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. pcqa araancla Jal.gal.arın yıktığı yol 

Dünkü Fırtına 

Musolini hiç bir f edakô.rlık gapmıqor 
lngiliz kabinesi lngilterenin petrol ambargosu 
hakkındaki sıyasasını tamam•te tasdik etti 

Dün eşi az görülür bir lodos 
fırtınası geçirdik 

Vapurlar işleyemedi 
Kadıköy kumluğunu su bastı 

Sulh teşebbüsleri 
ltalyaya karşı zecri tedbirleri se
eterek petrol yasağının tatbikine 

~ru gidilmesinden beri Italya - Ha. 
harbine son Yermek iftin sulh ça. 

"iertnln arandrtr "'lfilfı :r&f. ka 
ilty LaYal'ln böyle bir ~are bulmayı 
••,·vctle umm~kta olması yüzünden 
htrol ya..-mğının tatbikini geciktir • 
'-ekte olduğu da apaçık anlaşılmak -
~"' 1r. Bugün verilen malllmata göre. 
ransanın 'P.rorna elcisi Jtalya harici -

)'eJine Bay ı..a,·al'ın ~ulh tekliflerini ! 
takdim ettiği gibi önümüzdeki cUınl\'l"
~i günü Pari.'lte bulunacak olan Jn • ' 
tiltere dış bakanı Sir Samuel Hoare 1 

ile Bay ı.a,·al de ayni meseleyi konu
kcaklardı. 

Halbuki rnzin~tin birdenbire de • 
liştfğini "e bütÜn bu te~ebbüslerin 

ö. Sf. Do§rul 
( onu Sa. 1 Sü. 3) 

...... 

·--

Petrola ambargo konmaaını üte. 
miyen /ngili~ Bakanları: Ayak
taki: Ruciman. Vatte: Neoil Çem-

berlayn. Altta: Hail.ant 

Paris, 8 (Kurun) - Röyter a
jansının Roma muhabiri bildiri -
yor: ltalya - Habeş harbini dur
durup sulh zemini bulmak için 

• sarfolunan diplomatik bütün te -
bb .. slerin suya düştüğü anlaşı -Z MijSolini ta.rafından 

~.~--
teşkil edemiyecek mal·=· l"tt.e.dir. 
Musolini eski durumunr ·11 ı zerre 
kadar fedakarlıkta bulunmamak
ta ve bu durum üzerinde ısrar et. 
mektedir. 

. INGILIZ KABiNESi PETROL 
AMBARGOSUNU TASDiK 

ETTi 

Londra, 3 (A.A.) - Röyter a. 
jansmın bildirci~ğine göre, dünkü 
toplantısında kabine, tngilterenin 
petrol ambargosu hakkındaki si -
yasasını tetkik ederek tamamile 
tasdik etmiştir. 

(Sonu Sa. 5 _ ·. 1) 

Limanda ve şelıirde bir çak zarar var; 
dalgalar rıhtım taşlarını bile söktü 

Faydalı tetkikler 1 Başbakanımız 

llabkllaaeala dertleri! Yarın Zonguldağa 
ftalıkçılı -
iın ısla
hından 
~\'velBa

hkbane-
b'n Üze
t1ne bir 
daoı yap
llıak li-
~ımdır! 

ili, muharriri· 
itli~ balıkhane
de wörclükleri-

ıti anlatıyor. 

(tazısı 5 ir i 
•ayıfada) 

f hareket ediyor 
Zonguldaktaki Türk antrasiti 

fabrikasını açmak üzere Başba · 

Balıkhanenın tanınmq ıimalarınclan: 
Baba Yanko .. 

kanımız General ismet 1nönünün ' YukarıJa: Sulann baahğı Kaclıköy lmmlufu; Altta: Kadıköy iake-
yann yola çıkması mukarrerdir. leaine çar pan Jal.ğal.ar. 

Yeni açılacak olan fabrikamız, (Y a:uı 6 ncı Sayı/ada) 
ucuz Türk antrasiti ile mahrukat - -------- -------------
ihtiyacım temine yarayacaktır. 

Bu seyahatte kendine refakat 
edecek olan ekonomi bakanımız · 
Bay Celal Bayar ve bir ihtimale 
göre dış bakanımız Bay Tevfik 
R~crtü Arasla birlikte, Başbakam
ımz, Zonguldaktan demir endüs · 
trisi havzamıza gidip tetkikat 
yaptıktan sonra, Filyos yolile An· 
karaya dönecektir. 

Kuvvetli bir Ha beş 

Heybeli açıklarındaki kazanın so11u 

ordusu ltalyan 
cephesine iler Ji yor ~ " . 

Sagclaki Alıtap,, motörünün mahkilm olan kaptanı Faik, aolJaki 
(l'a.:ısı 2 inci sayı/ada J "F~. . an,, vapurıınun beraet eclen kaptanı Hüanü, Ağırceza Hakye-==========-== rincle haklarınJaki kararı bekliyorlar. 

~(Yazısı 4 üncü sayıfaaa)1 
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SON HABERLER 
'·~" 

Kuvvetli bir Habeş ordusu 
Italyan cepheSine ilerliyor 

Ras Kassa'nın ve Sü Bakanı Has Nulugatan'ın kıtala
rından birleşen bu ordu son derece iyi techiz edilmiştir 

Iawdra, (A.A.) - Röyt~r a -
jansının muhtelif muhabirlerin -
den: 

Bir taraftan Tembien orman • 
lıklahnda iki tarafın da müsade· 
meleri devam ederken, diğer ta • 
rafta11 da büyük bir kısmı Dessie 
yolu ile Adisababadan gelen kıta
attan müteşekkil kuvvetli bir Ha -
beş ordusunun Makalleye doğru 
yürümekte olduğu bild~rilmektc . 
dir. 

himmat ve bir çok kervanları mev 
cut bulunduğu bildirilmektedir. 

atmaksızın, Dagabur ile Harlem 
üzerinde uçtukları haber veriH
yor. ltalyanların Habet mevzile 
rini tara11ut ettikleri ve bu böl· 
gelerin reıimlerini çektikleri zan
nedilmektedir. Ogaden cephesin
de birçok ltalyan askerinin taze 
sebze bulamamak yüzünden is
korpit hastalığına tutuldukları t~· 
yidir. 

Ogadende, Cicikamn cenubun
daki' Habeşler İtalyan taarruzuna 
intizaren müdafaa vaziyetinde bu
lunuyorlar. 

Röyterin Cicikadaki muhabiri, 
Habeşlerin müdafaa hazırlıkları 
na devam etmekte ve pek yakın 
addettikleri yeni bir İtalyan taar
ruzuna karşı cenup cephesindeki 
me.vzilerini sağlamlamakta olduk 
Jarını bildiriyor. Habeş cephesi 
şimdi Goramainin 70 kilometre şi 
malinde ise de, ilk hatlan teşkil 
eden bu cephe, hava bombardı -
manlaı1na sebep olmak korkusu ====================-=== 

ltalyanlar, Gorahainin olduk • 
ça şimalinde kuvvetli mevziler iş.
gal etmekte oldukları ve Habeş 
kaynaklarından çıkan haberlerde 
İtalyanların Gorahai ile Gerlogu · 
biyi boşalttıklarını tekrar iddia et 
mekte olduğu için, Garazziani ön 
kuvvetlerinin, daha şimaldeki nok 
talarcia yerleşmiş bulunmalarına 
rağmen bu mevkileri işgal etme . 
mekt-e olmaları muhtemeldir. 

Röyterin Asmaradaki muhabi
ri, büyük bir Habeş ordusunun Ma 
kaJlenin 25 kilometre cenubunda· 
ki İtalyan hatlarına taarruz rnak
sa<i~yle, Makalleye doğru ilerle -
mekte olduğu haberini teyit edi · 
yor. 

Ha beş ordusu Ras Kassa kı -
talariy1e buna ilave edilen sü ba -
kam Ras Nulugatanın muntazam 
kıtaatından müteşekkildir. Habeş 
ordusunun iyi techiz edilmiş ol -
aup, lüzumu veçhile silah ve mü-

ile, az kuvvetlerle himaye edilmek 
tedir. Habeş kuvvetlerinin kısmı 
küllisi Cicikayı himaye eden hat · 
lar Uzerindedir. 
lT ALYA YENl BtR KOLORDU 

TOPLADI 
Roma, 3, (A.A.) -Libya, garp 

Trabulusu ve Dernekteki kıtaat 
yani 20 binden fazla zabit ve ne 
fer bir kolordu halinde cemedil · 
ıniştir. 

ROMA HABEŞLERiN ILERILE· 
DlGINl TEYiT EDiYOR 

Roma, 3, (A.A.) - Habeşlerin 
halihazırda Makallenin yüz kilo · 
metre cenubunda kain Aschiangi 
gölü mmtakasında teha~üt etmek 
te oldukları haberi teeyyüt etmek 
tedir. Hava yolu ile yapılan istik
şaflar, bir çok Habeş kuvvetleri · 
nin bu mıntakaya doğru ilerle · 
me'kte olduklannı göstermi§tir. 

1TAL YAN UÇAKLARI NE 
ARIYOR? 

Addis - Ababa, 3 (A.A.) -
Bazı İtalyan uçaklarının, bomba 

lngiliz kıralının 

Kızılay 
Habeşistana 100,000 

harp paketi gönderiyor 
Ankara, 3, ( A.A.) - }5ızıl Ay 

cemiyeti, Romanyadan gelecek o· 
lan 3,000 göçmen için Derincede 
bir aşhane açmış ve bütün leva · 
zmum hazırlamıştır. Göçmenler 
buradan iskan mmtakalarına sev 
kedilecekleıi zamana kadar Kı · 
zıl Ay cemiyeti tarafından iaşe e· 
dileceklerdir. 

İtalya Habeş harbi esnasında ya 
ralanan ve hastalanan askerleri i 
çin yardım isteyen Habeş hükU · 
metine diğer benzer cemiyetler gi 
bi Kızıl Ay da üzerinde cemiytin 
al&meti ve " üwki " isnıi bulu· 
nan 100,0® filirp ga ~tj gönder· 
rnek suretile yardıma karar ver · 
rniştir. Bu paketler, Adisababada 
ki maslahatgüzaıımız namına Ha 
beşistana gönderilecektir, 

söylevi 
Kıral: "Hükumetim, Italya - Habeşistan ve Milletler 
Cemiyeti tarafından kabul edilebilecek bir sulh lehinde 

nüfuzunu kullanmağa dev~m edecektir,, diyor 
Londra, 3, (Özel) - Parlamen dan bahseden kısmında bilhassa 

tonua açılmasında Lord Şansöyle şöyle denilmektedir: 
tarafımdan okumnuş olan kralın "Bakanlar , ticaretin, sanayiin 
nutkunda şöyle denilmektedir: ve ziraatın genel kalkınmasını teş 

Hiilrumetimin dış siyasası, şim- vike devam edeceklerdir. Bakan ·· 
diye kadar olduğu gibi, Milletler lar, işsizliğin en ziyade şiddetle 
Cemi7etinin kat'i müzahereti esa hükfun sürmekte olduğu bölgelere 
ama istinat edecektir. Söyledi · hususi bir dikkat atfedecekler 
ğim taa}ıhütl~rin neticesi olarak dir. 

Kralın nutku şu suretle devam 
ediyor: 

"Milletler Cemiyeti mukavele 
namesi mucibince üzerimizde bu 
lunan beynelmilel teahhütlerin ic 
rası ve imparatorluğumun emni -
yetini müdafaa kuvvetlerimde 
mevcut olan bazı boşluklan dol · 
dunnağa bizi mecbur etmektedir. 
Bakanlarım, müsait zamanda, par 
lamentoya bu iki gaye için matlup 
asgari hadde indirilmiş teklifler 
tevdi edeceklerdir. 

lngiliz kırahnın kız 
kardeşi öldü 

, •• PlllllL:ı•,...111111111" ............ _._lfl,"""'"*" •r •m il 
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As k e r i Vaziyet 
Ctnup cephesinde 

~ Bugün de harp cephelerinden önemli bir h:ı.ber gJtflr J miıtir. Yalnız Habq hülıUmetinin Harar halkını tayyar• bol"" 
- bardımanından korumak için bunları bCJ§ka yerlere çelıtiliıri.,. 
\ Harrar fehrinde yalnız ymalılara mahsuı ha.tahaneleri bıralı· 
j tığını ıöylemiftir. Bu suretle Harrar ~~kcri bir ıehir ol~ 
~ çıkmlf ve cephede yaralananlar:ı t'"~ •• ı yardımda bulun,,.,,.-

)
= tahıiı edi~di~ .için bombardıman c lmcmeıi lazım gelen 1.rl" 

ara11na gımııtır. • 
il Cenup cepheıine ait diğer bir haber Je ltalyanların G~ 
i ve Gerlubiyi terkettiklerini bildiren Habq rumi teblifiJit• I Bundan ltalyanlar Cenup cephcıintle yaptıkları taarruzun fllll' 
§ bir akamete uğradığı anlCJ§ılıyor. 

1 
iE 

' j 
i 

.Şimal ceph~sinde 
Şimal cephuinJen ve ltalyan kaynağından gelen bir ,., 

bere göre Habeı kuvveti ile ltalyan taburu MakalleJen ~ 
mil meıale:le bir geçitte bulu:ımuı ve ıiddetle çarP1fmlfhr. ltıl' 
yan askerleri geçitte ansızın yakalandıkları için iki taral ati 

sında tiddetli ve kanlı bir sava1 vukubulmu§, Habeşlüer J~ 
manları her tara/tan atqle kar§ı!amıı ve nihayet 15 malı• 

İ bırakarak ortadan kaybolmuılarclır. Vahanın Alimal'de val1' 
İ bulduğu ilave ediliyor. * * * J 
\..11111ııııııııı11nıııı1ııııııııı11mıı1ııırHııtt1111 ı•'MllWcı-•tıa•;t •'"'*"'• ısıt ·ı ıae • 

lngiliz si yasası iki yüzlüdür! . 
. ' 

Avam Kamarasında bir üqe hükiımetı 
böyle itham edrgor 

Londra, 3 (A.A.) - Attlee, A- j 
vam kamarasında, Hükumet iki, 
yüzlü bir dış siyasa takip ederek 
bir taraftan taarruz etmek üzere 
olan bir devletle anlaşma akteder
ken diğer taraftan Milletler Ce . 
miyetine sıkr bir mü.zaherette bu · 
Junmakla ittiham etmesi üzerine 
Baldvin bu iki yüzlüliiifuı zahiren 
mevcut ol !l.1ğunu, barışr elde et • 
mek için hiç bir fırsatı kaybetmek 
istemediğini ve Milletler Gemiye -
tinin karşı koyacak halde olduğu
nu söylemiştir. 

Affedilen 
Yunanistana 

Baldviıı, mevcut muahedeler' 
den bahsederek demiştir ki: t• 

M uahedelerin ~ckillerini ınll t , e 
laka eb2di surette muhafaZ3 
meled n:c ;rut değildir. Muah~~!; 
lerin tadili ve inküı ha~ka b~ 
şeylerdir. Modern Avrupanın 111~ 
kün oldu!\ça men'ine azmetJll 
olduğu şey bir taraflı inkardır·~ 

BalC:ıvin, tngilterenin çok ne 
gitmiş olduğu hakkındaki telıilll1' 
lerine cevaben: 

"Rolümüzü oynadık ve biitii
11 

uluslar önünde mcs'uliyetimizi dl' 
ruhte ettik.,, Deıni~tir. 

subaylar 
dönüyorlar 

Venizelos da Yunanistana gelecekmiş 

Atina, 3 (Özel) -Affı umumi. kanı Bay Sofulis saraya gidere• 
merine hapisanelerde bulunan bü ismini defteri mahsusa yazdı~ 
tün siyasi rnahkiimlar serbest bı . tır. Bu hadiseye siyasi önem ve • 
rakılmışlardır. ltalayda bulunan mekte ve Venizelistlerin kralı tJ 
ve gıyaben muhtelif cezalara mah nıdıklanna delil sayılmaktadıt·ee 
kum olan Yunan bahriye zabitleri Atina, 3 (0.ıel) -Yunan ~rı' 
bugünlerde Yunanistana dönecek- lisi bugünlerde toolanarak kabtır 
lerdir. Rivayete göre Bay Veni - nin programım dinliyecektir., ~ 
zelos, Napoli şehrine giderek bu nan partileri arasında Demircif,9t .. 
Yunan zabitlerini uğurlıyacaktır. binesine karşı takio edilecek ıer 
Venizelos, burada neşredilmiş o- tı hareket hakkında müsaveı;, il 

lan bir mektupta seçimlerden son- başlamıstır. Çaldaris partisi ~ 
ra y unanistana döneceğini fakat bine ye itimat reyi verecektir .. s9 
siyasete girmekten vazgeceğini neral Kondıilisle kendisine tabi,i~ 
söylemktedir. sav lav meclis müz:l kerelerine JciSle 

Affı umuminin ilanı Venize . rak etmiyeceklerdir. Teoto JiSitı 
kendisine tabi 65 savlav, nıecke~ 

listler arasında derin bir sevinç u- açılması arif es;nde hattı hare 
yandırrnıştr. Venizelist partisi baş lerini kararlaştıracaklardır. 

hüktlınetim, ttalyaya karşr bir ta · Yeni bir kanun ahkamı muci · 
lOm ekonomik ve finansal tedbir hince demiryolu kumpanyalaıının 
ler almak için elli kadar devetle seyyahların nakline ve konforuna 
mesai birliğinde bulunmağı kabul ait kolaylıklan islah etmelerine 
etmek 1Jlecburiyetinde kalmıştır. tahsis edilecek bir paranın istik · 
'.Ancak hükfunetim, ttalya Habe· razım zaman altına alacaktır. Ge 
şist.an ve Milletler Cemiyeti tara · rek büyük Britanyada ve gerek 
fmdan kabul edilebilecek bir sulh İngiliz imparatorluğunun her tara 

vam edecektir. teşviki için bir tedbir alınması dü kralının kız kardeşi Prenses Vik · Tehdit lehinde nüfuzunu kullanmağa de fında sivil hava münakalatının Londra, 3, (A.A.) - İngiliz K a b ı· n e y ı· 
Kralın nutkunun dahili siyasa · şünülmektedir. torya ölmüştür. Jı 

---------------- Bir rtıdikal-sosgalist saylafJ "Kabine usulünü '" 
A lmanya· ile Yugoslavya arasında Çin işi Londra ğiıtirmezae biz kabineyi değiştiririz,, diyor 

anlaşmalar olduğu yalandır ve Pariste Par.is, 3 (A.A.) - Radikal sos· zah takrirlerinin müzakeresiJS" 
yalistlerden Bay Guemut, saylav- başlanmıştr. . 0 11 

lar kurulunda yardımcı süel kuv • tik istizah takririni ve~tte. 
vet mahiyetind~ olan birlikleri lan komünistlerden Bay R~IIl tiııiJI 
saymış ve onlann silahlanmakta faşist birliklerinin faaııye ıd1' 
oldukları noktasında ısrar eyle - hali hazırda iki misli artmı~pl• 
miştir. ğunu, Ateş Haç birliği J!le rle 11 

Berlin, 3, ( Ozel) - Alman istih 
barat bürosu bildiriyor : 

Bir İsviçre gazetesine göre Al 
man devletinin mümessilleri Yu 
goslavya ile, bir ttalyan-lngiliz 
harbi halinde Yugoslavya kendi, 
topraklarım, ve bilhassa lsteryayi 
işgal edecektir. llk karşılaşma A 
vusturya arazisinde vaki olacak 
ve bu suretle Alman a a rnüdaha 

le vesilesi verilmiş olacaktır. 
Macaristan Yugosla vyaya karşı 

bitaraf kalacaktır. Buna Berlinde 
B. Görnbüş ile karar verilmiştir. 
Almanya, Yugoslavyanın Karen 
tin cenup kısmını ve Macaristanın 
da Burgenlandı almaması için mu 
tabık olduğunu bildirmiştir. 

Alman selahiyettar mahfelleri 
bu haberlerin baştan aşağı uydu 
rulm ol<iıu ~ nu bildiri orlar . 

Londra, 3, ( A.A.) - Reuter a 
jansnım öğrendiğine göre Çin se 
firi, Sir Saınuel Hoar ile görüştü 
ğü sırada dokuz devlet muahede· 
namesi ahkamının Japonya tara 
f ından ihlal edilmiş olduğu husu · 
suna İngiltere hükumetinin nazaıı 
dikkatini celbetmiştir. 

Paris, 3, ( A.A.) - Çin işgüderi 
B. Hsiaschiyung, dün öğleden son 
ra B. Lavali ziyaret ederek , ya 
bancı~ann şimali Çindeki Jl!Ü~a · 

Bay Guernut, lç işleri Baka • nnm memleketin muhtelıf ~ ' 
nına hitap ederek şöyle demiş • rinde toplanmaktan hali kbir se -
tir: mış olduklarını ve daimi ~ı 

Eğer hükUmet usullerini değiş· ferberlik halinde bulundukl ıiil1' 
tinniyecek olursa biz hükumeti söylemiş, hükumetin kont~ıı 
değistirecei{iz .. , tabi olmıyan muntazam ve n k9 11 

Paris, 3 ( Ozel) - bir k?vve~ mev?u~ olm~~· 
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1-fırp kazanıldığına ve B. r dersten 
kaybedildiğine göre kalanlar 

lfAlrikaclakigerginlik,ltalya- Mu··hendı·s me1-tebı.ndekıQ açlık grevı· 
8 

abq harbi çetin sal hcuına gireli. K 
b~ harbin na•ıl biteceğini, na•ıl ----------...,..---
''muahede ile döğüıe nihayet 

"eriJeceğini ıimcliclen tahmin 
~küldür. Fakat rejim bakımın· 
~ laıizm için müıtemleke harbi-
~" kazanılma•ı ela kaybedilmesi 
adar müıkülôtla dolu safhalar 

IÖıtermekteclir. 
• Bu mii§külleri tahlil edebilmek 
~-i" doğuş itibariyle faşizmin tari
l: §artlarını göz önüne getirmek 
ıızımclır. 

l - F tı§İzm, büyük kapitalizm 
Ve emperyalizme karıı bir aksülci· 
ıtıel olarak çıktı. Dıı s;ya•a:la bü
>'iik emperyalizmlcrle harşılafma
>'ı, 07larla düşman salında bulun
IJJayı prensip olarak kabul etti. 
31ani laıizm büyük emperyalist 
devletlerin vermek iıtemedihleri-
1'1İ almak için ortaya çıktı. Bir vas
i, bu idi. 

il - Faıizm büyük harpten 
• 0 nra ortaya çıkan ve •ınıl kavga
larını su.ıurmak, hareketleri dön 
diirmek maksacliyle İ§ batına ge? · 
eli. 

1(. 1(. :/o 

ltclya - Habeı harbi bir mil-
3'on hilomctrcden daha ge:tİ§ bir 
lahcır.m çiltçilik, madencilik ba -
Itırnın-lan fotismarını hedel eclir.· 
't1İftfr. 

Harbin muvallak olciuğu tah· 
l')ıin edilse bile istismar iıinin u -
'>ırılcluğ:ı gibi neticeler vermesi, 
l'Qni milli lzuvvetleri (hem askeri, 
h~l:'l i:..~fo::di rr.anada) ıarlcderek 
clcf e c~ilcn koloninin ltalyanlar 

r J~,~~ ı-:·'~n istismarı mümkün ola
·rr·;;:'ı~="= '·tır. Çünllü bu aahanın &.. 

f'3- ":"r için milli kapital hali ele-
il'd'. . . . . 

Bu iıi baıarmak için arcıulusal 
tle gen·§ mikyasta bir kapitale ih
tı ;; ~ı- •ıartlır. 

Bu kapital noreden ve na .. ı te
IJJin edilecektir? Yabancı kapital· 
lerin bu İ§e karıftırılması büyiih 
leclakiirlıklara mal olan bir iıe 
b~kalarını ortak etmek demektir. 
lirı tez la1izmin gayesine uygun 
değildir. 
• Bu vaziyet kabul edilse bile 
tıti.mar ıahtu:nd a ekonominin ve 
ı· tnan .. n harbi bCJ§lıyacaktır. Bu· 
tii.11 anlQfılan hakikat §udur: M e· 
•ele sadece bir Afrika İ§i değildir. 
ltolya - lngiltere emperydizm· 
lerinin Akdeniz boyunca karşıla,. 
IJJcı.ıcf ır. 

Bu karıılQ§manın askerlik, dip-
10rraari •af haları do•tça halledilse 
~le ekonomik sal hası yeni askeri 
tıe diplomatik anlasmamazlıkları 
İrıki§al ettirecektir.~ 

Ekonomi harbi uzun ıürecektir. 
lnıiliz rekabeti bu sahada ke-:ıdi
'1i göıterecektir. 
I ~ Y aluıt bir anlCJ§ma olacaktır. 
•tıamar ıahaları Qfağı yukarı li
~cıl ekonominin ıerbest pazar
ı~ olacakhr. Bu zaman da İJ bir· 
•ii etmek için büyük kapitalin 

diifte ettiği sistemlere uymak mec 
61friyeti hasıl olacaktır. 
• Harp kaybedildiği takdirde va

~ı)let, bütün mağlup memleketlu
delti halelen larklı olamaz. Misali 
t .h arı kadar çoktur. 

.....___ Sadri Ertem 

Haseki hastanesi 
doğum pavyonu 

'1 ~~ki hastahanesinde yapılan 
Oğunı pavyonu _ile mutbak ve ça· 

~aşırhanenin noksanları tamam · 
~nrnaktadır. tki av zarf mda do· 
~rn1. pavyonunun içııması muhte· 

e dır. 

Kadın yüzünden 
iş!enen · kıya! 

Rençber Aptullah, 12 
buçuk yıl hapsedilecek 

Erenköyünde bir gazino ile kal 
ve arasındaki yolda rençber Alı 
oğlu Hüseyini biçakla öldürmek 
ten suclu rençber Mehmet oğk 
Abdullahın duruşmasında, 1stan· 
bul ağll' ceza hnkyeri dün akşam 
üzeri kararını vermiştir. 

Hakyerine, jdam cezası yazılı 
450 inci maddeye uygun duııış 

Dün bitti 
r alebenin yemekleri ye
memesin~n sebep'eri red r 

r .. A 

ma kararile verilen bu davanın • 
duruşmasında genel savamanlığı ~ JT"Ttuınq 
temsil eden yar Kfı.şif, suçta tasar ~ 
layış mahiyeti belli olmadığım, 'ı · ~ 
suçlunun vakadan evvel biçak sa 
tm alm:ısmm sebebi, bu biçağı 
kar<leşine gönrlcrmek olduğu yo 
hır.daki m\idafaasmm aksi sahil 
bulunmadığını ileri sürmü~, ni -
kahlamak istediği Halime ismin 1 1 .. -dm-.ııııiıııı--..• 
deki kadını Hüscyinin almasından 
mu,ğber olarak bu cinayeti tehev Mektep bincuından bir görünüı 
viirle ve kasden işlediğini söyle· . .. .. . 
yerek AbduBaha 448 inci mad · Cumartesı gunundenben, fena 
deye ~ygun ceza istemişti. pişirilmiş ve daima ayni şeyler · 

Kemal, Sakıp ve Abdurrahman den ibaret oldukla~ru, ileri sü:e 
Şerefle kurulan hakyeri kurulu, rek çıkan yemeklen yem:mege_ 
Abdullahı ceza kanununun 448 ~rar veren .ve bu suretle ~:n: nevı 
inci maddesine göre on beş sene ~çlık ~evı,, yapmış gıb~ ol~n 
hapse, mahkum etmiş, yaşı dola · ~~uhe!1d~~ mektebı talebesı, dun 
yısiyle bu müddetten iki buçuk o~leyın grev,,-~ kı:mıen son ver -
senesini indirmiştir. Suçlu, am . mış ve .a.~m ıız<:_n ~~ çıkan_y~ · 
rne hizmetlerinden rnüebbeden meklerı ıyı buld~gu ıçın şemıştır. 
malınım tutulacaktır. Öldürdüğü Talebe a~smaa yaptıgımız so 
adamın belli olacak varislerine nışt_urmalaı a daya~_ıl~cak ~lu~, 
de 500 lira tazminat ödeyecektir. ':azıyet şu yolda hulasa edılebı · 

.. lır: 
Usküdardaki tramvay Talebeyuöre: 1 

k k Haziran ayınd:mberi hem çeşi · 
azasının ararı di azalmış, hem de pek iyi pişiril 

Bir müddet evvel üsküdarda bir memiŞ olduğu görülen yemekler, 
tramvay arabası, bir arabaya kendilerinin nihayet yemek iste -
çarpmış, arabacı Şebinkara hisar mediği bir şekil almıştır. 
h Raci Habip yaralanmış, tram Talebenin söylediğine göre, çok 
vayın romorkunda bulunan Riza defa yemek listelerine pırasa, no · 
ismindeki genç bir mektepli de öl hut ve patates gibi ayni yemek · 
mü tü. Bu feci kazanın duruşma· Ier giıınektedir. Bir haftada bu 
smda, İstanbul ağır ceza hakyeri yemkelerden dört defa verildiği 
ka:-arrm dün akşam üzeri bild"r · olmakUıdrr. 
miştir. Sonra yine ayni çeşit yemek -

Hakyerince, duruşması yapılan lerden bir gün ve iki gün verildi 
Us!rudar tramvay sosyetesi vat · ği de oluyormuş. 
mar.larmdan Hüseyin oğlu Hüse - Tatlılara gelince, mikdan epi 
yinin müdafaasında dayand1ğı e azalmış ve verilen meyveler de 
saslar kuvvetli görülmlış. genel pek iyi cinsten değilmiş ... 
savamanlığın ceza istediği reddo .. Bununla beraber, cumartesi gü 

lunarak, dikkatsizlii7i. acemiliği, ni nu başlıyan yemek boykotu dün 
zama aykırı harek~ti sabit olma · öğle üzeri, yeıne~lerden "ye~ilen,. 
dığı kaydile, Hüseyinin beraati kısımlarım~ y~n~lme~i suretile ya 
kararla~tınlmıştır. üski.idar tram 1::1. yarrr.a bıtmıştır ... Gıne söylendi 
vay sosvetesi aleyhine maiden gıne gore tahaınmullerinin azal -
mesul sifatile ileri sürülen tazmi ması yüzünden talebe~ daha ziya 
nat iddiası da reddedilmiştir. Ka de bckliyemiyeceğini daha dü~ · 
rar. temizi kabil olarak verilmiş - den ihsas etmiş bulunuyordu. 
tir. Cumartesinden düne kadar i-

Tedavi için lstanbula 
gelenler 

lş bulmak ve hastahanelerde 
tedavi edilmek üzere vurdun ınuh 
telif yerlerinden Istanbula gelen 
fakir ve muhtaç kimselerin geıi · 
ye gönderilmeleri icin beledyienin 
sevkiyat bütçesinde para bulun · 
madığrnı yazmıştık. Fakat bunlar 
gün geçtikçe ziyadeleştiği için 
belediye tarafından yeni bir for · 
mul bulunmuştur: 

Bu formüle göre dişardan teda 
vi için gelip de gidemiyenler; ara 
sında ancak 1stanbulda çalrşama 
yacak kadar aciz olanlarla hasta 
olduklarını isbat edenler gönde · 
rilecekiir. Bu suretle bu işe ait 
sevkiyat tahkikatının sene sonuna 
kadar yetişebileceği ümit edilmek 
tedir. 

Alman Elçist 
Ankarada Cumur Başkanımı · 

za itimad mektubu vermiş olan ye 
ni Alman elçisi Bay Keller bugün 
şehrimize gelecektir. 

çerde pişirilen ,Yemeği yeınej~en 
talebe, kısmen aışnrdan kendi pa 
rasile yiyordu. Bir kısmı da dolap 
larmda hususi surette bulundur -
dukları bazı yiyeceklerle kannJa 
rını doyuruyorlardı. 

Mektepte yemek yiyen talebe · 
nin sayısı üç~iiz elli kadardır. Dün 
ı~u~ll-~mler meclisi:. mektep direk
törunun başkanlıgı altında bir 
toplantı yapıpışsa da, bu toplan · 
m:ımn ınütad toplantılardan biri 
olduğu söylenmiştir. 

Çocukfarın göreb ·ıecek
leri p"yesler, filmrer 
Kırklareli sayla\'! doktor Fuat 

tarafından çocuklara umumi sine 
ma ve tiyatrolaıı yasak eden ka · 
nun teklifini sıhhat ve dahiliye en 
cümenlerinden geçerek m~arif en
ciimenine Yerilmiştir. Bu lfiyihaya 
göre 16 yaşında ve claha küçük 
yaşta bulunan çocuklar, mnumi si 
nema filimlcrile tiy;ıtroya gide · 
miyeceklerdir. Çocuklar ancak ah
laklannr kuvvetlendirebilecek bil 
gi ve görgülerini arttıracak film 
ve piyesleri seyredebileceklerdir. 

Yeni bahçede 
Stadyom 

Ev.erin yıkı masına 
karar verildi 

Yeni bahçede yapılacak stad · 
yom yerinde istimlak edilEn ev · 
lerin yıkılmasma l•arar verilmiş · 
tir. Müzayedeye konan evleıin en 
kaz parası helediyeyc varidat kay 
<ledilecektir. 

Ycnibahçede yapılacak geri kr. 
lan istimlEk i!=deri de 936 senesin 
de sona erdirilecektir. 

Atatür , köprüsü 
Köprünün iki başına 
b~rer meydan açı 'acak 

Antalyada Gazi heykelini ya · 
pacak olan mütehassıs Torak va
li ve belediye reisi Bay Muhiddin 
Ustündağ ile görüşmüştür. Bu gö 
rüşmede Atatürk köprüsünün iki 
başına dikilecek heykeller de mev 
zuubahs edilmiştir. 

Köprüniin her iki başında ge · 
niş birer meydan vücude getirme -
si de düşiinülnıektedir. Bunlann 
projeleri hazırlanacak ve buna gö 
re istimlak yapılacaktır. 

Bostanlarda kuyular 
açıJacak 

Lağam sularile sulanan bostan 
ve bahcelerdeki bütün mahsul1er 
belediye şubeleri tarafından tama 
mile imha edilmiş ve bu şekilde 
sulanan hiç bir bostan da kalına 
mıştır. Belediy~ bu bostanlarda 
yeniden mahsul yetişmesine mey
dan vermemek icin kontrollerine 
devam etmektedir. Mahsul yetiş 
tirıuek isteyen bostan ve bahce · 
ler kuyu kazdırmaya mecbur -tu · 
tulmuşlardrr. Şimdiye kadar lm -
yu tesisatım ancak beş bostan ya 
pabildiği için bunlaı-a sebze ye · 
tiştirme müsaadesi verilmiştir. 

Ankarada büyük bir 
matbaa 

Ankarada sermayesi devletle 
müşterek olarak temin edilecek 
büyük bir matbaa kurulması icin 
bir Alınaıı grubu tarafından kÜl
tür ve finans bakanlıklarına bir 
müracaat yapılmıştır. Maliye ba 
kanlığı tarafından tetkik edilen 
bu teklifin esas itibarile kabul edil 
mekle beraber Alman gı·ubuna he 
nüz kat'i bir cevap verilmemiş · 
tir. Yeni ku. ulacak ve ıner!i:?Zi ma 
hiyette olacak matbaa da ayni za 
manda evrakı nnkdiye, pul. oyun 
ka~rıdı dn basabilecek geniş bir 
trsisat viicude getirileceği söylen 
mektedir. 

Ame'e ekmeği 
çıkanlacak mı? 
Çıkarılacak amele ekmeği için 

b_clediyede incelemeler ilerlemiş · 
tır. Glecek haftaya kadar tctki 
kat bitirilecek ve kat'i bir kara?· 
verilecektir. 

Amele ekmeğinin randmanı yüz 
de doksandan fazla olacaktır ya 1 
ni bir çuvnl undan doksanda~ zi
yade ekmek çıkaıılacaktrr . 

Belediyenin hususi 
h~kları 

Bazı kamınlarla belediyeye ve 
rilmiş olan haklan tesbit ve takip 
etmek üzere belediye ırüf ettişle .

1 rinden Bay Cabirin başkanlığı al 
tında bir komisyon teşkil edilmiş 
tir. 

Bu komisyonda belediye hukuk 
işleri müdür muavini Eşref Pa · 
yaslı oğlu ile fen heyetinden iki 
mühendis ve iki kf\tip vardır. Ko
misyon haıita şubesinde çalışma· 
ya başlamıştır. 

Ta'eben1n di'cği 
kabul edilmedı 

Lise ve mta okul mezunivet sr 
navlarr da bir dersten dönen ta · 
lebe okula devanı zonmun kalch • 
dırılması ve yıl sonunda kaldık · 
ları dersten smavJannı vermeleri 
için kültür bakanlığına bir dilek
çe ile başvurmuşlardı. 

Bakanlık yeni sınav taliınatna· 
mesini daha bitirmediği için bu 
talebenin dileğini uygun bulma · 
ımşhr. Talebeler okula devam et
mek zorundadır. 

lJnive1sile konferans .. 
/arına rağbet var 

Üniversitede halk konfer:1n3la· 
rmm beşincisi profesör Reichen · 
bırch tarafından yarın saat 18,10 
da Üniversite konferans salonun· 
da verilecektir. 

Konferansın mevzuu kant ve 
tenkil felsefeciliğidir. 

Konferanslar halk tarafından 
büyük bir rağbet gönneh"tedir. Tu 
tulan istatistiklere göre her kon· 
feransa 1500 den fazla dinle,'ici 
iştirak etmektedir. Bunların yÜz • 

· de kırkı talebe yüzde yirmisi öğ • 
retmcn ve diğerleri türlü meslek 
sahipleri ve halktır. 

l'Jekteplerde serbest 
çalışma 

İlk okullarda çarşamba günleıi 
serbest çalışma yapdacahiır. Ba • 
kanlık ilk tedrisat talimatname • 
sinin l 6 mcı maddesini deP-i!'tir • 
miş ve yeni ~eklini bütün ~kiılla· 
ra göndermiştir. 

Talimatnamenin 16 ıncı madde· 
si şu şekildedir; 
"Çarıamba günleri öğleden son 

raki zarnan okulca y:ıpılan gez:n
tilere fabrika ve ıaireyi ziy~rct, 
okulda yapılacak konfernns, kon 
aer, temsil ve bahçe işlerinde ay• 
rılacaktır .,, 

Yeni .şeklin tatbikine büW11 o • 
h"11llarda bugünden itibaren baş • 
}anacaktır. 

Kültür direktörlüğünde 
bugün toplantı var 

Kültür memurları bugün saat 
10 da kültlir direktörlüğünde b:r 
toplantı yapacaklardır. Toplantı· 
da ki.iltür rnemurlaıının ödevleri 
bir daha kendilerine anlatılacak 
ve yapacakları işler görüşülecek · 
tir. 

Diğer taraftan duyduğumuza 
göre, merkezden kaza kültür me· 
murluklaıımn kaldınlacağı söy -
lenmektedir. Bu ödevleri zaten 
doğrudan doğmya kültür direk -
törlü~ü yapmaktadır. 

T ARlHI ESERLER - Okullar 
da ve okul dışında bulunan tmih· 
sel csel'lerin konmmadığı görül • 
miiş ve kültür bakanlığı tarafın · 
dan hiitün okullara bir tamim vol 
lanarak okullardaki bu gibi escl·]e 
rin icap edeceği şekilde korun • 
ması ve bakılması bildirilmiştir. 

Bay Fon Der Porten'in 
tetkikleri 

Şchrimb:de liman ve ekonomi 
daireleı·inde tctkikatta bulunan 
ekonomi b:ıkanlığmuz baş müşa -
viri Bay Fon Der Pertenin tetkikle 
ri en a!;,ağt iki hafta daha devam 
edecektir. Bu tetkikler neticesin -
de ınüsavir h:ıkanlr~a mufassal bir 
rapor ~ verecektir. ... 

Bayan Zehranın cenaze 
tören 'nde 

Bayan Zehra Aylin için evvel
ki gün yapılan cenaze töreninde 
İstanbul komutanı General Halis 
bulunmuş ve törene askeri bir kıt' 
a da iştirak etmiştir. 

Yeni Yunan Elçisi 
Ankaraya gelecek olan yeni Yu 

nan elçisi Bay Delmuzosun per · 
şembc günü Atinadan memleke -
timize hareket edeceği haber alın 
mıştır. 



Gazete sayıfalarının tahdidi 
Layiha basın mümessilleri tarafından tesp't edildi 

Ankara, 3 (Öze)) - Gün deli~ 
gazetelerin sayıfalarının tahdidi 
mesc!esi üzerinde Basın kurulb· 
yı kararını vermiş, Basın mümers
silleri kanun layihasının alacağı 

Ecnebi gemilere 
l]üklenen köm üı /er 

Ankara, 3 {Öze]) - Yaban~! 
gemilere ihrakiye olarak veril 
mekte olan kömürlerin de, ecnel,i 
memleketlere ihrac edilen kömür
ler ~ibi resme tabi tutulması hal: · 
kım!aki karar Bakan!ar Kurulun
ca tr..sdik olunmuştuı-. 

Bu seneki inkılap 

dersleri 
Ankara, 3 (Özel) - Bu yıl h 

tanhulda ve Ankarada inkılap 

der~leri verecekler arasında Mah-

mut Esat ile eski Kültür bakanı 

Hikmet de bulunacaktır. lnkıli" 

dersleri programı tanzim edil-

ıekli tesbit için görüşmüşlerdir 

Layiha bu yolda icra vekilleri 
heyetine kanun hakkında karar 
ittihazı için salahiyet vermekte
dir. 

Ankara Dil ve Tarih 
fakültesi açılıqor 

Ankara, 3 (Özel) - Dil ve Ta
rih fakültesi kadrolarının hazır -
lıkları tamam olmuştur. Fakülte 
nin ayın on beşine doğru a\°ılma

sı beklenilmektedir. 

iç işleri bakanımız 
şehrimizde 

Ankara, 3 (OzeJ) - iç işleri 
Bakanı Şükrü Kaya bugün şehri
mizden lstanbula hareket etmi~
tir. Orada üç dört gün kalacaktı:-. 

Kütahqa ilbaylığı 
Ankara, 3 (Özel) - Açık bu

lunan Kütahya ilbaylığına lzmir 
ilbay muavini Sedat alanmıştır. 

mektedir. Ekmek gene ucuz lagacak 

Kav::ıklının adı değişti 

Ankara, 3 (Özel) - Edirne 

lline bağlı Kavaklı kazasının adı 

Meriç olarak değiştirilmiıtir. 

Ankara, 3 (Özel) - Ekmek f! 
atleri yeniden 1 O para daha ine
cektir. Bu suretle bir hafta içinde 
ekmek fiati 20 para inmiş bulu-
nacak. 

Hegbeli açıklarındaki kazanın sonu 

Acıklı bir kayıp J "•li• h•~•r•-.::!_= J Kauçuk sandal 
Tarihçi muallım Cevdet Parasını almak için t3ir Fransız gene sandalla 

dün ö'dü bir adamı dövdüler\ limanınııze ge dı 
Türk fikir ve frfan hayatı d:ln Kadıköyündc bahçivan Dursun 1 J~!1 .. Toro ~sm ~nde b:r. f~:~;~~ 

yine acı bir kaip ka!:şısınd:ı kal ~rl;:ad[l.şlarmclan Mehdi, ~udtk: ! ıren v ı uç met.~ ı.zunlukta r!ıni· 
dı: Tarihci Cevdet öldü. Abidin ile bir clmu~. ba·h:i\"an : t~n(l~::l!l'.~;~~~ bır f::.n.ndalla ~eh 

Yıllarca mekteplerde Ye erkck ı Abdullahın üzerine at•larak fc ra ze ~dmı~: - ·. w _ "ristcn 
muallim mektebinde tarih hocalı- halele dövmüş ve yarn.knnş:ardır Gene:, ~ cdı agUE~osta p, 

1 
ıa 

gwı etmiş olan muallim M. Cevdet, · · · kalk!l' ,, · <:ıen nell' m<len ~r ıc.a· Abdullahın feryadına ye~1şı11 ış· 1•• d~ ~ ~ ~ •b 
1 

• .,, .. : ! .., • J{a • 
kendi köşesinde sükun ve tenlzula le:· bahr.h·anı bav;,n bir halde bul 1 u.n. ıgını urar 2.n . l'ıa n ,.e 'rı 
sanlı olarak çalışan, Milli Kütüp .., . ; r • • 

0 1 t~ltı ' c Ren n ehr :u ı:;e"'\?re!;: St\• . 
muşl ... ı <ı ı. b 1 . la · ~ · . - .. l" 11( ; hanemizi iyi ve dolgun verimlerle 1• 1 1• · ı·n ... , .... 1lı ı'ıılc::ı. c' ;~; t k. ~ ;11 • •• urn; ~~ 1:-.ne ge ıemı f..'JY .. .ı • .. 

zenginleştiren değerli bir ilim a ~l · ll 1 ·1,..,r,..-:ım ··lır., ı· ic· r c·ııı-. ta' an uı11 ne 1nnın . a ı \• \.• ı. ' , ı.,. • 1 t . . O • T l .. nH·· 

dan1t l'd'ı. r )utı a 11 
•• c~ ' ı..- .\. •

1 1 l·:ıtr'"' a bulunan Dona Ginı:ren'e ~ 
dövdükl 2i.·i ::ı..nlacr.;ılnm·: !'. Surlu 

1 
'
1
1
' 

1 
' . 

1 1 
.• , ·ct ·r. 

Bir zam:.mlar g·azetele!'İ ehem - " . . .: • • < ereK te ~l'U !' sancta ına ) Jnnl! .. 
lar v,J,al:mı ı1~tıı. .• 1 ·ıı · · t k. d ı htı 

miyctle me~gul eden bazr tarihi EVlNE GiDE1RKEI 1 _ Karnn- ı una _sa 11 ennı a ·ıp c e~ e ' 
evrakın okka ile s:ıtılıp Bul.ıra · , .. , ot 1 .. 1 .1 I1cPııiv ,., evine g·· ıadenızc çıkmıştır. 

d . ı . . J a. :ı. < ıa n , ı • . .... . ' Ji' ,., c:: '... T • • c:: .. t d . , . 
ristana gön erılmesi meE:e.es.ını, de: kcn kcltu~'tınun altın'la bulu "ı ~.~1. u ~cnc ı ::,OY·~ ı) o r. e-
mualliın Cevdet ortaya çıkarım~, nan rnnt.asmı Mustafa isminde hi Gl nde 80--1.e.O kılo~etre 1': • 
onun ikazile yapılan neşriyat üze · 1 - k ı· l f .. ,.. ' safe alıyordum. Karadenıze, re)& 
rı.ne aleulet haA dı·~e ı·le alaA lcrıa'aı· ol rı •apıp :l': ll1I~, ,ac mm eı ~ ... uı h t' ·~ le t' ş· d , ti' b · fırtı' 

' ;:, "" üzerine vakalannuşt'l'· a ım gt=ç § ı. 1 ae ı ır • 
muş, kiyınetli vesikalar geri ge · 1Kl ARABA ÇARPIŞTI_ 1291 nay~ .t1;1tuldum. Fırtınanı~ geÇ, 
tirtilmişti. numaralr hususi otomobil ile 94 me~ı ıçın Çarevoda altı gun bek 

l\iuallim Cevdet son zamanlar sayılı tramvay arabası Sirkecide ledım.,, . ·ıi 
da tarihi eYrak tetkik heyeti reis çarpışmışlardır. Otomobilin ça .. Fransız ~eyahı. ınemleketın1;,e 
liğinde çalışmakta iken hastala - murluğu parcalanınıştır. go1111.e~, mılletlerı . taruın~k .. 
narak çekilmişti. SIRTINDAN Ay AGINA DÜŞ . spol' ıçın bu seyahatı yaptıgmı soY 

Dört aydır hasta idi, son günler TO s· k · ·· .. v.. d h lıvor. - - ır ecı gumnıgun e a - - -· -..-------------
de iyileşemiyeceğini anlamış ol · mal Ramazanın sırtında taşıdığı 
malı ki, beş yüz ciltlik kıymetli e- 200 kilo ağırlığındaki manifatora 
serlerini lnkilap müzesine vermiş sandığı ayağına düşmüş, yaralan 
ti. mış, hastahaneye kaldırılmıştır. 

Muallim Cevdetin cenazesi bu 960 PAKET SiGARA- Seyyar 
gün kaldırılacaktır; namazı öğ · hamal İsmail 960 paket köylü si · 
le \1aktı Bayezit caıniinde kılın · garası kaçırırken yakalanmıştır. 
dıktan sonra Edirnckapı dışında Laz Mehmede ait olduğu anlaşı -
Şair Süleyman Nazif ve müderris lan sigaralar müsadere edilmiş · 
Ahmet Naimin kabirleri yanma . 

tır. . 
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~2hir1i'yatrosu 
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Bu akşam 
saat 20 de 

HÜLLECi 
Türkçesi 

4 perde 
Yazan: 
Reşat Nuri 

gömülecektir. KURŞUNLAR NEREYE GiT • 
Büyük bir ilim adamımız olan MIŞ _ Samatyada Hobyar mahal ------------

muallim Cevdete son hizmeti yap lesinde Bayrampaşa tekkesinin Prans1z ligairosu 
mak isteyenlerin pek çok olaca · kubbesindeki kurşunların çalın · HALK OPERETi 
ğmdan eminiz. dığı anlaşılmış, araştırma yapılın 

ca on beş kilo kadar kurşun bah 

33 köylünün boğ ima 
na sebep olan kaptan 

Sulh teşebbüsleri çede otlar arasında bulunmuŞtur 
• Kurşunları çalanın Salim isminde 

Bu akşam 20,:lO cf• 

SEVDA OTELi 

Motör kaptanı Faik, 2 sene yatacak; 
vapur kaptanile dümenci, beraet ettiler 
Geçen senenin sonbaharında ge· ı kanunundaki maddede yazılı ce · 

ce yansı sularında Heybeli açık · zanm asgari haddinin fevkında 
larmda olan ve otuz üç kişinin ceza verildiği kaydile, mahkum 
boğulmasiyle neticelenen feci ka edilmiştir. 
zanın İstanbul ağır ceza hakye · Verilen ceza, 383 iincü madde 
rinde yapılan dunı..~ması bitmişti. nin son fıkrasına göre iki sene ha 
Hakyeri kurulu, bu davada kara pis, 200 lira da para cezasıdır. 
nnı dün akşam geç vakıt, ortalık :!800 kuruş duruşma masrafı da 
kararırken bildiııniştir. suçludan alınacaktır. Suçlu, 1934 

suya düştüğünü anlıyoruz. Bunun 
sebebi Sinyor Mu.solininin hala eski 
durumunu muhafaza etmesi ve Ha -
beşi istiladan ümidini kesmemesi, en 
mühimmi sulhün ltalyaya çok paha • 
lıya mal olmasıdır. Çünkü sulhün 
hem şerefli hem alakadar olan üç ta
raf r, yani İtalyayı, Habeşistanı n 
Milletler Cemiyetini tatmin edici ma. 
hiyette olması lüzumu, ''Mütecaviz 
devlet,, hükmünü giyen ltalyaya her 
halde c:ok mühim şartlar yükliyecek. 
tir. Milletler Cemiyeti umumi heyeti 
1932 de sulh konuşmalarının serbest 
olması için müteca"iz devletin işgal 
ettiği yerlerden askerlerini çekmesi 
lazım geldiğine karar vermişti. 

Acaba ltalya bu karara boyun eğe

biri olduğu anlaşılmış, yakalan · 
nuştır. 1 

BALKONDAN DÜŞTÜ - Ha ... lıııilılıll..aııılıMııiıl111 

Büyük fantezi 
Operet 3 perde 

sekide Hobyar mahallesinde Çu · lfiş~ gu ıı duz ac;ıktır. Telefon: 41Slf 
kur çeşme sokağında oturan 20 Fiyatlar :2:J-:>0-7:l-100 Lica 40Q-30I 
yaşında Mitat evinin balkonun · Pek yakında TELLi TURN ~ 
dan bakarken sarası tutmuş, so · Yazan: Mahmut Ye•-~ ol 
kağa düşerek yaralanmış, baygın l\fil•:ı.. • .,e%ai ı·c Seyfeddin Aı 
bir halde Cerrahp~'1ıa hastahanA 
sine kaldtnlmıstır 

MARIKANIN DOSTU - Sa · 
matyada Sancaktar Havreddin 
mnhallesinde oturan Marika dün 
m:·.as1 Lütfi ile birlikte evine git 
mü:tiı-. 

Marikanm dostu Koço buna kız 
nus, Marika ile Lütfivi baldırla • 
rmdan yaralamıştır. Suçlu yaka · 
lanmıştır. 

Naşit- Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaşı TURAN Tiyatroıundo 
Bu gece saat 20,!lO da 

Arzuhalci 
Mehmet 
Komedi 2 perde 

Duruşmada genel savamanlığı senesi teşrinisaninin yinni birinde 
temsil eden yar Ahmet l\Iuhlis tevkif edilmişti. Bu itibarla hapis ~eçti mi? 

cek derecede fütuhat hırsından \'az - --------------
]si an bul spor kulübu 

ve bir facia 
Cumartesi - Pazar 
yalnız matinelerde 

başkanlığından : HAMLET Tümay, "Afitap,, motörünün kap müddetinin bir seneden fazlasını Sonra Habeşistan, teV"acüze uğra _ 
tanı Faikin, tedbirsizlik, dikkat · mevkuf olarak geçiııniş bulunu · mı~ devlet olduğu için sulh şartla • 
sizlik, nizamlara riayetsizlik su - yor. rın~ ona borzla yüklemeğe yer yok . 8-12-93:J pazar günü saat lO da _____ T_E_s-.. ·F.-~J-i_K_U_R ___ _ 
retile otuz üç kişinin ölümüne se Serbest olarak durusmaları ya- tur. nı·ıa·kı's Habesı'stan, tecavüre u.Y. klübün senelik kongresi yapılacağın. 

Her tarafa tramvay. Telefon: 22121 

, ~ "' · 1 · c ~ 1 ~l h 1 E~im Refika Erolun tifo hastalı • hep olmaktan cezalandnılmasıru, pılan "Füruzan kaptanı Hüsnü ile ta · t · t· k dan bütün iıye erın aga og u a - ";/ dt 
" ramış olduğu i~in zmına ıs ıyece kevi salonunda bulunmaları rica olu- ğında Tarlabaşı caddesi Z'1 numara "Füruzan,, vapuru kapdanr Hüsnü dümencisi Şevkinin beraatlerine ,·e Mı·ı1etler C'enıı· .. ·eti Habeşistanı hos d · · 

• J • t dolttor Zahireciyanın te ayısı saye • 
ile .d~~enci~i ~evkinin de beraat karar verilmiştir. "Füruzan,,ın Mal nut etmeğc çalışacaktır. nur. sinde az zamanda iyileştiği için ke"-
lermı ıste.mıştı. . ~ tepe Heybelı· "rasında ı·, ... .,.tladıgvı t h b k d "''"'""'11

''""'""'
1
'"'

1
••••••--··-'"'""''"•'""""'"'""' _ ... - ~ ,...,, Görülüyor ki vaziye er a ım an G · f<. nlar. disine açık teşekkür ederim. Kemalın başkanlrgı altm.da._Sa· "Afitap,, motörünün mevcudiyeti ltalva alevhinedir. ı- eçmı~ uru . Güverte deniz binbaşısı Nazmi ErOI 

~ıp v~ Abdurrahman Şe:efın uye ni, motörün vaziyeti noktasından ,\caba 'ttalya büt~n ~unları kabul 1 4 l\aııuı ıut'nt:I 1921 _ _ ---

lıklerıle kurulan hakyerı kurulu, ancak pek güclükle hissedebildi- edecek vaziyete geldı .. mı? . su.ıh ~e .. 
1 

ADAN ANIN TAHLiYESi BiTTi lstanbul asliye altıncı hukuk mah· 
kazada Faiki suçlu görmüştür. ği hele bevaz-fcner takılı olma · şebbü.ı;lerinin suya duşmesı şımdılık ı emesinden: 
"Af"t t•• ·· ·· f l · · d '- · · • Adanadan 3 kcinunuevı·el tarihi. t B • • ı ap,, mo orunu!1 ener ennın ıgı ıçm motöre bağlı kayığı hiç bunun ak~ine deJftlet ediyor. lspiro kızı yülya tarafından s. 
Ya.lovadan fazla mıkdarda yük · göremediği, bu sebeplerden ka · ö. R. DoArul le yazılıyor: kırköy Taşköprüde Alyon köşküne• 
letılen zerzevatla kapalı bulundu yığa çarpmasında bir glına tedbir - ------------ Adanamıza dalıll olan polis ~:e oturan boyacı Aleko Maroviç aleyhirıt 
ğu, ışıkların zerzevatla örtüldüğü, sizlik, dikkatsizlik nizama riayet· LJ hl •k • · jandarmalannuz karakolları tese!. a"ılan hoı:a,,ma da Yasının tahkikatın· 
" ' l d tö" k l d l ' nQVQ f e l esrnı lu··nı etnıiı:lcrdir. Yann Rehrin tah. ,.. 1 a o_:·a ~n ıno re ta ·ı an ye e \ sizli~ mülahaza olunanııyacağı ne r • l ela r.ıUddeialeyhin ikametgıihının mc, 
kayıgı gosterecek beyaz fener de ticesıne va!·ılmıştır. Bilen Üqe/eri liyc·si k6mil<?rı lıitaın bulac:ak ı·e huliyetine binaen gıyap kararının be~ 
takılma. dığı anlaş_ılmıştır. Ehliyet Ten1yı'zi kabil olarak \•e1·1'le11 ka H h Fransızlar müfarekat edecekler ıtün müddetle ilanen tebliğine \'e taf1• 

b 1 d Ankara, 3 (A.A.) - ava te - dir. Mersin de FrCU18ızlardan teı. O' namesız. u _un. ugu. ' ge.len vapur.a raı· bildirilirken, boguy lan otuz Uç b'l l kikatın 20-1-9!!6 pazartesi saat l 
d t h tt k h likesini ı en üye er: linı alınmıs •• idarei mülkiye ve as. • k ıı:evcu !YC mı ısse ırec_e • ı~ kisinin varislerinden hiç kimse talikine karar verilmiş Ye gıyabı ·a • 

hır tetbır alm~1~mış. oldu~~ ayı:ıı yoktu. Varisler bu yolda istek ile 10.160 Jozef Alaluf 20, 10161 keriyc teessüs etmiştir. Her tarafta rarın bir nüshası da mahkeme di\·ııtt• 
zamanda. motoıyn ıdare~mm bır ri sürüşle duruşmayı takip etme . Azim demir ticarethanesi şerikle- cvıaylş mükemmeldir. Alıali tezahü. hanesine asılmış bulunduğundan mıt• 
aralık gene eh~ıyetna.mesız l\fusta diklerinden, kararda tazminata ri 55 yardım, 10162 Avram Ah,. rata devanı ediyor. Adana ve .tler- ayyen gün ,.e ~aatte tı-tanbul asfü'' 
faya bırah,ldıgı, sabıt olmuştur. dair bir şey yazılı değildir. af 30 10163 Abdullah Ali zade l sinde tesellüm ic~a edilirken nu. altınrı hukı•k dairesinde hulunma."' 
Dolanısı·ule "Afı'tan . moto"ru··nu··n · · ' . 5 5 tuklar irat cdilmıs ve bu nutukla. ak .. ı' '-kdı· ı·de "'l)"!'bınd,·ı tahkı·kata bıt• 

'·' ·' ' 
1411 

40, 10164 Ahmet Rıza 2 • lOl 6 r-ın kaffesi şiddeti~ alkışlannuştır. " ut ,., .. 
knpk m Faik, deniz ve liman ni - Osman Halit 20, 10166 Mehmet kılacan-1 tebliğ makamına kaim oını:ı• 
zamnamelerinin muhtelif madde Manisada Atatürk ~~~~~~~~~~~~~ iizere ilan olunur. (V. No. 1l:i~>6)__.., 
lerine riayetsizlik göstererek mo. k l Güzelhisar 20 yardım 30, 10161 Balıkesir C. H. p. . 
töre bağlı kayığa "Füruzan,, vapu heg e i ikbal manifatura ,irketi 30 yardt- kongrelerde faydalı dilekler gO' 
runun çarpmasına ve kayıkta bu· Manisa, 3 (A.A.) - Manisa mı 5, 10168 Halil Ali kardeıler kongreleri rüıülmüstür. lI parti başkanhi' 
lunan Yalova köylülerinden elli da yaptırılacak Atatürk heyke:i 100 yardımı 100, 10169 Ömer Balıkeıir, 3 (A.A.) - Bir ay · bu dilek.Jer iizerinde yakından ilır 
beş kişinin denize dökülmesine, için vilayetçe teşebbüslere girişn- Fevzi 20, 10170 Hamdi Akyürek, danberi devam eden Balıkesir C. gilenmektedir. 
bunlardan otuz üç kişinin boğul · di. Heykel, birkaç ay içinde yeri- 10171 Ali Agah 25, 10172 Meh- H. P. Ocak kongreleri sona ermif· · Yön kurullara değerli ve ınU 
masma sebep olmaktan, suçun bu ı ş f'k 20 tir. Büyük b1'r ilıi ile takip edile.n nevver particiler seçilmitlerdir. nahiyetini dikkate alındığr ve ceza ne konmu! bulunacaktır. ı met e ı . 



Barış Suya D .. t••' uş u. 
l11giliz kabinesinde yalınız üç bakan 

petrol ambargosu aleglıindedir 

(Üatyanı. Birincide) 

~gili:ı siyayasmda hiç bir de
Oiı k olmıyacaktır. tngiltere, 

0 
• Sekizler komitesinin bu ayın 

~k~inde bir petrol ambargosu 
L_ da alacağı her hangi bir 
~Eektif karara iştirak etmeye 
~r vermiştir. Kabine bundan 
~ka Bay Lavalin sulh için yap. 
lCi ~lışmalan da görüşmüştür. 
,.._ hı_ne ~~Y M usolininin Milletler 
'-elnıyetının tavassutu ile buluna • 
~ her hangi bir hal çaresi tekli
h.~l te•l<ik etmeye hazır bulun . 
··&Cıktad'Ir. 
ltfctLtz DIS BAKANININ ME . 

ZUNIYETINI MANiDAR 
BULUYORLAR 

J> Paris, 3 ( A.A.) - Echo de 
~~ gazetesinin Londra ayta.rın-

-n.. ''İngiliz bakanları, Bay Runci. 
j~n ile Bay Neville Chamber · 
~ ve Bay Hailsam'm muhale . 
fetıerine rağmen petrol üzerine 
ambargo konulması lehinde ka • 
tar vermişlerdir. 
. Bu üç zat, böyle bir tedbirin 

liddetli bir mukabeleye sebebiyet 
\'erdiğini ve her türlü muslihane 
ta'Vsiye sureti bulmak ümitlerini 
~ahveyliyeceğini ileri sürmüşler· 
ır. 

Bu aytar, ayni zamando. dip . 
lanıasi çevenlerinin Sir Samuel 
lloar'm vahim olduihı resmi kay • 
llad klarca tekzip edilen hastalığı 
11~layısile havret icinde oldu~mu 
"!''Ve etrnekterlir. Bu mahafil, İn -
~liz dıs işleri bakanmm bu kadar 
11azik bir zamanda mezuniyet al • 
:~·na hiç bir mana verememek. 
'r. 

BORSA + 
8·12·936 -

5 - KURUN 4 I. KANUN 193:5 ~ 

Şehirde faydalı tetkikler 

lslab lfladea evvel Balıkha eye 
bir da• yapmak ıazımı 

Balıkhanede dünkü laaliyet 

ile beraber ıokaktaki çamurlu ıu- Bütün bunlan dinlerken, bir 
iar da ıalona dolmaktadır. Salo:ı iki hafta evvel, gazetelerden bj. 
bunun için çamurludur. rinde çıkan, küçük bir Ankara tel· 

Kendiıiyle görüttüiüm diier grafını hatırladım. Bu haberde, 
bir balıkçı, böyle modern bir ba- Ekonomi Bakanlığı, ihracatı tef .. 
lıkhane projeıinin mevcut oldu- kilatlandırma büroıunda balıkçı· 
ğunu söyledi. lığın ıılahı için bir kooperatif ya
- " Fakat, dedi. Bu projeyi .ene- pılacağından bahsediliyordu. 
lerdenberi ifitiyoruz. Hatta balık- Fakat her ıeyden evvel Baba 
ları yıkamalı için, tatlı ar havuz - Yankonun dediği gibi, üstü kapa· 
ları olacak, bazı havuzlarda ba- h, temiz bir salona ihtiyaç olduğu 
lılrlar canlı canlı •atılacalr, ü•tü muhakkaktır. 
kapalı temi% bir salon olacalr •. ,, • • 

Matbaamıza Gelen Eserler. 

Hukuk gazetesi 
T8rk~ ff Fnuwzca obl'ak ~va\ 

Hakkı Ozbey t8"rafmdan neşredilmek. 
te olan Hukuk Gazetesinin on birind 
nüshası intişar etmiştir. Bu nüshada 

Morg müdürü profesör Saim Tli Dil 
emrenin Adli tıbba, profesör Mustafa 

Trikolar Takımı Geldi 

Cumartesi günü Galatasara11la 

Romen takımı 

Galatasaray kulübü otuzuncu J 

yıl dönümü için hazırladığı pro · 
gramı Sovyet Ruslarla yapılan mü 
sabaka dolayısiyle, teşrinievvelde 
yapmaya tehir etmişti. Kulüp bu 
yıl dönümünü müteaddit spor te . 
maslan şeklinde kutlamayı karar 
altına almıştır. Bu program mu · 
cibince ilk temas Romenlerin 
"Trikolor,, takımiyle yapılacak · 
tır. Galatasarayı bir kaç ay c\· · 
vel Romanyada 4 1 yenerek kuv· 
vetli ir eki old u österen 

dün ıehrimiztle 

Romen takımı dün sabah şehri • 
mize gelmiştir. Bu gün Taksimde 
antrenman yapacak olan bu ta 
kımla ilk maçını Galatasaray cu · 
martesi günü Taksim stadında ya· 
pacaktır. 

Galatasaray kulübü baharda bir 
Macar takımiyle futbol, Romen 
takrmlariyle de atletizm ve güreş 
temaslan yapacak, yazın deniz 
müsabakalarile bir garden paıti 
verileccb.iir. Bu arada şubat için· 
de Galatasaraylılar ailesi için bü • 

.. • biı- zi it VeriıeQ8kt.ir• 



Perde açılmazdan önce spiker 
vazifesini yapan bir kadının sesi 
işidildi: 

Kız, yine sanki henüz banyodan 
çıkmış gibi sıkı sıkı ya örtünmüş
tü. Genci karşısında göriince, yap 
tığı bu hareketten sıkılacak utana 
cak yerde pek tabii bir durumla 

Dün eşi az göriilür bir 
lodos fırtınası geçirdik 

- Şimdi "Cennette aşk,, ı gö 
receksiniz. 

Bir tango başladı. Perde yava~ 
yavaş açıldı. Cenneti gösteren de
korlar arasında Havva anamız a 
dım adım ilerliy.ordu. Tabii üstün 
de hiç.bir örtü yoktu. Yalnız elin 
de henüz ısırılmamış bir elma bu
lunuyordu. Bu da masumluğunun, 
ismetinin bir delili idi. 

Seyircilerin üzerinden tatlı bir 
titreme geçti. Bütün dürbinler bu 
ilk anamıza doğru çevrildi. Uçün 
cü sırada bir koltuğa gömülmüş 
olan bir seyirci, hayretle gözlerini 
açtr. Boğuluyor gibi kuruyan, sıkı 
şan hançeresinden "Ah!,, diye bir 
ses çıktı. Bu bir gençti. Kendi ken 
dine söyleniyordu: 

- Vallahi, billahi odur!... O · 
nun yürüyüşü, onun gülümseme -
si, sol omuzu üstündeki ben, onun 
beni!. .. 

Sinirli bir hareketle titreyen 
parmakları arasındaki programa 
göz gezdirdi. Rolleri yapacak şa 
hıslann arasında Havvayi Zizelin 
temsil edeceğini görünce çıldır · 
mış gibi sayıklamaya bru?ladı: 

- Ah, Zizel imiş, evet o! Adı
m bile saklamaya lüzum görme • 
di. O kadar iyi bir terbiye görmüş, 
o kadar temiz, okadar ciddi kız ... 

Plajda gördüğü kızlar arasın -
da Zizel en namuslu, tam mana -
sile bir "kız,, dı. Artık bu dünya -
da kime emniyet etmeli? 

Zizel öyle utangan bir kızdı ki, 
güneş banyosunu villalannm ta -
rasesinde yapar, vücudünü göster 
mek istemezdi. Güzelliğini açığa 
vurı:ııaktan o kadar çekinirdi ki, 
denızden çıkar çılonaz hemen ör
tüsüne saıılırdı. Bir heyecan daki 
kasında bu ideal kızla evlenmeyi 
bile düşünmüştü. Oh, buna te
şebbüs etmediği ne iyi olmuş! Ken 
disini o kadar masfım gösteren Zi 
zel işte karşısında, hayasız ser · 
bcstliğin bir örneği olarak durn -
yor. 

Oh, genç adamın gözleri kara 
rıyor, herkesin bütün göz kesildi 
ği bu dakikada o, başını bile kal 
clırmak istemiyor. Bu hareketi ken 
disine karşı çok küstahca bir hi -
yanet sayıyor. Neden? Belki de 
hiç bilmediği, düşünmediği halde 
onu kendisine bağlayan bir ta · 
kım gizli, ice bağlar var! ... 

Per_de indi. Genç adam düşecek 
gibi sallanarak yerinden kalktı. 
Kolise doğru gidiyordu. Üzerinde 
Moris Periye adı yazılmış olan 
kart.mı gönderdi. Çok beklenme · 
den Zizelin odasına götürdüler. 

dedi hi: 
- Morisnıiş ! Ma'kiyajim oldu 

ğu halde nasıl oldu da beni tanı 
ya bildiniz? 

- Zizel, bu .dakikaya kadar i· 
nanmak istemiyordum. Bir haya · 
lekapıldığınu, gözlerimin aldan · 
<lığını, yanlış gördüğünü sanıyor
dum. Fakat ne yazık ki hakikat 
bütün çıplakhğiyle önümde imiş. 
O kadar ihtiyatlı olduğunuz hal · 
de bunu nasıl yaptınız? Neden 
bu kadar düştünüz? 

İstanbul dün yıllardır görülmi
yen kuvvetli bir Lodos f ırtınasiy
le çalkalanmıthr. Evvelki akşam 
bathyan rüzgar gece f iddetini de
rece derece arttırmıt, dün de ge
ceye kadar bütün hıziyle sürmüş
tür. Evvelki gece ve dün kuru geç
mİf, fakat dün ak~m şiddetli bir 
yağmur başlamıştır ve saatlerce 
sürmüştür. 

Rasathaneden öğrendiğimize 
göre rüzgar yirmi dört ıaat içinde 
vasati olarak saniyede 50 metre 
hız göstermiştir. Fırtınanın şidde

ti Üsküdardan itibaren Anadolu 
sahili ve Adalarla lstanbulun de· 

- Ah, sornıaymız azizim. An · 
nem günden güne sefalete düşü -
yordu. Ona yardım etmek borcum 
du. Ilı.kin ne ile? Bir fabrikada ca niz yoliyle rabıtasını kesmiştir. 
lışacak kudretim, iyi bir işe gf · Sabahleyin Kadıköyüne iki se-
recek diplomam.yok. Yalnız isti fer yapılmıf, sonra seferler tatil 
fade edilecek bir şeyim kalıyor: edilmiştir. Kadıköyünden baıka 
Güzelliğim! Eğer iyi bir sesim ol-
saydı konservatuvara gider, te . Üsküdar, Be,iktaı, Ortaköy iske -
kamül ettirirdim. O zaman ne 0 · lelerine de vapurlar muntazama:ı 
lurdu? Kulaklara hoş ,gelecek bir uğrayamamıştır. Sabahleyin Üs
iş yapardım. Pek güzel, kulaklara küdara bir iki sefer yapılmış, öğ
hoş görünmek ayip1anmıyor da, leden sonra bu seferleri de tatil 
neden gözlere hoş görünmek çir - etmek mecburiyeti bat göstermiş· 
kin oluyor? 

- Böyle söylemeyiniz Zizel, gü tir. 
zelliklerden istifade etmek icin Aktam, fırtına hafifler gibi ol
başka bir şey yapar, mangen Ô · duğu için Üıküdara vapur işlet -
lurdumız. mek mümkün olmu!tur. Kadıköy 

- Bu hiç te iyi bir şey değil. yolcularından bir kıımı lstanbula 
Birkaç frank için gUnde birkaç <le Üsküdar yoliy!e gelmiıler, aym 
fa giyinmek, soyunmak ! Hem o 
zaman bana güzellik verecek olan yolla dönmüılerdir. Boğazın da -
kumaşlardır. Bu neye yarar? Ben ha yukarı iskeleleri vasıtasiylc gi
hiç bir şeyin yardımı olmadan lip gidenler de olmuştur. 
yalnız kendi sermayemle kazan · Dün köprü üstü çok kalabalık-
mak istiyorum. tı. Karıı tarafa geçmek isti yenler-

- Susunuz Zizel, Allah aşkına le yolcu bekliyenler veya merak -
olsun susunuz. Biraz bana acıyı -

hlar toplanarak vaziyeti kollıyormz ... 
Daha fazla söylemedi. Kalbi lardr. 

göğsünü parçalıyacak gibi çar • --lllllıutı:ıa HlllUWIUl:llll~ - 111"1WWllllllnıı:tuıanırutH-H111tMI• 
pryordu. :Sir dakia içinde fikrin · da program, şekerleme satnıakla 
den şu düşünceler geçti: "Bu suç kazandığımı sanıyor. Her akşam 
benimdir. Onunla evlenseydim, bu beni köşedeki kahvede bekliyor. 
hale gelmiyecekti. Bir zaman bu !sterseniz gidip görüşebilh"Siniz. 
na karar vermiştim. Kim belki o Sizi cok sever. 
da bunu bekliyordu. Daha Yakıt MÖris ile Zizelin hayatları kah
geçmedi mi acaba? Onu kurtara - venin kimsesiz bir köşesinde bağ 
bilir miyim? Niçin olmasın? ... ,, lanmıştı. Düğün akşamı Moris he 

Bir zil sesi işi dildi. Zizel yerin yecanla anlatryordu: 
den kalktı. - Bu saadet bana muhakkak 

- Aıtrk beni bırakınız, Moris ! ilahi bir kuvvetin eseridir. O ak · 
Sahneye çağırıyorlar. şam tiyatro direktöründen bir da 

Dedi. vetiye almıştım. Bu adam beni ia 
Moris boynunu büktü; itiraz et mmazdı. Demek ki, ona ilahi bir 

medi. Yalmz: ilham vaki olmuştu. 
- Anneniz yaptığınızı biliyor Zizel gülümsiyerek mınldan 

mu? Diye sordu. dı: 
- Hayir, anneme bir şey söyle - Hayır, öyle bir şey olmadı. 

ınek istemem. O, benim tiyatro · Davetiyeyi gönderen bendim! 

1 Aradığı• Kadın 7 1 meden ölüyor. 
Çiftlikte öksüz bir kız çocuğu .. Ku. 

zulnrın, oğlakların arasında, yeşi1 

gölgeliklerde, ses.cıiz büyüyor. Yann . 
cak yedi yaşına geldiği zaman Trab _ 
zonda mcktehe ,·eriliyor. Yıllar şimdi 
daha hızlı geçiyor, hatffl ilk mektebi 
bitirdikten sonra üç sene de latanbuL 
da Kız Kollejindc okuyor. Lakin ora
yı bitirmek için henüz epeyce vakit 
varken geri alınıyor. Yeniden çiftlik· 
teki hayat haşlıyor. 

1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı 1 -

Yazan : Kadlrcan Kafh 

- Artık buna lüzum yok .. Her şeyi 
geçtt .. Ben mişdi başka şeye merak 
ediyerum. 

YüzUme baktı. Merakla sordu: 
-Neye? .. 
Odalanmızın arasındaki kapıyı gös 

terdim n sordum : 
- Burası ne zaman açılaCl\k? .. 

Btnf azarlar gibi yüzünU astı: 

- Yoo- Şimdilik iki kardeş gibi ka
lalım, Ferit.. Umanm ki Ahmet &y. 
den beklediğimiz iyi haber çok gecik-
mez ... 

Ellerini ellerim~ alarak ok~uyo -
rum, öpüyorum \'e uyku zamanı gel
diği 1.aman ondan güçlükle ayrılıyo _ 
rum. 

~ 4 ~ 

Hasır koltuklara oturmuştuk. 
Dimdik yükselen ve sonra bir şem. 

siye gibi açılan geniş yapraklı hurma 
ağaçlarının altında idik. Parlak ve 
)'US}·ovarlak bir ay (Nil) in bulanık 
sularında donuk parıltılar yapıyor _ 
du. 

Leyla bana hayatını anlattı: 

Btilem· 85 

Karadeniz kıyılannda bir çiftlik .. 
Ormanları, bahçeleri tarlaları, evle -
ri ve ahırları var. Bunların sahibi 
Leylinın babasıdır. 

Sert ve yalnız kendi arzusunu ,·c 
kendi kafasını dinliyen bir !dam ... 

Genç ve sarışın bir Gürcü kızı ile 
e\•lenmiştir. Fakat bu kadının kalbi
ne girememiştir. Ona kendisini se\' -
dirememiştir. Bu kadın I..eylinın an. 
nesidir. 

J...eylfi annesini hayal meyal hatır. 
hyor. Bu ince Ye hi...;li kadın bu dev 
vücutlu, despot yaradılı§lı adama bir 
türlü ısınamıyor. Onun inadı n is -
tihdadı, hatta ara sıra attığı yaman 
dayaklar kadını bitirmektedir. 

Bir gün gene böyle dayak yiyen ka· 
dın babasım.n e,·ine gitmek istiyor. 
Fakat gönderilmiyor. 

Halbuki bakım da istiyor. 
Genç Ye sarışın anne kızı Leylayı 

da alarak kaçıyor. 
I..eylamn babası da onun arkasın • 

dan gidiyor. Kızını alıyor ve kansını 
boşuyor. Zavallı ıkadın da çok geç • 

Genç kız babasından pek korkuyor. 
Onu kızdırmamak için ne lazımsa ya. 
pıyoı· ve çok geçmeden evin idaresini 
üstüne alıyor. 

Babasına göre, on üçü geçen \'ehe. 
le on altıya gelen bir gen~ kız her hal
de e\·lenmelidir. Falrnt Leyla bunu is
temiyor. Yalnız bu işte b.-ıbasına karşı 
koymaktan çekinmiyor. Çünkü anne. 
sine benzemekten ürküyor. Her ne _ 
dense habası da çok üstüne düşmü . 
yor. 

Yaş on yediyi buluyor, on sekiz, 
yirmi oluyor. 

Leyla onu istiyen erkeklerin hiç bi
rini beğenmiyor ve evde kalıyor. 

Bu sırada babasının işleri bozulu _ 
yor. Şehirde lsmail Bey adında bir 
tefeciye borçlanıyor. iki tlç yılda bu 
borç şaşılacak bir hızla artıyor. Çift. 
lik rehin ediliyor. Çalışmak, didin -
mek .. Tefeci bir kat daha zengin n 

Üsküdar ve Harem sahillerine 
çarpan dalgaların çıkardığı beyaz 
köpükler köprü üstünden bile g{'
rünüyordu. Limanda demirli va 
pur1arın bile sallandığı görülü · 
yordu. 

Lodoson Üsküdar iskelesini bi
le tutacak bir vaziyet göstermesi 
pek az görüldüğü için dünkü Lo
dosu sayılı bir Lodos telakki et
mek lazımdır. 

SAHİLLERDE BALIKLAR ! 

Kuvvetli d~lgalar bazı kıyılar
da da karaya birçok balık almış
tır ve bu balıklar kıyıya ıokul -
mak cesaretini gösterebilenler ta
rafından tutulmu,tur. 

DALGALARIN T AHRlBA Ti 

Lodos bilhassa rüzgara ve dal
galara karşı sahillerde tahribat 
yapmıttır. Bu arada Kadıköy en 
başla geliyor. Dalgalar iske!eyı 

çok sarsmı!. tahta kısımlarından 

bazılarını sökmüı, sular tramva~· 
yollarına kadar ilerlemiş ve bele· I 
diye dairesinin önünde kumluk ve 
park göl §eklini almıthr. 

Haydarpa~a rıhtımının tatla -
rından bir kısmı yerinden sökü) · 
mü~tür. Hayclnrpa!a - Kadıköy 

arasında rıhtım feci tekilde mÜtf>· 

essir olmuştur. 

Kadıköyde Kurbağalıdere dej 
taımış, civardaki evlerin alt kat-

1 larını sular basmıştır. 

Kuvvetli riizgar tehir içinde de 
tesirini göstermit, kiremitler uç . 
mu§, camlar l<ırılmıf, Samatyad t 
devrilen bir ağaç bir evi tahrip et. 
ıniştir. j 

Bu arada Süleymaniye ca".tlii 
minarelerinden birinin tepesi rıde
ki kur§un kısmı uçmuştur. Bıın -

dan ba~ka bazı yerler..Je lamb·. 'ar 

d• ~ay yolu Duvardibi denilen r,e~. 11• 
k l b. l . w y uıll 

yı ı an ır ae vı agacı 1't . 
den bozl!lmuf, düzeltiHnce1e dJI 
dar seferler durmuıtur. suıı ı,ı•· 
batka lbrahimağa çayırını JU ··d· 
mıf bunun için tramvay bir .rııll 
det le bu yüzden iılemenıiıtır: de 

Halk günün birçok r•&t•~q. 
Üsküdardan Kadıköyüne Kı:dt . . 
yü!lden Usküdara otomobille~· 
dip gelmek zorund3 kalmıtll' •'e 
tomobilci!er f ırsah ganimet 1'

1
1 

r

rek bir hayli fazla para alr:ı1;;if 
dır. Alakadar makamların ıht d , 
yoluna sapan şoförleri takip e e 
rek cezalandırmaları lazım:!ıt· 

BiR MOTÖR B .\ TTI 

Evvelki gece köprünün 1'ı~; 
köy yönündeki dub:u1. (Kadı~ 
iskelesi ile Kara.köy. arası) ·~~ 
tı ile bozulmuş, geçılmez bır d 1 

almıştır. Bu yüzd~n dün bur• 
1

• 

kimse geçmemiştir. Bundan b~~1 
ka Karaköyün Harç yönün'sj 
iskeled'! bir motör batmıftır· J 

motör, dün motörciiler ta:-afıı:dt 
halat bağ:anuak çıke:rılmırttf· 

VAPURLAR L1i ANDA 
KALDILAR 

Fırhr.a yüzünden lün sefer' 
çıka:;ak vapudar limanda kn.lll'ıf 
!ardır. Akdeniz seferine çıknııl' 

4' 
h-.zırlanmı, bu:un:ın Gülnihal f 
puru da b~ arad<ıdır. Dışardan f~ 
lecek vapurlar da ı:mammı7fl le' 
lemem:~lerdir. Korona adlı hir t
talyan vapuru Köstenceden lı1t•' .. 
bula geHrken f ırtmaya tutuftfl"~ 
ancak Burgaz limanına ılğınWtı'~ 
kurtulabilmi~tir. Bu vapura bti 

1 

bir kayık kaybolm•·rtur. 
Dün geç vakit Havdarpaşıa ~ 

nünde de bir mavura dalgak.rd'' 
kendi&i kurteramıyarak b:ı_tını&' 

bozulmuf, telgraf ve telefon mu - ------------

Dr. Hafız Cemal harebeleri de kısmen arızalara ığ
ramıştır. 

KADIKÖYÜNDE TRAMVAY 
YOLU BOZULDU ŞOFÖRLf.'.R 

1HTIKA.RA SAPTI 

Yukarda Kadıköy yolcularının 
Üsküdar yoliyle latanbula indik -
lerini yazmıttık. Bu yoldan yo!cu
luk etmek de kolay olmamıştı~. 

Çünkü Kadıköy - Üsküdar tram-

Lcytamn babası büsbütün fakir olu -
yorlnr. 

Çiftlik elden gidecek, satılmak kor 
ku.su Yar. Çiinkü işler bir türlü açıl _ 
mıyor. Fena mahsul yılları birihirini 
kovalıyor. 

lsmail Bey evlidir amma karısı ar. 
tık yaşlanmıştır. Kendisi ise henüz kır 
kında ... I..cylfıyı babasından istiyor. 
Eğer hu iş olursa artık mal ayrılığı 

fildn kalmıyacağı irin hort:lann ü~ . 
tünden bir slinger geçirilecek ve cift. 
lik üzerindeki rehin de kaldırılacak. 

7..aten İsmail Bey bu suretle bir şey 
kayhetmiş olmuyor ki ... ifa kendi ma. 
11, hn kaynatasının malı ... l eyH\nın ha 
hası da oldukça yaşlıdır. Hele fena 
mahsul seneleri bu bor~ onu cok sars. 
mıştır. Başka Yarisi de yoktur. Çift
lik Lcylii~·a kalacak ... 

Leyla istemiyor: 
- Ben, ölünceye kadar yanında ka· 

!ayım baba .. Senin için her şeyi ya _ 
parım, fakat henden bunu isteme .. 

Raba~ı her dediğini yaptırmak has. 
talığından bir tiirlii kurtulamamışbr. 
Üstelik bütün :ırençliğini geçirdiği, az
gın ve yahani bir at gihi başıboş hüyü
düğü ve yaşadığı bu yeri elden kaçır. 
mak korkusu onu çok sarsıyor. 

T.eylA.yı zorluyor ve bir akşam ~on 
sözü söylüyor: 

- t~mai1 Beye rnracaksın ! ... Ben 
böyle istiyorum. 

/Ja!ıiliye mıit elrns.-çısı 

Pa~ardan baıka günlerde -'; 
at (2,5 dan 6) ya kadar lstarıb&J 
Divanyolundaki (118) numar•11 

hususi kabinesinde hast•larıf11 

kabul eder. 

Muayenehane ve ev telefolld, 
d·ııı 22396, yazlık telefonu Kan ı 

- lle,ı de ~temi> urum hah!ı •• 
- Babam dinlemek gerektir. .,. , 
- Babam da bt>nim iyilifrimi diiŞ1111 

melidir. 
- Ben senin iyi1iğini düşünüyor11~ 

Kaç yıldır, kapımızı çalan oJmll1° '. 
Artık unutulup gittik. Bir dul kıad'.;ı 
dan ne farkın kaldı? l.ıımail Bey fi"' 
zengin 'e iyi bir kocayı c'ia kaçırırsl 
ll<'nüz kırkmdn bil<' yolı: .• 
- .... 
Söz kavgası 111.ayıp gi::li~·orchı. •• 
Baba da kız da kararından ,·atfre' 

mi.rorlar. 
i • 

Babası o zıımana kadar ı::öriil~ .• 
yen lıir şekilde yalvarır gibi söfh1 

yor: ~I 

- Bir babanın, ~ocuğu üzerinlt_,1 
haklan ıronsuzdur. Yıllarca senin if. 
didindim, uğraştım ve bu hale y,t t• 
dim. Bup.-ün beni hu fena halden "·~ • 
tarmak istemiyorsun? Dizlerim tıbft 
riyor. eski kuvvetim yok .. Yarıll IW 
karış topraksız ve beş parasız eokS t' 
ta kalmak var ... Sen bunu mu isti1° 
sun? O 1..aman ne yapacaksın? ... 

ihtiyar adam yeniden köpüriifO'' 
haykırıyor. 1 

Neredeyse kırbacını alarak kısııı 
bir esir gibi dövecek... fi 

T..eyla birdenbire ayağa kalluyor 
soluksoluğa söze başhyor: 

(Arkaaı ,,.rJ 



"Ulus,, un dil yazıları .. .,~-- 1 !Jandarma genel komutanlığı Ankara 

YAT S 1 satınalma komisyonundan: 
1 - Eldeki evsaf ve örneğine uygun olarak 7100 metre kaput

hık, ve 2l411 metre kıtlık elbise ltuma§ı kapalı :zarf u:;~1iyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

tı" 
1 at sı, yatmak, uyumak,, ve "yok,, sözlerinin 

tSTANBUL - 18 Scı musikisi (p 

lak, 18,30 Haberler, 18,45 Tiirl<çe sözlü 
musiki parçaları, 19,15 Yeni kitaplar 
dan parçalar, 19,30 Tiyatro (keman, Vi 
yolonsel, piyano) Hafif musiki eserleri 
20 Son haberler, 20,iO Stüdyo caz or 
kestrasx, 21 Sürpriz. 

etim.oıo;i, morfoloji, fonetik bakımından analizi 2 - Bir metre kaputluk kumafa 265 kuruş bed cl J.ahmin edilmiı. 
ilk teminatı 1411 lira 13 kuru§tan ibarettir. Şar.tn-meı:i parasızdır. 

YATSI j 
d 

l<elimenin etimolojik şekli şu
Ur: 

(1) (2) (3) (4) ' . 

(Ay + at + as -+- ığ) 
(1) Ay: Köktür. Burada "kuv

\'et, hareket, faaliyet" anlamlan
lladır. 

(2) At: Kökün anlamlannr tem 
s·ı 1 eden, ona sahip olan unsurdur. 

(3) As: "at" unsurunun temsil 
ettiği anlamların oldukça uzak bir 
8ahaya intikalini gösterir ektir. 

(4) iğ: Ken&inden önceki sö
Zün anlamım tamamlıyan, tayin 
eden ve onu isimlendiren ektir. 

(Ayatasığ == Yatsı): Kuvvet, 
hareket ve faaliyetin bizJen 
~akiaştığmın ifadesidir; hare -
etsizlik, sükunet bildirir. 

Not: 1 - "Yatsı" ile "yatım, 
aı·asında ufak bir nüans vardır: 
•ıy 

ataı" sözünden, kuvvet, hare · 
ket, takat mefhumlarınmı uzaklaş
tığını anlıyoruz ; fakat bunlann 
~enüz bitmiş, tükenmiş olduğu an-
arnı yoktur. Bu i§aret ettiğimiz 
hUansr göstermek içiın "yatmak" 
Sözünü de analiz ed~lim: 

(1) (2) , (3) ( 4) 
Yatmak: (ay + at+ nn + ak) 
(1) Ay: Köktür., Burada doğ -

l'll.dan doğruya "bitmek, nihayete 
"aı'mak, kesilmek" anlamlarmda-
llır. [1] f 

(2) At: Burada ektir. Bildiği -
.,~ı ~bi kökteki mananın olmuş 

1 PJğ>)fmpU bildirir. 
(3) ım: Kök manasının olmuş 

0lch.ığunu kendinde tecelli etti -
ten bir unsurdur. 

(4) Ak: Ektir. Sözün anlammı 
~marnlar, tayin eder ve isiınlen
dinr. 

(Yatımak = yatmak) : Kuvvet, 
takat, hareket, faaliyet bitmiş ol
llıa neticesi yapılan hareketi ifade 
eder. 

Not: 2 - "Yatsı" kelimesinin e
~irnolojik ve semantik bakımın -
dan analizini yaparken gökün i -
~ret ettiği anlamların kayboldu
Rtınu ve nihayet kelimenin süku
~et ifade ettiğini kaydetmiştik. 
~ atsı" kelimesi "yatışı ( +mak)" 
~klinde ayni mana ile dilimizd~ 
<\Ullanılmaktadır. 
Yatıımak = Sükun bulmak de

llıektir. 
• Not: 3 - "Yatsı" kelimesinde 
~ret ettiğimiz gibi kuvvet ve ta
C'\(ltın mefkudiyetini gösteren Türk 
~~liınelerinden kolayca hatırlıya
'1Jlleceğimiz bir ikisini daha gös • 
lerelim ve bu kelimelerin etimolo
jik şekillerini "yatsı" kelimesinin 
~~olojik şekliyle alt alta yaza-

(1) (2) (3) (4) 
1. - Yatsı: (ay+at+as+ığ) 

1
11. • Aydaıık: (ay+ad+aş+ık) 
il .. Aydaş: (ay+ad+aş+ • ) 

Bu üç kelimenin kökleri birdir; 
hepsi de ayni anlamdadırlar: Kuv 
~et, takat, hareket.Kökten sonraki 
(\l. + d"t") ekinin rolünü bildiği
~iz gibi, ondan sonraki (V. + ı . ,, 
t ) ve son ek olan (V. + ğ"k") 

ttın da rolleri malumdur. 
l.. Şimdd kelimeleri son fonetik şe· 
~lleriyle okuyalım: 

1. Yataı = İzah olundu. 
il. Aydqrk = Aciz, zaifülbün · 

)e 

lif. AJ.daf = Mariz, zaifülbünye 
"' . ... 

UYUMAK 
Kelimenin etimolojik şekli şu

BOKREŞ 364 m. - 13,15 Plak ve 
dur: 

(
1) (

2
) (

3
) haber servisi, 18 Sözler, 18,15 Konserin 

devamı, 20 Haberler, 20,15 Plak, 20,50 
(uy + Um + ak) Posta kutusu, 21,10 Keman konseri. 

(1) Uy: Bitmek, tükenmek (ha- (Zimbalis, Davorak - Kraysl-:r, Cu~e 
reket, kuvvet, faaliyet, akıl mef- anu, Brahms, Krayslar, 22,35 Teknik 
humları) sözler, 21,45 Şarkılar, 22,10 Oda müzi 

ği (Debusi sonatlarından), 23,30 Ha 
(2) Um: Kökün mefhumunu herler, 23,15 Radyo salon orkestrası, 

kendinde tecelli ettiren bir unsur. 23 ,45 Haberler (Yabancılara), 24 Kon 
(3) Ak: !şte bu manayı tamam- ser nakil. 

lıyan, muayyen kılan ve isimlcn· VARŞOVA 1339 r.1. - 17 ,20 Piyano 
diren ektir. şarkı, 17.~5 Konferans. 18,20 Senfonik 

Rus müziği, 18,50 Di.i11ya gülüyor, 19 
(Uyumak) = Kuvvet, faaliyet, (Solo ve düo), 19,30 Posta kutusu -

düşünce mefhumlarını kaybetmiş Sözler, 19,45 Plak, 20 Konferans, 21 

olmak ve yahut onların bizden u- Budapeşteden nakil, 21,30 Klasik vals 
zaklaşıp kaybolmuş olması halini ler, 21,45 Haberler, 21,55 Sözler, 22 
ifadıe ede;. Şopen konseri, 22,35 Şiirler, 22,50 Söz 

ler, 23 Dans müziği, 24 Sözler, 24,05 
Kelimede "uzaklaşıp kaybol - Dans plakları 

mak'' mefhumu sarihtir. BUDAPEŞTE sso m. - 18 Amele 
Not: 1 - "Uzaklaşıp kaybol - ye, 18,30 Budapeştc c:-kcstra konseri, 

mak,, anlamında ayni kategoriden 19 Siir, 19,30 Org (kiliseden nakil), 20 
başka Türk sözleri de vardn·: Macar şarkıları, 21,30 Konferans, 22 

Opera orkestrası (Dohnanyinin üç sü 
I. - Uyakma = Gurup [2] iti), 23,15 Haberler, 23,40 Plak, 1,05 

il. - Ayakmak = Gurup et - Son haberler. 

ili. -Uyhu 
ıv. - Uyku 

V. -Uyuk 

mek (3] ViYANA 517 m. - 18 Yeni Avuı 
=Hap [ 4] turya müziği, 18,55 Bir resu.mın yanın 
:::: Hap [5] dan reportaj, 19,10 Muhtelif sözler, 20 

= Hayal, haya- Haberler, 20,25 "Die vier Grobiane,, ad 

Jet, rakit [6] 1i müzikli piyes, 23 Haberler, 23,10 
Dans müziği, 24,45 Hafif müzik. 

VI. - Uyunmak= Sakin olmak ------------

3 - Bir metre ktşlık elbise kumaşına 245 kuruş fiat biçilmif, 
1lk teminatı 3872 lira 85 kuru:1 ve fartname bede i 263 kı.:ruıtur. 

4 - Kaputluğa ait kapalı zarf eksiltmesi 5 - 12 -935 Perıem· 
be günü saat IS te, elbiseliğe ait eksiltme 6 - 12 - 935 Cuma günü 
saat IS de Komutanlık kurağındaki komisyonda yapılacaktır. 

5 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonr\an alabilirler E~ 
ıiltmeye girmeic için kanun ve şartnamede yazdı beJr;c ler içinde bulu· 
nacak teklif mektuplarını eksiltme vakti!ldc!l en ~ bir saat evvel ko· 
misyona vermİ• olmaları. (3382) (7264) 

'-------'-•t_a_n_b_u_ı __ E_v_k_a_f·~-~-U_d_ü_r_ıu_-~_u_· __ i_ıı_n_ı_a_r_, ____ __,I 
1 75 

76 - ıso 

151 - Daha Yukarı 

1 - 50 
s1 - · 100 

100 - Daha. Yukarı 

4/ 121935 Çarşarma 
5/ 12/ 935 Perşembe 
6/ 12/ 935 Cuma 

) 
) Hayrat Hademesi. 
) 

6 / 12/ 935 Cuma ) 
7 / 12/ 93S Cumartesi ) Eytam, Eramil. 
9/ 12/ 935 Pazartesi ) 

1 - 50 6/ 12/ 935 Cuma ) 
51 - 100 7 / 12/ 935 Cumartesi ) Mütekaidin. 

100 - Daha Yukarı 9/ 12 '935 Pazartesi ) 
Hayrat Ha.demesinin 2 inciteş rin aylıkları ile Eytam, ETamıl ve 

Mütekaidin 12/ 935- 2/ 936 Üç aylıkları yukarda yazılı günlerde kar-
~ılarındaki sayı sıralarına göre verilecektir. (76S7) 

lstanhul Belediyesi Merkez 
Hal Müdürlüğünden: 

Hal dahilinde 20 No.lı yazıhanede icrayi ticaret etmekte bulu-

nan Celal Arkan ve şeriki Ahm~t Ki.mil buradaki ticari faaliyetleri-
(7] 

Vll. - Uyuntu = Faaliyetten 
mahrum 

VIII. - Uyur =Naim [8] 

zanmak"; ni tatil edip hesaplarını tasfiye ettiklerinden idaremizde bulunaıı 

Not: 2 - Pekarski'nin Yakut 
sözü vardır. Bunu "uğtuyt" 
şeklinde de yazar. Kelimenin ba
şındaki kökün "uğ = uy" olduğu 
meydandadır. Bu kök "uyku' ke
limesindeki "uy" un kendisidir. 

(Uğtuğt, uğtuyt) = Uyumaya 
yatırmak, uyutmak, uyumak im -
kanını vermek, birinin uyumasını 
nucip olmak, ninni söyliyerek u· 
yutmak; söndünnek. 

Not: 3 - (Uyumak) kelimesin
de kök olan "uy" işaretinin Yakut 
dilinde "ah' şekli vardır. Anlamı 
"durmak, birdenbire kesilmek, 
v. s." dıir. 

tnsan uyku haline gelince ade
ta sersem olur. Yakutlar bu anla
mı ifade için "ah-mah" derler ki 
bunu da "ahmak, sersem, kendini 
ahmaklığa vurma" anlamlarında 
kullanırlar. 

Arapça zannolunan "ahmak" 
kelimesinin de orijini budur. 

YOK 
Kelimenin etimolojik şekli: 

(1) (2) 
(Ay + ok) 

(1) Ay: = Köktür. "Uzaklaş.. 
mak, bitmek, nihayete varmak, 
kesilmek" 

(2) Ok: = Ektir. Kökün mana
smı tamamlar, anlatır, ifade eder. 

"Sıtbkta: birine yastık vermek"; 1500 liralık teminatları kendilerine iade edilecektir. Mezk\ir firmada 
"Sıttıktan: herhangi bir şeyi iliıiği olan müstahaiJlerin IS - 12 - 935 tarihine kadar evrakı müs· 

yastık yerine kullanmak, başının biteleriyle idaremize müracaatları ve bu tarihten sonra yapılacak 

altına bir şey koymak." müracaatların kabul edilemiyeceği ilin olunur. ( 7621) . ~. 
Çok malum ve anlamları her 

Türk için besbelli olan şu bir kaç nıılet Eı~ınııtart ve ıımıoıırı ııımme lmum ı~ıreıı ıııııırı 
öz Türkçe kelimenin analizi, bize M h b d ı· 27554 ı· ı k 

k 1 k 
.. . ki r·· k d' u ammen e e l ıra o an yü ve yolcu vagonları yedek 

açı o ara p gostenyor ' ur ı• ak 16 lk' ikA 1936 p b 5 30 d 
1. T .. k a· .... kkü'l samı - ınc anun - erıem e günü saat 1 , a An· 
ı, ur r ımagırun tam teşe k . . .. . 

. k' f d d'' .. ..
1 

k arada ıdare bınasmda kapalı zarf usulu ıle satın alınacaktır. 
ve ın ışa m an sonra uşunu ere 8 . · k · · 1 · 20 67 3 ı· ı 
k 1 d d 'k """ b' d'I u ııe gırme ıstıyen erın ' o ıra ık muvakkat temin::-t ile 

uru muş a a emı , sungı ır ı k . . .... 'k 1 kl'fl · . 
d "'ldir T" k d'l' Tü' k d' ... anunun tayın ethgı vesı a arı ve te ı erını ayni gün saat 14,30 a 
egı . ur ı ı, r ımagr k d k · · l' .... ı · I" d 

k d tab'"d' r·· k a·ı· Tü' k d' a ar omııyon reıa ıgıne verme e rı azım n. 
a ar ıı ır. ur ı ı, r ı- Ş 1 135 k k b'I' d A ... . . . k d l '"kt' .. k artname er uruş mu a ı ın e nkara ve Haydarpafa 

magr ve Jemsı a ar OJı ır, yu - 1 · d ı kt d 
kt. T .. k d·ı· · kü' "k b' vezne erın e satıma a ır. (7580) se ır. ur ı ının en çu ır 

morf emi, Türkün tabiatı tetkikten 
aldığı en büyük mefhumun ifade
sidir. 

[l] l'ekarski: Yakut Dili Lugati 
[!!] Radlof. iV. "Uygur ve Çağatay 

lehçeleri" ; Bursadaki Kuran tercü -
mesi. 

[31 Çağatay Lıigati. 
[ 4] Radlof. 1. "Azeri lehçesi" 
[:>] Kamusu Türki; Radlof. I. "Te

leüt, Altay, Kırgız, J{arakırgız, Şart 

lehçeleri" 
(61 Altterii Kebir; Dinavü LugatLit. 

Türk. 
[7] Dinavü Lugat-it-Türk. 
[~] Türk Dili I~ugati. 
f 91 Tfamu.su Türki 
[101 Rı:tdlof. III. "Osmanlr ve Çağa. 

tay lehc:eleri" 
f 11 l fstanbuldaki Uygurca Kuran 

tercümesi. 

lstanbul asliye üçüncü hukuk, mah_,. Şermin terzihanesi 
kemesinden 

Beşiktaş Tuzbabada Asmalı sokak_ Takıitle rop, manto, tayyorlar 
ta 14 numaralı hanede mukim Rifat Sultanhamam Camcıba§ı han nu-
km Refika tarafmdan Beşiktaş Pa- _m_a_r_a_ı_h_i_ri_n_c_i _k_a..,.t_ta_. ____ _ 
şa mahallesi Kuyulu çıkmaz sokak ZA Yt 
16 numaralı evde oturan Ahmet Şük- İstanbul ithalat gümrüğünün 21-
rü aleyhine açılan boşanma davası ü- 4-193:> tarih ve 21976 No. lu beyanna 
zerine mumaileyhanın verdiği dava mesinin ikincisini kaybettim. Yeni.sini 
arzuhalinin bir nüshasının Ahmet çıkaracağımdan hükmU yoktur. V. No. 
Şükrüye on gün zarfında cevap ve • 115-17) leon Cıknavor 
rilmek üzere tebliğine karar ,·erilmiş. _____ D_U_Z-,E-~L-T-~-1-E _____ _ 

ı;e de yazılı adreste bulunamamasın - D" k" .. h hif • un u nu..~ amızın ~on sa esın .. 
dan ve polisçe yaptırılan tahkikat ti- deki ikinci icra memurluğu ilanının 
zerine de halen nerede bulunduğu birinci satırındaki 3-12-.'~5 tarihi _ 
meçhul bulunma.,.ına binaen H. U. M. nin r'>-12-35 olacağı tashihen ilan o
K. Hl, U2 U4 maddeleri mucibince lunur. 
ilanen tebliğat ifasına ve ilan müd -
detinin bir ay olarak tayinine karar 
Yerilmiştir. 'Mumaileyh bu müddet 
7.arfında gelerek mahkemeye müra • 
caat eylemediği veya tarafından bir 

,·ekil göndermediği takdirde hakkın • 
daki duruşmanın gıyaben icra edile • 
ceği tebliğat makamına kaim olmak 
üzere iltrn olunur. {Y. No. 11:>66) 

Yok: Düşünülen herhangi bir-----------------------------------------
süje ve objenin, dıüşünenlerin mu- Istanbul Müzeleri Genel Direktörlüğünden: 
hitinden uzakta olduğunu, hazır 

Cinsi 
bulunmadığım ifade eder bir söz-
dür. 

Yok= Mağdum [9] Elb' 
Yokamak =Nihan olmak [10] ıse 
Yokatmak~Helak etmek [11] 
Not - Yakut lehçesinde kon-, Elbise 

sonlar arasında daima vukua gel- p 
1 mekte olan tebadüllerden bir ha- a to 

tırayr kaydettikten sonra, bahis Kasket 
mevzulanmızdan, "yat", "yat -
mak" sözüne döneceğiz. 

Evsafı Miktarı 

Yeleksiz ve ce- 82 takım 
ketlerin önü kapalı 

Yelekli ve ce- 20 takım 
ketleri n önü a~ık 

Sivil 53 Adet 
5~yah Serej 78Adet 
Kumaşından 

,ı 
1 

Tahmin 
bedeli 

L. Kuru~ 
1453 86 

382 

922 
117 

40 

73 
00 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kuruı 

109 04 

28 

69 
8 

68 

21 
78 

ihale tünü ve saati 

12 - 12 - 935 saat 14 de 

İstanbul Asarıatika Müzeleri Genel Direktörlüğü merbutu bulunan Müz~lerfn müstahdemini 
Yakut dilinde şu konsonlar bi

ribirinin yerini tutar: y = s = c ... 
için yukarda yazılı elbi~e, palto vekasketler açık eksiltmeye konulmuştur. lstekli:erin şartnameyi gör
mek ü;ı:ere her gün ve eksiltmeye girmek üzere ihale günü Ticaret odasından aldıkları belge ve temi• 

"Sıt" (yıt) : yat, cat, yatmak, u- nat makbuz senetleriyle Müzeler Genel Direktörlüğüne müracaat eylemeleri. .(7432), . 
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iŞLETMESi 

Aceatelerl: Kara.kiy - Kiipriibatı 
Tel. 42.14S2 • Sirkeci Mltliirdar ıade 

--• ilan telf>fon: 2274n •-•iti 
Afiş ve 

Ayvalık yolu Madde: 1 - Bilumum afişler, ilan varakaları ve reklamlardan 
alınacak resim ve teşhir ücretleri Belediye Daimi 

BANDIRMA vapuru 4 bi . Encümeni tarfından tanzim edilen bu tarifevt. 
rincikanun ÇARŞAMBA günü tabidir. 
saat 19 da AYVALlôA kad~ : KAAT İLANLAR 

~ 
"7645 

'' 1 Madde: 2 - Adi kaatlar üzerinde ve muvakk:A;t mah\ye:te ola.ral.: 
Mersin Yolu talik olunacak afi,lerle dağılacak ve dağıtılacak el 

ilanlarından alınacak ücret şu suretle tesbit edil
ERZURUM vapuru 5 birin· 

~ 
miştir: 

cikanun PERŞEMBE günü sa- A. - 0,65 )/ 100 eb'adına kadar 1 - 499 beherinde!'• 
at 11 de PAY ASA kadar. 

azami 6 kuruş "7658,, 
130 X 100 eb.'adına kadar 1 - 499 beherinden ~------------------1 rabzon Yolu azami 10 kuruş 

, 
~ Hfti HOHM ~ 

.. . ·."4 "" . ~ 

fı· F. STROVSK1 
~ ..... 

~ 
Akademi Üyesinden 

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

... 
,.., 

·'' 

1 •st. Levazım Amirllil Satın 
~Alma tl.omisyonu illnar1 

lsttınbul levazım amirliğine bağ

lı kıt'at için 65 ton sade yağı 
18 12/r35 çar§amba günü saat 
15 de Tophanede satınalma ko • 
misyonunda kapalı zarfla eksilt -
mesi ~apılacaktır. Tahmin bedeli 
58500 liradır. llk teminatı 4175 
liradır. Şartnamesi 293 kurut mu 
kabilinde komisyondan alınır. is
teklilerin kanuni. vesikalarile bir 
likte ihale saatinden bir saat ev
vel tekliflerini komisyona verme
leri. "304" "7544,, 

DON ve YARIN Külliyatından 

YEN1K1TAPLAR 

Gizli Harpler 
Antoine Zischka 
Hamdi Varoğlu 

75 Kuruş 

No: 45 

Diesraeli'nin Hayatı 
Andre Maurois 

İsmail Hakkı Alişan 

100 Kuruş 
No: 46 

1 
Teni Merkezi: 

YAKIT Matbaası 

lstanbul 

' 

... ____ , 
İLAN 

lstanbulda kapalı çarşıda Astar -
cı ha11ında 13-14 No. lu deri imalat
hanesinde mevcut bilcümle makina 
alat ,.e ede,·atı sahipleri Ahmet \'e 

Mehmet biraderlerden satın aldığım 

cihetle mezkür makinelerde bir giına 
hak \'e ilişikleri bulunanların üç gün 
zarfında Sirkecide Türkiye hanında 
avukat İhsan Mukbille bana müraca. 
atlan ilan olunur. (V. No. 11554) 

Ha.ıreılarda 23 No. da Ali Şamil 

Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaası 

Ne,riyat direktörü :Refik Ahmet Sevengn 

195 X 100 eb'adına kadar 1 - 499 beherinden 
azami 15 kuru~. 

Tam 500 ve fazJa afi§erden: 
0,65 X 100 eb'adına kadar behcrinden azami 5 kuru~ 
130X 100 eh'adma kadar beherinclen azami 8 kuru' 
195X 100 eb'adına kadar beherinden azami 12 kuruş 

B. - 31 X 67 eb'adına kadar yapılan vapur, timendifer 
vesaire ilanlariyle müzayede varakalarının beher 
adedinden azami 4 kuruş alınır. 

C. - Eshabı tarafından Taksim meydanındaki duvarlara 
veya vücude getirilecek buna mümasil hususi mahal 
lere taliki arzu edilen afişlerin baladaki eb'adı 100 
200 ve azami 300 kurut ücrete tabidir. 

D. - Bir haftadan fazla te§hiri arzu olunan afitlerle şehir 
haricinde Yeşilköy, Bakırköy, Adalar, Anadolu ci
heti Bebekten itibaren Boğaziçi taraf ma taliki arzu 
olunan af işler yüzde 40 zamma tabidir. 
Bu son kısım mühürlettirildikten sonra eshabı tara
fından talik olunmak ~rtiyle zamdan istisna edi-

. lecektir. 
E. - El ilanları beher 1000 adedi azami Z50 kuru iicrete 

tabidir. Tevzii Afiş işleri Bürosu vasıtasiyle ye · 
dığı takdirde bunla:ın 1000 adedine ayrıca 50 k..ı. 
ruf alınır. 

F. - Matem ilanlarmın 100 adetten aşağı olmamak üzere 
beherinden azami 5 kurut alınır. 

G. - Resmi dairelerle m~nafii umumiyeye hadim cemı
yetler afiılerinden % 40 tenzilat yapılır. 

UMUMi MAHALLERDEKi LEVHALAR 

Madde: 3 - Esbabı tarafından deimi mahiyette olarak taliki 
arzu edilen saç, bez, muvakka ve kutlarla müşam
ba ve tahta üzerine boya ile yapılmış resimleri veya 
yalnız yazıları ihtiva eden levhalar aşağıdaki tari
felere tabidir: 

A. - Umumi mahallere tii).l•k olunan levhaların bet met. 
reye kadar olanlarından azami ayda 80 kuru§. 
Beş metreden fazla o!anların fazlasından azami 60 
kurut alınır. 

B. - Belediye tesiatı üzerine vazedilecek levhalar bet 
misline kadar zamma tabidir. 

C. - Mevkilerin ehemmiyetine göre birinci derecede 
olanlara tatbik edilen tarifeden Afiş işleri Barosu 
% 50 ye kadar tenzilat icrasına salahiyetdardır. 

D. - Birinci derecedeki mevkiler ıunlardır: 
Beyoğlu cihetinde: 

Harbiyeden (tramvay caddesiyle )-Galatasaraya 
Galatasaraydan - Tünele. 
Galatasaraydan - Karaköye 
Karaköyden - . Tophaneye kadar tramvay caddesi 

lstanbul cihetinde: 
Eminönü - V czneciler 
Eminönü - Sultanhamamı 

Eminönü - Balıkpazarı 

Sirkeci - Ankara Caddesi 
Çar§ıİçi 

Şifendifer istasyonları, vapurlar, Tünel istasyonları, 
plajlar, tramvaylar, otobüsler ve otomobillerdeki 
levhalar, sinema ve tiyatro aalonlariyle sahne perde
lerine ve kapılarına talik olunan reklamlar umumi
yetle birinci derece ta.rifesine tabidir. 

DÜKKANLARDAKi LEVHALAR 

Madde: 4 - Esbabının doğrudan doğruya icrayi sanat ettiği 
mahallerdeki ilanlar ve levhaların metre murab
baına ayda azami 50 kuru~ alınır. ikinci derecedeki 
mıntakalarda bu resim yüzde 30 nisbetinde tenzi
lata tabi tutulabilir. 

ilin tarif esi· 
ELEKTRiKLi LEVHALAR 

Madde: 5 - Elektrikli ilanlarla sureti mahsusada geceleri ten~~r 
edih~n ilanat ve bilumum levhalar için tarif eye ~0• 
50 zam yapılır. 

MÜTEFERRiK iLANLAR 

Madde: G - Müteferrik surette yapılan reklamlar aşağıdaki 
tarife mucibince ücurata tabidir. 

A. - Sokaklarda eşhas tarafından gezdirilen levhalarrll 
beher metresi haftada azami 100 kuru§tur. 

n. - Elbise üzerindeki reklamlardan haf tada azami 100 
kurus. • 

C. - Sand~viç tarzında e!hasm ön ve arkalariyle ledt-1· 
hace yanlarında gezdirdikleri reklamlardan azami 
200 kuru§. 

D. - Ticarethaneler tarafından etya nakliyatında kull:ı

nılan otomobillerdeki levhalar icrayi sanat olunan 
mahallerdeki ilanlar tarifesine tabidir. 
Eyyamı mahsusa ve muayyenede açık ve kapalı oto· 
mobilleri ve arabaları süsliyerek veya levha koyarak 
caddelerde gösterilen ilanat günde azami 500 ku
ruştur. 

E. - Hayvanat ile yapılan ilanat hayvan başır.a günde 
azami 300 kiıruf. 

F. - Bahçelerin, gazinoların, tiyatroların ve seyyar 
vesaitin camlarına yapı§tmlan veya muhtelif yerle
rine asılan azami 25 X 40 eb'adında parlak §effaf 
veya adi kaat üzerindeki reklamlarla her nevi fotoğ· 
rafların beherinden ayda azami 20 kuruş üurinden 
resim alınır. 
Bunların eb'adı daha büyük ise levha tarifesi latb k 
olunur. Bu le.he. -ücretlerinin tahakkukunda asgari 
müddet 6 ay olarak hesap.edilir. 

· Zeynepkimil Doğum evinin yıllık ihtiyacı olan ecza ve tıbbi 
malze.me açık eksiltmeye konu!mu~tur. Listesi levazım müdürlüğünd• 
bulunan ecza ve tıbbi malzemeye 490 lira bedel tahmin olunmuştıı~· 
Şartnamesi Levazım müdürliiğünde görülür. Eksiltmeye gi~mek is~ 
yenler 2490 No.lı'arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesıka ve 
liralık muvakkat teminat makbuz veya :mektubiyle beraber 10 / 
12 - 935 Salı günü saat JS de Daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (7442) 
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Rakı içenlere 
M ·CJD E! 
50 derecelik fevkalade rakı çı 

karmakla töhret kazanan Bilezik 
imalathanesi 

Bilecik Rakısı 
Baki kalmak şartile zamana uygun 

üzümden yaptığı 45 derecelik nefis 

OLGUN 
RAKISI 

Piyasaya çıkmıştır. 
Her yerde arayınız 

eiucitı r .... ,_ ..... ' 
-·~· ' fUUM;iil 
~ •ı&TI ttA• 
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Enkaz Satışı ... ,_..~· 
Herekede Hereke fabrikası· a~ele binalarından 46 metre 

boyunda ve 7.65 metre eninde iki katlı ve 33 odalı ahtap bir 
bina yıktırılarak enkazı satılacaktır. 

Taliplerin Birinci Vakıf Hanında Asma katta Feshane Şir· 
keti merkezine müracaatları ilan olunur. 

1 LAN 
Üsküdar hukuk hlıkimliğinden: 
Çengelköyünde Mandal sokağında 

S No. lu hanede mukim sebile tara -
fından ayni c\·de oturan lfocası Ke -
mal aleyhine açılan boşanma <1.avası 
üzerine müddeialeyhin ikametgalıı • 
nın mechuliyeti ha..<ıebile mpdde~nin 

. tnlebiyl~ ilanen tebHİat icrasına ka. 

rar ,·erilmiş ve bu baptaki dava at; 
zuhali sureti ile dantiye mahk~ 
divanhanesine asılmış olmakla laj4 
kat günü olan 26-11-935 ah saat.,_ 
de mahkem•ye gelmek ve arzuhal 

ı-ihi ilandan itibaren yirmi g~n S:,:: 
tında c~vap Yermek üzere keyfıyet ;. 
rıca gazete ile de ildn olun'!!!-<Yı 
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