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Milletler Cemiyeti Yarın T oı)lantıya Çağırılıyor .. 
Dışbakanımız Diyor ki: 

"Beynelmilel O u r u m 
Hadiselerin inkişafını 
En Büyük OH< katle Ta-

Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
merkez;; şefkat alanmdı 
bayramf asmayı yurddaşla· 

M. Mossolini Dün Ma
dencilerle Konuştu. 

ıdan dihyor. 

Senato Meclisi Dün de Müza
kerelerine Devam Etmiştir. 

k ip Edilmesini istilzam 
Etmektedir.,, 

Din bayramlarında yapı 

lan kutlama ve ziyaret ma 
ıraflarını Çocuk Esirgeme 
Kurumuna 
ederiz . 

vermenizi rica 

İstanbul, J 6 [Ô.t:elJ Dü 
ıen dö la Viktuar, bugün 
.Sınyor Muaso!iniye zevci 
Mareıal Dıyeçin bütün ma· 
da lyala r mı Z t eri ted birlere 
kartı mukabil hareket ola
rak vermiıt i r . 

Ankara, 16 (A A.) Dıı· R camızı kabul edenlerin Dante Alıyeri cemiyeti 
bakanımız Cenevreye gider ad arı bayrarr dan önce Ge. idare meclis', emrı altında 
ken 24 saat Belıralla kalarak nel Merkez tarafında gaze· bulunan bütün gümütlHi 
Kral Naibi ve Yugeıılavya teler e neırol~nacak l:ıu ıu· toplamııtır Yalnız dün Tu 
»aıbakanı ile görilıoıüıdür. retle iyiltk ıeven insanlar rJnoda 18 kılo alım ve 240 
Oııhakanımız gazetecilere dostlarını kutlama ve ziya kilo gümüı toplamııtır . 
beyanatında: ret erınl k1Lbul etmtı sayıla· Triyestede fimdiye kadar 

Beynelmi'el duruın hi caklardır. 60J kilo altın . Zarada 20 
diıelerln inkltafını en bü Yurdumuzdaki yoksul ya kilo alt ·n ve 60 kilo gümüı 
yük dikkatle takip edilme· vrucuklar için çok deferli toplanmııtır. 

M Mussolini 
ıuretlle nihayet vermlıttr. 

An karada 
Yarli mallır haftııı 

Ankara, 16 (A.A )-Art. 
ltrma ve yeril mallar haf· 
tası münasebettle memleke 
timizin her yerinde olduiu 
gibi Ankaradada Hakimiyet· 
mi liye meydanında talebe · 
lerin •e halkın lttlraklle Ja · 
pılan büyük bir toplantı he· 
yecanlı göıterilue vesile ol
ınuıtur. 

========---==-======ı:::====s 

Milletler 
Cemiyett toprıntırı çıtınldı 

Cenevre, 15 \A.A.)-Mtl
letler cemiyeU konseyi ltal 
ya · 1 labeı met!!!leıi etraf an 
dald lnat'tere ye Franıa 
tarafından hazırlanmıı pro· 
jeyi tetkik için Çarıamba 
günü toplanacaktır. 

ıini ıstı · zam etmektedir. Her H. Tevfik RıiştLi Aros olacak olhn bu uıuliin be Prens Proopero kolona, 
ıeyi hakklle mühim obrak ima ayni oldufunu söyle- nimsenmeıinl ve yayılmasını yani Malta ıövalye 1erl tart· 
kabul etmek lttyadımızd ır . mlıttr. dileriz katı reisi, tövalye Maltala · 

Hattı hareketimiz barıt Cenevre, 16 (A A.) - Ankrada bulunan Genel ları fedakirhfa teıvtk et 

fikrinden ve kollektlf teırikl Cenevreye gitmekte olan merkez tarafından timdiden mektedir. 
mesaiden miilhemdJr. Türki Dııbakanımız Sofyadan ge para alınmağa baılanmıı- İstanbul, 16 (Özel) - Sın 

Çerken istasyonda Bu'gar yor Muııolinı· k ye il\' Yugoslavya birbiri· tır orporasyon-
başba\canı ve Dııbakanile gö lardan bazılarını ve bllhaı 

ne ayrılmaz ve Balkan Ramazan bayramı 27 bi 
rüımüıtür d il •-

antandının takip etllli amaç· l=-----======ıı:::ıı:=--=--===I rlnclklnun 935 Cuma gü ıa ma ene er KOrporasyo 

lngiliz Oışişleri Baka
nının ıtalyaya Mecbur 
Edileceği Söyleniyor .. 

lara sadık bir surette bafl.. ilbay n6ne rastlamaktadır. nunun erklnını V«!nedık aa· 
dırlar r =========! rayına davet etmft ve ipti 

' dal mevad taharrlyatınan ne· 
Cenevredeki duruma ge · H b 

ıınce, taahhütlerimiz• t utu· Va Parti Bas~akamnm gezisi a e Ş tlc~~~e:::::·~:p· ora•yonu . 
yoruz fakat müldas11p deli 1 ı 

lbay B. Sa im Gündo -- nu lt~lyada demir, rinko, 

Baldvin Kabinesinin Yeniden 
Teşekkül Etmesi ihtimali De 
Vardır. Yeni Dışbakan Lord 

I 

liz ve realiteyi daima naza· ı 1 H .1 d d k · t T 

n ltibare alıyoruz. ian a, Parti lyönkurul baı· UuU un 1 18 onı var. antimon ve manganez ma· 
kanı B. Lütfi Kırdar ~ley denleri bulmaia memur et · 

Halıfaks Olacaktır. 
Yuıoılavya B•ıbakanı da gOn Bandırma ve Gönene Londra, 16 (A A ) - Ha 

mittir. Bulunan kömür ocak· 
Londra, 16 [A.A.] - iz 

veıtiya gazetesi bugünkü 
baıvazııında Fransız in 
giliz tekliflerini mevzuubah · 
ıederek Habeıiıtanın takıl· 

mini ve tabii hale gel •rilme-

bu ı6yledilclerlne ittlrak etti· gltmı,ler ve dOn ıehrimize betlıtanda cephelerde süld\· 
ları eyi neticeler vnmekte · 

ftnl ve noktat nazarların da- d6nmüı'erdir. net vardır. d' 
ır. 

R 8 b k D" ki• l lstanbul, 16 (Özel) _ Se-
Oman)O aş a anı ıyor • ı nato mecltsı mOzakereJerine 

ı devam etmlt Ye mOhlm ka- sini tamamlayan ve b6tün ''Ankaraya Kadar Kü- ı ~.~,~ - llyılular•n• kabul etm- dünyanın dkkatlnl uyandır-

1 

an bir tek ' ıflere hiç bir al· •• 
1 

Bu kanunların bir kısmı ikası olmadığını ve barıı 

Çuk Anlaşma ve Ba - müste~'ekat idaresine aıttir. görüımelerinin yalnız Mille 
ı Ve munkerelere bakan1a r tler Ce ni yeti paktının hadim 

k A 1 
·ı s· 1 dan ve generallerden bir olduğu amaçlara hizmet et an n aşma s 1 1 e 1 r il. inam~ da itlirak etmlıt ı r. ınesi llzım ıeldtfine ltaret 

Mutemlekata ait milzake· ederek töy 'e diyor: 

Devletler Zinciri Teşkil i ~=:~:d~.,M:~:~:· .~~ko:ı~:~ .ı~: So·~:::ıı~:rlıği ~::~-
ve Senato celsesine dofu yetine ve ltalyanm taarru· 

lzmirde 
Yeni yıl mahsulü 

lzmir, 16(A A.) 935 Yıl· 
ında lzmlr bölgeılnfn üzfin 

B Baldvln 
fakı alman tetblrler dahilin· 
de müzabaret etmekten lba . 

incir tüUln rekolteleri ııraı 
ile seksen, otuz. on bet mil 

yon kiloyu bu· muı ve bu 

ıüne kadar üzümden 64 in· 

clrden 28 milyon kilo ihraç 

edtlmif, tOtünOn iıe hemen 

hepsi elden çıkmııtır. Rek. 

oltesl 45 ve 30 bin t?nu bu· 

lan pamuk ve zeytin ya~ı 

ndan ıtmdlye kadar on ve 

Oç bin ton ihraç edilmlıtır . 

Edilmiştir.,, p~~k=i=a=ı=k=e=ri=="='='=m=la=m=a=k==z~u=n=a=k=a-r=t•~e-ll=i -d=e=vl=e=tı=n=it-ti-·==re=t=ti_r. ______ __ _ 

ntden b••'•nm., •• doıtluk Beyruta Giden Zabıta lngiliz 

Oaıir yıllınni ıınziNt 
yapllınıyıcık .. 

Bükreı, 16 {AA.) Ro· 
manya saylavlar Kuru!unda 

Bat bakan hiiki\metin dıı Si · 

ya1a11nı anlatırken demit 

tir ki: Buradan Ankaraya 

kadar küçük an 'aıma ve 

Balkan anlatması ile bir 
devletler zinciri teıkll edıl · 

mittir Bu devlet1er bu aün· 
kü sınırlarının muhafazası 
eıasına dayanan sulh pren 

Devlet Demir yolları ida· siblni bozmak istiyenlere 

resi her yal yapılan tc nzillt · karı• heybetlı bir cephe kur 

lı bayram aeferlerlnl bu yı\ muıtardır. 
Japmıyacaktır. Buna sebep : Bu Um arazi her türlü 
Ocret t•rlflerlnln esasen çok tecavilze kartı karanti t.dil 

lndlrilmif olması ve timdi ki 1 miti ı r · 
t R iı ' ftatların evelce bayram için Sovyet uıya e .< ar~ ı 

J&pılan tenzilattan daha ap· lıklı garanti esasına daya- 1 

la bulunmakta olmuadır 1 nan taba münaaebetlere ye-

1

•••• •• ııım1tıır Heyetimizin Suriye Hü- fr1nsız tıklifi" 1111-
Müf ıülDktan = "' k Q t · y t ... t k ı · f italrın iıi 

CiNSi KURŞ me ıne ap ıgı e 1 Londra, 16 ( A .A ) -
İtalya gazeteleri lnıtltz Fran· 

Bu~day 10 d / 
Arpa 13 Heyetinıiz Zararlı A am arın ran11z tekliflerine karı• taar 
"5-60 Randıman Un 22 ruza ıeçmiıler Ye tiddetll 
10 Randıman un 20 • /simlerini Gösteren Listeyi Su- tenkttlere rtrıımiılerdır. Hu· 
80 Randıman Un 18 1 dudun tashihi neticeainecle 
Kuru Üzüm 37 riye Hükumetine Vermi--tir. İtalyanın eline pek ehem-
Hurma 84 T mlyetslz arazi ıeçeceltnl, 
Kt rılimizln geçer/ne gö lstanbul, 16 (Özel) Su· klan cihetle bu ıibilerln ltalyanın Akıumdan vaz ıeç 
l d k fil 1 t l l t hklk t ı hariçten _urlye hudutlr..nna re m sene sa a aı re 1 r ye ıaze e er ; a a ç meyeceflni Asu flimanmın 

k ti k d t · in Beyruta gltmit olan sokulmamasının daha isab~ 
ıyme !Jll ar a gôs erı Habeılere verllmlyecellnl 

l i l , L~·ı k At zabıta heyetimlzın ı:>uriye tli olacalı hakkında ma· n f ır.ı· ı re ve ze a ın Eritre ile Somali araıında hük6metile temaslarına de · halli hükiimete teklifte bu-
y11rdum11zun Hava kuvve ii vam ettiilni ve zararlı ad lunduiunu yazıyorlar. Hey irtibat teıls edtlemiJeceflnl 
llerit1l artırmaya çalışan ~ amların, Suriye hududların etimiz, bu gibi adamlann ileri ıfirm~ktedirler. Popolo 
llava Kur,ımıına verilme 1 dan hudud l arımıza ıeçllk 'e isimlerini havi bir listeyi Ditalya ı•z~teıi I· al ya Af· 
si S 1 d w 3 5 w • 5 rlnl ve kaçakçılıkla daha urlye hGk6metlne vermit· rtlrada, Avrupada yo una e· 

1 btrwk u1ıuıuduklar J&ph tir. edecektir dt,or. 

• 



aUlus)) un Dil Yazıları 
1) t ı~ i 

İle İndo-Öropeen ve Semitik 
Diller Arasında Mukayese 

-
Dillerin bir kaynaktan geldiği-
ni ilerı süren teorilere kısa bir 
bakış ve (Güneş - Dil) teorisi 
ile ( M. Hilaire ve Barenton) un 

teorisinin karşılaştırılması 
Dillerin ana kaynağını araıhrma yolundaki ça'ıırnalar 

IOll aıır içinde oldukça ileri Kitmiıtir Rununla beraber bu 
yoldaki mukayeıelere Türk dilinin orıj nal varlığmı l<arıt· 
tırmayan Avrupalı ilimler, tam bir muvaffakıyete vardı 

klarına iddia edemezler. 
Dıllerin kaynağı bahsinde baılıca iki meslek göze 

çarpar: 
1 - Monojeniıtler: Yer uüzündeki bütün dil'erin bir 

tek dilden doğduğu fikrindedırler. 

2 - Polijenistlar: Türlü dil familyalarının ayrı ayrı 

vücut bulup inkitaf ettiğini iddia eder!er. Bunlar, bütün 
dillerin bir ana kaynağı o'duğuna kani olmadıkları için 
araıtırmalarını yalnız bir dil familyasının nna dilini ara
mağa hasretmiı lerdir. l'u zümreye göre Ural Altay dil
lerinin baıka bir ana kaynağı vardır. lııdo . Ôropeen de
nilen dillerinin baıka bir kaynaktan vücut bu'muıtur; Ha
mito - Semitik denen dillerin kaynağıda başkadır. 

Biz burada baılıca dil familyalarının karıılaştırılmaaı 
ile uğraıacağımızdan bu ikirıci rneslek 'e meıgul olma 
yacağız . 

,.••••••••••••••o•••••••-. 
: Şundan bundan : 
............................ 

Öz~ekistan baş~akam f ey
zullah ~ocanm Pamu~ ve 
ipek rekoltesi hakkrnoa 

beyanatı 
Türkistanda pamukçuluk 

tarihinde görülmiyen bir 
muvaffakiyet b•ı yıl ba§arıl 

mııhr Tarlalardan iki ay 
lçınde 895,000 ton pamuk 
toplanmıılır Bu yekun ge 
9en yılın iki aylık hasadından 
177.000 ton fazladır Sov 

1 
yeller b i rliği merkezi büro 
lerfne tee'im edtlen bu 895,000 
lan p ~muiun yüzde 1 O u 
birinci nevidir. Bundan ma 

ada Ôz\ıekistan bu ıene 9,000 
ton ipek kozası elde et
mittir. Bu miktar plAndan 
yüzde 10 fazladır. Türkistan 
çihçisinin refaha doğru yü · 
rümesl bu yıl davar mikta 
rının yüzde 17 artışından 

ve görülmektedir. Orta As 
ya endüstrisi yıllık pim on 
ay içinde ödemittir Eve1ce 
hektar ba§ına 18 14 senle· 
ner pamuk a lınan Ôzbeki~ 
tanda şimdi yeni usul erle 
hektarda 30 35 senl( ner pa 
muk alınmaktadır. Münbit 
yerlerde bu miktar 50-52 
sent nere çıkmaktadır. Bu 
na muva7i olarak Özbek 
ç ftç ilerlnin ( Kolhuz<. ula rının) 
günlük kazancı 15 Rübleden 
25 Rübleye çıkmııtır . ikra-
miyeler ve müsabakalar'a 
günde 100 150 kile pamuk 
toplayan itçilerin sa} ısı git
tikçe artmsktadır . Pamuk 
geçen sen«- pılanına nazaran 
90,000 ton eksiktır. Bu sene 
bu miktar iki misli fazlasi le 

l~ABlelrtl".ISll l I } ( 1 iiliMiZll>lf.l~t 
't .... ,.,,. _ • •• • ... ~ - • 

C. H. Partisi K a m u n iskambil 
K o n g r e 1 e r i B i t t i . Masası başında bir genç 

. ~ - . . ~iğer bir genci ağu yarıladı 
Kaya~ey ~amunu pazar gunu a~şamı ~ongresını yaptı. Dün ak~am İzmirler ma 

M 1 k t L L • ' k J J' • ... 1 ı halleıinden İsmail oğlu Mus 
em 8 8 118Sl81180BSlnın yata 8u8ulnln Ç0g8 h m8SI tafa ile eskici Kamil, deli 

,l'I ki d b ı kt d Mehmet oğlu lsmailin kah ul e er arasm a u unma a ır' vesinde işkambil oynarlar 

C. H. Pl(rtisı K~yabey lanmS\sı, Çayderuinin kapa- ken aralarında kavga çık 

kamun kongresi pazar gü tı1ması dilekler arasında bu mıştır. 

nü akıamı Parti kura~ında lunuyordu. Kayabey ka Bun1ardan fsmail oğlu 
HaHn Kaptanoğlunun ba · mun yön kurulu fÖylece ku. Muatafa yanında taııdıiı hı · 
tkanlığında toplandı rulmuıtur; çakla eskici Kamili karnın 

Ônce yönetim kurulunun Haıım Üngör, noter kati dan ve sol ko'undan ~ır su· 
bir yıl içindeki çalıımalarını bi Mustafa Hilmi , Süleyman rette yaralamııtır. Yaralı 
göıterir ve yeni ıene bütc· oğlu Mustafa, Necmetdin hastahaneye kaldırılmıt ıuç 
esi okunarak umumi heye yağcı, Kadir oğlu Yakup. lu da vakalanmııtar. 
tce onaylandı . Kayabeyin yeni yön ku · 

Bundan sonra ıehri ilgilen ruluna baıarılar dıleriz. 
diren dilekler üzerinde fai - Kamun kongreleri bitmit 
deli görüşmeler yapıldı bulunmaktadır. 

"'Kararlar verildi Memle- Gerek ocak ve gerekse 
ket hutanesinin yüz kırk kamunyön kurulları yeni se-
yatağa çıkarılması, bazı çeı ne faaliyetlerine baılamı§ 

melerin ve kaldımlarrn onay· bulunmak,adırlar. 

fazla içenler 
Dün Y etilli cami yanında 

lstanbullu Nuri oğlu İsmail 
ile İzmirler mahallesinden 
Cemal oğlu Cahidin fazla 
sarhoı oldukları görülerek 
yakl\lanmııtar. 

idman 
Bölgesi yeni f ut~ol ~urulu 

Genç Bir Adam T ariada 
öldürüldü. 

• • 
seçımı 

Şehirimiz İdman bölgesi 
futbol kurulu ötey gün yap
tığı fevkalade bir toplanta 
sonunda istifa etmiştir. Bu
nun üzerine umumi heyet 
arasında yeni bölge seçimi 
yapılmıştır. Bu seçim sonun
da yeni futbol kurulu baş 

Manyas Kamunu köylerin · 
den birinde öteygün bir hiç 

yüzünden bir cinayet it1en 

miş, bir genç adam acıkla 
bir şekılde öldürü:müıtür 

' Yaka şöy1 e olmuıtur: 

iti'e uğraıırken ayni köyden 
Bacanağı Eşrefin hücumuna 
uğramıştır Eıref Yahyayı 

feci bir şekilde tabanca ile 
ö1dürmüttür 

Birinci mesleğe bağlanmış olan monojenistler. dillerin 
hepsi bir tek kaynaktan geldiğine teori ıeklinde liani ol 
makla beraber bu ana kanağın hangi dil olduğunda her 
biri baıka yol tutmuıtur. En son ve en yeni olarak bu 
yolda bir idiayı ileri süren fransız dilcilerinden M. Hilaire 
de Barentondur. Bu zat "DiJlerin, dinlerin ve hakların 
kaynağı: Lorigine deı langues, des re' i9ionset des peuplu 
adı altında 1932 ve l 933 senelerinde Pariste neırettiki ;ki 
ciltlik eserinde :;ümer dilinin Hiyeroglif 'e Küneiform ya

zılarını analız ederek, bütün dıllerin Sümerceden doğdu. 

iu teorisini ileriye sürmüıtür. M Hi 1aire de Barenton bu 
teorisini iıpat için elde bulunan Sümer yazılarında buldu . 
ğuna kani olduğu söz köklerinin geniı ve çok anl11mları 
nı 11raya koymuı, bu köklerin türlü dıllude aldık lara bir · 
leıme tekillerini -kendince doğru bulduğu bir yolda kar · 
tılaıtırmııtar. 

kapatılmıştır. Çünkü daha kanlığına Güçten Sü"eyman 

Bandırmanın Manyas lca 

mununa bağ'ı Mürvetler kö
yünden Sarı İbrahim oğlu 
Yahya çavuı sabahleyin tar
lasma giderek çiftini sürme 
ğe baılamııtır. Yahya çavuı, 

Katil cinayeti itledlkten 
sonra izini kaybettirmek 
için hemen kaçmııtar. Fakat 
cinayeti hllber alan Jandar 
ma derhal faaliyete geçerek 
Eırefi kasa bir zamanda ya· 
kalanmııtır. Cinayetin sebe
bi henüz belli dağildır . 

heniiz toplanmıyan binlerce 
ton pamuk tarlalardadır ve 
toplanmaktadır. 

Örmen, üyelıklcre Birlıkten 
Lütfü Yağcılarlıoğlu ve Hik 
met, Yurttan Hulki Kara
han ile Münip Kuyumcuoğlu 

Dillerin ana kaynağım Sümercede Lulmak demek Tü 
rkçede bulmak demektir. Çünkü Sümerlerin Orta Asya
dan Mezopotamyaya göçmüt Türkler ve Sümer dilinin 
de onların birlikte gelirmiş oldukları bir Türk lt:hçesi ol 
dufu artık tarihçe sabit ol muı hakikatlerdP.ndir. 

Platin yerine yeni ~ir ~a- 1 ayrılmıılardır. 
, Yeni futbol kuruluna ba-

hta i ıarılar dileriz: 

Erdekde Oray köpeklere karşı mü
cadele açt1. 

Moskovada orak çekiç Merkez mal ~ire~törünün 
fabrikası direl<törünün yap · 

Arttırma ve e~onomi haf
tası 

Erdek, 14 (Özel) aytarı
mızdan) - Bura özel mu 
hasebe iıyan İsmail Akgön 
Ayvalık özel muhasebe iı 

yar ağına atanmııtır. 

Bununla beraber yalınız lürkçenin Sümer lehçesini 
göz önüne almakla hakikatı tam olarak görmf'ğe imkan 
yoktur . Türk dilinin i k doğuıunu ilk ana kökün ve on
dan çıkan prenıipal köklerin ana anlamın zamanla aldığı 
deftımeleri köke yapııan ve onun manasında nuanslar 

yaratan ekleri ve bunların mana delalet'erini araıtırmak 
lazımdır . 

tığı çeşitli sonuçlar !!onunda emri geldi. 
130 ) derecesi hararete de· Erdek, 14 (Özel ) 

Böyle bir arattırma nericesinde Türk jenisinin bul 
duğu büyük hakikat, "Güneı - Dil Teorisi" ile ifade ve 
izah edilmiıtır. 

M. Hilaire de Harentonun Sümer teorisiyle türk jeni 
ıinin doğurduğu "Günef - Dil teorisi" nifilolojik metot 
farında ve kelime mukayeselerinde karıılaıtırmak iki teo 
rinin mu vaff akiyet derecesini ölçmek için kafidir 

vamlı mukavemet eden ma· 
den ha itaları bulun 
muştur. Bularm biri de yüz· 
de 80 ni d~mir yüzde 20 
si kromla alüminyomdan 
yapılmış bir halıtadır ki bu
na fikral adı verilmitlir. Bu· 
ndan yapılan teller 1000 de 
rece hararette 3000 saat 
mukavemet etmiş ve bu ha . 
raret altında çahşmı~ 'ır. Me
gapir adındaki diğer bir ha
lita da 1300 derecei hara 
ret len yukarı derecede de 
erimemiı ve bu suretle bu . 
nun çok pahalı laboratuvar 
a letlerinde platin yerine ku
llamlmaaı kararlaıtarılmııtar. 
Megapirde mahtelif nisbette 
demir, krom ve aleminyom-

Bu yazımızda i~i teorinin fi1olojtk metotl&rıııı kısaca 
gösterdikten sonra fransı:t dılcisin in "Muhtelıf dıllt'r<le at- ' 
etin isimleri Les nom du feu dans des diverseı ıangues" 
baılığı altında yazdığı parçadan 10 dilde ateı mefhun u 
nu anlatan kelimeleri alarak birer birer ve sıra ile evela 
M. Hilaire de Bareto11un etimolojik usulünde ıonra da 
"Güneı Dil teoriıinin metodunda analizleri göıtert'ceğiz 
Hu iki etimolojik analiz sisteminden hangisinde isabet ol · 
duğunu okuyacakların takdirine bırakıyoruz. I dan ucuz o 'arak laboratuvar 

aletleri elektrik sobaları fi· 
an yapılacaktır. Hunun f iva· 
tı platine nazaran 200 300 
defıt ucuzdur . 

M. Hilaire ~a Barenrenun filoJpjik metodu 
M. Hilaire de Barenton 

dünya dillerinin iptidai kö 
klerl Sümercede olduğunu 

olif ve küneiform yazıların 

hallinden çıkarmağa ç cı lışa 

rak umumi mefhumları bu 
bir esas teklinde ifade ıle manalarına göre paçalanıak 
iktifa ederek insan fıkrinin yolunu tutmuştur . 
ilk önce hangi Ana anlamı 
idrak ettiğini ve bundan çı

kan an ' amları ilk önce na · 
111 bir sıra ve nizam altında 
ifadeye ça lııtığını araıtır

maktan ıeri durmuştur . 

Yalnız · ümer yazılarında 
görü 'en tek heceli köklerin 
müteaddit manaların• hiyer-

Güneş Dil teorisinin filo
f oji~ metodu 

"G jneı Di ,, teorisi, in
san 'arııı ıuurla i<ainata bak
ktıkları zaman en vel anla 
yıılarım tahrik eden ve bu 

anl a yışı sesle ifade ihtiyacı 

uyaedıran objenin "Güneı,, 

olduğu esui yle baılar. 

"Gü ,eı mefhumunun in
san d ı nıağanda uyandırdığı 

önce konkre, sonra abstre 
mefhumları da, "ı§ık . sıcak

lak ate~ hareket lmtidat, 
zaman , mesafe. ıu, renk se ı1 , 

esas sahip, A1 1ah, yükseklik, 
büyüklük kuvvet, kudret .. " 
Ana fikirlerinde toplar. 

(Sonu var) 

Sağlık ve Soıyal yardım 
bakanlığı muhasebe direktör · 

lüğü birinci mümeyizliğine 

atanan diğerli Malmüdürümüz 
Mehmet A li Onurun atan
ma emri llbaylığa gel miıtir 

Def terdanmll ilbayh~ça 
ta~tir edildi. 

Defterdar 1 ehçet Erdoğan 

ilin aylık tahsilatını yüzde 

elliye çıkarmak hususunda 

gösterdiği gayret ve faali 

yelten ötürü libaylak maka· 

mınca iaktirname ile taltif 
edjlmiştir Kendısini kullu 

larız. 

Bugün saat 14,30 da ilk 

okul talebesi, hükumet ve 

uray memurları , Parti, le 

ıekküller ve bütün halkın 

iftirakile Cumuriyet alanın 

da büyük bir toplantı ya
pılmıştır. 

Toplantıya Cumuriyet 

martile başlanıldı , bundan 

sonra ulusal ekonomi ve 

arttırma kurumundan Mu 

ammer Ağan yerli mallar 
hakkında bir ııöylev verdi. 

Bundan sonra oku a tale 
besi ellerindeki propagan 
da levhalarile ıelıir içinde 
dolaşmıılardır. 

Son hafta içinde kuduz 

oldukları ıüphe edilen kö

peklerin ısırma vakaları ço
ğaldığından ur ay sıkı tedbir
ler almıştır . Bunun için sa
hibi olan köpeklerin boyun
larana tasma, ağızlarına da 
birer maske konması. akıl 

taktirde başı Loı köpekle
rin ö 1dürüleceii ilan edil · 
miştir . 

K ~vakh ilçesinin adı değişti. 
Edirne iline bağlı Kavak · 

h ilçesinin adının "Meriç" e 
çevrilmesi icra vekil eri he· 
y~tince kabul edılmittir 

Y~osullan gözetme ~irliği ,_ .. ,1ı.~M.~~~j~~r~'1tf"'~.;;1,~,~~·"-~~.~~ 
yararına ~onser 1 SENENİN EN HÜYÜK MUAZZA" HARİKASI 1 

Önümüzdeki perıembe gü · 1 ~ 
nü akıamı saat sekizde Ha- r;ı K LEO PAT RA 1 
lkevinde yalnız bır gece iç i 
in yoksu ları gözetme bir l iği ~ 

yararına İstanbul radyosun ~ eu·vu· K GAlA OlARAK 
un tanınmıt okuyucuların J..•,. i .,..,, 
dan Cevdet ve arkadaıları '-' 

tarafından bir konser veril - ~ Perşem~e akşamından iti~aren SEHiR SiN[MASINOA l! 
ecektir 1 GÖST[RiL[CEKTiR. 1 

Bir atanma 1 m. 
><çık bulun•n Ôme<köy ! YERLERİNİZi ŞİMDİDEN ALOIRlllZ. i 

kamunu tahrirat katipliğint! ~· ~ 

Cevat Saltık atanmııtır. )\~~~~~~~~~~I\ 
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Fransa Cenevre için 
Harp Etmiyecektir. 

1 YffZ/fN: 
flANRr L.lfEH Y 1 

Fransı: Seneto /Jtşişlt>ri 

Komisyonu ikinci /Jaşkam l 
Hiç çekinmeden sÖ} lıye sabit o1an devlete karşı yalnız 

bilırim ki halyaya karşı ekonomık değı l a ynı -zamanda! 
~ecri tetdbirlerln tatbiki süel tedbirlerin de elbirli~i 
Fransada hiç fle iyi kar~ıla · ile alınmasını emreder 
nmıt de~ildir. Cenevrenin özel bir komi· 

l ransada Milletler Cemi te karariyle aldığı yarı ted 
yetinin sıyasasını tasvip ede bir~er maddenin türe l ifade· 
nler yirmide bir bile tutm · sine uymama ktadır. 

a:ı: İtalyayı hem mi letler ce. 
Fransa hükumeti bu sıya miyetine bir üye olarak bf. 

saya evela Millet ler Cemi rakmak hem de ona karoı 
yct ı andlaşmasındaki teahhü · harekete geçerek bir para 
dlerine sadık kalmıı olmak, doksdur ve her hangı gün 
fakat bunun üstünde İngil açık bir düşmanlık h alinde 
tere ile olan tam tesanüdü- şe klini değiştirebi l ir. 

nü muhafaza etmek için , Bir Fransı7 ata sözü kapı 
ister ietemez katılmıştır . nın ya tam açılmuı yahut 
Çünkü büyük harpten beri büsbütün kapanması gerektir, 
bu tesanüd, Fransız d f sıya- der 
sasmın mihveri olmuştur. 

Fransada zorlanmış o mak 
intibası vardır ki bununda 
sonucu acılık ve telaştır. Bu· 
hisler türlü türlü tefsirlere 
uğramıştır. Fakat f ransada
ki gerçek lngilz dostları ki 
onlardan birisi de benim ya 
pılan hareketler ı n yalnıtlı 

ğından ve tehlikeye yol aç 
masindan dolayı esefle11m· 
ektedirler. 

Sulhu ve adaleti ne ka 
dar candan istediğir e emin 

olduğumuz ingil iz n illet ine 
derin saygılarımızı bildirm
ekle beraber lngiliz hüku 
metinin şüpheli . tehlikeli ve 

zararlı tedbirleri neden do
layı almadıkls rını anlamı · 

yor uz. 
Bizim mütelealarımız şu · 

nlardır: 

Millet ler cemiyeti andlaş 
maaının on altıncı maddesi 
nin ilk tazyik olmak üzere 
ekonomik zecri tedbirleri 
gtrektirdtği vazıh değıldir 

Maddenin metni ancak 
harp halli resmen ilan olun

duktan sonra, suçlu olduğu 

Eğer milletlerarası tedbir 
ler günün birinde silahla 
kotarılacaksa bunu ya pa · 
cak olanlar, timdiden açık 
ça söylemek cesaretini gös 

termelidirler. Bunun sonu 
cu çılgınca ve iğrenç hır ha 
rp olacaktır. Eğer maksat 
bu değilse neden işi oraya 
götürecek bir sıyasa güdül 
mektedir? 

Bu metodla bir uzlaıma 
ya varmak umudu en büyük 
bir hatadır. 

Kendisine kartı boykot 

yapılan bir millet gayet al 
ıngan bir durumdadır. O, 
alacağı tedbirleri ve yapa · 
cağı hareketleri kendisine 
karşı gösterile n şiddetin hır 

reaksiyonu gibi anlatabi 

lir. 
İtal ya büyük Brltanyanın 

çok sağlam bir dosbu idi Eğ 
er bu ınyasa böyle gidecek 
olursa bu dost ebediyen kay 
bedilecektir. 

Latinlerin kuşkuları kolay· 
ca uyandırılabilir. Onları 

yaralemak bir katadır ltal· 

ya ise Avrupanın ve bütün 

fAı,,E\ KAl\IU;ll,,AIU \ ______ , 
ULUSAL ROMAN: N<1 28 YAZAN: 

MUAMMER GÖZALAN 

iKiNCi BÖlÜM 
Doktor Cemil 

Kalamııtald ufak k öşkün 

kapısını çalarken biraz son
ra kendisini karıılamağa 

geleceklerin duyacağı heye 
canı düşünüyor, için için gü· 
lüyordu. Tam on senedir bu 

kapının zilini ça 1 mamıştı 
Hundan on sene evel arka -

bir adam olarak dönüyor 
du 

Tam on sene. bin türlü İ~ · 
lirap içinde geçen bir yolun 
başlangıç ve bitim noktası 
bu evin kapuı olmuıtu . 

Parmağı ikinci defa zile 
gıftı 

dünyanın istikbali üzerinde 
ıhmal edılmıyec elc ı;urdte 

amil olacak bir bir memle
kettir. 

Fransa Londra ı 1 e Roına 

nın arasını bulmak için ça 
balamaktadır Acaba bu İf 

te muvaffak olabilecek midir? 
Eğer İngiltere isterse bu 

olur Fakat bugüne gelin 
ceye kadar bu yolda bir di 
lek gösterilmemiıtir 

Fransada bu yolda va kit 
kaybedildiği ve sıkıntı çe · 
ki\diği ve sıkıntı çekildiği 
kanaati vardır 

Ve İtalyan dostluğunurı 
soğuduğnna ve kendi"inin 
kaybettiAi şeylerin Almanya 
tarafından kazanıldığına ka 
ni olmakla müztaı ibtir. 

Fransa kendi kendbine 

fU soruyu soruyor: 
Milletler cemiyetinde bu 

lunmiyan ve yahut ondan 
çekilmif olan millet'er nasıl 
olup da imttlyaz'ı bir vaziyete 
girmektedirler 

Bundan daha kktü olan 

taraf ekonomik zecri ted 
birlerin mil letlerarası eko 
nom i ilğilerine yaptığı fen:ı 
tesirlerdir. 

1914 1918 büyük harb 
öldürdüğü adamlardan ziya
de ekonmi ve tecim a1anın 
da dünyaya zarar vermiotir. 
Bu yüzd~n her millet. karoı 

tarafın yapamadığı meddele 
ri kendi yaptı bu yüzdedn 

ekonomik işlerde kendı ya 
ğıyle kavrulmak ve baıına 
buyuruk olmak ortaya çıktt 

Bu suretle fazlft üretim 

yüzünden dünya buhranı 1 
meydana çılctı ve bütün 
ümudları ko1111ıularlyle tecim 

yapabilmekte olan millet'er 
bunu yapamadı' ar. 

Tem bu vaziyeı biraz 
düzelmeğe baılamııtı; bu 
sırada da zecri tedbirler or-
taya çıkarıldı ve durum e~ 

kisinden daha fena bir ha · 

le getirildi ltalya ile tecim 
yapmak itiyadında olan me
mleketler, bugbn ltalya ka-
dar ınkıoık bir haldedir 
Jer. 

Bu suretle kesılmiı olan 
tecim ilgi leri ğemen yeniden 
kuru 1abtlek midir? 

Bugünkü vaziyet devam 
edip giderse buna imkan 
yoktur. Hatta bugün bile 

Milletler Cemiyeti üyeleri 

doktordan ayrılmıyan Meh 
met harp sonunda da Cemi

lin yanında kalnıııtı. Evli 
idi, köyde bir ayşesi vardı. 

Buna rağmen doktorun sev 
gilini , yavuklusunun hasreti 
ne tercih etmiıti. 

Topuksuz bir terliğin 

taılara sürtünmesinden 
çıkan bir ses yavaş 

yavaı kapıya yaklaıtı . Ce
mil bu gelenin (İkbal J Kal :' 
fa olduğunu anladı. 

- Demek, daha ölmemiş 
ne eyi: dıye düşündü Geçen 

bu kadar uzun bir zaman 
içinde ihtivar kadının ölebi· 
leceğini düşünmüştü . Onun 
hayatta olması kendhini se
vindirdi. Çocukl uğu bu Su 

sında uker ceketi ile bu 
evden çıkan doktor Cemıl 
timdi, on sene sonra beli 
biraz bükülmüı , omuzları 

biraz daha eğilmlf, başında 

ağaran saçlarla, bam başka 

Mehmet, dol<torun e mek
tar n eferi biraz daha geri
de eşyaların yanında duru
yor , efend isine bakıyordu . 

1 danlı Dadının koynunda ge 
çmişlı . Onu bır ana gibi se 

verdi 
Uzun ha rp aenelerinde Kapı a\ ıldı Buruıuk . si-

• l - ... • . . .... r .... . " ,. 
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Bahkesir su\h hu~uk 
hakimliğindart: 

Bahkesir icra memerlugunoan: 

Balıkesir VicJaniye ma
hallesinden ıaban kızı Zeh· 
ra ve Mustafa kızı Sabriye 
taraflnrından Balıkesir Ye -

nic'! Maha 'lesinden lbrahim 
oğulları Hahmi ve Kadir ve 
Börekçiler mahallesinden ıs 
partah hacı Aziz oğulları 

İsmail ve Mehmet ve Ömer 
aleyhlerine açılan Börekçi~ 

ler mahallesinde bir bap ha· 
nenin taksimi davasının 

1 1-12-935tarihinde icra kılınan 
muhakemesi netıc:esinde ha 
ne kabf1i taksim olmadığı 
ndan btlmüzayede ıatıl 

masına ve muarıf ı muha. 
hakeme ve ücreti vekaletin 
tahsiline karar vertJmiıttr. 

Müddetaleyhlerden Hacı 

Azi;ı· o~ullarından lama 
il ve Mehmet ve Ömerin 
ıkametgahları meçhul o1du
ğundan hukuk usulü muha
kemeleri kanunun 407 inci 
maddesine tefıkan iıbu hü 
küm ihbarnamesi i' anen te 
bliğ olunur. 

Kayıp Mühür 
(Adil ı Adla mührümü ka 

ybett ım. Yenisini alacağım 

dan hükmü o l madığı ilan 
olunur. 

Ômerköy Nahiyeşinin Ba
takköyü İhtiyar heyeti aza· 
sından Nasıf oğlu Adil 

te 1 afısi ve tamiri imkansız 

birçok zararlara uğramıılar
dır 

Tedbirlerin ltalyada reak
siyonu görülüyor. Orada bi· 

rçok tıeoki lat yapılmaktadır. 

ve ihtiyacı karıılamak üze 
re bundan böyle de yapıla 

caktır . 

Uzaklarda çıkmıı bir ça
tışmanın önüne geçebilmek 
için a l ınan tedbirler yüzün

den eskisinden daha büyük 

ve daha korkunç bir har· 
bın çıkmasını her halde in 

gilız kamoyu arzu etmiyeçe
ktir 

O, pekiıla bilir ki baıhca 
hasııa ve menfeatlerini ha 
rabetmek suretiyle sulhu 
korumağa çalıımak $açma 

dır. 

yah bir yüz Evela hayret, 
sonra büyük bir heyecanla 
büsbütün tuhaflaıtı: 

- A .. A , A .. Va t' ahi in· 
anamıyorum . Cemil evladım 

ıen misin? Diye haykırdı 

Sonra kendisini tutmıyarak 

doktorun boynuna atı ' dı, 

hıçkıra hıçkıra ağlamağa 
başladı. 

Doktor Cemil onu ok~ıyor, 1 

siyah yüzünü buselere boğu· 

yordu. 
- Ağlama dadıcığtm , bak 

artık kavuıtuk . 

Balıkesirde Kangal zade 
H. Mustafa ve mahtumları · 
na borçlu Beıpmar köyün 
den batıp Mehmedin itbu 
borcu için tahta hacze a 'ı 
nıp açık arttırma ile satıl. 
mftlına karar v e rılen Beıpı- · 

nar köyü hududu dahilınde 
Elmalı mevkiinde dörder 
dönümden iki parça dönü 
mü 20 lira kıymetindeki 

iki evlek tarla, yine köy 
kartııımda iç(nde sekiz ce 
viz ai(lcı olan kırk lira 
kıymetindf" t a r 1 a 
Hisu mevkiinde iki· 
ıer dönümden iki parça tar· 
la, Alhat1ı mevkiinde birer 
btlÇUk dönilmden iki parça 
tarla herbiri on iki buçuk 
lira kıymetinde köy karşı· 

•ında on lira kıymetinde 
tar'a . Dere mevktinde 20 
lira kıymetinde tarla ayni 
mevkide 20 lira kı;mette 

bir buçuk dönüm tarla, ay 
ni mevkide on lira kıyme· 
tinde bir dönüm tarla, ayni 
mevki içinde 9 ceviz 1'ğa · 
cı bulunan on lira kıyme. 
tinde tarla Harman mevki
inde on iki buçuk lira kıy · 
metinde iki evlek, Harman· 
altı mevkiinde on iki buçuk 
lira kıymetinde bir buçuk 
dönüm tarla, Ahlatlı Küllü . 
ce mevkiinde ve her biri 
ikişer evlek her biri befer 

lira kıymetinde iki tarla 
yayla mevkiinde biri bir 
buçuk dönüm diğeri iki ev 
lek ve her dönümü 35 lira 
kıymetinde iki tarla Boyalık 
mevkıinde ikiıer evlf k ve 
yirm'şer lira kıymetinde iki 
tarla Koca kır mevkilnde 
iki ıer buçuk dönümden dö 
nümü otuzar !ıradan iki tar
la, Hisar mevkiinde a 1 tııar 
dönümden ve dönl'mü otu 
zar liradan iki parça tarla 
ki ce.nan yirmi dört parça 
tarladaki 3 hisse itibarı ile 
bir hissesi ve Koca kır mev· 
k :inde otuz lira kıymetinde 
2 dönüm tarlanın nısıf his
sesi ve .:>arıça 1 mevkiinde 
125 lira kıymetinde dört 
dönüm tar'a ile köy civarın 
da içinde 25 kavak 2 dut 
ağacı bulunan :rn lira kıy 

metindeki tarla 'arın tama
mı otuz gün müdc\etle açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

Arttırma ıartnameleri ta. 

Tam on senedir uf ak köıke 
sarılan kahkaha çiçeklerin

den baıka kimsenin kahka 
hası işitilmiyen bu evde, ıi · 

m.:li büyük bir neıe dalga· 
!anıyordu. Büyük küçük her
kes sevinç dellııt olmuıtu, 

Hele İkbal Kalfa, durup du 
rupCemilin boynuna sarılıyor : 

Ah evladım , seni, bize 

öldü dedilerdi. Diye durma
dan ağ 1 ıyordu. 

Kız kadeşi ilave ediyor: 

- Muamelatı zatiyeden 
şehit h11berini bile getirdiler. 

- Bir yanhtlık olmuı, itte 
goruyoı ~unnzya sap sağla 

- Allaha ıükürler ol -
sun bana bu günü de göster
di. 

Kapının, öniindeki ~ürül -
tüye yukarda kiler keouıtu -

lar: Doktorun kız kardeıi, 

Cemi' in ge 1 diğini öğrenince 

sonsuz bir sevince düıtü. 

lluzun, uzun kucaklaıdılar. 

1 mım, ölmeğe de timdillk hiç 
niyetim yok. 

O gün, o gtce evin ıçı 
bir bayram aevincile çalka 
ndı . Akşam yemeğine Cemi · 
lin teyzesini çağırdılar . lhti 
yar teyze hanım doktorun 

rihi ilandan itibaren herke 
sin göre bilmesi için açık
tır ipotek sahibi alacaklı · 
larla dığer alakadarlar ve 
gayri menkul üzerinde hak 
iddia eden er huıuıi ile faiz 
ve masrafa dair iddialarını 

evrakı müsplteleri i1e birlık

te tarihi ilandan itibaren 
yirmi gün içinde icra daire 
sine b ldirmeleri aksi taktir 

de halclara tapu sicilli ile sa 
bit olmadıkça ıatıı bedeli 

nln paylaıtırılrr asından hı · 
riç kalacaklardır, 

Birinci artırma 17 · ikinci 
kanun 1936 tarihine miisa~ 

dlf cuma günü ıaat 15 de 
Ba'ıkesir icra daireıinde ya· 
pı' acak ve o gün kıymeti 

muhammenesinin yüzde 75 
bulmadığı takdirde müıterl
nfn teahhüdii baki kalmak 
ıarlı ile artırma 15 gün te · 

hir edilecektir. 
İkinci artırma 31·1 936 

tarihine müsadif cumll gü 
nü saat 15 de Balıkesir le . 

ra dairesinde olacaktır. Bu· 
gün de muhammen kıymeti · 
nin yüzde 75 bulmadığı ta-
kdirde 2.!80 numaralı kanun 
mucibince aatıı geri bıraka 
lacak ve müıterllere de te
ahhütden kurtulacaktır. 

Müı:ayedeye ittlrak tç~n 

kıymeti muhammenelerinin 

yüzde yedi buçuk nispetin
de pey akçasını icraya tev
di etmeleri lazımdır Müza 
yede ye ittire k edenler artı . 

rmadaki yeri ve ıartnameyl 
okumuı ve kabul etmit sa· 
ythrlar. İhaleden doğma de 
llaliye ve ihale pul masraf
lara ve tapu tf"sçil masrafı 

müıteriye aittir. İkinci artı· 
rma gÜ1'1Ü hazır bulunmıya· 
nlar birinci artırmadaki ko 
ydukları peyler nazarı ihb-
ara alınarak ihalesi lazım 

gelirse ibatesi icra olunaca · 
ktır. Ancak ikinci bir talip 
zuhur ederse evelki müıterl 
hazır bulunmaz ise artırma · 

dan vazgeçmio nazarı tle 
hlkılarak müzayedeye dev 

am olunacağı ve fazla ma · 
li'ımat istiyenlerin 935 223 
numaralı ilamlı dosya ile 
icra dairesine müracaatları 

ilan olunur. 

sağ haberini itilince ilk va

purla Kalamııa keımuıtu. 
Kapıda Cemil teyzeıini ku· 
cakladı 

Bir haf ta geçdi. Köıkte 

hayat tabii cereyanına girdi 
Doktor ekseri günlerini ge 
zmekle ve hazan okumakla 

geçiriyordu. 

Bazı akıamlar Mehmetle 
birlikte Modaya gezmefe 
giderlerdi. Köıkün bahçesin-
deki ufak bahçıvan kulübe· 
sini Mehmede tahsis etmlı

lerdi Buradaki rahatından 
son derece memnundu 

- BiTMEDİ-

DÜZı.LTME 
Romanın bundan önceki 

ııayısının altıncı sütununun 

dokuzuncu aaları " .. .. Kapı
ya kadar yürüdü . Sofayı 

geçli." Şeklinde ol1t.çaktır. 

Düzeltiriz 

----·· BA \'U ,\.\ıl ic;iN lstanbulun En Yüksek Fabrikalarından Getirttığim Şeker, Şekerleme, Bo-

nbon, ÇrkolatJ. (; tbi En Lüks Şeker Ç~şitlerinizi Zartf Kutularla Ancak Dükkanımızdan 

,.,, I~ 1)1\ ili li El)I~ Bİ l~İ il SİN İZ. 
Şehir Şekercisi: M. Reşat 

. ..,,, ~ .. . ' . " ----
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f İstanbul ve izmir depoların-H 1 CUZ ugu 1 

daki fiatlarla, ·~ % Zarafeti Ve ! 
•• g s iM 

. Her ~evi Cam, Ayna, kontr.ep_lak, ~ı ' on Moda ' 
korneJ, istor, kaplama almak ıstıye- ~· • a 

nler her halde: U ı ifll Malları ile tanıdığınız ! 

Yeşilli cıvarmda Camci Hilminin• •"= ı ! ' il ı~.,(111 ı• İ rı~ (l \ f ~(l 1111 
dükkanma uğramahdn. ~· , ' 1 
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1
8 fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasının i 

Ambalaı ve komprimelerin üzErinde halis- ' ' 

i 

2 ve 20 komprımelik ambalajlarda bulunur. 

liğon lomsoli olan ma•kasono a•ayonoz j#~ ~ ~~~~'l'ı><'•• ~ ~~·~-~ l §t S (} ~ ;\f (} l i\ • 
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~ ve rağb~te karşıhk olmak üzere dört 1 :: ., :: 
S •• • A' 1 h • !!i! ~ ay evel (lstanbulda Hasır iskeles~nde « g BA YANLARA M UJDE g 

OZ 1 . lf 1t! ~ ~l~~~kuo~ sokak 31 numarada) açmış « ~~ İSTAN8 Ul TEŞVİKi SANAYİ ~~ 
Reji.ör: E. MUHSiN 5i lı (o·. . 1 g Kadın Terzi Mekle~inden Mezun ve Be yoğlunda s~ 
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MER, MAHMUT. - I~ zaman vazifesini başarmakta olduğundan mevsim ~ :: :: 

h bl - l .. 1 1 •• •• 
~ ..,.. asa ı e luccaTanın arzu arına gore sev <iyal arımı ge· •• • • • •• 
~IHi~ .. ~ ': ;;: · · · .. , ·, ~~: ~~ ~ rek va pur ve gerek motörlerimfz!e temin e tıne ı.te ef !: Yenı. 'Ve'ode~le_rle lstanbuldan Gelmış EE 

,.., ve vapurla yapılmakta otan sevkiyatıarırrıza da an f# :: Ve Dıkış evını Mahfel Arkasında Nuh :: 

B U G C E J2 cnk ıoıo in on para gi'>i pek az hır fark ııe kabul ~ EE Sokağında 6 Sayıh eve Nakletmiştir. EE 
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:: lerJnizin 936 Modeline Tamamen Uygun Yegane :: 

e 1 U. r ıy ABDULLAH H LM ZMELEK .. D 'k" y . T . •• •• ı ıı erı erzı •• 
~ YAVUZ - SERVET- NUR ~ :: •• :: 

Eczah esi » MOr~~sR~~R;o~~~'.L~V~LEK 1 ~~(NİMET GOKALAN)IN)~~ 
Nöbe çi· ı ~ Tf.LEF0~3::;ANBUL ~ ~~ DiKiS [VıDiR. EE 

• t.~ ~ ,,1\1>./I l\Jlı...J ,1{71ı..A , ....,...l'lı{-~7Y/ ~- ~~tf't;,.,.~J<tx._,,,..,._, ~-~ 111 .:.: •• 1 • •• • a •••al 118a11aa•.ı1 • a Ra • • a • • •• 1a1 ıa • • a •••• •• ' ·~-4~-~~ ~~~~ Y'"~~~r'Th~.~~-~ .............................. ············••ı•••• 
• • :;j ....... ,. .,., • Halkevi Bakıevi 

Halkevl mizin Soayal yardım komiteın laraf:nd,rn cskı Uray Dispanseri yapı· 

sınJa açılan bakıevinde aıağıda ya21lı giinlerde doktor ark:i ·h~larımız fakir 

halka bedava bakacaklardır . Halkımızın bakıevim i ze baş vurmalarını diler iz. 

HASTALIKLAR BAK 1 ZAMANI UZMAN iN ADI 

İç hastalı kları Pazartesi günü saat ı 4-15 Bay Dr. Medeni Akkent 
Göz hastalıkları 

" " 

Kuluk hastalıkları 3alı 
" 

Cerrahi hastalıkları 
" n 

Kulak, boğaz . burun H. Çarşamba " 
Çocuk hastalıklltrı . 

" " 

Deri hastalıkları Perıembe 
" 

Doğum ve kadın H 
" Dahiliye Uzmanı 

" " 
İç hasta1 ı'4:1arı Cuma 
Cerrnhi hastalıkları .. " 

--~· -~·· ,• .. ,. :·:~ ~, > '.. . .~·.ı ··~ - ~: -· : .. . . 

-

" 
15-16 

" 
15 16 

" 
15-16 

• 
" 

15-16 

" 
IG 17 

" 
15-16 

" 
16-17 

" 
14- 15 

" 
15-16 

" 
16-17 

Hay Dr: Ihsan Oskay 

.. " 
Dahi 

.. ,, Sadi Ô1.atay 

" " 
Kamı! Sesli oğlu 

" " 
Memduh 

., Mehmet Ali 

" " 
Halit Üzel 

" 
,, Kadri Yetkin 

" " 
Raif Demiralp 

" " 
Ali R iza Tezel 

Halkevi Baıkanlığı 

1 
1 

.1 
• J, .• .. :. . . . 

Basın yeri iL matbaası: 


