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Bay Sanmel Hoar 

Zenci boksör, dev Paolinoyu 
da yere serdi 1 

Nnyoık, 14 (A.A.) - Zenci Jol· 
Luiz, ispanyalı dev cüsse boksör Pa · 
ollno Uzkudun'u yenmiştir. ilk üç ra
vundcla Paollno, hasmına taarruz et
miştir. Dördüncü ravundun başlan -

gıcında Paolino zencinin şiddetli bir 
sağ darbesile yere yu,·arlamp sekiz 

saniye yerde kalDU§tır. Sonra zah · 
metle davranarak yeniden taarruza 
geçmiş fakat bu sefer de soldan ye -
diğt bir darbe ile tekrar yuvarlanmış
tır. Sol kaşmm üzerinden kanlar ak
tıfı halde Paolino cesurane bir gay -

retle fakat bUk:in bir halde bir daha 
müsaraaya girİfD1i§ ise de hakem 11 
dakika 32 saniye süren maı;-ı tatil et -
miştir. 

Paolino ancak yirmi dakikada ken-
l Dün Je tramvaylar yirmi ıeki% lrifü/en laz:la yolcu almamalı yolunclakt lıarann tatbikine bcq· dine gelebilmiştir. üst dudağı iki ye-
~nttf, lakot maddi imkannzlık vüzünden bu kararı tamamiyle tatbik etmelı mümkün olamamııhr. Bu 

)Üztlen birçok kim.eler yayan yürumeyi tercih etmiflerdir. Yulıarıki reıimlertle tramvaylann halini oc rinlen dikilen İspanyol boksörü, kat'I 
~Ctız yolcu tO§ımak iıtiyen otomobilciler haklıında zabıt tatultluğanu •örüyormnuz. Y mııc ü~nc:ü surette boksü terked~ 8ÖJ:lemiş- Zenei ~nu 'Joe ı~uiz m.açtan 
lfı:vrlarnı~datlır. · ' tir. - · "' - 10nra 

} 
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ltalya - Habeş harbi ..... __ ......................... .. 
14 1121 915 te . . . 

Titüleskonun saylavlar kurulundaki beyanatından: Eritre cephesinde 
Büqük Romanqanın siyasası, Şarkta 

sulh, Dinqesterde sulh ! 
Jtalya - Habeş ordularının 

son vaziyeti nasıldır ? 
Eritre cephe•indeki ltalyan ordusu 3 lkinciterşin 935 Jı 

taarruza geçerek bq gün sonra, Habeılerin hemen ciddi bit 
mukavemetine ra.tlamadan Mahalleyi zaptetti. Entifyo "' 
Aduadaki yerli kol~rdusu ve Akmmdalti il inci kolordu Ma/d/· 
lenin zaptından bugüne kadar ge,en bir ay zarlınJa T embi-1! 
mıntalıa•ına girememiJler ve T akaze nehrine yanafamamııllff" 
dır. Makalle, tehlikeli bir vaziyette ileride bulunuyordu. ROi 
Seyyumun zayii kuvvetleri, T embien mıntalrcuını, kat kat Ü•tİİ" 
ltalyanlara karft bir ayclan lazla mütlaf aa etmiflerdir. 

Bülaeı, 14 (A.A.) -Romen a
jansından: 

Saylavlar kurulunda, Roman· 
ya ile Sovyet Rusya arasındaki 
münasebetler hakkında, bir çoğu 
saylav Bay Georgeı Bratians ta · 
raf mdan sorulan muhtelif sualle · 
re cevap veren dış itleri bakanı, B. 
Titüleıko, hükUmet namına beya
natta bulunarak demiştir ki: 

16 teırinievvel 1935 tarihli reı· 
mi tebliğde mevzuu bahis olan va· 
ziyet, bugün de aynidir ve bun · 
dan da anlaıılacağı gibi, Sovyet 
kuvvetlerinin Romanyadan geçe -
bilmeleri hakkında hiç bir müza· 
kere yapılml! değildir. 

Çekoslovakya - Sovyet Rus· 
ya arasındaki muahedenin, Ro -
manyanm ittifaklan mnumi siste· 
mi ile ne dereceye kadar kabili te 
lif olduiu hakkındaki suale de B. 
Titülesko ıu cevabı hermiıtir: 

Çekoslovakya - Sovyet Rus· 
ya muahedesi, sarih surette, Sov
yet Rusyaya yapılacak yudım, an 
cak 2-5-1935 tarihli muahede 
ile tecavüze uğnyan Fransa tara· 
fından yapdacak yardımdan son · 
ra icra edilecek olduktan sonra ve 
diğer taraftan Fransız - Sovyet 
muahedesi Franıanın Polonyaya 
kartı tedafüi mecburiyetleri hak -
kmda kayıt ihtiva eylemekte hu -
1unduktan sonra, Romanyanm hü· 
tün müttefiklerini, yani Fransayı, 
Çekoslovakyayı ve Polonyayı ay
ni seviyeye getiren bu gibi diplo -

matik vesikalan nasıl kendi itti · 
f aklarımız için birer tehlike te · 
lakki edebiliriz? 

Sovyet Rusya ile mütekabil yar 
dnn esasına dayanan bir muahe· 
de müzakerelerine giriıilmemiş · 
tir. Böyle bir muahedenin bir gün 
gelip de aktedileceğini de bilmi -
yorum. 

Fakat ıunu söylemek isterim ki 
bu gibi muahedeler, ittifak te · 
lekki olunamazlar. Bunlar, Mil · 
letJer Cemiyeti paktı taahhütleri· 
nin tatbik mevkiine konmasından 
doğarlar. Romanyanın· ve mütte · 
fiklerinin sınırlarını garanti ede· 
cek olan her devlet, her kim olur 
sa olsun, sülhun tetkilatlandırıl 
ması savaımda ve millet cemiyeH 
çerçiveıi dahilinde , Romanyanm 
ıeriki olur. Hiç bir yabanc:ı mem · 
leket hüsnü niyetle dütündüğü tak 
dirde dünyan,n altıda biri kadar 
genit araziye ve 170 milyon nü • 
fuaa malrk bir memleketin, bil · 
haua Romanyanın komşuwolan 
hir memleketin dostluğunu kazan 
maık için Romanyanın yaptığı 

gayretleri, kendi aleyhine müte · 
vec<::ih ve hele onu sınır içine al· 
maya matuf olarak telekki ede · 
mez. Ronıanyamn bu gayretleri, 
coğrafi bir mecburiyettir. Buna 
batta tarihi mecburiyet dahi diye· 

bileceğim. O tarih ki, bugüne ka· 
dar Romen milleti ile Rus milleti 
arasında daha hiç bir harp kay · 
detmemittir. 

' I 

ltalyan tebliğlerine göre, Tembien mıntalıcuında, Cac 
ciamo, Mella daha cenupta Abbai Addi mevkii i•e 7 Birinciltd 
nunda iıgal olunmuıtur. ltalyanlar, T embien mıntaka.ında "" 
Ak•um cenubunda iki kolordu ile yaptıkları harekata "Çeteler 
den temizleme,, i•mini veriyorlar. Eaaaen, ita/yanlar, harp ilôt1 
etmeden Habqi.tana girdiklerinden bütün aelere tedip hare
keti diyebilirler. Fakat, hakikat ıudur ki, Adiğrat - Adua • 
Akmm hattından 3 T eırini•anide b'lflıyan taarruz, ltalyan ao! 
cenahında Makalle ıehrinin zaptı mü•teana olmak üzere, a11· 
cak bir ay •onra hedefine varabilmiftir. 

Eritre cepheainde, bugün, ltalyan cepheai Makallenin ce
nubunda, Gera dere•i ıimalinde ve bu dere boyunca tlevatn 
eder, daha garpta, T akaze nehrine dayanır. 

Fakat esasen Romanya istina
sız her memleketle harpten ka . 
çınmak istemektedir. Ve bundan 
dolayıdır ki coğrafi realiteleri na- • 
zarı dikkatte tuttuğumuz kadar si 
yasi realitelere, gözlerimizin Ö -
nünde inkitaf eden bütün siyasi 
realitelere kartı da dikkatli dav
ranmaktayız.•Bu realitelerden hiç 
birisini, Romanya aleyhine bir 
vaziyete sokmak arzusunda deği· 
lim. Bilakis arzum, memleketi . 
min menf aatları mevzu bahis ol
madığı takdirde, bütün bunları 
ciddi surette göz önünde tutmak
br. Batkaları ile uyuımak arzu -
sunda hiç bir dütmanlık ve hiç 
bir had tanımam, fakat Avrupa . 
nın en karıtık bir mıntakasında 
Romanyanın kendi sulh vazifesin \.-na u : 
de muvaffak olması için Roman -
ya dıt sıyasaıının büyük güdücü . 
lerinin bize bıraktığı dersleri ha-

8. o. 

tırlayalım. izleri bütün benim ta
rafımdan takip edilen bu büyük
lerin yapıcılıktaki vecizelerinin 
takibinden bugünkü büyük Ro . 

1111 taraf lllr nevi 
aıltarelle yaptı 

manya için çıkan vecize ıudur: Dagv abur 
"Şarkta sulh, Dniester'de kasabası bombardımandall 

sulh,, tamamen 
B. Titüleıko'nun ıöylevi, iıtis-

harap oJmuştur 
nasız bütün partiler tarafından 
tiddetle alkıılanmııtrr. Addis Abeba, 14 (A.A.) -

Busün bütün oepl.ol••• hir eüldi
ga ile Da.ıaburdan bur.ya pl" 
••--•--:&.-:.._ -.Avla...l:'Lı • ..:;zo_.. ,.,x ' 

net gelmittır. 

it 1 k• • d Çekoslovak Cenevrede ve yahut Kulisler 

a ya ayın OD se IZID en R . . ~:usb!ts:i~:k::ı.eı:~ti1e:!r:E~; 
re, Daıabur kasabası , ltalyan -
çaldannm bombard~anlan tetİ' 
rile hemen büsbütün harap olmıat' 

k 
eısıcumuru hazırlık faaliyetlerini.durdurma. sonra cevap verece 1 makla beraber kendiliğinden bh 

Mazaryk çekildi. B. Ben esi nevi mütareke kehul ettikleri ve 
böyle hareket edecekleri sand -

tur. 
Rivayet edilcliiine ıöre, Habet 

imparatorunun uçaiı Duat bö)gt' 

sinin üzerinde uçduktan sonra D" 
sieye dönüyorken, uçaiın ıeçee' 
ğinden haherdar olmiyan bir ti•' 
bet brakolunun yaylım atqine d 

Adisabaha, 14 (A.A.) - Dıt 
J;akanı Bay Heruy, sulh teklifleri 
ıbakkmda De11ie'de bulunmakta 
olan İmparatorla uzun müddet te· 
lefonla görütmüıtür. 

Bura mahafilinc:le perol amhar-
8MUDun t.ebiri beynelmilel büyük 
petrol kumpanyalarınm muvaffa • 
kiyeti ıuretinde tefıir edilmekte · 
dir. 

SuDı teklifleri impatora bizzat 
Amerikalı mütavir Colson tarafın 
C:lan verilmiftir. Colson, İngiliz eJ .. 
çisi ile görüıtükten sonra tayyare 
ile Desaie'ye ıitmiıtir. 

Roma, 14 (A.A.) - Yarı res· 
mi çevenlere göre İngiliz - Fran 
sız tekliflerine verilecek cevap a · 
ym on aekizinde toplanacak olan 
büyük faıiat konseyinden evveJ 
verilmiyecektir. 18 kanunuevvel 
akşamı bir bildirik neıredilecek 
tir. 

ltalya, aııl cevabmı doğrudan 
doğruya l~iltere ve Fransa hükU 
metlerine bildirecektir. 

İtalyan hükUmeti, cevabmı tev· 
di etmeden evvel mütemmim iza· 
bat istiyecektir. 

Londra, 14 (A,A.) - Paris 
auHı tekliflerinin neırinden sonra 
bütün gazeteler pertmıhe günü 
avam bmarasında yapılacak mü· 
zakereleri sabırsızlıkla bekliyor · 
lar. Burnunun kırılmasına rağmen 
Sir Hoare'm Londraya döneceii 
yazdmaktadır. 

Newa Chronicle'in bildirdiğine 
,are, Hoare'm istifasına taraftaı 
olanJar ıün aeçtikçe artmakta · 
dır. Bu ıazete diyor ki: 

HükGmet taraftan olan saylav· 
lar araaında isyan hiıleri gittikçe 
lazlalqmaktadır. 

Deyli Ekspres ise, muhalefetin 
perıembe müzakereleri eınasında 
kabineye bir itimatıızlık reyi alın· 
muma ıayret edeceklerdir. 

Cenevre, 14 (A.A.) - Sanılar 

ğına göre B. Musaolini, Framız·ln 
giliz tekliflerinin kendisince lüzu 
mu kadar sarih olmıyan bazı nok· 
talan hakkmda ve hilha .... ltal • J 
yan komiıerinin vazifeleri hak · 
kında izahat iıteyecektir. 

ltalyan muhafilin cevabın sa · 
rih olacağını temin etmektedir 
ler. B. Muasolini, konsey azala · 
rma mütemmim izahat vermek ü 
zere B. Aloisiye aelihiyet verecek 
tir. Bu suretle B. Aloizi, teklifle
rin tetkikine tahsis edilecek kon · 
aey içtimalarma iıtirik edecektir. 

Hitler lngiliz sefirile 
görüştü 

Berlin, 14 (A.A.) - B. Hitler, 
yanında dıı itleri bakanı B. Vou 
Neurath olduğu halde, lngiliz bü· 
yük elçisini kabul etmiıtir. Yapı-

namzet gösterdi maktadır. Mamafih bu müzake · 
Praı, 14 (A.A.) - Cumur bat- relerin fazla uzamaması da lazım 

kanı Masaryk istifa etmiıtir. Ye - gelmektedir. 
ni cumur bqkanının seçimi aynı Roma, 14 (A.A.) - Reaml bil· 
on ıekizinde yapılacaktır. dirik: 

Prag, 14 (A.A.) - Bakanlar Doğu Afrikada bildirilecek bir 
kurulu toplanmıı, B. Masaryk'in teY yoktur. 
istif asına ıttıla peyda etmiı ve B. RÖYTERE GÖRE ...• 
Masaryk'in hayatı müddetince, Londra, 14 (A.A.) - Röyter 
Lalani ta tosunda oturmaıı ve ken ajanım dan: 
disine tabsisabnın daimi surette Habeıler İngiliz ve Franıız ıulb 
verilmesi hakkında bir kanun pro tekliflerinin MiHetler Cemiyeti ta
jeai teklif etmeye karar vermiıtir. rafından kabul edilemiyeceii ümi 

istifa etmeden evvel B. Masar· diyle istilaya kartı mukavemette de 
-L b memleketler ı"le bı"r _ vama hazırlanmaktadırlar. Ha -, .... ya ancı be rı lk. . eti • • . 
lik olarak çalııanlar hariç bütün d"I~~ ed ~~~ 1 ~az!y t'e~nı dt~İ 
siyasi mahkumları affetmiıtir. d~ 'ı Begıfltırme nkıyedınb.~ .. kegıl 

P 14 (A.A.) _ lıtifa mek· ır er. un ann ~a sa ı uyu 
raı, k k d' . talyan kuvvetlerı karşısından çe -

tubunda B. Masary ı en ısıne k"l k k'" .. k ku ti 1 d'· Be · ·· t k ı me ve uçu vve er e uı-
hal~f olarak B. nesı gos erme · manı sarmak ve gerilerine akmak-
tedır. tır. Bu suretle İtalyanların sür'at

Yunanistanda 
le ilerlemelerine mani olmak ve 
orduları kat'iyyen yı·pranmadan 
yağmurlar mevs!lın•ne kadar da -

lan müzakerelerde, silahların tah p b k d r 
didi hakkındaki Fransız· - lnıiliz erşem eye 8 a 

yanmaktır. 
Diğer taraftan İtalyanlar da Ha 

hetlerin bu maksadını bildiklerin 
den sulh müzakeleri akim kaldığı 
takdirde gelecek taarruzlannı her 
halde sür'atle inkİ!af ettirecek • 

teklifleri ile hava Lokarnos'u M~c1isin feshi muhtemel 
hakkındaki F ransrz . İngiliz tek , Atina, 14 ( Öz~I) - Baıvekil 
lifleri görü,ülmüıtür. Demircis bugün kral tarafından 

Belgradda talebe:erle kabul edilmiıtir. Batvekil krala, 
Çaldarisin hükUnıeti devirmek 

polisler çarpıştı yolundaki siyasetini anlatını1tır. 
Belgrad, 1 4(A.A.) -Dün ge- Sonunda bu husustaki çahfmayı 

ce talebe yurdunda üniversitenin önlemek için almacak tedibrlerde 
muhtariyeti rejime dönmeyi iste- kralla Baıvekil mutabık kalmıt • 
yen talebe ile diğer talebe ve po lardır. 

lerdir. 
Deuie'de kuvvetli bir Habet 

müfrezesi MakP.lJenin ,i~11.Hncle 
tahkim edilmiı bir mevzide bir I· 
talvan kıtasına baskın yaomıt ve 
ltalvanlan çekilmeye mecbur et · 
midir. İtalyanlardan 30 öHi ve va

tulmuı ise de, hiç bir arar göt 
, 

memiflir. 
BiR AMERiKALI DOKTOR ?'> 

SlL OLDU 
Adisababa, 14 (A-A.) - Riif 

ter ajansı aytanndan: 
Amerika Kızıl Haçı üyeleri11 ' 

den doktor Hokman, Daıabd' 
bombardımanı eınasmda telef ol 
muftur. 

Adi•baba, 14 (A.A.) - tll' 
vu ajansı bildiriyor: 

Amerikan Kızıl Haçı üyelerill ' 
den doktor ViHiam Hockmanı' 
patlamamıı bir obüsle oynarke' 
obüeün infilakı üzerine Oaad" 
ilinde, Daıabourda öldülü bildifi 
liyor. 

KONT ÇiY ANO DONOYOR 
Roma, 14 (A.A.) - ''Disperl' 

tö,, edındaki uçak filoeuna ku~ 
da eden B. Muuolininin dama~ 
Kont Çiyano, ltalyaya dönmek 
zere Maaavvadan vapura hbmait 
tir. 

Napoli, 14 (A.A.) - Sannio ~ 
puru, 52 subay ve 2098 ukerle , 
tam Doiu Afrikaya hareket ~ 
mittir. Gidenlerin "rumcla ~ 

lis arasında çarpııma olmuıtur. Perıembeye kadar meclisin 
Bir çok yaralı vardır. Kırk kiti feshi hakkında bir karar veriJme-

ralı vaTrh .... Hı-.besler kendi zayiat- den birçok da pnüllü ftl'dır. 
lannı hitdirmiyorlar. ~, 

tevkif edilmiştir. ıi muhtemeldir. 

Yunanistanın 1Jeni Aftan istifade ederek lıtanhul· 
1 k · j · · dan gelen maıbk6m zabitler Atina-

ür ıye se ırı ya ıeldiler. Altı ay bqka biryer • 
Atina, 14 (Özel) - Belırat de ikamete memur oldWdanndan 

sefaretine tayin edilen Bay Saka- Mutrakiye gönderileceklerdir. 
laropulosun yerine Yunanistanın •.•• ,,,_ , • rıaı ıı•
Türkiye sefirliğine Bay Rafailin bu hususta Türkiye hükametinden 
tayini tensip edilmit ve keyfiyet istimzaçta bulunulmuftur. 

Somali cdeainde ıükiinet Hauptman o··ıu··yor 
vardı,.. Y "l11tz İtalyan tavyareleri 
bazı keıif hareketlerinde hulun Trenton 14 (A.A.) - KUçiiJ 
mu•laraa da hiç bir bomba atma· Lindbe~ tailli Hauptman, ötl 
m~lardır · müzdeki ayın son msfmda katt.; 
HABEŞ iMPARATORUNUN larak idam edilecektir. Ha~ 

UÇAQINA AÇILAN ATEŞ Trenchard, bu babtaki idam 
Cibuti, 14 (A.A.). - Dün ,Cici· mu imzalaDlI§tır. 



J itaretler 1 1 

Türkiyede tasarruf 
ne demektir? 

1~~~1 S P O R 1
1
·-. 

t::= .... -----------· 

T cuarrul hal tası bQfladı. Ta 
larrul haftan yeni Türkiyenin an
aneleri ara•ında yer aldı. Her yıf 

1 canıvaydecdisücüvor 
onu bekliyoruz. Ve bize, yeni, ye· ---,.------------

ni vaitlerle, yeni ufukların güzel- Tasarruf 
likleriyle geliyor. 

1 
Fazla yolcu a!-J Necip 

Asm Taıarrul haftası bir ekonomik Baltası 
fİarın ıembolü olarak hayatımızı 

mamak yasağı 
lan yor. 

Onu yıldan yıla daha derinleı
"1if bir hiı, hisleımİ§ bir fikir eksi· 
fini ve keskin bir hayat telakki,: 
olarak karıılıyoruz. T asarrul şi · 
Clrı yalnız bizim yurdumuz içir• 
tleğü, bütün dünya için, bütün 
tliinya milletleri için bir zaruret 
laalini almt§lır. 

Arz derecelerini, tul dairele 
rini Cl§an herkes nısfünnahar hat 
tından geçerken saatinden önce 
tasarruf telakkisini bulunduğu ye 
re göre ayar etmell zaruretinde· 
dir. 

Bayraklar gibi tasarruf teltik 
irileri vardır. Yurttan yurda .. coğ 
ralyadan coğrafyaya göre değiş· 

"1elıtedir. 

T asarrul, tarlası bol mahsul çı 
karan yerele: 

" - Bol bol mal satın al! Sö 
zünJe getirilidir. 

T asarrul, endüstrisi kurulma · 
rn11, endüstri mamulatı için vere 
ceği para bu olukla hudut dıııno 
•.ıkan yerlerde: 

" n· . . k . I - ıırnı 11 , az masra et. 
Sözünde gizlidir. 
Hem tarlası, hem tezgahı bol 

"1ahıul veren yer için: 
" - Bol bol ye ... Bol bol mal 

•atın al.. T a•arrufun bQf düıtüru 
clur. 

Okullarda verilen kon- 1 atbik edilmek Merlıuu. l.411 "enazesi 
feranslar ve eğlenceler istendı~ fakat... dün katdırııaı 

E l, • d. .. .. Tramvaylara arkadan binip ön Merhum Necip Asımın cenaze 
.r.onomı ve tutum ye ıgunu . den inmek yasagıv dün yı'ne ehem· 

nu··n du·· ·· ·· ·· gu··nu··yau·· Du··n töreni dün yapılmıştır. Cenaze sa 
n uçuncu · miyetle tatbik edilmiştir. Hafta 

1. 1 t .. zalar at 12 de Modada Bostan ~okagv ın yer ı ma ısa ışı yapan maga • sonu olmak münasebetile bir cok 
da büyük bir kalabalık göze çar · kadmlar çarşı ve pazarlara git . daki evinden kaldırılmış, Kadı 
pıyordu. Hafta münasebetile tür · mek üzere sokaklara çıktığından köyünde Osman ağa camiinde na 
lu .. ''erıı· eşyalardan yap1lan ten · mazı kılındıktan sonra Erenkövün 

.Y ' ' tramvay yolcuları diğer günlete gö J 
zilattan jstifade etmek istiyen re daha fazla idi. de &ıhrayiccdit mezarlrğına gö 
halk kendile!·ine lazıpı olan bütii~ Saat birde resmi daireler, fab . mülmüştür. Tahut sancağa sarıl 
e~yala11 ye;Iı mal.ınann seçm:kte_ rikalar da dağılınca tramvay ara ımş bulunuyordu. 
dırler. l\f~gazalaıın kalabalık ol baları balık istifi halini almıştır. Cenaze töreninde vali Ye bele 
masına dıger s~be~. de . haftanın · Diğer taraftan tramvav]ara 28 diye reisi Muhiddin Ustündağ, Ge 
bayram haz:ırlıgı gunlerıne rast - kişiden maada yolcu alınmaması neral Halis, General Cemil ile şel : 
laın~.sı~_ıı-. .. . hakkında emniyet müdürlüğü ta· rimizde bulunan saylavlar merhu 
. Turlu magazalarda yapılan ".1t rafından verilen kaı·arm da tat . mun dostlaıı, iki askeri kıta, U · 

rın yarı~ması devam etme.~tedır: bikina başlanmıştır. Sabahleyin niversite talebesi, askeri okul ta 
Ek~nomı ve tutum kumlu. u~eler~ erkenden 7.abıta memurlaıı tram le bel eri ve polis bulunuyordu. 
ma~azaları dol.a_şarak vıtrınler: vay şirketinin Aksaray, ŞL~li, Be Mezar başında Rağıp Hulı1si, 
tetkık e~~n~.ktcdı_ı ler. Sonuç çar şiktaş depolarına giderek mevcut Müh.-rimin Halil, edebiyat fakül · 
§aınba gunu. bellı olacaktır. arabaların tamamen sefere çıkma· tesi ve talebe birliğinden iki tale 

Ek?nomı _ve tutum haftası o · larmı etmin etmişlerdir. be mer~umu!1 meziyetlerinden, 
kullan:.n ~ynı .. canlılıkla devam Bu arada bazı arabalann işliye bahsetmışlerdır. 
etmektedır. Du_n Se.~çuk Kız sa~ • ıniyecekleri bildirildiğinden bele· ===. ==== 
at_ o~uını:?a hır musamere verı1· diye mühendisleri tarafından ara Doğu Afrıkasına lstan-
mıştır. MU$amereye gelen k~nu~ balar muayene edilmiş, Şişli depo b ld · d k •· •· 11 .. I 
fara talebe tar~fın.dan evvela hır sunda dört ve diğer depolarda da u ~n g .. ece gonu u er 
k~!1~erans verılmış daha ~or:r~ bir kaç arabanın işliycmiyeceği an . Dogu Af~ık~ı~a .. tstanbuldan 
muzık çalınmış, tasarruf fı~nnı laşılmış, bunlar sefere çıkanlma· gıdecck yem gonulluler hakkında 
ve milli. duy~J~rı. okşıya:,ı pıyes- mıştrr. Romada!1 bekle~en emir, ~talyan 
ler te!"!1sıl edılnuştır. ~h~samere Şirketin mevcud arabaları he · çevenler~.ne he!luz gelınemışse de 
ç_ok.guzel olmuşt~tr .. ~usıkı .m1;1al: men tamamen işlemesine rağmen b;t~dan once gıden 49 ttaly~n gen 
~ı:m Bay İzzet ~ ezıhm ye~ıştırdı: yine tıklım tıklım dolmuştur. c~~ın .. son yarrs~nm dav bır k~ç 
gı ta~ebe korosu ıle rn~1~tel.ıf .oyun_ Şehrin muhtelif yerlerinde za gun onc~. Nap?lı?en pogu Afn -
]ar bılhassa tekrar .ettırılmışt1r; ta bıta memurlan tramvayları dur kasına gonderıldıklerı haber alın 
lehe o:t:nadık.~arr pı~e1~ler~e de mu durarak yolcuları saymışlar, yir · mıştır. . . . 
vaffakıyet gostcrnr~ erdır. mi sekizden fazla olanları indir . Ancak, Habeşıstanın şımalmrle 

lf. "' • •• ~:1gün haftanın dördüncü gü · mişlerdir. Makalleye kada~. ilerli~e.n ltalyan 
T.::..L: ... ~o , ___ h ..... n --'·· nudur. nı· :a Rnn~ :rAğm•:m.~•AG'Q.}c ~Dl ların. da.ha hu gunden ıtibaren ye._ 

)'Oruz? Bunun cevabı memleketin .tla\r~ uvıru~ 0~~u~ tak. ır e tatbik edilememiştir. Çünkü tat· ni müsfemlekelere muhaceret işi 
i.tihıal kudreti ile birlikte yürü . tayyare ıle ı::ehrm u5tundıe bır u • bik edilmesine imkan bulunama· ne başladıklan söylenmektedir. 

çuş yanılacakt~r. Bu uçuş esnasın· mıştır. Bu arada dünyanın bir çok yer 
Yen dinamizmi ile ba§bQfa gel da hal~a. ve:~ı .:nallarını _kull~n • Zabıta memurlan, ön sahanlık }erindeki ltalyan tabaası genç1er · 
tliği zaman hakikati ifade eder. ma_lan ıcın turlu ekonomı Yecıze- ta resmi elbiseli zabitlerden ma . le birlikte fstanbuldan gönüllü gi 

Türkiyede tasarruf davasının lerı ;~hlac:-ıktı:,. .. . ada hiç kimsenin bulundurulma· den ~enç}e~in d~, oraya muhacir 
telı, ıabit bir formülünde ısrar et ) ~ıım rla turlu semtJeı de okul ması hakkında da emir aldıkların srfatıle gıttıklerı anlaşılıyor. 
ntiyeceğiz. tale.he1.~ri t.ar~fmdan verli malı dan tramvaylan durdurarak as · Bunlar, gerçi talim görmüşler 

Dinamik bir hızla yürüyen en· geçıt torenlerı vaml::ı.c..ıktır. kcri talebelerle sivil ve resmi el · ve harbe yarayacak bir hale gel 
Jii•trÜP•me, kapitaltemerküzü bi· Ô~ref menlein "av biseli zabıta memurlannr da in . mişlerse de, oraya gidince belki 

~ r. r .._. 1 diriyorJardı Bu yiizden ön sahan de gönüllii yazılmalarını çıkara · 
ze her merhalesinde yeni bir ta llk mekten öfrretmcınleri dün hkta bulunanlarla emri tatbik e · rak yeni zabtolunan yerlerin sivil 
aarrul ıiarı ilham edecektir. Ni saat heşde Besoğlu HaJkevinde den zabrta memurlan arasmda işlerine faal bir surette girecek · 
tekim, 1928 de §eker T ürkiyeye bir danslı çay vm-mişlerdir. Bir hayli münakaşalar olmuştur. lerdir. 
tllfardan geliyordu. Şekere gide' cok öğretnıenleıin bulunduğu te Taksimde bir zabıta memuru, Mesela, 1stanbuldan giden ltal 
Para bir daha giden gelmez Jiya dansan çok eğlenceli geçmiştir. ünifoı-malı bir merkez memuru · yan gençlerinden bir kısmı bura · 

d kal d O . ;111"'""'"'"'"""""''""'""'"""'"""'""11
•

11
_...,,,_,.....,.":'"':"'"':'"'"'•":" na da içeri girmesini bildirmi~. Jarda bankalarda çalı~1yorlardı. 

rın a ıyor u. zaman dıyor .. ralarını çıkın yap peynırı fıfesı- b" ·· k d ~ T h · a·1a· ~ · ·· .. b tluk ki. . ' . ıraz muna aşa an sonra mer · a mın e ı ıgıne gore u genç 
• nın dı§ından yala,, manasını ıfa. kez memuru verilen emri tatbik e ler, yeni alınan şehirlerden mesc 

" - inciri, üzümü ıekerin Y~ de ediyordu. Bugün için milletç~ den memwım sözünü dinliyerek ıa Aksum, veya Adigrat gibi yer· 
rine iullan ! paranın manası bir kı•ım vatan· içeri ginniştir. yerlerde açılacak olan bankalar 

Bu •Öz o zaman doğru idi. Fa· dQfın toprakta gömülü, yahut uç On sahanlıkta duran resmi el · da çalrşacaklardır. 
hat bugün ıeker stoklarımız bol· kurunda bağlı ıtokları değildir. biseli zabıta memurları da ön sa· Umumi olarak, Afrikaya nere 
tlur. Bugün artık bu yolda ıunu lı hacmini çoğaltacak, yurttaf hanOlıkta durdurulınaınışlardır. den _g-elmiş olursa olsun son sev 
aöyliyoru:z: ğlede!1 S?nra yasak da hazan kedilen ttal?an gönüllülerinin o 

lara if verecek, millet ihtiyaçları· tatbik edıhnış, hazan edilememiş rava iskan r.dilmek üzre görıderil 
" - Bol, bol ıeker ye. incir nı karıılıyacak kütleleımif kapi tir. miş muhacirler oldukları söyle · 

iizüm için dünya pazarlarını let tal varlığıdır. Bundan başka bazı zabıta me· nilmektedir. 
laet, endü•tri ıahaıını aç... Para bakımından tasarrufun murları Taksimden ve Tepebaşın -=========::=======-

T asarrulun bizim için finans parolasını küp, toprağa gömülen. dan Eminönüne otomobillerile on Yurtdaş! 
bakımından Ja manası ne kada• öld 1 d ki kuııışa müşteri taşımak istiyen Birikmiş para1arına en çok ge1iri, 

.. ürü en •ervet eğil if tef ·1 s r·· 1 · de men et · 1 · devlet tahvilleri getirir. 
~ok deg"'iırm•tir. d 'l;o or en mış er, emrı 

··-~ e er. dinlemiyenler hakkında zabıt tut Ulusal Ekonomi. ve 
Tasarrufu bir zamanlar, "Pa Satiri Ertem muşlardır. Arttırma Kurumll 

.. -

Bugiin yapılacak 
Jik maçları 

Bugün yapılacak ilk maçluı 
şunlardır: Fe&erb:?.hçe stadında 
F enerbahy-e ile Vefa, Eyüp1e Sü -
leymaniye, Doğansporla Ortaköy. 

Şeref stadır.da Beşiktaşla Hi -
lal, Beykozla lstanbulspor, Sii
mersporla AnRdoluh isarı. T ah!im 
stadında Galatasarayla Anr.dolu, 
Güneşle Topkapı, KaragümrüklP 
Haliç karşılaşacaklardır. 

lzmirde ma.çlar 
İzmir, (Özel) - Lik maç?arı

nın bu haftaki kısmı, biraz hara
retsiz geçti. Çünkü mi.ihim kar~ı
laşmalar yoktu. Bu arada, bazı 
hakemlerimizin maçları idarey" 
gelmemeleri de sporcuları müte · 
essir etti. Halbuki son zamanlar -
da kurslar açılmış ve hake...'ll işle
rinin kati olarak intizama alınml\
sı kararlaştırılmıştı. 

Uk karşılaşma lzmirspor -
Demirspor arasında oldu. İzmh· -
spor, her itibarla rakibine faikti. 
Seri ve güzel bir oyunla Demir· 
sporu 5 - l yendi. ikinci devrede 
müdafii Fethi sa.katlandı ve oyu • 
na on kif i ile devama mecbur 
kaldı. 

Altınordu da Şarkspor takımı
na karşı hemen hemen ayni net:
ceyi aldı: 

5-0 
Son karşılqma olan K. S. K. -

Buca maçının neticesi merakla 
bekleniyordu. Aşağı yukarı. iki 
takım da gençti, enerjikti. Yalmz 
K. S. K. lılarda tecrübe fazlalığ1 
vardı. Buna rağmen K. S. K b; -
rinci devrede Buca üzerinde mü· 
essir olamadı. Çünkü Buca, takı -
mı iyi hazırlamış ve tanınmrf o
yuncularından lsmaili müdafaav• 
almrftı. 

İkinci devrede ise, bir hataya 
düıerek lsmaili muhacim hattına 
aldı. Bu defa da Halis aksamağ3 
baıladı. Her iki takımın, muhak· 
kak gaJip gelmek için çırpındık!a
rı görülüyordu. 

K. S. K. lılar, devre sonunda 
geçirdikleri f ırıatları, iyi kullan· 
dılar ve 2 gol atarak oyunu 2 - O 
kazandılar. 

Talebe birliğir.de 
Milli Türk Talebe Birliğinin 

yeni seçilen idare eheyeti, talebe· 
lere takdıim edilmiş her üye ayrı, 
ayrı birlik nizamnamesine uygun 
bir şekilde söyliyerek ant içmiş -
tir. 

Hep birlikte istiklal ve onuncu 
yıl marşları söylenerek toplantıya 
son verilmiştir. 

Hal resimleri 
Avrupaya ihraç olunacak bir 

mavna elmadan mavnada hal res
mi alınmıyarak elmaların muUa -
ka hale çıkalıalrak kap hesabına 
göre resim alınmasında hal mü • 
dürünün ısrar ettiği yazılmıştı. 

Belediye ekonomi müdürü bu 
husustaki şikayeti tetkik etmiş, el· 
malardan mavnada resim alınma· 
smı tasvip etmiştir. 

Bundan sonra dıışarıya çıkarı
lacak mallardan hale gelmeden 
resim alınması hususunda bazı l·l'l· 
lay tedbirler düşünülmektedir. 

Dünkü h&diıelere ait resimlerden: Selpık Kız Sanat okulantla V.Cı ~Iery_mil•amerer. ~rorc.!an (!e!J.:9.=r - f.1:!!1 rr.r~ T ... c~e 11:. ~:=-:;;;ı yc11l iliiie '(~iAi..Plliil ist~"'IA..'°!i!" Cü. 
'ı muriyet. abitlesin" ~elenk /toyuyor - Merhum Necip .A.ımın cenaze töreninden bir görumif. , 
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Rnkaradan:· 
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lstanbul Hukuk Fakültesinde iki sene 
sınıfta kalanların dileği kabul edilmedi 

. Yahudi ve Ermenilerin protestosu 
Ankara, 14, (Telefonla) - lı· 

tan bul hukuk f akülteıi ikinci ıı 
nıf ında iki sene üst üste kalanla· 
rm buraya gönderdikleri heyet 
kültür bakanile görüttü. Aİıcak 
bugünkü Üniversite talimatname 
ıine aykırı olacak tekilde ayni ır/ 
nıfta tekrar okumak müaaadeıi • 

nin verilemiyeceği cevabı bildiril 
mittir. 

Kçüncü ıımfta ıkaJan ayni vazi· 
yetteki talebeler hakkında Oni • 
verıite tarafından müıaadenin de 
bakanlıkça taıdik edileceği belli 
değildir. 

"Musa dağında kırk gün,, adındaki mahut film 
bütün yurtdaşları mütessir etti 

Yedi aylık çocuğu boğarak öldürenler 

"Musa dağında kırk gün,, isim· ı meclisi protesto için toplanmak is 
li haince. iftira sahneleri!? .dolu o temiş fakat çokluk olamadığı iç!n 
lan ve bır Alınan yahud18:1 ta;a ·ı bu sabah saat on buçukta Beyog 
f md~n yazıl~ış bul~ ~ı;. kita · Iu kilisesinde toplanmaya karar 
bın fılme çekilmek ıstendıgı ma vermiştir. 

l~dur. . d ki Türk ermenilerinin giriştikleri 
Met~ogoldvın !dayer,~ adın . a rotesto hareketine, Türk erme · 

yahudı sermayelı Amenkan fılm P. . . 
Aruc:ara, 14, (Telefonla) - Bir 

kaç ay evvel lametpaşa mahalle · 
ıinde oturan Zehra, Leman, Mu· 
ammer , Sultan, Hamiye isminde 

Yeni imtihan talimatna
mesi bu yıl yetişemiyecek 

bet kadın yedi aylık bir çocuğu 
boğarak öldürmüşlerdir. Bunların 
muhakemelerine bugün ağır ceza 
da gizli olarak baıJandr. 

Adliye katiplerinin imti
han lan gelecek ay 

kumpanyasmm bu hareketine kar !11-ı.eı:ının matb~at mensupları d~ 
şılık Türk ermeni ve musevileri iştırak edecektır. Ermenı matbu 
yurddaşlanmızın dün işaret etti . at mensu.~l~.n -~karada ~a:buat 
ğimiz protesto hareketleri başla· umum mudurlugune, bu fılmın çe 
mıştır. kilişini protesto eden bir mektup 

Dün Türk ermenileri cismani yollıyacaklar ve bunun Amerika 

Ankara, 14, (Telefonla) - Kül Ankara, 14, Telefonla) - Ad· 
tür bakanlığının hazD'lamakta ol · tiye vekaletinde çah.-n kitip bq 
duğu yeni imtihan talimatnameıi kitip ve mübqirlerin meslek • 
nin önümüzdeki imtihan devreıi lerini ali.kadar eden kanunlardan 

Belediye kazandı 1 Ekmek 
narkı 

zarfında tatbik edilmiyeceği anlaıd gelecek ay imtihan edilmeleri ka· 
maktadır. imtihanlar ıimdiki tali· rarlapmıtır. imtihana girecekle · 
matnameye göre yapılacaktır. rin iıimleri birer liıte halinde ha· 

zırlanmaktadır. 
Devlet kitapları liesap .... , , --.. ·•=ıı••-···"-"=--

Müzayede salonuadan 
vergi ahnmıyacak 

Finans bakanlığı belediyenin 
idaresinde bulunan sandal bedes· 
tenindeki müzayede salonunda 
musakkafat, bina ve kazanç ver
gisi istemişti. Belediye burasının 
amme hizmetine yanyan bir yer 
olduğunu ileri sürerek vergi vere· 
miyeceğini bildirmiş, mesele vila
yet idare heyetine sevkedilmişti. 

Belediye nark komisyonu ya · 
rm toplanacak, zahire borsasın · 
dan gelen un fiyatlarım gözden 
geçirerek birinci nevi ekmek nar
kım tesbit edecektir. 

talimatnamesi hazırlandı yeye vermittir. Buna göre, dev • 
Dün sabah bazı fırıncılar be· 

lediye iktısat müdürü bay Asım 
Süreyyamn başkanlığında topla · 
narak amele ekmeği etrafında gö
rüşmüşlerdir. 

Ankara 14 (Telefonla) - Kül Jet kitaplan satıcılara ıatlf payı 
tür bakanİığı, devlet kitaplan mü 1 verilmek ıuretile satılacak ve ıa 
tedanl ıermayeıi için bir hesap tılan kitap paraları bir bankaya 
talimatnamesi hazırlıyarak mali- yatmlacaktır. 

tdare heyeti belediyeyi haklı 
Yarınki toplantıda amele ek • 

meği hakkında da bir karar ve · 
ri1mesi muhtemeldir. 1 Gelenler, Gldenler 1 

JNGILIZ AT AŞESI - Atinaya 
yeni kralın tahta çıkma törenin · 
tle bulunmak üzere şehrimizden gi l 
den İngiliz elçiliği süel ataşesi bin 
başı Samsan evvelki gün gelerek 
Sofyaya gitmiştir. . . . 

Binbaşı Samson lngılterenın hır 
kaç Balkan merkezinde birden sü 
el ataşesidir. 

Amerika haydat/arı bir 
gazeteciyi öldürdüler 

Amerika haydutlan meıhur 
hir gazeteciyi öldürdüler. Valter 
Ligget adında olan bu adam bir -
çok gazetelerin ıahibi idi. Hay
dutlara kartı müthit bir mücadele 
açmııtı. Her gün bunların aley ~ 
hinde yazıyor, en amanıız hü
cumlarda bulunuyordu. Son defa 
da Ohyo hük6meti valisi Olıonıı. 
çatmııtr. Valiyi, bütün eski içki 
kaçakçılarmın tetkil ettikleri "A 
Z. ıendikaaı,, nı himaye etmekle 
auçlandınyordu. 

Yazılannda, rey kazanmak i
çin haydutlardan, bu kanun harici 
adamlardan iıtifade etmeye ça
bpn politikacılara fena halde kı
zıyordu. 

Bir alqam kendiıinden artık 
bu hücumlara ıon vermeıi rica 
edilmiı, akıi halde günlerinin 1&· 

yılı olduğu bildirilmitti. O buna 
aldırmıyarak "Her ıeye katlana -
cafnn,, demitti. 

Beyog ... lu Halk evinde dün çıkarmasına rağmen bakanlık dev 
let şt1rasma baş vurmuştu. Bir 

gece bir toplantı yapıldı müddettenberi tetkik edilen bu ih- • • • 
· tilaf hakkında devlet şt1rası birin· Resan daırelerın bayram 

Masonların Beyoğlunaaki büyük c.i daavi dairesi şu karan vermiş" ve yılbaşı tatili 
binalarını Beyoğlu Halkevine ver tır: Ram ba b · 
diklerini yazmıştık. "Al .. .. d 1 · h lkı azan yramı u ayın yır-

. enı muzaye ~ enn a n mi yedinci cuma günü başlamak 
Eski mason localan azalan ~e a!danmamasmı temın edecek şe: tadır. Resmi dai~lPr buna....1ıöre, 

refine dun gece Beyoğlu Halke · kilde ve vnkufta. cercyıı.nmr tPmı· 0 gun ve 28 inci curnartesı, "'l1 

vinne Dir çay ziyafeti verilmiş, nen ~!1un beled1J.y~le~e .bu sat~ş - uncu pazar günleri kapalı ola · 
ulusal kültürün yükselmesi mevzu lan murakabe vazıfesını verınış • caktır. 
u etrafında görüşülmüştür. tir. . . . . • . Bir gün sonra da sene başı tatili 

Bir çok davetlilerin de bulun · Bu vazıfenın ıfası ~a ihti~~ra vardır. Buna göre daireler 30 un· 
duğu toplantıya tstiklal marşile bırakılmamıştır. Şu vazıyete gore, cu pazartesi günü açılacak, 31 in 
başlanmış, Beyoğlu Halkevi baş· İstanbul belediyesinin bu nevi mü ci salı günü öğleden sonra yine ta 
kanı avukat Bay Haşim Refet bir zayedeler için tahsis ettiği yer til edilecektir. Yıl başı tatili bir 
söylev söylemiş, Fahreddin Kerim amme hizmeti ifasına muhtas ol· buçuk gündür. Daireler yeniden 
buna cevap vermiştir. Toplantı · mak ve irat alınması maksadı is· perşembe sabahı açılacaktır. Bu 
da bulunanlar Halkevine a7.a ya· tihdaf edilmemek itibarile bina hesaba göre memurlar bir hafta 
zılmıştır. vergisinden müstesna tutulması i- zarfın~a beş buçuk gün tatil yapa 

cap eder. caklardır. 

Bay Recep Peker bugün 
Ankaraya dönüyor 
lnkilap dersini vermek üzere 

üç gün evvel şehrimize gelen C. 
H. Partisi genel sekreteri Recep 
Peker bugün Ankaraya dönecek · 
tir. 

Dünkü hava 

Bel~aiyenin bu müzayedle~er · Bir lokantacı da kayboldu 
den resım almas~ oı?~a .. vandat Galata postahanesi veznedan 
ka&tı~m mevcudıyetını gostermez Hüseyin Hüsnü hala bulunama . 
k~zalık şefkat .sa!ldıklan da f!l • mıştır. Zabıta çok ehemmiyet ver 
kır taba~~mn ıhtıyacmı teh~e diği bu hadisenin aydınlanması 
matuf muesseselerden olmak ıtı • için geceli gündüzlü çalışmakta · 
barile ?unlann isg:ıt .~ttikleri :yer- dır. 
ler dahı yukandakı hukme tabı ol Hüseyin Hüsnüden sonra talebe 
mak gerektir. Abdullahm yanında oturduğu lo 

Bu sebeplerle idare heyetinin kantacı Mehmet de ortadan kay· 
kararında bir yolsuzlu~ görülme· bolmuştur. 

Dün hava kapalı geçmiştir. Rüz diğinden davanın reddıne ve ge • Mehmet de Hüseyin Hüsnünün 
ğarm evvelki güne nisbetle hızı riye kalan mahkeme harcının da- evine dönmediği gecedenberi ka· 
dinmiştir. Dünkü sıcaklık en çok vacıdan alınmasına karar verildi.,, yiptir. Zabıta bazı yerlere telgraf 

çekmiş, bu iki kişi hakkında ma 
yedi, en az 4 derece olarak kayde Dr. Skurdes'un IQmat istemiştir. 
dilmiştir. cenaze töreni Kasımpaşada bulunan kadının 

Geçen gün, karııı ve küçük Dün ve Yarın -" 
IOziyle Noel bayramı için hazırlık "" ' 

da henüz kim olduğu anlaşılama· 
dığı gibi katiller de meçhfıldür. lki gün evvel bir hastasına ba · 

karken hasta düşüp öldüğünü yaz -----------
yapmak fikriyle mağazalan dola- Tercüme külliyatının 4 üncü 
ııyorlardı. Bir mağaza önünde ser;si tamam landı 
Ligget'in otomobili arkumdn 
bqka bir otomobil durdu. Gaze -
teci mağazadan çıkıp arabasına 
doiru giderken öteki otomobilin 
kapııında iki kiıi atq etmeğe bat
ladı. Lil(get yere düıtü. Haydutl11r 
hemen kaçblar. Mucize eseri ola
rak, bu hücumdan kurtulmuı oJan 
gazetecinin kanıı ile kızı imdadı
na kottular, On yerinden kurtun· 
la vurulmuı olan haydutlar düt -
manı yarmı saat ıonra bir klinii· 
de öldil. 

10 kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Raıin Ahmet Retit 
32 Arial.o Metafizik Hilmi Zi1a 
33 lıkender Ha1dar Rifat 
34 K.adm ve Sa qalizm Sabiha 

Zekeri,.. 
35 Demokrit Haydar Rif 
36 Dinler Tarihi Hilmi 0mer 
37 Filozofi" san'at Suud Kemal 
38 Etib Aiaoilu 

Bankada bir arttırma hesabı olan 39 Heraldit Haydar Rifaı 
..... .._ Sinlere karşı aşılanmıt- 40 Rahi mac:izel• Cetm1 Sena - UIUllal Ekonomi 11e 

Arttırma Kunarw 
Mutllka alınız ve okuyunuz 
lıtanlnıl ·Ankara caddesi 

dığrmız tanınmış doktor Skunr · 
deosun cenazesi dün Beyoğlunda 
ki evinden bir çok Türk ve ecnebi 
tanınmış doktorlar da bulunduğu 
halde kaldırılarak Aya Triniviti 
kilisesinde dini tören yapılmış ve 
sonra aile metf enine gömülmüş · 
tür. 

Fransız ti qatrosu 
HALK OPERETi 

Bugün matine 
Saat 16 da 
Bu akşam 
20.30 da 

TELLi TURNA 
Beklenen 

BU)11k Operet 
Yazan: Mahmut }~.i. Müzik: 

Sezal Ye Seyfettin Asaf. Gişe gUndilz 
açıktır. Telefon 41819. 

F1iatlar: 35-50-60.75.100 Loca 400--300 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
BALI DE 

Şeluadebtqa TURAN Tl.,,,,..,,ada 
Bu geee saat 20,30 dıt 1 
Y ALOYA ŞARKiSi 

Operet 3 perde 
ve bale. Bqln ma

tine iHTiLAL. 
Pazartesi: 

SUMER KIZI 
Her tarafa tramvay. Telefon: 22127 

ya bildirilmesi için delalette bU 
lunmasım matbuat umum müd 
lüğünden istiyeceklerdir. 

Necip milletimiz baklanda if 
liralarla dolu olacağı anlaşılan 
filmin çevrilmesinin istenmesin 
den cins ve mezhep aynhğr ol 
maksızın bütün yurddaşlarnnız 
hasıl olan teessür derindir. 

Musevi yurddaşlarmız da 
toplantı yaparak protestoda bul 
nacaklardır. 

Onlann toplantısı da yann ve' 
ya öbür gün olacaktır. 

Bir ceset 
Halin yanında bir erkek 

ceset bulundu 
Dün sabah Yemişte kayık is • 

kelesinde sebze halının nhtımı Y' 
mnda bir erkek cesedi çıkmıştır. 

Bir ay kadar evvel denize düş • 
tüğü tahmin edilen cesedin yüZil 
ile vücudünün bazı yerleri çürü • 
mü.,~ür. 

Üzerinde kömür amelelerin• 
mahsus bezden bir caket ile bir 
pantalon vardır. 35 40 yaşında ka' 
dar olan cesedin üzerinde hüvi • 
yetini isbata yanyacak bir vesika 
çıkmamıştır. Ceset morga kaldı ' 
rılmıştır. 

Çalınan fişekler 
Tophanede barut inhisar depd 

suna iki gece evvel hırsız girmiş, 
binden fazla fişenk çalmmıstı. 

JI'.1.A ...... j .. o .... ~-.n1 :,,.-: ... tı..., ;.,. ... .l 
bıkalı olduğu tesbit edilmiş, düıı 
yakalanarak fişenklerin hepisi ge·. 
ri alınmıştır. 

Karanlıkta ateı 
Evvelki gece Aksarayda bir a • 

dam öldürülmekten• kurtulınuş •
1 tur.: 

Aksarayda Keçe Hatun mahal • 
lesinde 61 numarada oturan bak' 
kal Recebin bir dava meselesin· 
den dolayı Ekrem, Celal ve Re • 
cep isminde üç kişi ile arası açık' 
tır. 

Gece saat onda Recep, bunlar· 
la karşılaşınca hemen tabançası' 
m çekmiş, iki el ateş etmiştir. Çf 
kan kurşunlar karanlık yüzünden 
hiç kimseye isabet etmemiştir. 

Bundan sonra Ü<; kişi ile Recep 
arasında yumruk kavgası olmuş, 
Ekrem b~mdan hafif surette ya' 
ralanmıştır. 

i>O(aME VE SOKAlaA AnL' 
- Galatada Hurma sokağında <I 
turan Gülüzar zabıtaya başvur • 
muş, ev sahibi Ahmedin kendisi • 
ni döğdüğünü ve oda kapısının Id 
lidini kırarak kendisini sokağa at 
tığınr söylemiştir. Ahmet yakalaJI 
mıştır. 

YANGIN - Kücükpazarda Mtı 
radiye sokağında Davud kapta " 
nın sigortasız evinden yangın çı) 
mış, badadilerden bir kısmı yan· 
dığı halde söndürülmiiştür. 

ÇALARKEN - Sabıkalı yankt 
sicilerden Medet, Osman oğlu Z• 
firin cebinden sıgarası ile çakı • 
smı çalarken yakalanmıştır. 

KALBi DURDU - Tekirdal 
lı Şefik isminde bir adam SirkeCI 
de sokakta düşüp ölmüştür. Otıd 
yaşında tahmine edilen bu ada ' 
mm kalbi durmuştur. ...; 

SANDAL KAZASf - EvveJ.P 
gece yansı Balattan köprüye -
len 82 çuval dan yüklü Abdull•: 
hın sandalı yolda fırtnwım tesl 
rile devrilmiş, sandalcı ile bütüO 
dan çuvallan denize dökülmüt ' 
tür. 

Sandalcı ile iki çuval dan et • 
raftan yetişen kayıkcı:lar tarafın ' 
dan kurtanlmıştır. 
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HÜNLER Rizede Çay 
lzmirdeki cinaqet 
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Elinde kanlı kılıç atını 
koşturuyordu 

onu saklıyan için alakadarlara emir verdi 

Jkisi de yakalandı, 
adliyeye verildi 

İzmir, (Özel) - Kürt Mehmet 
namında bir işçi, kendisini işin -
den çıkardığı için Şark Sanay; 1 

şirketi işletme şefi Firuz Krispini 
gece, evine giderken bıçakla ağır 
surette yaralayıp kaçmıştı. 

· Bu umumi işgal ve mu-
?aceret esnasında kendileri için 
lyj. mera bulamıyan, muayyen bir 
llıemleke~ yerleşemiyen kabile · 
ler de Roma ordusunda hizmet a· 
hyorlardr. Romalılar Asyadan ge 
len bu cenkçi süvarilerin harp ka
biliyetlerini takdir ettikleri için 1 
onları memnuniyetle kabul eyli · 
Yorlardı. 

Hünler bu umumi muhaceret 
~manmda bir çok kabilelere ay · 
:rımıştı. Bu kabilelerden yer yer 
Asyanm muhtelif ınmtakalarma 
·dağılmrştr. Bir kısmı Altaylarda, 
bir kısmı Turfan memleketinde, 
bazrlan Kaşgar taraflarında, di · 
ğer bazıları da Hazer denizi sahil 
!erinde, ve Volga nehri kenarla -
l'Inda yerleşmeğe çalrşmrştr. Fa . 
kat bu suretle etrafa dağılan Hün 
aşiretlerinden en ehemmiyetlileri 
cenubi garbiye doğru gidiyordu. 
Bunlar artık Asya kıtasrnı tama · 
llı.ile terkediyorlar, bundan sonra 
Avnıpa krtası üzerinde büyük ma 
ceralara atrlryorlardr. 

!şte Avrupa krtasma doğru gi -
den bu Hün aşiretlerinin önünde 
rehberlik eden efsanevi bir geyik 
\'ardı. Bu geyik büyük Volga neh 
tinin kenarlarında öbür tarafa 
geçmek çaresini bulmaktan aciz 
kalan keşif kollarına bir geçit gös 
termişti. Sonra ayni aşiretler Bo • 
ğaziçi sahillerine kadar gelmişler 
di. Burada talileri kendilerine yar 
tlrın etmişti. Çünkü o zamanlarda 
oğazların sulan bir nevi çamur 

re yığıntı ile dolmuş bir halde bu 
tmuyordu. Bu çamurlar üzerinden 

ünler karşı tarafa geçebilmişler 
di. 

Böyle Avrupa kıt.ası çinde ken 
ilerine yeni bir yurd arıyan Hün 
erin önünde giden bu garip ge· 
'kuzun zaman rehberlik ettik · 
en, onlara takip edecekleri yolu 
österdikten sonra birdenbire or 
dan gayboluvermişti. O vakit 
eyiğin arkasından giden Hün a· 
irctleri bu hadiseyi şu suretle tef 
· r etmişlerdi: 

Hiç şüphesiz Hünlerin ecdatla 
nrn ruhu böyle bir geyik şekline 
· işti, meçhül memleketler için 
e tonınlanna takip edecekleri 
olu göstermişti. Som·a efsanevi 
eyiğin rehberliği ile çok ilerile -

çağırılabilmesi için mutlaka çok 
mühim bir sebep olmalıydı. Onun 
için herkes atlarının sırtına eğeı 
vurmadan atladı, bir elde yay, di 
ğer elde mrzrak, dörtnala koştu, 
harp meclislerinin toplandığı da 
ire içindeki vadiye vardı. Bu a · 
det Hünler arasında o kadar eski 
idi ki, .l\:Iacarlarm milli ananala · 
rı arasında (Arpad) devrine ka 
dar devam etmiştir. 

Meçhftl bir krta, nihayetsiz mün 
bit topraklar, uzaktan kubbeleri 
parıl parıl büyük şehirler ... Hün 
lerin ileri keşif kı) Harı gördükleri 
manzarayı büyük bir heyecan i 
çinde bu suretle tasvir ediyorlar 
dr. Çin, bu yerlerin, bu toprakla , 
rm, bu memleketlerin yanında a 
deta hiç bir şey demekti. Bu yer 
lerde, bu memlekette bütün Hüır 
ler beyler gibi geçinebilirlerdi. 

O halde bütün Hün milletine bu 
yeni keşfedilen memleketleri ha 
her vermek lazrmgelirdi ! 

Derhal her tarafa haberciler da 
ğıldı. Şimşek gibi sürat ile giden 
atlar ile Hün süvarileri Asyanm 
en uzak köşelerinde kalan aşiret 
lere bu mühim haberi yetiştirme 
ğe ,gitti. Çünkü bu kadar büyük fü 
tühat içn bütün Hün aşiretlerinin 
bir yere toplanması icap ederdi. 
Bu suretle pek az bir zaman için 
d~v Altaylarda, Turfanlarda, ve 
diger yerlerde olan bütün Hün ka 
bileleıi yeni keşfedilen bu dünya 
yr haber almış bulunuyordu. Son 
ra bu yeni dünyanın önünde Çin 
de olduğu gibi büyük setler de 
yoktu ! Ü zerinden geçilmez büyül1 

nehirler yoktu! Büyük buzlu dağ 
lar da yoktu! Yalnız bazı ihtiyar 
Hünler babalarından işitmişlerdi 
ki, dünyanın öbür ucunda Roma 
ve Bizans denilen memleketler 
vardı. Bu memleketlerin zaman 
zaman sefirleri Çin imparatoru · 
nun sarayına gelirdi. Rivayetlere 
inanılmak icap ederse bu ınemlc · 
ketler çok zengin idi. OnlarT' 
putları altundan ve mücevherden 
yapılmış saraylarda dururdu, o 
memleketlerde para o kadar çok 
tu ki, şehirlerin sokakları bile gü 
müşten yapılrrdı. Acaba Hün ke 
şif kollarmm gördükleri uzak 
memleketler Roma ve Bizans de · 
nilen yer mi olacaktı? 

(Arkası var) 

O gecedenberi bir türlü izini 
göstermiyen Kürt Mehmet, polisi· 
mizin esaslı takibatı neticesinde 
saklandığı yerde yakayı ele ver -
miştir. 

Firuz Türk tabaaındandır. Ha
la hastahanede yatmaktadır 

Yukarda, Kürt Mehmet, CJ§ağıda, 
arabacı Bekir 

Rizeden bir görünü§. 

Ziraat Vekaleti Rize mıntaka çay nümune fidanlığı kurmağa te• 
sında çay yetiştirmek için bir nü- şebbüs etmiştir. 
mune fidanlığı yapmaya karar Vaktiyle Rizede çay ziraati 
vermiştir. Rizenin çay ziraatine hakkında tetkikler yapan bir mü~ 
elverişli olup olmadığı, bundar. tehassıs şu izahatı vermektedir: 
altı yedi sene evvel gene tetkik - Rize mıntakası çay ziraati
edilmişti. O zaman Ziraat umum ne pek elverİ§lidir. Nitekim Ba· 
müdürü bulunan Zühtü, uzunboy· tum ve civarında Çarlık zamanın• 
lu tetkikler ve tecrübelerden son- da ulak mikyasta çay bahçeleri 
ra Rizede çay yetişebileceğini vardı. Sovyetler Batumda çay zi
meydana koymuştu. Bu tetkikle• raatini arttırmışlardır. Yapılan 
üzerine Rizede bir nümune fidan- tetkiklere göre, Hopadan Trab
lığı da tesis edilmiş ve Rizede zona kadar olan bütün sahil 
Ziraat odası reisi bulunan Huhi'57 boyunca çay yetiştirilebilir. Ve 
de çay ziraatinin inkişafı için, burada bir milyon kilo çay is· 
bahçe sahipleri üzerinde tesİl' tihsal edilebilir. Vaktiyle bahçe 
yapmıştı. Neticede birkaç bahç'! sahipleri çay yeti5tirmeğe cesaret 
sahibi çay yetiştirmeğe teşebbüs edememişlerdi, çür..kii ortada bıı 
etmişlerse de yetiştirdikleri çay - kadar sıkı gümrük tahdidatt yok· 
yın piyasada, dışardan gelen çav tu. Fakat şimdi vaziyet böyle de
Jarla rekabet edemiyeceğini dE- ğildir. 
şünmüşlerdir. Bunun üzerine hah Rize çay istih::a'iıtını iç piya
çe sahipleri mandarina yetiştir - sr:ıda kurmak için. himayekar tecl-
meğe heves etmişlerdir. birler almak kabildir. 

Birkaç ay evvel Başvekil İsme. Çay için dışarıya 3 milyon lira-
lnönü, tetkik seyahati sırasındv ya yakın bir para veriyoruz. Rize
Rizeye uğramış, çay ziraati hak · de çay yetiştirmek kabü olduğuna 
kında alakadarlardan iz:ıhat al ~ÖJ·e, bu para memleket iç;ncfe ka-

Tül".k Mehmet, vakay.İ itledik - rnı§tı. Ba§ve!Ci!, Rizede çay yetiş lacaktır. Milli lktısat ue T o:aarı ul 

ten sonra arabacı Bekirin kançeş· tirilmesi için yeniden nümune f!- haftasını geçirdiğimiz bir sırada 
medeki kulübesine saklanmıştır. danlığı kurulmasını alakadarlara böyle bir paranın memleket için
Zabıta, kendisini, kulübenin ta - emretmişlerdir. Yukarıda yazdı - de kdmosına imkan olduğunu ya-
van arasında yakalamıştır. ğnnız gibi, Ziraat Vekaleti de b;ı zabilirsiniz.,, 

Arabacı Bekir de tevkif edil· ----------- -----------------
miş ve her ikisi Adliyeye verilmiş· 
tir. 

idman yerine 
Pehlivan Hasan namında biri, 

kadın yüzünden geçenlerde iki 
kişiyi öldürmüt, iki kişiyi yarala· 
mıştı. Hasanın muhakemesine 
başlanmış ve makamı iddia, ken
disinin idamını istemiştir. 

Hasan, ilk celsede delilik ala 
metleri göstermiş, fakat dünkü i-
kinci celsede bundan eser görüle . 
memiştir. Mahkeme, suçlunun 
dört yıl iki ay hapsine karar ver
miştir. 

Cinayette ağır tahrik görül -
mesi, cezanın böyle hafif olmas1. 
na sebep olmuştur. 

Heykeltraş kripel 

Mısırın Milli Dava,sı 
(Ustyanı birincide) 

seçim yenilendi ve Saad Zağ·IUJ yine 
ezici biı· çokluğun başmd.:ı gelerek 
meclisin ba~kanlığına se\ildi. Vefd 
partisinin tekrar ekseriyetle gelmesi 
yüzünden yeni meclis de feshedildi. 
Ye l\h$ır ıs ay meclissiz yaş1dıktan 
sonra yeni biı· ~eçim yapıldı fakat bu 
da Vefd parfüıinc 16.t, Yefd partisi ile 
müttefik hareket edenlere 36 ve hü
kumete 14 saylavlık temin etmişti. 

takil yaşatmağa azmetmiş olmaların· 
dan korkanların işi gücü, bu yasasyı 
yıkmaktı. l\1ücadcle 13 sene devam et
miş ve sonunda milli kunet bütün en· 
gellere galebe çalmıştır. 

Falrnt hu galebe l\Ttsırlıları tatmin 
edemez. 

Çünkü l'r.kiden yapıldığı gibi yine 
bu tcm('I yasası ile savaşa girişmek, 
onu hir kere değiştirmek veya tatil 
etmek mümkündür. 

e kadar gitmiş olan keşif kolla • • 
tel~ içinde geriye dönmüşler, lngıhz dış bakanı· 

Çok geçmeden bu meclis de feshe 
dildi, çünlcil ezici çokluk yine Vefd 
partisinde idi. Bu sırada kral temel 
yasasını üç sene müddetle tatil etti. 
Ve Mısxr Baş,·ckili Mehmet Mahmu1 
diktatörlük etti ise de bu diktatörliik 

Heykeltra~ Kripel birkaç gün- ıı;ökmcdi re kral Fuat 19~~ sonlarrn -
denberi Bahkesirde bulunmakta · 

Bu ~eşit oyunlara bir ı-;on ,·ermek 
için. mcm leketin başma ~okluğun iti
madını haiz bir hükumetin gelmesi , .• 
lngiltere ile bir muahede imıalıya • 
rak yaziyetin istikrarını temin etme • 
o;idir. 

Bi.lyle yapılmadıkça geçen 13 sene
nin tecrübeleıi ve acr hatıraları ya • 
hana gitmiş olur. u iyi haberi arkadaki aşiretlere . • • 

etiştirmişlerdi. Bütün aşiretleri nın burnu ezıf dı! 
dır. Kripel, şehire dikilecek olan 

da yeni bir meclisi içtimaa çai{ırdı. 
Sc~im neticesinde Yefd partisi 33 hü 

Atatürk heykelinin yeri ve şekti kumet taraftarına karşt 196 e!ı;scri 
üzerinde tetkikler yapmaktadır. ep birden ileriye doğru yürüme· 

e teşvik eylemişlerdi. 
Bunun üzerine Hün aşiretleri · 

'n büyüklerini bir kurultay ha · 
'nde toplamak Iazııngeldi. Bu 
aksatla hususi bir memur çıka -
ldr. Bu adam elinde kana bulan 
rş bir kılıç olduğu halde bir ata 
inmiş, geniş ova içinde sürat ile 
er tarafa dolaşıyor, bütün asker 
amplanna uğn1yordu. Bu süvari 
in elindeki kana bulanmrş kılıcr 
Örenler bütün Hün muharipleri 
in toplantıya çağınldığmı anlı · 
orlardr. Diğer taraftan bu adam 
anında bir de kadın vardı. Bu 
dm yüksek sesle herkesin atı ve 

ilahı ile kurultay yerinde toplan 
alarmı ilan ediyordu. 
Büyük harp meclisinin böyle 
lltanalı bir surette toplanmağa 

.. B · yetle is başına g-eldi. 
. . (ljstyanı irin~~deJ.. Heykeltraş anıdın gerek Cü-

zerınde patı~aJ .Y3:parken duşmuş muriyet ve gerekse eski uray a- Vefd parti.si, tt>mel y:ısasmı tatil 
ve but 1 t B k d etmenin karşısına geçmek idn temt•l :nu ezı mış ır. u aza an \ !anlarından birine değil, yapıl-sonra ka d d t yasası ahkamına karşı gelen her na -ymaya evam e en n makta olan parktaki büyük havu-
giliz drş bakam, otel sahibine !!'Ö- zun c.ehre hakan yönüne dikilmesi zırı suçlu sayan bir kanun teklif et . 

• , Y ti ve kabul ettirdise de veto hakkı lrnl-
re, bu kazadan gazetecilere hah • kanaatindedir. t }' laruldı ve meclis yeniden c!d!ıtılch. 
se memesi için kendisine ta ıınat Kripel bu İ! üzerindeki tetkik- Fakat bu seferki m('clisle ht.>raber 9:!:l 
vermiştir. lerine devam etmektedir. Olimpi- temel yasası da ilga olundu, 19;10 da 

Diğer taraftan İngiliz Başbaka yatlar Türkiye genel sekreti Ek - yeni hir temel yasası hazırlnnarak ilar. 
m kendisine bir telgrafçekerek rem Rüşt~ de hey~e~traşla birlik- edildi ve iş lnıı;;rna Sıtkı Paşa getirHcli. 
Londraya dönmesini rica etmiş te Bahkesıre gelmıştır. Du ) eni rejim dört sene kadar da · 
tir. Çünkü Avam kamarası per · 
şembe günü Fransa tngı'liz barış =========================== yanmakla beraber geçen senenin son 

taki mU~külat mallimdur. baharında onun da devamına imkan 
tekliflerini görüşecektir. Kendisi· 
nin bu konuşmalarda bulunması Eserin sahibi, bu müşkülatı gider . bulunamıyarak 1930 temel yasası ilga o 
ve söz söylemesi tabii zanlri gö . mek içi (Her maddenin altına: K:ı . lundu ve 1923 temel yasasına dön -
rülmektedir. nunu ,. - · 'ni, Borçlar, Ticaret Ka • mekten baş~rn hir çare hıılunmaclrğ: 

--------------
Mufassal notlu 
kanunumedeni 

nunlarında alaka ve irtibatı olan) anlaşıldı. 

maddeleri hülılsalnriyle birlikte yaz· En-elki gün yeniden ilan olunan 
m•<: tetkiki son derece kolaylaştırmış . temel yasasının geçirdiği macera bu -
b~ ~~ 

Herhangi bir hadise esebeb.iyle ka • Hakimler avukatlar, talebe. ''e hu· Bu yasa, milliyetpenerleri daima 
iş başına getiriyordu. Bunlardan hoş
Janmryanlar, bunlaıın l\Irsın tam müs 

nunu tetkik ve o hadiseye mütef erri kukla iştigal eden zevat aradıklarını 
kanun hükümlerini bulup çıkarmak • derhal bulmakta güçlük çckmiyecek· 

l\lısırtla hosnutsuzluğun devamı bu 
yüzdendir. !\1; ·ır milliyetperverle:ı i
le biiliin gent;liğin artıl~ ı şı !'.ionuna 
kadar götü rmeğc ,.e bu ltcşmekc~l('re 

kat'i bir nihayet vermeğe karar ,-er· 
diği an taşılıyor . 

l\Iısırm bu haklı kıyamında her 
hangi bir harici amil yeyn parmak gör 
me!,;, dünyanın en nezih ve en m~ıknd· 
des milli dava !arının birine leke sür~ 
mel< olur. Ilu da,·a, :lH senelik bir da
,·adrr. İngilizler umumi harp koptuğu 
zaman, bu danıyı halledccelderini, Mı 
sırlılara istediklerini vereceklerini 
söylediler. Fakat harp ettikten ~onra 
verdikleri sözü unuttular ,.e fı.sırlt • 
tarhı ı;;arn~a giı+;tiler. 

Bugün de "Şu Habeş işinin sonu • 
nu bekleyin!" diyorlar. Fakat 1\Iısrr
ldar da gözlerini açmış bulunuyorlar. 
Sütten a~zr yananların yoğurdu üf• 
le~ erek yemelerini ~ok tabii görmeli 
gerektir. 

Ô:ner Riza Doğrul 
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On i~i Hny~ut 
Arkadaşım eczası Brü yaz ta 

tillerine ait güzel hikayeleri ile 
bizi pek eğlendiren çok nekre bir 
adamdı. Bir akıam karımı, iki ço· 
cu~m.u ve beni helecandan boğa
cak bir vaka anlatmıştı. Tatlı gü 
lüşleri, takacı sözleriyle bizi bü -
yüledikten sonra dedi ki: 

- Tudi adasından geçiyorduk. 
Ben ada diyorum, siz yarım ada. 
anlayın. Breton kıyılarında, Atlas 
Okyanosu ile üç tarafı sarılmıs 

güzel, cennet gibi bir yer. Harita: 
da uzun uzadiye aramak lazım 
değil. Finister burnu yok mu~ 
işte onun ta ucunda! Anladınız. 
değil mi? işte orası. Hele balık 
avı amatörleri için bulunmaz bir 
yerdir. Çok uğraşmaya lüzum 
yok. Elinizi uzattınız mı istedi~İ 
niz balığı yakalıyabilirsiniz. 

Cennet dedim de şaştınız! 

Şimdi de "Cennette balık ne ge
zer? 11 diye düşünüyorsunuz? Ha
yır, yanlıt yoldan gidiyorsunuz 
Hani, canım, "Cennette insan fa
lan meyveyi yiyeyim diye düşü 
nünce, o meyve ağacının dalı ağ 
zrna uzanır.,, demezler mi? işte 
bu da onun gibi. Uzat elini, çek 
dilediğin balığı! Tam manasiylc 
bir cennet Hele en güzel, en bü· 
yük yengeçlerin haddi, hesabı 
yok. 

Ne ise, sözü uzatmayayım. Bu 
adaya, §ey ... Yarım adaya indik 
Balıkçi Joncur babanın, deniz ke
narındaki evinde, birinci katt:;ı 
bir oda ile bir mutfak kiraladık 
Yanlış anlamayın. Bir saray, bL· 
npartıman değil, balıkçı evi bu. 
Oda kapısında ne kilit var, ne a
nahtar! Mobilyaya gelince ... Ca 
nım, siz de pek uzun oluyorsunuz 
balıkçı ailesi bize o kadar iyi ba
kıyor, etrafımızda öyle pervane 
gibi dönüyordu ki, artık mobilya 
aramağa lüzum kalıyor mu? 

Yez tatilimiz umduğumuzdi\n 
daha güzel, daha eğlenceli geçi • 
yordu. Fakat kör şeytan arkamız
dan güldü mü, ne? 

Birdenbire etrafımızda pe!< 
korkunç haberler dolaşmağa baş~ 
ladı: Birkaç gün ara ile komsu 
köylerde iki cinayet olmuş. Ol~r 
a, bundan ne çıkar? Köylüler kav· 
ga etxııiıler, biribirlerini öldür • 
mütler. Hayir, yavrum, hayir .. Bu 
öylesi değil! Geliri ile yaşıyan 
seksenlik bir zengin, bir de müte
kait gümrükçü bilinmiyen bir ~a
tilin bıçakları altında can vermiş. 
Ya, gördünüz mü i§i? Demek ki, 
bu bilinmiyen, tutulmıyan katil, 
köy köy dolaşarak cebinde para 
bulunan adamları arıyor. Öyle ise 
bizim de göreceğimiz var. Artık 
bütün neıemiz kaçtı. 

Usulden olduğu üzere janr.tar· 
malar hemen ara§tırmalara baş -
ladılar. Şüpheli bir iki ki,iyi ya -
kaladılar. Fakat bu zavallıların 
hiçbir günahı yoktu. Sıkı bir sor . 
gudan sonra serbest bırakıldılar. 
Katil meydana çıkarılamadı. Yal
nız ortaya çıkmış en doğru bir şey 
varsa, o da ortalığa dehşet veren 
bir haydudun mevcut bulunduğu
dur. Biz bunu anladıktan sonra 
ne yapaçağımızı ıaşırdık. 

Fransızcadan 

- Mer ... mer... merdivende ... 
bir ... gü ... gürültü var. 

Hemen doğruldum, kulak ka
barttım. Evet karım haklı idi. 
Merdivende hafif bir gürültü var. 
dı. Şüphesiz haydut pek ihtiyatla 
hareket ediyordu. Yastığımın al
tındaki tabancayı yakaladım. Par 
mağımı tetiğe geçirdim. Ateş ede 
cek bir vaziyet aldım. Kapıdan 

girecek olanın kafasını patlata -
cakbm. Karım, tir tir titriyerek 
yataktan indi. Masa, sandalya, ne 
varsa hepsini kapının arkasına 

yığmaya ba,ladı. Fakat kapının 
öte yanında, hafif gürültü hala 
devam ediyor, biraz da yaklaşı
yordu. 

Sabah yakındı. Şüphesiz hay 
dut işini çabuk bitirip kaçmak is· 
tiyecekti. Ne olursa olsun biz de 
hayatımızı pek ucuza verecek de· 
ğildik. Fakat dakikalar geçtiği 

halde herif hala hücum etmiyor, 
galiba, bizim yorulmamızı bekli
yordu. Biz müdafaa ve hücum va
ziyetinde iken tanın ilk ışıkları 
pencereden giriyordu. Denize a -
çılacak olan avcıların seslerini de 
duyuyorduk. Pencereyi açarak 
seslendim. Meseleyi kısaca anlat· 
tım. iyi kalpli balıkçılar hemen 
koştular. Evi güzelce sardıktan 
sonra, en atılganlarını içeriye 
gönderdiler. Artık haydut için 
kaçmak yolu kapanmış, iyi bir tu· 
zağa tutulmuştu. 

Biz herifin ya.kalanmasını bek
lerken kapının öte yanında ... Ba· 
lıkçıların kahkahalarını işittik. 

Kapıyı açınca haydudun yaka· 
Ianarğını gördük. Fakat haydut 
bir aeğil, on iki iai. Balıkçılar 
bunları bir sepete tıkmışlardı 

Ne şaştınız? Bir gün önce akşa 

ma doğru tuttuğumuz on iki bü
yük yengeç hala ölmemişlerdi . 

Bulundukları sepetten çıkıp mer· 
diven basamaklarında geziniyor. 
Ayaklariyle tahtaları tırmalaya . 
rak hafif sesler çıkartıyorlardı! .. 

Harp malullerine 
vdrilece ikram"ye 

Eminönü As. Ş. başkanlığından: 
Şubemizde yazılı harp mahillerile 

şehit, öksüz ve dullarının 936 yılında 
yapılacak ikramiyede hak alabilme -
leri için 1-1-936 günlemecine çatan 
~rşamba gününden itibaren 1~2-
936 gününe kadar yedlerinde mevcut 
resmi senet, rapor, maaş cüzdanı; ve 
nüfus hüviyet cüzdanlarile beraher 
birer adet resim (resimler diğerinden 
kopyasız olacak) ile birlikte her gün 
sabahtan akşama kadar şubemize gel 
meleri bu uz i~inde müracaat etmi • 
yenlere 936 yılı ikramiyesi verilemi -
yeceği ilan olunur. 

Elişleri Serğisi 
Türk Kadınları esirgeme derneğin

den: 
Türk kadınları esirgeme derneği 

dul kadınların el i:şleri sergisi acıt • 
mıştır. On beş gün devam edecektir. 
Hamiyetli \'lltandaşlann bu güzel ser
giyi gömeleri yılbaşı ve bayram he -
diyelerini bu serglden tedarik etme · 
Jeri hem memleketin dul ve bikes ka
dınlarına yardım hem de ucuz ve 7 .. a
rif elişi hediyelerini kolaylıkla teda
rik etmiş olurlar. 

Sergi sabah saat on birden yirmi 
ikiye kadar açıktır. 

Karım uykularını kaybetmiş 
ti. Gece, küçük bir gürültü itilse lngilterede: lngi1iz malı, kullan, 
feryadı basıyor. Tabii ben de de Fransada: Fransız malı kullan, Al -

manya da: Almanya malı kullan, di • 
uyku yok! yorlar. 

Bir gece bilmem nasıl oldu Yurtdaş: Biz de bağırıyoruz. Her 
biraz dalmıınn. Birdenbire ka~ Ttirk Türkiye mah kullanmalı. 
kolumdan yakaladı. Titriyen çe- Ulusal Ekonomi v~ 

nesiyle ancak §unları söyliyebil _ =========A=rl=tı=r=m=a=K=u=ru==m=u= 
di: . . 

"Ulus,, un dil yazıları .. ~ ., ,,_, .._..., ,_, 

Güneş - Dil 
Teorisine göre Türkçe de 
şahıs gösteren sözlerin 

analizi 
il 

"Biz, miz, sen, kişi, s"', siz., 
sözlerinin etimo:oji, mor· 
foloji, fonetik ve semantik 

bakımından analizı 
Dün bu sütunlarda "Ben" sözünün 

analizini göstermiştik. Bugün de "Biz, 
Sen, Siz" sözlerindeki etimolojik ara.'!· 
tırmaların ı:erimini yazıyoruz: ~ 

2-BlZ 
(Ben) sözü yalnız söyliyenin ken • 

disini göstermek itibarile (ego) yu 
gösteren (b) merkeziyetle, ona en ya
kın olan (n) sahasından ileriye geç -
mez. Bunu daha geniş bir sahaya nak
ledince, içinde (ben) de dahil olan, 
fakat (ben) den başkaları da bulu -
nan insanlar ifade edilmiş olur. lşte 
(Biz) kelimesi de böyle teşekkül et
miştir. 

Dunun etimolojik şeklini (ben) sö
zünün etimolojik şekliyle altalta ya
zalım: 

(1) (2) (3) <4) 
IJen: (eğ + eb + en + eğ) 
Biz: (iğ + ib + iz + . ) 
Görüyorsunuz ki burada "eğ, iğ" a

na kökleri ile onları temsil eden "eb, 
ib" un.c;urJarı birdir \'C anlamları da 
aynidir. }<'arklı olan yalnız (3) nama 
rndaki ckleı·dir. Bunların birincisin
de en yakın sahayı gösteren (n) yeri 
ne ikincisinde olduk~a uzak sahayı 
gösteren (z) gelmiştir. lşte (ben) in 
yalnız söyliycnin kendisini anlattığı 
halde, (biz) in söyliyen de dahil olan 
bir takımı anlatması bundandır. 
Not: 1 - (Biz) kelimesinin eski şekli 

(miz) dir. Piil sonlarında bugün (b) 

ve (m) si düşerek (iz) ~ldinde kulla
nılır: (gideriz, geliriz) gibi. Orhon 
yazıtlarında "Süledimiz, süngüştü • 
milz,. [1] şekillerinde doğrudan doğ · 

ruya "nıiz" şekli de görülUr. Ilugün 
de "evimiz, kitabınuz ... " gibi mülkiyet 
gösteren sözlerde bu "nıiz'' i görUyo -
ruz. 

Not: 2 - (Biz) anlamının Grek leh
çelerindeki şekilleri şunlardır: 

1 - Homer ,·e A tika lehçelerinde: 
im1ş: 

2 - İyon ya ve Droid leh~elerinde: 
Amme . .,, amme, fnıin; 

3 - Yeni Grek~ede: imis, emis. Ilü
tün bu ı:ıözlerin tamamiyle bizim (biz) 
n (nıiz) imizden başka bir ş~y olma 
dığı be.ı;belJidir. Etimolojik ş.ekUlerini 
alt alta yazarsak, birlik daha açık o
larak görülür: 

iliz: 
i'tliz: 
/mis: 

Ammes: 
Anune: 
imin: 
Emis: 

(1) (2) (3) 

(iğ + ib + iz) 
(iğ + im + iz) 
(iğ + im + is) 
(ağ + am + e.s) 
(ağ + am + eğ) 
(iğ + im + in) 
(eğ + em + i ) 

Not: 3 - Farsçadaki (ma) sözünün 
de hunlardan ayrı olmadığını anla • 
mak için. bu sözün etimolojik şekli 

olan: 
(1) (2) (3) 

ağ+ am +ağ 
ı yukarıki sözlerde karşılaştırmak ye 
ter. 

Nnt: 4 - Radlof "biz" kelimesinin 
"ben" ve "sen,. sözlerinin birleşmesin
den doğduğunu yazmıştır. "Ren" ,.e 
"sen,, ~özlerinin her ikisinden (n) ler 
düşerek "sen'' in "s'' si yerine "z,, gel
mesi yolundaki bu tasa\•vurun hiç bir 
mana "e değeri yoktur; ilmi değil, in 
didir. Bunda doğruya benzeyen tek 
nokta, "s" ile "z" den her ikisinin ol -
duk~.a uzak bir saha teshit etmekteki 
yakınlıklarından ibarettir ki ondan 
da Radlofun haberi hile yoktur. 

ili. - SEN 
Kelimenin etimolojik şeklini yaza

lım: 

(1) (2) (.1) (ıl) 

eğ + es + en + eğ [•] 
(1) Eğ: Köktür. Asıl anlamı "Al · 

lah, sahip esruı. efendi" dir. "Ben =
ego" mefhnmu da bunun yerine geç -
miş olabalir. 

(Arkası yarın) 

(1) SUledJmlz = asker sevketUk; .sUnğtış 
ttlm!lz = döğü§tUk, vuruştuk demektir. 

[.,] "Ben" gibi esen> ln de sonundaki cn>J 
genizden slSylenen TUrk en> sldJr. 

J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

- "Kimbilir Sadile mülakatın 
dan neler bekliyor! İsteseydim o · 
nun burada olmadığını derhal 
kendisine söyliyebilirdim. Fakat, 
onu hayal inkisanna neden ben 
uğratayım. Şimdi garson gelir va 
ziyeti kendisine bildirir.,, ' 

Garson bir ihi dakika sonra ge! I 
di ve eledi ki : 

- "Maalesef Ahmet Sadi bev 
seyahata cıkmış ... Birkac gün son 
ra geri gelecekmiş.,, J 

Yabancı fena halde kaşlarını 
çattı: 

- "Ya, öyle mi? Ne vakrt git 
. ? 

mış.,. 

"n·· - un.,, 
- "Benim irin bir mektup hr · 

raknıaımş mı? lsmim .. ·,. 
- ''Ben bu işlere karışmam bev 

efendi. Lütfen kapıcıya kadar gj 
derseniz, orada izahat alabilirsi · 
niz.,, 
Yabancı adam kalktı. Samime 

arkasından ona baktr. Garson da 
ayni şeyi yaptı ve Samimeve hitap 
ederek: · 

- "Bu bey bizim otelin misa 
firlcrinden değil!. , dedi. 

Bu söz bir tenkit miydi değil 
miycli, orasını ancak g-a;-so~ bilir. 
Herhalde garsonun sözlerine al · 
drrmadr, ona yüzünii çevirdi. 
. Ondan sonra bir sıgara yaktt ve 
sıgaranm dumanlarını savururken 
kati bir karar verdi: 
- Bu adamın kocamdan ne iste 

diğ'ini mutlfıka ö2'rcncceg-im. 
.., .. " 

Yabancı adam bir iki dakika 
~onra gel.d~ ~e hiddetle içini çeke 
rek kendısını hazır koltuğa attr. 
!ki kaşının ortasında derin bir riz 
g-i hasıl olmuştu. Diişiinceli bir ~ta 
vuı·la hep yere bakıyordu.Bu es · 
nada iyi seyler düşünmediğine hic; 
. tlılhe roktu. 

·~~~~~.~~--~~~· 

Yabancı adam birden başını kal 
rlırarak masanın iizerine vurdu. O 
kadar şiddetle vurdu ki bardak · 
lar yerinden oynadı. YJmruğunu 
masaya indirirken de: 

.. - "Bu ne rezalet!,, diye bir kii 
fur savurdu. 

Samime korkarak yine verinden 
fırladı. Yabancı adam bunun far 
kına vardr. Hatta karsısmda otu · 
ranm bir ka<lın olduihmu o anda 
görmüş gihi hareket "'etti. Hemen 
sevimli bir tavır takınarak dedi 
ki: 

- "Affedersiniz hamın efendi. 
Kendimden gectiğim iP.in size kar 
şı bir kusur işledim. Fakat insan 
birisinden randevu a!rr <la' rande 
vuyu verenin hiç bir haber bırak· 
madan gittiğini işitirse buna bir 
rezalet denmez de ne denir?,, 

Samime , bu suretle kendisile 
yabancı adam arasındaki Iakırdı 
a~ı1ınış olmasına çok sevindi. Çün 
ku onu artık sorguya çeke bilirdi. 
Adama dedi ki: 
.. - .. "Sadi beyle darılmayınız, 

cunku acele bir iş yüzünden hir -
denbire seyahate çkmağa mecbur 
oldu.,, 

- Ya siz bunu nereden biliyor ? . sunuz.,, 
Samime, nasıl bir ceva:J vere 

ceğini kestiremediği igin bir müd 
det düsündü. tereddüt etti. Ondar 
sonra dedi ki: 

- "Bana da randevu verdiği 
halde savuştu da ondan biliyo · 
nmı.,, 

Yabancı adam bir müddet ~a 
mimevi tetkik ettikten onun c\'i.i · 
şük bir kadın olamıva'ca~ını ha · 
linden, tavrından anladıktan s~ıı 
ra sordu: 

"S' d - ız e yazı mı yazıyorsu 

G 

,,,. 

GECESl 
Bölenı: 6 

Samime ona elini uzatır gibi 01 

du. Fakat Hüh1si bunun farkına 
varmadı: 

- "Her ne olursa olsun Sadi~ 
yin yaptığı rezaletten başka bı. 
şey değil!,, Diyerek yine yerine 0 

turdu. 
Saminte, hiç istemediği bald~ 

adamın bu haline gülm.e_ğe ınec 
bur oldu, dedi ki: 1" 

- ''Nezaket denilen bir şey ~ 
dır. Galiba siz bunun ne olduğıı 
nu hiç bilmiyorsunuz.,, 

HulUsi cevap verdi: . 
- "Belki haklısınız. Fakat kO 

canızın hareketine karşı nezake~ 
~izlikten başka bir suretle muka 
bele edilemez!,, . 

Adam, bu sözleri söylerken el~ 
le almnr uğuşturuyordu. Ve eJl 
dişcli bir tavırla dedi ki: ) 

- "Şu anda münakaşa edece 
halde değilim. Rica ederim, h:J 
mm efendi. Sadi beyin ne zaın~ 
geleceğini bana söyliyebilir misı 

. ? 
nız . . ,. 

- "Belki üç gün sonra gelir.,, 1 

- "O halde kendisini bekle, 
mekten başka çare vok. Ne ,·apa 
1 ? • • 
Illl.,, 

Hulusi o anda parasını veriP 
kalksa gitseydi, Samime ona fe' 
1:ı bir şey sonnaclan yol verece~ 
ti. Fakat adam yerinden knmJdB 
madı, kibar insanlar muhitinde. 0 

tuı·makta olduğunu falan hiç he· 
saba katmadan dirseklerini mrı--c.'l 
nın üzerine davarlı. ba.c:ını avu~ · 
larmm içine aldr, ve gözlerini 1'~ 
ııadı. Alnında derin cizgiler hnstl 
oldu. 

4 

Samime ona acıyarak sordu: 
- "Size bir yardımım dokuli• 

b·ı· '? ıırmı.,, 

HulUsi yavaşça gözlerini :ıçt1 · 
Kadını yukarıdan at!ağı bir kere 
süzdii, başını bfraz yana doğııı c' 
ğrrck rledi ki: 

- "Yazılan bir romanm kab11 

lü ve yazı hakkında bir karar vere 
bilir misiniz? .. 

Samime güldü; 
- "Öyle şeylerden hiç anla • 

ınaın.,, 

- "Kabul edilen bir roman,, 1 

çin avans falan verebilir misiniz~., 
- "Hayır, esasen kocamın iş· 

!erine katiyen kan..c:mam. 
- "O halde bana yarci'ım ediP 

edememeniz meselesini fazla n1U' 
naka.şa etmemize lüzum yok.,, 

(Arkası ı'Or) 

Yeni Ese1ler 

Atkitekt -Mimar 
Bu aylık mimari ve şehircilik der• 

gis.inin 58 inci sayısı bir çok mesıeJ>f 
eserler ve yazılarla ~ıkmıştır. tçirıd' 
Ankarada yapılacak belediyeler b'JI' 
kası proje müsabakasına iştirak edt" 
mimarların projeleri ile Ankara ,.e J~ 
tanbulda yapılmış apartımanJar <fi 
<Roma) da toplanmış olan 13 üncii 11'1 

marlar kongresi tafsilatı mimar llt~' 
ret 8abrinin ilk mimarlık ve şehirci' 
lik yazısı ve mimariye ait haberıet 
vardır. Bu dergiyi tavsiye ederiz. 

U1 falının vaızları 
Urfalı Mahmut Kamilin ramaıl' 

münasebetile Ileyazıt camiinde ,.er ' 
mekte olduğu ,·anzlnr aynen not tcfl
lerek birinci ve ikinci desler A~tf 
ilmiye kütUphanesi tarafından neştİ 
lunmuştur. 

-:-:--:--:D~A_V_E _ı L_E_R __,,__f 1 " 

lstanbul m.üdde,'umumiliğindefl: 
füzeden lstanbula gelen Kara~ 

mi.iddeiumumisi Hilminin acele _, 
muriyetimlze gelmesi. nuz? Romancı mısınız'!,, 

Samime güliimsedi: 
- "Ondan daha berbat bir 

şey : Sadi beyin karısıyım.,, 
- ~ 

Ilüyük şehirlerimizdeki kuru Y' , 

Yabancr adam uzun bir: 
- "Ooo !,, nidasile yerinden 

kalktı, eğilerek Samhneye selam 
verdi '"e dedi Id: 

- ".Müsaade ederseniz kendi · 
mi takdim edeyim. lsmim Hühlsi.,, 

miş tarşıları, atalarımızın kuru 11 

mişlere Yerdikleıi değeri anlatır. Si' 
de kuru yemişlerimizi sev, ye, yec1ır• 

Ulıual Ekonornl ıtl 
Arttırma Ku~ 



Babeşlstaa aasd 
taksim ediliyor 7 

vize verilen bir müki.f attır deır 
mez, zira ltalyaya verilen arazi 
iıgal edilen yerlere nisbetle de . ı 
ğersizdir,, diyor. Pöti Pariziyer. 
gazetesine göre önümüzdeki Çar 
şamba günü Milletler cemiyeti 1 

konseyi bu projeyi Cenevre and ·l 
laşmasıııın onuncu maddesiyle t~· 
lif etmekten aciz bulunduğunu i
fade edecektir. Baıka bir otorite .I 
nin kurulmaıı da mevzuu bahıe · 
dilebilir. 

Övr gazetesine göre konıeyb 
projeyi müzakere etmek istemi 
yeceği muhakkaktır., 

Hindistanda çıkan gazeteler dt> 
bu teklifin aleyhindedir. 

Bir gazete "Bu teklifler ölüdür. 
Kimse kabul etmez,, demektedir 

INGILIZ KRAL/ MOSTEŞARL-" ı 
KONUŞTU 1 

Londra, 14 (A.A.) - Kral, 
Dış bakanlığı daimi müsteşarı B 
Van Sittardı kabul etmittir. 

EDEN LONDRADA 
Paris, 14 (A.A.) - Bay Edeıı, 

bu sabah Parise gelmiş ve Lon 
draya hareket etmiştir. 
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PETROL, KÖMÜR AMBARGO 
1 

SU VE AMERiKA ·--· 

Teklifin muhtelif yerlerde u -
)'andırdığı fırtınalı akisler devam 
etmektedir. 

Bazı Fransız gazetelerine gö · ı 
re bu teklifler beıler komitesi tek-ı 
lifinin batka bir nevidir. Bazı ga 
zetelere göre de mil!etler cemiy~ 
ti üyeleri buna muarız kalacak -
lardır. 

Jurnal gazetesi "Bu, müteca -

Vaşington, 14 (A.A.) - A ·ı Wİlll .. ~•·•••• .... ııı..mıı 
merikanın mühim petrol ve kö 
mür merkezlerinden biri olar 
Pensilvanyanın valisi Bay Earl ~ 
ve Senatörü Guffey, Dıt bakanı 1 

Hull ile görüştükten sonra gazete· 
cilere ltalyan - Habet ihtilafın 
da Amerikanın bitaraflığı meıele 
sinin konutulduğunu söylemiıler · 
dir. 

9.SO - franıvav 

~6.!l:- • ı.;ımento as 
ı 15 t'oyoo Oe?. 

GUn doğufu 
GUn bab§J 
sabah namazı 
ogıe namazı 

Iktndl namazı 
Ak§&m namazı 
Yatsı namazı 

Imaak 
Yılın geçen g1lnlert 
Yılm kalan gtlnlerf 

718 
1641 

(>,] 5 
1208 
14.2Q 
16,41 
1820 
530 
SSJ 

15 

-.- ' 
' 

7,18 
16.41 
6 lfi 

12 09 
14,2<' 
16.41 
18,20 
S31 
852 

14 

• 

• 

• 
Haliç vapurları idaresinden: 

16 - Birincikinun 935 tarihanden itibaren tatbik olunacak Ha 
liç vapurları tarifeıi iakelelere asıimıtlır. (7852) 

ı __________ 's __ t_a_n __ b __ ~_•_• __ l3 __ •_ı_e __ d_ı_y_e __ s __ ı_•_•_e_n ___ a_r __ • ________ ~I 
Haseki hutaneaine lazım o lan ecza kapalı zarfla ekailtmey 

konulmuıtur. Bu ilaçların hepsine 8188 lira bedel tahmin edilmitti 
Şartnamesi ve liıtesi Levazım miı ~ürlüğünde görülür. Ebiltm 
16 - 12 - 935 Pazartesi günü sa at 16 da Daimi Encümende yapıl 
caktır. Eksiltmeye ıirmek iıtiyer !er 2490 No.lı arttırma ve eksiltm 
kanununda yazılı vesika ve 611 ı~ ra 25 kuru!luk muvakkat temin 
makbuz veya mektubiyle beraber yukarda yazılı gün ve saat 15 e 
dar kapalı zarflarını daimi encümene vermelidir. (B.) (7578) 

175 metre mikibı kum 
120 metre mikabı çakıl 

41 ton çimento 

(350 kurut metre mikibı) 
( 400 kurut metre miklbı) 
(Tonu 23 lira) 

Ankara Levazım amirliğine 

bağlı kıtaat ve müe11eaat hayvan
ları için 360 ton arpa ve 200 ton 
yulaf 26-12-935 perıembe gü • Nişantaıında yapılacak kena' kaldırımları inşası için lazım ola 
nü ıaat 15 de lıtanbulda Topha. ve yukarda miktarları muhammer• kıymetleri yazılı bulunan üç tür 
nede satmalma komosyonunda ka- lü malzeme açık eksiltmeye konui muştur. Şartna~e ve keşif evrak 

l fi k 
.
1 

. Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye g:rmek istiye:ıler 24 
pa 1 zar a ayrı, ayrı e ıı tmesı ya· N 1 . . · 

ı k A hm
. b d o. ı arttırma ve ekıılbne kanHDunda yazı~ı veaıka ve 152 lıra 71 ku 

pı aca tır. rpanın ta an e e- . • 
1
. 

25 200 
l'ra 1 f 

12 
OOO 

1
. • ruıluk muvakkat temınat makbuz veya mek~ubıyle beraber 20 

1 • 
1 'yu a ın ' ıra 12 935 C ·· ·· 15 d D · • E ·· d b 1 l d l - uma gunu ıaat e aımı ncumen e u unma ı ır. 

dır. Arpanın i k teminatı 1890 lira (B.) (7100) 
ve~lahn~ liradı~ A~anın ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

şartnamesi 126 kurut mukabilin· 
de komisyondan alınır. lıteklile • 

rin kanuni veıikalarile birlikte i -
hale saatinden bir ıaat evvel tek· 
liflerini komiıyona vermeleri. 

(325) (7743) 

Hususi F esefe ve Edebiyat 
dersleri 

Bakırköy sulh hukuk hakimliğin • J 
den: 

Müddei Belaiya ve Amarosiyosın 

şayian mutasarrıf buluadukları Ye · 
şilköy Halkalı caddesinde 30 No. lu 
hane ve dükkanın izalei şüyu davası
nın yapılan mahkemesinde hlssed~r
lardkn ayni nde mukim iken halen 
mahal ve ikametleri meçhul bulundu
ğu berayi tebliğ &önderilen davetiye 
zahrına verilen meşrubattan anlaşıl · 

Bir Alman profesörü, en çabuk mış ve ilanen tebHğat icrasına karar 
ve en cezri usfillerle almanca, nrllerek yevmi mahkeme 6 klıuıaaaanı 
fransrzca, İngilizce edebiyat ve 936 pazartesi saat 13 talikine karar 
felsefe dersleri vermektedir. Uc- verilmiştir. MUddelaleyhimanm yevmi 
ret çok elverişlidir. Adres için ga- mahkemede bizzat Te yahut tasdikli 
zetemize başvunılmasr. veklletname ile bir vekil röndermeleri 

nnı HUHM 
Tf. STROVSKI 

Akademi üyelerinden 
HAYDAR RIFAT 

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

aksi takdirde muhakemeye dnam • 
lunaca!ı teblif makamına kaim el 
mak tlzere hukuk usul ve mahkeme 
teri kanun Jl!&ddei mahsusasma tw 
fikan ilan lunur. (V. No. 11917) 



ABONE ŞARTLAR/: 
rııwr IS aylllf ı ayWr Aylık 

.Memlekettmızdt 7~ '20 236 110 
Yabancı yerlere u~ 1~ .00 uıo 

Posta birliğine J 
gtrm.lyen yerlere 1800 9~ 000 18-0 

I'ürkfyenln ber posta merkezinde KUHUNa at>one yazılır 

) YAZI VE YONETIM YERi: 

latan bul, An.kara caddeld, ( V AJU1 yurdul 

(idare: • 2U70 
l'eleton {YaZI f§lert : 21413 

Telgr&t acırest: KURUN '-tazlbuJ 

Posta ~tuau No. '8 
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Gayyur usulile ................ ~ 
48 derste 

Kendi kendine 

Fransızca 
Bay M. Gayyur tarafından yazılıp HABER gazetesinde 

tefrika edilmiı olan ( 48 Derste Kendikendine Franıızça) not· 
Iarı bu defa V AKIT Matbaası t:ırafından kitap halinde çıkarıl 
mıştır. Memur, i~çi, talebe, ve herkes için faydalı olacak olan 
bu kitaba 320 sayıfa olmasına rağmen yalnız 75 kurut fiat ko
nulmuıtur. Tevzi merkezi: V AKIT Kütüphanesi Ankara cad
desi İstanbul. 

Nafıa V ekiletiıiden 
Aydın Demiryolunun 81 ve 84 üncü Kilometrelerindeki Azizi 

il 

ye Tünellerinin Devlet tipi Gab4 risine göre tevsii ve Aziziye lstas 
yonunun bu tevıiata göre islah ve inıası ve Aydın hattının Kuyucuk ' 
istasyonunun Egirdir Ciheti mak:ı sı batında kain sel yatağı tünelinin 
genitletilmesi ve Aydın istasyonunda Demiryol üzerine yapılacak 1?. 
metre açıklığında bir betonarme köprü intası aıağıdaki ıartlarla v~ 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye k onulmuıtur. 

1 - Bu itin tahmin olunan be deli 479089,90 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 229j 3,60 liradır. 
3 - Eksiltme 23 - 12 - 935 tarihinde Pazartesi günü saat Or 

beşde Bakanlık binasında Demh yollar inıaat dairesinde Demiryo) 
lar inıaat artbrma, eksiltme ve ib ale Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecek ol anlar 2490 numaralı arttırma ek 
siltme ve ihale kanununa Tevfika n hazırlayacakları teklif mektup 
larını ve eksiltme prtnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesaik 
eksiltme saatinden bir saat evveli ne 'kadar numaralı makbuz muka 
bilinde mezkfu- daireye vermit ol malıdırlar. 

5 - Bu ite girmek isteyenler, münakasa gününden en az bir haf. 
ta evvel istida ile Vekalete müu caat ederek alacakları fenni ehli · 
yet vesikasını teklif mektuplarm a koymalan lazımdır. 
· 6 - istekliler, bu itler için ha zırlanan eksiltme §artnamesi, Mu 

liavele projesi, Nafıa itleri Umumi ıartnamesi, Fenni ıartname, vahi 
di kiyasi fiat cetveli, Profil ve tip resimlerinden mürekkep bir takım 
evrakı 23,96 lira mukabilinde De miryolları 1ntaal Dairesinden le · 
darik edebilirler. (3546) (7623) 

Mu~oyyer · Hasan Şevki 
PUDRA ve YAGSJZ KREMi 

Dünyac!a emsalsi~dir •. Her yerde arayınız. 

Pari• yazdı etiketlere cula aldanmayınız. 

1936 Yllbaşı Hava Kurumu 
·Büyük Piyangosu 

Bfi.gük ikramiyesi ( 500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.000 
so.ooo, 25.000, 20.000, 15.000, t0.000 
liralık ikramiyelerle (üç) adet 100.000 

liralık miikAfat vardır. 

. -

BUGON 
KUM6AılASINA 
PAil~ATAN 
KOCOK EL 

• 

TiFOBiL-~ 
Dr. IHSAN SAMi 

Tifo ve par:atifo hastalıklartn2 tutul 
mamık için ağızdan alınan tifo hap 
landır. Hiç rahatsı zlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr 

YA~N 
CEK DEFTEP.INE 

IMZA,.ATAN 
e,OYOK EL 

• 

OLACAKTlll 

,,,,,.,~-TOR~(y 
rs 

f>ANKASI 
Tornacı Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 

d •ı t Kırıkkale fabrikaları için tor nacı alınacaktır. Bunlardan lstan• 
Müzaye e 1 e sa iŞ bulda bulunanların Zeytinburnu fabrikasında, 1zmirdekilerin Halka· 

16-12-193:> pazartesi günü saat pınar tamirhanelerinde, Ankara ve civarındakilerin de Merkez fabri-
10 da ~yoğlu istiklal caddesi239numa kalarında imtihanları yd.ptlacaktır. 
ralı mağazada otomobil yedek aksa · Kendilerine güven~nler harcırahları kendilerin~ ait olmak üzere 
mından müteşekkil bir, stok TlCARE. hemen Kırıkkaleye gidel:ilirler 
Ti T. A. Şirketi tarafından müzaye- isteklilerin istidal:ırı ile Joğ ruca yukarda adları yazılı fab n ka• 
de suretile satılacaktır. lara müracaatleri. (7685) 

Denizyolları Keşide: rılbaşı gecesi yapılacaktır 
Biletler: (2,5), (5) ve (10) lirahktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 
iŞ LE TM E 5 i 

Aeeat•l•ri: Karuey - Kiprlbatı 
rel. 42.182 · Sirkeci Mlklrdar zadf 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİI .. -- H aa te ı ,.fon : 227 4ft --• I 

Jandarma ğenel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1 - Bir metresine 42 kuruı fiat biçilen 51939 metre evsafına 
uygun yatak kılıflık bez kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16 - 12 - 935 Pazartesi günü saat 15 de Genel 
Komutanlık kurağında yapılacaktır. 1Ik teminatı 1636 lira 8 kurut· 
tur. 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

ldeıre ihtiyacı için 5760 lira muhammen kıymeti bulunan 12000 
kilo Gı·afitin 17 - lkincikinun - 936 tarihinde saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve Beyoğlun 
da P'Osta T. T. binasında Levazım Ayniyat muavinliğinden her gün 
parasız olarak verilecektir. 

İstekliler 432 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare vez
nesiıfe yatırarak alacakları makbuz veya kanunen muteber banka 
teminat mektubu ile ıartnamede yazılı vesikaları ve teklif mektup 
larını kanuni tarifat dahilinde zarflıyarak ve mühürliyerek tayin olu· 
nan tarihe rastlıyan Cuma günü S2' at on dörde kadar Ankarada Pos· 
ta T. T. U. Müdürlük mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri ilin ola· 
&ar. (3525). (7629) 

lzmir Sür'at Yolu 
EGE Vapuru 17 Birincika

nun SALI günü saat 11 de 
kalkacak ve ÇARŞAMBA sa
bahı lzmire varıp PERŞEMBE 
günü lzmirden lstanhula dö-
necektir. (7870) 

ZAYi 

Karagümrük belediyes ince musad 
dak Fatma \'e diğeri kızıma ait olan 
Nazife adlı mühürlerimizi çantamla 
hf'raber zayi ettim. Yenllerini çıkar -
tacağımdan eskilerinin hükmü yok -
tur. 

Fatilı lJegceğiz mahallesi Kokulu -
bahar sokağı 11 numarada Fatma. 

3 - isteklilere tar~namesi Komisyondan parasız verilir. Eksilt
meye girmek istiyenlerin kanun ve t artnamede yazılı belgeler İçinde 
bulunacak teklif mektuplarını eksi itme vaktinden bir saat evvel ko-
misyona vermiı olmaları. {3486) (7563) 

Yozgat ilbaylığından: 
Yozgat Memleket hastanesi i çin fazla miktarda karyola, yatak, 

battaniye ve mefrutal levazımı salın alınacaktır. 2 - Kanunusani -
936 saat 14 de Daimi Encümen huzuriyle iha le edileceğinden talip
lerin izahat almak ve teraiti öğrenmek üzere Yozgat, Ankara, latan• 
bul Sağlık Direktörlüğüne mür:ıt:flc\tleri ilan olunur. (3548) (7664) 

Sahibi : ASIM Us - Vakıt Matbaası Neşriyat Direktörü : Refik A. Sevengil 


