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Bu Bayramda 

SON POSTA 
gazetesi matbaasındadır. 

Telefon: 20203 

Telgraf: İıt. Sonpoata 

Posta kutusu: lat. 741 

Fiatı 5 KUl"Uf 

•• 
Maka/le Yolu Uzerinde Dil Meselesi: 

. 

Habeşler Italyan Mevzilerini 
GUneş - Dil Teorisinin 

Kaynaklar1 Ve Ana. Hatlar1 

işgal Ettile~ -t-

Türk dil ara§brmalan, filoloji ve 
lengüistik dünyasına yeni ışıklar aa • 
çan büyük bir dil teoriai doğurmuıtur. 
Yüksek Türk jenisinin bulduğu bu ye. 
ni dil kuruJuı kanunu, bütün yer yü. 
zü dil bilimini gerçek ve müsbet bir 
ilim haline koyabilecek, erginlik ve ge· 
nİ§likle kendini göstermektedir. 

Yazan: 1. Necmi DiLMEN 

--••••••••••••• .. •••n•••••••••••••••••••••••••-••• ... 

Centilmen 
Oyun 

Sporla ne istiyoruz) Kuvvetll bir 
gövde, şişkin pazılar veya atik ba • 
caklar mı? Hayvan kuvvetini ne ka· 
aar arttusak, Cöngl'ün en basit yara· 
tıklan derecesine çıkabilir miyiz? 

Biz spordan ahlak istiyoruz. Biz 
spor meydanlarında uzuv hareketleri
ni seyrederken, ancak, gençlerimizin 
iç kuvvetleri tamamlanmakta olduğu
nu düşünerek zevk duymaktayız. 

Şarkta gördüğümüz başlıca zaaflar
dan biri, ne siyasi, ne de fikir haya
bnda talii kabul etmemek veya bir ka
naate hak vermemek için, insanların 

efendiliklerinden ne kadar kaybetmek· 
te olduklarını görmektir. Sporun yur
du saymakta olduğumuz İngilizlel'İn 
umumi yaşayıştaki hususiyetlerine ba
kınız: Seçim savaşlarında veya müna· 
kaşalannda bulununuz Sonra bir maç
larına gidiniz. Yenmekte ve yenilişte, 
zançta ve kayıpta, aynı karakterin 

müvazenesinin hüküın sürmekte ol

iki Taraf Da Büyük 
Muharebeler 

f çin Hazırlanıyor 
Adi•ababa, 21 ( A. A.) - Reamerı 

bildirildiğine göre, Deca:z Hailakabe • 
da'nm kuvvetleri dün Tembien'de Ma· 
ltalle yolu ü:zerinde muhtelil ltalyan 
mev:zilerini İfgal etmiıler oe l l mitral· 
yö:z ile mühim miktarda ailah ele ge • 
çirmiflerdir. 

Londra, 27 (A. A.) - Noel yort•la· 
rı esnasında Habeıistanda hiç bir nıü· 
him harp vak'ası olmamı§hr. Fakat 
Reuter ajansının Adisababa ve Asma~ 
ra'dan aldığı telgraflar muhtelif cep • 
helerde pek yakında mühim hareket • 
ler olacağına dair İtaretleri ihtiva et • 
mektedir. (Devamı 6 ıncı yüzde) Habeı imparatoru Kararııahmda 

Atatürkün Ankaraya 
· Ayak Bastığı Gün 

I 

Avrupada qaiı yukarı yüz yıldan· 
beri ileri götürülen dil araıbrmalan. 
aarfedilen büyük gayretlere rağmen, 

hala bugün bile müabet bir ilim mahi • 
yetini alamamııtır. En ünlü etimoloğla· 
rın yazılarına bakmız: Bir kelimenin 
eski Yunan ve Latin dillerindeki ıe· 

killerini göstermek, en çok bunu bir de 
sanskrit aahyle karııla§tırmak, büyük 
bir hüner ve muvaffakiyet gibi tutulur. 

Klasik dilcilik çerçevesini aıarak, dil· 

Dillerin ana kaynağını aramak yo • 
lundaki büyük ilim çalıımaları da, ıim· 
diye kadar emniyetle dayanılabilir bir 
sonuç verememiıtir. O kadar ki bir çok 
yüksek enstitüler dillerin ana kaynağı lerin ana kaynağını Türk dillerinin en-
sorumunu halledilemez itler arasına ko· gin varlıiında aramayı düıünebtlmİf o· 
yarak arbk bunun üzerine dü§ünmeyi lan nadir alimler, önlerinde yeni ve 
bile fazla görmektedirler. genit bir ufuk açıldığını görmüıJerdir. 

Bu muvaffakiyetaizliğin ba§lıca ae • Almanyada Alman dilinin etimolojisine 
bebi ise, klasik Avrupa dilcilerinin hu merak aarmıf bir lise profesörü olan 
araıtırmada Türk dilini ve onun zengin, 1> Edl' .. .. .. d' .ı:.: v uay ınger, omrunu ver •a• ve~-
derin, eaki varlıiını göz.önüne almama- d .. 1 · · k b tt' ~ · b _ ı_ • • . . a goz erını ay e ıgı u mer&a1 yırmı 
larından Laıka bir fey değıldır. Türk • • _ 

~uğunu göreceksiniz. 
Ankarada oturan bir İngiliz gen

el, bu şehrin klüplerinden birine ka
fıtlı idi. Klüp lstanbulda bir kayık ya

Ankara Lisesinde Yetişenler, Dün, 
Günü Kutluladılar Bu Mutlu 

• b'I • t •htn" ..::-1•· 1 h yıl halledememıı, ancak bak.lfmı törk· 
çeyı ı mıyen, onun arı ı, ........ u e • . . .. .. 

ı • • k''kl • • • d • ı· ·ık 1 dil çeye çevırdıkten sonra onunde1d ka • çe erını, o erı ıçm e gız ı ı e sır· 

larını tanımayan bir araıtıncının, dil • ranlık muammaların perde perde açıl • 
lerin kaynağı meaeleaini halletmeaine dığım görerek gözleri kamatUUfbr• 
imkan yoktur. (Devamı 6 ıncı yüzde) 

nşına girdi ve kaybetti. Bu gencin 12, Ankara, 27 {A. A.) - Atatürk'ün 
il.3 yaşlarındaki kardeşi diyordu ki: 16 yıl evvel Ankaraya ayak bastığı gÜ· 

B d kıl ak '\ A k d d nün yıldönümü münasebetile ilbay Nev· un a sı ac ne var r n ara a e· 
· k Elb f b ll 1 · zat Tandoğan ve o zamanki müdafaai 
tıiz yo . ette stan u u ara yem- h k k h t• d D. 1 1 • R •• · · Ç k ·1 d u u eye ın en ıyanet § erı eıaı 

Bayramın ilk Günü Ilık Bir Hava 
leceksınız. o çalışırsanız, ı er e Rifat B'' k • l y h G ı· . • • . . • • ore çı ve say av a ya a ıp 
belkı daha ıyl netıce alabılirsınız. ve saireden mürekkep bir heyet bugün 

Bizim yalnız maçlardaki boğazlaş- Atatürk'e Ankaralıların sevgi ve say • 
ma ve kin manzarasına bakmayınız. gılaranı sunmuılar, Atatürk te Ankara 
Herhangi iki arkadaş arasındaki basit halkına teıekkür ve selamlarını yolla· 
fikir veya bir gazete münakaşasını ta- mıılardır. 

içinde Neş' e ile Geçti 

kip ediniz. İki tarahan birinin öteiÇ- Ulu Önder Atatürk'ün Ankaraya a· 
ne: «Hakkınız var!» dememek ıçın, yak baatığı mutlu günün 16 ıncı yıldö· 
ne kadar küçüklüklere düşmekte ol- nümü, dün Ankara lisesinden yetişen· 
duğuna bakınız. ler kurumunun Halkevinde tertip et • 

Hayır, biz tazı kadar koşan, tavşan tiği bir topl.antı ile gençler tarafından 
'b' 1 d lik lıl d w ·ı b' heyecanlı bır surette ve coıkun teza • 

gı ı zıp ayan e an ar egı • ız h" ti k ti l t . ura a u u anmıJ ır. 
sporlarımızdan efendi ve centılmenler Tören, cemiyet reisi Cahil Üstünün 
istiyoruz. Efendi ve centilmen. Fakat Atatürkün Ankaraya ayak bastığı bü· 
bu iki kelime Türk milleti kadar kime yük günün kutsiyetini, heyecanım ve 
CJaha çok yaraşabilir.? ölmezliğini anlatan sözlerile açılmı§tır. 

Biz sporla yalnız zayıfladığını gör- Bunu müteakip kürsüye gelen Muzaf· 
düğümüz beden kuvvetimizi geri al- fer, bugüne tekaddüm eden tarihi ha • 
mak değil, kaybolmak tehlikesi gös- diselerin kısa bir tarihçesini yapmıı, 
teren efendilik ananemizi diriltmek Ankaralıların Atatürke kartı olan min. 
istiyoruz. net ve şükranlarını bildirerek sözleri-

Onun için bütün gazetelerimizden ne son vermiştir. 
kr . . v. B'' .. Bundan sonra kürsüye gelen genç • 

te ar sunu ıstıyecegız: utun spor 1 d H . B d . b b'' .. k .. ' ı er en aşım ve e rı, u uyu gun· 
müsabakalarında, bütün maçlarda, ı d duydukl k ·· ı ·f d d . e arım ço guze ı a e e en 
bütün yarışlarda elendıce oyunu e - tukl .• 1 · 1 B d • · . nu ar soy emış er ve e rınm: 

bütün yarışlarda (efendıce oyunu) e- <cBiz Ankaralıların karakteri büyu"k . k , 
sas tutarak tenkıtte bulunma 1 Genç- yaratıcının uğrunda ve onun emrinde 
lerde sporun rekor grafiğini değil, fa- son nefeae kadar çalışmayı ülkü edin· 
Jc.at karakter ve terbiye tesirlerini ta- mektir». Sözleri şiddetle alkıtlanmış • 
1'ip etmek. tır. Çok samimi ve heyecanlı geçen 

Ancak bu suretledir ki, sporu, sirk toplantıya hep bir ağızdan okunan İs· 
müşterilerine layık bir temaşa olmak- tiklal marşı ile son verilmit ve Atatür· 
tan çıkararak ve yükselterek, baslıca ke, Ankaralıların saygı ve ıükranları· 

· d l d b' · h ı· k' nı bildiren telgraflar çekilmiştir. 
cemıyet ava arın an ırı a ıne oy-

Bayramın ilk gününden bir kaç görüniif: 
Çocukların ne1'e•i •• Kızılay rozeti dağıtan kularımız •• 
Sultanahmette atılan bayram topları.. Kapılanmu;ı çalan 

davulcu ve balonlarile bayrama çıkan miniminiler •• 
muş oluruz. Gece Ankara Tenvir Edlldl 

F R A Ankara, 27 (A. A.) - Atatürk'ün Dün İstanbul yaz bayramlarını ha· çok rağbet gördü. Eski yaz bayramla-• • tay 
--·· · • • ,,_ __ , r.ın:ı.>a: • • 

DOKTOR~-•-.. 

Ferhan Yücer 
Paris Fakültesinden diplomalı 

Ayasofya, Yerebatan caddesi No. 43. 
Hergün öğleden sonra 

Ankaraya ayak bastığı günün 16 ıncı tırlatan güneıli, ılık, tatlı ve neı'eli bir rına haaret kalanlar, dün gönül açıcı 
yaldönümü münasebetile şehir dona • teker bayramı yaptı. Sabahtan batlı • bir hava içinde ıeker bayramının ilk 
tılmı§, gece her yer tenvir edilmiıtir. yan açık hava bütün gece devam etti. gününü neı'e ile kutluladalar. 

Bu gece Halkevinde bir müsamere Sokaklar saat sekizden itibaren yüz .. Şehirde görülen bütün bu canlı ha • 
ve C. H. Partiai Dumlupınar nahiyesin· !erinden sıhhat ve net'e fıtkıran Türk reketler arasında en çok nazarı dikka· 
de de bir çaylı eğlence tertip edilmiı • yavrularile doldu. Geçen yıllara ti celbeden bir hafta evvelki soğuklar· 
tir. nisbetle çocuk eğlenceleri ~aha la, dünkü ılık hava idi. Bir çok kimse-

~ 

ler paltolarını, pardesülerini bu yiiz .. 
den tamamile atmıştı. Şeker dükkiııla• 
rile teker sergileri dün de bilyük bir 
faaliyet içinde çalı§blar. Tramvaylar 
ak~am üstü adam almıyacak kadar do
luyordu. 
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lmralı Adasında 
Mahkumlar 
Çalışıgor 

DABİLI 
f lskender .. gege 
ihracat 
Meselesi 

lmralı adaıına gönderilen mah • 

kfunlar çalıtmaia batlamı§lardır. 
Mahkumların iılerile me§gul olan 

adliye müfettiti Mutahhar malze

me temini için lıtanbula aelmiıtir. 
Y edikulede Umumi Harp senelerin

de toplanan inıaat malzemeıinden 
bir kıımı İmralı hapishanesi için ay

rılmıt ve dün motörlerle adaya gön

derilmittir. Mahkiımlar balık tut • 

mıya ba§lamıılardır. 

Memleketimizde Gemiler 
Yapılabilmesi için Hazırlık 

Meccanen 
Fidan 
Dağıtılmıyocak 

Denizyollan idaresinin vapurlarımn aıt 

zalması yüzünden İskenderiye seferleriııt 
kaldırmaıııı Üzerine İskenderiyeye !İhraca~ 
yapan tacirler mü§kül vaziyette kalmışlar 
ve Türkofise müracaat etmişlerdi. 

Kurulacak Şantiyelerde 
Avrupaya Talebe 

Çahşmak Üzere 
Gönderiliyor 

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

Büyükden meyvah ağaçlar fidanlıiı hal
ka aııh fidanlar dağıtımya baılaJTlfılır. Fi
danlar üç boya aynlmq Te miincaat eden
lere (20), (25), (30) kurup kadar ut
mıya baılanuıtır. Eskiden fidan almak i
çin istida vermek liznndı. Şimdi böyle bir 
muameleye lüzum kalmadan müracaat e
denlere fidanlar derhal verilmektedir. 
Meccanen kimseye fidan verilmemekte -
dir. 

Türkofis, yaptığı temaslar neticesinde 
Romanya ve Bulgaristan accntalarilc an• 
laşmış ve tacirlere mallarını bu gemileri" 
nakledebileceklerini bildirmiştir. 

Y edikuledeki malzemeden bir 

kıımile de lıtanbul tevkifbanesinin 

hastahane kısmı genitletilecektir. 

Devlet Denizyollan için aynlan on mil
yon liralık tahsisatla t 4 ııemi yaptırılması 
kararlaştırıldığı sırada İktisat Vekaleti, bu 
gemilerin, bizde kurulacak tanriyelerde 
yaptırılabilmesi imkanlannı da araştırmış 

ve Vekalet Baımüıaviri Von der Portene 
bu hususta da tetkikat yaptırmıştı. 

Yapılan tetkikat ntSticcainde Haliçteki 
havuzların iki milyon lira sarfile iyi bir 
şantiye haline gelebilmesi mümkün görül
müş ve fakat Von der Porten, Halicin bu 
iş için müsait olmadığım bildirmiştir. 

Yaptmlacak gemiler için Avrupanın 

muhtelif şantiyelerinden istenilen fiatlar 
kanunusani nihayetine kadar bildirilmiş o
lacaktır. 

Aynca, son olarak alınan bir kararla, 
İktisat V ekiletinin bizde kurulacak müs
takbel pntiyeler için Avrupaya 6 talebe 
göndermesi için bütçeye tahsisat konmut
tur. Bundan başka Vekalete bir işletme ve 
bir de inıaiye mütehassısının getirilmesi 
kararlaştmlmış ve bunun için de icap eden 
tahsisat bütçeye ilave olunmuştur. 

Yangın Başlangıcı 
Beyoğlu Cumhuriyet caddesinde Cey

lin apartunanınm bacası tutupnuı, hemen 
aöndürülmiiftür. 

" . . 
Çocuk Earrgeme Kurumunun Çayi 

Çocuk Esirgeme kurumu merkez heyetiı 
fakir çocuklar menfaatine olmak üzere hu• 
gün 1 6 da Kazaditalyada bir danslı çar, 
tertip etmiştir. .. . . 

Akay Bütçesi 
Yeni Akay bütçesine Yalovada yaptı

rılmakta olan büyük otelin bitirilmesi v~ 

Kadıköy iskelesinin kurulması için yüz bfıı 
liralık bir istikraz müsaadesi verilmiştir. 

.. . . 
Postahanede 

işler Çok 
Bayram Gün'er için Me
murların A edi rtırıidı 
Bayram ve Yılbatı üstüste gel • 

mesi Y enipoatahanede üç günden beri 
görülen hummalı faaliyeti fasılasız au
rette devam ettirmektedir. 

Kasımpaşa Cinayetinin 
Suçluları 

Almangaga 
Tütün 
ihracatımız 

Kazım Dirik Geliyor 
T rnkya Umumi Müfettişi Kazım Dil'İlt( 

Ankaradaki terr.iÖ.S ve tetkiklerini bitirdi· 
ğinden bu sabah şehrimize gelecek ve ba:r.• 
ram ertesi T rakyaya gidecektir. 

* * * 

Poata müdürlüğünden bildirildiğine 

göre bir kaç ıün içinde itler tamam 30 
miali artmıftır. 

Dünkü aayımızda vasati bir hesapla 
bir bayramda büyük postahaneden 3 
milyon zarf ıeçtiğini yazmııtak: 

Bu bayram, bu miktarın hatta daha 
fazla olduğu ıimdiden anlatılmakta -
dır. lılerin bu kesafeti ıöz önünde çalı
narak, dün de mevcut memurlara ye
niden dört memur daha katılmıt ve 
itlerin normal tekilde cereyanına ça
lıtılmııtır. 

Dün Geçirilen 

İzmir (Özel)- 17 gün kadar ev
vel İstanbulda Kaıımpaşada bir 
köprü altında bulunan cesedin tah
kikatı üzerinde İzmir zabıtaıı da on 

gündenberi me§gul bulunmaktadır. 
Cesed bir kaç gün te§hiı edileme

miş, bilahara bunun Esma isminde 

55 ya§larında bir kadına ait olduğu,) 
boğularak öldürüldüğü anlaıılmı§h. 

lstanbul zabıtasının incelemeleri 

neticesinde, bu cinayetin Eımanın 
kocası Manastırlı Abdullah tarafın

dan itlendiği meydana çıkını§, Ha

lit ve Rifat adında iki adam da bu 

cinayette teriki cürüm görülmü§ • 

Kazalar tür. 

Yedikuıe Yine lstanbulda yapılan incele-Rum fakirhanesinde}l Kos-
tantin admda bir ihtiyar Sirkecide tram- meler, suçluların Vatan vapurile ge-
Yaya binerken yere diiferdc, yaralanın.,: çen pazar ~ünü lzmire doğru hare
tır. ket ettiklerini meydana koymuıtur. 

* Sara adında bir kadına Beyoilu İıtanbul zabıtası telgrafla lzmir 
Olrçumusa caddesinde bir motosiklet çarp- ubıtaıına keyfiyeti haber verince 

m11 ve kaçnuftD'. Motosikletin numarasa 1zmirde ııkıdan ııkıya arattırmala-
15 tir. Suçlu aranmaktadır. * Şehremini Çapa semtinden Nebahat ra ba§lanmı§, emniyet yardirektörü 
adında bir kadm Eminönü durak yerinde Bay İsmail bu İ§le bizzat uğra§arak 
tramvay yolundan geçerken iskarpininin bütün §Üpheli kimseleri ve yolculan 
ökçesi rayın arasına takılmlf, Nebahat ye-I g5z hapsine aldırmııtır. Pazarda 
re diiferek yaralanmqtır. Ve tam bu ea- 1 hamallık eden iki yabancının naza. 
nada B~iktaı Fatih tramvayının durak d"kk t" lb tt" - · J 1 b . rı ı a ı ce e ıgı an ası ınca un-
yeranden ayrılarak Nebahatin üzerine doi- • A ~ •• •• •• 

l • k ı b"" ük" b" f . d lar yakalanmıılar, bılahara ucuncu ru ge mesı az a sın uy ır acıa o- . . . ~ 

ğuracak gibi görünmÜfse de vatmanın a- suçlu da lkıçeımelıkte bır evde sak-
rabayı derhal durdurması tehlikenin önü- lı bulunmu§tUr. 
nü almqtar. Her üç ıuçlu da henüz cürümle-

Bu bayram Geçen 
Yıla Nisbetle az 
Şeker Sattlmış 

Bizde, umumiyetle bayramlar, es • 
nafın en çok yüzünün aüldüiü günleri 
tefkil eder. Bu bayramın bilhassa ay 
sonuna tesadüf etmesi iıler üzerinde 
çok müesair olmuıtur. 

Hazır elbise ve teker mağazalann
da, geçen yıla nisbetle satışlar dörtte 
bir nisbetinde, düıük geçmiıtir. Bu iti
barla maiaza sahipleri, bu bayram • 
dan fazla memnun kalmamıtlardır. 

Vaaat bir tekerci dükkanının ıimdiye 
kadar yaptıj1 a&bJ 150 kiloyu apna -
maktadır ki bu :miktar geçen yıllara 

aiabetle çok daha a:a görülüyor. 

rini inkar ebnektedir. Yakalanan 

ıuçlular yakında lıtanbula ıevkedi
lecektir. 

ATııulusa\ Cerrahla 
Ko,gresi 

Bizden de Bir Heyet Kahireye Gitti 
Birincikanunun 31 inde Kah.irede top -

lanacak olan 1 O uncu Arsıulusal Cerrah • 
lar Kurultayı bir hafta devam edecektir. 
Türk operatörleri kurultaya ilk defa ola -
rak davet edilmiJlerdir. Memleketimizi 
temsil edecek olan heyet 1atanbuldan o • 
peratör Kbvn İsmail Gürkan, Tevfik 
Remzi, Ankaradan Vasfi Aybar, Emin, 
İzmirden Feridun Şevketten mürekkep ol
mak üzere dün T oros ekspreaile Kahireye 
hareket etmiflerdir. 

lzmirde yakalanan .-uçlular Abdullah, 
Halit, Rilat 

j Alman birleıik sigara fabrikalan Amerika Sefiri 
tröstünü temail eden bir heyet memle- Tekaüt olan Amerika sefiri M. Skiner 
ketimize gelmiı ve tütün vaziyeti üze • bugünlerde memleketine dönecektir. 
rinde tetkiklere baılamııtır. * • "' 

Heyet ilk olarak, satın alınan atoku Jlk Mektep Kitapları 
tetkik elmİftir. Almanya ile tütün üze- Maarif Vekaleti, gördüğü lüzum üzeri• 
rine yaptığımız temaslarda takaa p • ne ilk mektep kitaplarını tekrar bir komis-
rimlerinin vaziyeti az çok bir miifkü • yona tetkik ettirecektir. 
lata meydan verdiğinden arada husu- • • • 
si bir takas açılmaaa için teıebbüsata Yugoılavya Bizden Tuz Alıyor 
giritileceği haber verilmektedir. Yugoslavyaya son günler içinde 50 bin 

Japonyaya ZeyHnyaA 
Gönderlldl 

Japonyanın bizden yağ almak için 
yaptığı müracaat üzerine ilk olarak 

muamelesi yapılarak 5 ton zeytin yağı 
gönderilmiıtir. Bu iıte bilhassa takas 
pirimlerinin 
edihnittir. 

yükaelmesinden istifade 

ton tuz gönderilmi;tir. 
• • • 

Ege Yurdun da 
Jzınir lisesinden yetişenler bugün on hı. 

de Şehzadebaşındaki Ege Yurdunda toaı 
}anarak boyramlapcaklardır. ~ 

••• 
Deniz Rüsumu 

Haliç Şirketinde Tasfiye 

Deniz Ticaret Müdürlüğünce projesi ~ 
zırlanan deniz rüsumu kanun layihası CS. 
nümüzdeki haf ta iktisat Vekaletine gön" 
derilecclttir. Yeni projede müruriye, vizf 
ve şamandıra vergi ve ücretleri üçte bil 

Hissedarlar işletmeyi Tek
rar Ele Almak istiyorlar 

* • • 
Duba Zlnclrl.,.lnl Çelerken 
Köprü altmda duba zincirlerinden 9 

metroluk bir parçayı Şefti, Ha.san, 1s....q 
adlannda üç kiti aandala yiildiyerek afll'.
mak isterlerken yakayı ele vermİflerdir • 

Bir ay kadar evvel taafiye kararı 
vererek itlerini terkeden Haliç vapur• 
ları ıirketinin heyeti umumiye toplan -
tısı ikincikanunun 7 inci salı günü Ga
Jatada Ovakimyan hanında yapıla -
caktır. 

Şirketin bir çok hissedarları, tasfi
ye kararını vererek iıleri bırakan ida
re heyetinin gayri kanuni olarak top -
landığını ve bundan dolayı bu §ekilde 

Darüşşafakahların 
Yeni lbiseleri 

toplanan idare heyetinin vereceği ka
rarın mesmu olamayacağını iddia ede
rek ifletmeyi tekrar ele geçirmek için 
çalıımaktadırlar. 

Diğer taraftan tirketin bütün tesi -
aatı da belediye tarafından henüz ta -
mamen tesellüm edilmemi1tir. Şirketin, 
heyeti umumiye toplantısından sonra 
lazım gelen teıebbüslere gİriıeceği 
söylenmektedir. 

• • • 
Aiti Ku111arcı Yakalandı 

Uzunçaqı 2 sayılı kahvede Mustafa, O. 
mer, Mehmet Ali, İlyas, Faik ve Ramaza11 
adlanndaki kirmeler kıbç çekmek s~ 
kumar oynarlarken yakalanmqlardar. 

• • • 
iki Hammal Arasında 

Hasan ve Mdımet adlarıtıda Malaty .. 
iki hamal eski bir husumet yüzünden kav· 
ga çıkararak birbirlerini bıçaklamıılar ve 
y akalannuılardır. 

••• 
1 

Tıb Talebeslnln Çayı 2 va,ın .. a Bir Çocuk Pence-
Tıp Talebe Cemiyeti, dün akıam rellen bUştla 

ı Makaim aalonlannda bir danslı çay Alemdar ı..aı&hayrettin mahallesinden 
DarÜffafaka lisesi talebesinin, mek- ver~İ§ ve fak.ili.tenin eaki talebelerile 

1 

otelci Rafit kızı 2 ya§ında İdil evin 3 met• 
tebin kuruluıundan beri değiımiyen el- yem talcbelerım tanıttırmı~br. ro yüksek penceresinden sokağa düımÜft 

biselerinin tekilleri deği§tirilmiıtir. il l fakat hiç bir tarafı yaralanmamıştır. 
Eskiden koJlannda, yakalarında ve Bütün TOrkiye • • • 

pantolonlarında ye•il ıeritler bulunnn KU UKAHVEC. Bir Örnek Maliye Şt•belerl 
T 1 Maliye Bakanlığı İatanbulda bir Ör• 

elbiselerde bu ıeritler kaldırılmış, as -
keri liae talebesinin elbiselerindeki e-
saaa göre dört cepli ve teritsiz elbise -

ler yaptırılmıttır. Talebenin pelerin -
leri de kaput ıekline aokulmuıtur. 

Ar 

o \ 

I 

M E H M E T E F E N D f nek maliye ıubeleri yapbrmai• karar 

\ 

M A H T U M L A R J N I N vermifti. Şimdilik latanbul tarnfında 

kahvesini içiyor. 

// 
/ 

dört tanesi yapılacaktır. Bunların yer

leri de iııtimlik edilmiıtir. 936 senesin· 
de İnfaala baflanacakbr. 

- G""çenlerde gazetr.de okt:~dum da, 
yüreğim parça parça oldu azizim ••• 

İlk tahsil cağındaki binlerce yavru
dan tamam 3000 i gıdasızlıktan iğne İp
liğe dönmüı!. 

- :Anlaıılan &en o zamandanberi ga
zete okumuyorsun birader; §İmdi bu 
yavrular «Kızılay» ın her yere uzanan 
kurtarıcı eli aayeıinde .•• 

Her gün bol bol yemek yiyip, turp 
gibi obnağa ba!ladılar. Bu yardımın 
kesilmem.:si de halkımızın insaf ve 
merhametine bağlıdır. • 
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Kitap Ve 
Kültür 

Bürhan Belge 

Bir memleketin gençliği arasında, 
bir çok kimseler bir çok yabancı dil
lere aşina olabilirler. Fakat bu kimse
lere aşina olabilirler. Ve bu gibiler için 
«Ulusal kütüphane)) mevzuubahs 
olmıyabilir. Fakat bu kim e • 
lerle bunların kabiliyetleri şaz bir ha
li ifade eder. Normal hale göre bir 

memlekette kültürün ileri bir derece· 

ye varmw olması o memleketteki «Ulu

sal kütüphanenin» nrsıulusal kültür 

kataloğuna giren bütün eserleri bu· 

Iundurması demektir. 

Türkiye, böyle bir memleket 

mamıştır. Bizim nesil kendini 
bileli, 

ola

bildi 

Halbuki, böyle bir kütüphanenin 

mutlak lüzumunu müdafaa eden ya· 

zılar okunmuştur. Demek ki, bunun 

doğruluğuna itiraz edenler, çoktan 

mezarlarına çekilmwler ve susmuş· 

lardır. Kültür kaynağı sayılan eser· 

lerden ise, hala ne iz vardır ne de ha
ber .. 

Bir gün bir münakaşada Fazıl Ah

Bayram çocuklann günüdür. Bayramda en çok onlar se
vinir, onlar eğlenirler. Evde çoeuklann crvıldaYJ!ı, ortalığı ten 
kahkahalarla doldunqu kadar büyük bayram olur mu? 

Fakat bir de bu babasız yavruyu dütününüz. O diğer ço
culdar gibi aiilüp oynamRk hakkından mahnundur. O bayramı 
diğer çocuklarla kahkaha etarak değil, annesinin koynunda 

u ELİF 

mahzun ve müteeaair geç.İrmeğe mabkUındur. 
Babasız çocuk, ebedi bayramsız kalmağa mahkumdur. 

Onlara bayramı biz cetirebiliriz. Oıılan sevindirmek te bize 
düşen vazifedir. 

Çocuğunuzun sa detini, bqka çocuklan mesut ederek 
kazanmız. 

met demişti ki 
«Gördüğüm ve tanıdığım ültürlü Lavalın ·Fra Par amentosunda • 

ım Sözleri sız 

adamlar, onu kaynaklarından takip 

etmiş olanlardır. Kültürlü diye geqi

nenler ise, kültürü kaynaklarından 
değil, sulandırılmış olan kültürlü in

sanların eserlerinden takip edenler-

in 
v 

g 
ere, 
asa 

dir.» Paris, 27 (Telsizle) - Saylavlar 

1 a a 
ra sa 

z 

d n Teca 
a da, Ha 

e rdı 

•• ze 
a, 
cek Hocamın bu mütaleası çok doğru- kurulunda bugün dı(I siyasanın mü • 

dur. Hatta o kadar ki, t~mil edil rek zakeresine başlanmıştır. Parlamento 
~u iddiada bulunmak da kabildir dinleyicilerle dolmuntu. Kabine azası 

«Kültürlü milletler, kültürü kay - ve hemen bütün saylavlar toplantıda E ç • S • 
naklanndan takip etmi olanlardır. bulunmuşlardır. -
Kültürlü geçinen milletler ise, kUltürii Celse açılır açılmaz başbakan Laval 

itle e 
• 

Ukala /\.alemim 
igor Ki .. 

Eskiden bayramlar yaklaşırken ç<>
cuk babalannı: 

- Yine çoluğa çocuğa bayramlık 
alacağız! 

Diye bir tasa, çocukları da: 
- Cici cici esvaplar giyeceğiz, a· 

ta, eşeğe, arabaya, salıncağa, kayık sa· 
lıncağına, atlı karıncaya bineceğiz 1 

Diye bir sevinçtir alırdı. 
Şimdiki babaların çoğu bu türlü 

tasalardan kurtulmu~ sayılabilir. Bu 
günkü çocuklar da bu sinema ve fut • 
bol asrında, artık, o eski eğlenceleri 
boş ve zevksiz buluyorlar. 

Şimdi bayram yaklaşırken beni ta· 
sa alıyor. Bu tasa, ne çoluk çocuğa 
elbise alacağımdan, ne de hısım akra· 
baya kutu kutu, şeker yollayıp bekçi· 
ye, tulumbacıya para, komşu çocuk
larına mendil vereceğimdendir. 

Yıllardır, bırakılmış bir melekemi 
bayramdan bayrama denemek zorun
da kaldığım için bu tasam. 

Eskiden öyle değildi: Şehremini 
Emin Bey bir beyanatta bulunurdu. 
Ondan üç fıkraya yetişecek mevzu 
çıkanrdık. Celal Muhtar Beyin serveti, 
çenemizi değilse bile, kolay kolay, 
kalemimizi yorardı. Ebnülemin Mah· 
mut Kemal Beyin bir eserinden altı 
yedi mevzu çıkarmak işten bile de
ğildi . 

Şimdi bayramlar yaklaştı mı ve «Kı
zılay gazetesine gelişi güzel yazılar 
yazacaksın)) denildi mi, eski zamanın 
çok çocuklu babaları gibi, bayram üs· 
tü beni bir tasadır alıyor. 

Yıllardır, daha ağdalı mevzular Ü· 

zerinde yürüyerek huyunu değiştiren 

kalemime: 
- Bayram geldi: yine gelişi güzel 

yazacaksın, aslanım, göreyim seni ..• 
dediğim zaman onun kalın kenarlı 
gözlük takmış bir ulema suratı takın
dığını, adetiı küstüğünü farkediyo-kaynaklarından değil, su}andınJmı~ 8ÖZ alarak kürsüye çıkmış, uzun bir er ş 

olarak kültürlü milletlerin eserlerin· öylcv vererek kabinenin takip ettiği 
den takip edenlerdir.» dış siyasa ile ltalya - Habeş ihtilafının A 1 E k• •• ] k J D rum_. «Ne yazayım, diyor, uzaklardan 

Ve bu bizi Hümanist tahsil ve Hti- halledilmesi için yapılan banş nisbet • an ar S 1 UStem e erİDİO mevzu mu istiyorsun"> Ogaden, A -
manist kütüphane meselelerine ka- lerini anlatmıştır. Laval demiştir ki: • d • • ı· • J dua, Cicika, Musavva gibi çetrefil i-
dar götürebilir. «Zecri tedbirlerin tatbikı dolayısi - a SIDI tıyor ar simleri zihnimize çakan Habeşistan 

le Büyük Biritanya Jtalya tarafından 1 • ' Nitekim Türk iyede bugün yeni bir . Paris ~7 (A.A. >-. Oeuvr. c c.az. etcsirun. ·. ı-re ve ngiltere tarafından Almanyanın bü- için ne yazabilirsin. Yağmuru } em 
tecavüze uğrarsa Milletler Cemiyeti di l - yt Berlind ki t iliz l d k 

Hümanizm dalgasını haklı kılacak a· pakbnın l G mcı maddesinin 3 üncü P oması a an, ng e çw- yük harpten mesul olmadığı kabul olun • kurum~ yamaçlar a, uçurum enar• 
miller ardı sıra birikmektedir. Şefin fıkrası mucibince Fransa tarafından nİn tekzibine rağmen, Sir Phippsin geçen madıkça Alınan kar kuvvetlerinin eksil- lannda ve suyu, seli çekilmiş kumlar· 
kontrolü altında bulunan Dil ve Ta- cuma günü Hitler tarafından kabul edilmiı lilm • · kab l · da bogw 11~n karalı, beyazlı insanların 

kendisine karada, denizde ve havada olduğunu teyit ebnektedir. esını 0 edemıyeceğin.i beyan etmiı -rr- kahk h k 
rih hareketleri, bizlere Avrupa kütüp- olduğunu ilave eylemektedir. dökülen kanlarından · a a çı ara• 

h 
. . d b . d yardım taahhüdü alınmasında bir da- Bu gazetenin öğrendiğine göre, Hitler, cak kadar duygusuz musun"' 

anesının sa ece ir revızyonunu e- ilk d iki fi b. t ·ı· Al Berlin, 27 (A. A.) - Alman iatih • r 
kika tereddüt etmedim. Zamanında 13 1 kanun 8 tara 1 ır ngı ız • • Ih l' b' h h · ·· 

gw il, Creko - Latin devrinden önceye barat bürosu, Sir Phippa'in bu ayın yı0r- Kızı aç işaret ı ır asta anenm u· 
ı ·ı· b 0

' ' 'k J • • } b b num hava mİ5ala akdinin İtalyan , Habeı 
ait tetkiklerimizle tamamlanmasını ngı ız uyu e çısıne yapı an u e • ihtilafı halledilmedikçe rne,.Sımsiz olacn- misinde Hitler tarafından kabul edil- zerine düşen bombardımanla eğlene • 
,,üklemektedir. yanat, sonradan Paria'te bizzat Hoa • İ mi" ve Almanyanın lngı·lt•reyc bı·r ha- cek kadar katı yürekli bile olsan Kızıl 
J ğmı söylcmiı bulunmasma rağmen, ngiliz ~ ~ 

Şüphe yok ki, Türk kültürünün re de tekiden bildirilmiştir.» elçisine böyle bir misak projesi vermiıtir. va misakı akli teklifinde bulunmu§ ol· ay gazetesinde bunu ne retmek yakı-
«Ulusal kütüphanesi)) ni Bu mevzu üzerinde izahatına de - Hitlerin, projenin leferrüab henüz ma- duğuna dair Fransız gazetelerinde çı- şık almaz. 

A) idealist ve genç bir ilim sınıfı, vam eden Lavalın sözleri sol cenah lum değııdir. kan havadisi tekzip etmektedir. Rea • Ne yapabilirsin) Negüs'ün bir tür • 
b, 1 t f d b' k d f l A · Al B hak h b 0 ld 0 ·ıd·i· ·· b .. 1 b 0 

•• ıu·· kapanmak bilmi~·en saçaklı şemsi· B) Dil ve Tarih hareketlerinin u- mc ue arı ara ın an ır ço e a ar ynı aylar, man aı anının arp· men ı ırı ı ıne gore oy e ır go • J 

"'andırmakta olduğu ilginin geniRle- kesilmiştir. ten evvelki müstemlekeleri iade edilmedik· rütme olmamııhr. ~i. azçok komik te olsa, Habeş sema· 
fi T ============================ = = ================== larından ateş yağar, topraklarından 
mesi ve derinleşmesi, ' kan fışkırırken bunu diline dolama -

C) Kütüphanenin meydana gelme- J •• ' 
sine yardım edecek kurumlarla insan· V E C Z S Ü Z L E R ma~;;:İi~ ki değiştirilen ltalyan ku -
lan teşvik edecek olan tahsisat, mandam Mareşal Oö Bononun sakalı 

Meydana getirecektir. İyi veya kötü, farks.ız olarak, herkesi seven ve herkese gından, cani ve fena kimselerden değil, ancak insanların bir- huvesi huvesine haciyvadın~ine ben • 
Fakat bu, bütün bir kültür politi- İyilik yapan, insanların en iyisidir. birinden ay~ı yqrunalanndandır. Kendilqrinde YD.JlYlm ve ziyor. Habeşistanı fethedeceğim der • 

kasıdır. Nasıl meslek mekteplerine Ö· Hazreti Muhammed onlan birleşmeğe, kavuımıığa çajvan sevgi sesine inanmadık- ken gerisin geriye Romaya dönen a· 
nem veriyor ve bunlar arasında iş ve * ları için insanlar perişan ve nyn yqarlar. damcağızın kendi derdi kendine yetiş· 

·h · l b'' · İnsanlar, birbirlerini sevmekle hem Tanrıya, hem de bir- T l t k l zenaat ı tıyaç arımız unyesınc uy- 0 5 0 1 mezmi? Tam bu sırada sa a ına ya • 
l ı k dl birlerine yakl8.§mıı olurlar. * gun o mı yan arı apıyor veya ta i e· pışıp ne yapacaksın? Tolstoy 

diyorsak, «Ulusal Kültür kütüphane- * Suyun yukandan apğıya akmasa nasıl tabii ise ayni ıe· Aklına Vehib Paşanın geldiğini an· 
si »de bizde, bir devlet proğramına kilde iyilik, sevgi, yardım, tefkat le 0 kadar ins n için tabüdir. lıyorum. İstanbul sokaklarında saçlı, 

Herkese r • •n nasıl hareket ediyorsam, sn de öyle barc-
dayanmalıdır. Şark darbımeseli sakallı ı'ken Ogaden çöllerinde bıyık· ket edinizıı di) .hilmek iç.in sen de öyle hareket etmelisin. 

Bir zamanki telif ve tercüme en· Kant * sız, sakalsız dolaşan bu eski kuman 
cümeni neden işe yaramamıştir?. E. Yani "düıkünlere yardım et, zavalJıları koru, açları do- Bir anne bir tanecik küçük Y vnısunu nasıl koruyor, ona da gel, dokunma ... l> 
ğer bunun sebebi o zaman araştırıl- yu)')). diyebilmek için senin de dü,künlere yardım etmen, za- nasıl ihtimam ediyor ve onu nuıl terbiye ediyorsa, ~ de Ağır~'?lı kalemim bir iki nefes da· 
mış olsa ve gerek prensipler değiştin- vallıları koruman, açları doyurman llıı.mdtr. dünyada mevcut olan en kıymetli fC)'i nefsinde yetİftİrİp ge- ha alıyor. Ben susacak sanıyoı um; 
lerek gerek ise fazla tahsisat konarak * li,tirmeyi nefsine öğret. İnsanlara e bütün yaııyanlara sevgi, fakat o devam ediyor: 

b 
İyilik, yardım, tefKat ... Dünyada en çok lazım olan budur. b'l. · O d çaresine bakılsa idi, o günden u güne Karde~ler! Birbirimizi sevelim, sevgi Tanrıdandır, her- - Avrupaya geçe ı ınz: ra a 

kadar, Türk kütüphanesi bir kaç yüz kesi seven Tanrıdır ve Tann sevgi ile lanıl bilir. Çünkü Tanrı Bir Hind vecizesi Hitlerin kahkülü, Musolininin külo • 
standart eser kazanmış olacaktı. sevginin t! kendisidir. * (Devamı 9 uncu yii:r.de) 

B} h d d 
Tolstoy Ey benim ruhum, sen ne vakit vücut üzerine bakim ·- - · · · · · · D · · · · · · · ' · · . • 

i ıassa ta si sat işin e cömert av· * O •• tor (amir) olacaksın? Sen ne vakit her çefit dünya isteklerinden, 
ranrnal·. ulusal müdafaa işlerinde gös- Vücudümüz yiyecek istediği ve muztarip olduğu gibi ru- gam ve hüzünden sıyrılacaksın? Ve ne vakit sana hizmet eden Ş E K ! B H A ~ 1 B 'in 
terilen ~.tırt severlik ve uzakgöriirlük bu beter de böylece sevgi isler ve se,·gisiz muztarjp olur. Yok- İnsanların bayat ve mematlarına diifkün olmaktan feragat 
gibi faziletlerin kültür işinde de göste- sullara yardım ediyorsanız, bu yardımınıza sevginizi de ka· edeceksin? Hakiki saadetin her zama.-ı senin elinde olduğunu ınuay""reha eıi 
rilmesi demektir ki, Türk tüfeğini bir tmız. Çünkü onlnr yalnız ekmeğe, yemeğe değil, sevgiye de ve o, yegane saadetin de ancak bütün insanlara sevgi, y rdım, Eşi tcırafından maddi bir menfaat gö _ 

muhtaçtırlar. ıefkat aöstcrmc.kten ibaret olduğunu ne zaman anlıyacnksm? k K. b ı \ ' S 
kurşun ve Türk kafasını bir fikir ile zelilmiyere · u e erem anatoryomu * Ateıe tapan Roma imparatoru sabık Baştabibi doktor Ferhan Yücer'c 
techiz etmek arasında, milletin 
ğını korumak bakımıhdan asla 
yoktur. 

varlı

fark 
insanrann bütün feliket ve bedbahtiıi zaruretten, yan· Mark Aurel devredılmiştir. Hastalarının Yerebat n 

L_, ________________________________________ • ____________________________ __, caddesinde 4 3 numarada ayni muayene • 
haneye mı.iracaatleri bildirilmektedir. 
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HABERLERİ 1 1 
Böcekçilik, 
Kolag Ve 
Kazançlıdır 

-1-
Böcekçilik; köylümüzün belli ve kısa 

bir zamandaki çalışmasını en iyi bir şekil· 
de kıymetlendiren işlerdendir. Her işte 
olduğu gibi böcekçilikte de önceden bilin· 
rnesi gereken bazı bilgiler vardır. Bunları 
göz önünde tutanlar daima diledikleri so· 
nunca varırlar. İşi üstün körü tutanlar ise 
çok defa boşa harcanmış emek ve parala
riy le kalırlar. Böcekçiliğin zaten basit olan 
bilgisini (Bahçıvan başı} nın bir yaz.ısın· 

dan kısaltarak aşağıya ya7.lyorum: 

Gaziantep Halkevinin Bir Yıllık 
Çalışma Programı 

Gazi Antep (Özel) Gazi Antep 
Halkevi ülkü yolunda hızla ilerlemekte -
dir. Şubelerinin çalıımalannı ıu ıuretle hü
lisa edebiliriz: 

Edebiyat kolu: Dil devrimine önemli 
yardımlarda bulunan bu ıube derleme ilt
lerini elemİf, tarama dergisi üzerinde İn • 

celemeler yapDllf ve ıimdiye kadar sekiz 
büyük kitap nevetmiıtir. Bunlar içeri • 
sinde bilhassa, Antebe ait tarihsel, Elco • 
nomsal, siyasal, ulusal ve kültürel malu • 
matı ihtiva eden Halkevi broıürü bulun • 
maktadır. 

Musiki kolu: Müzik kısmı Türk musikisi 
üzerinde çalıımaktadır. Konser ve dersler 
verilmektedir. 

Temsil kolu: Sahne ve salon, Türki • 
yemizde e4ine az rastlanır güzelliktedir. 
Parti ııenel sekreterliğince onaylaru:nq ulu
sal asardan çoiu oynanmlf ve gene bu sah· 
nede yedi mektep temsili, Urfa ve Maraf 
kurtuluılan müsamereleri verilmif, toplan -
tılara on bet bin vatandq katalmıftır. 

Spor kolu: Futbol, voleybol ve hokey 
oyunlarile uğraııyor. 

Soysal yardım kolu: Kırk fakir lise ta • 
lebesini iaıe ebnİf, 39 ailenin 67 çocuğu
na her ay para ile yardımda bulunmuı, 172 
çocuğa öğle yemeği ve iki yüz ellisine el -
biıe ve ayakkabı vermİftir. Geçen yıl Fi
listinden ııelen yetmit iki Türk ııöçmenine 
büyük yardımlarda bulunmuıtur. 

Kitap ve yayım kolu: Ceniıleti • 
len kütüphane mevcudu 1300 dür. Ga • 
:zetelere abone olunduğu gibi radyo da 
vardır. Bu tube delaletile muhtelif mevzu-

Gazi Antep Halkevi bahçHi 
lar üzerinde on yedi konferans verilmit - çılmıı olduğu gibi müzemiz Amerika ~ol· 
tir. 

Köycülük kolu: Köylülerin tehirdeki İf· 

leri takip edilmekte ve ele örnek diye alı· 
nan on köyde çok faydalı ve mühim itler 
görülmüt bulunmaktadır. 

Halk dershaneleri ve kurslar kolu: Oç 
ıubeli inırilizce ve fransızca kurslanndan 
bir çok vatandqlar istifade etmif, lisede 
ikmale kalan 30 öireticiye riyaziye deni 
verilmiftir. Halkevi bqkanı ıaylav Ö
mer Asım tarafından açılan öz türkçe kura· 
lar çok rağbet gönnüı ve iki devrede 47 
mezun verilmİ§tİr. 

Müze ve serııi kolu: Şehrimiz mamu -
lat ve mahsulatını havi daimi bir sergi •-

lejinden alınan Antep ve civannda bulun· 
muı Eti ve Romalılara ait heyk~ ıe ka • 
bartma resimlerle zenginleıtirilmiftir. 

Bu yıl Halkevinde ıekiz ıenel toplantı 

olmuı ve bunlara yirmi bq binden artık 
yurttq İftİrak etmiftir. Salonda resmi ve 
hususi on bir balo verilmİf ve Halkevi Ü· 

yelerinin nİfan ve düğünleri bu salonda ya
pılmlfhr. 

Büyük ve metruk bir kilise olan eski bir 
bina Halkevine verilm.İf ve bu bina düz. 
ııün bir temsil salonu haline konulmu4tur. 

Salon sinema İflebnek İatİyen 3 kiti ta· 
rafından kiralanmlf ve bayram ııünlerincle 

filim göıterilmek üzere hazırlanılmıttır. 

1 - Bakım yerleri: Böcek beslenecek 
yerlerin temizliği ilk düşünülecek şeydir. 
Vakitleri olanlar bu iş için ayrıca «<Böcek 
evleri > yaptırırlarsa da köylerimizde çok 
defa oturulan evlerin bir kaç odası sırasın· 
da bu işi görür. Buralara girmezden Önce 
bütün eşyayı dışarı çıkarıp temizce süpü
rüp, silmelidir. Sonra tahta bir fıçı içinde 
altı teneke su ve beş kilo göz taşını koyup 
bir bulamaç hazırlamalıdır. Bu göz taşılı 

suyla odanın döşemesini, tavanını, duvar· 
larını her tarafını güzelce ıılatmalıdır. Bu 
ıeı püskürgeç aletile yapabileceğiz gibi 
adi bir süpürke ile de yapabilirsiniz. Kere· 
vet, sepet gibi öteyi beriyi de bu suyla yı· 
kamalıaınız. Ondan sonra artan göz taşılı 

suya kireç atarak bir de badana hazırlama
lı ve demin yapılan temizlik bir defa da 
badana ile takrarlanmalıdır. Eğer o evde 
geçen sene de böcek bakılmışsa bu temiz
likten başka bir de tütsü temizliği yapamak 
gerektir. Bunun için odanın pencereleri ka
patılarak ortaya bir mangal konur ve üze· 
rine kükürt atılarak yakılır. (On metre 
mik'ap İçin iki yüz gram hesabiyle) pek 
darlıkta kükürt yerine saman tütsüsü de 
yapılabilir. -========= ..... =============-==============-

2 - Böcek evinin qyaaı : Böcekler 
kerevet üzerinde beslenirler. Bu kerevet
ler, tek katlı, iki katlı ve daha çok katlı 

olabilir. Bunun için yerden 50 santim yük
sekten ba~layarak her 7 5 santim yüksek
likte iki sırık tutturularak bunların arası 

telle kafes gibi ve seyrek seyrek öriılür. 

Üzerlerine de hakka] kağıtlan serilince 
raf gibi böcek kerevetleri hazırlanmış olur. 
Her kerevetin arasında da bir insanın ge
çeceği kadar yol bırakmalıdır ki kolay
lıkla hizmet edilebilsin 1 

3- Tohumlan fııkırtmak: Hükumet 
her yere böcek tohumunu vaktinde gönde
rir. Tohumu mutlaka devletin kontrolunu 
görmüş olan yerlerden ve kapalı kutularla 
almalıdır. Gerektiği gibi, kıtı iyi geçirme· 
yen ve fenni surette elde edilmiyen to • 
humlar tehlikelidir. Bu tohumların mem-
leketinize gelişi, tam dut yapraklarının fa
re kulağı kadar olduğuna rastlar. Tohum
lan bu zamanda fışkırtmalıdır. Fışkırtma· 
da geç kalınırsa, çıkan genç böcekler ar
tık kartlaşan yaprakları yemek zorile kar
§ılaşacaklarından zayıf ka1acaklan gibi son 
yaolannda da fazla sıcak mevsimlere rast
lıyacaklarından hastalanırlar. Tam sıra • 

Vezir köprüde 
Kültür işleri 
Vezirköprü (Özel) Samsun 

kazalarınan olan Vezirköprü Türk

lüğe büyük hizmetler görmÜ§ ve ta • 

rihte ün alını§ büyük kimseler ye • 

tiıtirmiı halis bir Türk memleketi • 

dir. Hala o büyük zatların ölmez e· 

serlerini göbeğinde ta§ıyan Vezir • 

köprü bu bakımdan da tarihi bir 
kıymeti haizdir. Burada doğup, bu

rada büyüyen Köprülüler zamanı 

sadaret ve ikballerinde memleketle

rine de hizmet etmekte kusur etme

mİ§ler, bugünkü varlığile Vezir • 

köprüyü ihya eden bir çok yapılar 

vücuda getirmiılerdir. 

Vezirköprü ne gördüyse hep on· 

ların zamanında görmüı, ondan ev

vel de, ondan ıonra da tamamen U· 

nutularak bakımsız bırakılmııtır. 

Bu bakımaızlık yurdun her yönü gi
sında yukanda hazırladığınız kerevetle-

bi cumhuriyetn doğumuna kadar 
rin üzerine temiz bir tülbent yayarak to· 
humları bu tülbentlerin üzerine koymalı • devam etmiıtir. Bu yüzden Vezir • 
dır. Bu zaman böcekc;ilikte önemlidir. O . köprüde ilk bakımda nazarı dikka
danın sıcaklığı ile nemi bir kararda olmak ti celbedecek kadar çok isteklerle 
gerektir. Bunun için duvarda bir derece dolup taımıttır. Bu istekleri birer 
(termometre) bulunmalı ve böcekçinin gö- birer kartılıyan cumhuriyet idaresi 
zü bu dereceyi hep 15 te tutmıya çalışma- olmuıtur. 
lıdır. Bu derece pahalı bir şey değildir. 

Çorumda Köy Mektepleri 

;.açin köyünde yapılan mektep 
Çorum (Özel) - Anadolu vili yeti eri içinde kültür ıahaııncia en 

önde giden viliyetlerimizden biri dir. Çorumun bütün köylerini mek· 

teplendirmek gaye edinilmiıtir. Sungurlunun Boğazköy ve Demir· 
feyh köylerinde beter ıınıflı iki ki rgir mektep yapılmıf. Laçin köyü 

mıntaka okulunun yapısı da bitiril mittir. Bir çok köylerde de yeni 
mektep intasına baılanılmııtır. 

AlanyadallmiVc Tarihi 
Araştırmalar 

Antalya Müzesi Müdürü 
Eserler Buldu 

Mühim 
Bu sıcaklık gibi odanın nemlilik derecesini Bugünkü Vezirköprüde kültür İf-
de eksiltmemek için arasıra ateşe bir ten- lerine ehemmiyet verilmektedir. Alanya (Özel) - Alanyanm ta-, ler vardır. Kervansaray timdiye ka
cerc su koyup kaynatmalıdır. Fazla sıcak- Maarifin parlak ıtığı bu eski ilçe • rihini yazmak için ıenelerdenberi dar bulunan kervansarayların en 
lı~. tohuml~rın fışkırma~ı.na engel olduğu 1 yi de aydınlatmaktadır. ilçemizde tetkikat yapan Antalya müze mü • mühimmi ve en mükemmelidir. Sü
gıbı çok soguk ve nemlılık te dokanır. O- Merkez ve Gazi adlarında iki okul dürü ve müeaaesi Süleyman Fikri son leyman Fikrinin bu seferki tetkika
nun içkin fışkırtma sırası1nda tdikkatli dav- vardır. Bu iki okulda talebe sayısı tetkikat ve tetebbüatını ikmal için tında •u mühim malumat elde edil-
ranma gerektir - Ç ITÇ :ı-

• (Sonu • n} 398 i bulmaktadır. Bu sayının 122 geçenlerde buraya gelmiıti. Evvelce mittir: .................. T ................ ;, ...................... sini kız talebe teıkil etmektedir. il- Antalya tarihini yazan Süleyman Lisyalılar tarafından ve kablel • 

A K V 1 M çemizin yirmi köyünde de mektep Fikri bu eserile vilayetin tarihini ta· milat 458 yıllarında dünya üzerin-

Bf RlNCI KANUN vardır ve bu mekteplerde 311 kız, mamlamıt olacaktır. Alanyada ıon de ilk kurulan cumhuriyet merke • 
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Ev Doktoru 

Bula·ıık 
Hastalıklar 
Aşısı 

Bulaşık hastalıklara karşı kullanİ• 
lan aşının keşfi tarihi nisbeten yeni· 
dir. Bu muvaffakiyet yine Pastöre 
teveccüh eder: . 

1880 yılı içinde, Pastör, tavuk v 

basının Kokkobasil denilen mikrobu· 
nu tetkik ediyordu. Bu tetkikatı, ona 
mikrop kültürlerinin etüvde ve hava es• 
k.imesi neticesi, hastalık nakil kabiliyet 
lerini kaybettiklerini görmüştür. İşte 
bu keşif tarihinden itibaren, has~r.tık"' 
)ara karşı aşılanmak usulü bulunmu~ 
olmuştur. 

Bu cwılar, bir hastalığın mikrobu .. 
nu, hastalık doğurma kabiliyeti izalo 
edildikten sonra bir insana aşılama 
suretiyle meydana getirilmektedir. 

Sonraları, Widal teamülü namını 
alan mürekkep aşılar meydana geti
rilmiştir. Bu teamülü, Widal 1 !)}.) te 
vücuda getirmiştir. 

Ve mesela tifo basilleri ile A ve 
B paratifo basillerinin emülsiyon'Jarı .. 
nı biribirine karıştırmıştır. 

Tifo ve koleranın şiddetle hiih.üm 
sürdüğü şark memleketleri için de T • 
A. B. aşısına kolera ve jersen basil ve 
vibron'larını karıştırmak suretiyle mü· 
cadeleye girişilmiştir. 

Maamafih, bu ~ılar bulunmakla 
mesele halledilmiş olmamıştır. Çünkü 
Tetanos gibi, difteri gibi vücudu ze
hirleyici hastalıklara karşı çare bul· 
mak icap etmiştir. Bunun çar"sını 
bulmak ta Fransız alimi Ram on' a na· 
sip olmuştur. O da, bu hastalıkların 
seromunu, bunları doğuran mikro~ 
lan formol ile muamele ederek tesir• 
lerinden tecrid etmek suretiyle mey .. 

dana getirmiştir. 
O gün, bu gün; bulaşık hastalıkla: .. 

nn kotu tesirlerini anlayan halk, ken .. 
diliğinden bu aşılan kabullenmek su.ı 
retiyle fen aleminin insanlığa yapmali 
istediği yardımı geniş mikyasta des-ı 

teklemiştir. - * 
&elhk öıut1erl ı 

Üzüm Kürü 
Sinir Mütehassısı: Etem Vassaf 

-2-
Bir çok hastalar biliyorum ki, dimağ 

yorııunluğundan, sinir buhranların • 
dan senelerce çektikleri iztıraplan 
bir çok ilaçlarla tedaviye uğraşmı !ar 
ve yine hayatta bugün çok iyiyim di
ye sevinmemişlerdir. Böyle bedbin 
sinirlilere benim çok defa tavsiye et· 
tiğim ve çok faydalarını ve neticele• 
rini gördüğüm tabii ilaçlardan biri: 

- Üzüm tedavisi 
olmuştur. 

Yazın aç karnına asgari bir kilo 
üzümden başlıyarak günde dört kilo
ya kadar taze üzüm yemeğe başlıyan 
ainırlilerin ilaçla bozulBn kanları 
yenilenmiı ve tazelemiş, hazım kusur· 
ları düzelmiştir. Kışın ayni surette ku· 
ru üzüm yiyenlerden bir çoğu ti.itün 
içme itiyadını bile unutmuşlardır. 

Zayıf, iştihaaızlar da üzüm kürüne 
başladıkları ııünden itibaren kilo ve· 
zinleri değişmiş ve istedikleri kadar 
kuvvet ve şişmanlık kazanmışlardır. 
Üzüm siniri ve dimağı besler. Dimağ 
yorgunluğundan muztarip olmak İs• 

tidadını geçiren okuyuculanma, ada
le kuvveti sarfeden sporculara ve 
işçilere üzüm yemelerini tavsiye ede· 
riın. 

ladır. Bugün Antalya müzeıind& 

R·ıuıt sene 
13St 28' 

Arabi eeoe 
1354 

660 erkek olmak üzere 941 çocuk tetkikatın da mahzenlerde yarı çü- zi olan Kııantoı tehrinde bugün 
toplanan eıerler Roma, Yunan, Lig. 

okumaktadır. Bu niıbet dört bet yıl rümüt bir çok yazma eserler, va - muazzam bir harabe, türbeler, ibi-
ya, Selçuk, Oımanh devirlerine ail 

önce ile kabili kıyas olmıyacak ka- kıfnameler, Selçuk hükümdarların- dat, ve ilim aleminde henüz halle--Kasım 
51 

-R smi sene 1 inci kAnun 
1935 15 

--------·-
CUMARTESi 

_§_AB.\ lf 1 J 1Ms \ K 
S. D. Şevva srr!' D -
2 87 2 12 50 
7 ~5 5 87 

1 ~~~---~·----_:,.----'-,--
Ogle ( dn<l lrtar Yatsı 

S. D. S. D. ~ S.ıD. 
E. 7 28 9 48 - 1 39 
z. 12 16 14 86 7 18 26 

bin kadar kitabe, bet yüz kadar tat 
dar fazladır. dan ıef ahat yüzünden vükelası ta- dilemiyen Liıya liıanile yazılmı• 

:ı- sütun, heykel, lahit, kabartma re • 
Vezirköprülüler çocuklarının ilk 

tahsillerinden sonra oJvımalarına 
devam edebilmek imkanını temin 

maksadile her ıeyden önce bir de 
orta oku! istiyorlar. Yakınlarımı1 · • ;r 
orta okul olmaması orta okula .J· 

lan isteği kat kat arttırmaktadır. Bu 

yüzden her yıl ilk tahsilini ikmal e· 

den Vezirköprü ve dolayı çocukları 
yarım bir bilgi ile kalıyorlar .. 

rafından boğdurularak ölen Giya • bir çok kitabeler vardır. • l . ed' K'' .. h ku-
seddinin mezarı da bulunmuıtur. Vilayet dahilinde ilk sikke kesi • sım edr dve aaıkr ır:.h. utup al ne 

B 1 
mın a a ço mu ım eser er var • 

u eser erin en mühimmi ve timdi- len tehir de Antalyanın §İmali far- d K··t·· h d b. ·k· .. 'ld• 
k 

. • ır. u up ane e ın ı ı yuz cı ı 
ye adar hiç tetkik edilmemit ola- kısınde ve sarp bir mahalde kadim 1 k .. .. b' · ·· yazma o ma uzere uç ını mute • 
nı pek kıymetli Türk abidelerinden harabesi bulunan ve ahalisinin harp caviz kütüp vardır. 
Alara kalesile Alara kervansara • I çulığile me~hur Selgi-Zerk şehridir •. Bunlar içinde çok kıymetli ve se
yıdır. Bu kale 622 hicri senesinde Vilayet dahilinde tarihi ve eski isim- kiz yüz küsur senelik yazma eserler 
yapılmıştır. Kalede Selçuk hüküm- leri tesbit edilmiş seksen küsur ha- olduğu gibi tezhibin akla gelmiyen 

darlarından Keykubat Keyhüsrev ve rabe vardır. Henüz isimleri tesbit e- çok mühim ince sanat eserleri de 

Kılıç Arılana ait müteaddit kitabe- dilmiyen harabeler yüz elliden faz- mevcuttur. 
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P" '7' 
Dlinya Gazetelerinde 

Görülenler 

70 Sene Yaşamak 
lsiegenler için 

BARİCI TELGRAFLAR· Muhtelif GUzel 
Eğlenceler 

Bir Kaç 

Hesap 

Tecrübesi 

l 
Bir ln11ilü: ! ihtiyar bir f ngiliz 
d o k torunun doktoru 70 yıl ya-
tau•İyeleri şamak isteyenlerin 

Fransada Askerlik Müddeti 

Almanyanın .Gittikçe Artan T eslihatı 
Karşısında Fransızlar yeni Tedbirler 

Almağa Başladılar 

ır------
ne yapmaları lazım geleceğini tek 
bir cümlenin içine sıkwtırmış, ilan e-
·~! wyor : 

« 13 yıl yürüyeceksin, 6 yıl ye • 
mek yiyeceksin, 23 yıl eğleneceksin, 
1,5 yır yıkanacaksın, 23 yıl uyuya
~sınl» 

Bu rakkamları toplayınız, yekunu
k!Un 70 olduğunu görürsünüz. 

* 
1 

Bir ·~atin. lıi- Londra 'da oturan 

kaye~ bir İngiliz on yıl 
~vvel ticari bir iş için A vusturalyaya 
Jider ve oradayken cep saatini kay • 
l>ederek yerine bir yenisini satın alır, 
bir müddet sonra da lngiltereye döner. Franns topc:alarından hir Ntar)'a lıarelıet halinde 

Bu şekli iyice 

tetkik ederek şu 
suallerin cevabını 
veriniz. 

l - Bu tekil 
biribirine müvazi 
üç çift çizgiden 

mi mürekkeptir? 
2 - Mütenazır dılı"lan 

müvazi midir? 

. 
' 

birbirine, 

3 - Mütenazır dılı ·ıarı birbirine 
müsavi midir} 

4 - Şekilde gördüğünüz altı m· 
viyeden hangileri biribirine mmavi
dir} 

~e ondan sonra da saatin kendi başı· Paria 27 (A.A.)- Mec:mte ukerlik 

jla A vusturalyaya gidip gelmesi baş- kananumm müzakeresi sırumda Sü Baka- Avusturyada 
•-- F 'Ih-L!L_ b t t lındı"' nı Vabri, meclisten kanunun tadilatsız ka-
~· 1 WU1U1 u saa sa ın a gı za- bul" ... ec1· L!-.-& fidd · • 

5 - Bu tekli ufki bir çizgi ile iki 
müsavi kısma ayırmak kabil midir) 

Noel Bir Makinistin Dik- 6- Bu şeklin alb dırı vanLr. eu-
b ld k beda 

· .. 1 unu ilt ı ve ~ m etinin ua-
ln~ ozu u ça va tamır ettırı e- tdmau yalım botluk p.terecek aenelerin Al 1 Ş ilk 
~de~ k~tulmuştur. Bere~~t ver- doldurulması için değil, ayni umanda Al- man arın en 
p1n saat 11ımdıye kadar ancak ıki defa manyanm Ptikçe artan t•libab dolayıme Yapmalarına izin 
J,ozulmuşQ.ır, ve iki defasında da A- de lizun olduiunu aöylemİf ve demİflİr ki: Verilmedi Almanyadaki Tiren Ka-

• nu iki parçaya ayırıp bu parçalan bat-
ka tSJZ lİ ğİ Yüzünden ka türlü birleştirerek dört dılı'h bir 

şekil vücuda getirmek kabil midir) 

* ıvusturalyaya gidip gelmi§tir. Posta «Franunm ana vatanda azami 400 bin 
licreti bizim paramızla 15 kurufU geç- ukeri vardll' ki, bunlar istibkimlar ve le- Viyana 27 (A.A.)- Alman istihbarat zaıında 32 Kiıi Ôldü Bir kafif yüksek bir dağa tırmanır• 
-.ıediği için, mahzur sadece bir buçuk vuun için ve mümkün herbaqi bir tur- bürosundan: Abnanya Almanlan cemiyeti ken yanına hem santigrat hem de fah. 
,_y saatsiz kalmağa inhisar etmekte- ruzu karıılamak için lizmıcbr. Bu mevcudü dün öileden sonra azası ve aileleri için bir Berlin 27 (A.A._?-. 2~ kanunuevvel sa- ronhayt dereceleri taksimabm havi 
iSlr idame etmek ancak hizmete çağırmak ya- Noel tenliği hazırlmmftı. Cemiyetin sali- at 19 da cayet mübun bU' tren kazası .a- . ... . · * ımın indirilmeaile kabildir. Bununla bera- hiyettar makamlar nezdinde yaptığı bütün kubulmuftur. Berlin • Bale treni bir köprü bır termometre alıyor. Oagın tepemıe 

.. ber yirmi yapndan afllİ1 inilmiyecektir. tetebbüalere rainıen bu tenliklere müaaa- üz~de bir yolcu. ~eninin. üzerine bindir- çıktığı zaman her iki taksimabn da 

1 Noel ağacı ne- Noel yaklaştıgı za- Buna binaen bükiımet ordu mevcudünü a- de edilmernİftİr. Resmi bir tebliğde feD· ı llllflır. Yolcu trenının yedı vagonu tama- ayni derece harareti gösterdiğini gö-

d L zaltmıya tuf b""tün tadili · redded likl · f A be 1 d b' · im d w men parçalanmııtır. 32 kiti ölmiif 9 kiti re en çııctı. man hemen her Hi- . ma u en e- enn enru se P a en m yapı a ıgı w • • • ' rüyor. Acaba derecei hararet ne b-
• . . .. .. . .., cektir. bildirilmektedir. agır ve 1 7 kifı hafif surette yaralanllllfbr. 

tiıtıyan evıne suslu hır çam agacı te- 0 d d"' 1 . bari larak Elupres makinistinin bir •ecikmeyı' ı-ı.u: .. e dardı? ll-..:k .. .. r u mevcu u meae eu ç o • _..7 
pcuı M~tl?1degıe Açalı~ır .. Faklat yuzde dok- Fransa müdafaa durumundan memnun o- Yunanistanda Seçim çalı§tığı ve İfal'ete dikkat etmediği anla-
tan ı a ı sa gecesı ev ere çam ağa- labilir. 1918 yıhndanberi, ordu çok inki- N• bf U I il ıılmaktadır. Naumburg hastahanesinde a-
~ götürülmesi adetinin nereden çık- taf etmiı ve manen ve maddeten memnu- IS SU e fır yaralı bulunan makiniat te bunu itiraf 

Fransa 

Ve Deniz fiimı bilmez. İngiliz gazetelerinin niyet verici bir haldedir. )) Yapllacak etmiıtir. 
~tıklarına aöı:e bu adet İncilin ıK.,lalarda F Gfİ.d Pro,,..anda.ı m8 üncü suresindeki: Bakan kqlalarda fatist propagandaya AAtina, 27. (Özel) - Bugilnkü rea- Romanyada 3 Pet-

ccMabedini çam ağaçlariyle donat» müsamaha edildiği hakkmda bir komünist mı gazete ıl~ !ele~ek. ayın. 26 amda 
· d k · · b afınd . yapılacak aeçunın nubı usul ıle yapı • 

Konferansı 
Paria, 27 (A. A.)- Petit Jomnal, tsmrın en çı mış, ve sonra kılıseden me uıu tar an yapılan tenkide karp 1 w ·ı· ed'I . . r·oJ Kuyusu Yandı 

· 'k 1 · · k ·· · ti • ilit' • al hind k' acagı ı an ı mı1tır. tyo ıntı a etmıı;tır. omurua enn m arızın ey e ı pro-
'" dalan bahriye bakanı Piertri'nin m,.ftni 

ÇINDE 

Talebe Zaptettiği 
Treni 81raktı 

pagan takbih ederek cevap vennİf Kral tedbirleri taavib etti 
"tealoben liat b 81 d neıretmektedir. Mumaileyh, ha '-7a· vemu sosya me us ume • Atina, 27 (Özel) - Baıbakan krab Bükreı, 27 (A. A. )- Baicoi'da üç 

cevap vererek ordunun her türlü aiyaul • t d k h"'-~- t t f d 1 ku na tında bilhassa diyor ki ı 
zıyare e ere U&uuae ara ın an petro yuıu atef almıttır. Yangın on 

hareketlerden imtina edilmesi için emir • • • hil • 1 · • 1 '' Fransa, Japonya gibi, donanmalar verilmif ld w bild; .... ;,..;.. yenı aeçunm eaız yapı maaı ıçm a ı· saat aürmüıtür. Bir İKİ yaralanmıtbr• 
0 ugunu -·~· nan tedbirleri anlatmıftır. Kral tedbir- Hasar, milyonla. ca ley tahmin olun • arasında Hiyerarıi sistemi mevcut ol -

lnglllz Krahnın Sıhhati lerin kiffesini tasvip etmiıtir. maktadır. masma muarızdır. Fransa, Japonpdan 
sonra, Vaıington muaheclenamesini 

Londra, 27 (A. A.) - Kralın sıh • Seçim tehir edilmiyecek Zağrepte iki Gazeteci feshetmiıtir. Filhakika, senelerce böy-
Şanghay, 27 (A.A.) - Bundan dört hatine dair endi,e uyandıracak tekilde Atina 27 (Özel) - Küçük partiler le bir bağ ile bağlanmak tehlikelidir. 

aGn evvel Şanghay'da bir treni zapte-! Londrada ortaya çıkarılmıı olan ,ayia- tarafınd:m aeçimin tehiri hakkında Tevkif Edildi Biz kartıbkb bir itimat rejimi tem et-
ıi)erek Nankine götürmeie tetebbüa et- ı lar aadsızdır. Hükümdann sıhhati ye- yapılan teklı'fm' kabul edilmesine im • mek ve in,aat programlanmım her ae-
Plt olan talebe, nihayet Wuaih köprü- rinde ve mükemmeldir. kin olmadıtuu batbakan gazetecilere B 1 ne birbirimize bildirmeie karar 'ftll' • 
)Ü yakmmda ukerlere tesadüf ederek e arat, 27 (A. A.) - ZajTepcleJd 

aöylemiıtir. k ki 0 ktif tm ı· · iu treni bU"alamtlardD". Kıbr1Bta lnglllz Torpldolar1 1 omünist hareketine kanpııf olmala- me e 1 a e e ıyız.» 
Talebe, dört gün mütemadiyen ken- Famagouata • Kıbna adası, 27 (A. Makedonya genel valiliği rından fÜphe edilen bir çok memurla. Pietri, son .kinun ayında d.U. ..,._ 

llllerini durdurmak isteyen hükUmet A.) - Ardent, Acaata, Achates ve Atina, 27 (Özel) - Makedonya nn evlerinde araıtırmalar yapılmıtbr. feranaı müzakerelerine batladıil ... 
.-ıemurlannın çıkardıklan raylan yer- Antel~~ adında dö~ ~ngiliz torpito ~~e~ valiliiine .genera_1 ~ikoladisin ta-

1 
Politika gazetesinin muharrirlerin • man Franaa'nm bu tekilde tekliflenle 

lerine koymakla meısul olmuılardır. muhrıbı buraya gelmıftir. 1 J'IDIDI kral taavıp etmiftir. den iki kiti tevkif edilmiftir. bulunacağım ilive etmiftir. 
2 

Şimdi hangi odada ışık yanacak di- yı dinliyordu. t en .• 
ye bekliyordum. Eğer odası deniz ta- Sonra ~~~~ ~eri. çekildi. Kapıyı Fakat ben vermut şişesi bofahnaya 
tarfında ise bir başka gece sandalla kapadı, kılıdını çevırdı. kadar dişimi sıktım. içeride öyle bir 

Oç ıün devam edecek hikaye y AZAN: Bürhan Cahit denizden kontrol edecektim. Ayaklarının ucuna basarak biraz alem vardı ki bir üçncü insan bu 
,, .. - 2 - _ ı yapraklı limonlar arasından IRık bile Kız odadan çıktı. Ses sada kesildi. evvel oturduguv koltuguv n yanındaki l b 1 
_ _ Y mec iste u unamazdı. Fakat tam ver· 

Dunlıa kuman hula•an olsa görülmeme imkan yok. Baaka hiç bir pencerede ı!llık görün - ayaklı masa lambas b' kı t Oda ' 
ık. ki h ld b l 1 '" Y • • mı ıraz s 1• mut ı;i-Jlli bitti. Kadın elinı' uzatb -

1 es a pap yo a u uımuı. Od d "Ik ·· d .. • ·· ed" h f f b d lık k ldı Y y- •v . .. .. a a ı gor ugum manzara lfU m ı. a ı ır ay ın ta a . kı l l" ban fitilin. 
eskkı ~pkınThkk~atırbaalharını. godrutl- oldu 1 Partiyi kaybetmiştim. Ne yapacak diye merak ediyordum. zab .. teb~. ~arım . ds~ anOdaamkar ın rdi. ı 
me uzere a aun çesıne a • A . k.. k. k . . us utun çevır ı anve 

1 d Or d b 1 d b. . 1 nnesı, oşede ı oltukta oturmua Anlaı;ıldı ki odası denız tarafında K dı h il · · l · · · mıt ar ır. a a, un ar an ırı, b" Y Y a nın a en acayıp efmıttı . Old v d h kırmamak . . 
ötekine, Göluu'da geçirdiii bir ır fey örüyor. Kız da biraz ileride e- idi. Gitti, köşedeki muhteşem yatağın ugum yer e ay IÇID 

macerayı anlabr. ı linde bir kitap.. Köşede mükellef bir Artık ümidi kesmiştim. örtüsünü kaldırdı. Yatacak zannettim. kendimi zor tuttum. Dütün ki bütün 
yatak. Anlafılan burası annesinin ya· Gidecektim. Fakat yatmadı. Köfede bir süslü kü • Boğaziçine çapkınlık dersi veren ben 

Şu kızın ev halini göreyim diye tak odası. Babası meydanda yok. z.a_ Fakat tecessüs zevki gözlerimi ay- çük dolabı açtı. Bir şişe, görünütc gö- bir kedi gibi böyle bir çapkınhk mh • 
)'alının bahçe duvarından atladım.· '. ten bu eski saray paşasının haftanın dınlık odaya çekti. re vermut fişesi ve iki büyük kadeh nesinin sadece seyircisi kalmıfbm. 
~alının arka tarafı sed sed bahçe. En ' bir kaç gününü Beyoğlunda geçirdi - Şimdi odada yalnız kalan annesini çıkardı. * 
apğıda~i setten . üç metre ötede yalı. I ğini biliyorum. Arasıra odaya hizmet- seyrediyordum. Artık heyecanım kabarm1ftı. Arkadaşım lirnonluyu tazeledi • 
0yle kı bu secldın kenarından yalının çi geliyor. Bir şey sorup çıkıyor. Ana Kadın orta yaflı bir eski zaman ha- iki kadeh ne oluyordu} Yutkundu. 
ikinci katı gözüküyor. kız arasıra konuşuyorlar. nım efendisi idi. Arkasında çiçekli bir Şişeden kadehleri doldurdu. Bir de Ve anlatmağa bafladı. 
Karanlık bir gece.. Hırsız gibi yuka- Vakit ileriledi. kimono, ayaklarında yüksek ökçeli bisküvi kutusu açtı. Bir ikinci çapkınlık geeesi de anJa.. 

nki setlerden afağı indim. Tam yalının Bu kızın kendi odasını merak edi - terlikler vardı. Ayak ayak üstüne at -ı Heyecandan tutunduğum limon dal- tayım dedi. 
ikinci katı ile kartı kartıyayım. Alt yorum. Onun odası da bahçe tarafın - mıf, harıl harıl örüyordu. Profili, ay - ları sarsılıyordu. Bu vak.adan bir yıl sonra idi. 
Jiatta hizmetçiler kapıları kapamışlar. da ise yatarken fiske taşı atacaktım. dınlığın da kuvveti ile çok güzel görü- Derken efendim, kadın yürüdü kar - Pencereleri zangırdatan, sobklan 
lV alnız bir odada sönük bir ışık var. Elbette bir şey yapacaktı. Her şeyi nüyordu. şı duvarı kaplayan büyük aynalı dola-

kamçılayan müthiş bir kış gecellİ.. 
ikinci katın tam karşıma gelen bü- göze almıştım. Bir zaman sessiz, örgüsüne devam bın kapısını açtı. 

So b d b . l" d k' A · I be b · d Ve ben köyün en şık, en ince, en yük odası ışık içinde. Perdeler de açık. Vakit gecikti. Galiba saat on bir ol- etti. nra ir en ıre e ın e ı örgüyü çmasıy e ra er ıçeri en tığ gi- . 
D• d h · · ·· k · · ·1 d' muştu. d k' tt A v kalkt b' b" b"t f 1 d H t d gu""zel kızına aşıktım. Artık Yemma • ,_;ıııraz a a ıyı gorme ıçın sıra ı e ı- yan a ı masaya a ı. yaga ı . ı ır za ı ır a ı. emen anı ım. 

itilmiş büyük limon saksılarından bi- Derken kız kitabını kapadı, kalktı. Kapıya kadar yürüdü. Kapıyı açtı. Ba- Bu, Kanlıcada oturan genç bir zahitti. halle. Küçüksu çayırı, Beşkardqler 
iine bir ayağımı ötekine bir ayağımı Annesine yakl~tı, öpüştüler. ışını çıkardı. Vücudu içeride, başı dı - Artık sen benim halimi düıŞün .. Bun - benim olmuştu. 
Jerlqtirdim. Şimdi yüksek ve ıık Salına &alına odadan çıktı. prıda bir uman durdu. Galiba dışarı - 1 dan ötesini anlamağa lüzum yok :za- (Arkua nr) ı 

Bir Çapkının iki Gecesi 



6 Sayfa 

Dil Meselesi: 
Güneş - Dil 

Ve 
Teorisinin Kaynaklan · 
Ana Hatları 

(Baı taralı 1 inci yüzde) \ nı bilmiyen, fakat ıuur ve idrak bakı -
Az çok genİf ölçüde dil meselelerini mından hayvanlıktan kurtulmu§ olan 

&,,,dınlatmağa çalııabilen ~u~ra~, Hi-1 öyle bir yaratık, yürüyeceği yolu, mey
larre de Barenton ve emsalı dılcıler de vnıını yiyeceği ağacı, &§acağı suyu 11• 

L- muvaffakiyetlerini Sümerce gibi bir ğınacağı kovuğu •• v. s., v. s., görebil:nek 
Türk lehçesi üzerindeki araştırmaları- için (Gifrıe1) in varlığına ve ışığına muh 
na borçludurlar. Avusturyada Baron tnçbr. Güneş, gök yüzünden kaybolun
Von Welden ve doktor Kvergiç gibi dil en ne renk, ne yer, ne ağaç, ne su bi _ 
meraklıları türkçeden başka hiç bir ışı· rikintisi görebilir. 
ğm dilin ana kaynağını, uzak geçmİ§İ - Böyle bir ilkel insan oğlu için (Gü _ 
ni ve tarihten öncesini aydınlatamadığı- nef) İn her şey olarak büyük bir önem 
nı itiraf etmiılerdir. Geçen yıl gözlerini alacağı besbellidir. Varlığının bütün ih
~~yaya k~~am~t olan büyük Rus dil n- tiyaçlariyle en yakın bir ilgi gösteren 
hmı profesor Nıkola Mar, uzun yıllar gök yüzünün parlak ııık ve ışık kayna
Kafkas ülkelerindeki Y ales dilleri teo- ğına, o, «bütün kudretlerin topl d ~ • . an ıgı 
rısıne bağlanarak yarattığı paleantolo- bir büyüklük» gözüyle bakınııtır. 
11ie linguiatique bilgilerinin, üzerindeki 1 lıte bunun içindir ki, uGüneı _ Dil 
karanlıktan sıyrılması ı~~n, c.özlerin ~eorui», manalı ae. dilinin doğu_funda 
Kafkaslardan Altaylara donmesı, Kaf • ılk mana merkazi olarak «GUneı» j al
kasyada birikmiı görünen İnsan soyla· maktadır. 
rının Orta Aayadan göçmüı brakisefal Bunun yerine, bir takım Avrupalı 
Türk oymaklarından baıka bir ıey ol • müelliflerin yaptıkları gibi, n:ıya, ha
madığını görmesi lazım geldiğini bir raret, yükseklik, hareket ... » yollu mef
kaç aene önce Ankaraya geldiği zaman, humları almak doğru olamaz. Çünkü bu 

KIZILAY. 

Amerikada 
Müthiş Soğuklar 

Yüzlerce Kiti 
Soğuktan Öldü 

Nevyork, 27 (A. A.) °""'° Birle§ik A· 
merika devletleri arazisinde müthit 
bir aoğuk hükümferma olmaktadır. 

14 Ü Ohio'da olmak üzere aoğuktan 

§İmdiye kadar yüzden fazla adam öl • 
mÜ§tÜr. Bundan baıka, yolları kaplı • 
yan buz tabakalan ve gözleri açmaya 
mani olan tiddetli tipiler sebebiyle, o
tomobil kazaları yüzünden binlerce 
kiti yaralanmıt ve bir çok kiti de öl • 
mÜ§tür. 

Yılbaşı Biletleri 
Bayan Ömü -

rü n Piyango di • 
rektörlüğünün Bey 

oğla ııubcai vit • 
rininde herkes ta· 
rafından tanın . 
mış uğurlu eli • 
le istiyenlere yıl

başı bileti dağı -
tırken göster -
mektedir. 

kendi ağziyle aöylemi•tir. mefhuml h b d"" ·· 1 • ..,. ar ep a ıtre uıunce erdır; .... ( •• A···,··,··ı·ı··,""ı"";..", ·E··;z,···u··;;,···v··;;,·-o·ll:.·,-x ... i)-. • 
Busüne kadar dil aleminde birer bir objenin vasıflarıdır. ilkel İnsanın, • IS ... .. v 

muamma olarak araıtırıcıların önünde gözü önündeki objeyi an)amasiyle, 0 _ Ayni zamanda (la) konsonu da. yu-
yü.kaelen meaelelerin hiç biri yoktur ki nun vasıflannı anlamaaı arasında iae u- karda sösterdiğimiz deiiımelerle -
Türk dilinin analitik derinleıtirilmeai zun bir zaman geçmiıtir. (Y, G, K, H, V, B, M, P, F) seslerini 
onları açıp aydınlatmaıın. Avrupada u.Güneı _ Dil Teoria», ilkin «Günef>l alınca • bunlann sekiz vokalle okunuı
h&la mahiyetleri anlaıılmamıt denilen üzerinde toplanan insan anlayıı ve du- !arından • 72 kök daha doğmuJtur ki 
Etrü.lı ve Ba•"- dilleri; Amerikada Ma· yuıunun, dimağ kuvvetlendikçe, _ Önce bunlar da birinci derece prensipal kök
ya, Toltek, Nahvati, Keıuha lisanları; konkre, sonra abstre olarak _ u.Günef» lerdir. Daha sonraları doğan baıka kon
Aayada Sümer, Eti, Elam dil grupları, ten çıkardığı mefhumları da birer bi • sonlara gelince, bunlar da ( AC) ana 
hep Türk dilinin yaltnklı ıııiiyle aydın- rer göstermektedir: köküyle kaynatarak ikinci derece pren
lanarak kendi kök varlıklarının Orta «Iıık, sıcaklık, atef, renk, su, yer, ka· sipal kökleri teıkil etmiılerdir ki onlar 
/'.~-·adan 1reldiiini meydana koymakta· ra, toprak, gıda, ses, hareket, imtidat, da ıunlardır: 
dm -. İlkel dil köklerini koyunlarında zaman, mesafe, hayat, büyüme, çoğal. [V. + (T, D, N, L, R, S, Ş, C, Ç, J, Z)] 
saklayan bu eski dillerin,Yakut, Çovaı, ma, yük.eklik, büyüklük, kuvvet, kud- Bütün bu kökler, dil ilerledikçe, bir 
Kır~ı~, Altay ••• gibi Türk dili lehçele - ret, esas, sahip, efendi, Allah ... » ve, bu yandan kök manalarını anlatmakla he
riyle karıılatbrılması, dillerin ilk varlı- mefhumlarla birlikte, İnsanın zamanla raber, bir yandan ek manalar almıılar
ğını Türldüie borçlu olduklarını, inkar idrak edip güneı yerine koyduğu kendi dır. Bu ek manalar, köklerin baıka bir 
kabul etmez bir yolda, ortaya çıkar • «ego» au ile bütün ehemmiyetli süje ve kökün manasını nüanslandırmak için, 
maktadır. objeler, hep «Günef» aslından dotmuı özel bir kullanılı§ından doğmuştur. 

Tarih üzerindeki derinlettirmelerin mefhumlardır. «Güneı ·Dil Teoriai» bu ek manaları 
en son vargıları, zaten tarihten öncenin 2 - insan oilunun ilk idrak ettiii bu da fU 7 grupta toplanmaktadır: 
sırlarını Türk varlığında aramak lüzu - «Günef» mefhumunu hangi ana sesle 1 - Doğrudan doğruya kökün ma -
munu ortaya koymuıtu. Buradan hare- ifade ettiği meselesine selince, «Günef- nasını Üzerine alarak tecessüm ve te -
ket eden Türk dilciliği, ıimdiye kadar Dil Teori•İ» bunu fU ana kökle göster • celli ettiren, kök manasının ı<SVIE» 
yalnız kelime karıılaıtırmaları ve ben- mektedir: AC. veya o.OBJE» sini gösteren ekler: 
zetmeleriyle ileri ıötürülen dil dava • Bu sesi nasıl buluyoruz? Bunlar • bir vokalle söylenen - (M, 
sını daha geniı ve esaslı bir yolda ke- Türkçenin Yakut, Çovaf, Altay ..• Bibi, B, P, F, V, (;, Y, C, Ç, J, G konsanla -
sip atacak bUyük bir buluıla nurlanmıt en eski varlıkları koyunlannda sakla • riyle kurulur. 
ve onurlanmııtır. Bu buluıtan doğan 1re· mıı lehçelerinde; Avrupanın Etrüak ve il - Süje veya objenin en yakın aa· 
nİJ, yüksek enıin dil 'kanununa (Gü - Baak, Amerikanın Maya, Toltek, Nah • hasını, süje veya objenin o sahaya tat· 
neı ·Dil Teorin) adı verilmiıtir. vati, Keıuha gibi ilkel dillerinde; en es· masını, yahut, hariçteki bir obje veya 

Günef • Dil Teori•inin hareket nok - ki devirlerin en yeni bulunmuı dil yadi- süjenin o sahaya gelerek ana süje veya 
mizin muhtaç olduğu • §İmdiye kadar garlarını aaklıyan Sümer, Eti, Elam dil- objeye yaklaımasını gösteren ekler• Bir 
yabancı sanılmıı - bir kaç yüz kelime· lerinde, müıterek olarak, bir takım tek vokalle söylenen (N) konsoniyle. yapı· 
nin Türk kökünden geldiğini isbata heceli kök sözler buluyoruz ki bunlar· lır. 
yarayacak bir alet ıibi bakanlar pek 

1 

da hemen sonsuz denebilecek kadar çok 111- Süje veya objeden oldukça u
büyilk bir yanhılık ve kısa görürlük mana birikmit görünüyor. Bir tek (ak) zak bir sahayı, süje veya objenin o sa
içinde kalmıı olurlar. (Güneı. Dil Teo- veya (ay), yahut (ag) hecesinde cıha- haya taıarak yayılmasını, yahut öyle 
ri.i) böyle dar bir hedefe yürümekten yat, hareket, zaman, mesafe, kudret uzak bir sahada kaybolmasını, veya 
çok yükaektir. Bu teorinin ıözönüne al- imtidat, gıda, su, renk, ses ... >> gibi he; but uzak sahadaki bir obje veya süje-. 
dığı sorum, ilmin ve tarihin en yüksek biri ayrı bir mahiyette olan bir çok ma- n~~ ana süje ve ob!e ile münasebetini 
bilmecelerinden birini çözümlemezk, nanın toplanması Ye bunun, yalnız bir gostyeren ekler: Bır vokalle söylenen 
yer yüzünde ilk İnsan ıuurunun sesle dilde değil, ilkel dil varlıklannı göste-ı (S, Ş, Z, C, Ç, J) konsonlariyle kurulur. 
anlatmak ihtiyacını duyduğu ana objeyi rebilen bir çok dillerde görünmesi, bu iV - Süje veya objeden çok uzak 
ve onu anlatmak için ilk çıkardığı ma - buluıu ilk uyandıran amiller arasında- yaygın umumi müphem, gayri§8hsi bir 
nalı sesleri bulmaktır. Bunu bulunca, dır. sahayı, süje veya objenin bu sahada ya
bütün dilleıin ana kaynağı en resyonel Bütün bu mefhumların «Günep te yılarak vasıflanmasını, yahut öyle bir 
bir yolda ortaya çıkarılmıf, dil dünya • toplandığını bulan Türk jenisi, bu mef- sahadaki bir obje veya süjenin ant\ süje 
amın uayap arayıp bulamadığı ilk ana humların hepsini birden ifade eden tek veya obje ile münasebetini gösteren ek
dll, TUrk dilinin tarihi aıan yilksek var-' •esli hecelerin bir vokalle baılıyan tek !er: Bir vokalle söylenen (L) konsonu 
lıtı içinde kendini göstermiı olur. Bu bir kökten ibaret olması lazım geleceği- ıle yapılır. 
bakımdan (Giinef - Dil Teorin) nin bü- ni de bulmuıtur. ı V - Yapıcılık, yaptırıcılık, yapılmı§ 
tün dil ve tarih üzerine saçtığı yeni ı§ık-1 Bu ilk aözün ilk vokali vokallerin en olmaklık mefhumlariyle süje veya ob • 
tan dolayı, yalnız • bu büyük bulutu kolay söyleneni olan ((a; olmak lazım jeye bir mana nüanın getiren ekler: Bir 
kendi yüksek milli jenisine borçlu olan· gelir. Çünkü öteki vokalleri aöylemek vokalle söylenen ( T, D) konsonlariyle 

Türkler deiil bütün dünya sevinç ve ö- az çok aea cihazının hareketlenmesiyle kurulur. 
vünç duymalıdır. mümkündür. VI - Her hangi bir nokta veya sa 

• • • Bunun ilk konıonuna celince, bu da hada süje veya objenin temerküz ve le· 

Güneı - Dil Teori.inin hareket nok - öyle bir konson olmalıdır ki hem bütün rakümünü göstererek sözün manasını 
talarını iki büyük esasta tophyabiliriz: baıka konsonları kolaylıkla doiurabil- kat'i ve müspet kılan ekler: Her hangi 

1 - ln•an oflunun yer yüz.ündeki ilk &İn, hem de vokale çok yakın olsun. bir vokalle ıöylenen (R) kon8oniy1e 
fuurlu idrakleri han11i obje üzerinde lıte bu konson, Türk dilinin kendi öz yapılır. 
toplandığını gösteren lilozolik ve psi· varlığı içinde ya§ayan (okunmaz ğ) Vll -Sözün manasını tayin ve ifade 
kolojik araffırmalar; konsonudur. eden, tamamlıyan, isimlerden ekler: 

2 - lnaan dillerinin Üzerlerinde en Bu öz Türk konsonunun ... si sadece H h · b" '- ,,.. """ er angı ır voKalle söylenen ('-ı, Y, 
genİf manaları topllıdıkları ilkel ma - bir kapantıdan ibarettir: 

l 
• •rl · L ·ı · ld A K, G, H, V, B, M, P, F, ... ) konsonla • 

na ı ... a .. erın nangı erı o uğunu ve ğzınızı açarak (a) deyiniz·, sesini -
l d b 

riyle kurulur. 
bun ar a u .an•uz. anlam birikmeainin zin kesilmesi ( ğ) konaonuyle iıaret edi
neden ileri geldiğini ortaya kaymağa lir. •ıGüneı - Dilıı analizlerinde gözden 

~alııan lengüiıtik ve filolojik dcrinleJ- Ayni zamanda bu ( ğ) konsonu bir kaçırılmaması lazım gelen iki mühim 
tirmeler. yandan ( v)' bir yandan d•( Y) konson- harf değişme kaidesi vardır. 

Bu iki hareket noktası üıerinde teo • larına deği~erek dudak, gırtlak ve da- Bunlardan birincisi, Türk dilinde ay-
rinin vardığı neticeler şunlardır: mak konsonlarını doğurur. nı konsonun yanyana iki kere geleme • 

1 - İnsanın ıuurla l<ainata hakı!ın- Bu iki hareket noktasını böylece ta -
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Gaziantepte Bulunan 
Eski Eserler 

Bulunan e•erlerden bir kısmı 

Gaziantep (Özel) - Buradaki Amerikan kollejine ait binanın mahzenlerin"' 
d~ eski devirlere. ait kıymetli eserler bulunmuştur. Bunların çoğu Hititlere, 
hır kısmı da eskı Romalılara aittir.. Bunların tarihsel deg" erleri çok bu'" .. 
yüktür. 

Akdenizde Bir Tecavüz Olursa 

Bütün Sahil Akdeniz Devletleri 
lngilterege Cevap Verdiler 

l..ondra, 27 (A.A.) - Royter ajan -
aı bildiriyor: 

Büyük Biritanya tarafından, Millet
ler Cemiyeti pakb mucibince karftlıkh 
yardım hakkında ne gibi bir vaziyet ala • 
caldanistimazaç olunan bütün Akdeniz sa
hil memleketlerinden cevaplar timdi gel • 
miJ bulunmaktadır. 

Bu memleketler FrabH, Yugosla"f'• 
ya, Tilrkiye ve Yunanistandır. Bunla • 
nn hepsi de, Akdenizde büyük Biri • 
tanyaya kartı tahriksiz bir taarruz ha.ı 
linde Milletler Cemiyeti pakbnın 16 ın• 

cı maddesinin 3 üncü fıkrası mucibin • 
ce teahhütlerini ifa edeceklerini bil • 
dirmiılerdir. • 

Makalle yolu Üzerinde 
(Baş tarafı 1 İnci yüzde) 

Şimalde Habeılerin baskına müsait 
bir arazide yeniden §&Dalarını dene -
meyeu kalkmalan beklenmektedir. 

Siper Cephesi 
Cenupta Cicika - Harrar yolunda, 

halyanların muhtemel bir hücumuna 
kar§ı, Habeıler geni§ müdafaa ter ti • 
batı almaktadırlar. Söylendiiine söre, 
Habe§ler, ecnebi mütehassısların ida • 
resi altında, Avrupa harbinde görüldü
ğü sistemde çok büyük ve mükemmel 
bir siper cephesi teaia ebniılerdir. 

Tahminler 

Yine söylendiğine göre, general 
Grazziani ordusunun sağ cenahı ile 
merkezi Cibuti demiryoluna doiru ye-

ni bir ileri hareketine baılar ba1lama:11e 
Dolo'nun fİmal taraflarında buluna._ I 
Raa Desta, 60 bin kitilik mil.bim bir ol'llı 
du ile, İtalyan ordusunun Dolo'ya da• 
yanan aol cenahına hücum edecektir. 
Raa Desta halen bu hücum için hazır- j 
)anmaktadır. 

Resmi Tebliğ 
Roma, 27 ( A. A.) - Resmi teblil ı 
Mareıal Badoglio telgrafla bildiri • 

yor: 
Takazze Üzerinde Afgaga mevkiln• 

de dün bir halyan müfrezesi Habef • 
leri ıeri püskürtmüıtür. Habetler aiılf 
zayiata uğratılmııtır. halyanlaı tara .. 
fından 6 İtalyan asker 3 Eritreli aske., 
ve 4 ıübay ölmüı ve 9 halyan ile 37 
Eritreli yaralanmııtır. 

... - Dün gece öyle bir kabus geçirdim ki sorma. Her taralı ölüm 8armıf. 
Nilıayet bir derinliğe dü!tüm. Bu ara gökyüzü kızarıyor, kıpkırmızı bi ay 
doğuyor. Alçalıp büyüyor. Bana yetifi yor ve ben, ona •arılıp kurtulu , rum. 

- Rüyanı tabir edeyim: Büyük bir 81krntıya düfeceksin, fakat 11Kı - lay» 

imdadına yetiıecek. 
gösteren ( s, f, c, ç, j, :z.) konsonlariy]e ifadeye yarı yan ( ğ, y ... ) konson 'rın • 

da ilk dikkatini üzerine çeken ve bü - yin ettikten sonra, cıGüneı - Dil Teori11i11 
tün varlığın e11ası gibi görünen obje artık kurulmuı demektir: se bul\lardan birinin . uzatma anlatan- yapılmıt eklerin, bu saba anlamı ayrıca 
Günef olmuıtur. 1 (Ağ) ana köktür: Bu ana kökün vo· ve etimolojik analizde bu iki konson • ifade edilmİ§ olduğu ve yahut bu anla-

mesidir. Böyle iki konson kelimenin 
morfolojik ve fonetik teklinde görülür- dan birinin yerine geçmit olma • ' r. 

İ§le .. Günef - Dil Teoriıin ni· baJlı

ca ana hatları bunlardır. 
ilkel bir Y•fllYI§ içinde bulunan bir kali olan (a) zamanla deiiterek JU se- dan biri (ğ) olarak alınır. ıma alınmaları kelimenin manasını an· 

insanı düıünelim: Henüz ateı yakması·. kiz tekil doimuıtura 1 ikincisi de, oldukça u:ıak bir saha I latmaia yaramadıiı yerlerde tayin ve 1 
• 1. N. DILMs:.N .• 



Kadıköy SOreyya 
Binlerce figüran • Milyonlara mal olmuı 

KLE PATRA Clautlette Colbert 
(F ranaızca ıözlD) 

Matineler saat 2 -4 ve 6 . Geceleri 9 da 

Bayram günleri SABAH saat 11 de TENZİLATLI MATiNE 

Hergün yeni bir filim. 

Cumartesi : ŞEHVET ADASI (Don Jose Mojİka, 
Conchita Montenegro) 

Pazar: ŞANGHA Y iHTiLALi (Sponcer Tr ey, Fay Rar) 
Ayrıca: Renkli Silli Senfoni NOEL GECESi ve FOX Jurnal 

MOSKOVA GECELERi ve SİYAH 
muvaffakiyetlerden sonra 

HARRY AUR 
Bu hafta SÜ ER Si EM SiNi gösterdiği 

H Y T ACILARI 
filminde de kazandığı muvaffakiyet emsalsizdir. 

Herkesin göreceği ve nrkndaşlarına tavsiye edeceği bir filimdir. 

.. ,,,.. ,~ Suareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 42851 

MAKSIM' de 
Y eıryeteli akıam yemekleri ve danalı 

matineler alamoddırlar 

Zengin programı herkesi memnun 
ediyor. 

EMILİA 
VIDALI 

gÜzel Arjantin ıarkılarile seyircileri 
gqyedi1or. 

DUO LANDBOrr 
ve T CiM RO 
salonu hıncahınç doldurtturuyorlar. 

Her ekıam varyetell taamlar 
HergUn da'1sh matineler 

Yann suarede dans ve ka§ıklı danslar 
kraliçesi 

1934 MiS ISPANYAYI 
takdim edilecektir. 45 rakib arasınd 
güzellik müsabakası ve birinci mükafab 

~--------------~ IST ANBULLULAR 

yramını ALEMDAR 
emasında geçiriyorlar 

ÇUnkl ı 
BAGDAD YOLU 

P. RlCHARD W1LLM- KATE 
DE NAGY 

fevkalAde bir eeer ilk defa 
oynuyor! 

Ayrıca: Evlendlrellm mi? 
ANNY ONDRA ve PARA• 

MOUNT JURNAL 

Develide 

Rutubet Yüzünden Bir 
Adam Amcası Oğ:unu 

Öldürdü 
Develi (Özel) - Fenese Yukan ma • 

ballesinden Ahmet oğlu Mustafa amca • 
zadeıi Hüseyin oğlu Osmanı ıopa ile dö· 

verek öldürmüttür. Bu dayağın sebebi de 

Oamanm evinin damının suyunun Musta • 

fanın evine akması, bu yüzden Mustafanın 

evinde rutubet eksik olmaması İmİf. 
Bu garip sebepten dolayı amcası oğlunu 

öldüren Mustafa yakalanmıı, adliyeye ve • 

rilmiftir. 

Geradede Konfaransıar 
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Gerede (Özel) - Halk evi bir konfe • --

rans serisi hazırlanmıthr. Halk konferans • Kızıla ya aza olun uz 
]ara büyük bir alaka göstermektedir. Geçen O, sizin en ufak yardımınızı ni· 
hafta Çanakkale ı arbi hakkında bir kon - metle karşılar. Harpte, sulhta 
ferans verilmİ§ti. Bu hafta Türkiye orman- vatan hizmetiyle mqgul olan 

Kızılay karagün dostudur!. 
cılığı hakkında bir konferans verilmi~tir. 

Bu senenin en büyük hadisesi 

HEL os • 
1 

Müesseseleri tarafından, meşhur 

1 KAN 

116 B. M O D E L 1 
BfttUn dalgaları, alır göz ayarı, 
otomatik anten selekterU, 

% IOO antifading tertibatı (FİLKO) 
·yasaya çık ıl 1 asıd r 

Bu makineler, dünyanın en büyUk r dyo fahri ası olan 

iladelfiya'da "PH LCO RADIO& TELEVİSION Corp.,, 
tarafınd n yapılmııtır. 

-ı P-H-IL_C_O_ls-m-·n_e_b_e_n_z_l_y_n_d-iğer markal r PHILCO değildir. I 
• Hakiki Amerikan PHILCO radyolarını lıteyiniz. 

GUrUltUIU reklAmlara kapılmayınız. Bir kere dinlerseniz fevkallde 

P H 1 L C erikan adyolarının 
üstünlüğünü anlıyacaksınız. 

Umumi Mümessilliği: lstanbul-Galata 
HELIOS MUESSESELERI 

Telefon: 41105 • Poıta kutusu: 1400 

Şeker Bayrammı Türk tekeri gibi tatlı bir filim görerek 

EGLENCELi • NEŞ'ELI • ZEVKLi iKi SAAT Geçirmek iıtlyenler 

MELE Ksinemasmda N i N O 
Şaheserlerin §aheıeri - Güzel f ilimlerin en güzeli • Zevkli 

filimlerin ea zevklisini görmelidir. Bat rollerde: 

JE A 
JENNY JUGO 
PAUL HÖRBIGER 
PAUL K.EMP 

BogDn 

En tatlı şarkılar • En eğlenceli, kahkahalı mevzu - En meıhur operalar 
Ayrıca: Paramount dünya haberleri -· 

i PEK Amerikada milyonlar harcanarak yeniden yapılan ve bugüne 
kadar T O R K Ç E Y E çevrilen filimlerin en güzeli 

s 
ıinemaaında 

E VIKTOR HUGO'nun 
ŞAHESERi 

Canlanan bir tarih • 10 binlerce figüran ·Sesli ve sessiz filimlerin en muazzamı 

Bat rollerde: FEREDRIC MARCH - CHARLES LAUKHTAN 

Bayram günleri saat 11 de tenzilatlı matine vardır. 

ili.ve olarak Pramount dünya haberleri 

2 DEVRE BiRDEN 

SEFi LLE R bugün iZ M iR DE ELHA M R A sinemasında 

Bugün Bütün lstanbul Halkı 

SARAY SiNEMASINDA 
Bugüne kadar dilimize çevrilen filimlerin en barikulideıi 

TAMAMEN TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

ALI BABA VE HARUN RESiD 
Büyük Şark operetini görmeie kotacaktır. Bu filimde en güzel Şark danaları görecek, mub· 
telif ve hakiki Türk !arkıları dinliyecek, göz kamaıtırıcı lükı ve ibtiıam dekorları arasında 
hayran kalacaksınız. Bayrfm günlerinde görülecek zengin, rengin ve emaalıiz bir harika filmi 

Bayram günleri Saat 11 de tenzilatlı matineler 

SiY AH GÖZLER filminde ıizi 
heyecana dütüren sevimli yıldız 

SIMONE SIMON 
Yeni 

GOZEL GÜNLER 
Filminde sizi cezbedecektir. 

~---~ Franaız Tiyatrosu: Halk Opereti------. 
Bayramda hergtln matine 13 ve 16 da, akıamları 20,30 da 

Bugön 18 n 16 da Bu ak§•m i0.80 da 
TELLi TURNA SEVDA OTELi 

Yarın 18 n 16 da 
BAY•BAYAN 

Yann akıam 
TELLi TURNA 

13 matinelerine e !alebıye tenıllAt. Glıe gtındtııden açıktır. Tel. 41819 



• Sayfa JtlD AY Biriadkinun 21S 

R APA • 
1 • 

Bugtını kadar hariçten mımlek•timize ldhal edilmekte olan Koakeroç, Kornflour pirinç niıastasını bUyUk uğraımalardan ıonra nihayet ecnebi mUstahzarntından 

ddden D.utlin olarak tmal ve takdime muvaffak olduğunu arz ile ıereflenir. 

Memleketimizin tanınml§ yüksek CJoktorlarının ve Avrupa 
Sanayi aleminin mazhan takdir ve taltifi olan VE HER ŞEYE R EN 21 sene hiç durmadan çalışan (Çapa Marka) 

pirinç unu ve hububat un1urı fabrikası: 

Müstahzaratını ancak iki sene için garantiler. Bu müddetin tecavüzünde emsali gıda maddelerinin tabii tagayyürata uğrayacağını fennin kabul ettiği bir hakikat olarak hatırlatır. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATINI ALDANM DAN ALABiLiRSiNiZ. 
Kuruluı tarihi : 1915 

ÇiNiLi FIRIN 
Bayram için OD atızel Paıta YO çörek çeıitlırial l&)'lD mllfterilırioe 

ıunar. Iıtanbul • Şebıadobaıı 

Saç d6kllmHi n kepeklerden 
kurt•lmak itin H mGe11ir il&ç 

~ 
PETROL 

'-· NiZAM ._, 

Adre::ı : Beı ktaş, Kılıçali • Çapa Marka. Telefon: 40337 

Öksürenlere: TBAN HAKKI KREM 

&~ 1Afyon 
Karahisar 

Maden 
Suyu 

u L u o A G , ... _. ____ _...... 31 birincikanun sah akşamı 

PARK OTELiND 
YILBAŞI REVEYONU 

Mide, bar· 

sek, böbrek 

hastahklara· 

no, kum san· 

cllarına en 

müessir bir 
_, llAçtır. 

Ölçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dütkünlüğüne , .... 
Konaıu 

1stiyenlere ölçü 
tarif esi gönderılir 

EmlnönU 
İzmir eokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakrnınız. .,, 

Gazozunu ve maden •urunu 

her yerdetercih ediniz. 

Adrea...: Galata. Araboğlu ıokak 

No 6 

Yeşil Salon 
Beyoğlu, Taksim, İstiklal Cad. No. 2 5 

Bütün Avnıpanın en mükemmel ve asrj 
lustra salonudur. 

Ate)ye iılerimiz: 
Ayakkabı ve çanta tamiratımız hakika

ten ~brel kazanmııtır. 
Boya ve renk değiştirme itlerimiz mu· 

.,.affakiyet rekorunu kırmıftlr. • 
Artiatik mnarlama kadın kemerleri 

( Celnturea.} 

En nazik ve aUç itlednbi bize havale 
ediniz. 

Neticeden hayret edecdtıiniz. 
BAY ANLAR 1 HiZMETLERiMiZİ 

MUTLAKA T AKDIR EDECEKSiNiZ • 
lIL. .fO+f5 . 

Huıuıi taam • Mazank orkestrası • Kotiyonlar • Sürprizler 
Hamiı: Sofraların evvelden temin edilmesi rica olunur. 

Tel: 44920 

Hasta ol· 

mıyenlar için 

de h if, le· 

zlz, ferah ve· 
ricl en mU· 

., kemmel sof-
~-------.. 1-----........................ ~ ra suyudur, 

Satılık bina 
BAYRAM 

ve 

YILBAŞINDA 
Sultan Ahmet Alemdar caddesi 

halen akıam Kız San'at mektebinin 
bulunduğu bina satılıktır. 1800 ar

y alnız Venüs ruju değil:ı keremi, şm arsası, kalorifer, elektrik, ter
pudrası, allığı, sürmesi, rimeli, e • kos, havagazi, tesisatı vardır. Ön 

sansı en makbule geçecek hediye • kısım tramvay caddesi. arka kısım 

l d d
. Ayasofya camıı müzeaine kadar. 

er en ır. G k · · k 'd · ezme ıçm me tep ı aresıne, 

Evliya Zade Nureddin Eren görüşmek için Marpuççular Büyük 
'Ecza, Ali.t ve ltrıyat Deposu Abud Efendi Han No. U/27 avukat 

İstanbul Remzi Nazıma müracaaL 
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U .ala Kalem 
D · ·ıor Ri .. 

" (Baı tarafı 3 üncü yüzde) 
tu, Göring0 in ensesi, Göbles'in gırt 
]ağı, Laval'in beyaz boyunbağı, Bald
vin'in piposu, Samuel Oor'un şemsi • 
yesi, Eden'in kıvrak ve kıvrık bıyık • 
lan gibi takılacak taraflar bulunmaz 
değil... Fakat sen, bugünün Avrupa
sını Habeş çöllerinden daha az mı 
kaynıyor, bu saydığım insanları da • 
ha az mı üzülüp yoruluyor sanıyor • 
sun? 

Daha yakınlara gelelim istersen: 
Galatasaray Güneş meselcsine mi ta
kılacaksın? Adam, neyine gerek ... 
Bağaziçinin güzelim ayvalarından bir
çoğunu gavur eden gürültüleri bir da
ha mı çıkartacaksın? Peyamiden da -
lıa pervasız olma; baksan a, o bile işi 
alt perdeden alıyordu ... 

Filorinalı Nazıma dokunmak isti • 
yorsan dokun; - kalem müsaade cdi • 
yor - çünkü o , kendisinden bahsedi • 
şi de ister lehte ister aleyhte olsun; 
ikisinden de memnundur. 

K1ZILAY Sayfa 1 

1 

Fakat bu günlerde adı anılma -
yor; sesi duyulmuyor. Galiba ekono
mik buhran, onun da yakasına yapış
tı da bu ses, sacla kesilmesi ondan. 
Malum ya, o son zamanlarda şiirlerini 
Hofer şirketine verir ve para ile gaze
tet 'rde ilan sahifesine bastırırdı. Za -
vallı sıkıntıda olacak ki, neşriyatta 
bulunduğu yok. Galiba, ~zı ölüm yı
lı dönümlerinde mezarlıklardan sesı 
geliyor. 

Öyle ise Eyüp Sultanda arada bir 
selviler gibi sallanan ve leylekler gibi 
vah·aklayan bu şiir kralını da, bu ı 
((hayrülhalef şairi azam» ı da haline 
bırak ..• 

* 
Ağır b~lı mevzularda çalıştıra ça • 

lı tıra ukalalaştırdığım kalemimi, yu
muşatmağa, yola getirmeğe imkan 
bulamadım. Yılda iki defa kıldığı bay
ram namazının rekatlarını unutan a
lık bir sofu gibi, bizim kalem de neş'e-
11, hafif, güler yüzlü fıkralar yazmaaı
nı unuttuysa kabahat benim midir? 

YE RLJ' MALLAR 
PAZARLARI 

Yllbaşı hediyeleri izi 
Yerli Mallar Pazarlarından 
alırsanız Yüzde 100 ikramiyeli satışlardan da istifade edersiniz 

Aakara • lzmlr • Samaun • Mermin • lıtanhul • Beyoğlu • Eminönll • Karaköy - Kadıköy • Bet ktq 

Keşke bayramlar daha sık gelse, 
her gün bayram olsa da ben de çala 
kalem, «gelişi güzch) ler savursam, 
iğnelenmeği hak edenleri iğnelcsem 
diyorum amma her güpümüzün bay
ramı o,ması ela bir başka bakımdan 

doğru değil... 
TOPLU IGNE 

Haydutlar 
Lindbergi 
Tehdit Ediyorlar 

Nevyork 27 (A.A.) - Hauptmanna 
karfl sempatilerini göstermek için bir ta • 
kım haydud tefkilitları tarafından yapılan 
tehditlerin Lindberg ailesini A vnıpaya 
gitmeğe mecbur etmiı olduğunu, gazete • 
cilerden Jak Lait radyo ile yapmıt oldu • 
ğu bir musahabede aöylemİf ve bilhassa 
demİflir ki: 

~·---•> Muallim A. Halit Kitap Evi ~----. 

YENi KiTAPLAR 
Gölıı:yüz" roman 

Nikbin olunuz 

Divan edebi7atı antolojisi 

Gobi çöllerinde 

Osmanlı muahedeleri 

Türk konanl.n 

Retad Nuri 100 

\.Dr. Pop 40 

Köprülü 300 

Türk tarihine aid 50 

Kapitüliıyonlar ve Lozan 200 

Tarihi roman Abdullah Ziya 200 

Muallim k itaplan. Çocuk kir.bları, Romanlar için katalok İsteyiniz. 

Bayram ve Yllbatında nerede eQlenllir ? 
Yalnız 

ÇAGLAY.AN 
Eııki (Mulen Ruj) da: Yeni ve zengin proğnm: 

DBNll BiZi IFTALYA SADi, BESTEKAR BIMEN 
Daoılı nybek türküleri: l>FNIZ KIZI taraf ndan: ayrı1;11 Aydından 

getirilen (1) Efe tarıııf ından Ay lın Zeybek o)•tmları . < - Caniler, Lindberg ile kanımı ka -
çırmak ve onları Hauptmannın tahliyesi 1 
mukabilinde aerbeıt bırakmak niyetinde, ____________________________ , 

dirler., 

Loca ve ma1Rlarınııı ş ·m 1 rien tedar k eıliuiz. Telefon: 403:15 

Bordo Şehri Su 
Altında Kaldı 

Bordo 27 (A.A.)- Garon neiın ile 
ayaklannın yükselmesi yüzünden Bordo 
,ehri ve civarı ve bilhassa Laneon mınta
kaıı ıu altında kalnuttır. 

Mühim baaarat kaydedilmiıtir. Yollar 
bir çok mıntakalarda keıilmiftir. Bu yüz
.len münakalat :zorlapnıttır. 
Nüf~ zayiat vukuuna dair hiç bir ha

ber yoktur. 

Öl Um 
Babıali hulcfaıından merhum 

,--------------------------------R o LAN D - (Eerlin) 
FotoğrafçıhğJn yeni bir harikası : 

Objektif 1: 2, 7 
Bir 6 X 9 filmile 16 reaim, 4 l/2X6 eb'a· 
dındn telemetre, poıometreai mevcud 

n urafaıı en mükemmel m•lcinadır • 

Vekili 
Foto &Ur•n•, Beyotıu 

TUnelb•t•· Telefon: 43495 

Rccaizade Hasan Beyin haremi ve ıu• 
"~, ... Eltl'... /A 80. j Kartal hükumet tabibi mütekait /SJJ 

yarbay Ali Riza ve Türkiye Milli .) 
Sigorta Şirketi §eflerinden Bay • 
Zekinin büyük kainvalideıi Bayan 1 ·• ·: K İ 8 A R L A R 1 N 
Ihsan irtihal eylemiı ve cenazesi ~ A p K A s 1 
dün Kadıköyündeki hanesinden y 
kaldırılarak makber mahauıuna Ş.kll, renk we zevk itibarile EMSALSiZDiR. En son modeUerln 
defnedilmiıtir. \a ae119ln ç .. ltlerl gelmlttlr. 

ÇABUK 
RAHAT 

TQAS OLMAK 
İSTERSENİZ . 
HEMEN BıQ 

POKER-PL 

ALINiZ. 
--------------~----------------------~------------~--

~ A YRAM ve YILBAŞI ÇiÇEKÇiLERi 1' 
SABUNCAKIS 

Ç[ÇEK TfCARETHANESI 
Bayram n Y dbaıında sizin ve doatlarmmn memnuniyetini macip ot.cak p

yet ıüzel Ye -dide çiçekler ve çiçek ağaçlannm müntehap çefitlerini lumrl.dı
iına arzeyler. 

'<'• 

Adres: Beyoila, l.tildil c:Mdeü 304. Tel 40167 
Ankara tubesi : Ankara Bankalar cadde.i No. 34 

·-· - - - - - -- -- . - -- -

Yeni TOrk Salonu 
(Eıki Santral) Galatasaray 

Her •ktam memleketln sevimli okuyucus 

B. HAMiYET 
ve H A F 1 Z 8 U R H A N 

Kemani Be~ kttışl Halkı, okuyucu lı ı rlı ki.ıçtik Şbkraıı, 
M· JAlıat , M 1 n u • liıuıııırn, Makaddı r, Mt!dıha. Ayrıca 
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1 HASBJHAL ı .. .. 
Glinün En Onemli Odevi 

.llD AY 

·NICE>C-BUTTNEA • 
HARWASINA DiKWAT' 

TüRKivı uMuMiDEPosu~J.NiKiTiTS E~BEN eAG(EICAPU·TA$ HAN· reL.228r6 

K~~har•m-6oM 4~ -- 4••Y7V•-•~r ~ BLAUPUNKT 
zin Şe~er bayramını k~tlarken hep~i: J Dütmanla vuruturken, yeryüzünüiı 

evıne b~lmıt b~ ~~ ymnı kaçınılmaz acılariyle doiuturken hep R A D y o L A R 1 Y --
otuz aatı~h~ ~ yazı aozumııu: çarpı- onun •ıcak elini omuz batımızda gör-1 ~ 
yor. Bu. iki .kigı~ ~~mnın b~ an- mez miyiz~ (Kızılay) a biz ne kadar 1 ( 

latmak ıstedıklerını ıyıce duyabilmek, elimizi uzatınak, o da düşmüşleri o 1936 modellcrı· ·~ 
bu toprağın öz çocukları için ulusal kadar koruyacaktır. geldiler t,, 
bir ergin~ik~r. Bizden istedikleri, ufak Ya çocuk meselesi) (Çocuk Esir- ~l'~ 
yardım, ılkonce (Hava meeelesi) ile aeme Kurum ) b"'t . . . . Bunlar1 görmeden başk l b:r Ra :yo almay1n Z ';~: 
il 'lid' G"kl · dı ehlik • u nun u çesmı yınnı ~ 

gık h.•r.b. ~ .e~ın tqbanı iı t lmeadı, ~- mieli çoğalt.ak 80kakta kaim., yavru Satış yeri : N. ve S. Nihad . 
b ıç ınmızın ya cıaı o gı· bı-L-am_L · · · t 

• • • 111&1D na. ıçm yıne ye mez. ı 
mız korkunç bır derttir. Bır yandan .. .. . Galata, Karaköy Palas • Tel. 42023 
d 1 t tedb. 1 · 1 b' dan da Goruyoraunuz kı, yapacağımız ev e ır eny e, ır yan u- dımla 

1 1 1 1 ha ada da 'im yar r, yurdumuzun can alacak üç 
usa gayret er e v yem ezli. b"' • .::L da . . dir F' ... ı 

w • ilan b L.. _ L u,. ua. vuı ıçm • ıtre ve zekata, 
gın yo nı arattın~ U111111& zorunda- dünkü 'bi artık bir (aadak ) .. .. T C 
~~n~t~:;a ~::~:ı:z:;;:ı.: ile~~ Mahallemizin~ bir~~~' ·--E--M--·N--1-·Y--E-·T· ·s·-A--·N--D--1-·c•3!!!1111•1--... 
koymağa kendimizi, ve çocukJanmızı •uluna. verclijinaiz fitre ile mekleket 
alıttırmakla yurt terbiyesi yolunda yük d~rtler~e ayıracağımız para aruında-
eek bir düzeye varmıf olacaiız. ki denn aynım, artık hepimiz bütün Kurulu' tarihi 1888 

Evimize bırakılan kağıt parçalan- büyüklüğü ile sörmeli ve kavramalı- Vadeli vadesiz tevdiat kabul eder. 
nın sesine kulak verirsek, bafka teY· yız. 
lcr de duyacaiJz. Bütün sün kunaiı· Göklerimizde vınlayan motörlerin Emlak mücevher, altın, gümilş ve tahvllAt kaptılığı 
na bir dilim ekmek airmeden çahfan bir kanat puçuında, yabancı ülkeler· •• d •• • 
okul yavrulan, Ana vatana mjınıp ta den aelen uluadqlann kuraajuıa ai· 0 Un Ç para Ver J r • 
açıkta ve yan:bmmz bLm aöçmen den çorbada. kimmiz küçüklerin ba-1 
karde,ler hep bu ufacık zarfa bel bai- nndıklan ıbk tuvalarda, kazancı en 1 Ehven şeraltle kiralık kasaları vardır. 
lamıflardır. az 

01an1anmımı bile emeii bulundu- ~-------· Adres: lstanbul, Cal)aloilu ~--------
(Kızılay) deyince lwnahnizin içi iunu bilerek, bizden ieteclikleri yar-

hir heyecan dalpaiyle Jrabarmaz) dum sönülcl.a bbul etmeliyiz. 

Kızılay 500 Ayakkabı Dağıttı 

Kızılay Büyükçarfl kolu tarafından bir kaç gün evvel Beyazıtta kurum 
binasında kimsesiz ve yoksul mektep çocuklarına (500) e yakın ayakkabı 
dağıtıldı. 

500 yavruyu bayram üstü büyük bir sevince dütüren bu hareket, 500 
evi, 500 babayı ve 500 anayı da bahtiyar etmiştir. Çarfı esnafımızın bu çok 
yerinde haaaaaiyeti öğmeye değer bir kıymettedir. 

Yukarıdaki resimler küçük yavrulara ayakkabıları dağıtılırken ve Kızılay 
Büyükçarşı kolu idare heyetini göstermektedir. • 

DALYALARIN 
1936 desen.eri ıe:mlttir• 

Asri Mobilya Mağazası AHMET 
FEVZi 

1 t alu, R za:'Pfa ]'Okuıu No. 66 TeL 23« 

TEŞEKKÜR 
Biaman hastalıktan tamam dört se • 

nedir mustarip bulunan on dokuz ya-
11nda ölümü ile bizleri sosuz acılar i -
çinde bırakan çok sevdiğimiz kızımız 

Mualllıun cenaze merasimine kadın 
ve erkek bizzat ittirak eden telgraf, 
telefon ve tahriren derin ve samimi 
candan alaka gösterip taziyet lutfun -

da bulunan berai teselli evimize ka· 
dar uzaktan ve yakından ayni his -
lerle koıup gelen ve çelenk gönderen 
akraba ve dostlarımıza ve merasimde 
cenazeyi elleri üstünde göz yaşlarile 
taııyan Galatasaraylı gendere ayrı ay

n vecibei teıekkürü ifaya takdir bu
yurulacak teessürümüz mani olduğun
dan minnet ve şükranımızın iblağına 

muhterem gazetenizin tavaııııutunu di

leriz. 
Büyuk pederi mütekaid Miitir 

Kazım Alpan 

Piyasaİam ea btiylik en ucaı 
en Hn moda efYADID 

Yerli 
ve A nupa çeıitlerinl 

ANCAK 
Bahçekapı • Meydancıkta 

ATA 
. 

ATABEK 
( Sabık Şamlı ) 
Miieuesat ada 
bu:abilirsi iz. 

fi;1tlarını 
T ıtkik ediniz 

Telefon: 24203 • 24202 Pederi 
lsrnail 

Validesi Hemşiresi ı 1 
Nazire Belm~wıaw , ________________________ _, 

.-------------~, 

Kuıtüyünün kiloıu 

Kuıtüyü yastık ., 
ilte, yorıao, yaatık takımı 25 liradır 
Kut'ÜJÜ kuoıqlarının hı•r reogi bu
lunur. Çakmakçılar. Sandalyacılar 

aokak No. 18 

Kızılaga aza olmayı 
unutmayınız 

A~<Ç. 
•-:::t 
V'\ . ı, 

.~ 

':' 

' .. 
fAGAZİ 

• • • 
G ZEL f1:\5TALAR IAPABIURS\N 

101 lstlklll C•ddesl • Veresiye Satae 
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BOURLA BiRADERLER ve Ş.sı 
ISTANBUL - ANKARA - IZMIR ve SATiE'nin Eütün Şubelerinde 

Anadolu aabt yerleri: Samaanda Albala - Adanada: Muharn.İm Hilmi - Kayseride: Saatman - Giresı oda Haci Haaan - Trabzonda: Hacı Harun Zadeler - Buraada: 
Şoef - Konyada : Ali Ulvi - Balıkeıirde: Şah Mehmet - Ga•iantepte: GUzelbey Zade Müesseseleri. 

l Hililiahmerden 
Kızıla ya 

feaördii, 1867 de Pariı aergiıine mu-ı _ ı Fakat, Ruıya muharebeıi biter 
rahhas olarak gitti, orada Salibiah- bitmez faaliyet durdu. Elde kalan 
mer te,ekkülleri hakkında da tet - para Osmanlı Bankaıına yatırıldı 
kikler yaptı, lıtanbula dönütünde ve vazife bitmit gibi herkes dağıl-

Mdtebi Tıbbiye Muallim doktor propagandaya giritti. Bir kııım mü- dı. Oımanlı Hililiahmeri sönmüttü. Muallim doktor Veli Pa~a 
nca::ın Marlıo Pf. Abclullala Bey nevverler, onun hayırlı bir İf için Adı dahi unutulmıya yüz tutmuıtu. Kırımlı A.zi.z Bey 

Hllillahmer RUS uğrattığını anlıyorlardı. Lakin haç 0 1895 te patlak veren Oımanlı - merkezi heyet seçildi. Nizamname 
Harbi Sıralarında itareti taııyacak bir cemiyetin Tür- Yunan harbi bu unutulan müeueae • enilendi. hkin Tophanede sonra 

K I t kiyede kurulmasını kabul edemiyor-! yi biraz canlandırdı. Henüz sağ bu- ~ultan Mahmut türbesi yanında bir 
uru mut ur lardı. Cenevre mukavelenamesinde luna nesk~ cemiyet azaıının hareke- yer kiralanarak faaliyete girişildi. 

- 2 - ise hilalden bahiı yoktu. t~ ~eçmeııle h~lktan _ve Avrupa sa- itte şimdi yaııyan Hilaliahmer 
Hilaliahmere gelince: Osmanlı Abdullah Bey nihayet ıerdarı ek- Serdarı ekrem Ethem Paf'J lıbıahmer cemıyetlerınden epeyce 1909 da kurulan cemiyetin istitale • 

hükumeti 1864 teki Cenevre kon • rem Ömer Patanın yardımını temin Ômer Pafa p~ra topla~dı. Orduya - az görün • sidir. Olgun ve dolgun şeklidir. Bu 
gres e iştirak etmemiıti. Fakat 0 _ etti, onun emrile Tıbbiye nazırı .manlı Hililiahmer cemiyetinin hak mıyecek hır derecede - yardım ya - teıekkülün yurda ettiği hizmetler 
rada tanzim olunan mukavelename- Marko Pata, muallimlerden Kırım- ve salahiyetlerini de bütün devlet - pıldı. Ukin sulhtan soma bu ha· gerçekten göğüı kabartacak bir de-

. 32 . . dd · "b" b. lı Aziz Bey bu itle uğraımıya ba•la- ler kabul etti. Yalnız Ruıya Tür - reket ve bu hayat gene durdu. Bu d ""ksekt"ır Daha ı"lk kuruluc 
nın ıncı ma esı mucı ınce ır -:r ' •• • • • • rece e yu . '$ 

sene zarfında bu ite İ§tirak etmek dı ve uOsmanlı yaralı askerlerine yar- kiyede Salibiahmere riayet etmek sefer. Abdulba?1ıt ~raya gırmıftı. çağlarında kolera ve yangın felaket-

h kkı h . b I d K f' dım cemiyeti» adı altında bir tetek- ıartile Hililiahmeri tanıyacağını «Cemıyet» kelimeaınden korktuğu lerı"nı"n tahribatını gidermekle daha a nı aız u unuyor u. ey ı - . . H"lA r h f r . . b" . 
yet Jsviçre hükumeti tarafından kül vücuda getirildi. Bu cemiyetin bildirmitti. ıçı~ ı a ıa ~er aa ıyetını ır ıra- sonra Trablusgarp harbinde büyük 
Bab liye bildirilince biraz tered - 66 azası vardı, nizamnamesini 1868 ilk Hililiahmer cemiyeti Rusya ~A~ ıle felce ~r~tmı§tı. O~un 2: ~y- yardımlar yapmakla hayırlı varlı -

d .. . d" ç·· k"' . . h . de kaleme almıttı. Fakat hükumet harbi devam ederken kurulmu§tU u : 1318 tarı lı tezkere ıle Babıa - g"'ındakı" bu'"yu""k fey .. ı" go'"sterdı". Trab-ut oster ı. un u ı§ın e emmıye- .. .. .. . . . . . . · li ... · "" 
t . d" I d Lik' f bu teıekkulu begenmedı, sıvıllerın Abdülhamıt cemıyetin himayesini ye teblıg olunan iradeaınde lusgarbe altı hekı·m, bı"r eczacı, on 
ı ta ır o unamıyor u. ın cc ay- . . ' · dTk b · · ik h. 
dası emul olmıyan bu itten bir aAskerı ı~lere ka.rış~aıı uyamaz, mü- üzerine aldı, ilk toplantısı Betik • ;<ıım ı ı u ı~ın tav ve te ır o- bir hasta bakıcı; Bingaziye de üç 

d h. k .. ··ı~L lahazasıle cemıyetı akamete uğrat- laf sarayında Pata dairesinde yap - unmaırn emro unuyor. 10 temmuz hekı"m, u··ç hastabakıcı, ve u"ç ası"stan 
mazarrat a ı çı amıyacagm mu llll&' 1908 · k"IAb k d h• k• h. 
zasil mukaveleye imza koydu. Bu- tı. tırdı. Sermaye iki Uç yüz liradan lAI" hın 1.a ın~ ~ar ıç ı':°~ ı- göndermi,ti. Biraz sonra hu yardı • 
nunl beraber ne tetkilit yaptı, ne Biraz sonra patlak veren Kara • ibaretti. Birbiri ardınca yüz göste- a ıa. merı Acan an ırmayı düt.une - mı üç misline çıkardı. Balkan har • 
de s ıbi hilal ile değittirmek teteb- dağ, Sırbistan ve Rusya muhare - ren harpler ve göçler yüzünden me~ı. ~·atta Ru;~ Ja~on ~arbı ı~ra- binde İse lstanbulda ve Rumelinin 
büsiınde bulundu. Hatta 1869 da bekleri,"' hükumetin düıüncesindeki halkta iane verecek kudret yoktu. ;•n .... ıraz -~~r :o;t;~!m.:!: ı~ • muhtelif yerlerinde mecmuu bes bin 
Berli de toplanan kongreye Pariı ~~ atlıgı bütün fecaatile isbat etti - Bu durumda Mısır ve Hint 11ibi ül- ~nı mbeıf v~. ı ~ tara a ı ıa er e- yatak alan haıtaneler açtı. Ayrıca 

f et. t l . d H"" .. Ef gınden vaziyet değİ§tİ, araya büyük kelerden yardım görüldü. Bir ıene rıne f yuz lıra yollamak arzu e - h ıe ar ı a aıe erın en usnu en- • . d"I . "k l d . at mevkileri kurdu. Mu acirlerin 
di d ,ege olarak gönderildiği halde m.aa~ıye1tperver Güsta~ Moniye de içinde cemiyetin. ıermayesi yetmit ı mıt ı en sarayın - o maz - emesı imdadına koıtu. Yalnız Kadirga 
gene esas ile iıtigal olunmadı. Bu gırdı, stanbulda yenı faaliyetler bin albna yükseldi. Bu para ile sıhhi üzerine bu emelden de feragat edil- hastanesine 3 ayda altı yüz altmıt 
gafletin acısı 1876 yılındaki Sır • yüz göıterdi. Bu sefer doktor Mar _ malzemeler alındı. Dokuz harp sa- mitti. 10 temmuzdan ıonra doktor Uç yaralı kabul olundujunu söyle • 
biıta Karadağ harplarile onu ta • ko Pap propagandayi ve tetekkül haıında seyyar hastaneler kuruldu. ıeneral Besim Ömer baıta olmak ü- mek Türkiye Hililiahmerinin, pek 
kip eden Rus seferinde çekildi. hareketlerini idare ediyordu. O ce- lstanbulda dört, vilayetlerde dört, zere bir takım hamiyetli kimseler zengin olmamasına rağmen, mem • 

Türkiyede Hililiahmer cemiye. reyan ıırasında ıalibiahmer yerine daimi ambulinı vücuda getirildi. Hililiahmeri diriltmeğe tetebbüı et- lekele yaptığı büyük hizmetler hak. 
tinin kurulmasına çalıpn ilk ha • Türkiyede Hililiahmer itaretinin Yaralıları tatımak için hususi tren- tiler. Ve muvaffak oldular. 1909 kında bir fikir verebilir. 

miyetli adam, doktor Abdullah Bey- konulmaıı da kararlaftı. Yapılan ler kiralandı. Göçmenlere yardım • da T okatlıyanda yapılan bir toplan.. Hililiahmer sarayla ecnebi dev • 
dir. Bu zat Tıbbiye mektebinde pro- nizamnameyi Babıali taadik ve 01- lar yapıldı. b ile tqebbüa kuvvetlendirildi. Bir [Devamı 18 inci Jiizde] 
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Şpo.!:_ 

/stanbul Lilc Şampiyonası 

Yarın Üç yerde Maçlar 
yapılacaktır 

F enerbahçe Hilal Ile, Galatasaray Da 
Vefa Takımiyle Karıılaşacak 

Şehrimizde üç maç yapacalı olan Macar Ü,peıt takımı bir arada 

lstanbul futbol lik pmpiyonasının do- lerde Jıtanbula bir taloin çürük çan1r. fut
k zuncu haftası yarın Kadıköy, Taksim, ibol takımlarımn gelmelerine sebep olu -

Şeref stadyomlannda yapılacaktır. yordu. 
Kadıköy sahasında Fenerbahçe takımı - Yılbaıı yortuları dolayısile Yunanistana 

Hilal ile maç yapacaktır. kadar gelen Üpeflİn İıtanbulu ziyareti hr-
İstanbul lik ıampİyonasının en bapnda sabnı kaçırmo-an Galatasaraylılar lııer maı

ıiden Fenerbahçe takunı için bu müsabaka rafı ve her türlü fcdakirlsiı göze almaktan 
zorlukla kazanılacak bir oyun değildir. çekinmemiılerdir. 

Her ne kadar geçen haftalarda Befik- İçlerinde Avrupa ıampiyonasına iıtirak 
tap kartı yüksek bir oyun gödercn Hilal etmİJ, Avrupa muhtelitinde yer almıı o
takunı kuvvetli bir müdafaaya malikse de, yunculara malik bulunan Üpeıtin ıehrimiz
Fenerbahçenin herkesçe malim hücum de yapacağı üç maç, futbol iZevki, teknik 
ballı zorlukla bile olsa galibiyeti elde ede- ve taktiki itibarile uzun .eneler göıderimiz
cektir. den uzak kalan oyun zevkini bize tattıra· 

Galatasaray - Vela 
Taksimde yapılacak Galatasaray - Vefa 

arasındaki müsabaka üzerinde fazlaca du
nılacak bir oyundur. Bugiine kadar yaptığı 
bütün maçlan kolaylıkla kazanan Galata
saray yalnm istanbUhporla W.bere k.:1-
mııtır. 

Bu mevsim lik maçlarma çok hafif bir 
talcımla iıtirak eden Vefablar, bir müd
det evvel aralanndan aynlaıt oyunculan 
tekrar talmnlanna almqlardır. 

Galatuarayla yapılacak maçta kendini 
tamamile toplamlı olan V n Uılmnı he
men her sene Galatuaraya brp en dliz
süa maç ,...._. bir talamc:llr. 

Son yaptıil maçlarda taknnındaki a
laeaci kaybetmİf bir halde bocabyan Ga
latasarayın diqün nı Mit IMr oyun oynı
:ran Vefa brpamda çok c:aU lair maç :rap-

ması li.zımdD'. ._ 

Beykoz - Ginef 
Yine Taksim stadyomunda yapılacak o

tan Beykoz - Güne, takunlan arasındaki 
müsabaka dikkatle takip edilecek bir o
yundur. 

Galatasaraya karıı seçen l.afta hü:rük 
bir müdafaa halinde hem de muvaffalıı:i

:retli bir oyun gösteren Beykozan, Güne, 
takımı karıısında açık bir oyun tutturaca
iına §Üphe yoktur. 

Hemen her maç.ı kaybeden Güneı ta
lnmı da belki Beykoza kart111nda daha a
çık bir oyun yapacakt1r. 

Herhalde Beykoz - Giinet maçı da haf
tanın sayılı bir oyunu olacakhr. 

Şeref stadında yapıbnaa li.am olan Be
fİklaf, latanbulspor maçı, Befiktatm Yu
nanistan seyahati dolayuile l'eri kalmıthr. 

Süleymaniye - T oplrapı 
Ayni stadda Süleymuiye - Topkapı a· 

rasındald müsabaka niabetan miisavi kav
vetlerin çarpıtacaiı bir maç olması dola
)'ısile dikkate ıayand1r. 

Macaristan Şampi
yonu Üp&ft Yarın 

Gellyor 
Macariatanın methur Opett talama ya

tın Polonya vapurile tehrimize gelecektir. 
Şehrimizde üç müsabaka yapacak olan 

Ope •, Gıllatasarayın tetebbüsü ve büyük 
Wr fed.ki.rlılile htanbala setin1en ~ 
kuvvetli bir takund.r. 

caktır. 

Macar ıalilli takımmın müdafaasını teı

kil eden Opqt taknnınm üç orta oyuncusu 
da yine Macar takımının Jaücum hattıdır. 

Peıtenin ea hırçın takımı, Macar milli 
talnmmm en sert fUl atan oyunculan iı
tanbulda yapacakları üç maçla burada bı
rakacakları tesiri uzun zaman hafızamız
dan ıilemiyeceklerdir. 

Kır Koıu6u 
Beyoğlu Halkevi spor ıubesi tarafından 

tertip edilen senelik lur koıusu yarın Şiıli -
Hüriyetiebediye yolu üzerinde yapılacak
lar. 

Birinci müsabaka 3 kilometrolllk bir yol 
Üzerinde yapılacaktır. 

ikinci müsabaka S kilometroluk takım 
kotul!Udur. 

Miiulaak....._ pazar ..-1.ı ...at onda 
baflanac:akbr. 

Yi.e Halkeorinin tstip ettiği 'Vo1eyb0l 
pmpiyonuuma ailuıl 111iieahekalan prıa 
saat üçte Beyoilu Halkevi saloaunCla ya
pılacaktu. 

lzmirde Llk Maçl•n 
fzınir (o.el)- fmiinfe ifı'k maçları çok 

bararetli bir safhaya cinnit bulunuyor. Ba 
yıl Altınordu o)'&DK:ULıruun iatanbal ve 
Ankara klüplerine daidmasile İzmir.in bo
%\llan futbol müvazeaesinde yeni ve bam
batka bir durum hasıl olmuttur. 

Ba haftanın en ziyade önem toplı~an 
maçau K. S. K. - Göztepe talomlan yap

mlfhr. Takanlar sabada clizildilCleri %am1111 
Göztepenin ~ kadrOIU clerlaaJ na:uırbn 
çelmiftir. 

O,Un ........ J.a,Jamaz K. S. K. aleyhi
ne llakemin vsdiii bir penaltı cezası, IMi
tün tahminleri deiittirec:ek .,ir durum ka
zan11Uf ve Göztepe biç beklemediği flll1-
lar altında bir sol yapmafa muvaffak ol
muftar. 

Bununla beraber busün tecrü9el; Göz. 
tepe takımı 'karıısında muvaffak olan K. 
S. K. çocald.ın zevkle seyredilen 'bir oyun 
oyn~u. .S. İJİ oywaan sonunda Gözte
pe kalesi lk .. llİr uıman için :iki gOlle sar
sıldL 

Nebc* K. S. K. &aınn., kuvvetti ra
kibini 6-3 mailup <ederek iik maÇlarmaı 
iyi sayılan bir neticesini aldı. · 

• Bu oyundan evvel oynanan Dernirspor-
Altay maçmı 8-1 Altay, Bornova - Şark 
Spor maçaa 5-1 Bornova Kazanmııtrr. 

Ad. Bil. 

~. 

'- f?ı; ~; 
k'1J:uroıtw1 / 

Aldade ampuller olan bızler şimdiye ka
dar her tarafta ku lanılıy duk. Şimdi her
kes bizi kovuyor c yerırnize, hakikaten 
bizden çok iyi ık verı-n "'c daha az cere· 
yan sarf eden: 

ÇiFT SPiRAL.:Li YENi TUNGSRAM 
Ampullerini koyuyorlar. Bunun önünde 
artık kaçmaktan baska çme yoktur. 

ÇiFT SPiRALLI 
·!"'' • 

TUNGSRAM :. 
Günün amp lıcr.dlr. 

PAK YAGCI 

S. HAV l O GtU 
İstanbul Bahkpazar caddctıi No. 1 O 

l'E~EFOH: 21530 
Yet m•aele&I hatledihnt,tiT. 

Tican!thanernde utilan bilômum mal • 

1ann pik ve hilesiz olduğunu sureti kat'i • 

yede temin ederim. 

1 kanunuevvel 935 len itibaren haliha

zırdaki 'fiatlere zam yapmaksızın o/o l 'O 

tenzı1it yapacağımı arz ile bir defa teırif • 

leri menfaatleri iktızaımdandır. 

-GENCliK ve KAYNAKlARI~ 
Yazan: M. KAMiL 

içinde .sağlığımıza ve dölermemize aid bahisler hakkında önemli 
yazılarla tenasül, loa1J1hk, ademi ıiktidar ve teiavisi ıgibi ba'hialer 

Slavya, Sparta, Admira sa"bi çok lun
:v~lli klüplerden sonra ıehrimize gelen bü
tün tııkunlar kuvvet itibarile zayıf teıek
küllerden ibaretti. 

Futbol orpnizatörlerinin kuvvetli la· ı 
kımlan fehrimize getinnek için lUım olan 
büyük mutalı söze almamaları aon aeno-

Afgonkarahi&ar maden 
&uyu kanı ta&/iye eder 1 

vardır. Fiatı 75 kunqtur. Posta ücreti alınmaz. 

f.ıan'but - Ankara caddeıi No. 85 YEN} KtT ABCI , ..................... ._ ....................... .... 

Birincikimm 2~ 

~ edhüsenas:na 
i [zum 

Gör lmiyen 
Ftvka'ade 

BILECiK 
rakı ima: thaneııl 

nın pı. , a:ı a çı-

kardıiı r 

45 derecelik 

OLGUN 
r kısını d ı 

Her yerde arayı::ız 

ANADOLU 
Çimentoları T. A. Ş. 
Yapılışlarındaki hususiyet dolayısile 

kazandıkları sarsılmaz şanı koruya -
bılmekte olan yapma Portland Nor -
mal çimentosile çekiş ve basıp karşı 
yüksek ilk dayanık1ı, yavaş, donan, 
çabuk taş olan Supcr çimentosunu 
tavsiye eder. 

Fabrikan: Kartalda, Yunua Du

rağında. 

Satıı yazağr: Galata, Agopyan 
Han, 3 ıüncii kat. 

TelJon: 44795 - :r 

L• PREVUA YANS 

Fransız Sigorta Kumpanyalan 

Merlccz.i Paris 

Türkiyede ifayı vazife eden 

kısımlar 

Harik ·Kaza 
Sermaye ve ihtiyat :akçesi 3SO,OOO.OOO 

Fransız frangını mütecavizdir. 

dstanbul 'f.ahtakale Prcvuayans Han 

No. 1 (Kumpanyanın binası) 

LA SÜIS 
Umum Sic<?rta Anonim Şirketi 

Merkezi Zıüiih (dsviç.re) 

Tıü?Jciyede ıif~ vazıfe eden 

lkıınm'lar 

Nakliyat- Harik 
Sermaye ve ihtiyat akçesi: 3 7,000,000 

lsviçre &angını m'9tecavizdir. 

Tıut\iye ıiçin hususi Müdürleri 
RE.NE ASSEO ve ALBERT 

TIANO 

İstanbul Tahtakale 

Pn:vuayanı Han No. 

Tele'fon: 20699 - 21193 - 41495 

BRUYERE ... ---.. 
PiPOLAR 
Yeni çqidlerimiz 

ge1miıtir. Toptan 
satış: 

Sultan hamam 
Camcıbaşı han 

No. 10 

Pcr kende satıs: Sultanh nam kr: -
babcı karşısındn Sahibınin Sesin 

mağazasında 

1 



Şu çimento markalarını kullanınız: 

• ASLAN n Zeytinburnu 
,. ASLAN" Sanca 

Normal yapma PORll.AND 

a SÜPERASLAN " 
ZEYTINBURNU 

• SOPERASLA~ " 
DARICA 

Çekit ve huıta karp yübek. ilk da· 
:pmkh yavaı donan. çabuk tat olan 
yapma PORTLAND S0PER ÇiMEN
TOSU. 

F abrikaJan: 
Zeytinburnu, Danca. E.lrihiMr. 
Sabt 7&zaiı: 
Galata Acopyan Han 3 tincü kat 

Telefon: .ıM79S/7 

0r. A. KATiEL 
A.KUTl&L 

Ianköy Topo11lar oaddui No. O 

AZiZE AŞAR 
Kadın ten.:al 

1'1dı•ia 1enl J11a mah1111 en tık 
w 7ÜHk modelleri Atölye1loe 

plmİftir. 
:&.Jotlu, G•lataaaray Li•ıl bıtııı 
Bay Ziya apartımanı No 18412 

•7'- 13 

ÇOK 
taklid 

edllmlltlr. 
FAKAT 

AYNI 
yapılamamııbr. 

RADIUM ve EMiR 
TIRAŞ BIÇAKLARI 

Muhterem vatandaıLırının bayramlarını sami
miyetle kutlular, ve bayram hraşlannı yerli malı 

olan E M 1 R ve R A D i U M brq bıçaklarlle 
olmalan vatan borcu olduğunu hrtırlatır. 

._ _ _.Telefon: 42066 .--.r ~---------~---------------------------------'_ 

YARIM AY 
Yılhaıı ccFEVICA.LADE NOSHASI» nı baıtanbqa iit 

renkli bumıtbr• Mutlaka okuyunuz. 

HiSSE SENETLERi 
OekUdar • Kadık8y ve Hevahl Halk Tramvarlen 

T. A. flrketladen ı 

Şirket aermayeainin tamamen tahıil edilmit olmasına mebni idare 
mfC'iainin 17 /4/1935 günündeki toplanhıında verilen karara tem
kaa pket e1U mukavelenameıinin yirminci maddeaine aöre munk
kat lüaae senetleri jerinde olan muvakkat ilmülaaberlerin aılı aenet
lede deiittirilmeaine baılanmııtır. 

Hiaıeclarlar muvakkat hiue senetleri 7erinde olan muvakkat ilmü· 
hal.erlerle Şirketin Bailarbaıındaki idare merkezine her hafta çarp..._ sinleri bqnararak ve t.qr~cla bulunanlar ela J'&ZI ile 
bildirmek 1Uretile uaulü dairesinde vekaletname aöndererek aıli se
netlerini alabilirler. 

Şeker Bayramında gezilecek yer 

ŞEKER SERGiSi dir 
BAHÇEKAPI . - TAŞ HA~ '-,.... ______________________ ., 

Akay lş!etmesi Direktörlüğünden: 
AKAY hatlannın 1935!" yılma ait puuız puolarm 31/12./935 tela 

sonra geçmiyeceği bildirilir-. 

GAYET MCHIM 
Parls mamullb, H. Vw.tte 
il oratuvo.ru.ııa yeni bir ketfi 

SANOGVL 
PiOl'e, Jenjevit ff Stomatit 
K w •ğn Yet dit buta:ıklann~ 
" mikroFlar.nı imha " tedaYl 
edea diş pastasıdır. Lezzeti 
1Mf, bu aczaııe Ye depolarda 
aab·ır. Dit tabibinhe aoruouz. 

Di'Ş TABiBi 4mlmrtllt. 

Mutahhar Soylu 
Sirkeot ıtmeadifer iatuyonıı ku

ıı.-ıcla Ne111li Zade Bam 

TAKSiTLE 

KÜRK 
MANTOLAR 

CAKl!TLEA 
TiLKiLER 

GARNITURLeR 
Balaraa dola11ılle iter 1erd• 

ehYeD 
TEDIYATTA KOLAYLIK 

V. HACI YANI 
Atlrea: Mahmulp8f& Kürkol Ban 

ıeoldlnde ıoJ kol No. '-7. '9 
Telefon 11987 

ŞubelU Kapalıoaqı Kürkgllu 
No.21 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 üncü Vakıf Han latanbul 
ihtiyat Ve Sermayesi: 

1.000.000 Türk lirasıdır 
Türkiye iş Bankası tarafından teıkil o!unmuıtur. idare inecli•l ve müdür• 
fer heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta 

Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) Ü geçen acentalarının hepsi 
Tüktür. T ürkiyenin en mühim müesseselerinin ve bankalannın 

Sigortalarını icra etmektedir. 

Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
Sigortalarını en iyi şerattle yapar. Hasar vukuunda 

zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 
Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

•• •• 
13UTUN . 

A6RILARA 
KARŞI 
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H i KAYE 1 .. 
İngilizceden çeviren: Hasnuıı Upkhgil 

13 üncü Baron 
Wcsthope ptosunun, duvarları tabii 

boyda ata resimlerile süslü yemek salo • 
nunda Westhope baronlarının 12 nem 
Jienri 'Fetts, uzun boylu, :zayıf yüzlü bir 

adam. . 
Sırtını ıömineye dayamıf, bu genı~ o • 

Clanm bu köıesine dört asrı geçen bır za-
mandanberi sıcaklık veren ocakta ısın1· 

)'ordu. Bu gece doğuıunun 44 ün.CÜ yıl • 
'.J•• •• un"' ün arifesiydi. Yarın ıenlik yapı• "onum •. eki 
lacaktı. Bunun için geniı salonun ta ot. 
köşesi sahne haline getirilmiı ve sana~a : 
rane lambalarla süslenmİ§tİ. Fakat ıımdı 
bütün ampuller sönüktü. Yalnız §U?'~~a bu· 
rada bırakılml§ bir kaç gece kandili ko~ 
karanlığı delmiye çalıııyor. Karplıklı ~ır 
sıraya dizilmit, yalın kılıçlı, :zırhlı ve mı~
f erli mücessem ata heykellerine gölgeli bır 

~ya veriyordu. • . 
Uzaktan titrek bir çıngll'ak Se!l geldı ve 

1 

J-lenri Fetts: • 
_ Zavallıcık! diye söylendi. Sonra b~ı _ Westhope alqamlannız hayır olsun! 

&§ağı, bir yuknn dola§mıya koyuldu. B?' diye selamladı. Nnsdsm? 
Clakika geldi ki, odanın içinde bqka bır Henri Fetts, §en görünüyordu, müte • 
golge ona yalnız artık olmadığını anlatb, bessimdi, kar§llıklı oturdular, ellerinin al-
Ciurarak döndü: bnda hazır tepside içki de vardı: 

- Ne var Bevan? - Biraz viski? 
_ Lort hazretleri, doktorlar geldiler, _Mersi, ancak iki parmak! 

fUkaraya çıktılar. Henri Fetts dudaklannı Birer yudum içtiler. Şimdi Henri Fetta 
Clitleri arasında sıkqtırdı, sonra: • • te akrabasının gelmesinden doğan sinir 

- Artık sona yaklaııyoruz, ded_ı •• Bır geçmiıti. Ost katta yatan kadını düıün~
lıidise olunca hemen bana haber v~ yordu, acı çekmekte olmasına ihtimal ven-

Hizmetçi çekilmedi. Bilakis .b~ ~~ım yordu, üzülüyordu. Maamafih bir çocu~
Ueri atarak gölgeden çıktı. Kemikli yuz • lan olmumı kendisinden ziyade karısı ıs· 
Jü, ihtiyar bir adamdı ve elinde &ÜmÜ§ temiıti. Onunla (Teluas) ta taftl§mıılardı. 
tepsi üzerinde bir kart tutuyordu. Teksasta aeviımiılerdi, orada ne de mes'ut 

_ Bu centilmen lort hazretlerini gör • tular. Eğer itleri biraz daha iyi gitseydi, 
tnek isteğindedir, dedi. Lort hazretlerinin muhakkak dönmiyeceklerdi, bu verasetin 
~u gece kimseyi kabul etmiyecekler?U SÖY· arkasına dütmiyeceklerdi. 
Jedim. Fakat geri gitmedi, ısrar etti. Alastair Fettı kadehini yan yarıya bo-

Henri Fetta kartvizite bir göz attı,. d~- ,.ıttıktan sonra masanın üzerine korken: 
tJaklaı',mda garip bir gülümseme belirdı, - Westhope bu gece pek rahat olını • 
yüksek sesle: • yacaksınızdır, diye bir ima yaptı. Alrunm 

- Alastalr Fetts! diye söylendL Benım çizgileri manalı bir surette buruımuıtu. 
61üm döıeiinde olup olmadığımı anlamı • -Bu dakikada 44 üncü yqmızı bitir-

1• gelmif olacak.. mek üzeresiniz değil mi? diye devam etti. 
- Bu centilmen gerçekten lort hazret • Doğrusu sizin yerinizde olsaydım, ben de 

1erinin sıhhatlerini merakla sordu. pek rahat etmezdim. Maamafın beddua • 
Henri Fetta güldü: nm hududu sizinle bitmiyor mu? 
- İnamron, dedi. Gelen ekral>amdan • Hcnri Fctts cevap verdi: 

~ır. Vaktile ailenin asalet ünvanının ken • - Efsaneye bakılırsa bet ay sonra bi -
disine intikal edeceği iddiasında bulun • tecektir, eğer ben gece yansından evvel 
muıtu. Haksız çıktı. Şimdiki halde bu sa- ölürsem yerime siz geçeceğinize göre sizin 
lıada varisimdir, fakat erkek çocuğum ol- de ayni ıeamete kurban gitmeniz için va • 
mamak tartile .. · kit var, demektir. Fakat merak etmeyiniz. 

- Lort hazretleri bizim de hep bir er- Az evvel (Bevan) a da söylediğim gibi 
kek çocuk temennisinde olduğumuzdan e- ölmek niyetinde değilim! Bir sigara al -
mindirler !.. . maz mısınız? 

Henri Fetts tekrar güldü: Karıılıklı birer yaprak sigarası tutuıtur-
- Evet bilirim. dular. 
Ve masanın üzerine kuvvetli bir yum • Henri Fetts sordu: 

ruk indirdi: - Bu münasebetle batınına geldi, öğ-
- Merak etmeyiniz, yarın 45 yaıında renmek istiyorum. Ailemize ait efsane hak. 

olacağım! Oç yüz yıldanberi gelip geç • kında bugün gazetelerde çıkan fıkra sizin 
miı atalarımın arasında, bu yaıa ilk ola- eseriniz değil midir? 
rak ben varacağım, ıimdi ne kadar sıb • Alastair Fetts: 
harpte idim. Yarın da o kadar sıhhatte - İnkar etmem 1 dedi. Açık söyliyeyim, 
olarak! ve her ıeyden evvel hurafeye sizi hiç bir zaman sevmedim, sizin de ba
inanmadığım için... na karıı muhabbet beslediğinizi tahmin et-

Yanındaki koltuğa oturdu, masanın Üze· mele küstahlığında bulunamam. V aktile 
rinde duran gazeteye bir göz atlı: aramızda mühim bir dava geçti. Ben aile-

- Saat kaçtır? nin asalet iinvanına ve buna bağlı olan 

Bunlar söz değil ..... 
Faikiyetinin delilleridir. 

~~ 
.... 

1936 model 16 - 2000 metre 
Radyoya mahsus bir kaç sipariş ve takdirname =. 

Markoni • kalabalık •önünde tecrübe ettik. Nevyorku Moskova kadar eyi aldık. Herkes hayrette. Sıpa· 
•'' ••• yı · · · d · C ............ Samsun · imizin iki mislini göndermenızı rıca e erız d w 

~-· t ·1er Markoni ile bu derece iyi dinlediklerine hayret edip bu hikmetin nered7 bulun uwgunu ~~-
...... u!r~:;. Gönderdiğiniz bütün makineleri sattık.Telgrafla verdiğimiz sipari;,ıin gönderılmiş oldugunAud u .. 

ruy A. P. ........ ... ana 

Dçit ~:~~:zberi her türlü makineleri tecrübe ettim. Fakat ancak MarkoninMi~~hdindl~diAktenF sonralbstiarnr~:İ 
•••••• · u en ıs . . ..... 

yo almıya karar verdim. . . . .. d" R d h k"k ten 
Ç k rad 0 dinledim fakat hiç birinde Markoni'nizin musiki hususıyetını gorme ım. a yonuz al 1 ab l 

•••••• o Y Dr. M......... atan u 

:a!~~:~;;~ gelecek sevkiyatından benim için 20 makine ayırınız. Müşteriler hayran oluyorlaAr. ~ön-
•••••• b"ld. . . N. ........... n ara derdiğinizde telgrafla ı ırınız. S 

v. s... v. s... v. . .. 
- On bir buçuk! yanm milyon liralık servetine bak iddia e-

Ala! Mister Alastair Fettsi buraya ge- derken bunu bir kaç sebeple yapmııtım. · Şk" Samsun, C. Celal ve S. Kemal 
Ankara, N urettın ve ı. 

Jirebillrsinizt Evveli hakkın bende olduğunu sanıyor • Eskişe.hir, Hasan Alanya 

Veresiye satl, yerlerl ı 

Sivas, Ali Riza 

·· İzmir, A. Vetter, Hizmetçi çıktı. Henri Fetts masanın u- dum, sonra da paraca sıkıntılı vaziyetten Bursa, lzak Şoef 
• ld b-'L b • Zonguldak, M. Mahir zerinde duran gazeteyı a ı, sa autan en kurtulacağımı tahmin ediyorum. Vakii bl 

1 
Seal, BeyoAlu .. Galatasaray 

defalarca okuduğu fıkrayı bir daha göz • bedduaya timdi olduğu gibi o vakit te ·---~l:s~t:•:n:b~u~l~,•~&a~h~l mn•n•••~an•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l.,. 

Antalya, Hacı Yeli B.ler 
Adana, Ş. Rıza lşcen 

den geçirdi. inanıyordum, fakat nihayet YBKa ıizden " 

3 Yüz; Yıldır Süren Bir Betdua! küçüktüm. (45) İne kadar vakit vardır, kütiiphane odasına daldı. Bir dakika 
<rWesthope baronu Sir Henri Fetts yann diyordum. ra ak ·· t kata çı 

sonra merdivenleri tınnanar us • 45 inci yaıına girecektir. Bu münasebetle Alastair Fetts bir saniye susunca ev sa-
b d iki. • b kıyordu. söylendiğine göre u a ı taııyan ncı a- bibi sükunetle: Hastabakıcı kadın onu yatak odasın • 

ron Westhop 1635 yılında sihirbazlık yap- - Biraz daha viski almaz mısınız? diye dan tekrar soğuk koridora attığı zaman 
tığı için bir çingeneyi ateıte yakhrtmıı, çin- sordu. Öteki uzatılan kadehi almak üzere · • ••t d d 

saatin 12 yi çaldığını iıittı, ta o .e ~ . e ta· gene de ölürken bu aileden hiç kimsenin 45 ayağa kalktı. Fakat bu dakikada uzaktan b"" ""k çanı eski an'aneyı dırılterek 
yaıına gelmesine müsaade etmemesini Al- bir saat sesi işitilince durdu, darbeleri say- tonun uyu M ' t h b il·n 

etrafa telaret saçıyordu. es u a er a )ahtan dilenı4f. ikinci baron Westhop o dı: 

gece 44 yaıını bitirecekti, fakat bir kalp - On ikiye çeyrek var, Azrail kapıya Henri Fetts gözlerinde pespembe bır be-edilmİf demekti. . 

sektesinden sabaha karıı öldü, ondan sonra gelmiı olsa gerektir, diye söylendi. Haki- beiin hayali ile merdivenden inerken bu 
bu ismi taııyan fertlerden hiç kimse 45 ya- katen de kapı gıcırdadı, ihtiyar hizmetçi • defa kulağına bafka bir ses geldi, bu da 

ıına gelmedi. Fakat biliyoruz ki, bu ismi nin zayıf yüzü göründü: çocuğunun sesi idi. Efsaneyi ~tır~dı, .. gül
ıimdi taıımakta olan Sir Henri F etts sıh • - Lort hazretleri beni mazur görsün • dü. 1ıte bir kaç dakikadanberı 44 uncu ya
hattedir ve temenni ediyoruz ki bu mana- ler, diye söyleniyordu. tını bitİrnıİfti, hayattaydı, bir de erkek ço-
aız hurafeyi atlatacaktır.» Henri Fetts yerinden fırladı, hizmetçinin 

• cuğu vardL * önünde dııanya 91ktı, arkasından kapıyı Bevanı yemek salonunun kapısı önünde 
Salonun dip köıesinden bir kapı açıldı çekti. Koridorda durdular, sordu: buldu, ihtiyar hizmetçi: 

ve oda birdenbire elektrik ziyasına bo • - Hayrola Revan? _ Lort hazretlerinin yerinde olsaydım, 
ğuldu, ayni zamanda da ihtiyar hizmetçi • Hizmetçinin yüzü mütebessimdi: İçeri ııirmezdim, diyordu. 

nin yüksek sesi duyuldu: - Lort hazretleri, doktorlar kütüp • İkinci lordun çerçevesi yerinden kop -
- Lort hazretleri, Sir Alastair Fetts ge- haneye indiler: çok, çok mem~undurlar •• muı, altında oturan Sir Alastair Fettsin 

liyorlar! Lort hazretlerı çocuğunuz.·· Oglandırl ba§IDll düımüı •. Bereket versin doktorlar 
Bu, uzun boylu, güçlü kuvvetli bir a • Henri Fetts emektar hizmetçinin iki etini henüz aitmemiılerdi, ölümü tesbit ettiler. 

damdL kendisini bekliyen ev sahibini: birden yakaladı. minnettarlıkla sıktı. Son-

merkezi kar,ısında 

En güzel Bayram ve Yılbaşı 

bir RE V U E 
hediyesi 

saatidir. 
eo senellk bir tecrübe mahsulüdür. 

Ataiıdalıl aaatcllertfe •atılır ı 

aeyotlw'nda ı MISIALI, İetıklAI cadd .. I S99 

Galata' da 1 SAATCI MEVaA, TUnal caddeel 29 

l 
A. Ka,IŞVAN, Sultan Hamam. Veni Cami 

caddesi 4 
VAKSEVANO~ULO •IAAD•RLaR, Bahlstanbııl'da ı Qekapu, Arpacılar sokak 48 ve Sirkeci. 

Hamldlyo ıııokak 5&-59 
L DIAAVAN, Sirkeci, Hamldlye aok. 20 

Anlıara'da 1 RIZA TEVFiK. Bankalar caddeeı 8 

va mwhtellf Anadolıa Vll.lyetlerinda 

umumt Deposu: letanbuL Bahçe Kapı, Taş Han 19 Telefon: 21354 

Muhayyer Hasan Şevki 
P. U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M 

Dünyada emsalsiıdir. Her yerde arayır.ız. 
Parla yazıh etiketlere asla aldanmayınız. 



18 Birincikinun 
= 

Eski /5fanbul Hagalı 1 
Büyük Yangınlarda Mu
cizeler Yaratan insanlar: 

Dede Sultanlar .. 

E.Jıi l•tanbulda ekHriya yangınlara .. bep olan bir donanma gece•İ 

tanbul yangınları meflıurdur. ı de, Hüıeyin Çelebinin dükkanına 
Ufacık bir kıvılcun, bir çırpıda ma- bir ıey olmamıı, tututmamıf, yan • 
halleden mahalleye atlar, aünlerce mamıt- Halk uzaktan bu aıarip te -
dnam eder, yakıp idil etmediji ev, aadüfe hayretle bakar durunnuı. 
konak, dükkan bırakmazdı. Son on Hatta yangın ıöaüp bittikten ıonra 
aene evveline kadar bütün hızile de- Memi dede torununun dükkanının 

'ftlD eden bu yangınlar timdi artık bir levhası bile kararmadığı aıörül -
can verınit gibi durdu. mÜf. 

lstanbulun en çok yanan ve ye • Aradan bir müddet aıeçtikten 
Diden yapılan yerini tarihler Cibali ıonra 0 civarda sağlam kalan dük-

~ U~a~ı ol.ar~ ~y-:_rlar. Bu • kanların kıymeti artmıf. Bu arada 
l"UD bıle tıddetlı bır ruzgar, ıusuz • K·· 1. . . d ah d" b" 
LL taa ı k .. .. d 1 upe ı ıımın e y u ı ır attar, 
:ııua, -.aıı ız ı yuzun en maaza • H 
•-1... H ı· · ı k 1 k··1 üıeyin Çelebiye epeyce bir para ... a ıcın IO enar arı yanıp u 
olabilir. vermif, geçip dükkana oturnuq •. 

Bu yazımızda bahsetmek isetdiği- Fakat mahalleli yahudiden hotlan • 
miz ıey, lıtanbul bu meıhur yangın- mamı§lar. Üçüncü a-ünü yahudi dük
larmdan birile, Oamanlı içtimai ha- kana girip kepenkleri açarken ken
yatmda telakkinin, zihniyetin ve iti- dini tutamamıı, beyin üstü düıerek 
kadın ıeklidir. batı hurdehaı olmuı, ölmüı! .• 

Tam 311 ıene evvel bir giin Un • Sıra ağalarından bir vezir ağa • 
kapanında (Süilün Mmalla Sul • •İle Hacı Subaıı gelmiıler, vak'a U
tan) ıarayından bir yanıın çıkını§, zerinde keıif yapmı lar ahudi · 

KIZD AY 

--- -· - ------------ - ---~---------------- _.,. __ ,_, ________ _ - - - - - ---~ - - - -- --

PeRLODENT, Dl9 macunu ilmin bulduau en iyi formül 
ile ihzar edllmlftlr. AAzın asrt sıhhat 
koruma lhtlyaçlar1nı temin eder. 

PERLODENT, Dl9 macunu aıızdakl bUtUn mikroplara 
~HdUrUr ve dltlerl çUrUmekten muhafaza 
eyler. 

PERLODENT, Dl• macunu 11Unde iki defa muntezamen 
kullanıldılı takdirde dlflerln Hn klrlerlnl 
,011 ed•r ve dltlere parlak bir beyazltk 
verir, 

PSILODENT. Dit macunu kullenddılı takdirde Pyorrh
nam dit etlerl haatahlına k•1'9• ko,malr 
l~ln çok mUeaalr bir vaaıtad1r. 

PERLODENT. Dit macunu nefeal temizler ve •Gzı 
....ınıetlr. 

'TüRKiYE YAG VE M6MUL!Tı 
t 

S4N~Yii LiMiTED ŞiRKETi 

ISTANBUL - IZMIR 

Sayfa il 

b• •• •• d""kkA 1 ) • k f ' J nın 
ır su~ u an arı ve ev erı ya ıp cesedini çıkararak, halkın araıında ••••••••----------------------------------idil ettıkten sonra ti E.ki odalarda d 1 . 1 • . • ·· d"" ··ı b·ı · t• O .h Unk o aıan rıvayet erın te11nle, dük • ,. ___________________________ .. ____________ , 

aon uru e :J mı§ ı. tarı te a • .ıı1 

panmm İç yüzünde Araplar camii kinı yine Hüseyin Çelebiye vermit· 

çarpsında Berıamalı (Memi Dede) ler ... 
iıminde birinin bir nalıncı dükkanı Bütün bu yan11nın halk arasına 
varmıı. Memi dede ıeyhlerden biri Aldığı telakki büyüktür. Hep ayni 
imit- Kıt yaz nalın giyer, batı açık JC!Y üzerinde durarak havsala ve 
ötede beride dolaıırmıı. Halk onu zihniyetini aarfeden Oımanlılar ara
meczup bir adam bildiii halde, aöz • sında ıırf bu vii7d b. k · 

• ... J- en ır ço gayn 
lermde baıtan apıı rumuzlar bu • 
1 M . k. . mevcut feyler, mevcut olarak kabul 
urmuı. azannaı ıranı, yanı «aay- d"I 
gılı, kerametli delin 1&yılan Memi ~ ı m~f,. aıırlarca bu tesir İçe kadar 
Dede halUk bir adammıf, Nalıncı ıtlemıftir. 
Dede poıtuna seçtikten IOnra öm - Ra.,p Şevki 
ründe bir keıer bile vunnamıı iken 
birdenbire uıta bir nalıncı olmuı ve 

ıenelerce dükkanında çalıımıf, dur
mUf. 

Dede öldükten aonra yerine tür • 
beclan Hüseyin Çelebi aeçmİf, o 
da nalıncıhkla hayatını kazamnaia 
baflamıt- 311 ıene evvel Uukapa • 
nında çıkan yanıın sırasında Çele • 
binin dükkanı da atet ortaaında kal
mıt- Feryatlar, bainpnalar çıilık • 
lar arasında Hüaeyinin Çelebinin kılı 
bile kıpırdamıyormUf. Elinde bir ke
ıer, durmadan nalın yaparmıt- Ateı 

yaklaıtıkça yaklaımıı ve nihayet o
nun dükkanına iki ev kalmıı. Un -
kapanının sayılı adamları Çelebiye 
kopııuflar, zavallının aklını bozdu
ğuna inanarak dükkandan çıkar -
mak istemiıler. Hüıeyin Çelebi kı
lını bile kıpırdatmamıı: 

- Buraıı benim dedemin dükka
nıdır. Beraber yanarım, yine çık -
mam ! » diye tuttunnuı. Halk yak -
lap.n ateıten Çelebiyi bırakıp ka -
çınca, Memi Dedenin torunu yine 
itine devam etmİ§, atq ortaıında 
ka1zmt. Yongaları dıtuı attıkça el
bi.deri ve akalı ancak ıörünebili
yormuf. Yangın Unkapanından Ve
fa meydanına kadar uzandıiı bal • 

B•rr•mı Mutlular. 

ASiPiN KENAN 

Grip, 
Nezle, 
•oluk 
algınhlı 

ve 
bUtUn 
•lrılar• 
kartı 

CEMAL NADIR - RAMIZ - MONIF FEHiM - ERCUMENT ve ORHAN URAL 

en güzel resimlerini ( KARiKATÜR) için hazırladılar 

YllBAŞINDA KARiKATUR KAPIŞILACAKTIR 
Bayllnlze şimdiden sipariş ediniz 

Yeni fabrikasyon 

SOUPLEX 
Bıçaiı ile traı olmamak yü • 
zünüzün kıymetini bilmemek 
demektir. Onun için daha 
buruıuklarmız çoialmadan 
SOUPLEX kullanınız Rekabetli 

fiatla her yerde Atılır. 

Dr. MEHMED ARINÇ 
Kulak • Botu • Burun mOte
haasıll Kadık6y : Moda Cad

deai Sarraf Ali ıokak No. 9 

Telefona 60018 

L.T.PiVER . 
PARIS 

SİMAYİ YARATAN DAY1HADTD 

eve d'Of 
f SAN S·LOSYON 

VE PUDOA 

PartümOri L. T. Pi VER A. Ş .. lstanbul Şubesi 
Şitli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 



16 Sayfa 

Mısır - Libya 
Hududunda 

Hadise Ç.kmaınası için 
Tedb r 1er Alındı 

Londra 27 ( A.A.) - News Chronicle, 
Mtsır askeri erkanının Libya hududunda -
ki Selloum mevziini tahliye etmeğe karar 
vermit olduklannı yaznıaktadır. 

Bu gazete, bu kararın İtalyanlarla hu -
dud hadiseleri çıkarmamak maksadile it -
tihaz edilmjt olduğunu ilave etmektedir. 1 

Fransız .. Sovyet 
Muahedesi 

Paris, 27 ( A. A.) - 2 mayıs 935 ta
rihli Fransız - Sovyet muahedesinin ' 
tasdiki projesi hakkında Henry Tor • 
res'in raporu dün saylavlara dağıtıl • 
mı~tır. Mazbata muharriri, raporunda 
bilhassa diyor ki: ı 

ııBu pakt, bir sulh eseridir. Cenev • 
re fikrine sadıktır ve Milletler Cemi ~ 

yeti paktının ilhamı altında yapılmıt • 
tır. Bu mütekabil yardım paktı, genel 
bir binanın ehemmiyetli unsurlarından 
biridir. Sovyet Rusyaya gelince, bu l 
memleket hiç ibr arazi talebinde de • 
ğildir. Bu sebeplerden dolayı saylav • I 
lar kurulu, sulhün idamesi için, bu pakt 
projesini kabul etmelidir.» 

Lehlstanda Sahte 
Dolar basanlar 
Yakalandllar 

Var§OVa 27, (A. A.) - Przemysl'de 
bir sahte evrakı naktiye atelyesi ket • 
fedilmiş ve sahtekarlardan yedi kiıi 
yakalanmışbr. Bunlar, 5 dolarlık sah • 
te Amerikan parası yapmakta idiler. 

ispanya, Portekiz ara
sında bir itilaf Yok 
Madrit, 27 (A. A.) - Fabra ajansı, 

İspanya ile Portekiz'in lngiltere ile bir 
itilaf aktetmi§ ve bu itilaf ahkamı mu· 
cibince bir harp zuhurunda İperik ya• 
rım adasındaki bu iki memleketin hi • 
mayesi vazifesini İngiltereye terkey • 
lemi§ olduklarına dair ecnebi memle • 
ketlerde ortaya çıkmı§ olan ıayiayı 
kat'i surette yalanlamaktadır. 

Zonguldakta Kubllly GUnU 
Zonguldak, 27 (A. A.) - inkılap 

şehidi Kubilay için şehrimiz Halkevin
de büyijk bir bir tören yapılmı§tır. 

Konyada Şnhit Anltı 
Konya, 27 ( A. A.) - Şehrimizde 

yapılmtf olan ve Alaettin tepesine ku· 
rulan şehitler anıtının açılma res • 
mi yılbaşında yapılacaktır. 

İstanbulspor birinci takım oyuncuları 
çağm)ıyor 

lstanbulspor kulübünden: Birinci takım 
futbolculanmızm 29/12/935 pazar günü 
saat 11 de behemehal Veznecilerdeki ku
lüp merkezimize gelmelerini dileriz, 

Yeni Neşriyat: 
Çağlayan - Antalyada bu isimde bir 

edebiyat, san'at ve kültür mecmuası çık -
mağa başlamıştır. İlk sayısında Ulusal e • 
debiyata doğru, Viyanada ilk öğretmen, 

Bizde tenkit tahammülsüzlüğü, Belkis ha
rabeleri, Tiyatro, Devlet malına saygı baş
lıklı yazılarla, gene şairlerin birçok yeni 
ve güzel şiirleri vardır. 

BaymdU'hk itleri - Bayındırlık Ba -
kanlığı tarafından çıkarılan bu mecmua 
son sayısını fenni kısma tahsis ederek çı -
karmıştır. İçinde bayındırhğa aid birçok 
alakalı yazılar vardır. • 

Yeni Adam - Yeni Adamın 2 nci yıl 

son sayısı olan 1 04 üncü sayısı çıktı. Dik~ 
kate değer birçok yazılar arasında ismail 
Hakkı' nın Geneler için büyük tehlikeler, 
Çami'nin Siyasa acunu, Magdeleine Paz'ın 
Kadın ve çocuk düşürme yazıları vardır. 

Ülkü - Ankara Halkevleri merkezi ta
rafından çtkarılan bu kültür mecmuasının 
34 iincü sayısı tanınmış yazıcıların yazı -
lan, şiirlerile çıkmıştır. 

Son Posla Matbaası 
Mcs' ul müdür: Ali Haydar Kermen 
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tiPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur, 

.Amba1aj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

VALNIZ 

eunes 
PİLd 

Yılbaşı 
Münasebeti.e 

20 Birinci l{anun ila 10 İkinci 
Kanun müddet zarfında 

Peşin para ile satın alınan her 

Elektrik aleti için 

• 
AT 1 E 

0 

ı o 15 tenzilat 

Yapacaktır. 

Türkiye~ 

lMAR BANKASI 
Sermayesi: Tamamı tediye edilmiı 

1,000,000 Türk lirasıdır 
Yol ve mebani inşaatı 

ve bilcümle banka muamelatı 
Yeni Postane arkası Aşir Efendi caddesi İmar Han. 
Telefon : İstanbul, 24527 ve 24528. Telgr. Adresi 

İstanbul İmar 

Doğdugu11uz tarih ne olursa 
olsun, bu Hne lı:ar:andığınız 

•e müteakıp aenelırd• ka• 
zanacağınız parlak muvaf· 
fakıyetler yıldıılara değil, 
'bizzat bndlniıe medyun • 
•ur. Şimdi her kadın hatta 
Hlmuş nya buruımuı bir 
1ttu malilı: olıa bile cildi· 
ae gençliği iade edebilir. Vt-
7ana Üniverıiteal profesörll 
doktor Stejıkal'ın huıusl U• 

ıulll dairHiııde genç hay· 
vanlardan iatiheal edilen ve 
Biooel tabir edilen gençleş· 
tiriol ce•her timdi, pembe 
rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Yal
nız geceleri yatmaıdan ev· 
vel tnibilı: edeceğiniz bu 
krem, uykunuz eenaeında 

cildinizi besle.r n gcınçlet-

tirir. Yüzüa zayıflamıt ade
lelerinl lı:uvnUeadlrtr. Sa.o 
bahlan; lteyaz rengindeki 
( Yağsız ) Tokalon kr .. 
mi kullanı· 
nız. Mü11· 
belit me• 
aamatı 11k
la1tırır 'f'e 
ıiya~ iten
leri giderir. 
Bu krem 
beyazlatıcı 
besleyioi vt 

mukavim • 
dir. Bu yeni gençleştirici teo· 

rlbeyl yapınız. Yüztinüıde 

ha&ıl olaoak ıayanı hayret 
tebeddül, ııze mt1'ud ..,. 

munffıkıyetli bir iıtikbal 
temin edecektir. 
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1 işgal Hatırala~ 1 

Ege Topraklarında Kı
zılayın Yardımları 

On Binlerce Kişi iaşe Edildi, Tedavi 
Olundu Ve Giydirildi 

Yazan: Si~ir mütehassısı doktor Etem 
Vassaf: 1stanbul Cağaloğ1u 

Ege t raklarrin qgal alhnda bulun· Fakat Kızılay, her felakete zamanında 
duğu un lmaz ve açıklı günlerinde Kı • yetiten en büyük yardunmı bu zamanda 
zılayın iı:cdadı ııhhi heyetlerinde bulunu· esirgemedi. Merhum doktor Mustafanın 
yorduk. Bağaraaı, Koçarh, Çine, Bozdo- reialiği altında doktor Ragıp (İstanbul ma· 
ğan, Aydından ve Sökeden, Nazilliden arif sıhhat müfettİ§İ) doktor Sabri, eczacı 
evini, bahçesini ve servetini terkederek ge· ve doktor Sıpgatullahın teşkil ettikleri yar· 
len binlerce muhacirlerle dolmuıtu. dun heyeti Aydını merkez yaparak eski 

Sıtm , açhj.ın ve sefaletin kanat aç· mesaisine koyuldu. Aydın sıhhat müdür. 
tığı, halkm ölümle pençel~tiği giiıılerde lüğü vekaletini ve merkez hekimliğini yap• 
Kızılay 'be!inci imdadı sıhhi heyetini tq• tığım sıralarda Kızılayla birlikte istas • 

kil ederek bu yerlerde birer dispanser aç· yon civarında yeni barakalar kurduk. Eski 
mııta. Şiı:cıdi Balıkesir Saylavı doktor Lut· yıkık evleri yardımla tamir ettirdik. Un, 
finin re· - i altında doktor Cevat Refik, para, battaniye Ye elbise dağıttırdık. Gö· 
Vefik V af, Ihsan Arifi, Retit Sami, çenler Kızılayın hazırladığı bu ıefkat 

efil Galip, Seyfettin Feyzi gibi sofrasından sıcak bir çorba içebiliyor ve 
güzide adaılarla bu muhtaç ve haıta nihayet aoğuktan sığınabilecek bir çatı al· 
kafilesine yarduna koıuyorduk. tında hayatlarını koruyabiliyorlardı. 

Her lıdWn kendine isabet eden 25·30 ... Egeliler Kızılayı asla unutamaz. O 
bin kiıiyi ıİafe etrneği, bastalıfma bak • zaman bayatını kurtardığı bugünün genç 
mak ve laklannı giydirmek bol'CUDD Ü· Aydın ve Mendires çocuktan Kızılaya 

zerine ahmJb. Milli mücadelenin geri bat· borçlu olduklannı hayatlarına mukabil bu 
larmda diipnan hududuna 3-5 kilometro- cemiyete ebedi bir imanla bağbdırlar. O· 
Juk, bir m:aklıkta can kurtarmağa uğnqan •• d" ki b. k" 
., __ , b b" "k dımını • al nun ıçın ır ne zaman ır o§ede felaket 
~naym u uyu yar lfK • • • 

·· f t ·· E • M dir kı habenm alsalar, ılk önde Aydın balkının goren, e goren ıemn en es • 
_,_ d b b ocuklar yardım elinin uzandığı görülür. 

yuarm a atıyan ana ve a a ç ı 

pek İyi b&tırlarlar. O zaman yokluk içinde imdada kotan, 
İmdad eyetleri istiklal harbi devam et· Kızılay' bugün bütün Türk milletinin mÜf· 

tiği müc:ld-et zarfında faaliyetini eksiltmedi terek yardınlı altında hiç fÜphesiz daha 
ve çoğa • Nazilliden Antalya ve Bordu· zengin ve halka daha çok yardım edecek 
nı nakle en doktor Feridun ve Burhanın bir vaziyettedir. 
idare ett.ii.i dispanserlerde Aydm havzasın· Romanyadan gelen ıöçmenlere ve • ge· 
dan ora a göç eclenleri kurtarmağa uğ· leceklere de ayni yardnnı yapmaktadır. 
raııyorlardı. i11al altında bulunan o zaman Mekteplerde fakir ve kimsesiz çocukların 
Ltanbuld i Kızılay merkezi umumi • ye:meklerini verebilmek için her yardımcı 
sinin çok edaki.r reisi Celil Muhtar boca· cemiyetten evvel Kızılayın faaliyetini gÖ· 
nın yüks - vatanperverliğini bu vesile ile rüyoruz. 
batırlam bir borçtur. Kızılay harpte ve sulbte Türk toprakla-

İtıal senelerini Kızılaym ıefkatli rında ve hatta daha uzak illerde yaııyan 
himayesi tında geçiren bu insan kütleleri dünya fakirlerinin imdadına yetiten büyük 
nihayet bqyülc zaferin sonunda tekrar top· ve milli bir varlıktır. Yaptığı hizmetleri ve 
raklarına öndükleri zaman; orada ne ha· yapacağı hizmetleri düfünerek ona yardım 
rmacak b . yuva, ne tünen bir sıcak ocak edelim. Bu yardım kendi kendimizi koru
ve ne de yiyecek bir lokma ekmek bula- mak için daima en lüzumlu bir vatanper-
bilmiflerdi. verlik olacaktır. 

Sayın Müşteri!erimize : 
H r seneki gJbf piyasaya yoğurt getirmeğe başladık 

i 
1 

KIZILAY Sayfa ır 

Beıeriyete beli olan fareleri imha ediniz 

FAR HASAN Fare Zehiri 
Fare zehiri macunu 

Bir parça ekmek veya pastırma veya yağlı 
gıdalara sürülerek farelerin bulundukları ye· 
re bırakınız. Bilhaua sıçanlar derhal ölür. 

25 kuruıtur. 

Fare zehiri buğdayları 
Farelerin bulundukları yerlere serpiniz. 
Bilhassa küçük farelerle fındık fareleri 
derhal ölürler. 

Macun ve Buğday ikisi bir 
25 kuruıtur. 
arada 

Bazı fareler buğday zehirinden hoşlanır ve bazıları macun yemek ister. Bazı fareler sabah 
yediklerini akıam yemezler. Bunun için farelere her iki çe§idi vermek lazımdır. Bunun 
içindir ki her ikisini istimal eylemek çok muvafıktır ve bu ıuretle farelerin ana, baba ve 
silsilesi muhakkak ve kat'i surette ölürler ve kokmazlar. lkiıi bir arada 40 kuruftur. 

Hasan deposu : Ankara, lstanbuı, BeyoQlu 

BUGON 
KUM6A~ASINA 
~~Oll~ATAN 
j(\ COK EL 

ftfl:ı 

' 
.. _ -YA~N 

CEK DEf.TElllNE 
IMZA,ATAN 

flOYOK EL 
OLACAKTI~ 

TORK(Y 
rs 

~ANKASI. 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikası 
HOF • HERR • SCHRANTZ • CLAYTON - SHlJTTLEwORTHA, Şirketi Türkiye Merkez Şubeıi 

lstanbul, Sirkeci, Ankara caddesi No. 18-24 Telgraf adresi HOFHERTON, Tel. 23577 

Şubesi: A D A N A 
Emsalsiz derecede mükemmel, aağlam, aade ve lkbsadi 

MAZOT 
TRAKTÖRLER 1 

1936 modelleri 
25, 40 ve 50 beygir kuvvetinde 

Çelik pulluklar, orak Ye harman makineleri, Motör ve lokomoblller, değirmenler, yem kırma 

•• emme makloalarJ, ekremöıler, SantrifUj tulumbalar, her tUrlU ziraat maklnaları. 
Mazot yakan mUstamel fakat tamir edilmiş Diring traktörleri çok ucuz fiyatla satılır. 

~---------------------------------·--------·--------!' AVNi 
arkah yoğurdu aramanız alhhatlnlz ve Kızılay karagün J-~ O ROL O G • OPERATÖR 

menfaatiniz icabıdır 1 · dostud!!! 1 Dr. R E Ş İ D 
Adres: Yoğur şubesi Tütün Gümrük No.10 ~-----------1 İdrar yolları hastalıkları mütehasslSI. 

HÜSEYiN 

" J/I 1 Kızı/aya aza olunuz/. 1 Muallim kitapları, Çocuk kitapları, (Eski Mulen Ruj karşısı) 
.,. Vehab B. Ap. No. 61 

• 
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18 Sayfa 
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Mektep Çocuklarına Kızılay Yoksul 
Tarafından Sıcak Yemek Veriliyor 

Kızılay tarafından bealenen yavrular yemeklerini yenerken 

Yurdun bir çok köşelerinde yoksul ve kimsesiz çocuklara şefkat ve yar
dım kollarını açan Kızılay, yeni yıla yeni faaliyetlerle girmek üzeredir. Bu 
arada kurumun en büyük hareketlerinden biri de şehrimizde aş evleri aça -
rak ilk mekteplerdeki yoksul çocuklara sıcak yemek verme~e başla~asıdır. 
Bu i ş için Kızılay reisi Dr. General Alinin biiyük himmetleri dokunmu~. 
evvelce peJc dar bir kadro içinde kaybolan bu yardım genişletilmiş ve ço -
ğaltılmıştır. Köşede bucakta yemeksiz, gıdasız kalan yurdun yarınki evlat -
lcı rını doyurmak, sevindirmek istiyorsanız, Kızılay en ufak yardımınızı min
netle karşılayacaktır . 

. .:....:.:..-=--:::.:.....:...====================================-=-===----===:ı 

1 a Barış T kliflerin · 
n Kab Em mi? 

R o a 27 (A.A.) - Giomale d'italia tabane1cr vücude getirmİ§ oldugu Aksu • 

Paris sulh tekli!leri hakkında <Asude ve mun iadesindeki imk&.nsızlığı, 

k t ,. b. t k•t k d. a...! 3 - ltalya'ya verilmesi teklif olunan a ı ır en ı yapara ıyor aı . . • • • • .. 

ı Danakalıe ve Ogaden erazısmın bırer çoL. 
talya, aıağıdaki sebeplerden dolayı d "b t 1 • • _ en ı are o ması, 

Laval - Hoar tekliflenm kabul edemezdi: 4 ı· t ly üf' • k. t h • • - a an n usunun ıs anına a sısı 

1 - Elli senedenberi balyaya ait bulu- tasavvur olunan rruntakada ltalyan nüfu .. 

nan a•az"nin Habeşistana terkedilmesinin sunun ve menafiinin himayesini temin ede
im!:" n alığı, cek kat'i herhangi bir sarantinin mevcut 

2 - İtalya'nm esirleri kurtannq ve baa- ohnam ı 

Hilaliahmerden 
Kızılaua • 

[Baştarafı 1 l inci yüzde] 
Jetlerin mütareke sırasındaki kor • 
kunç durumlarına rağmen, İstiklal 
sa ;aşına da yardımdan geri kalma -
dı. Bu, eli kolu bağlı bir adamın ya
pabileceği yardıma benzese bile öz 
bakımından yük sek bir hamledir, 
cemi etin tar ihini şereflendiren bir 
harekettir. Şimdi bu cemiyet bütün 
salibiahmerler gibi harp ıırasınd'a 
yapılacak İ§ler için bazırl nmıı ol
makla beraber memleketin içtimai 
ihtiyaçları ile de yakından alakadar 
olmr-ktadır. Bu sene yalnız Jstanbul 
ilk mekteplerinde bulunan 10 bin -
den fazla yoksul çocuğa sıcak ye -
mek dağıtmıya batlamaıı da o ala
ka cümlesindendir. 

Hilaliahmer bayrı ve felakete uğ
riyanlara yardımı ıeven Türk mil -
(etinin yaradılıJına en uygun gelen 
bir teşekküldür. Onu korumakla 
kendi varlığımıza hizmet etmit ola
cağımızı unutmıyahm. 

M. Turhan. Tan 

T. R. Ar•• Edeni Tebrik Etti 
Paris, 27 (A. A.) - Eden'in İngi • 

liz hariciye nazırlığına tayini dolayı • 

siyle Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüıtü 

Aras ile Eden arasında pelc samimi 
tebrik ve teşekkür telgrafları teati 
edilmi§tİr. 

FOTO S0REVVA 
Türkiyenin en tanınmış ve rağbet kazanmış artistik foto -;raf e\ idir. 

Bc,lioğlu Tündbaşı. Tel. 43495 

Ha:iç Vapurları Muvakkat idaresi 
Direktörlüğünden: 

1935/ yılı iç.in verilmif paraıız paaolarm 31/12/935 ten sonra aes
miyt:.ceği ilan olunur. 

KIZILAY 

NEDKALMiNA 

kutunun içinde kadın gUzemnının .....:--... 
••rrt glzU oldu§unu bllivormusunuz ~ 

Birincikinun 23 

-~KANZUK~ 

MEYVA TUZ 

Tabii mcyu l usarelerıle hazırlan -
mı!I yegane meyve tuzudur. 

Mıde, banak, kara c:i~ er, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalıdır. 

Ha.ı:mi kolayla tırı r, inkıbazı izale 
eder. 

INGfLIZ KANZUK ECZA 'FSI 
Beyoğlu - İ stanbu l 

OH, GENÇLi K 1 ... 
Artık buruşuk ve solmuş yüz k,almadı 1 .,, 

Hayahn ilkbahan uzablmıştır • •• 
Ne büyilk saadet 1 Evet ... Fakat, ya• 
şın yüzünüzde bırakdığı solma ve ih· 
tiyarlama izlerini izaleye çıılışmalt 
şartile •. . Bunu da GIBBS guzcl "I( 
kremi ve pudrasının muntaz:ımen ıs~ 

1 
timali ile temin edebilirsiniz. Yilzü.., 
nüzün güzcllig-ini müdaf&a ve idam\ 
edecek ycgline müstahzar bunlardır.• 

Uzun senelerin tccriıbe mahsulil 
olan GIBBS güzellik kromi , cildi 
besler ve canlandn:ır. GIBBS güzel•. 
lilc pudrası ise, kuru ve yaQ'lı cilc:h 
lerde bile yapışır. Bu pudra sarı~ınJ 
esmer, kumral her tene elverişlidir. 

Yeni, nefis ve tabii parf ümlcrl~ 
istihzar edilen GIBBS krem ve p~ 
drası, yüzünüzde bir scvimlJlik yar ... 
tırlar. Bu i'Üzellik mOıtahzarları, p,. 
r:iı kadınının cuibesinl temin elmiş• 
tir. Size de aynı tesiri yapacaktır. 

&ı<REMGPUDRA 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübqı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
Han Tel. 22740 

..ı---·· Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 28 Birin

cikanun CUMARTESi gunu 
saat 19 da IZMIR'e kadar. 

u8148u 

Mersin Yolu 
VAT AN vapuru 29 Birinci· 

kanun PAZAR günü saat 10da 
MERSiNE kadar. H8146n 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 29 Bi 

rincikanun PAZAR günü saat 
20 ile RIZE'ye kadar. «8147 • , .................. , 



27 Birincikanun KIZll..AY 

SEVGiLi YURDDAŞ: 
Yalnız senin paranı alınak için senin anlamadığın 

bin bir çeşit yabancı isimlerle piyasada satılan tır~ bı~ 
çaklara artık ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü; yurdumuzda 

Sayfa 19 

en yüksek ve tercihen kullanılan öz kardeş malı olan T R A Ş B 1 Ç A 
~ BOZKURT ve HALK tıraş bıçakları boşluğu doldur- 1.----===========-.:::!~ 

muş; onları kullan ve arkadaşlarına tavsiye edersin. 

BOZKURT ve HALK tıraş bıçakları sahipleri biz: Fehmi ve Mehmet 
bütün kan karde~ierimize bayramlarını ve geni seneyi yürekten kutlu/arız. 

~~m~~~.~~.~.1~~,~~~ •• : 1 Doğru Değil : Kullananlara Sorun: 
bıçaklarımızm düşmanı çoktur, bu düşmanlar şüphesiz Türkün BOZKURT bıçağını bazı yerlerde yedi buçuk ve on BOZKURT bıçağında mevcut yeniliklerden bilhassa 
gözu açılmasını istemiyenlerdir. Saygı değer müşterilerimizden kuruşa sattıklarını öğreniyoruz. Bıçağın yüksekliği ve SERT ve YUMUŞAK sakallar içiniki cins bıçak yapılı~ 
rica ederiz. Bıçaklarımızı satıcılardan alırken küçük paketlerin fazla tercih edilmesinden ileri geldiğini anlıyoruz. Fakat, 1 şınınisabeti ve tıraş olacağınız günlerin bıçaklar kena~ 
et' etlerine ve açılıp açılmadı~ına dikkat etsinler ve ufak bir zararımıza olan bu hareket doğru değildir. rında yazılışın mü~terilerimizin çok hoşuna gittiğini al-

e görenler derhal bize bildirsinler. Her yerde BOZKURT 5 kuruş, HALK 100 paradır. dığımız mektup1ardan iftiharla öğreniyoruz. 

Y ı başı Eli·· nasebeti]e son moda malların büyük 
Flratlarımız son derece acazdar. 

satışı 

eyoğlunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edllmlştir. 

En on modaya muvafık bütün mevsimlik çeşitler 
Par·s 

Modelleri 

KIŞLIK 

ROP ve 
MANTOLAR 
En son moda 

Kusursuz 
biçimlerde 

M fi 

GllNDÜZ 

ROPLARI 

Yünlü 

Kumaşla· 
rmdau 

21 
Lira 

Zengin Ç&fitlerde 

ŞAPKALAR 
Paris ve Viyana'mn 

son nıodelleri 

Penyuvarlar 
Kloke Kumaşmdan 

Son moda 

5 Lira 

ELDiVEN 
Bayanlar için 

Teminatlı glaH K. 
Siyah Yeya 

renkli 
Teminatlı euıd 
Siyah nya 
r•nkll 
Muhtelif fantaıi 

190 

190 

glase 240 
Nappa deriıln-
den toi füyll1, 
tokalı 270 

Baylar için : 
Nappa derisinden teminatlı 200 K. 
Nappa iç~ tllylıı 250 ,. 
Nappa içi KDrklO 475 ,, 

KADIN 

ŞEMSiYELERi 
şık ve sağlam 

Satenden 125 K. 
Reps'den 210 ,, 
Gloria 350 ,, 
Yarım ipek. 580 ,, 
En asri saplar 

FANTAZI 

ŞEMSiYELER 
GÜZEL SAPLARLA 

KahYe rengi ve koyu mavi 
426 kuruf 

66ve8 uruşluk eşyanın zengin çeşitleri 
*4&9SW?W ;qa:;;,M•QtL;Wt & MMM'kN*'' 

Siyah tilkiler 
Alaska ,, 
Ma,i, gri ve 
kab'\'e rengi 

9 1/2 Lira 
ıs ,, 

til er 28 " Arjante tilkiler 35 " 
Maroken 

K dak Çantalan 
Görülmemiş orijinal şekiller 

YÜNLÜLER 
Kı 'ık rop Ye mantolar iç"o 

pyet zengin çeşitlerde 
kumaşlar 

Bayanlara 
Trikotaj 

Jaketler, bukle yD:ıden 
Yakası Ankara } llnünden 

ş.:, biçimde; 
En ıoo moda bluz •• jileler 

Rekabet kabul etmez fiyatlar. 

Erkek 
Levazımatı 

FanelA pijamalar 290 K. 
Spor gömlek'er 165 ,, 
El örme kazaklar 285 ,, 
En son model yakalar 30 ,, 

MttfM 8 

" Lastesk ,, markall 

Yeni Korseler (Galn•) 

300 kuruıtan itibaren 

Caılp tekilde 

KOPELER, KOLYELER, 
TAŞLI YOZOKLERiN 

PEK ZENGiN ÇEŞiTLERi 

Fiyatlar her keseye 

elveritlidir. 

., .. ,.; 

AVRUPA BEBEKLERi 
Kırılmaz '' ıınıel modeJier 

HER NEVi OYUNCAKLAR 

Züccaciye ve porselen 
talum:armın ıengio 

çeıitlerl. 

Bayanlar 

15 Lira 

MANTOLARA 
GARNiTOR 
KÜRKLER 
TiLKiLER 

her cinsten. 

Rekabetsiz 
fiyatlar 

Blberet, Karakul 
•eaalre. 

Sağlam, Bagetli 
ve bagetıiz 

ipekli çoraplar 

88 Kuru9 

GOCUK ESYA DAiRESiNOE 
' Bebe fistanları 

125 K. 

COCUKLARA YUN JAKETLER 
• 

150 K. 

KARLMAN GEÇiDi 
Beyoğlunun lstlklaı ve Tepebatı gibi iki büyt k ve n hım caa
deıloi biribirlne rapteder. Herkea Geçi~ e ı serbes e g eçer 'e 

r Strglleri gezip dolaşabilir. Eşya d"ll k mech i i ) ok ur. 
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