelio, ıe..- 1ı1.1'r.. Aunara, 26 (A. A.) - Stelani: wi içila ~ uva ıene1 ~ .... 

mittir: f8 Tuz ~ ~ ~ .. ~e dQjru ıit • babima taJin eıdi\aNIW. 
Davkalie'ye WılÜln oa.. ,._. ,.., . melde olan 1• elli klfllik. 'b• Ha'bet pup": lloaeet, Madrit'te ;.-'!'nan Fw • 

.__ ~.-... .-ıı.L.. _-.:ıı: • H &L.L- 1aylamn yamaçlarmda 'bir ııa17- dankali •----I ticant ala._ u .. k--;' !.--L-a 

- --- --ı ~ 11-• ---W .... --·i larafmclaa -::...:z.L..."' .,...:.,. L!- Mplll9V ,..._ -· -
L--:-t--:...1- L.!.. Tı ı-. -- •--..... ve ~ _. aa• --.:..:. 
-.-- _. ...., • " - • •at sommda Hal.etler kaçmaia icbar o .. ••--.-· · 
... -.-. ile • D..·!d'li Wr ''ıwe 1unm...-. Heıyo Cumur Lıkaaile 
...,. •• n ................ H••ıılır,..., • Son Muharebede ltalyanların Görifti 
..... lııet, elit ve allt janlt .. ' ı'- . Zayiatı P.n., 26 (A. A.) - Pn .. Seir sue-
dw. Aunara, 26 (A.A.) - Salihiyettar ma- teai .... & H bW... toplumamclaa aonra 

Telrkew ı.&ı.etiade ,........ .a.. INr laafil timdi Abbiaddi za)"iab, baldıında 'bir H.not'• aam" •atk•aiJle ..._ llliicl • 
.....,, lüç - muluın•ete -- ......... IMilten Defl'etmit.le'clir. Bu biltene söre, det aöriiftiiiüal 1•nn•lrt..t.. 
lllfbr. 7 balyan zabiti öJmüJ ve 167 zahit 1ara • --"---

Somali cep•..mde 8'Ülar, Daoua • '-nmlfbr. Yerlilerden 180 ölü ve 167 Y•· 
Parma ile Canale Doria aruBMlalli Ha'bet rah vard .... 

------------------------------------------ÇiNiLi FIRIN 
Bayram için en gOzel Paıta ve çörek çeı:tlerini sayın 

•uaar. Jı~anbuJ • Şehzadebaıı 

KARYOLA ve MOBiL YANIN 
Hem uooz•ıou hem güz.elini almak için latanbııl Rızapaıa JO~utaııda 

66 No. ASRI MOBiL YA matazaaınt ziya•et 

Cebelüttarıka Yeni 
8 i r İngiliz Zırhlısı 

Daha Geliyor 
CebelüUank, 26 ( A. A.) - Reuter'in 

resmen 'bildirdiiine söre fark aulannda 
buhu11nalda olan Ramiliea SB'bmı Cebelüt· 
...... clönmelı emrini ............ Bu lemİnİD 
bir ............................. ....... . 

ediniz. AHMET FEVZi Tel 23407 
JW• 0 plir ,,ip F 8-ı• ..W. Mal • 

--- -- ......... ı: .. ıir. 

• 4 
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) f'!J;Ji 
kov.u.yoıf M / 

Alellıde ampuller olan bizler finidiye b
dar lııer tarafta lwllanıbyon:luk. Şimdi her
kes bizi kovuyor ve Y•rimize. hakikaten 
bizden çok iyi lflk veren ve daha az cere
yan •rfeclen: 

ÇiFT aPIRALU YENi TUNG8RAM 
Ampullerini koyuyorlar. Bunun önünde 
arllk kaçmaktan batka çare yoktur. 

ÇiFT SPIRALLI 

TUNGSRAM 
GIDlba ampulleridlr. 



J ~~H~1~İ ==K~A~Y~E~=~ı~~~•t=an~b~u~ld~a~B!:ir=::=-=~====--=~4~-=-=-=- Biriaciklınm 'ZT~ 
--ıP~r-o-g-ra-m-~S-at:-a-:-n---:O::K:-ız...:ı~nH;:_ik_a_y_e_!İ-' Dosta Mektup 

(Bat tarafı 3 üncü yüzde) 
Türkçeye ~: Honan U,altlıiil 1 K 

«Aşagıda okuyacağımız hikaye ger-
0 

maz. urun gazetesinin itaretler sü-
çcktir, herkesin baf'nclan geçebilecek tunu~.u yazardı, orada genif gövdesi 
bir şeydir. Ünlü fngiliz yazıcısı (Pe- ve mutevazı boyu ile memleket masa-
tor Cheynoz)> ye görüp ifitenin ken- eında oturur, bu masadan onun biraz 
diai tarafından anlatılrmftır.» feyl~sof, biraz tarihçi, biraz coğrafya-* cı, bır çok ek~nomici ve sosyal baJanla

- Kanunun çevresi dıflD8 çıkmıf 
olup olmadığımı bir türlü kestiremiyo
rum. Bir gece tiyatroya bir çift gel
mi ti ve hemen gözüme çarpmıfb. 
Kadın sevimli bir kadındı, arkasında 
küçük bir servet değerinde bir elbi9e, 
kolunda beni bütün ömrümce konfor 
içinde yaşatacak bir bilezik vardı. Bu· 
nunla beraber ölüm kadar sefil görü
nüyordu. Erkek ise şişmandı, kaba sa

rı yurdun dört bucağına uzanmakta
dır. 

Sadrinin orada uzun bir çubuğa ta
kılı sigaramı içerek ve gürültülü bir 
sesle öksürerek çalıfması, üzerinizde 
hey'betli bir intıba bırakır. 

Basın Genel Direktörlüğündeki 
gazeteciler bukaclarcık değildir. Fa
kat İstanbullular onları tanır mı, tanı
maz mı, bilmiyorum. 

Ulus aazetesinde çalışanlar içinde * kalın camh gözlükleriyle bütün m üs-

llk perde arasında fuayyeye git- . • veddeleri dört. santim mesafeden oku-

ba bir hali vardı. 

m istim, kapının önünde uzun boylu - Şımdi beni dinleyiniz, dedi Ya- yan Kemalettın Şükrüyü tanırsınız. 
zayıf, iyi göeterifli bir arenç yaprak ,,i_ rın yahut öbü.raün biriai gelip . size Babı~linin ve onun iki yakasında iki 
garaeı içiyordu, sörünce tamdım. Ken- ~ç bdımn bir paket verip vermedi- keç~lı uzanan gazete idarehanelerinin 
tiyatronun batlan11cmdan evvel bir iini .,~. Bu takdirde menfi ce- e~~ı em~ktandır. Her ne kadar ken
proğram eatmışbm. O dakik.da SÜ· ftP venniniz. öbüqrün akfam ben d~sı yenı ~eteci değilse de mürekke-
2el kadınla ıtifman erkekte Fuayyeye te~ buraya seleceiim. neticeyi öi· ~· kalernın. h~kkanın, dosyanın ve 
geldiler. Bir aniye öyle ..,,d,m ki, remnm. . kağıdın en tazeeı, en yenisi onda bu-
genç kadınla kapıda clmmakta olan Bu tenbih beni 8İııirlendirmeğe lunur. . 
delikanlı arasında. çabuk bir tanıflk· batlamıştı. Fakat erteai sün daha zi- YBfU Nahı de oradadır. Hani bir 
lık ipreti geçti. yade llkılmam yazıla İmif. Zira mati· zamanlar, Babıali caddesinde tutuştu-

Şimdi ikinci perdenin batlamak ü- ne için tiyatroya geldijim zaman di- rulan yedi edebi mef·alenin biri olan 
zere olduiunu bildiren zil çalımyok'· r~tör hepimizi odlll"N çağırttı ve YBfar. Nabi.w Yatına basın alemindeki 
du, delikanbdan befka herkee yerli d~n ~m alonda çok kıymetli bir luc:lemıne ragmen bir çok e.er ve yazı 
yerine döndü, o i9C arbclan yanıma bilenam bybolduianu .öyledi, bu- yazmıf olan bu genç fiir, inadına o 
geldi. dinejime dokundu: lup olan olnwlıiam .,ıdu. herkes p. kadar az konuşur. Tahmin ederim ki 

- Bir bqlik kazanmak Jıotunuza bi ~ de menfi cevap verdim. Yine Y 8fU Nabinin en uzun liradı, telefun
gider mi) diye .,rdu. Gülümaüyor· ~-~ ~.-m men beni tekrar direk- da Bay Abdülhak Şinaeiye (Varlık) 
du. Ben de öyle )'1114•n•, sözlerinde torun°' "M saiudıJar. Bu defa ora- mecmuuana yazdığı yazılar hakkm-
çok çekici bir ,ey vaıda: da tifman bir edemi. br,ılaftım, ha- da verdiji izahattır. 

- Elbet pter efen.ıh, diye aöy- na: . . . Bay Abdülhak Şinasiyi tabii bilir-
lendim. - Azızim. eledi. Bileziği kaybeden aınız; letanbulda i~en şekerci Lcbo _ 

Bet l..irük ~ kadmın. ~ocua o gece zevcesinin bet nun m~yy~ bir masasında saat bq 
Cebinden küçük san kaple eanh ~kib IÇID yanmdan aynldığını eöy- çayını içerdi.. Burada ise Karpiç lo

bir paket çıkardı. San telle dikkatlice luyo~,. kadınan nereye sitmit olduğu- kantasının yıne muayyen bir masa
bağlanmıttı: n~ Wliyor muaunuz) Ben Detektifim .. sınd~ ~m yemeklerini yer ve gaze-

- < ~ aüzel bir kadınla fit- Eler doiru enap ftliawıiz kazanır- telennı okur: 
man bir erkek gözünüze çarpmıfbr, sunz.. Ulusta. b~r _takım genç arkadaşlara 
sanırım, dedi. Sizden aeJecek perdede Bir feY Wlmediiimi eöyledim. O da rastge)ireınız. Bunların daha genç 
o kadınm yanına yak•.nenızı ve bu zaman tif'IMn. ~: 0_1ması Y8f8r Nabi'ye biraz ya,Iılık ve-
paketi kendiaine vermmizi iaaerim. - Fak.at IJirili bana o acce sizin rır · 
Hayret etmiyecektir. Fakat ne oluna P'IÇ bdıma kacaim- k6çük bir pa- • G~. araaancla yarım asırdan bc
olsun yanındaki erkek aörmemelidir. ~ b~dumıt olduimıaza haber ver- n gazetecilik, pehlivanlık ve arıcılık 
iyisi de malama kenenndan bdıınm eli. dedi. B l 00 •lladun, fimdilik bu eden altmlf ikilik Celal Davudu da 
hizasına kadar yürür, ulremvJen yek- meıele m.inda daha fazla konuşa- •YD?alıyız. İstanbul gazetelerinde 
laşır, paketi etejine .aJnerireiniz. Bu· ~· eırtıeei pce tiyatroya ge- pehlivanlık hakkında epeyce yazı yaz
nu yaptıktan eonra mt: odasında iti· ~ ~i kendi-ini telam edeceğimi mı, olan CeW, timdi Dikmen bağla-
nizin batına dönGp bU. beklersiniz. eoyledim. nnda an kovanlannı. Uluı pzetesin-
Küçük paketi ven:liğinilıden bet on * de de yazı provalarını düzeltmekle 
dakika sonra bdm .a. ae*ek, ı.,. Erteli ~ clelik•n• .c>zünde du- mefguldür. . 
ka bir küçük paket verecektir: onu .... phnifti. hikayeyi anlattım, de- Ulusun bır odasına Bay Retat Nu
bana getirirlİDİz. Sizi ~» tellıtif te bir ..ıten beri bekliyordu, rinin idaresi. altında Fransızca Anka-

. Elimden gdeni Yll.-.ium .öyle- ona heber. ~: ra ç~kar ve. hır odasında da yanı başın-
dım. Bütün bunlann ne demek oldu- - Çekinmeyiniz, ben de timdi o- daki Vehbi Koç apartımanının üetün
ğunu anlamıyordum, yalnız bet lira- nunla konufW'UJll, dedi. Hakikaten de de renkli lflklanyle gece reklamları 
hk banknota gönlüm vardı, sonra de- kon~, mejer tanıfıyorlarmw, de- yapan Tan'ın Mecdi Sadrettin'in baş
likanlının yüzü de hC>fUIDll gidiyordu. telrtıf onu: • . ~lığı altında bulunan haber alma teş-

Sıraların kenanndan bdınan hiza- - V.,-Michy Sızi polis olduğum kılitı ça}ıfır. 
sına kadar yürüdüm, arkuına geçtim, zamandan beri görmemiştim, diyerek ldar~hanenin karşısında Hakkı Ta· 
paketin üzerine proiramlanmı kot- kartıladı:. o ~: . nk Us un takma evle~ vardır ki bu· 
rnu,tum, kime göremezcli. usulcacık - Mumkun 1 cevabıyle mukabele rada Kurunun, Haberın ve hatta öte
eteğinin üzerine kaydırdım. Hiç bir etti. ~ak.at her şeyden evvel işten bAh- ki gaz~t~lerin anbarları eksik olmaz. 
hareket yapmadı, sonra seldiğim gibi eedelim: Geçen akşam Misis ika bu- Onwun ıçın ~lus Basım Evinin bulun-
döndüm. raya kolunda gayet kıymetli bir bile- dugu yere hır basın merkezi adını ve-

Betb . iki Betlik.. zikle gelmifti, halbuki evine döndüğü rebiliriz. Hele tasarlandığı gibi basın 
Fakat saat odasına gitmedim, ka· zaman. bu bileziğin yerinde sahte bir k~rumunun merkezi için bu yapıya 

dının paketi ne yapacaianı ıönnek benzerı varda. Kadının yeni ve hiç sev- bır kat daha ilave edilince burası büs
istiyordum. Kapının aralığından gö- mediii w~~~. bileziği kasaya koyart bütün Türkiyenin basın yüreği ola-

zetledim. Herkesin gözü sahnedeydi k~n -~~gışıklıgın _far~na vardı. Şimdi cak. . .. 
ve kadın istediğini rahat rahat yapa- bılezıgı bulmak ıeteğındcdir. Mesele Şımdılik dostum, Anadolu ajansı-
bilirdi, nitekim kolundaki bileziği çı- budur değil mi) nın merkezinde çalışan arkadaşlardan 
kardığını gördüm, yanındakine sezdir- - Eveti ve lstanbul paeJahaneeiyle lbrahim ba-
mernek için çok yaVBf hareket ediyor- - Ala 1 Şimdi adamın isteğine kar- ba lokantasında yüksek edebiyat ya-
du. fi kadının da bir ieteii vardır: Bu b- pan genç flirlerden, ecliplerden ve 

Ben bir iki dakika eonra saat oda- dın evvelce bir delikanlı ile sevişiyor- son günlerde buraya gelen ,&ir Necip 
sına döndüm, çok geçmeden kadın da ela. evleneceklerdi, fakat ikisi de fa- Fazıl Kıeakürekten bahsetmiyeceğim. 
geldi, bileziğini tekrar takmıfb, 

0 
hal- kir oldukları için bu arzularını yerine Onlardan da kısmet olursa ba,ka 

de neden çıkarmıf oldujuna hayret aetiremediler. Kadın timdi eski nişan- bayrama. Toplıı line 
ettim. Bana kendisine götürdüjiim pa- hemm &ılunbya d~üifuıü ititmif, o- belikanh cebinden bir paket çıkar
ketin üstün~eki ayni an telle bağfan .. - ylz ~ sönderme~ hevesindedir, eh, içinden bir sigara alıp yakh, bir ta
mw başka hır paket uzatb 'ft delik•n· ~ bu itde befka bir .,aclam vardır ne de karfısındakine verdi. Yanyana 
lıya vermemi .ayledi. ki o ela emek panll iatemektedir. sokağa çıktılar. 

Hiç şüphe yok, bütfln bunlar ön- Detektif f&yle bir dudak büküp * 
ceclen tasarlanmıftı. bmıunla beraber bat ealladıktan 8C)nra: Bu hikayenin ne netice verdiğini 
bana beşlik iki banknot ta verdi, eon- - R•kk•m eöyleyiniz, dedi. bir tlrlü öğrenemedim, fakat hadiee-
ra yerine döndi, ben de pal.ti, ~J'- - Bet ytlz Ural den bir hafta sonra postadan teahhüt-
yede beklemekte olan. gi;ileç ~ __.Fakat btt ınühim blr para! ister- lil bir mektup atdnn. içinde 18 lngiliz 
gence götürdüm, cebine koydu ve ha- seniz geliniz pıip kadının kocaaı ile liruı vardı, bunwda beraber lmdan 
na: 1konuplam1 h•bına fi• müleeeli6m, düfüni-

yorum. 

Kadın yUzlui 
tecrllbe tabta11 

olmaktan 
kurtulamadı 

hay r .... O krem.erin Hç 
clejiL Size en tanınmıt kremi 

KRErJI PERTEV'i 
ge'lrdim ! ... 
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lngiltercde Sır Tutulan 
Bir Tayyare Yapıldı 

lngiliz polisi tay• 
are karargahların -

dan birinde yapılan 
bir casusluk hareke• 
tinin kimin tarafın
dan ve hangi devlet 
hesabına yapıldığı • 
nı öğrenmiye çalış • 
maktadır. Mevzuu 
bahsolan tayyare ka 

rargahının adı Gra· 
vesenddir. 

Burada gece bek
çilerinden birisi sa -
baha karşı devriye 
gezerken hangar .. 

lardan birinin kapı -
sının aralık olduğu· Suikada uğrıyan hangar .•• 

nu görür. içeriye girer, bakar ki genç lngiliz gazeteleri lngiliz polisinin bu 
bir adam orada saklanılan yeni model hadisede alelade bir hırsızlık vak'asın
tayyarenin önüne eğilmi~;, tetkikat ile dan ziyade bir casusluk ihtimaline yer 
meşguldür. Bekçi hemen bu adamın vermesinin sebebini saklamıyorlar: 
üzerine atılır. Meğer hangann bir kö- Gravesend karargahında kanat ve 
şesinde ikinci bir adam daha varmış, motör itibarile yeni şekil bir tayyarenin 
arkadan çıkagelir ve bir yumrukla bek- tecrübeleri yapılıyordu, ve gayet gizli 
çiyi yere sererek arkadaşını kurtarır. tutulan bu tayyare de, suikasta uğrı
Bekçi bir müddet aonra ayıldığı zaman yan hangarda saklanıyordu. Bu han -
imdat çağırırsa da iki adam çoktan u- gara üç mühendisten başka kimsenin · 
zaklaşmış bulunmaktadırlar. girmesi yasaktı. 

1 
HASBIHAL 1 

Bayramda Di lenirken 
Bugün ıeker bayramının ilk gü -1 saplaıması fili hükmünü sürer. Da

nü. Nereden ve neden çıkmıt olur • ha ağır yönü, böyle günlerde vicdan 
ıa olsun bu bayramın bizce anla - hesaplaımalarına sebep olan dava· 
mı, halk bayramı olmasındadır. Ça- cının, içinde yaııyan cemiyet ol • 
lııarak çabalıyarak yürüyen yılların masıdır. 
içinde, bugünle üç &Un dinlenece • Her gece yorgunluk saatlerinden 
gız. sonra rahat yatağına girip baıını 

Dinleneceğiz. Fakat elbette gözü- yastığa koyan insanın vicdanına 

nüzden kaçmamııtır: Dirim içinde verdiği hesap, çok defa dar bir sa -
küçük büyük rolü olan, dirim için· hadaki fi'lin hesabıdır. Halbuki bir 
de çevresindekilere türlü içsel bağ- halk bayramı gününde, hesap isti -
larla bailı olan kimselerin dinlen- yen bu fiiller bütün cemiyet, bütün 
me zamanları, çalııma ve didinme ulus yayılııınca yapılmıthr. Kim, 
zamanlarının heıap verme saatle - bugünden önceki günlerde cemiye
ridir. Kendini itin gürültüsünden te, yanındakilere, çevresindekilere 
uzaklaıtıran herkes, dinlenme dev • daha çok faydalı olmuısa, kim bu 
resine girmeden önce vicdanile bir cemiyetçe yaıanıhp dinlenilen gün· 
heaaplaıma devresi geçirir. Vicda- lerde, cemiyete, yanındakilere, çev
nına hesabını verirken, yüzü, bir gü- reıindekilere daha çok faydalı olur
zel ve iyi teYİ seyreder gibi gülüm- sa bu dinlenme günlerinin tadını çı
ıiyen, sonra da uçmak kadar sükun karmak ona nasip olur. 
ve huzur dolu bir dinlenme devresi- Kim bilir, belki fitre, geciktiril -
ne giren insana ne mutlu! mİ§ iyi fiilleri son dakikada yapa -

Ya bunun aksi batına gelenler... bilmek fırsatını vermek için kurul
insanlar, kötülükleri apaçık olan muı bir türedir. 
hareketleri de, özürlerini kendi ken- Eğer böyle ise, fitre bugün iyi bir 
dilerine bularak ve kendi içlerinde fırsattır. Bu ulus, orta çağın karan -
kendilerini haldı çıkararak yapar • lığı içinde heyulalar gibi gezinen ve 
lar. Ancak, bunu huy edinmiı kö • varlığımızı birer kabus gibi basan 
tü kit inin bile o hesap verme anla- softaların devrinde fitre vermekle 
rında çektiği üzüntü vardır. Bu ü • daha çok günah iılemi~ti. Soysal 
züntü onu yeniden didinme devre - yardım rolünü yanlı§ ve kötü yap -
sine girinciye kadar, bütün didinme mak, biç yapmamak kadar günah • 
saatlerinde zebirlenmit gibi kıvran- tır, çünkü. 
dırır. Fakat, yeni hayat, yeni rejim 

Ulusal bayramlann uruncu var • bizim öz rejimimiz, fitreyi de ha -
dır. Bu urunç, gündelik çalııma ve yırlı sosyal fiillerin güzel bir vesilesi 
uğraımaların kiıiye verdiği cotkun- haline koymuıtur. 
luğu, bin kat üıtündedir. Hatta u- Fitresini, hem kendi, hem de Kı
lusal günlerin coıkunluğu yurttaıı, zılay ve Çocukları Esirgeme Kuru
kötü olan, her türlü ihtilatlardan çe- mu hesabına toplamakta olan Türk 
kip kurtararak moral varlığın terte- Hava Kurumuna vermiı kimsenin, 
miz saflığında yıkanan bir duru pı- bu bayram günlerinde gönül açıkh
nar gibidir. ğı ve avuncun en tatlısını tatmaya 

Halbuki bu teker bayramı gibi hakkı vardır. Çünkü, faydalı, yerin
halk bayramları, salt dinlenme dev- de ve bota gitmiyecek bir iyiliği 
relerinden ibaret oldukları için böy- yapmak için, bundan daha güzel bir 
le anlarda İnsanın vicdan ile he - fırsat bulunması zordur. 

Şt1cer Bııyrlimında geıil,.cek y~r • ' 

ŞEKER SERGiSi dir 
BAHÇEKAPI - TAŞ HAN 

KIZJLAY • 

·Bu senenin En büyük hadisesi 

HEL os • 
1 

Müesseseleri tarafından, meşhur 

AMERiKAN 
• 
ILCO 1160 MODEL ı 

Bütnn dalgalan alır göz , y rı 
otomatik, anten selckt rü, 

% IOO antifading teı t b tı (FİLKO) 

Radyolar nın piyasaya çıkarmasıdır 
Bu makinalar, dünyanın en büyük radyo fabrikası olan 

Filadelfiya'da"PHlLCO RADIO& 11ELEViStON Corp.,, 
tarafından yapılmııt r. 

..-, P-H~IL_C_O_i_s_m_i_n_e_b_e_n_z_i_y_e_n_d-iğer markalar PHiLCO değildir.f 

Hakiki Amerikan PHlLCO radyolarını iıtey in iz. 
GUrUltUIU rekllmlara kapllmayınız. Bir kere dinlerseniz favkalAde PHILCO 

Amerikan radyolarının üstünlüğünü anlıyacaksınız. 
Umumi n-Umessllllil: HELIOS MÜESSESELERi Telefon: 41105. Posta kutusu: 1400 

Yılbaşı 
Hediyelerinizi 

Sümer Bank 

Yerli 
Mallar 
Pazarlarından 

alınız 

Şık 

Güzel 

Ucuz 

Sağlam 

ikra r.:iyeli Satışlardan Yüzde 100 Karınız Vardır" 
ıu.c~ra- iz,ı ir -:~:msun - . ersin -istanbu' - 89yo 11u - Emi'lönU - Karaköy - Kadıköy : Beşi'<laş 

.. -=- ,____ PAK Y AÖC-i-

Ş ÜK Ü f Lı: 
ITRIVAT f. LRiKASI 

Saygı c!eğer 

ba} ramını 

mi"~teri:ıtsr.nin 

kut.ular. 

----------------------------Kızı/aya aza olunuz 
0, ıizin en ufak yardımınızı ni· 
metle karf ılar. Harpte, sulhta 
vatan hizmetiyle metgul olan 
Kızılay karagün dostudur!. 

Çtna f<1lede Se:; Müsame"e~i 

Çanakkale, (Özel) - Türkgücü 
spor klübünde herkesce beğenilen 
bir aea müaamereai verilmittir. 

Dr. ET lVI 

S. HAY L O G LU 
İ!ltanbul Balıkpazar caddesi No. 1 O 

TELEFON: 21530 
YaA mesele>I halledllml9tlr. 

Ticarethanemde sablan bilômum mal • 

tarın piik ve hilesiz olduğunu sureti kat'i • 

yede temin ederim. 

l kiınunuevvd 935 ten itibaren haliha

:ı.ırdaki fiatlere zam yapmakslZID o/o 10 

tenzilit yapacağımı arz ile bir defa tqrif • 

leri menfaatleri ildızasındandır. 

VASSAF Sinir ve akıl 
baetahk arı müt\lıı , ·~•• 

C..a. lo \1 l(eç. Ö en •p.,tı oaaı T.,L 220JJ EY. K.ıdı öı il bariye lıer ao• ak 1'•. ''" 
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Bayram ve Yılbaşında 
En makbule geçecek hediye 

Evliya zade Nureddin Eren'in· 

VENÜS müstahzaratıdır. 

ÇOK 
·taklid 

: edl1m11t1r. 
FAKAT 

AYNi 

~ ,; _ _.Mükemmel Ulusal Müzik~-~ 

mıf yegane meyva tuzudur. 
Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 

hastalıklannda fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaştmr, inkıbazı izale 
eder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu • f stanbul J 

-.ı ____ .. 

•• • 
SEKSULIN 

' Ademi 
iktidqr, 

. Bel 
, .. gevşekliği, .,, ... 

~. De~mansızıık, 
·.' Vücut u Dimağın 

yorgunıugunda 

. pe~.'müessir v~ emin 
• bir;: ilaçt:ır. · 

.. . Kutusu 200 J<uruş 
BEŞİR KEMAL · MAHMUT CEVA'T 

Eczane&i rı' Sirkeci 
ı·~::· . ' . 

Sirkeci 

Yeni Ankara Lokanta ve Birahanesi 
müstecirleri ıayın müıterilerinin bayramını kutlular 

ve her akıam tanınmış ve sevllmlı Bayan ye Baylardan mürek· 
1'ep ulusal mOziğio gazinolarında icrayı ahenk etmekte 

olduklarını müjdeler. 

Asipia· Benan., 
&izi soluk algınhtından, nezleden, gripten, baş::J vdı, 

•lrllarındon koruyacak en iyi llAç budur. 

ismine dikkat buyuruima31 <iMi p 

Maden 
Suyu 

Mide, bar· 

sak, böbrek 

hastahklar1· 

na, kum san· 
cdarına en 

mUesslr bir 

lllçtır. 

Hasta ol-

mıyanlar için 

d• hafif, le· 

zlz, ferah ve· 

rlcl en mU· 

kemmelaof

ra suyudur, 

--- ------
~~--mcmet:=~----, 

AZiZE AŞAR 
K~dm tı rz .ı i 

raria'in yeni yıl-ı mnbıııs en şık 
vo yüksek modelleri Atölyeıine 

gelmiştir. 

Df'yoğlu, G la o.anr y Liııeal 
Hay Z ya upurtı ruaııı No 

'ewı -. Telefou : 4:?06G .,. __ _ 

,_. Dr. MEHiv"'EO ARINÇ 
Kulak • Boğaz • Burun milte· 

hF.ısısı Kadıköy: Moda Cad· 

deıi Sarraf Ali ıokak No. 9 

T elefoo ı 60018 

Yüzi.ıu parl::ıklığını izale 
n cildin gliı:elJiğioi ida
m e için tekrar tekrar 
pudralanmıya lüzum yok-
tur. Son bir keıif, ıi;ı;e yalnız 

~ir defa pudralanmağı ve bu
nunla teoinizhı tazeliğini ve 
yıımuşaklığmı 7 ıaat koru
yacağına emin olabllirıiniz. 

" Krem köpüğU ,, tabir edilen 
bu 9ayanı hayret cın-her tim
di imtiyazlı bir uıul dairesin· 
de Tokalon pudruile kant
tırılmııtır. Bu ıuJ'8tle To· 
kalun pu ·•rı1.11, diğer adi pud
ralardan bet defa daha uzun 
müddet Hbit kalır. En ııoak 
havalar la ,.n ten;ı 

SABAH SAAT 2 DE TEKRAR 
PUORALANMAYA lÜZÜM 
GÖRMEDİ .. BüTÜN aec.e ~ 
DAN5ETMIŞ. OlMASINA AA<T 

MEN BURNU Hly PARLAt'INOROU. 

maçlarından, uzun dana ıuva• 
relerinden ıonra btle kat'iy• 
yen bir parlaklık lzl bırak• 
maz. TÇ)lı:alon pudra.ı, bin 
gen9 kızın nermin •e taze te· 
nini temin, hiQbir erkeğin mu• 
kav.met edemiyeoefi ıebhaı 
bir güzellik bah@eder. Hemen 
bugünden bir kutu alıp tecı
rüDe ediniz. Sair birçok pud• 
u.lardan ~e Jiadar farklı ol· 
duğunu gör•oe.k:sinlz. ÇünkO 
terkihiııd• 11 Krem klSpüğil ,, 
lu'.uo.e.u yeg .. ne pu~ca, Tokalon 
p ııtf racııdır. -

---------

Yeni Türk Salonu 
(Eski Santral) Galatasaray 

Her ak,am memleketin sevimfl okuyucu•u 

B. HAMiYET 
Kemani Bı>şikbşl ı Hakkı, okuyucu İzmirli küçük Şukran, 
Mel4bat, Mahmure Handan, Mukadder, Medıha. Aynca 

.Mil i Danslar Zeybek Feride türafından. 

.. 
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Eski lstanbııl Hagatı 

Halkın Üzerine Titredik
leri Yarı Deliler GürUhu 
Altı asırlık Türk 

İçtimai hayatında 
IÖze çarpan en şa· 
)anı dikkat şey, bir 
takım telakkilere ze· 
hun olan halkın 
bıeczublara erenlik 
•ıfatını vermesidir • 
Osmanlılar devrin • 
de Hmazannai ki • 

tam» denilen bu 
ltaeczuplar sürü sü
l'Ü idi ve halk, bu 
delilere daima ermit 
a<>Eile baktığı için, 
hcaler, yedirir, gi -
>-indirirdi, Fena bir 
telakki değil. Haşa
rı birer çocuğa ben
liyen insanları, de-
lillerle eğlenmek, a
lay etmekten, onla
ra sıkıntı, ıztırap 

\'ermekten kurtara -
tak güzel bir çare .. 

M•z•nnalklram Hazer•tı 

Bu zararsız mec
~plar, İstanbul so • 
~lannda Allahın E•lıi ,.,_.,,,,, mecsııplaruu/a11 6iri •it• lı analı .,.,,..,.,ı. 
tabahından akpmlara kadar dolatır, J run otu çekmeğe müptela imiş. Çocuk
tiirlü türlü hareketlerile halla kendi • lar burun otudur diye avucuna toprak 
lerine hayran bırakırlardı. Elimdeki koyarlar, zavallı günde yüz dirhem • 
tvliya Çelebi tifaname ve aeyabatna • den ziyade toprak çekermiş. 
!besinde bu bir ıürü delinin bir çok hl- (Bülbül divanesi) de yaz kış elinde 
diaeleri, gariplikleri yazılıdır. bir kafes ile bülbül gezdirirmiş. (Boy-

Meseli Sultan budala Hasan dede nuzlu divane Ahmet te) ise bütün cep
J:' atih camiinin kapısı yanında. Fatih lerini hayvan boynuzlarile doldurmuş, 
lhinarelerine yaltl8f811 bir yükeelrlilr • önüne aeldiğinden boynuz istermif. 
te, birbiri üstüne yapılıp bindirilmit Herkesi ismile bilimıit. Karşısına 
~ulübeler içinde otururmuş. Bir gece yahudi götürürlermiş. «Bu cahutturl» 

'
:..1_ı _tl' b' ·· " ık allı pek der çıkarmış. Bir de(Papaz divane}var-
IQQC ı ır ruzaar ç mış, zav yı . . . .. .. 

•-b'" 1 k • "ld'" - So ki Evlı,. Çelebı onun ((reftaru gufta. 
'41 ıı o ara yere çarpıp o unnUf. n- I" 'f ah · • ld w 

.... b' d A w • M h EL---1! nnın atı ve m zuzıyetrn o ugunu 

... ır e rmaganı e met 1eDC11 var .. ı· .. ı· b' · A da 
Lo • .. • • soy ıye soy ıye ıtıremez. tmey -
~. nvayete ıore hır haylı kerametler mncla oturan (Sümüklü dede) de sa-
töatennİf. Dördüncü Murat zamanın- yılı meczuplardanmış. Padişahın huzu
da bu meczup Üaküdarda Boabmcıba- runa giden bir adama o gün Sümüklü 
ta köprüsünde vebaya tutulan askerin dede bir ıümük atsa, o adam padişah • 
tlyi saatte ollunlar» ile bir mülakat tan iyilik bulur, tükürse fenalık görür
hpmıf, hastalıktan kurtu)acaklarla ö • müf. (Elekçi divanesi) de elekleri kırar, 
leceklerin bir listesini çıkannlf, padi • çemberini atar, seriye kalan parçalarını 
taba vermiş. Aradan üç aün pçince helva gibi ağzını köpürdeterek yermiş. 
'1majani Mehmet Efendinin defterine Gtlya hiç bir (leY yemez içmezmif. Üç 
•ölecek» yazdıiı 70 bin kiti ölüp ait- am evvel yürek oynamasına müptela 
bıiş.. hafakanlı kadınlar onun mezarından 

Ka De)' Safer dede Cle mazan • aldıkları toprağı IU ile kanftınp içer • 
laei ki=m e~ tahammüllü kahraman· ler, bir şeycikleri kalmazmış 1 •• 
'-nnclan biridir. Akla 11imaz teY am· ( Sabah Sabah delisi) ismi verilen 
'8a yapmıf. pir sün Unbpanında ek- bir meczup tabir gün Divanyolunda 1 

inek • Ali Efendinin bütün fiddetile Evliya Çelebinin arkad8fU1dan bir sille 
~ fınnının kapaimı aÇJDlf. içeri ymif, koca burnundan «Hıhl.» diye bir 1 

tirmiş b' m"clc:let cchabı rahate var· eümük atınca zavallı adamın gözünü 
.taktan;> .:nrau ..,...i)lım dipdiri 91' .. yaralamıt. Evliya Çelebi: <(Yaranın 
"uf. Herkesle vedalatmlf, aidip Un • ıözü çı~ı diy~ bakarken ~ladlm ki 

1 
~panından kendini denize •tmlt w alim divanenın burnunda bir aydan -
l bol ha k bolm beri kapkatı olmuf sümüğü fırlat • ı' qy muf, yır, ay Uf amma, d' 
"'...!! yıl o._L ..ı_..ı_ v ___ Ali llllf I.» ıyor. 
''ÇQJ sonra ~er QCQC, ~. 

~ '--1 larile Cezayird lan . Daha sayıp sayıp bitiremiyeceğim 

Bunlar söz değil ..... 

..... 
# • -4 ..... ..... 

'-.·.._ ............ . 
.... ·~ -4-----.... ··- .......... 
._;... . :::-· ._ .. .. ---..... - .... -._ ..... ....... --.. ......... _. -... .._ 

Faikiyetinin delilleridir. 

~ ..... ~ -··-· -·-.. ·- ..... ........ ... _ -..... _·--.. ....... ·· ...... . ... . . .. ..,__ ... ~ 4". ·""···.-.... ... . _ .. .. ... _: ·· -- .. 
:~~· 

~~ 

.... ..... .... ... 
.. , .. "'·~ --- --

:.:. ............... ; 
~ •. •. -.. 7: ... .... ... . 
! ~ · ~- ·~ . :· .. ,..._ 

. ,"'!'- -..': ••• 
. • .. :· ; . 

"---. .._. .. ......... ~ -........ -~ .. ,. .. , .. ,. _ .. , 
....... · ·· ~- ...... -· .......... ~ -

-~ 

1936 model 16 - 2000 metre 
Radyoya mahsuı bir kaç sipariı ve takdirname : 

Ankara, Nurettin ve Şki. 
lzmir, A. Vetter, 
Zonguldak, M. Mahir 

latenbul, Sahibinin 

v. s ... 
v ...... ,. yerlerl ı 

Samıun, C. Celal ve S. Kemal Sivas, Ali Riza 
Eskişehir, Hasan Alanya Antalya, Hacı Veli B.ler 
Bur .. , lzak Şoef Adana, Ş. Rıza l,cen 
•••I, Berollu • G•l•t•••r•r merkezi k•r•••nda eçen &a1yon en bu b' .. .. 1 h lk f h" 1 L: d" .. GA 1 __ 1 ular deci ır suru meczup ar, a ın sa us-

"'Qla onmUff. uya&a1yonc e- ...................................................................................... ~ .... ,. 
)i w b' . --L - • nü niyeti ile senelerce yaf8mışlar, hi -1 "" 

Septe bogazında ır tun .... uzenne .. .. I k" .. . . , Sa~ d6kllmHi Ye kepeklerdea 
l· . id' .. .. I ,,_! maye gormuş er, otu ve muzıp ınsan- 1 1 _ ill 
lllllımıf, ı ıyor gormuf er. UC1111ye . .. .. . 1 k•rt•lmak içi••• • ...... ç 
•L lar T ' h ,, ___ · liman lardan da «evlıya)) lık ortusıle kurtul -
~ıf . ımsa ta ~yır ın- 1 d B . b l . d' 
.L 1__ d" .. " I .. Saf dede m~ ar ır. u çeşıt mec up ar sım ı a-.._ &araya UfUP o muf. er o- . · ,. . 
"- ·· 1 b ' b . • raınızda yaşarlar. Fakat eakı telakkıle-
'"'4' guze ır mezar yap rmış muş.. . w •

1 lialkın saflığı üzerinde oynaın881Dl bi- nle degı 1. · 
1 ~~ 
-en kimseler, ne güzel yalanlar uydur- c-------~--~-~") 
'nasını da biliyorlar. Topl•ntll•r, D•vetler 

işte size yeni bir meczup daha: {De- Gülhane Müsamereleri 
~c gibi yürüyen Yetmiş kuruş dede).. Cülhane kiliğinin senelik '4 üncü tıbbi 

~vallıcık kopçalı çakşırı, çekirdekli müsameresi ayın yirmisinde Dr. Prof. Ni • 
l yazi Gözcünün başkanlığı altında yapıl • 
qputu, BoAnak pabuçları ve kapanica M K ı 
.1 T mıttır. Müsamerede: Profesör im ema 
\IOlmalarile ((YetmİA' Kuruş» diye bağı- Öke tarafından delinmit mide uaarelerinde 
~ gezermiş. Guya Dördüncü Mu • pnömoperiton vak'aaı, prof. Dr. Abdülka
~a: cıRevan kalesini yedi aünde alıp dir Noyan tarafından lenfo granüloma töz 
~ereceksin h> demiş ve dediği de çık • vak' aaı. Asabiye asistanı Dr. Abdülkadir 
'-'ıt. (Eskici dede) isminde biri de ka- tarafından Pnömoidroaefal vak'ası. Teıri- • __ •.. __ 
.,. bi marazi asistanı Dr. Kamil tarafından mu"naka-lar yapılmııtır. Münaka,alara 
.. ıcı baAılardan birine pirinçten bir b f b ı_ k' ,... 

T kaideyi dimağda ir i ro •r-.om va ası D N" Şak' N' · 1 t G" 
ıı... .. h d · Q h fta h'L et' h" . . . . . . . Prof. r . azım ır, ıyazı ıme oz -
"l\l ÜI' gön ermış. a 1&.m ı u- göaterılmıttır. Muallım muavınt Dr. Cezmı Ö M C k Ab 
~ padişah aadrazamlık mührünü ka - tarafından Brüksel Araıuluaal aakeri tıp cü, M~ Kemal k~, urat ~n. at, · 
S.Cıba,ıya vermİf mif. kongresindeki görgülere ait klM IHı hüli- cltiılkadir Noyan. Sana Yaver. Lutfı. Kemal 

(DftM• o.iwı Ke9a ._)de bu- • lapılmıttıt, Vak'alu bU~ .1.QdU Hüaeyin iıtiral& etmiılerdU • 

• 

~AYRAM 

SAB 
ve YILBAŞI ÇiÇEKÇiLERi _.., 

UNCAKIS 
ç:ÇEK TiCARETHANESi 

Bayram ve Yalhefmda sizin ve dostbınnızın memn~elİDİ mucip olacak P-
7et süze1 ve Mdide çiçekler n çiçek •iaçlarmın miinldap çetit)erini .._,.... 

iına araeyler. 
Aclrea: Be,oilu, latidiıl c..Weei 304. Tel 40167 
~ tubeai : Allkara Banlıalar caddesi No. 34 
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'' Ulus ,, un Dil Yazıları 

TÜRK 
ile lndo - Öropeen 

Diller Arasında 

DiLi 
Ve Semitik 
Mukayese 

Güneş - Dil Teorisinin ana tezi Türk dilinin yeryüzü dillerine ana kaynak ol
duğunu ispattır. Bu Teoriye göre yapılan analizler, başka başka dillerde v e dil fa

milyalarında aynı mefhuma ddalet eden sözlerin orijinde bir olduklarım göstermek
tedir. 

Bu hakikati daha geniş ölçüde ortaya koymak üzere ııTürk dili ile indo - öro
peen ve semitik diller arasında mukayese» başlığı altında bazı etütleri de ortaya 
koymağı münasip gördük. Bu serinin ilk yazısı olan e<Ateşn isimleri hakkındaki e

tüd ü bundan Önce bu sütunlarda ncşretmiştik [ * l Bugün de (( Güne~ıı isimlerini 
tad ır. Portakal ve mandalina kuru araştırmağa başlıyoruz. 

SOLEİL gue latince » de ( sol) kelimesi hiza-
Kelime klasik Latincede ((SÜlıı'dur. aında, (aoleil) den maada (Dieu) ke

<(Dictionnaire etmologique de langue limeai de ğörüldü. Hakikaten Türkçe
latine, histoire des mola» adlı eserde de (sol) «Dieu» manasına da gelir. 
[ 1] §U izah vardır: j Kelimenin etimolojik şekline baka-

<c . . . Seul ment gallo - roman: anci- rak izahta bulunalım: 
en provençal soleh - partout ailleurs le (1 ) ( 2) ( 3) ( 4) 
latin Sol a ete conserve: italien sole, oğ + os + oğ + ol 
espangnol sol; l'ancien provençal lu- (1) Oğ: Köktür. Burada günetten 
i - meme a eu sol qui survit encore alınan mefhumla 1<büyüklük, yüksek
dans L'xtreme sudounet et en Cata • lik, senyörlük, kuvvet ve kudrebı ifa-
logne. de eder. 

Aynı eserin 909 uncu sayfasında (2) Os: Gördüğümüz gibi bu mef -
«Sol ,, kelimesinin «aoleil, astre, Dieu» bumun genit sahada tecellisini bildirir. 
anlamlarını gösterdiği cörülür. Bu sa- 1 (3) Oi: Gene gördüğümüz gibi mef-
hifenin son satarlan §Öyledir. humu tamamlar ve isimlendiri. 

« İl est malaise de determiner le rap- Kelimenin buraya kadar olan ma -
port exact de sol avec les autrea noms nası, kökün oldukça genİf bir sahada 
indo - europeens du aoleiL .•• ıı tecellisinin ifadesidir. 

910 uncu sahifenin batında bir çok (4) Ol: Manaya« «enginlik ve JÜ· 
analizlerden sonra <ımais on ne peut muin verir 
rien affirmern denilmektedir. Soğol • sol: «Büyüklüğü, kuvvet ve 

bılaire de Barenton, " L'origine des kudreti, enginliği ve §Ümulü olanı> ya
langues ı adlı eserinin 359 uncu sayfa- ni 11Dieuıı demektir. 
sanda Sümerce «Soleil» kelimesinin i Not: 3 - (Sol) kelimesi Türkçede 
karşılıklarına gösteriyor. «enginlik ve genitlik» anlamiyle (§i-

Bu sayfada «l.es noms du soleihı mal) demektir. 

ba~lığı altında topladığı Sümerce kök (Sola) teklinde «büyüklük, parlak
ve özlerin kaffesi güne§ ve onun va- j lak, §eref» yani «unvann (2) manasını 
sıflarını göstermektedir. Bu baıhk al- ifade eder. 
tındaki Sümerce sözlerden mesela (Solagay) Türk kelimesi de «kuvvet, 
(~il soleil) olarak görülmektedir. kudret ve efendilik» anlamlariyle «§e· 

Bu sümerce ( til) sözünün, yukarıda dit» manasınadır (3). (Sol) ıeklinde 
(Soleil) sözünün geldiği klasik li.tin- yine ıc kuvvet, kudret, efendilikn ma
cedeki (sol) ile alikah olduğu mey • nalarında «iktidar, aal&hiyeb demek
dandadır. tir (4). (Solangır) günefle alakalı an-

"Soleil ., kelimesini bir de (Güneı • lamda olmak üzere ccarc· en • ciel» 
D il ) teorisine göre analiz edelim: Ke- manasınadır. (5) 
limenin etimolojik tekli ıudur: Yine «büyük» anlamiyle «solam-

( 1) (2) (3) (4) (5) nığ), «fevkaladen demektir (6). 

og os ~ oğ + ol - ey Güneı her hangi bir obje üzerin-
( 1) Oğ: Güneşin kendisidir. de tesir yaparak ve objenin rengi a-
( 2) Os: (. s ), ektir. Güneıin ol • tarsa Türkçede bu hadise:re (sol + 

d ukça geni§ bir sahaya İntİfarını ifade mak ---= solmak) deriz. Rengi atan o 

e de r. ıeye de ( sol = gun + solgun) denir. 
( 3) Oğ : (. + ğ), ektir. Kendisin - atamakaöıeyede(solgun sd ela sd rsd 

BUGON 
KUM&AllASINA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL 

K A Ş E 

YA~N 
CEI( DEFTE~INE 

.IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAK Ti~ 

T0R]((Y 
iŞ 

r>ANKASI. 

• 
NEOKALMIN 

den evvelki mefhumu tamamlanır, ta- Not: 4 - (Soliel) kelimesinin aslı 
yin eder, ifade eder. Bu (oğ) ekinin olan (sol) )atin §ekli ile (Şii) Sumer Grip 
mevcudiyetini latince (sol) kelimesin- tekli, bugünkü Türkçemizde, ( §) nin 
d eki ( o) nun Üzerinde bulunan uzat- vokali mahfuz kalarak, ( ıtık) şeklin-

- Nevralji • Bat ve Dit ağrlları - Artritizm -
. ,... .. · . , , .. 

m a işareti d e göstermektedir. de kullanılmaktadır. Manası «parlak- ' T C 
(4) Ol : (. + J), ektir. «Enıinlik, lık, ıuai» demektir. Mesela: , .... •••••••••••••••••••• • • v 

geni!lik. şümul >) anlamlariyle kendin- (lııl + ak) = •.tılak = mücella. 1 E M N ı y E T S A N D 1 G 1 
den evvel gelen (oğosoi = soi) • ki (lııl + amak) = ııılamak = inıi-
( ı§ık ) demektir - onu vasıflandırır. ağ etmek, lemean etmek. 1 
K elimenin fonetik tekli, baıtaki vua • (ltal) böceii = gece parlaklık aa- Kuruluf tarihi 1868 

ycl(:~,~:e:k ~:~?m::::-~ manasın• ta- çan böcek, tebtap. Vadeli vadesiz tevdiat kabul eder. 
marnlar, tayin eder ve onu isimlendi. §İa~

1

'~!m~k~~~;~~n et:!~~~::~tevenin: , Emla"k mücevher, altın, gümüş ve tahvilat karşılığı 
rır. daz olmak. -

ı.:~i:yo~j!:j:ı~d::,''!:.;n~i~~~~:ilo~ (ltal + ••> = ııılgı +lamba. o·· du·· nç para verı· r 
jc ıc güneş » tir. Cltıl + ık) = ıtıhk = hafif zıya. • 

Not: ı. - Bu neticeye göre (So - • (2) Radlol, , 1. «Sagy, Koy6al, Şor Ehven şeraitle kiralık kasaları vardır. 
ley) kelimesi; kökü, ekleri ve kurulu- lehçeleri.ıı 1 b 1 C ğ 1 ğl 
şu bakımmdan tamamiyle Türkçedir (3) Talale - tü~ - zekiye. Adres: atan u' a a o u ~---------.,, 
ve '(Soleil) teklinin ve yukanda İsa - (4) Radlol, iV. «Kazan lelaçe•İ». 
ret ettijimiz (Soleh) prcwençal tekli • (S) Ratllol, iV. crBar6a lelaçui» 
nin de tamamen aynadır. (6) Radlol, iV. crŞor lehçea». 

Not: 2. - •Et7mole>Sie de la lan-

. .. ( * J •• etiit uıwan 14 111e ıs illı lıô- ı Kızıl aya aza olma~ 
nun 1936 fflf'İllli ~a çılımıffır • 
. . . (1) A. Erıt0ut "" A. Meillet taralın- 1 unutmayınız 
dan ya~lmlflv. . . • ~------------

Türkiye . 
MAR BANKASI 
Sernıayeıi: Tamamı tediye ediimiı 

1,000,000 Türk lirasıdır 
~ol ve nıebani inşaatı 

ve bilc\lnıle banka muamelatı 
Yeni Postane ...... Atir Efendi ~ddesi İmar Han. 
Telefon : İstanbul. 24527 ve 24&28. Telgr. Adresi 

:latanbul İmar 

Bayramı Kutlular. 

1 
Jak Dekalo ve ŞUrekAaı 

Saygı değ•r müıterilerinin 
Bayram'.anm kutlular. 

POKER bı!!.':ıt,. 
ye 

DAiMON 
watıı depoau 

elektrlk 
plllerl 

Bayram ve Ydbatında nerede •ll•nlllr ? 
Yalnız 

ÇAGLAYAN 
Eıki ( Muleo Ruj) da: Yeni 'H zengin proğram ı 

Dildi BI~ BrrALTA SADi, BBSTIBAB BfMd 
Daoılı &ey bek türküleri: DENiZ KIZI tarafından: apaca Aydından 

~ttlrilen (f) Efe tarafından A1dm Zeybek oyunları. 
Loca n ma1aların111 tim.diden tedarik ediniz. Telefoa: 40335 

AlmD 
KiBARLARIN 

SAPKASI 
Şekll, renk ve zevk ltlbarlle EMSALSiZDiR. En son modellerl" 

zengin Ç•fltlerl gelmlftlr. 
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ULUDAG 
Gazozunu ve maden suyunu 

her yerdetercib ediniz. 

Adrea : Galtlta. Araboğ{u sokak 

No 6 

La PREVUY ANS 

Fransız Sigorta Kumpanyaları 

Merkezi Paris 

Türkiycde ifayı vazife eden 

kısımlar 

Harik ·Kaza 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 35,000,000 

Fransı:ı. frangını mütecavizdir. 

lstnnbul Tahtakale Prevuyan Han No. 1 
(Kumpanyanın binası) 

LA SÜI& 
Umum Sigorta Anonim Şirketi 

Merkezi Zürih ( lsviçre) 

Türkiycde ifayı vazife eden 

kısımlnr 

Nakliyat - Harik 
Sermaye ve ihtiyat akçesi: 37,000,000 

İsviçre frangını mütecavizdir. 

Tilrkiyc için hususi Müdürleri 

RENE ASSEO ve ALBERT 

Tİ AN O 
İstanbul Tahtnkale 

Pcrvunyans Han No. 1 

Telclonı 20699 -21193 - 41495 1 

Türk 

KIZILAY 

igorta 
4 üncü Vakıf Han lstanbul 

İhtiyat Ve Sermayesi: 

1.0 0.000 Türk lirasıdır 
Türkiye İş Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve müdür• 
ler heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta 

Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) Ü geçen acentalarının h psi 
Tüktür. Türkiyenin en mühim müessese'erinin ve bankaları· ın 

Sigortalarını icra etmektedir. 

Yangm, Hayat, Nakliye, Kaza, Oto obil 
Sigortalarını en iyi şeraitte yapar. Hasar vukuunda 

zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: IMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 

ANADOLU 
Çimentoları T. A. Ş. 
Yapılı§larındaki hususiyet dolayısile 

kazandıkları sarsılmaz pnı koruya -
bilmekte olan yapma Portland Nor -
mal çimentoeile çekit ve basışa karşı 1 
yüksek ilk dayanıklı, yavaş, donan, 
çabuk taı olan Süper çimentosunu 
tavsiye eder. 1 

• 
MARKALARh "~'u!~~~:~~,, 1 

Fabrika•ı: Kartalda, Yunu.a Du-
rağında. 

Satrı ;yazağı: Galata, 
Han, 3 üncü kat. 

Telefon: 44795 - 7 

Agopyan 

\ıı._ ......... DW!:R!I'_. ••• 

Pi) a anın en biıyiik en t:cut 
en so' mod ı eşyanın 

Yerli 
ve Avrupa çeıitler~oi 

ANCAK 
Bahçekapı • Meydancıkt~ 

( Sabık Şamlı ) 
Mileaıesatında 
bula bilirsiniz. 

Fiatlarını 
Tetkik ediniz 

Son Posta Matbaası Telefon: 24203 • 24202 

Sayfa 15 

Yllbaşı 
Münasebeti!e 

20 Birinci l{anun ila 10 ikinci 
Kanun müddet zarfında 

Peşin para ile satın alınan her 

Elektrik aleti için 

• 
TIE 

Yapacaktır. 

Muhterem müıterilerinin 

ve 

Bayı am1 neşe 

içinde geçirmelerini 

di er. 

bayramlarını 

aaygı ile 

kutlular. 

Düşm~ın/:z__ı.' 



16 Sayfa . Birinel Kinun 'I1 

Mevsimin aheseri 

YENi SALONU 
VE 

EŞSiZ RADYOLARI 
Istanbul, Galatada, Voyvoda caddeıi 17 No. J ENER .. A.. L Han 

16 • 2000 metre 
her dalıa 

16 • 2000 metre 
her dalıa 

16 • 2000 metre 
her dalıa 

6 Umba 
akDmOlitGrlll 

~ P H 1 L 1 P S ismine benzer markalardan sakınınız. ! 

ISTANBUL: 
Phlllpa salonu, Galata, Voyvoda cad. 

17, Jeneral Haa 
Orozdl Bak 1 

1ZM1 R: Pennettl ve Pariente 
lklnd Kordon No. 1 1 

A N K A R A : Pbilipı ŞubHI, Bankalar cıddeıl ve diler Anadoladald 30 kadar reımt acentalanmıL 

&, TÜRK PHILIPS LIMITl!D ŞiRKETi • letanbul, Galata· P'renkyan Han. Telgraf: PHILIPS • ISTANBUL ....... _,, 


