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Habeşistan'ın bütün 
ltalga ile kendisi karşı karşıqa 

görüşmek istiyor ! 
Habeşistan toprak 

ltalya harekatının 
~ftada ~ 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Paris konu;malan 

İtalyan - Habeş meselesi bakımın 
dan bu haftanın en mühim hadise.si 
l>ariste yapılan Fransız - İngiliz mü
lakereleridir. Öyle anlaşılı) or ki bu 
lttüıakereler yalnız .Musolini ye tek · 
lir edilen sulh projesine münhasır kal 
rnamıştır. Onun için İngiltere hariciyt~

1 nezaretinin (Görünmez adamı) adı ile 
tanınmış olan ve lngilterenin harici 
Siyasasında hariciye nazırından daha 
llliles.sir bir şahsiyet bulunan Sir Ro 
bert Yansittart dahi bu miizekereler -
de hazır bulunmuştur. lngiliz ha.rjri • 

3'e nazın Sir Samucl Hoaro ile Fran· 

teklifini 
şiddetini 

reddederse 
artıracak 

!alahiyeltar olan bir zat, ecnebi 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
her türlü asılsız nikbinlikten ihti
raz edilmesi icap edeceğini söyle
mİ§tİr. Bu beyanatta ezcümle şöy· 
le denilmektedir: 

"Romanyadaki Fransız ve İngiliz 
ıefirleri tarafından Bay Mussoli · 
niye tevdi edilmiş olan metni, 
sulh teklifleri mahiyetinde değil. 
müzakerat esası olarak telakki et 
mek lazımdır. Bu metin, sempati 
ve itidal ile tetkik · edilecektir. 
Nikbinlikte her türlü ifrat, görü -
lecek İ§İ daha güçle!lirecektir.,, 
iMPARATOR 1NG1LIZ VE AME 

R!KA ELÇİLERi 
Aidasababa, 13 (A.A.) - Ne

?,§İ, Habeıistan hükUıneti nez . 
dindeki Amerikan müıaviri Bav 

Bay Eden r (Sonu Sa. 2 Sü. d) 
ız BaşvekiJi J..avnl araaııuıa. geçen 

bu mUznkerclerin, bır taraftan Lon · 
"'-.1- .ı--: .. 1.-.. fornnsı toplandığı, Ö· 
bür taraftan Almanya ı ~ :a Mil • 13 (A. .) - Gazeıta.~1.~.u.u..-...ı..,...~IE:z~ ... ,._ ..... 
tasında anın ma konuşmaları yapıl - -Pel Yopolo, Lava) • Hoare sulh İngiltere Ha · 
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SAYIFA 

kırıldı 
Tramvay Derdi 

Beledil}e muhtelif semta 
/ere otobüs işletmeli! 

Vaktiyle tramvaylara 28 kişiden fazla o'arak binenler 
hakkında tululan zabıt mahkemece bozulmuştu! 

Tl'ariıvaylara binip inme şekli" ı güçlükle karşılaştığını yazmıştık ; 
nin tanzim edilmesi için polisçe evvelki gtinden itibaren tramvay-
alman kararlar üzerine hal km (Sonu Sa. 9 Sii. 1 J · 

Mallat ı tm 1 dığı için daha derin mevzulara ve jh projesi hakkında diyor ki: riciye Naızın Si 
tirnallere de temas etmiş olması ta · "Mussolininin açık ve kati bir · • 
bildir. Samuel Hoare ile Ş h' • • d k• y h d•l J E ·ı ita/yanın clurumu cevap vermesi ve müzakereye gi- Fransrz Başvekili e flmlz e 1 3 U I er e rmenı er 

rişmeği reddetmemesi bekleniyor. Laval'in Paris:e protesto . etmeye. karar Verdiler .Musoliniye teklif edilmek üzere Pa 
ti.stc kararlaştırılan esaslar İtalya i 
Çin tahminlerden daha ziyade müsa · 
ittir. Bu netice); Laval'in bir murnf -
rakiyeti olar:ık kaydetmek lazımdır. 
byıc görlilüyoı· ki Fransız Başvekili 
ltaıyaya karşı azami mUsaadekarlık 
almak için sarfcttiği gayreti fili bir 

lletice ile kendi memleketine karşı gös 
terınek istemiştir. Bundan dolayı Mu 
&oJintye ;>'apılan teklif Cenevre mu · 
hitindc tenkitlere uğramıştır. Şimdi 
buna rağmen ltaJyn hükumeti bu tek 
lifi reddedecek olursa artık Fransa 
ltıgiltere ile müşterek hareket etmek 
için kuvvetli bir mazeret vesilesi elde 
ttınış bulunacaktır. Bu itibarla Mu • 
Sollnfnin bu son teklifi bir müzakere 
~ı olarak kabul etmesi ku"•etlidir. 

ASIM US 

İyi haber alan mehafilde, teklifler Habeş rneselesı · 
çok geniş olduğundan kısa bir za . ni konuştukları . • . • · • • 
manda cevap verilemiyeceği zan- maıumaur. Fran· Mevcul'Meiro GoldvınMayer fılmlerını de 
nediliyor. Şurası bedihidir ki, t ı · 
Mussolini bu teklifleri tetkik etti-

81·~ ~~ze e erme derhal geri çevirmeliyiz · 
gore ıki devlet a· . 

ği ve cevabı hazırladığı müddet- cfomr arasında vır 
çe zecri tedbirler şiddetlendiril • ku bµlan bu mü • 
miyecektir. Bununla beraber bu Ifıkatm ehemmi · 
teklifler ve mukabil teklifler Ha· yeti çok büyük 
beşistandaki harekat üzerinde olmuştur. Çünkü 
müessir olmıyacaktır ve bu hare· lngilterede (Gö · 
kat devam edecektir. Hususiyle · rünmez adam) a· 
ki Habeı imparatoru toprak tek· dı ile tanınmış olan Hariciye ne • 
lifini reddetmekte ısrar ederse. zareti daimi müsteşarı Sir Robert 
MUSSOLINI SULH PROJESiNi 

NASIL KABUL EDiYOR? 

Roma, 13 (A.A.) - Dıt itler1 

Türkiye hakkinda Lir ç:ok ifti' -ı bulunan bütün l\Ietro Goldvin fr 
ralaıfa' dolu vlaıi "1\Iusa dağında limleri de derhal geri iade ediln~e 
kırk gi:in,, adındaki mahtit filmin - lidir. 
Mctl'o Goldvin Maver isimli vahu . . 
di kumpanyası tarafmdan çevril · 
mesinde ısrar edildiğini yazmış · 

Y AHUDILER VE ERMENİLER 
HAREKETE GEÇIYO.RLAR 

(Sonu sa. 9 sü. 3) · bakanlığı namına söz ıöylemeğe 
.....___---~--------------------------------------------~ 

Vansittart dahi bu konuşmalara 
iştirak etmiştir. Çünkü İngiliz ha· 
riciye nazırının İngiliz siyaseti i· 
daresi bakımından ehemmiyeti bir 
ise hariciye nezareti daimi ınüste· 

tık. Dün sinemacılardan çoğu, Dün öğr~ndiğimize göre Türk 
Metro Golclvin Mayer sosyetesi musevileri bir Alman yahudi~i ta 
bu.filmi çevirdiği takdirde bu rafı11dan· yazılan bu kitabın filme 
kumpanyaya ait filmlerin hiç biri çekilmesini protesto etmeye karar 
sini göstermemeyi tabii buldukla. · veı111işlerdir. Ennenl ruhani mec
rınr söylemişlerdir. !isi de Amerika hiiklımeti nezdin 

Bize göre bu iş hemen tahkik e de protestoda bulunmaya karar 
dilmeli ve bu haber tahakkuk e verdiğini ve şehirde bir n1itinğ 
derse memleketimize getirilmiş yapmayı düşiindüğii öğrenilmiştir. 

''E .. r1ş1r Menzili Maksuduna Aheste Giden!,, 

- Yahu horozlar öterken bö)'le acele nereye gidiyor•un? 
it :- Tramvaylara 28 ki§iden lctzla alınmıyacakmı§. Akıama doğru 
~tbıyede bir rendevum var. Kaçırmamak için sıramı beklemeye 

ttd" •)torum doıtum!. 

şarmm ehemmiyeti ondur. 

Dışbakanımız 

c e nevre ye gitti yeni başlıyan filini eri görnıeclen en-el her cuıııaı lesi bu film lori 
Dış işleri bakanımız Bay Tev · size anlatan yazılarımızı okuyun uz. Bu filmlerin smıat değ('rlefr 

fik Rüştü Aras beraberinde husu- ni, oynayış tarzlarını i~aret ederek size faydalı olmaya çalışı:·oıı.ız. 
~~lem direktörüBayRefikol-j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Haftanın Filmleri 

duğu halde dün Ankaradan şehri 
mize gelmiş ve akşam üzeri hare 
ket etmiştir. 

Dı~ bakanımız yolda Belgrada 
uğrayarak orada bir giin kalacak 
sonra Lozana oradan Cenevreye 
gidecektir. 

Dış bakanımızı geliş ve gidi§te 
Istanbul vali ve belediye reisi, em 
niyet direktörü ve diğer zatlar kar 
şılaımş ve uğurlamışlardır. 

Şimdiki halde Cene\·rede beş 
ler komitesinin tekrar toplanması 
ihtimali ile, .Milletler. Cemiyeti 
konseyinin toplanması jşleri var· 
drr, 

Artırma ve Yerli Malı Haftası münaıebetiyle Ankarada küçük yao
rular tarafından bir müsamere ı•erilmi§tİr. Yukarıki resim küçükled 

alkıılanclıkları bir •ahnecle gö•teriyor. · -----



Eski Başvekille yeni Başvekil çarpışıyo 

Meclis toplanırsa Çalda 
ris kabineyi düşürecek 

Şehrin bütün SU ihtiyacı femİn ofundu1Bay Demircisde meclisi dağıtmak istig 
Atina, .13 (Özel) - Eski Bat· mmtakalar ıu altında 

Ankaranın İmarında büyük bir adım 

Ali Çetinkaya nutkunda bu çalışmaların izahatını verdi bakan Bay Çaldarisin partisine Yirmi köy harap olmut •• 
mensup bazi rayla•ılar meclis re - münakalat durmuftur. Halka 
isine verilmek üzere bir ariza ha ~ dım için asker kuvvetleri ıö11d• 
zırlamaktadırlar. Bu ariza ya tim 1 rilmit ve tamirlere batlamnı,ttt• 
diki halde 17 saylav imzaıım 1 K t'I 
koymuştur. Bu imzalar 150 ye çi- ı amufayın ta 1 

Ankara, 13, (Özel) - Kamu. 
tayın bugünkü toplantısında Arr 
icara şehri ıiçme suyu işlerinin ta· 
mamlanması ve gençlik parkında 
havuz yapılması hakkındaki ka -
nunun görüşmesi esnasında ibayın 
dırlık bakanı Ali Çetinkaya bir 
soruya kartı bulun~uğu beyanatta 
şunları söylemiştir: 

Ankara su işlerinin bir kaç dev 
'resi vardll'. Eski arkadqlar hatır 
)arlar. Şehir emini Haydar Bey ve 
Asaf Bey zamanlarında bir takım 
itlere te,ebbüs edildi. Ve bir ne
ticeye doiru gitmenin imkanı ol • 
madıiı sörüldü. Daha sonra na -
fia ıvekiletinin emrinde, biT ko · 
miıyon ite batladı. Ve komisyona 
ilk defa olmak üzre iki ~;iyon Ji. 
ra verildi. Bu komisyonda, mali • 
yeden, dahiliyeden, ıağlık veka -
Jetinden bir azi. vardır. Bu komis. 
yon muntazaman bu itlerle vazife 
i uliyesinden fazla olarak çalıt . 
maktadırlar ve elan da çahııyor • 
le.r.Bu ikimiJyon lira ile tehre El· 
madaimdan, Kmunlardan ve1a • 
ireden toplanan ıultLn intizam al
tına aldılar ve bugün kafi derece 
de yeni ve Es.kitehire su verilmek 
tedir. 

Sonra 63.000 lira daha veril • 
miştir. Bu da 10n zamanlarda Çu. 
bık barajından getirilecek sular 
ve onun filitresi için verilmit pa· 
radır. 

Evvela, ıbu su itleri müdürü u
mumiliğine Holandah bir ecnebi 
getirilmiş ve bunun diğer bir ec

nebi ile keşif ve tetkiki neticesin 
de timdiki barajın bulunduğu ye 
re baraj yapmak için iki milyon 
yedi yüz küsur bin lira kadar bir 
para tahmin ve bir müteahhide i· 
hale edilmittir. 

Şimdi yalnız bu barajdan ıu a 
hnarak filtre edilmesi kalmıftır. 

Öyle tahmin ediyorum ki, önü 
müzdeki sene filtre havuzlarına 
istediğimiz kadar su alabileceiiz. 

Şimdi Yansenin plinına ıöre, 
Ankara tehri 150 bin nüfuslu ola
caktı. Biz bu nüfuatan daha faz-
lasının ıu ihtiyacını bu barajdan 
temin edebileceiimizi, fenni ma· 
!Unıata göre söyliyorum. Muvaf • 
fak olduk diyebiliriz. Yani arzet· 
tiğim diğer bir takım itleri de 
yaptıktan sonra Ankaranın ıu ih'· 
tiyacı halledilmit olacaktır. 

Spor meydanının da suya ihti-

Habeş erin • 
yenı bir 

• Adisababa, 13, (A.A.)- Kuv • 
vetli bir IHabe§ istilqıaf kolu Ma
kallenin §İmalinde Deabu yaki -
ninde bir talyan karakoluna iıü • 
cum etmiştir. Yedi ltalyan ölmüı 
bir çok İtalyan yaralanmııtır. 

Bir Kızıl Haç komitesi, Dessie 
hastahanesinin bombardımanı halk 
kında Dessie de tahkikat yapmak 
tadır. Tahkikat neticesi Cenevre -
ye bildirilmiıtir. 

Adisababa, 13 (A.A.) - Röy
ter: imparatorun Amerikalı müta· 
viri Kolson tayyare ile Dessie'ye 
hareket ebnittir. Kolson bu sabah 
Adisababaya verilen barıt teklif • 
lerini götürmektedir. 

BiR iT AL YAN GEMISl 
PORTSAlTIE 

Portsait, 13 (A.A.) - Mara -
lit iımindeki İtalyan nakliye gemi 
si, buraya gelmitlir. Gemi, hemen 

Mısırda sevinç çılgınlıkları 

Halk istiklal istiyor! 
Kahite, 13 (A.A.) - Temel 

1'&sasmın iadeten kurulutunun i · 
lanı büyük bir cof'kuluk hasıl et · 
miı ıre bir çok 'hadiselere sebebi -
yet 'Yemıitlir. 

nakalatın dur:maaı ... ili ... eibi so • 
nuçlar vermiıtir. 

Her şeye rağmen halk arasında 
ve siyasi mahafilde biraz endişe 
hüküm sürmektedir. 

Kahire, 13 (A.A,.) - Kral, 

yacı vardır. Bunun ihtiyacı için de 
125 bin lira kadar bir paraya ihti .. 
yaç vardır. Bu itleri yaparken he· 
yeti vekilede arkada§lar bir nok
taya temas ettiler. Spor sahası gü· 
zel yapıldı. Fakat diğer taraf çöl 
vaziyetinde kaldı. Bir fedakarlık 
yapılarak bunun da bir tekle ko
nulmasını istediler. 

Bilhassa Maliye Vekili arl<ada
ıımız daha ziyade arzu ettiler. 
Himmet ettiler, arzuları bize da
ha fazla cesaret verdi. Onun için 
600 bin lira kadar bir para konul
du. Y ansenin planına göre, bura
nın daha fazla bir paraya ihtiya
cı vardır. Fakat biz biraz tadil et
tirerek 5 - 6 yüz bin lira ile bir 
göl ve onun etrafında lazım olan 
bir takım tesisatı yapacağız. lı -
tasyondan bu tarafa olan krsm\ 
bu suretle tanzim edilmiş olacak· 
tır. lnıalalh önümüzdeki sene is
tasyon da bitecektir, ve bu suret· 
le bu saha da temiz ve modern 
bir vaziyete girmit bulunacaktır. 

Maruzatım hülisaten hundan 
il)arettir. Arkadaılann batka so -
racaklan varsa söyliyeyim. ( Ka· 
fi ve muvafık sesleri. Alkıılar ) 

taarr z 
Maaaoua'ya hareket etmittir. Ge · 
mide dört büyük uçak vardır. Bu 
uçaklarla asker nakledilecektir. 
YENi ITAL YAN KUVVETLERi 

Roma, 13 (A.A.) - Yalnız ya 
hanci memleketlerde oturan ltal . 
yanlardan tetkil edilen, T evere si 
yah gömleklilerinden ilk knım bu 
aktam Napoliden dolu Afrikaıı
na hareket etmiıtir. ikinci kafile 
yarm hareket edecektir .. 

Atatürk'ten lıalka 
Ankara, 13 (A.A.)-Cumur Baı 

kanlığı Genel Sekreterliğinden ; 
Altıncı Milli Ekonomi ve ar 

tırma hafta11 münasebetile yur -
dun her tarafından ge!en ve va . 
tandaıların Milli ideal için duygu 
ve heyecanlarını bildiren yazılara 
teıekkürlerini iletmeye Atatürk, 
Anadolu Ajansını ödevlemiştir. Gece geç vakit dört bin nüma· 

yiıçi, caddelerde dolaflJlışlar, Mı
eırın tam istiklalini istemişlerdir. 
intizam temine memur zabıta kuv 
vetleri 'halkı zapta muvaffak ola· 
mamı§tır. Ha1km sevinci, tramvay 
lann ta:hrip edilmesi, caddelerde · 
ki fener direklerinin kırılması, mü 

1923 temel yaıaımm iadeten te =================== 
sisine ait kararnameyi saat on üç· 
te netretmittir. Bu temel yasası 
parlamento toplanır toplanmaz 
mer'iyet mevkiine girecektir. lnfr 
habatın 1936 seneıi mayııında ya· 
pılması muhtemeldir. 

Deniz konferansında --............................. .. •• 
Umitler kesilmişken ••• 
Cenevre, 13 (A.A.) - Habeıis 

.-n milletler cemiyetine bir nota "er 
miıtir. Bu notada Fransa - İngiliz 
tulh ıartlarmm kahul etlilemiyeceği 
bildirilmekte Ye milletler cemiyeti 
asamblesinin toplanmağa çağrılması 
teklif olunmaktadır. 

Cenevre, 13 (A.A.) - As.samhle 
alntop1anmaya çağnlmaeı hakkında 
ki Hah~ talebine, hu çnğırınm huku 
kan ınilmkün olman için icap eden 
mühletin geçıniı olduğu cevabı verile 
cektir. 

Addis - Abeba. 13 (A.A.) -
Bugün De&1ie'de İngiliz - Franıız 
teklifleri tetkik olunmuıtur. yarın 
için İmparatorun cevabma intizar 
olunmaktadır. Tekliflerin retedilecc 
ğine muhakkak nazariyle bakılmakta 
dır. 

Londra, 13, (A.A·) - H•vas 
ajansınm aytan, Japon delaıu • 
yom:nun deniz silahlan için müt . 
terek azami bir had kabul edilme 
ıi suretindeki tezi ile dijer dele 

gasyonlarm tezlerini telif etmek 
hususıanda be.lenilmekte olan ve 
dün sabah da mevcut ümit 1 bu 
delegasyonların sıra ile Japonla -
rın teklif etmİf i>ldukları prensipe 
kartı serdetmiı oldukları itiraz . 
lar karıısında büsbütün sönmü~ • 
tür. 

Londra,13, (Özel) - Japon he 
yeti , bet deniz devletine müşte -
rek yüksek haddin tatbikini kabu 
le hazır oldujunu bildirmek su . 
retiyle deniz konferansında sürp· 
riz yapmııtır. 

Japonlar beı devlet arasında 
muhtelif milli ihtiyaçlar mevcut 
olduğunu kabul etmİ§ ve fokat bun 
larm Japonya, Büyük Britanya ve 
Amerika ara11nda mevcut olmadı 
ğını iddia etmitlerdir. Konferans 
pazartesi ıününe talik edilmiştir. 
Paz.arteıi günü yalnız heyet baş
kanlari toplanacaklardır. 

karılacakdır. Kamutayın bu yılki kış tatiUJl 
Çaldarisçilerin hazırladığı bu 27 birinci kanuna gelen Şeker bS 

arizada milli meclis olmaksızın ramı dolayısile, ayın 23 üncü ~ 
hükumetin icraatta bulunmıy., zartesi günü başlıyacağı üzertll 
hakkı olmadığı söylenmekte ve deki söylentiler daha keainleşJ11 
hemen meclisin toplantıya çağı · miştir. 
rılmıısı istenmektedir. Kamutayın 23 veya 25 biri 

Bay Çaldarisin meclisi toplan·ı kanunda bayram tatili için top 
tıya çağırmaktan maksadı kabine- tılarmı bir hafta kadar so 
yi düşürmektir. Çünkü, mecli"t~ bırakması beklenebiliyorsa ~ .. 
"''ueriyet Çaldarisindir. Bu lehli- ay sürecek olan kış tatiline ne 
keyi bilen Bay Demircis de mec karar vereceği belli değildir. 
lisin dağılmasını ve yeniden in - Meclisin elinde önemli ve 
tihap ya.pıl~asm_ı istemektedir. buk çıkarılması gerekli bazı kaP 

Bu fık~ı Venızelosçu fır~~ ~a projeleri vadrr ki daha genel b6 

kabul etmıt ve Karala mechsı bn yette konuı:;ulacak isler arasın' . 
a? evvel !iğ~e~ip nisbi usulle ye- lmmanu~tr;.. Bunlar; bu on giiJt 
nıd~n ~ır ıntıhap ytoptrrılması çinde çıkarabildiği takdirde JJl 
tavsıyesınde bulunmuttur. Jisin 23 veya 25 birincikinun 

Bu karıtık vaziyet karşısında 9 marta kadar sürecek bir kıt ti 
Demircis taraf mm kazanacağı ve tiline ginnesi ihtimali çoktur. 
yakında meclisi feshile yeni inti - Vakra kış tatillerinden ~ 
hap y~pılacağı anlaşılmaktadır. yeni bütçenin de I<amutaya verı 

Atına, 13 (Özel) - Bütün ıi mesi tarihi olan mart başlarıJl 
yasi mahkumlar affedilmit ve Meclisin toplanması adettir· j 
meml.-ketc clüıamelerine müaaado cak, yeni yılın Kurban ha~ 
olunmuıtur. da 4 ça~-ım baya ra8tlamakt• ol 

Atina, 13 (Özel) - Son gün - duğundQn , bu sebeple kış tsti 
lerde Makedonyada yağan sürek sonundaki toplantının da 9 m 
li :ya@-lurlar netice.inci. ltir çok bırakılması bek1eneoınr. 

Habeşistanın hütün 
itimadı kırıldı 
(()ıtyanı birincide) 1 

Colson'u ihtilif ın müalihane bi 
surette halline müteallik olan tel j 
liflerini Adiıababadaki lngiliz e l 
çisi ile beraber tetkik etmeğe me 
mur etmit olduğunu De11iedeıı 

bildirmiıtir. ilk görütme, bu ıa -
bah vaki olmutlur. Henüz bu gö 
rüıme hakkında tafsilat alrnamf\ 
mıttır. 

HABEŞIST AN HAYRETTE! 
.. Dessie, 13 (A.A.) - lngiliz -

Fransız sulh planının şartlarınm 
ne olduğuna dair buraya reley; 
telgraflar, açıktan açığa inanmft · 
mazlıkla karşılanmı§hr. 

Hatta bazı mehafilde bu ha 
berlerin Habefler arasına cesaret · 
sizlik ilka etmek için bazı İtalyan 
ajanları tarafından ortaya atılmn 
olduğu iddia edilmektedir. 

Neçaainin yakininde bulunan 
kimseler, millet~er cemiyetinir. 
mütecavizin hareketini tasvip ve 
diğer devletleri ihtilaflarını hal · 
yanın hallettiği şekilde halletme 
ğe teşvik etmeğe muadil demek o· 
lan bir tesivye suretine müzahe · 
ret etmesine inanmak imkan• 
mevcut oldufiunu söylemektedir 
ler. 

Habe§İstanın, Cenevre kana -
lından geçmek:o.izin İtalya ile doğ 
rudan doiruya müzakerata giris · 
mesi halinde daha iyi tartlar tı!ldt' 
edilebileceği beyan olunmaktll · 
dır. Habe§İstanm bu kabil mii%a 
kerelere ıimdiye kadar giritme 
miş olması millet?er cemiyetine o
lan itimadından ileri gehn;ştir 

Ha bet is tan, muhik ve yerintfr. 
gördüğü müddetçe, bu itimad• 

bes!emekle devam edecektir. 
BAY EDENE TAM SALA' 

HIYET VERiLDi 
Londra, 13 (A.A.) - H• 

alındıtına göre, B. Eden, hal 
Habe~ ihtilafını neticelendirdi~ 
için hükumetten salahiyeti k 
' &ımııtır. 

lnıiliz hükümetinin Yerdi,; " 
limat mucibin~e Bay Eden Millt 
1 • . ·ı . 1 -·'' er cemıyetı 1 e tamamıy • ... -
bık olarak çalı,acakhr. .J 

ZECRi TEDBiRLERE DE:V J."'~ 
d'""" Londra, 13 , (A.A.) - JY•', . 

ler Cemiyetine müzaheret bir111' 
icra komiteoi, dünkü toplantı•'" 
da, ittifak ile bir karar sureti. "j 
bul etmi~tir. Bu karar suret~"ı 
lngiltere hükumeti, zecri tedb1' 

müte::avize kartı müe:ıair bir hl ı 
gelinceye kadar bu tedbirJeritl ~ 
biki siyaauına devr.m etmeie 
vet olun:ınal:tadır. _ •td 
MACARLAR ITALYANL~ 

YARDIM EDiYORLAR il' 
Peıte, 13, (A.A.) - Ma~ 

tarafından ltalyaya hediye ol. ~i 
kıymetli maden ıöoderilme•• ıl 
vaın etmektedir. Bunlann at-' ,t 
da birçok altm nitan halkaları f 
d~ ~ 

MiLLETLER CEMIYETl1"• 

TOPLNMASI ~ 
Cenevre, 13, ( A.A.) - 1. el • 

larla Habeılerin Yereceklert 'J 
vahı bekliyecelinden Ye B. "i 
de parlametntonun meaaiıio• 1 

rik etmek üzere Alı ıünü F 'd' 
bulunacağından Milletler Cet'/ 
ti konseyinin 18 ilk çarp!Oı,., 
nünden evvel toP.I~ 
teme=ldir. 



itaretler 1 
Sevgi, Hacivat 
~e Karagöz 
"'-ınlar bilirim lıarıı #ıarııya 

~9'İ mmcın durpn lıon114 l "-•ilence havan birJen bu 
I...._'. ~lıl.,. ,a1ıar, hücum .,,. 
it~ baflar. Scunnına ki, 
.., A.•cımn, bir Priiltünün ba
.....,-.ıu, t/iifüniiraiinü: 

Kasımpaşa kıyasında qeni saf lıa: 

-1Gezintiler1 

Necip Asım için 
Y apralı dökümünden aonra İfro 

mn clökümü de bQflıyor galiba. 
Nenelerimizin güzden korlunala
" demek bOfUna değılmif. Dün, 
gezetemcle Necip Asımın da ara
nndan ayrıldığını ııörünce, illı 
aklıma gelen fey, ifte fU yaprak 
oe inaan dökümü oldu • 

4'rtıl 6a adamlar bir dalta lıar 
..,.._)'CICClilar, biribirlerinin lıa 
...._ ~. aumlulıtan dadakltm 

~':21' adamın lamı ile ifecek • 

Kiğıtta. şu satır vardı: "Bu kadına 
Kasımpaşaqı gösterinizi,, 

Morgtaki cesedin Kasımpaşa iskele işyarına baş 
vuran Arnavut kadınına · ait olduğu dün anlaşıldı. 

Morg da kadının ~oğulduğuna rapor verdi 

Necip Aaım, 'ocu/Jufundan
beri bir çal11ma ve diclinme ada
mı icli. Y etmİf iki yıl aiiren bu 
yorgunluğa ancak ölüm durdura
bilirJi. Netekim İfte öyle oldu. lh
tiyarlılı, ihtiyarlığın Jofurduğa 

ralaamzlılılann hiçbiri onu mcua
aımn baıından kaldıramamlfh. 
ytUaJıi11tan hoca idi. . Darülfünu
na Türlı tarihi müderrüi olma
dan önce, gezip dolaıtıfı yerler
cle zaten bu oazileyi görüyorclrı. 

Kendi kendine yetifmİftİ. Üdiin
de laİf lıinuenin emefini IQfllllt 
yordu. iman, böyles:ne Jaha de
rin bu aaygı duyar. ônderaiz, hele 
bilgi yolunda yürümenin •rlafa
nu hep biliriz. 

Nefift laig '• böyle olma. Sa· 
~ ailralle g~er, Y afmurdan 
~ hnı toprakta, tarlaltUda ol 

gi6i etrala aerinlilı 'ölıer 
~I pgelıler taptaze yeni renk 
~ .ıır1ar, yeniJen ,;üellftfirler 

1 6ir NOgi Pneti lmamanJan 
'do ulantın, ~amıırla -1aaları 
'-tar, tqak altıncla actıip, çirlrin. 
""'1ıi 6ir caaya malJrUm edi
'- De .. :v-ulaıaıe m bahan gü • 
"'ti.. lmnlufa rnerdioene hrma · 
"..__ __ .. .z:L...-l· 
~1-ır. 

8w cüaa aafanaklan çolr aeoi -
~ fl!der arannda da görürüz. 
~ oturma oe yahut yatalı o
......... göz ytlflaı ila manan ve 
~.d-.ta i~de myip ııülen ne 
.....,., ne hüldetla, ne aoruaz iç ""'*'"" Otlrdır 1 Dolgunlafuna 
~n ruhlar biribirlerine yeni
.,. ltaret duymaya baılarlar. 

lence Hacivatla Karagöz ba 
-.ıı IMilıolojinin hallı taralındcm 
~' cleve derüine oe halk 
'-ine nalqedilmif ıeklülir. 

Bir lıöpye gelıilip ledrerımi~ 
"'-la •empatilerimizİ ~1• bir 
Nıa .,..,, i,iiftisile mllRfinıuii 
~ 4"l'W4iıUuı Ufl KaJ:-.~LJ_eJ~' 
..... lııınıld,,,..,_ ..,,tiiıiiıliia .a~ ... 
.._r~ 

Seın,,aıuerimlz aaclece 6ia 
~- irin 4eğilı/ir. Büı bize 

·yen1.n ••eJÜ. A7ni iztira • 
~ relıenla biribirlerine dalatı ya· 
""'o1.,.ıar. Şüphuis, lalıat inaan 
~ ınatlaka bir elmaya benzeten 
..,. 6a tl""aJa halılı olurlar. Y arr 
'- .l'amna gelmeyince elma ta 
~ olmaz. F alıat inmm bir el 
~ benzetmnenis, onu elma 

ba,1ıa türlü bir mevcut telalı 
ediniz. Maela üuam arzuları 

~ gö,.. tahlil edin. GöreceJmni, 
~ ~rlıinla güellae, lıucr boylıı 
t:.. azan boylulara, alıelıler di7i 
..,_ 6ir neoi ilati~ duyarlar. 

l"...,,,. F eylaohı · FİMıprun 
~alıamlan aanınm iri, ÜUtıJt. 
L._-"-6enserlmnJen ziyade zıd 
~erlerde olanlan benimse
,..._...,.erini anlatmaya hizmet eda. 
L...,.~tpcdilı zulltın tercih etmeai 
·r'fbaWrmıdtımMaraQlsnqo 
:_~. 66liimii dena medeniya 
.,~n acri ol• gaelı. 
fa .Wam aenit'in •61ılere çılıartlı
..._ İt 6iliimii •err•lıla tarladaki 
~- a.tiinden, labrilıaılaki ta• 
~ lıallıaralı rulılarunuın ta 
fi,~ lıöfelerine ltaJar 6elirm 
t: Ai. ltalincle solıalayor. Ve İçi· 
~. 6itmiyen Karagöz. ve Had 
~ '-scuım ülare ediyor. Yani 
'~~ lıendimi%e benumi 
~ 6lrinin ruhunda taelli an • 

~ Karagö~ 6ir UO%elı, 
~ Hacioat bir alıalôılır. 
k.. ~ar her ıe:ve rafnten biri • 
ıf.~ ala talıedemaler. Can 
~ 1eıt si6i biribirlerine bailulır-

-.ı taallan ve aempatileri 
~liQ bir Karagöz ve Hacivat 

betidir. Giilüftffiir, ltılıat 
fr. Satiri l!rte•· 

Kasmıpaşada bayram yerinde f bu işyara elindeki bir kAğıd par • l gene giyinişine bakılarak hülane 
köprü altında birkaç gün evvel bu çasını uzatmı§. İşyar balmuş, kA dilmektedir. 
lunan kadın cesedi etrafındaki a ğıd.m üzerindeki "bu kadma Ka. Şimdi Arnavutluktan muhacir 
rqtırma, dün yeni bir safhaya gil SDDpaşayı gösteriniz,, yollu bir sa sıfatile Türkiyeye gelmiş olanla · 
miş, bir ip ucu elde ediJmiştir. Bu tın okumuş ve lstanbulun yaban- nn bulunduklan yerlerde herhan 
araştırmaya önemle elkoyan ls - cısı olduğunu, türkce de bilmediği gi bir kadının kaybolup olmadı • 
tanbul genel savamanlığı yarlann ni anladığı kadına Kasmıpaşanm ğmm öğrenilmesine çalıştlıyor. Bu 
dan Bay Şefık, bu noktadan araş gelmiş olduğu yer olduğunu el ve arada Pendikte yerleşen muhacir 
tırmaya devam ediyor. kol işaretlerile mümkün olduğu Arnavutlardan bu nokta soruştu 

Araştırmaya ilk girişildiği za • kadar anlatmış. Şivesinden ve ça nıluyor. 
man, bazı emarelere balalarak ce tıra patıra konuşmasından Ar • Kadmm nasıl öldüğüne_ gelin . 
sedin Satı adında Taşköprülü bir navut olduğu belli olan kadını, bu ce, otopsi sonucunda bu cihet ke
kadına ait olduğu sanılmıştı. Fa- tariften sonra iskeleden aynlmış senkes belli olmuştur. Mo~, ka~ı 
kat bu haber gazetelere akseder ve bir daha o civarda görünme • ~ elle boğuld~u tesbıt e~ 
etmez, Satı kadm ortaya çıkmış, miş. lskele ve işyan cesedi uzunu tır. Bu husustaki raporunu vennış 
kendisinin sağ olduğunu bildirmiş zadıya gözden geçimıJş ve elinde tir. 
tL Bunun üzerine araştmnanm kiğrt parçasile kendisine müraca Bu vaka üzerine çöken karanlık 
veçhesi deği§miş, cesedin kimin at eden kadının bu kadın olduğu bu suretle b~. o!8un dağılma~-
cesedi olduğunu meydana çıkar nu kesenkes söylemiştir. la beraber, şımdiki halde en mu-
mak için muhtelif cephelere baş .. • hiın cihetler gene karanlıktadır. 

1 uştu. Daha once de kadınn fizennile Daha ne boğulan kadmm, ne de 
~ıh~yet, dün araştırma bir ile- '~ kadma Kasmıpaşayı gösteri boğan veya boğanlann hüviyetleri 
rileyi§le ınkişaİa yüz tutmuştur. ruz,, yollu yazı bulunan bir ~ğrt belli değildir. Kiyanm sebebi de 
Kasmıpaşa i!kele i§yarlarmdan ~1 ~I§ bulund~ go • meçhuldür. Ancak, bu suç işinin 
nırı, morgda teşhfr ecıuen ~ re, ~ele ışyannm teşh~ ~ • iç yüzünün pek yalanda meydana 
görmüş ve "ben, bu kadını tam • amıle dofnı olduğu neticesme çıkanlabileceği, bu kryanm San · 
yonım. Bir kere gördüm,, demiş · vanlmıştır. Diğer taraftan elbise yerde Takohi ElmMYBnın öldürül 
tir. Ancak, kendisi kadmm kim ol leri de Arnavut olduğu kanaati • mesi gibi srr dolu olarak kalını · 
d .. · w ~~4& Genel 
mü e~ evvel bir kadın K88Impa- sa anyar Ba)"Şmr, ~ 
şa iskelesine gelmiş karşılaştığı yı itina ile idare ediyor. 

Tutum Yedi Gününün ikinci günü 1 Yeni Vakıflar Kanunu 
'"" l dün mar 'iyete girdi 

Yeni kabul edilen vakıflar ka -
nunu dünden itibaren meriyet 
mevkiine ginniş bulunuyor. Bu ka 
nunla mütevelliler veya seçilmi~ 
heyetler tarafından idare edilen 
mülhak vaktflam1 mürakabesi ev
kaf genel direktörlüğü ve idare 
meclisinin kontrolü altına veril 
miştir. Şimdiye kadar vakıflar İ· 
daresine hesap vermemiş olan bü 
tün mütevelliler üç ay içinde ida 
re ettikleri vakıflann mahiyetle • 

En koyu karanlıklara gömülll 
günlerde, "Oamcınlılıfın,, yapma 
bir fe)' olcluğanu görenladencli. 
Türk için çalqanı, Türlriin bcq u• 
tünde tutman gerektir. Türk Yar· 
Ju, Bil~, Darüllünun mecmuala
n onun ntuıl verimli bir dü:linişle 
yorulcluğuna büyük tanılılarJır. 
Ayaaolya kütüphanesinin nemli 
lotlrıfur.ia geçirdiği yıllar bofrı· 
na akıp gitmedi. Sonr11clan Ay~ 
nin ltegbeliği anltlfJacalı "Aybe· 
tül halıtıyik,, olan eserin UygurCG 
metnini o balda, o, aöktii. Bu ka
zancımız onun emeğiyleJir. Or -
han abideleri üatüncle de Jeferlf 
alıntc~i ve göznuru Jökmüftii . 
;Bt4!fl:, vı "'[~on,, a iter ,eyi 
DflAlt)'tltllar, _,,... '8 u.,.;,.tle/ıi 
btu:t yanlıılara parmak uzatmq 
lardı. Ağız münelılıitleri dünyanuı 

en liizummz adamlarulır. Kentli-
lerinin bir tek aatırl•ı olmamaa· 
mn öcünü yaratanların aerlerin
den çıkarmağa çalı11rlar. F alıaf 
ne mutlu ona lıi, Necip Asım ger
çek bir ilim adamı itli. Eteklerine 
uzanan elleri görmezlikten geleli. 
Gttikçe azalan göz nurunu mana
•ız yüzleri tqhia için harcamaJı. 

rini, gelir kaynaklanın, bunlarm 
21 inci olralıla rocrılı lara 7Cmİf dafdll•70r· sarf ve tahsis yerlerini. geçmiş son için bir hiç, ulu• için ulu bir yen 

Ekonomi ve tutum yedi günü · J Hava uygun olurBa talebe tara senenin gelir ve giderlerinin nevi ol 

Her giin yer yüzünde binlerce 
lıifi doğup ölür. Bunların kimini 
yalnız anaı babaa, kimini onlar
la birlikte birkaç doata tanır. A· 
clını büyük yığınlara, genİf ulak
lara yayanlar pelı aeyrelı dolar
lar. Burlann ölümleri lıenclilerl 

nün dün ikinci günüydü. Bu mü· fmdan bir yerli malı resmi geçi· terini mütevellilerin hangi sala urNecip Aaım ifte bu türlü bil-
nasebetle tutum kurulu üyeleri yer di yapılacaktır. hiyetli merciin intihap ve karari . yükladendir. Nur .içincle yatan 1 
li malı vitrin yarışmasına iştirak na müsteniden tayin edildiğini gös s Gezgin 
eden mağazaların vitrinlerini in· Beyoğlunda ışıkları teren birer beyanname hazD'hya- -----------
celiyeceklerdi. Fakat havanm Y8i söndürme tecrübesi caklardır. Hesaplan muntazam ol Ortaköy Fıkaraperver 
murtu olması dolayısile bu iş bu 21 cuma günü Beyoğlu semtin mayan ve mütevellilik etmeğe sa Cemiyet nde 
güne bıralalml§tır. de yapılacak ışıldan söndürme lihiyetleri bulunmayan mütevelli 

Bugün hava müsait olursa tay · 1 • .,, 1 • d d h 1 ık 1 Ortaköy fıkaraperver cemiyeti tecriibesi etrafında elektrik, hava er vazıı.e enn en er a ç an a C . t ha d uh't" d yare ile de uçuş yapılacak halka kla dır umurıye yramm a m ı ın e gazı, tramvay şirketlerine beledi ca r 
yerli malı vecizeleri atılacaktır. yeden tebligat yapılmıştır. H ~ .. rül .. k kaf . d ki okul okurlarından öksüz çocukla 

Dün ayni zamanda bütün okul· . esap .~ go ur en ev 1 a n giydirmiş, ve sevindirmişti. 
larda ekonomı· ve tutum haftası • Elektrik şirketi o gece Beyoğlu n:ıı .. de murakabe ~akkı olaı:ak Cemiyet bir hafta evvel, okul • 

semtindeki 21 mahalle merkezin. bütün vakıflardan yüzde beş hisse 
na devam ediJmiam.. Bu arada daki kimsesiz çocukların kırtasiye 

')'W& · de birer memur bulunduracagı'" gı· alacaktır 
tstanbul 27 inci okulda büyük" bir • ihtiyaçlarını temin etmiştir. Mek • 

bi sokaklardaki 200 elektrik lam M 1 k il 
yerli malı yemiş günii yapılmıştır. hasmın üzerleri de mavi tüllerle anzara ı art posta ar tepteki fakir çocuklara öğle ye • 
Evveli okul direktörü Bay Can örtülecektir. Memleketimizin tabii güzellik me~ veı:mek ?e düşü.nülmekteclir. 
Bora tarafından bir konferans ve ve bayındırlık hareketlerile muh . Cemıyeti tebnk edenz. 
rilmiş ve ekonomi tutumun mana Hava gazı şirketi de ayni şekil telif manzaralannı memleketin iç ESKi ESERLER - Müzelerde 
sı türlü misallerle anJatılmiş yerli de limbalan mavi bezlerle kapa- ve dışında tanıtmak için posta ve kurulan eski eserleri koruma ku. 
malmm kullanılmasmm önemi yacaklardır. telgraf idaresi fevkalade bir te • nımu yaptığı toplantıda şehir i • 
söylenmiştir. Bundan sonra talebe ı.---Aa-para-·i-le·çok--·11-cla.---.ı şebbüse girişmiş , resimli kart ve çindeki abidelerin muhafazası i • 
ye fındık, fıstık, tizüm, incir, elma Bu ıD', kuru Jemigilerimiz- pullu resimli kart postallar çıkar çin önemli bir karar vermiştir. 
ve portakal dağılmıştır. maya karar vermiştir. Bina, tabü Bu karara göre şehirde hütün 

Bugün yine şehrin t1Jrlii semtle de..... Vlaal Ekonomi.,. ve sun'i mamaralar , heykeUer tarihsel eserlerin etrafı çevriierek 
rindeki ilk ve oıta okullarda t. ve yurd g&terilerini gösteren bu bahçe haline getirilecektir. Bunun 
lehe ve talebe velilerine konfe - Jcartlar bu ayın ortalarına doğru için uzmanlar bir P.lin hazırlıya " 
rans ve m&ıamereler verllecktir. satıp Çikanlacaktır. caklardır. 
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Türk turizmR canlanacak 
lstanbulda 

neler var? 
Proje Ekonomi Pakanlığında tetkik olunuyor Bir Amerikan seyyah kum

panyasının sordukları 
Akdenizdeki gayritabii vaziyet do • 

larısile Akdenize olan seyyah seferleri 
ni büsbütün kaldınnıı bulunan Ameri· 
kan seyyah kumpanyalannın, son sulh 
görüımeleri üzerine yeniden ümide düt 
tüklerini gösteren emareler vardır 
Amerika seyyah kumpanyalannın Ak • 
deniz aayyahat programlarında Türki 
ye de dahildi. Ve bu yıl seyyahların 

yola çıkmarnaımdan memleketimizin 
de müteasir olacağı tabii idi. 

Ankara, 13 (Telefonla) - Tu / 
rizm itlerini devlet bakımından 
tetkik ve formüle eden 60 mad
delik bir kanun projesi hazırlan · 
mıthr. 

Bu proje bugünkü bütün müş 
küllere cevap vermekte ve bunun
la kurulacak tetekkül de dünya . 
nın en modern turist te!kilatı ol
mak hususiyetini tatımaktadır 
Türkofiı hatkanı Necdet bu mü 
nasebetle !U izahatı vermi~tir: 

" - Türkiyenin turizm bakt
mından yükıek olan değerini he• 
yerden ve herkesten dinlemekt~ 
yiz. Vaktiyle iç Bakanlığınca ge · 
tirilmit olan mütehasıısm rapon.t· 
nu tetkik ettik. Mütehassıs, tarih 
ile tabiatin yanyana bulunduğu 
bütün büyük medeniyetlerin beşi
ği olan güzel yurdumuzu dünya 
nm etsiz kalan turist ülkesi diye 
tavsif etmektedir. 

Tabiatin verdiği bu geniş İm· 
kanlar üzerinde bütün medeni ih 
tiyaçlan temin edecek ve tanı 
konforlu bir turist memleketi ya· 
ratmağa çalııarak, inkılab ve A · 
tatürk Türkiyesine dünyanın sey 
yah akınını çevireceğimize inanı
yoruz.,, 

Toplanacak olan komisyonlar 
memleketimize gelen turistleri a· 
iakadar eden gümrük, pasaport 
muameleleri ile nakliye vasıtala 
r.r, deniz işleri ve seyyahların oto
mobiJle kolaylıkla memleket için· 
de seyahatlerini temin edecek her 
türlü vasıtaların hazırlanması ile 
uğraşacak ve bu hususta kararlar 
verecektir. 

Kamutayın bugünkü toplantı 
sında turist gemilerinden alınan 
muhtelif vergilerin indirilmesine 
dair kanunların ikinci müzakere· 
leri yapılarak kabul edilmiştir. 

Son ıulh görü~meleri dolayısile du· 
nımun yine aakinleıeceğini o zaman 
Amerika &eyYah kumpuıyalanndan 

"Simonıs., Toura,, tirketi, tehrimizde. 
ki "Natta,, seyahat acentesine, gönder 
mek istediği seyahlara dair bir sual lis 
teıi göndenniıtir. 

Muhteviyatı itibarile pek dikkate de 
ier olan bu sual listesini aynen bası • 
yonız. 

Amerikan seyah ıirketi soruyor: 
1) Şehrinizde en güzel ve en şık bar 

lar hangileridir? 
2) Daha ucuz barlar ve gece kutup · 

teri hangileridir? 

Kamutayın Toplantısında 
3) Bu barlara girebilmek için dave · 

tiyesi olmak veya bir kulübe iza bulun 
mak mecburiyeti var mıdır? 

Bina vergileri üzerinde yeni bir tayiha kabul edildi 4) Buralara ıeyahlann simokinle gel 
mcsi mecburi midir ? 

Ankaca, 13 (Telefonla) - Ka ·f 
.. nutayın •bugünkü toplantısında 
konuıulan ve karar verilen layi -
halar araıında Ankara şehri içme 
suyunun tamamlanması, Etlik ve 
Keçiörene su verilmesi ve Genç
lik parkında havuz yapılmasına 
qair layihanın müzakeresi sıra· 

sında Nafia Vekili Ali Çetinkaya 
izahatta bulundu. 

Bursa ovası ıslahat ve intaat 
itlerinin bitirilmesi için 550. 000 

liralık taahhüde girilmesi, Türki 
ye ile Sovyet Rusya arasında hu . 
dutta çıkacak ihtilafların halline 

dair olan mukavelenin yeniden ü~ 

ay daha uzatılmasına dair kanun 

İstanbul Beleditlcsi Bugün saat 

SehirTı·yatrosu 15 te 
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,.. ra11sız tiqatrosu 

BALK OPERETi 

' Bugün matiite 
Saat 16 da 
Bu akşam 
20.30 da 

TELLi TURNA 

BUyUk Operet 

Yazan: Mahmut 'h.,,~-·i. l\lüıik: 

Sezai ve Seyfettin Asaf. Gişe gündüz 
açıktır. Telefon 41819. 

Fiatlar: 35-50-60.75.100 I.ora 400-.100 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
BALI DE 

Şehzadebafl TURAN Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20,:JO el .. 
YAI.,OJ'A ŞARKiSi 

Operet 3 perde 
l'e bale. Bugün ma

tine iHTiLAL. 

layihaları kabul edildi. 
Bina vergisi kanununa ek ka· 

nun layihasının da birinci müza· 
keresi yapılarak kabul edildi. Bu 
kanuna göre 1930, 1931 ve 193?. 
mali yıllarında tahririne başlan -
mıt olan şehir, kasaba ve köyler
deki binaların bulundukları cüzii 

tamlarındaki tahrir ve itiraz işle· 
ri bitmiş olsun, olmasın katileşmiş 
iratlarından yüzde yirmi beş in ~ 
dirilecektir. Bu esaslara göre tes
bit edilecek İrattan 1837 numa
ralı kanunun 9 uncu maddesinin 
hükmiine göre ayrıca yüzde yirmi 
indirildikten sonra kalan vergi. 
'bina vergisine matrah ittihaz o
lunacaktır. 

5) Gezme programınıza dahil olma 
yan eğlence yerleri şehrinizde hangi · 
!eridir? 

6) Şehrinizin en şık ve güzel lo 
kan talan (otellerdeki lokantalar da • 
hil değil) hangileridir? 

7) Fiyatlar, nisbeten daha ucuz lo 
kantalar hangileridir? 

8) Seyahlann ziyaret etmesi lhım · 
gelen ve memleketlerin millt yemekle • 
rini yapan lol<antatar hangileridir? Bu 
lokantalarda garsonlar İngilizce bilir 
mi? 

9) Seyyahlann memleketlerine ve 
dostlanna hediye olarak götürmek tir 
re veya kendi zevkleri için ıehrini.ıin 
hususiyetlerini gösteren ne gibi eşya 

satın almalarını tavsiye edersiniz (dan 
teUl, deri mamlilAtı, cam eşya, gümUt 
ve saire gibi ... ) 

1) Bu eşyalardan hangileri memleke 
tinizde Amerikadakinden daha ucuz · 
dur? 

üç idam kararı 11) Amerikalı seyahtara memleketi· 
Ankara, 13 (Telefonla) - Ka· nizde bulunduğu müddetçe, hangi p 

mutayın bugünkü toplantısında rap ve içkileri içmeği tavsiye dersiniz? 
Amasyanın bir köyünden Ali Os 12) Şehrinizde 1936 ıeneıinde yapı· 

lacak sergiler, panayırlar, festival ve 
man oğlu Süleyman, Mehmet oğ· 

diğer eğlencelerin tarihlerini bildiriniz 1 
Ju Nuri ve Halil lbrahimin ölüm 13) Şehrinizde milli elbiselerin giyil 

cezalarına çarpılmaları hakkında diği bir mahalle var mıdır? 
Batvekalet tezkereleri okundu ve 14) Şehrinizde milli elbiselerin giyit 
tasdik edildi. diği bir lokanta veya bar var mıdır? 

15) Şehrinizde en mühim tiyatro han 
Dersimin qeni ismi gileridir? 
Ankara, 13, (Özel) - Dersi · 16) Bu tiyatrolarda ne gibi oyunlar 

min isminin Monzur şeklinde de · oynanıyor? (opera, revil, operet, 
ğiştirileceği düşünülmekteydi. Mil dram gibi ... ) 

d d Bu sual listesini alan acente, l&zım. Ji mü afaa encümenin en geçen 
gelen cevaplan hazırlamakta.dır. 

bir layihada bu tehrin isminin -------------
Tunceli olarak değiştirilmesi tek· 
lif olunmaktadır. 

Gümrüklere tarife -
memuru alınıyor 

Gümrüklere alınacak mütehas 
srs memurlan için Üniversite kim 
ya ve fizik mezunlan arasında bir 
müsabaka imtihanı açılacaktır. 
Müsabakada kazanan mütehassıs 
lar tarife memuru yetişmek üzere 
bir müddet staj görecekler ve bu 
devrede kendilerine otuz beşer Ji. 
ra asli maaş verilecektir. Bu im-

Hava Kutumu Balosu 
Tür Hava Kurumu tarafından bu 

alqam Tepebaşmda İtalyan Kulübün· 
de saat 22 de bir balo verilecektir. 
Bu baloya elbise mecburiyeti koruna -
rnıt ve davetlileri sabaha kadar eğ · 
lendirebilecek muhtelif sürprizler ha· 
zırlanmııbr. 

Pazartcsi: 
SOblER KIZI tihanlar önümüzdeki pazartesi gü 

Her tarafa tramvay. Telefon: 22127 nü biri lstanbulda diğeri Ankara 
da olmak üzere iki yerde yapıla · 

Farmakologlar Birliğinde caktır. Bu memurlardan bir kısmı 
Pratik Farmakoloğlar birliği i- Fransaya da gönderilecektir. 

Sumer Kızı sahnede 
tskender Fahreddinin (Sumer 

kızı) romanı, tarih yayımına hiz.. 
met maksadile piyes haline kon · 
muştur. Ünümüzdeki pazartesi gü 
nü akşamı Şehzadebaşmda Tan 
tiyatrosunda Ertuğrul Sadi, Hali
de ve arkadaşlan tarafından oy 
na nacaktır. 

... ~ ..... metmt ..... ,_.... .......... ""'''"'"'....-mt .. ,._._.,. 
"da.re heyeti dün f evkalfıde bir top kan Ahmet Nuri ile sekreter Hü · 
Jantı yapmış ve kalfaların tatili seyin Cahit istifa etmişlerdir. Du 
meselesini konuşmuşlardır. Baş . rum bakanlığa yazılmıştır. 

Piyesin mevzuu, büyük göçten 
sonra Orta Asyadan Fırat kıyıla · 
rma inerek büyük medeniyetler 
lruran Sümer Türklerine aittir. 

Sümer ecesi (Bilge) yi 7000 yıl 

San'at okulları 
/iki hırsız kumpa 

yası yakalandı 
Okullara y~~dımeı öğret- Mahki'ımiyetierini bHir.e 
men ve slaJıyer alınacak husııların kararı neyoılş 

Kültür bakanlığı tarafından sa E · t ·· d ·· ı ·· ~ ·· ·kinci ŞU 
nat oh."Ullarına yardımcı öğret . mnı1ye mtaıu fur dugu 1iki. }llı9 

. sta•· 1 k memur an cı m an 
menı ve 31yer a mmasma arar kum k 1 ıştır 

·ı · t" panyası ya a anın • 
ven mış ır. B" · · kum b" ' e 
Bakanı k .. ~ tın sta .. 1 ırıncı panya ır a) 

ı ogre en ve Jıyer er h 'sh d k 1 vo; 
. . . b" tal" tna.m h 1 • apı ane en çı mış o an .I'. 
ıçın yeru ır ıma e azır ıya . 19'11\W 

k b ··t·· k""lt·· d' ktö" lük" 1 . nak Alı tarafından kunıu ... ı-to 
ra u un ru ur ıre r enne Al" t 1 R . · · d bır JI" 

·· d · t" ı, opa asım ısının e 
gon ermış ır. ..v tille hapishanede ahbap oJ.nl'* 

Sanat okullarına yardımcı og • k" . . hl~'\ . ··aaetlefl 1 k · t" . ısının ma r.umıyet mu ~ 
rdetmenl.ob~ kulıs ıdyenlerken az ılk nin bitmesi ayni zamana teSS 

erece ı ır o an çı mış ve . 
b" t kul bT · 1 k edınce hırsızlık yapmaya .dj 
ır san~ 0 u 1 ınnış 0 .~ca . vermişlerdir. Bunlar bir kaÇ ~~k 

lar aynı zamanda en az dort yıl d d h b 1 1 ·ık ol~' 
M d t -.:ı.. 1 · · b" · d aş a a u muş ar ve ı t~ 

o a eı;c,uıane erının ınn e ça- ş· rd B l h t h ·ztlıl 
hşmış bulunacaklardır. .. ış 1 e u ga: ~ a anesı #t 

Sta ·· 1 kl d b" ust katma gırmışler, has . 
Jıyer o aca arın a en az ır b d kt Nik 1 f d u#J 

sanat okulunu bitirmiş olmaları la daş b? onkı . 0 0 un 
8IbiStı" 

znndır. en ır ço zınet eşyası e 

Talip olanların imtihanları Bey tın saat çalmrşlardır. ·i" 
oğlu Akşam Kız Sanat Okulunda . ~rrsızlar eşyala.n hemen ~ııı·: 
sanat okulu direktörlerinden ve rıyı satarak parasıle §arap ıı. d~ 
.. v t 1 · d ku 1 k b" lar ve topal Rasimın Galata ogre men erın en nı aca ır 

k . odasında kuınpanva efradınıı 
omısyon tarafından yapılacaktır. . f t k . 1 a·. 

• • zıya e çe mış er ır. .. l 
Okullarda bayram tatılı Hırsızlar sarabı bitirmek ııı 

Bu yıl bütün okullarda bayram !erken ansr;m içeriye giren ~ 
tatili bayramın birinci gününden rnurlar tarafından yakalanJ111' 
başlıyacak ve iki ikinci kanun ak dir. " 
şanıma kadar sürecektir. İkinci kumpanya ise Galat"'°'' 

YENi TA YlNLER _ Şehrimiz civannda muhtelif hrrs1zbklar · 
lise ve orta okullarına kültür ba~ mıştır. Bu kumpanya yüzü y:ı.~ 
kanhğr tarafından yeni bazı öğret Mahmut, Rizeli Kadir ve M8 

menler atanmıştır. tan mürekkeptir. ~, 
üniversite edebiyat fakültesi do Hırsrzlar nikelajcı Leon. lJ (ı . 

çentlerinden Bay Omer Lütfi Ga gery:;ı.nı!l 45 numaralı fabrı1<8d~~ 
latasaray lisesi içtimaiyat öğret . dan e~bıse ve eşya, Mahn1t: Jl 

nıenliğine, Inörtü ortBI okulu Türlt caddeamdQ l\Iısaırv t: ~r>"'1!'ı:ı11ıı c2o 
1 

çe öğretmeni Bayan Meliha lstan kfinl~rmdan anaht~ı, bıçak, {cil 
bul Kız Lisesi Türkçe öğretmen • vesaıre? Arap camı de yem~Jl ~~ 
liğine, Haydarpaşa Lisesi fen bil caddesı~de 10 numara~r dul< e~ 
gisi yardnncı öğretmenliğine Bay dan elbıse, kalafat yennde il 
Osman Nureddin Kız Lisesi eski ismi tesbit edilemiyen bir \TtlP 

' d h lAt · lAt d vııt öğretmenlerinden Nimet Halidi an a a vesaır a a ve e e t 
Kandilli Kız Lisesi riyaziye öğ . mışlardır. Eşyaların bir krsJ111 

retmenliğine atanmışlardır. lunmu~tur. J' 
HUKUK FAKÜLTESiNDE Çalınan nişanlar buluı 

FIŞ USULÜ - Hukuk fakültesi- Taksimde Ayaspaşada ot . 
nin devam mecburiyetini incele eski Paris sefiri General Mi# 
mek üzere Universite rektöıii Bay evine iki sene evvel bir hırsıı ~ 
Cemil Bilselin başkanlığı altında miş, sandıkta bulunan eşysl~ 
dekanlardan mürekkep bir komis- Generalin muhtelif devlet bSJ~ 
yonun çalışmakta olduğunu yaz • larından aldığı yedi ni5anı ~ 

m~~ k ~· 
Komisyon dün çalışmasını bitir Hırsız o zamandan beri 3P' Ç, 

miş, raporunu hazırlamıştır. yordu. lki gün evvel Kapalı~ 
Hazırlanan raporda hukuk fa dan geçen ikinci şube meıtl (I' 

kültesi talebesinin devam işi yine rmdan biri sırmacı Kirkorııı1. t' 
geçen yıl gibi fiş usulile kontrol e mekanında yedi nişanın teşlıil' ı 
dilecektir. Talebeler fişleri derse dildiğini görmüş, Kirkordan ~~ 
girmeden evvel kutuya atacaklar. susta malumat istemiştir. J{ıf dl. 
dır. Fiş usulü ikinci sömestr başın bunları tanımadığı bir adııfl1 ~ 
dan itibaren tatbika başlanacak- aldığım söylemiştir. Nişanla~ 
tır. kordan alınmıştır. Hırsız ~ J 

tadır. · 
YANGIN - İstiklal caddesin • 

de muhallebici Caferin dükkanın· 
da bocıru:m katında yangın çıkmış, 
hemen söndüıiilmüştür. 
lamıyan kadın Hocapaşa camiine 
srz kimselerden Emine Kurtuluş · 
ta caddenin bir tarafından diğer 
tarafına geçerken ayağı kayarak 
düşmüş, sol kalçası kırılmıştır. E 
mine hastahaneye kalchrılmıştır. 

YOLDA OLEN KADIN - Ar 
kasında siyah bir çarşaf, ayakla. 
nnda kahve rengi iskarpin bulu
nan ve kırk yaşında tahmin edilen 
bir kadın dün Bahçekapıdan ge · 
çerken ölmüştür. Hüviyeti anlaşı
larnryan kadın Hucap~~ camiine 
kaldırılmıştır. 

Dört el ateı , 
Dün sabah uzun çarşıdan 1~ 

çen Hakkı isminde bir CiddC f, 
lacaklı bulunduğu NW'i ile J<llfıl'oi 
!aşmış, alacağım istemiştir. ~ 
parayı veremiyeceğini sö~le' d 
Hakkı tabancasını çekmiŞı c~ 
el ateş etmiştir. Nuri tabtı~~ · 
görünce hemen kaçmış, ar~~e t 
dan atılan kurşunlar kcndiS Jl ~ 
sabet ctmiyerek yoldan geçe i~tl 
küfeci çocuğun koluna ~ti 
Küfeci çocuk hastahaneye }\ tıf
nlmıştır. Hakkı yakalanill~ 01 

FENALIK GELMiŞ - J{~ 
yünde oturan maliye memtıf '1 te4 

dan mütekait 56 yaşında ~~·eti 
zi Eminönünden geçerken uı ,-e 

sonra, pazartesi gecesi sahnede gö birdenbire fenalık gelmiş, ;,J· 
receğiz. · düşmüş, başından yarataJllll

1
' 
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Artık çadırlar toplanmış 
arabalara yüklenmişti 

Kavgayı 
Gördünüz mü? 1üıkçede şahıs gösieıen söz leıin analizi 

Acaba şimdi garba doğru dön 
müş olan bu Hünlerin önlerine ne 
ler çıkacaktı 1 Bunlar istikbalde 
ne gibi meçhfü memleketlerde ne 
gibi büyük maceralarla karşıla 
§acaklardı? 

Hünler Çin Hakanlarının saray 
larmda ıran ve Roma devletleri · 
nin sefirleri ile zaman zaman kar 
plaşmrşlardı. Bunlan hayal me 
Yal hatırlıyorlardı. Bu sefirlerin 
ınemleketlerinin zenginliğini, ça · 
Yirlarmm nihayetsiz derecede çok 
luğunu, meyvelerinin ve hububat 
lannm bolluğunu kulaktan işit -
mişlerdi. 

Şimdi artık çadırlar toplanmış, 

arabalar üzerine yüklenmişti. Ko 
Ytınlar ve davarlar toplanmış ve 
&yılmıştr. Acele acele çayırlar, ot 
lar biçilmişti, büyük torbalara 
doldurulmuştu. Papu yerler ve 
gökler için kurbanlar kesmişti. 

Ondan sonra kırbaçlar şa~mış, 
arabaların tekerlekleri gıcırda -
mağa, yol şarkıları ve havaları 
çalmmağa , bütün Hün orduları, 
çolukları ve çocukları ile beraber 
güneşin battığı memleketlere doğ 
ru yol almağa başlamıştı. 

AVRUPANIN KEŞFl: 
Vaktile Siberyada .Akn {A· 

lain) denilen kabilcl r yaşı · 
vordu . Bu kabilelerin hayatı 
da Hünlerc oenziyordu · Fa · 
ı.... ( ... len) lcr cok eski zamanlar 
da Orta Asy~a yüksek dağlık 
memleketlerde çok kuvvetli bir 
devlet halinde yaşarlarken mu . 
hacerete mecbur olmuşlardr. Si · 
biryaya gelmiş, bw·ada çobanlık 
hayatı geçinneğe başlamışlardı. 
Bu mahaceretin (Alen) Ierin ken 
di hatıralarında bile bir şey kal · 
mamı;ştı. Yalmz kendi dillerinde 
(dağ) manasına olan (Alen) ke. 
limesi o, eski tarihlerden yegane 
iz olarak kalmıştı. 

Vaktile Hünlerin istiklali da 
vasile ortaya çıkan (Çiçi) ordula 
n ile dahili harp hareketleri ya . 
parken (Alen) ler Siberyada Usa, 
Solamskoi, Tobolsk şehirlerinin 
§imalindeki arazide bulunuyorlar 
dr. 

Alenler de Hünler gibi cesur, 
cenkçi bir milletti. Harpte mah1p 
ettikleri askerlerin başlarını ke · 
ıııerler, derilerini yüzerlerdi. Saç 
ları ile atlarına zinet eşyası ya . 
ı>arlardı. Bunların dini mezhebi 
de malum değildi. Alenler yere 
dikilmiş bir kılıca ibadet ederler 
di. 

(Çiçi) Moğolistandan çıkarak 
ıarba doğru yürüıneğe ba§ladığı 
zaman iptida Alenler ile çatış · 
lnrştı ve bunları malıip etmişti. 
Bunun üzerine Alenler Çerkesis · 
tan ile Derbent arasında olan o
valara inmişlerdi. 

Alenler buraya inince ( Part · 
hes) krah Pacor karşılarına çık . 
tr. Yollarını kesmek istedi. Fakat 
fevkalade mukavemetlerine rağ · 
?nen mah1p oldu. Bunun üzerine 
Alenlerin karşısına (Medie) Med 
Ye yolu açıldı. 

Alenlerin bu muvaffakiyetleri 
büyük bir şöhret aldı. Her taraf . 
ta fevkalfıde zalim ve yenilmez 
bir minet olarak tanındılar. Yal 
llız Alen isminin işidilmesi Av · 
t'Upa milletlerinin renklerini u . 
c;uruyordu. Halbuki hakikatte A · 

!enler diğer Asyalı kabilelerden 
daha cenkçi insanlar değillerdi. 
Bunlann harp edişleri de arkala -
rından diğer Asyalı kabilelerinin 
takipleri neticesi, binaenaleyh bir 
zaruret neticesi idi. Hünler Alen 
!erin meraiannı ellerinden alarak 
ileriye doğtu sürdükce onlar da 
süriileri için yeni meralar bulmak 
ihtiyacı ile yürüyorlardı. Bu su -
retle Hünlerin ileri hareketi Alen 
lere geçiyor, onlar da önlerine çı 
kan diğer kahileleri tazyik ediyor 
lardL 

Asyanm ortasındaki yaylalar 
geniş yerlerdi. Bununla beraber, 
burada olan .kabilelerin bazıları 
zaman zaman sıkıntı duyuyorlar · 
dı. Yerlerinden kımıldanıyorlar · 
dr. Fakat bu kımıldanışlar ne ka 

Bir köylü, kanlı bir kavganın 
ıahi.di olmak üzere hakyerine ge· 
tirildi. Hakim sordu: 

- Kavgayı gördünüz mü? 
- T amamiyle gördüm. 
- O ~an nerede bulanuyor-

ılunu%? 

- Aıağı yukarı bir buçuk ki 
lomme maaletle. 

- Ncud? GöwnüzJe bir bu
çuk kilometre ilerisini ıörecek 
lıaJar kuvvet var mı? 

- Ne diyor•unuz? Ben altı yüz 
bin kilometre ileri•ini bile görü· 
rüm! 

Hakim kızdı: 
- Hakyeriyle alay 

0

ettiğini:ı i· 
rin ceza göreceluini:ı. 

- Ben mi alay eJiyorum? N'° 
münasebet! O kadar uzak mua 
lelercle olan ay ile yıldızları gör
clükten •onra altı )'Ü% bin kilo· 
metre hiç halır! 

Kaplan . avı 
dar ehemmiyetsiz olursa olsun Fran•ızın biri, Hinclistana gi • 
kabileden kabileye, memleketten Jiyordu. ArkaJQfiarı kentlisini 
memlekete dalga dalga geçerek uğurlarlarken: 
arz üzerinde en uzak yerlere ka · - Aman, demiıler, •akın bir 
dar tesirini gösteriyordu. Hünler kaplan vurmadan geri döneyim 
her ne vakıt yerlerinden oynarlar deme! 
sa Alenler üzerine tazyik yapıyor Fran•ız korkmUf; fakat arka 
lardı. Alenler de Suevleri, onlar cltı§ları ısrar etmitler ve i,lerin -
da Vandallan, bunlar da Goths - den biri itin pek ehemmiyetsiz ol
lan ileriye sürüyorlardı. Bunlar · duğunu anlatmıı: 
dan baska diğer bir çok insan _ M e•ele gayet ba•it. Bir ke
kitleleri Hünlerin yerlennden oy çiyi alır" geceleyin bir ~aldığın 
namalan neticesi olarak met ve orttaına bağlar•ınız. Keçi bağır· 
cezir hareketleri gösteriyorlardr. ılıkça kaplanın iıttaı kabarır ve 

1. BEN 
Kelimenin etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) 

(eğ + eb + en + cg) U l 
(1) Ej: Köktür. Asıl anlamı ''gü 

neş" ür. "Gineş" ten çıkan mefhum 
lar arasında "Allah, sahip, esas, efen 
di., mefhamlan. b11 köke şu :manasın 
da en yaraşan anlamlardır. 

Not: J. - "'Eğ-" kökünün "AUah. 
sahip, esas, efendi" anlamlanna gel 
diğini göııterea şu sözleri yuahm: 

ı. Ege = Tann, Allah 
.. Ey Egem!., = "Ey Allahım!'' 
il. Ege = Sahip, malik. efendi 
ili. Ogan = Sahip, nazır, Allah 

[Oygan şekli de vardır.] 
ıv. Ugan = Allah, ilahii kadir, sa 

ltibi kudret. 
Bunlarda görülen .. eg, og, uti' köl< 

ıeri "eg" ana köküniin .aynıdır. 
(%) Eb: Ana kökteki mefhumu ken 

dinde tecessüm , .e temessül ettiren sü 
je veyft abjeyi gösterir bir söz unsu · 
rudur. Kelimede ana kök düştüğü za 
man doğrudan doğruya onun yerine 

~eçer. l2l " . 
<Ei + eb = ~ğeb): Allah, sahıp, 

· esa..cı, efendi" mefhumlannm kendi · 
ıini anlatan sözdür. 

Not.: 2. - (Eğ + eb = Eğeb = geb) 
sözünün ve bunun ses değişmeleriyle 
ayni olan "Kep, kip, .kem" sözlerinin 
Türk lehçelerindeki .anlamları .. kal~p, 
ınodel, nümune, misal, ölçü, benzerlı~. 

·zat" trr. Bu anlamlar (l'. + b) nın 
girdiği mefhuma tecessüm n temes · 
sül ettirme rolünü pek i)i göstemek · 
tedir. 

ı. Geb = kalıp . 
il. Kep = kalıp, ölçü. model 
111. Kip = kalıp, misal. model. nü 

mune, tebih. zat. 
ıv. Kem, Keme11 = ölçü 

GlBl 
"Gibi" söıü de "gib" in bu anlam · 

Jan11ila• ilo--PJ!ıft11r. Bunan eaki ki -
taplarda "l1igi,. şekli de l1lrdır. lkisi · 
nin de etimolojik ~killerini altalta 

Hünlerin dahili harp haline dü onu akalamak i in ininden çıkar. 
aerek daizlmalar.ı:.MUAdm il :a Sen tle a sırada yalnrilarda bir 

sırında vukubulmuştur. Bunun ne ağaç bularak yanı bCJ§ıncla çöme
ticesi olarak (Pe Hiong Nou) de- lir, kaplan yaklcışınca projektör 
nilen Hünler Alenleıin memleket yazalım: 

gibi l§ık •açan iki gözlerinin ara· (1) (2) (3) (1) 
lerine dogru yürümüşlerdir. Çin. nncr niıan alır, ve vunırnın. Kap· Gibi: ig + ib + ii + . 
liler bunları imparator NingTi za lan yıldırımla vurulmUf gibi yere Bigi: iğ + ib + ig + ii . 
manmda şimalin buzlu çöllerine ;yuvarlanır.,, . Görülüyor ki .a~ada yalnız sondakı 
doğru sürmuş·· lerdir. Alenler ora · y 1 p L! d. k 1 "iğ" in bir veya ıkı olmasından başka o cu: em, ıyere yo a re · ok 
da Moğol kabileleri lle karşılaştı. bir fark y tur. 

Van olur. Bu sözün ilk iki unsuru (iğ + ib lar. Buradaki Moqool kahileleıi s· l ., .. 
~ ır zaman sonra yo cu aoner = igib = g·.b) dir ki yukarda geçen 

yerlerini Alenlere vennek istemi k J ı h k k t ve ar aaQ§ arı emen oıara "geb" in aynıdır. "Geb'' kalıp Te za 
yordu. Aralarında harp oldu. A · kaplan vurup vurmadığını anla _ anlamlarına gelince, buna onu 1.-;im -
lenler kılıç kuvveti ile kendileri . mak isterler. Yolcu arkadQ§larına lendiren ,.e tamamhyan "iğ" eki ge · 
ne yer yaptılar. Uzun zaman Hün 1 1 tirilerek o zatın tıpkısı. hen1.eri an · 
ler Başkırlar (Bachkırs) meınle · an a ırH: . d" k 

1 1 .J !atılmış olur ki "gibi'' nin manası da 
_ ın ıslanın ap an arı aa . d 'b ıı· ketinde oturdular. O Yakıt Alen . . , · . bun an ı are ır. 

bır haylı akı.lanmış/ar. Bır kere "Gibi" nin şu şekilleri de ,·ardır: 
ler (Dağlılar) sürülerini serbest ava teller teker çıhmıyor, çifter ı. Kimi (Rndlof, n. "Azeıi leh!;esi'') 
serbest otlatıyorlardı. Fakat bil' çifter çıkıyorlar. Biri keçi veya ll. l(ib'k (Radlof. n. "Tobul leh~e 
gün geldi ki, Alenler karşılanna koyunun üzerine atılıyor, biri Je ı:;i") 
Hünlerin çıktığını gördüler. avcıları kollıyor. Sonra kaplanlar, 111. Wbi cr.a:t!of. il. "I\oman leh · 

Hünlerin bu hareketi kendi ar. eskisi iki gözlerini açıp yürümi _ ~esi") 
zulaıı Hl mi oluyordu? Yoksa ar yorlar. Gözlerinin birini açıp, bi
k~llarmclan diğer bazı düşman o~· rini yumuyor, ve üy!e dola§ıyor 
dularmın tazyiki neticesi mi vu · lar. ve bu yüzden ... 
kubuluyordu? Alenler için bu ci _ Vuramadınız değil mi? 
heti dü.qjinmegy e bile vakıt yoktu. H J 

~.. - ayır vuraum .. 
Onun için Alenler yerlerini Hünle _ Hani kaplan öyleyıe? .. 
re bırakarak dağıldılar. Bazıları _Canım, kaplanı değil, keçi· 
Çerkesistan dağlanna iltica etti · yi vurdum! 
ler. Bazıları Avrupa kıtası or . ------------
tasında serseriyane dolaşmağa 
başladılar. 

Fakat bu suretle kendilerine ba 
rınacak yeni memleketler anyan 
kabileler hiç bir tarafta hüsnü ka 
bul görmediği için Roma impara 
torluğunun üzerine atıldılar, Gol 
memleketini yağma ettiler. Pire · 
ne dağlarım aştılar. ispanyaya gir 
diler. Orada yerleştiler. Bunlar ön 
lerinde Suevleri, Vandalları yer · 
lerinden sökerek ileriye süriiyor -
lardr. O vakrt Suevler ve Vandal 
Iar Galiçya ve Betigne kıtalanna 
yerleştikleri sırada Alenler de 
Lüzitanyaya (Lujitanie), Karta . 
caya, Norrnandiyaya, Bretanya · 
ya, girmiş ve yerleşmiş bulunu · 
yorlardı (Arkası var) 

Başkırdistan Cumur Reisi 
Ankara ya gitti 

Bir haftadanberi şehrimizde bu 
lunan Başkırdistan Cumur Baş • 
kam Bay Tahirof dün Ankaraya 
gitmiştir. 

Orada kültür sahasında tetkik 
terine devam ettikten sonra tek · 
rar şehrimize dönüp Parise gide
cektir. 

HALiÇ VAPURLARI - Haliç 
idaresinin iki gün sonra yeni tari 
f eyi tatbik edeceğini yazmıştık. 
Yeni idare iki vapuru hemen ta • 
mire çekmeye karar vermiştir. Ha 
!içte sekiz yerine altı Ya pur işliye 
cektir. Diğer vapurlar da sırasile J 

tamir edileceklerdir. 

EB 
!'.'o!: .1, - tF.jj 1 e'> - erieb) ek· 

linde ana kök tamamiyle kaynaşınca 
kalan !!!ÖZ "Eb" olur. Arapça sanılan 
hu kelime "baba" demektir. Tiirk leh 
çelerindt> bunun "aba" [3] şekli ç.ok • 
tur. Dinlerde "haha" söziyle Tanrının 
anıldığı maHimdur. 

BEN 
"Ben'' analizine deT"am edelim: 

(,1) En: < • + n) ektir. Obje , ·eya 
~üjeye en yakın, onun biti~iğinde o 
lan sahayı gösterir. (Eğ + eb + eğeb 
= eb) ı~ökiyle anlatılan <Allah, ~ahip, 
esas. efendi) mefhumlarına yeryüzün 
de en yakın olarak ilkel insanın dü 
şUnebildlği nrlık, kt"ndislnden iba · 
rettir. 

(l) eğ: ( • + ğ), bu varlığı tamam 
hyan. ta)in n ifade eden, isimlendi • 
ren ektir. 

(Eğ + eh + en + eğ = cğebeneğ) 
8Özünden ana kök ile onu radikal kö 
ke bafhyan vokal ve son ekin vokali 
dilşmliş, son <ğ) de (n) ile kaynaşmış, 
böylece kelime -on morfolojik ve fo · 
netik şeklini almıştır: BEN. 

Ben: Yeryüzünde "Allah, sahip, e 
sacı, erendi .. diye tanılan yüksek mef 
huma en yakın olarak düsiinülebilen 
ve insanın kt"ndisinden ibaret olan 
varhğın adıdır. 

EGO 
Not: ıl. - G:-ek dilinde "lJcn .. anıa· 

nuna gelen "ego" keli~csinin ba,.ın -
dal.ti "eg" de ''eğ., 'filr.l• :ana kökünden 
başka bir şey değildir. "Ego'' sözünün 
Gki Atikn lehç~sindeki şekli "cgoni" 
dil'. 

"O" su uzun okunan bu kelimede 
"l;c.n" kelimesindeki son iki ekte gö · 
rünrnektC'dir. Etimolojik şa;ııerinl 

altalta y~'llım: 

(1) (2) (3) (4) 

Ben: eğ + eh + en + eğ 
Egoni: eg + oğ + on + iğ 
Ego: eg + o~ + . + • 
Görülüyor l i "ben" mefhumunu an· 

latan en başit unsur doğrudan doğ • 
rura "r.ğ" ana kökünden ibarettir. 
Grekçede buna yalnız tespit ve ifade • 
ye yarıynn bir 41oğ" getirm8te mef • 
humu anlatan "eğ + oğ = egoğ = e
go" şekli ana kolce en çok yaklaşan 

sözdür. Onun yakın sahasını göstere· 
rek yeniden tamamlayıcı bir "'iğ" de 
getiren "'egoni" şekli Türkçe "ben,, 
söziyte kuruluşta tamamen bir görün· 
mektedir. 

MEN· ENE 
Not: 5 - "Den" in .. men" ,·e "nun,. 

şekilleri de l'ürk~ede vardır [4]. Za· 
ten "b = m'' olduğu ma1ümdur. (S] 

Farsçada bu anlama kullanılan 
"men" sözü doğrudan doğruya Türk
,~enin "b•' yerine "m,. kullanan şiYe • 
sinden alınmıştır. 

.Arapçada "hen" anlamına gelen 
"Ene" sözii de yine "ben., in "b .. yeri· 
ne "ğ" bulunun aslından gelmiştir. 

"Ben", "men" sözlerinin sonlarında 
ki <n) nin (nğ) olduğunu düşünerek. 
bunlarJa, "en<:'' ve -Atika rumcasın • 
daki- "egono'' sözlerinin etimolojik 
şcki11erini biribfri altına yazalrm: 

(1) (2) (3) <d) 

Ben: eğ + eb + en + eg 
Men: eğ + em + en + eğ 
F:ne: eğ + eğ + en ...ı. eğ 

Egoni: eg + oğ + on + iğ 

Görülüyor ki ilk iki kelime biribM· 
nin aynıdır Ye ikisi de mefhumu tam 
olarak anlatabilmektedir. Üçüncü ke· 
Jimede ana T'e radikal kök -ki biri • 
birinin aynı olarak biribirini temsil 
ediyor- kaynaşarak düşmüş, kelime
nin son morfolojik ekli "en eğ" kal· 
mıştrr. Son kelimede ana kökü temes
sül ,.e tecessiim ettiren radikal un~ur 
"oğ'' dur. Dunun "ğ" si düşerek, keli • 
m~ (egoni "ğ'") olmuştur. [6] · 

[l] (Ben) kellmeıifnln aonundakl (n}, en 
eaki a.slmda genizden söylenen bir (n) dlr kf 
(n) ve (ğ) seslerinden mUrekkepUr. 

(Ben) deki (n) nin sağır ke! denilen gun
neli (n) olduğu (bana) §eklinden '\'e bucun 
bir çok lehçelerde (banğa) ve (manğn) dJ)• 
OkunU§lartndan da bellidir. 

Genizden gelen bu Tllrk lleai blr "n" ile 
b1r "ğ" nin birl~estnden kurulmuıtur kl 
do:nıdan doğruya "g, k, h" gibi birinci kon
son kategorisine bağ'anır. 

Bu son ekin analize kntılamasmm ~~bl 
budur. 

ı. Radlof. ı. "karnkırgız lehçesi" 
II. Ra.dlot. L "Çağatn.y, Tarancı, Sart l• bo 

c;clcri" 
DI. Radlot. I. "Çağatay, lebçesl" 
IV. Bang. Uygur Endeksi 
[2] (B) hartı birinci derece radikal klik 

yaratabilen konsonlardan olduğu lçin. Ceğ) 
yerine doğrudan doğruya (eb) de almabl.ir 
ve .}1nc ayni anmıılı verir. 

(B) doğrudan doğnıya (ben =~"O) anla· 
mmı da L:adc ettlg1ndcc, anallır:e esas kök 
mefhumu bu yolda da alınabilir. Bu ha'de 
(eğcb = eb) benliğin kcndlmnl, ln!&nm ta 
içini anlatır ve (en) ekiyle bu mefhuma en 
yakın olan Uado anlatılmıt olur. 

I. Elldrnlt Llllsan il • Etrak 
ll. Rad:ot. D. "TclcDt, Alt.ny, J..ıebed, ş.>r 

lehçc!eri": Tuhfe • tUz • zekiye 
In. DlvnnU LQgat ıt Ttl.rk E:lidrak Llll68.D 

il Etmk; Ti.lrlt Dili IAlgat:i; Bursadald 
!{uran tercUmcsl; Kamusu Tiirld. 

IV. Pekarski, Yakut Dlli L~gati 
[3] DlvıınU LQgat it Tllrk: Çağatay Lft... 

gnU; Radlof I. "Şor, Telcllt, SD.z-ay leh1:e'erl,. 
[ 4] Radlot. iV. "Orhon, Uygur, Çağatay, 

Tanıncı, Altay, Teleüt, Lebcd, Şor. Kllerik, 
Karayım, Sart. Tllrkmen, Kmm, Krrgu:, Koy· 
bal, SD.gay, Kazan lehı:eleri" 

[5] Etimoloji, morfoloji ve fonetik ba • 
ltımmdan TUrk dili analiz yollnrr. 11.6 ve 10 11 

[ 61 "Biz, lleft, 11lz, o onJar'' ll{Szlerlntn a · 
naUz1 gelecek ısayılarrmrzda çıkacaktır. 

-----------------~--------
ZEKAT VE FITRENlZl HAVA 

KURUMUNA YERiNiZ 
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Büyüt ~ö~ ret 
J erar çalışma odasına girdiği J 

vak1t katibi genç Bayan Jülyeti 
iş başında gördü. Bu, her sabah 
böyle idi. Çok erken gelir, daha 
henüz uyanmamış olan hizmetçi · 
leri uyandırarak kapryı açtırır Ye 
biiyük dikkatle işinin başına ge . 
çerdi. 

J erar gülümseyerek selam ver 
di; 

- Gün aydın, Penelop ! 
Bu adamın bir zaif noktası var 

dı. Genç katibinin ağzındr.:ı "Us
tad,, sözünü işitmek pek hoşuna gi 
derdi. Daha genç olduğu halcie 
şöhret kazanmış olması Bayan ka 
tibi kendisine aşık etmişti. Kızdan 
işler hakkında malUmat istedi; 

- Yeni bir şey var mı? 
- Bir takım müracaatlar ol · 

du. 
- Sabahın dokuzunda müra • 

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

caathrr mı? Ne münaseöet&z şey. 
Ne istermiş bunlar? 

- Biri, gen~ bir meslekaaşmız 
mrş. Sizi görmek için Kartetelno
dariden gelmiş. Edebiyatla uğra. 
şıyormuş. Henüz daha basılmamış 
olan birinci romanı hakkında fi · 
kirinizi öğrenmek istiyormuş. 

- Ne cevap verdiniz? 
- Burada bulunmadığınızı, 

bundan . başka haddinden fazla 
meşgul olduğunuz için, bütün ar· 
zunuza rağmen kitabı okumaya va 
kıt bulamıyacağmızr söyledim. 

- Çok güzel yaptınız! 
- Evet, üstad ! Fakat o gittik. 

ten sonra bir de baktım ki kitabı 
nı masa üzerinde bırakmış. 

Jarer kızdı: 
- Geriye gönderirsiniz. Bu taş 

ralrlar çekilmez adamlardır. Ne 
sanıyorlar? Sanki başka işimiz 
yok ta onlarla uğraşmaya can a· 
tıyoruz. 

Böyle söyledi ama, içinden se 
vinmiyor değildi. Demek ki onun 
zevkine emniyet ediliyor, ondan 
fikir almak isteniliyordu. Eh, ne 
kadar olsa bu, genç adamın kol · 
tuklaıınr kabartacak şeydi.. 

O teki müracaatlan sordu; 
- Sonra bir ressam geldi; 
- Bir ressam mı? 
- Evet, üstad ! İşte kartını da 

brraktr. Sizin bir portrenizi yapa
cakmış.Para istemiyor, yalnız ken 
disine bir iki defa vüz vermenizi 
rica ediyor. Tablostl'nu sergiye ko 
yacak ve üzerine "meşhur muhar 
rirlerden G.B.,, diye yazacakmış. 
Bu suretle şöhretinizden istifade 
ederek eseri i.izerine dikkati cek · 
mek istiyor. Jerar' gülerek dedi 
ki: 

- Bu ressamın da başka işi 
yok mu? Ne ise, canım .. bunu da 
meyus etmek manasız olur. Kendi 
sine, bir kaç gün sonragelmesini 
yazarsınız. 

- Peki. üstad ! Gelenler bu ka 
dar. Bir de te1efon miiracaatları 
var. 

- Tamam , bu eksikti. Ne di. 
yor telefondakiler? 

-tştc not ettim, Celop Literair 
mecmuasının bir raportöıi.i sizin · 

Fransızcadan 

le bir mülakat yapmak istiyor. 
Radyo Lütes direktörü, radyoda 
hir konferans vermeniz icin an · 
la~ınayı teklif ediyor. İsmini söy 
temek istemiyen bir kadın sizinle 
hususi görüşecekmiş. Bir genç kız 
<fa benden yaşınızı sordu. 

Güya arkadaşlarile bahse giriş 
miş de .... 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Evet, üstad ! Şimdi de gelen 

mektupları vereyim. 
Diyerek kocaman bir paket u-

7.attr. J erar zarfları yırtarak her 
birinden seri bir göz geçirdi .. Son 
ra takımmıbir den katibe vere · 
rek: 

- Alınız, yavrum, bunlarla siz 
uğraşıruz. Artık bu işler tahammü 
lün sınırım geçiyor. 

Dedi. Katip gençe Bayan Jül . 
yet takdir ve sevgi ile ~]aYf;.~ 

1 

gözlerini xaldıraral{: 
- Tabii, üstan ! Bunlar şöhre 

tin icapfarrdır. Admrz bütün dün
yay1 dolaşıp aunıyor. Balfuuz bu 
mektup Kanadadan, şu da Avus . 
turalyadan geliyor. 

Diyince. Ustad ciddi bir cevap 
verecek oldu. Fakat o sırada tele· 
fonun zili çalmaya başlamıştı. 

- Biktım bu telef onlardan. Al 
lah aşkına siz konuşun, beni isti · 
yorlaı'Sa burada değilim dersinız. 

Katip konuştu. Kendisini mat. 
baadan çağırıyorlarmış. Şapkası· 
nr başına koydu. Sokakta, büyük, 
meşhur adamlar gibi ağır a'dtmlar 
la gidiyordu. Herkesin kendisine 
hürmetle baktığım samyordu. Hat 
ta parmağile bumunu kanştrran 
bir çocunu, annesi kolundan tuta· 
rak: 

-Ne apryorsun? Görmüyor mu 
sun bu geçen adamı? Ona adile 
san ile büyük romancı J erar Bu ve 
derler. 

Diyor gibi geliyordu. Birdenbi
re omuzuna bir el dokundu. 

- Ayol, Bu ve bu ne d1a~n1ık? 
Aşkolsun, eski dostları artık ta · 
nrmryorsun. 

J erar bu eski arkadaşım tanıdı. 
Selam vermeye mecbur oldu. 

- Ay, Potoro sen misin? Ne 
iyi tesadüf! Ne yapıyorsun baka · 
lrm! 

- Hiç, ne olacak? Ticaretle 
meşgulüm. Buhran var ama, ne i
se yine şöyle böyle geçinip gidi · 
yoruz. 

Potoro kendi halini üzunuzadr 
ya anlatacaktı. Fakat ka~ısında . 
kinin vaziyetini sormamak da a · 
yip olacaktı. Adı Paristen Kana · 
<laya, Kanadadan A vusturalyaya 
kadar giden, herkesin tanıdığı, 
hürmet ittiği bu büyük romancr . 
va sordu: 

- Ya sen, ne iş yapıyorsun? 

ETIBBA ODASINDA - Etib· 
ba odası divanı dün saat on altr· 
da oda salonunda toplanmıştır. 
Toplantıda divana verilen dok 

torlar dinlenmiştir. Karar gelecek 
hafta verilecektir. 

SiYASA -----R i C' AT 

Sulh teklifinin 
mahiyeti budur 
Bay Laval ile Sir Samuel Hoa· 

re'un hazırladıkları sulh teklifinin 
metnini henüz görmemi§ olduğu 

muz halde, bu teklif hakkın· 

da alakadar makamlar tara
fından ıöylenen sözlerden anla· 
dıklarımız, bu tekli/in ltalya ile 
ulu•lar cemiyetini barıştırmayı 
gözetlediğini ve bu auretle Bay 
Laval tarafından takip olunan !
tal.yan siyasetinin muvaffak ol -
duğunu göııteriyor. 

Bir kere ıulh teklifinin Habeı 
davasını Feda edercesine hazırlan 
dığını göıteren birkaç delil var. 
Birinci•i B. Laval ile görüıtükter 
ve ıulh teklif ini anlattıktan •on
ra bir tebliğ ne1reden Habeıin Pa 
riı elçiıine ait •Özlerdir. Habe<f 
elçi•i, Habeıin harbe devam ede · 
ceğini ve ancak bütünlüğünü ta· 
nıyan bir ıulh teklifini kabul ede
ceğini ıöylemiftir. Bu ıö~ler mlh 
teklif inin H abeı yurdunu parça -
tadığını ve bunun Habe§ tarafın· 
dan kabul edilmiyecefini apaçık 
6Öıteriyor. 

Diğer taraf tan Amerika Jl • 
yan meclisinin dq ıiyasa encüme
ni rei•inin beyanatıdır. Bu be, 
yanala göre aon sulh teklifi Ba) 
Mu•ıoliniyi Avrupanın en kor· 
kulur adamı haline getirdikten 
btlfka Habqi•tam ela onun elinde 
liırakmııtır. 

Bundan makıat Milletler ce -
miyeti ile lt~lya arasında bCl§lt 
yan mücadelenin ıon teklü ile 
ltalyan :ztlleri ile nihayet buldu• 
fa, bu itibar ile ltalyanın bütün 

Avrupa ıiyaıetine hakim bir va .. 
ziyet aldığıdır. 

Eaasen ltalyanın son sulh tek · 
lifini kabul etmek ü:zere ol.da· 
funa mukabil H abeıin bunu k~ 
bul edemiyeceğine dair gelen ha
bnler, petrol ambargoıunun kon
mıyacağına delalet ettikten btı§ 
ka ıimdiye kadar kararltJ§lırılan 
zecri tedbirlerin de Bay Laval ta· 
rafından mukavemet göreceğini 
ve bu tedbirlerin de ilgasına doğ
ru gidileceğini apaçık göıtermek
tedir. 

Hazırlanan ve alakadarlara 
tebliğ olunan teklif ltalyaya Oga 
denin bütününü, Tiğrenin bir kıt•· 
mını ve Danakilin bir parçasını 
verdikten ba§ka ltalyanrn Habe
ıi•tana barıf yoliyle huliil elm~•i
ni temin ediyor ve buna mukabil 
H abeıiıtana bir deniz mahreci 
verilecektir. 

Hulaaa bu ıon ıulh teklifi Mil 
letler Cemiyetinin tuttuğu yol na
mına ancak bir ricat •ayılabilir. 

ö. R. Doğrul 

Ekmek fiyat'an kendi 
kendine düşüyor· 

Un fiyatları düştüğü için bazı 
semtlerde ikinci nevi ekmek fiya
tı da düşmüştür. Azami fiyat on 
iki buçuk kuruş olmasına muka · 
bil on bir buçuk kuruşa ekmek sa
tılmaktadır. 

Pazartesi günü tark komisyonu 
mm bu ekmek narkmı yeniden ies 
bit edeceği söylenmektedir. 

ANLAŞMAZLIKLAR - Bele. 
diye ile evkaf arasındaki anlaş . 
mazlrğr ortadan kaldıracak olan 
saylavlar heyeti salı günü vilayet 
te toplanarak mezarlıklar hakkın 
da karannr verecektir. 

J<ADlNlN 
Yazan : A. C. 

O adam, ayni masada Saıni

ınenin karşısına oturduğu zaman 
kadın onun garsona yemek sipa. 
riş ettiğini işitti. Onun için yaban 
er adamın sesinden başka hiç bir 
şeyini bilmiyordu. Fakat, o sesin 
kulağına hoş gelen seslerden oldu 
ğunu istemiyerek tasdil<.a mecbur 
oldu. Sesinin ahenginden ve ara 
da sırada göz atabildiği ellerinin 
şeklinden ya hancı adamın görü -
nüşü, yaşr, giyinişi ve sair tavır -
ları ve hareketleri hakkında ken 
di kendine bir fikir idimneğe ça
lıştı: 

- "Kırk yaşlarında şık bir a. 
dam, esmer, büyükce bwı.mlu ,ke 
mik gözlüklü, dudak zavyeleri ya 
nında denı çizgiler, ince dudak · 
lar, mesleği: Belki hiç işi gücü 
olmayan bir mirasyedi, kendi pa 
rasile yaşamasını bilen bir çap • 
kın, sosyetelerde söylemeğe ehem 
miyet verdiği için, kendisini tanı
yanlar arasında mevki sahibi ol . 
duğunu zanneden birisi.,, 
Yabancı adam on dakikadan 

beri karşısında oturduğu halde, 
Samime bir kere olsun başını kal 
dınp ona bakmadan onun hakkın 
'da gizliden gizliye bir fikir edin
meğe çalışarak kendi kendine 
meşgul olmak hoşuna gitti. O fi 
kiri edininceye kadar da yabancı 
adama bakınamağa karar verdi. 
Bu meşguliyeti epice dcYam etti. 
Dondurma bitince kısa bir meş • 
guliyet bulmak için çantasını ka
rıştırdı, kocasının mektubunu çı 
kararak onu okuyormuş gibi yap 
tL Fakat hakik~tte karşısındaki a 
damı en ince teferrüata varmcıya 
kadar takdire çalıştı. Sanki ada • 
mm tarifi p mektup kağıdı üzerin 
de yazdıydı da Samime o tarifi 
okumakla meşgul oluyordu. 

Bu aralrk , adam te"'krar: 

- "Müsaade eder misiniz?,, 
Diye sordu. 

Samime ne için müsaade isti . 
yor diye düşündü. Başını kaldı · 
rarak ona bakmağa mecbur oldu. 
Adam tabakasını açmış,' içinden 
bir sıgara çıkarmış, şimdi sıgara· 
yı yakmak üzere idi. Samime: 

-"Buyurunuz, içiniz.,, dedi. 

l"akat, ayni zamanda dudakla . 
rmda beliren gülümsemeyi yaban 
er adama göstermemek için he · 
men yemek havlusile ağzını ka • 
pattı. 

Çünkü, karşrsındaki adam, ta . 
savvur ettiğinden büsbütün baş 
ka bir tipte idi. O sarışin gözleri . 
nin rengi açık maviydi, bakışın
da çocukluğa delalet eden bir hal 
vardı. Arkasındakielbise siyah bir 
çay elbisesiydi. Samime caket kol 
larmm eski olduğundan dolayı 
parladığım, hatta sağ kolda bir 
yerin oldukca yıprandığım gördü. 

Samime, içinde yaşadığı içtima 
i muhitin mensuplarile bir nok 
tada birleşiyordu. 

O nokta da giyinmeğe, ku~an -
mağa bütün tef errüatına vanncı . 
ya kadar ehemmiyet vennekti. O 
mm için,elbisesi eski olan birisile 
kar~ıla.~n-sa ona kendi muhiti ha 
ricinde kalmış bir insan nazadle 
bakacağına şüphe yoktu. Bu hal 
Samimenin o dereceye kadar ka
nına işlemişti ki, kiyaf etsiz bir a 
dam ne kadar cazip olursa olsun, 
ona karşı bir meyil duymasına ih 
tiınal yok gibi bir şeydi. 

Parlayan bir dirsek, şeklini ga . 
ip edecek kadar fazla giyilmiş bir, 

GEC 
kundura olsa olsa Samimenin 
hametini tahrik edebilirdi, 
merhamet, o kiyafetteki bira 
la kendisi arasında uyanması 
temel olan herhangi bir meyili 
zabilecek bir hisden ibaretti. 

Onun için, Samime o yab 
adam hesabına kendi kendint 
tandı. Utandrğı için de o ad 
mahcup bir vaziyete sokm 
isteğile tekrar yüzünü ondan 
virdi. Halbu ki yabancı adalll 
dına hiç ehemmiyet venniyo 
gibi göründü. O, tamamile k 
düşüncelerile meşguldü. 
sigarasınr yakmak için Sami 
nin müsaade etmesini pek be 
nıedi. 

Kutunun içinden kibrit çıka 
rak kibriti çaktı. Fakat bu h 
keti yaparken gözlerini caz 
dm bulunduğu tarafın arka 
düşen salon kapısından ayınl)lt 

yordu. ~ 
Sabırsızlıkla birisini bekledi 

ne şüphe yoktu. Gözü kibrit 
suna değil, salon kapısına çe~f 
ıniş olduğundan kibriti yakanıJ 
dı. Sıgarasmı ancak dördüncu~·. 
de yakmağa muvaffak oldu. 
kat bu muvaffakiyeti de kil~ 

bir felaketle neticelendi. Kib~ 
ten çıkan bir kıvılcım karşı tar 
doğru fırladr, Samimenin üze. 
den a17~rak sandalyenin a. rkas~) 
düştü. Kadın, korkusundan ). 
bir f eryad çıkararak yerin 

1 
fırladı. 
Yabancı adam Samimenin 

hareketine de hiç ehemmiyet vl 
metli, Hatta üzür dilemeğe 
kalkışmadı. Samime, onun bu 
gısızlığma karşı hiddet mi etnı 
yoksa gülmeli mi, ne yapmalı 
ye düşünürken adam, etraf da 
ranlann başlarını çevirerek ke 
sine bakmalarına sebep olaca}\ 

dar yüksek bir sesle birdenbi~reıı, 
- "Garson!,, diye bağırdı. 1 

Bu kadar tiz bir seda ile ç 
1 nldığından dolayı yüzünde b 

bir hoşnutsuzluk görülen ga . 1 

geldi. Yabancı adam, yine etr~ . 
taki insanlara hiç aldınmyo . 
gibi bir tavırla ona sordu: 

- "Bu otelde oturan, Ah 
Sadi beyi tanıyor musun? Onu 
akşam burada gördün mü?,, 

Samime, birdenbire kocaSl 
ismi zikredildiğini duyunca ) 

~ 

krpkırınızı oldu. Heyecanlr bir 
aya şahit olacağım düşünerek • 
bi şiddetle çarpmağa başladı. 

Garson şu cevabı verdi: 
- "Evet, Ahmet Sadi beyi 

mrrm, bu akşam kendisini hefl t 
görmedim.,, ~ 

- "Acaba gelir mi?,, Jd 
- "Otelde ise muhakkak fka 

lir.,, 
- "Ya otelde değilse?,, 
- "O zaman bilmem.,, 
Bu mükulemeye kal'Işmamı İl 

çin Samime kendisini pek zor 6 
la tutabildi. a 

Garson bir müddet sustu~t~ı 
sonra dedi ki: · 

- "!sterseniz gidip kapıcıd a 
"Y ' ? t 
ogreneyım. ,, 

- "Çok iyi olur.,, 
Samime, karşısmdaki adanıf t~ 

tık gizliden gizliye tetkik etti• 1~ 
nun yüzünde sabırsızlık alaJ!1 a 
ri gördü. Adamın pek mühirt1 
sebepden dolayı kocasile korı 
mak istediğini anladı. Kadın .,, E 

di kendine düşündü: ~ 
( Arlttuı var) ' 



TRAMVAY DERDi 
{Oat11anı blrlncüü) 1 

bdmfarla çocukların eskisi 
· önden binip inmelerine mü . 

e edilm~, bu suretle halkın 
. ,dıfı güçlük kısmen hafifle . 
Yali ve belediye reisliği hem in 

H•ftad• bir: 

Dünya siyasasın~ 
top.u bir bakış 

(Oatuanı blrlncltü) 
Nitekim lnıfli& hariciye nazınmn A 
vam Kamarasındaki nutkuna daha 
dört, bet gtln evvel gayet of ddetll blr 
mukabelede bulunduğa halde bu defa 
ki teklif üzerine çok mUIAytm bir ta· 
vır almıı Ye cevap verebilmek için m~-

•Melek,, Sinemasındaki: 
-~--------------------------awwwa .... 
"İlk Gecen Filmini 
Girdikten Sonra •• nı temini, hem de halkın ra 

edilmemesi için Iazımgelen 
birleri almak üzere tetkiklerde 
Ulırnaktadır. Belediye fen heye 

de bu iş için çalışmaktadrr. Bu 
tramvay şirketile de temas 
aktadır. Alınacak yeni ted-

de sokakların darlıfı ve münaka 
lenin siklet merkezlerinin tek yol 
larda toplanmış olması hasebile 
tramvay arabalannm arka arkaya 
dizilip sıralanacağı, seyriiseferin 
güçleşeceği ileri sürülmektedir. 
Bu vaziyet dahilinde hatırımıza 
gelen şey, belediyenin şehirde sey 
rüsef er işini tanzim etmek için 
tramvay hatlarının başlangıç ve 
münteha noktalan arasında arka 
yollardan işlemek üzere otöbüs 
servisleri tertip etmesidir. 

tehab88ıslar tarafından bir kaç gün _ _ _ _ __ _ _ _ 
tetkike lüzum ıöstermlştir. • • ~ 

Sa. kadar var ki bu mmelen~ bit Şöyle düşünyoruz: Anna Sten, kendısıne 
mesl ıçin Fransız - İngiliz proJeai • •• • ı · • k J • 
nln sadece ttalya tarafmdan kabul kullıqet l para gefzren mu ave eyı 

Şehirde otöbüs işletmek imti · 
yazı, belediyeye verilmiştir; Be · 
lediye bu hakkını şimdiye kadar 
kullanmadı, fakat tramvaylarda . 
ki kalabalığın önüne geçmek ve 
halkın rahat rahat gidip gelmesi 
ni temin etmek için artık bu hak 
kını kullanmalı ve şehir halkının 
münakalesi işini böylece yoluna 
koymahdrr. 

edilmi§ olmUJ kAfl gelmez. Ayni pro- b k d ••k k d h kl d / 
jenin Habeş imparatoru tarafından Ozma ta, yer en go e a ar Q l lT 

ler bir iki giin içinde belli ola 

lnti~amm temini, halkm araba 
a rahat yolculuk etmesiru mu 
olacağı için bunu herkes iste · 

ektedir; ancak İstanbul tramvay 
nı günün bazı saatlerinde ka 
hk olmasının sebeplerini esas 
tetkik etmeden bu meselenin 
kararlarla kolayca halledile 
eği umulamaz. 

&birde seyrüseferin ağırlığı bil 
Harbiye Fatih, Topkapı E . 

önü ve Bebek-·Eminönü gibi 
Uarda tekasüf etmektedir. Bu 

tler arasında gidip gelme bi 
Yoldan yapılamaktadır; yollar 

u kadar geniş değildir. Bu 
rla nakil vasıtalan halkın işi 

&'idip geldiği sabah ve akşam 
lerinde bu semtler arasındaki 
Yollarda birikmekte, böylece 
· P gelme güçleşmektedir. Şe · 
J>lanı tanzim edilirken bu ci -
ler gözönünde tutulacak, mü · 
elenin bugünkü sıklet merke 
değiştirilecek tek yoldan gidip 

e esası kaldırtılacak, iki semt 
ında birden fazla yol açıla . 
için .kalabalığın tekasüfünün 

" e geçilecektir • .Atatürk köprtf 
Yapıldıktan sonra Aksarayla 

Bu imkanlar , yahut diğer baş
ka tedbirler alınmadan tramvay 
lara yinni sek.iz kişiden fazla yol 
cu alınmaması yolundaki karann 
tatbiki yine halkın aleyhine ola · 
caktrr. 

Emniyet direktörlüğünün dün • 
kü mektubunda, bu esasın öteden 
beri mevcut seyrüsefer nizamları 
arasında bulunduğu kaydediliyor 
du. Bizim tahkikatımız, zabıtai 
belediye ve seyrüsefer talimatna· 
mesinde tramvay arabalarına kaç 
kişinin bineceğine dair kayıt bulun 
madığı neticesini vermiştir; 

da kabulU icap eder. Habeş lmpara • 
toru ise bu tftrlO bir projeye asli mii "Melek,, sinemasının bu hafta 
sa.it görünmemektedir. Onun içir. gösterdiği film, "tık gece,, adını 
Fransız - Jngillz teklifi ile de lti.1 1 taşıyor. Bu, Fransrzca sözlü bir 
yan- Habeş ihtilafının halledllebfl filmdir. Anna Sten, Helen Vin -
mest çok şüphelidir. SözUn kısası do · son; Gari Kuper, Ralf Bellami oy 
ğu Afrika harbinin yeni hldl8elere nuyorlar. Film nasıl? 
yol açması ihtimali de göz önünden Anna Sten,Amerikada film çe· 
uzak tutulmamak llzım gelir. 

viren bu Rus kadını, hesabına film 
Petrol üzerine ambargo çevirdiği sosyete ile mukavelesini 

Bug11nlerde Ceanrede On Sekizler geçende bozmuş, kendisine külli. 
komitesini mqgul eden bir mühim yetli para getirecek olan uzun 
mesele daha var. Bu da ltalyaya müddetli mukavelenameyi yırtar -
karşı tatbik edilen ekonomik zec:rl ted ken şöyle demişti: 
birlerin petrole de teşmlJ edilmesidir. .., 
Fakat bu tedbirin almması ilk gön · - E, artık çok oldunuz siz! Ne 
Jerde görUldotUnden daha zorlaşmış bu? Beni mahvediyorsunuz! .Ma · 
tır. nasız mevzulann çerçevesinde ay 

Zira birlndklnunun (6) neı ıtınfi kın rollerle beni bir mankene, ya· 
bir kere On Sekizler komitesi petrol but da bir kuklaya döndürüyorsu 
üzerine de ambargo koymak karan 
verml§tL Fakat bu karan Terirken nuz. Manasız mevzular, yavan se-
Kanada Bqvekll vekJU Eme.st La • naryolar, kavrayışsız reji ve ne 
polnfm teklifi üzerine hareket etmiş kadar benimsemeğe uğraşsam Ü 
ti. Bir mUddet sonra ise bu zat vazi zerimde iğreti kalan roller! Yok, 
fesinden çekilmiş yerine geçen asıl buna daha fazla tahammül ede 
Kanada Başveklli Makenzl King ev . mem ! Paranız da, her şeyiniz de 
Telc:e vekili tarafından vaki olan te • 
şebbüsün şahsi mahiyette olduğuna sizin olsun! 
ileri sürerek o teklifi geri almıştır. lşte bu hafta ''Melek,, sinema. 
Bunun üzerine On Sekizler komJtesi sında gösterilen "tlk gece., filmi, 
de (6) birinclklnun karannı bozmağa Anna Steni isyana sevkeden bu 
mecbur olmuştur. Amerika hOkGmeti yoldaki filmlerinden biridir. Bu 
dahi bu petrol ambargosu meselesin 
- mü.ıiıa.U W. lrffkcnet ·•-•k• film gözönünde tutulara~_J()yle 
radan tavrını değlştfrmlf, Jtalyaya demek yerindedir: 

olduğu apaçık görülüyor! 
Bu kadar söyledikten sonra bu 

film hakkında daha başka ne söy 
!emeğe hacet kalıyor? Bir filmde 
seyirciyi sarabilmesi için ancak i· 
yi bir senaryoya dayanması Jazrm 
gelen gayet basit bir mevzu .•.. Ye 
senaryosu, derme çatma! Ustelik 
reji kavrayışsızlık, oynayış gev • 
şeklik ifade ediyor. Oynayışta An 
na Sten de ihmalkar, ... yahut da 
şaşkına dönmüş ve bocalıyor, de· 
nilebilir. Biz, onu başka hiç bir 
filminde bu kadar aks:ık gördü~rü 
müzü hatn·lamıyoruz J 

Sonra, film adeta masraftan ka 
çmılarak yapılmış gibi. Bu sözle 
bu filmin zengin salon dekorları
na ihtiyacı olduğunu söylemek is
temiyonız. Hayır, fakat tabiat de· 
koru?.. Ta biat l Evet bu lazımdı. 
Tabiate yaklaşan ve orada Poloıı 
yalı köylü kızın ruhundaki saflığı 
kanştınrken, ona l'omanmda yer 
vermek isterken yüreğinde yer ve 
ren Amerikalı muharrir, kızla ta 
biatin genişliğinde karşılaşmıyor r 
Sonra ..... 

Sonrası? .. Bir merdivenden dü. 
~ü~le kızcağız kaza kurbanı olun· 
ca, ı m ?>itiyor. Şey .... filmde ye· 
nilik olarak , gösterilen bir şey 
var: · arasında Mustafa Kemal 

desinin tamamlanmasile açıla 
olan büyük cadde de bu mak 
hizmet edecektir. 

Tramvay arabalarında yazılı o 
lan "on sekiz kişi oturacak, yedi 
kişi içeride, üç kişi dışarıda ayak 
ta duracak,, şeklindeki kayit tram 
vay şirketinin mevzuatından iba 
rettir; birkaç yıl önce Eminönü 
kaymakamltğt ım kiiyde i'l&yet et 
meyen yolcular hakkında zabıt 
tutturmuş, fakat mahkeme bu işi 
suç saynuyarak yolcuları brrak · 
mıştır. 

petrol satışını tamamen kesemfyeceği· - Yıldız, şahsiyetini ve şöhre · 
ni, ancak satış mikdannın <1914) YI • tini kurtannağa davranmış olsa 
lından evvelki satış hududunu ge~ir gerek. O hareketinde pek haklı Gari Kuperin tabanları! 
memeğe dikkat edeceğini resmen bil· ------------------------

Ancak istikbale ait olan bu ka Kış başladı 

dirmJştlr. Petrol mD.stahsllt olan Sov 
yet Rusya dahi bunun tizerine kendi 

hareketini petrol çıkaran memleketlerin 
"Sumer,, de: - ,_, - - -\?aziyetler hasıl olmadan bu 

.. vaziyette tramvaylarda kn 
lığın önüne geçmek kolay ol 
acaktır. 

hareketlerine uydurmak mecburiye · U H ~ H 
Iki üç gündür kapalı geçen ha· tinde olduğunu tebliğ etmiştir. Ro • f U y 1 S I , , 

va evvelki gece yağmura çevirmi'.ı, manyanrn ve tngilterenln de bundan V U 
ruzgar artmış Ve soğuk, kış gün. ba~ tUrlil hareket etmiyecekleri §ÜP .._ - - -- -

tınniyet direktörlüğünün dün· 
nzetemizde mevzuubahs etti. 
iz mektubunda tramvay ara · 

larmda oturacak ve ayakta du 
k yerler muayyen olduğu için 

lerini hatırlatmağa başlamıştır. hesizdlr. Öyle güzel bir müzik 
Kandilli rasat merkezi dünkü Zecri teJbirlue karıı ltalya k . 

hava hakkında şu malfunatı ver ltalyaya tatbik edilen zecri tedbir rugası, ı .. 
miştir: Jer petrole, demire, kömüre pmil ol-

halara bundan fazla yolcu alın 
ğI ve halkın istasyonlarda 

beklemesi bildirilmekte idi. 
İıanıı temin gibi bir maksat güt 
kle beraber tramvay arabala • 

sayısı çoğaltılmadıkca hal · 
sokaklarda yağmurda karda 

müddet beklemesini mucip 
k olan bu kararın tatbikine 

Üz başlanmamıştır; halkın so 
arda bekletilmemesini temin 

ecek tedbirler alınmadan da bu 
rın tatbik olunmamasını dile-

"ROzgar yıldızdan saniye(fe 18 mamakla beraber bugünkü teklinde ve 
metre hızla esmiştir. Dün en çok derecesinde bile müessir bir silah ol · 
sıcaklık 9, en az 6 derece olarak duğu meydandadır. Onun için ltalya 

hUkQmeti zecri tedbirlere karşı mem 
kaydedilmiştir. Sabah yediye ka leketinde milli mukavemet yaratmak 
dar beş, saat 14 de kadar 8 mili· maksadile hatru hayale gelmiyen yol
metre yağmur yağmIŞtır.,, lara müracaat ediyor. Mesell hariç · 

Dün, limanunızdan çıkacak va ten demir getirmemek için yerlerdeki 

f l · d · eski raylan ve sokaklardaki demir 
purlar se er erme evam etmış · parmaklıktan söktUrUyor. Her hafta 
lerdir. Yalnız dün sabah gelmesi sah ve ç.arşamba günleri kasap dük. 
beklenen Kemal vapuru gelme - kanları kapatılıyor ve et ile etli ye -
miştir. Kemal vapuru lzmirden mek pişirilmiyor. Bundan dolayı ı · 
gelmekte idi. Sinoptan gelmesi talya kralının eski aşçısı geçen gün 
beklenen tnönü vapuru da henüz radyo ile ltalya halkına yirmi daki · 
limanımıza gelmemiştir. tnönü va ka süren bir konferans vermiş, bu 

kont eransda etsiz günlerde halkm 
puru çarşamba günü limanımıza tl ha ta 

'll...mvay arabalarının çog"'altıl yemeklerini ne sure e zır malan 
... ra gelecekti. Vapurlann fırtına yü · lAzım geldiğini anlatmıştır. Aynca 
k ı mümkün olup olmadığını tet zünden yollarına devam etmekte pastacılığa dair de yine faydalı na • 

ettik; emniyet direktörlüğü, güçlük çektikleri anlaşılmakta · sihatler vermiştir. Yakında petrol 
kii mektubunda tramvay ara · dır. Her iki vapurun bu sabah gel Jambalannın bUtün ltalyada kolla • 
~rnun çoğaltılmasına lüzum ol meleri beklenmektedir. nılması yasak edileceği de söylen . 
ıı~.- mektedfr. Her yıl ltayada bir turne 
·~~u söylemekle beraber bu Lütf Ü fikrinin emlaki yapan bir İngiliz tiyatro kumpanya-
!ll\ü vaziyette f ennen mevcut sının mukavelesi bozulmu§tur. 

"Sumer,, sinemasında bu hafta 
gösterilmesine başlanan Almanca 
sözlü film, her şeyden önce müzi 
kal bir filmdir. "Aşk nlyasr,, fil . 
minde baştan sona kadar nefis bir 
musiki hüküm sürüyor. 

Müzik lasmınm derin zevk verici 
zenginliğinin yanı sıra yürüyen 
mevzu, akıp giden bir huzün, hafif 
neş'e taraflarile çekici bir sevgi 
macerasıdır. Büyük bestekar 
!'"'ranta Listi yaşlılık zamanında 
gösteren mevzu, onun varıığile 
doğrudan doğruya değil, dolayı
sile alakadardır. Frants List, bu 
filme eşsiz güzellikte bestelerile 
hakimdir! 

Eski ve yeni bir hayli yrldIZI bir 
araya getiren bu filmdeki oyna · 
yışın da pek derli toplu ve ahenkli 
olduğu muhakkaktır. Derece dere 
ce büyük ve küçük rollerinde he

tatarın kafi olduğu anl~c;ıldığı Eski baro reisi avukat Lütfi fikri Fakat ttalya için en ağır olan me 
da kaydediyordu. nin vasiyetini yerine getirmek için a sele harp masraflanna karşılık bul · Sözün özü, bu tarzında güzel 
'l'raınvay arabalanmn çoğal • dada bulunan dört köşkü ile bir maktır. ÇünkD ltalya doğu Afrikasın- bir filmdir ve biz beyendiğimizi 

men hiç aksıyan yoktur. 

ası lüzumu meydandadır; yap kısım erazisinin satılmasına karar da tuttuğu (300.000) ld§illk ordunun söylüyoruz! 
tetkik, bu arabaların ço verilmiştir. Satış önümüzdeki pa bir ay içinde masrafı (600,000-700,000) ------------

tılnı ld .. h 1 rt • .. .. B "l 1h h kuk ltretitr. Trablas garpte toplanan bundan ı. .. aı..adrr. Bunun için lt.alya . asına imkan o ugu ve a za esı gunu eyog u su u (40,000) kişilik ordu ile harbe giden ~ 
80kaklarda bekleştiği sıralar mahkemesinde yapılacaktır. Bilin asker ailelerine -pılan masraflar nın Habq harbi yüzünden masrafı ı 

.,___ ~- ayda en aşağı (1) milyar lireti bol • 
"'tUDVay garajlarında bekle · diği üzere, Lütfi Fikri, servet ve ı------------- maktadır. Bu mikdar ltalyan parası 
arabalar bulunduğu neticesini emlakini Üniversiteye ve hukuk il tı. Bir lasmı sattlacak olan serveti l1e TDrk parası ile en aşağı <tOO) mil 

el'di; ancak bugün işliyen tram . minde en iyi eseri yazacak olan ve ile bu vasiY.eti Y.erine getirilecek • yon lira demektir. 
~ arabalan çoğalbldığı takdir bazı haY,11' kurumlarma bırakımı. tir. ASIM US 

"Saraqn da: 

"flltın Hırsı,. 
ilk yarısı sıkıcı ve 

topluca zayıf! 
"Saray,, sinemasında bu hafta 

gösterilen ve "Altın hırsı,, adı yük 
letilen film, Cak umdonun "Vah· 
şetin çağırışı,, adlı eserinden mev 
zu alınarak yapılmış, Loretta 
Yang, Klark Gcybl, Cak Oki Ye 
Buk ismindeki köpek tarafından 
oynanmış Fransızca sözlü bir film 
dir. 

Mevzu? Altın arayıcıların ma • 
ceralan, arada sevgi ve boğuşma. 
lar falan. llk yansı , meyhaneler, 
sarhoş taklidleri v.s. ile dolu ve 
iç sıkıcı. Bu yanda rolü daha zi• 
yade köpeJ..ie saymalı. lkinci ya· 
nda vakanm cereyanı nisbeten en 
teresanlaşıyor ! ' • 

Filmde manzara kısmı zengin 
değil, yeknesaktır ve çekiliş, do • 
nuktur,. Loretta Yang, Klarl( 
Geybl, birçok filmde görülen tip • 
Ierindedirler. Yeter derecede mır 
vaffak sayılamazlar. Cak Oki de 
evvelce bu kadar göbekli ve ağır 
d ""ld" 1 egı ı. 

Bu hayvanlı filmin bir sahnesbı 
de köpeklerin zavallı tavşanı bu • 
naltıncrya kadar kovalryarak par 
çalayış saldırışlan yapmaları, 
"Vahşetin çağırışı,, nm birçok ki" 
şinin içine dokunan, birçok kişiyi 
acındıran bir sahnesidir. Bu da bir 
merhamet, şefkat meselesi! 



BUGON 
KUM&AllASINA 
PAllAATAN 
KOCOKEL 

y~ N 
1 

MZ~AN flO KEL 

• BQRSA ., 
-13-12-93& 
....... ,.......,.an ........ ... .... . .. ....... ,.., ......... .. 

u ....... -- 07a11u.-. ,._ ___ Hukut 

• Loadra ııi9 • vı, ... 14. -' 
• NttYO" 11!1. - • Mıdrtd 17 -
•Parla 167. - • Barit• 16.-
• Mllbo 170, - • Vaqoyı , ... -* Btltat 84, - • BaclalMttt , .. -
• Allaı M.- • Bltm 14. -
•Caen. ._ .. ·- • hlpad ;'4, -

.. Sofyı t~. - • Yotolıımı U. -
• Am1tmla"' 84.- • Albe Q41. -
•Prq N- • MectdlJI ... 
'srotbol• ıı. -· * Bıatıoı ti~ - , 

Çeki• 
• Londn 617, • Stotlllm 3..118• I 
• Nnyot' o.n1ıı •Viya 4-.ttll 
• Paıll ıt:o• • Madrtd t.ll\b 

&STANBUL - 18, Dans 
ddı .... 9'!' 
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19,SG Haftf mutlki (pWr), IO, ~ 
ekonomi ve artırma kurulllU -,,,
konferanı :Bayan Hiviyet Bekirı .,. 

StUdyo orkntra11 21, Radyo~ 
tanıo orkntralan, 21,35 SoA Aİ" • 

Saat 22 dea aonra Anadolu , 
urun ıuetelere mahauı havadlt 
ıl verilecektir. fi 

BOKREŞ 314 m. - u,U - -
haber Hnill. 18, SUel Jtomet, -
elr, 20,U PWı, 20,40 sader, it. f1lı' 

OLACAKTlll * llllbo t.M:-;1 

• l!rllkH 4.7 87 

• Attb t• 147(1 

• hrllı 
' Yaqoyı 
• llıct.pesce 

t,9:!06 
4,IU4 

~"-

yo c:uı, 22,30 Haberler, Sfd• -
Radyo orkeatruı, 23,45 Jlr • .e ti 
ca haberler, 23,55 Son babefld• 
Hafif müzik nakil.. 

Jıtanbul 3 üncü icra memurluğundan 

Emniyet Sandığı 
Ne•ma birinci derecede ipotekli olup 1emlnll 1iç ehli wlmf ta

rafmdua tamamına 1200 lira kıymet takdir edilen Hirkaiterif Ak
Hld mahalleei çdgjge• Kadı aokalı eaki 6, 7eai 6 No.h hane açık 
aılllrma)'a nzedilmiı oldujundan 15 - 1 - 938 tarihine müıadU 
Çartamha ,onu aaat 14 ten 18 ya kadar dairede birinci arttırması 
icra edlleteldlr. Artbrma bedeli kıymeti mahammenenba yüzde 75 
111 balclula takdirde mütteriai üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
• eoa artbranm taahbüdG baki kalmak bere arttırma 15 gUn müd
detle t.adlt edllerek 30 - l - 938 tarihine mllladif Perıenıbe aü 
al ... t 14 ten 18 p kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 
artbıı nwuncla arttırma bedeli lafmeti mahammenenfn )'(izde 75 ni 
lmlmadıit takdirde sabı 2280 No.h kanun ahklmma tevfibn ıeri bı 
ralalır. Satq pefmdir. Artbrma1a ittirak etmek lıtiyenlerin kıymeti 
mah•lllllMIDenin yiizde 7,5 niabetinde pey akçesi •eJ• milli bir banka 
nm teminat mektubunu hamil bulunmaları lbanclır. Haklan Tapu 
alcUll Ue •bit olnupn İpotekli alacaklar da diler alakadaranm •• ir
tifak hakkı aahiplerlnin bu haJdannı .,.. husualle faiz ve muarife dair 
olaa lddialarmı nrala mU.bitelerlJI• birlikte ilb tarihinden ltiba 
ren DlllaJet 20 sUn sarfmda birlikı. clalremi:ae bildirmeleri limndır. 
~I takcllrde haldan Tapu ılcilli ile •bit olmıJanlar •tıt bedeli
nin paJlapnaımdan hariç kalırlar. Müterakim ••rti• tenviriye, tuzi. 
flJ..t. miltnellit Belediye rilsuanı ve V akıl lcareai bedeli mtlzaT9-
declea temil olmmr. Daha fula malGmat almak lati1enl• 31 ~ 12 -
935 tarihinden itibaren herk•in ıSrebilmeai içia dairede açık bulun 
chualacak arttırma prbWnesi ile 34/182 No.b doqa1a müracaatla 
...utr cloqacla •naat Tetaiki ıBrebileceklsi illn olunur. (7875) 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

Jclare illliıacı için 3400 lira mub•mmen kıymetli 10000 kilo 
lnmıuzu sanii manaanez l7 bdnciklnun 938 tarihinde saat 15 de 
qık eksiltme ile satuı alınacaktır. isteklilerin mezkOr tarihe rutlı• 
fan Cuma ıünü ~J'J'eD aaate kadar 255 liradan ibaret muvakkat 
lll'nlnatlarmı idare Yemesine yab rarak aı.c•klU'I makbuzla ve tart 
aamecle istenilen veaikalarla birlikte Ankarada Posta T. T. Umum 
Mldib'llfii binaamcla •tmalma komiayomma m6racaat etmeleri li· 
..-ır. 

Ba l.ptaki p.rtnameler Ankara Lnazmı 
S.,oilu Poata T. binuıncla Le.azım AJ'niyat 
slln parua olarak Terilecektir. .(3528! 

MUdllrlUlünden ve 
~uaviıılifiııden her 

(7830). 

Stlteyınaa De Melııaet All Almet 
ll'ahıt " O.er Parak'wa ..,.._ •• -
tuamf oldülan Bl1Ultta Mimar 
Kemalettin mlaallellnla llulatdar IO 

katında ız ıuunaralı aalüaa hane el 
yevm tl~ daireye mUnkuim AOO Ura 
kıymeti muhammeneH lba& bah91 b1r 
bap apartımanın birind dalreal bir ta§ 
lık Uç oda bir kiler bir hamam bir 
mutfak bir apdesthane, lklnet dairesi 
bir sofa bet oda bir kller Wr hamam 
bir apdesthane bir mat1ıalı Mr balkon, 
l~etl dairesi bir sofa bet oda bir 
hamam bir matbah bir klltr bir htll 
Mr balkon " iki ptı &1'1111 He mitte 
mllltı alre "hJ1l11I ba'YI olup her 
clab'e!llnde terkoa, havaıazı Ye elek · 
trlfl memlt olap fm1el tlJU• ... -
nıbda paraya ~ımeslne karar " • 
rtlmlt •• 15-1-838 ~-- ,.. •• 
saat on beftea on altıya kadar alenl 
artırmur icra lnlınaeafmdan talip o 
lanlann kıymeti muhammeneemfn 
yflzde yetmff beşini baldufu takdirde 
lhalel katf1MI tera kılmaeatı .,. ar 
ıl takdfrde aı-ı-836 eama run• •r
nı saatte ikinci arttmnuı lera alma· 
eafmdan fazla ma16mat almak iltl · 
yenlerin dairede uıh prtnameel Ilı 
935/30 d091& n1UlWUlle mlraeaat •1 
neleri llh olanar. <V. No. 118IO) 

• c ..... ı,,580 • Bltres 10t.eı476 

• SofJı 64,66~0 • Dılcrad ;\6.11191 

• Amattrd11r1 1.111a * Yotolllmı t.7715 
• Pnı 19,19711 • Moltotı IOKllll 
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i•tlkrular - tah vlller-
.ıuaTırt Bor.ı e.ıı Elettrt• -.-

il tuı rra11n, 11,10 
• • ID J4. - Rıhuın il -

lldtrblDahllt ı 99 - • A11doln 1 4S 9~ 
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Tamımına 7emüıU ehli vukuf ta· 
rafından (6292) lira kQrmet takdJr e 
dllen Beflktatta Abbu ala mahalle
sinde Fe111 bey 80b!mda tiki 9 Jeftf 
4 No. 111 maa bah~ konak a~ art· 
tmnaya koa•l•ut ol•p ~12-936 
tarfhlndı şartnamell divanbane7e ta 
lik edflftıek 15-1-936 tarihine milsa 
elif çaqamba .Unii aat 1' dea 16 ya 
kadar btanbnl yedinci fcta daire • 
sinde a~ık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırmaya l9tf ralr Jçtn yüzde yedi 
buçak teminat ak~ell almır. Mtltera 
kim veril " belediJ'•, ftkıf learesl 
mUıt.riye aittir, Arttırma bedeli mu
hemmen luymetJn yilzde yetmlf beflnJ 
bulduğu takdirde müşterisine ihale e 
dileeek alaıl halde en p arttıranın 
taalıhtldfl baki kalmak lzere arttmu 
oa bet ıtl• daha temdit ıdHerek ao
l-93t tarlhbaı mlsadif peqembe .U· 
ati saat 1' ten 18 ya kadar en ~k art 
brana ihale edilecektir. 200.t numara 
h icra kanunun 129 na maddesine tev 
flkaa ipotek ahlbl aJa•kblarla dt • 
ter alAkadarlana te lrtlfü laôlo • 
lüplerlnla b11 haklarım lu•aallı faiz 
" ınuarffı dair olan lddlalannı ev 
rakı mU.bltelerile 20 gtln içinde ye 
dinci icra clalrlllııe ldlcUrmelırl il • 
mıdır. Abt halde haldan tapu il 
~ll•ril• .aMt ol•_..f& •bf bedeli 
nln .. ,.ı.......-. nıt, blaaaklar 
dır. Allkadarlarm lf1nı maddtl b • 
nul79 ahkbtma tevfikan hareket et 

BUDAPEŞTE 110 m. - 11 ~ 
kohllrl, 18,SO 88aler, 10 ~~ 
dlf, 19,40 "Straclivarluaı. adJı •• 
mu.ikli plylli, 21,SO Tilae ~ 
rafmdın konferana, 21,50 B-:-...:.. 
kODHr orkeatruı, (Weber, BellP"jt 
Berlloz, Weu, Zaolt., Zador). 2S. 
berter, 23,20 PJll, 24,20 eu. *. 

V ARŞOVA 13.19 m. - 15,SO :-lf 
dolin orkeatruı, ıa S8aler, 16.~ 
ler, 18,20 BU.. 16,SO IDuik r! 
17 Den. 17 ,15 Orı mU.111. 17,30 ;JJI 
ler, 17,45 &arlalar, 18 Batı PrUlt"J• 
nlkil, 18,15 Yeni pJaklar, 18,45 ~ 
ferana - Muhtelif sözler, 19,45 "."~ 
pliklan - SCSzler, 21 Sözlü hafff ~· 
ılk, 21,45 86:ıler ve prkılar (.......-41 
lretlerlmfz ve §lrJalan ), 23 lıl~ 
radyo piye.l, 24,05 Muhtelif ~ 

postalardan nakiller. _.'....I • 
BELCRAD 437 m.- 17,20 ~ 

ler balalayka orkeatra1t, 19,25_5 
ı 9,30 Kuartet konseri. 20,15 ~ 
ter, 30,30 Uluaal yayım. 21 lıfJJI 
tlflalan, danaları, 24,30 ı kadir)• ' 

BERLIN 3& m-17, Münib~
kil (Şen iki saat). 19 Spor ~ 
15 "Nifanlanma koltuiu.. adb ~.JI 
radyo piyesi, 20 Gitar konreai <-;• 
h ve f1Ut ile Grace aletlerite), ~ 
Hıberler, 21,10 tici karı§ık ua~-~ 
_._..,J_ı!r 'f'e or1Metf8"), 4-~A 
ter, 2s,ao "Raftı sonu yayın t.-
tarlalı yayım), ;r;m;;;;il' 

lıtanbul Udnci icra 

"-~lr ~tan dolayı molı-~ 
tdmagna karar verilen bir ~ • 
vantllltar dolabı maa teterrOat ..t'.' 
tadan latan~ mercltvenf. hurclt ;# 
ta ve d~mlr merdiven tahta ••"" t_ 
il ttllara, ~vallı tellara, ~ 
valituı, bU)'Uk talata lJandJ)& 
Randıfl fabrika tezgahı. mu 

kine, yafl. masa, tahta bllJdEJ 
rtn, moetara, asma terazi. 
bllme,eamh mua, koltuk, reld 
bur, raf, keıı.er tellteN aabat 
mostara, kaa, kavanoı, kal~ 
IOı mu tefırrilat, Ud kam • 
karna makinetl mu telerrtlat. 
dır makinesi .maa tef errlat. ' 
makinesi, Sfmens marka el..,. ' 
tUrO maa teterrflat, bakır tor-"~ 
tanka t&Jltalart. lal IObul, ~ 
pıocatı, terui, 11-12-885 
naUaadif lalı ,Un& A&t 13 ıea 
ren latanbul zindankapıda 
hanında zemin katında a~ 
suretlle sab1aeaktır. Ar~ 
elclfr. Talip olan1ann maanrd 
IB&tte ınaMJ1tndı ham btd -~---
llAn olan. (17889) 

•* n Jaa ra.ıa maltmat 
tb'enlerbl 9341128'1 ._,. -•..-"'J• 
memartyettmize mttracaatlal'I 
hanar. (17685) J 

Posta T. T. binalar ve levazım 
brna'1u#nı •• d •• ) •• .,, •• d 

c .. ,.,. x..taıdfntn Adıvaaa.. mu ur ugun en: '-
ıe1hln• a~ııtı terke mUsCtDlcl• llo • idare ilatlpa için &780 lira muhammen kıymeti 'bolunall ı':'i"'~ 
pnma davumm mabmeel aetleealn kilo Grafitin 17 - lkinciklnun - 938 tarihinde saat 15 de ~ 
dı: Mezbare blll 1ebep evllll terk ey zarf uauliyle ebiltmai yapılacaktır. JJ 
lecUll 'fe mabkemeafa J&Ptllı ihtar Şartnaıneler Anbrada Levazım Müdürlüfünden •e BefOI/ 
ela •mereelz bldıjı mtlhres lllm ft da Poata T. T. bbiaamda LeYUDD A111lyat muaYlıalllfnclen ._. 
f&hadetlt ablt olclai11114u hopn•a parua olarak ..nlecektlr. , 
larma ve Jha• ka'büatll rlrlla ._. lıteklil• 432 litadua il.ret 11111vakbt teminatlarmi l8'f.t ~ 
barenin bir 1eae ıvlenımemlllM ve wine ,.brarak alac•Jdan malcbuz vep kanunen mate .... fJ 
_.rtfi müakemealn de mesbaıe · teminat mektul.a ile prtnamede yazdı veslblan Ye teklff ~ 
da almmuma ~u-835 tarlldade lanm lranmil tarifat clahmade sarflıprak •e mllhtlrllyentk-.;.; 
tttlfakJa karar "1'11mlt oldatuw • • :--,;._~ T .... 
llıametcüı mepal olaauı llueMlı nan tanhe rutlıyan Cuma ıünll ıaat on darde kadar ADPJW~ J/I', 
ilAnen tebliği tensip kılmmış olmak • ta T. T. U. MGdürlGk mübayaat komityonuna teYdl etmeleri il .. 
la ke>:f~et llAa oluur. (V. No.1187'1) mar. (SS25). .( 



••tanbuı Belediyesi H6nları 1 
Beher metre murabbama 2 lira 50 kurut bedel takdir edilen Ak

saray yangın yerinde 461 harita ve 20 inci adada 461, 462, 459 ve 66n 
harita numaralı arsalar arasında 1 metre 60 santim yüzünde 27 met
re 56 santimetre murabbaı ıahasm daki arıa satılmak üzere açık art
tırmaya konulmuıtur. Şartnamesi Levazım Müdürlüiünde ıörülür. 
Arttırmaya girmek istiyenler 517 kuru9luk muvakkat teminat mak
buz veya mektubiyle beraber 3 - 1 - 936 Cuma ıünü ıaat 15 de 
Daimt Encümende bulunmalıd ır. (8.) (7861) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kiraıı teminatı 

Cibalide Odun iskelesi ıokafında 
yazıhane yeri. 18 1,35 
Cibalide Odun iskelesi sokağında 
yazıhane yeri. 18 1 35 
Cibalide Odun iskelesi sokağınd:ı 

4. No. yazıhane yeri. 18 1,35 

Yukarda semti, senelik muhammen kirası, muvakkat teminatl 
yazılı olan mahaller 936 ıenesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım 

müdürlüiünde görülür. Arttırmaya girmek istiyenler hizalarında gös
terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 6 - 1 -
936 Pazarteıi günü ıaat 15 de Daimt Encümende bulunmalıdır. 

Cerrahpa,ada Davutpa9a mahaJle
ıinde Bıyıklı Hüsrev sok~ ğmda es-

(8.) (7864) 

Tahmin edilen 
bedel 

Muvakkat 
teminatı 

ki 3 yeni 4 No.h ev ankazı. 60 4,50 
Fatih Çartambada Kovacı dede M. 
Lokinacı sokağında 13 yeni No.h 
ev ankazı. 600 45 
Sultanahmette Cizdariye mahalle-
ıinde Cizdariye yokutu sokağında 
yeni 6 No.lı Cizdariye medresesi· 
nin ahtap odalar ankazı. :OO 7,50 
Oıküdarda Valdeiatik camii hah· 
çeainde ıu bentlerinden çıkarılmıı . 
muhtelif boyda keresteler. 120 9 1 

Yukarda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı yaz1h olan 
ankazlar satılmak üzere ayrı ayrı açıl< arttırmaya konulmuıtur. Şart· 

nameleri Levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek iıti 
yenler hizalarında gösterilen muva kkat teminat makbu7. veya mektu 
1"yle beraber 6 ~ t - 936 Pazar· l••• pnü -at US de Daimi Eocu 

mende bulunmalıdır. (8.) (7865) 

Küçükmustafapafada Çukur Ka
rabat mahallesinde İncebel soka· 
iında 32 No.lı hazine kahyası Hacı 
lımail Aia mektebi 936 Mayra so· 
nuna kadar. 
Süleymaniyede Elmaruf mahalle
ıinde tevkifhane sokağında bir o
da Te avludan ibaret Taımekte!) 

J,inaıı 936 May11 ıonuna kadar. 
Oıküdarda Rumi Mehmet Pata is· 
kele meydanı sokağında yeni 1 es
ki 2 No.lı &hf&P dükkan müıahere 
ıaretiyle kiraya. 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminab 

60 4,50 

36 2,70 

72 5,40 

Yukard& semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat teminat' 
J&zılr mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko
nulmu9tur. Şartnameleri Levazım müdürlüjünde görülür. Arttırmaya 
ainnek istiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz 
Yeya mektubiyle beraber 6 - 1 - 936 Pazarteai ıünü ıaat 15 de Da· 
İmi Encümende bulunmalıdır. (l.) (7862) 

111111 ~ııınıt11rı 11 11111111 1111111 üııı ını iliları 
Muhammen bedeli 65000 lira olan 30 ton kalay ve 1 O ton Anti

ınunn 24 - lkincikinun - 1936 Cuma pnü saat 15,30 ela Arıka· 
rada idare binasında kapalı 2arf uıulü ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenleriu 4500 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini ayni ıün saat 14,30 a ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 325 er kurut mukabili Ankara ve Haydarpafa vcz· 
nelerinde satılmaktadır. (7676) 

İdaremiz Eaki,ehir atelyeai için teaviyeci, tomacı, kazancı ve ele~~ 
trik kaynakçı uıtaaı ahnacajırı • · ıı talihlerin imtihanla· yapılmak 
Üzere ıimdiye kadar çalııtıkları ye rlerden aldıkları bon ıerviılerile 
hüıniihal •arakalarmı, millet :mekt eJ,i phadetnam4'lerini •e asker -
lik veaikalarını alarak latanbul'da idaremiz Haydarpqa Cer Bat Mü· 
fettitJiiiM, bmirde Alıancak ateiy eıi tefliiine ve diier yerlerdo bu · 
hmanların da Ankarada Umumi idare Zat itleri Müdürlüiüne mü · 
racutlan. ••3127,, (7823: 
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lstanbul 7 inci icra memurluğundan 

Eınniyet Sandığına 
(450) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya 

çevrilmesine karar verilen ve tamamına (2328) lira kıymet takdir 
edilen Kadıköyünde Raıimpa9a nıahallesinde eıki Karakolhane yeni 
Mustapaf& ıokafında eeki 2, 2, 2, yeni 133 (Numarataj 13) numara· 
)arla murakkam bahçeli bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmi9-
tir. 

Arttırma peıindir. Arttırmaya iıtirak edecek mü~terilerin kıy
meti muhammenenin yüzde 7,5 niıbetinde pey akçesj veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim 
verıi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma 

,artnaıneai 25 - 12 - 935 tarihine müsadif Çarıamba günü dairede 
mahalli mahıuıuna talik edilecektir. Birinci arttınnaıı 15 - 1 -

Taıkasap Nevbahar mahalleai N: 7 936 tarihine müaadif Çar,amba ıünü dairemizde saat 14 ten 16 ya 
Fikr~l kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammen• 

İstanbul levazım amirliğine bai 
lı kıt' at için 65 ton aade yağı 

18/ 12/ 935 çarşamba günü saat 
15 de Tophanede aatınalma k~ • 
misyonunda kapalı zarfla ekıilt • 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
58,500 liradır. tik teminatı 4, 175 
liradır. Şartnameıi 293 kurut mu· 
kabilinde komisyondan alınır. ı.. 
tcklilerin kanuni vesikalarile bir · 
likte ihale saatinden bir aut ev · 
vel tekliflerini komisyona verme. 
ı . ''304 ''7544 erı. ,, ,, 

Be11oğlu 3 üncü sulh hukuk mah - nin yüzd~ 75 ini bulduiu takdird~ üste bırakı!1t. Aksi takdirde IOD 

kemeıine: arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bet gün daha 
Davacı Yasef Kazes tarafından temdit edilerek 30 - 1 - 936 tarihine anüıadif Perıembe günü saat 

Galatada Okçu M?JS& yokuşu Modern 14 ten 16 ya kadar dairede yapıll\cak ikinci arttırma neticesinde en 
Palas apartımanında oturmakta iken çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve lflaı ka

halen nerede olduğu bilinmiyen Ne..'iiim 
Sarfati zimmetinde alacağı olan 200 li· nununun 126 ıncı maddesine tevf:kan hakları tapu sicilleriyle sabi~ 

ranm tahsili hakkındaki davanın du · olmıyan İpotekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı ıa· 
ruşmasında: Mahkemenin 93;;1107 No. hiplerinin bu haklarını ve hususıyle faiz ve maıarife dair olan iddia
lu haczi ihtiyati dosyasında me,·cut l larını illn tarihinden itibaren 20 g 'in zarfında evrakı müsbiteleriyle 
ki kıt'a senetteki imzaları inkarı ha - birlikte Dairemize bildirmeleri l ~ zımdır. Akıi takdirde haklan tapu 
1inde istiktab yapılacağına dair dava sicilleriyle sabit olmıyanlar satıı bedelinin paylaımasından hariç 
cmın isteğile n yirmi gün fasıla ile 
muameleli gıyap kuanna ilanen teb kalırlar. Müterakim verıi, tenviriye ve ta11zifiyeden ibaret olan n., . 
Jiğine karar ,·erilmiş ve muhakemesi lediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 
de 23-1-936 saat 14 de bıkardmış ol Daha fazla malfunat almak istiyenlerin 934/ 6118 numaralı doıyada 
duğundan itiraz etmediği ve muha • mevcut eTrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp 
keme gilnü de mahkemeye gelmediii anhyacakları ilin olunur. (7874) 
takdirde istiktabdan kaçınmış ve va· --------------- ------------ - 
kıaları kabul etmiş sayılacaf\ mua · 
meleli kıyap kararı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. (Y. N. 
118..~6) 

Üçüncü icra memurluğundan: 
İstanbul Bahkpazar No: 3 Anadolu 

Yai matazasında iken halen ikamet 
pJu meçhul Salih ve Rasime: 

Naom Y orgiye olan 300 lira bor • 

cunuzdan dolayı dairemizin 35196:1 N. 
lu dosyasile yapılmakta olan takip ü 
zerine taraflarınıza ~;; tarihin 
de gönderilen ödeme emirleri arkala 
rına mübaşir tarafından verilen ~erh 
ler ve polis tahkikatına nazaran ika
meta'lhı meşhut olduğu anlaşılmış ol 
dutundan 13-lı-..GS tarihinde 30 gün 
mticlcletle Ulnen tebHlat Hasma ka • 

rar \"erilmi.., ti r. Bu ilan tarihinden iti 
haren bu m üddet zarfında borcu ö • 
demeniz \'eya bir it i razın ız varsa bil ıo 

dirmeniz 74 üncü madde mucibince 
mal beyanında bulunmanız bulonmal" 
sanız hap~en tar.yik olunacağınız • 
deme emirleri makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (V. No. 11887) 



ABONE ŞARTLARI: 
J'ıll.ıll e ayııır • &ytık Aylık 

a&aıııeketımnde 7tı0 '20 230 uo 
Yabancı yerlere ısııo '7215 400 160 
Posta birliğine \ 

1800 9~ ~00 1.Rl 
ı::trmlyen ~rlere J 

l'ürktyenln ber po..~ta merkezinde K UHUNa abone yazılır 

YAZI VE YONETIM YERi: 

ı.tanbul, Ankara caddeat. (VAKn yurdu) 

'idare: 24370 
reıeton {Yazı lolerl: 21413 

Telgrıu Mlreai: KUKUN ı.t&:ıbul 

Po.ta ırutusu No. .. 
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Artırma ve Yerli Mallar Haftası Şerefine 
Bütün Pazarların Bütün Peşin Satışlarında 

z ~'.!l .ı ~ıı~ıı~ı~ı~ı ııı '" ııı~ı 
• 

zı 
Ayrıca, lstanbul, Beyoğlu ve Karaköy Pazarlarının 
H~ramiyeli satışlarından d sa yüzde yüz istifade edersiniz 
Ankara ve izmir Yerli Mallar Pazarları, ikramiyeli 
satışlara, 15 Birincikanundan itibaren başllyacaklardır. 

-

Ankara 
iz mir 
Samsun 
Mersin 
Istanbul 
Beyoğlu 
Karaköy 
Eminönü 
Kadıköy 
Beşiktaş 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakim -
liğinden: 

Kadıköyünde Uasimpaşa mahalle · 
sinde eski rıhtım iskele cadde. inde 
14 numaralı hanede mukim iken ölen 
~farikaya ait olup 19-12-93;; perşem 
be gününden itib.-ıren Sandal bedeste· 
ninde 'l'eşhir ettirilecek müc,·ehcra t 

:!4-l2-93:i salı günü saat lıl de ls -
tanbuldn mezkur bedestende n keza 
ölüye ait ev eşyasının da 20-12-935 
cuma günü saat 14 de mezkur hanede 
at:ık arttırma ile satılacağından ta -
lip olanların mezkur günler ve saat • 
ferde mahallinde hazıı· hulunamalan 
ilan olunur. (V. No. 11881) 

Heıınalm halis yerlisi 

Her malın en sağlamı 

Her malın en gijzeli 

Her malın en ucuzu 

Her malm en iyisi 

Her malın en şıkı 

ZAl'l - İstanbul ithalat gümrü -1 
ğünden alınan 2:>5723 No. 2-7-93.; 
tarihli, 312194 No. 3-S-3:> tarihli, 1 

311712 No. 24--'7-35 tarihli, 311326 No. 
22-7--.1:> t.uihli 2:>6:>86 No. 16-7-3;; 
tarihli makbuzları kayıptır. Yenisi a • 
lınacağından hükmü yoktur. 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 

Ü. 1 
rfJasıfll·· 

Deneyiniz 

a ve Dil 
agrılarına 

Soğuk algınlığına 

A G i P 
alınız. En mükemmel ve en müe11lr illçtır. İki tanelik kutularda 

7 buçuk kuruştur. Her eczanede bulunur • 

...................... ! ......... . 

es hane 
Türk Anonim 

nsucat 
Şirketinden: 

1 - Defterdar fabrikaıında infa ettirilecek yün kurutma 
demir çatılı bina toptan götürü eıaı üzerine ekıiltmeye çıkanl
mıttır. Bu itlerin tahmin bedeli 8730 lira 36 kuruttur. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
a - Ekıiltme ıartnameıi, 
b - Mukavele projeıi, 

c - Fenni ıartname, 
d - Keıifler, 
e-Proje 
istekliler bu evrakı 4,5 lira muk'abilinde ıirket vezneıinden 

alabilirler. 
3 - Ekıiltme 24 - 1 nci kanun 1935 ıalı günü ıaat on bette 

1 ci Vakıf handa müdürlük daireıindedir. 
4 - Ekailtme kapalı zarf uaulile yapılac.ktD'. 

5 - a - Ekıiltmeye girebilmek için iıteklilerin 655 lira 80 
kurut muvakkat teminat vermeıi. 

b - Ehliyeti fenniye veıikaıı ibraz etmeıi. 
b maddeıinde alman ehliyeti fenniye vesikaıı Banka tara. 

fından kabul edilmit olacaktır. 
6 - Teklif mektupları yukarda yazdı gün ve saatten bir •· 

at evveline kadar münakaıa komiıyonuna verilmit bulunmalı
dır. . . ......... 

Türkiye 

Şeker abri al arı 
Anonim Şirketinden : 

Turhal Şeker Fabriku.nın 1936 ıenesi içinde Samsun Li· 
manından göndereceği teke .. lerin vagondan vapura kadar nak 
liyeıi kapalı zarf uıuliyle ve 21 llkkinun 1935 tarihinde latan· 
bulda Bahçekapııında Tath•nında Şeker bürosunda talibine 
ihale edilecektir. Şartname ve tafsilat lstanbul ve Samsun Şeket 
Bürolarından alınabilir. 

BOZKURT 
ff 0 ı SERT 5RHQL 

/Y ~ 2 YtJf'f//Jlll< 5fl}Ull 

ZAYl 
lzmir ticaret mektebinden aldığım 

ta~diknameyi kaybettim. Yenisini ~ı 

TRllŞ BIÇRKLRRI 
Burün yurdclaşlar1n kullar. 

<lığı YEGİINE BIÇ'Rİ<Tlll 
Tanesi 5 krş.fur 

karıyorum, eskisinin kıymeti yoktar. 
(V. No. ll882) 

---· -·-· - .... - - -

lfni HOHM 
-r. STROVSKl 

Akademi üyelerinden 
HAYDAR RIFAT 

D. ve Y. T. K. No: 47 

~tbi: ASIM Us- Yakıt Matbaası 

. ltJK\at Direktörü: Refik A. Sevengil 


