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Italyaya Yapılacak Teklifler Hazır ! 
ltalyaya Adua, Ogaden ve Habeş idaresi altı~da Kellemizi koltuğu-' 
bir sömürge bölgesi, Habeşlere d~ Aksum ıle muza aldık .•. Bulgarlar 

Kızıldenizde bir mahreç verilecek Ondan sonra işbaşına Komşularile dost geçin
mek istediklerini 

söylerken-. 
Jlabeşler ktakalle cenubunda 

geldik! 

Alman nazırı Göbels ö
nemli bir söylev verdi taarruza geçtiler Sarrebrük, 5 (A.A.) - Sarre' 

da yeni yapılan radyo istasyonu · 
nun açılış töreni münaseebtile B. 
Goebbels, bir söylev vermiş ve ltalyan uçakları yeniden faaliyete başladı 
bilhassa şöyle demişir: 

Habeş işinin 
son safhası 

halyau - Habeş meselesi siya~a 
llemlnin mihYeri olmu~tur. Bütüıı 
Anupa hemen sadece hu işle meşgul· 
dUr. Bir taraftan İtalyan ,·e Habeş 
1.skerleri doğu Afl'ikasında harbeder
ken öbür taraftan AHupa diplomat
ları bir ellerinde zecri tedbir tehdi • 
di, öbür cllel'indc yeni bir sulh tekti· 
fi ile ltalyayı yola getirmeğe ~alışı· 
Yorlar. ltalyaya karşı tatbik edilen 
tkouomik zecri tedbirler kafi gelmi
Yccegi için petrol üzerine ambargo 
konması düşünülüyor. Fakat bundan 
en·el İngiltere ile Fran~a ltalyaya 
Yeni bir nnla:;ım:ı teklifinde buluna • 
taktardır. Bu anlaşma teklifinin for. 
h1lill1nü lngiliz Ye Fransrz harkiyr 
rnütehassuiları kendi aralarmda ka • 
"lılrhurl:l'rtnıslardn·. Diin aiaıunn T.8f • 
tliği maJ(tmata göre ıtalyaya teklıf 
edilecek sulh projesinin esasları şu · 
dur: 

1 - Habc~Jcrin mukaddes ~hri O· 

lan (Aksum) Habeşistanda kalmak Ü· 
tere ( Adu\"a) ltalyaya Yerilecek; Da
n:ıkil tarafında yine İtalya lehine o • 
larak bir sınır tashihi yapılacak; ce · 
rıupta (Ogaden) ~ölü İtalyan Soma · 
lisinc ilhak olunacak; bunlara muka· 
bil ltalya dn Britrcde Habeşistana 
bir kulvar ile birlikte Kızıldenizdcki 
(A8.5ab) limanında bir maht"1!Ç 'we · 
rek. Bu suretle ltalya ile Habeşistan 
arasında bir arazi mübadelesi yapıl · 
nuş olacaktır. Ancak bu arazi müba
delesinden başka Habc:.istan üzerinde 
İtalya için ayrıca bir koloniznsyon böl 
gesi ayrılacaktır. Bu bölgenin şark 
sınırı, <Ogadcn) ve İngiliz Somalisi
nin imdiki smırı olacak, garptaki sı· 
nırı da (Tana) gölünden başlryarak 1 
lngiJiz Kenra~ı ile ltalyan Somalisi ·j 
ilin birleştiği noktaya \"aran bir hat ı 
teşkil edecektir. ltalya için aynlacak 1 
olan bu kolonizasyon bÖlgesi üzerindt> 
ltaıyanın ziraat ,.c ticaret yapmağa 
''e gö~men yerleştirmeğe hakkı bu . 
lunacak, fakat bu yerler iizerinde si· 
~·asal egemenlik yine Habe~ impara · 
tornna ait olacalttır. 

Bununla beraber Jngiliı ,.e Fran • 
sıı mütehassısları araeında bir takım 
ihtnar1ı noktalar vardır. Çünkü Fran · 
8tılar ltalyanlara ,·erilecek imtiyaz 
haklarını daha ziyade genişletmeğe 
taraftardır. Onun i~in bu esaslar il · 1 
Zel'fnde ufak tefek deği)klil;ler bu · 
hınnınsı muhtemeldir. Bu suretle ha· 
:r'rlanmal\ta olan sulh projesi kat'i 
bir şekil aldıktan sonra İngiliz dış 
hakanı Pnrise gelecek, burada Fran · 
81ı dış bakanı ile görüşecektir. Ondan 
Sonra ltalya 11ükfımetine bilidirilecek· 
t• 1 
ır. J<~ğer l\lusolini bu teklifi müsaiti 

bir surete karşılarsa (12) biı-inci kiı • 
~Unda CcneHedc toplanarak petrol 1 

Oıerine ambargo koymak mesele.,.iri , 
tetkik edecek olan komisyon müzakc· ; 
teslni bir müddet iı;in geri bıraka ·ı 
taktır. Aksi takdirde zecri tedbirlerin 
tenfşletilme.si meselesi ele alınacak · 
tar. 

işte İtalyan - Halıe~ meselesinin 
~il Son ıoıafhnsı bundan jbnr<'Hir. 

ASIM US 

"Bir ordumuz vardır, fakat bu 
orduyu milletimiz aleyhine kul -
lanacak değiliz. İhtimal bu or • 
dıuyu hiç kullanmıyacağız. Fakat 
her hangi bir millet, bili uçaklar 
ve bombalarla ınedenileştinneğe 
kalkıştığı zaman böyle. bir ordu -
ya malik olmakla bahtiyar olaca
ğız. Bizim ordumuz, bize çok pa
halıya mal oluyor. Çünkü bu or -
du, şaka olsun diy~. v~cude geti · 
rilmiş bir ordu degıldır.,, 

Muhaliflere hücum eden Bay 
Goebbels, şu sözleri ilave etmiş -
tir: 

"Muhalifler, iktidar mevkiin· 
de bulundukları zaman hiç bir i~ 
göremc"diler. Eğer bugünkü mu -
halifler, muhalefet mevkiinde .Jm. 
Iunduğuınuz zaman bize fikrimizi 
ortaya atmak hi.irriyetinin veril · 
miş olduğunu muahaze makamm· 
rfa söyliyecek olurlarsa onlara hu 
suretle budalau hareK'et etmele -
rinin bizim de ayni veçhile hare · 
ket etmemizi istilzam etmiyeceği 
cevabınt veririz. 

"Eğer işler fena gidcek olursa 
kellemizi koltuğumuza alarak bu 
işe girismiş olduğumuzdan siya • 

Bulgaristanda sigara kutularr 
içinden çıkmakta olan bu resim, 
Bulgaristam ve Bulgaristandan 
(gasp) olunan araıziyi göstennek
tedir. El, tamirat borçlarını işa • 
ret ediyor. 

Resimden çok güzel anlaşıla • 
cağr üzere, bütün Trakya, ta ls • 
tanbula kadar Bulgarlardan gas· 
polunmuş gibi gösterilmekte, aşa
ğıdaki bulgarca yazıda da şöyle 
denilmektedir: 

Bulgar, 
Mukaddes olan gayeyi unut • 

ma, utandırıcı Nöyyi muahedesi • 
nin imhası için yorulmaksızın ça
lı§. 

Nerede bulunursan bulun, ıu
uu lı.lırla iki: .ı\lti lf e1'a. clü!:!c:rac:u, 

altı defa !kalk. Muvaffak olamaz· 
san, yine teşebbüs et, böylelikle i-
l . ·ı . ' erı ve ı erı .... ,, 

Bulgarlar her fırsatta komşu -
1arile dost geçinmek istediklerini 
söylüyorlar; dostluk bu mudur? 

sa mızı başımızla ödeyeceğiz. Çi.in •-------
kü mes'uliyetleri parlamentoya Başbakanımız 
viikleteıneviz. İktidar mevkiinde 
İrnlmak istiyoruz ve kendimizi fi. Başbakanımız General lsmet Franıanın ıulh müzakereıi ne eıaı olmak üzere hazırladı~. teklif: kir km'YetiylcJmüdafaa edeceğiz. .tnöniinün Ankara vapurile Zon • 

[Dört köşe çizgilerle gösterilen şimalde Eritre hudu~undc:k.i, ce- Riz süngülere. oeğil milletimizin guldağa gitmesi ve orada !ş Ban-
nupta İtalyan Somalisi hududundaki arazi ltalyaya veı?l~n?sı ı_ste · muhabbetine istinat ediyoruz.,, kası tarafından kurulmuş olan 
nilen verelrdir· Tana gölünden Kenya ile ltalyan Somalısınm bırleş- Sömikok fabrikasını göriip Fil -
tiği yere kadaı? düz çizgilerle göst eıilen arazi koloni~asyon bölgesi MEKSIKADA KARIŞIKLIK yos hattından Ankaraya geçmesi 
yapılmak istenilen y~rler~ir. F~ansızlar •. buna,. mukabı_l İtalyanın ~a Meksiko, 5 (A.A.) _ Henüz kararlaştırılmıştr. Başbakanımız 
Habeşlere Eritrede bır şerıt _h~lınd~ ara~ı ve l~ızıl dcnızde Assab Jı. teeyyüd ebniyen haberlere göre bu seyahatini geri bırakmıştır; 
mamnda bir mahreç veıınesım te klıf edıyorlaı.1 Okasaka'da siyasal karışıklıklar Ankara vapuru dün mutat posta-

Londra, 5 (A.A.) - HavasJ • H b . çıkmıştır. Yedi ölü, bir çok da ya hm yapmak üzere Karadenize git. 
E k e ralı vardır. miştir. m~~~i~n ö~~diği~ ~~ s l a ş ımpa- ___________________________ _ 

ltalyan - Habeı davasının mus- •• J •• b 
1 4 

b • 
liha_ne birtarz~a halli için bir ratoru o unce... lstan u un 1 ın garsonu 
proje hazırlamaga memur Fran · Ji l •• 'fl . d 
SIZ - İngiliz eksp~rleri, ltalyan - a yanın umı erı e 
Habeş hudutları boyunda ba~ı söndü mü? Yüzde on meselesi, Garsonlar Mektebi 
tashihat yapmanın ve İtalyaya, lf· - • -r:> • • • k d • 
letilmek üzere açık bir bölge tah· ve ecnebı ışçıler hak ın a cemıyet 
sisinin muvafık olacağını teslim başkanı neler so··yledı·?. etmitlerdir. Buna karşılık Habe 
şistana da, Kızıl denizde bir mah · 
reç verilecektir. 

Fransız ve İngiliz eksperleri a

rasında çok önemli fikir ayrılık 
lan var ise de bu ayrılıkların, Bay 

Laval ile Sir Hoar arasındaki ge

lecek mülikatun önce bertaraf 
edileceği umulmaktadır. 

İngiltere, Adua ıehrinin ve 
bununla, Eritre arasındaki Ama
me bölgesinin ltalyaya verilmes!
ni kabul etmektedir. 

Gene İngiltere, Da.nakil ilinde 
ufak bir hudut <leği!ikliğine d~ 
itiraz etmiyecektir. Kıynıetsiz bir 
çölden ba§ka. bir sey olmıyan 0-
gaden de, İtalyan Somalisine bağ 
la nacaktır. 

(Sonu Sa. 5 Sii .• 1) 
E.~ki imparator Uj Yas:m 

( Yu.:ısı :J inci S<Q ıfud11) 

En çok üyesi 
olan cemiyetler, 
hiç şüphesiz es · 
naf cemiyetleri . 
dir Mesele böyle 
olunca, en zen . 
gin cemiyetlerin 
de esnaf cemiyet· 
Ieri olması luzmı 
geldiğini herkes 
tasdik eder. Fa . 
kat bu, tamamile 
aksidir. Yani es · 
naf cemiyetleri, 
en fakir, kendile
rini giiç idare e . 
den cemiyetler -

1 dir. Onun için bir .. 
çok cemiyetler. Mu,terek Eınal 
bir araya topla . 

narak masrafları kısımşlardır. Bu 
bir araya toplanan esnaflar, dör· 
diincü Vakıf hanının ikinci katın-

Cemiyetleri dördüncü. llWVP iJa. 
recilerintlen bir gurup 
da bir çok odaları işgal etmekte 
olan "Miişterek büro,, da çalışınak 
tadırlar. (Sonu Sa. 6 Sii. 3) 





taretler 1 
enkitte haklı 
çıkmak Universite Hukuk Fakültesinde iki t., ~- politika, uter teltnilı, u· 

~:eu:~~.::;e;e::;; yıl üstüste dönen talebeler 
Ilı Uam kalı lıalJı, kôh lıak-

llrfinür. Tenkit yapan ada- •• • • 
~--~tiJr görünmesi bir psi- Profesorler kurulunun verdı{lı kararın talebeyi 
;:::::.z;-::-__patik sevindirecek mahiyette olduOu söyleniyor 
..:_.,iter münekkit demaıoii yap-
~ lflretiy/e •empatik görünüT Üniversite fakülte talimatna. sans yapmış olanlar, aşağıdaki rinde bulunan 90 doçentten 80 i ""-i mesi mucibince iki yıl üstüste dö· şartlar içinde yabancı üniversite· imtihana tabi tutulmaktadır. Her 
'9 ~k lıata etmif oluruz. De- nen talebenin kayıtlan silinmek. lere gönderilecektir: doçent bu ayın sonuna kadar im-
..,., ıiinin muoallalriyeti pek kısa tedir. Yalnız bu silinme talimat . 1 - Doktora yapmak isteyen tihan vermiş bulunacaktır. Şim · 
~ · Ve %Ciman denen balyoz o- namede bazı kayıtlara tabidir: doçent, doktorayı hangi memle · diye kadar 7 doçentin imtihanı 

lfiratle malıoeder. Üniversitenin herhangi Fakül . kette, o memleketin hangi Üni · yaprlmıştır. 
..,.relmiiin muvallakiyeti oroji- tesinde olursa olsun iki yıl üstüs· versitesinde ve hangi konu üze · KOLTOR DiREKTÖRLÜ • 
...... laücu %.!Jd" te sınıfta kalan talebenin tJni • rinde yapmak istediğini, hizme · laONDE _ Kültür iş~rlan ev . 
n.. mlar da yapmak de5 :. ır. versiteden kaydı silinir. Fakat bu tinde bulundugu" fakültenin de · ki d Vf'İZLal ı. ol 1 in b" vel gün en kalan toplantılarına 1111 nücum ıa o •a •a ır talebeye, eg" er iki yıl sınava gı'r . kanlıgı" na bir dilekçe ile bildirir. d d ...__ dün e evam etmişlerdir. Dünkü 
.:.:ı:n i~in tatlı, tatlı dedikodu memişse, bir yıl daha devam hak- 2 - Fakülte Dekanlığı dilekçe- toplantıda okulların müteferrika 
~ 1opar. Fakat lıiçbir 21411ftan: kı verilir. Bir yıl sınava girmiş, bir yi Fakülte Meclisine sevkeder. işlerinin ve okullardaki himaye 
.,.,,,,__ - Bu aJam lıalılı, dediği Jai· yıl girmemiş olanlar da profesör Fakülte Meclisi doçentin dileği ü- kurullanmn nasıl idare edile . 
~ 1t.:.:ı.._~! .J• ler kurulu karariyle bir yıl daha zerinde ve etrafında incelemeler cegı" · hakkında göriiı:zülmuş·· ve ev 

' .üuniinü oeruırme.z. Üniversiteye devam edebilirler. • ~ il yapar: velki toplantı ile bu toplantı bir . 
"""'ine/tiridin mavallaki;;eti, lki yıl da sınavlara girerek mu • a) Doçntin ayrılmasının fakül- Ieştirilerek kültür işyarlan için 
L. İnin bir anda lıüoiyetini tle - vaffak olamıyan talebenin kayıt. te tedrisatını sekteye uğratmıya • bir çalışma programı hazırlan . 
~elt tenltit ettiği adamın lan silinmektedir. Yalnız Edebi . cağı, mıştır. 
hrtı . . . bil • • yat, Fen, Tıp Fakültelerinin b) Verilecek iznin, doçentin, · O 
~ crrı, ''2ne ~re meıı ve ııte- son sınıflarında iki sınava girip üniversite talimatnaınesinin 40 TIP FAK L TESINDE TOP-
l:..~· ~yf eri bu imkanlara göre de muvaffak olamıyanlara bir yıl mcı maddesine göre, geçireceği LANTI - Tıp Fakiiltesi Prof e . 
~aması ile mümkün olar. daha devam hakkı verilmektedir. doçentlik imtihanına üç yıl için • sörler Kurulu dün Rektör Cemil 

ltu çetin bir yoldur. Bu yolu Bu haktan Hukuk Fakültesi tale · de girmesine engel teşkil etmiye- Bilselin başkanlıfğıkülalt~daihbir 
ı. _ .J _, .J besi istifade edememektedir. ği toplantı yaparak a · tenın ti-

L... --"":" Renuini lıisı.erinuen, CIT%U· Du"n Unı'versı'tede Profeso"rler ce ' yaçlan ve durumu etra!mda gö . 
~ • .J bil k .J c) Doçentin doktorayı, kendisi- .. ·· 1 d' 
•, ~-tecrıt ~ue ece uerec~· Kurulu Rektör Bay Cemil Bilselin ne verilecek müddet içinde yapa- n.ışmuş er ır. 
ler erterpye •ahıp olmak demektır. başkanlığı altında bir toplantı ya- bileceği ve bunun üniversite için YABANCI TALEBEYE DERS 
~ ..,.erjiye .alıip olan adam ar- parak Hukuk Fakültesinin son sı- faydalı olacağı, Fakülte Meclisi· - Üniversitede okuyan yabancı 
L.:~ lruır, bir ln•ltanç olmaktan nıfmda _iki yıl muvaf!~k olamıyan nin incelemelerinden anlaşıldığı memleket tebaasından olan tale • 
~an, yaratmaya yol açan bir . talebel!-ın k:ıyıtlan sılınme d~ • takdirde Fakülte Dekanlığı dilek- beye türkçe öğretmek üzere Diş 
'- demektir. Çünkü bu cinı a- m~u ~ncelıyerek ta!e~e lehınde çeyi, incelemelerin sonucu ile bir- Tababeti dershanesinde kenclile -
' kal d • yem bır karar vermıştır. Karar likte, Rektörlüğe sunar. rine ders verilecektir. 

., asın a. Kültür Bakanlığına gönderilmiş- Doçentin yabancı memlekette YABANCI DiL DERSLERi -
L- - Ben fU iti fÖyle yopar- tir. Sonuç gelecek cevaptan sonra ne kadar kalacağmı Dekan ve Or- Yabanc~ı dil derslerine dil bildik
~ dediği %Ciman hakikaten o belli olacaktır. dinaryüs Profesör tayin eder. Bu leri için devam etmiyecek talebe-
L',bütün icaplarını hatırlamıı Duyduğumuza göre bu karar müddetin üç sömestreden fazla ol nin smavlan 14 birinci kanunda 
._ fltlam lacıleti ruhiyeıi vardır. talebeyi sevindirecek mahiyette · maması kabul edilmiştir. Edebiyat Fakültesinde yapılac;,.ak-

-~ Wt/Gl' • ind.c-ıcnlıit dir. =-4..- Bir vı1 icinde aynx falğijtedenJ- tır. ' 
:~laer§e7f.n önce-lie~' ~12'pdl11t'" 1/flh'tf'e)-'tlt!fft ıuCien l8zla cf099Dte isin -.erllull mi'* ·Waftitt~ ~ det 
Li ~enlıit eden, kendi arzularına, docentler yecek ve yabancı memlekette kal- vam eden talebelerden bazdan . 
~l dığı müddet için de yalnız maaşı nm konferans ve toplantı gibi ve-
"'- erine, emellerine huduı çi· Doktora yapmak üzere yaban- verilmekle iktifa edilecektir. Yol silelerle dil derslerine devam et . 

oılom demektir. cı memlkeetler üniversitelerine parası tahsisata ilave olunmamIŞ" medikleri görülmüştür. Devamsız. 
~ B6Jle bir der-ıni laOTpten Mon· gönderilecek doçenller hakkında tır. lık günleri yıl sonunda yapılacak 
a. sıkan tenkit aeri halılı olur. yeni bir talimatlıanle hazırlan · Docentlerin imtihanı sınavda yer alacağı için kendile . 
•1ıa.t1t1nı aempati kammr, ue ~ıştır .. Bu talimat~ameye göre -q· rine rektörlük tarafından ihtar 
&t;;. bir tenkit karıuında kötü nıversıte doçentlennden yalnız lı- Üniversitenin türlü fakültele • yapılmıştır. 1 
~. lıötü İf bir sabun lıöpüfü g;. !!!!'!11!!!!.!!!!!!!!'!!l!!!!!!!!•!!!!I!· ~l!l!!!!!-ım!!m!!!9!!!!!!!1!!!!1!!1!1!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!1!!!1!!!!!~!!9!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1m ! eri!, kaybolur. Fakat Yanlıı öl- Konservatuvar bınası ıçınf Yıkılan rıhtım (Kadıköy su şirketinin he-
~ ba,lıyan, kin oe hır• dolu tadyo salonu J sap'an gözder. geçiriliyor 
~ er ne kötü e•erleri orta· Şehzadebaşmda yapılacak kon· yapı ıyor Maliye memurlan tarafından 
.. lıaltlırabilirler, r-e de kötiilii- servatuvar binasının en üst katın. tki gün evvelki Lodos fııtması Kadıköy Su Şirketi hakkında ba-
!'ıt. lef ~eJrebilirler. BUakU bu da bir radyo salonu yapılması ka- esnasında dalgalann tesiriyle ha· zı incelemelere başlanmıştır. Ay. 
La: eserler bir kötülük tolıumu rarlaşmIŞtır. rap olan Kadıköy ile Haydarpa . nı zamanda beledive de kendisi · 
-~e ortalıkta dolaıırlar. şa arasındaki rıhtımın tamiri için ne verilmesi icap eden hisse üze. 

Ciinkü bacın kötü oe lıaluu Projeyi yapacak olan mimar belediye tarafından dün tetkika. rinde tetkikat yapmaktadır. 1 
~ 6• iti la k"k kö Tölziğ bunu gözönüne alarak as- ta başlanmTatır. · Şirketin maliye ve belediye his-
'-. ır fen t a ı aten "tü o- ri bir radyo stüdyosunu projeye '"S'~ .. • • selerini tamam verip vermediği ....._••1'in sapcuağlam ayakta kal- ilave edecektir. Fen heyetı muhendıslennden gözden geçirilmektedir. 
~ Hbep olur. birkaçı dün yerine giderek bir • 

i.:...'• nevi tenkit kötü eserden Ankarada arşiv keşif hazırlamağa başlamışlar. Mımar Turak Almanyaya 
~ lıötiidür. direktörlüğü dır. dönüyor 

'-... Sadri Ertem On bin ton kok gelecek Atatürk köprüsünün iki yanma --...... ----·••ııu-• "_ .... _,___ Haber aldığımıza göre Aıika · yaprlacak olan meydanlar ve hey 
karanhk sokaklar rada Başvekalete bağlı olmak ü İstanbul piyasasındaki kok buh keller ile tstanbulun en göze çar. 

zere bir "Arşiv Genel Direktörlü- rarunı ortadan kaldırmak için E pan bir yerine yapılacak büyük 
de ~bulun muhtelif semtlerin · ğü" kurulması hakkında tetkikat konomi Bakanlığının dışarıdan bir inkılap heykeli için tstanbul 
d....~~unan birçok sokakların ay- yapılmaktadır. Bu tetkikler iyi bir memlekete kok ithaline müsaade Vali ve Belediye Reisi ile temast!l 
d~ kavuşması için bazı bele. netice verdiği takdirde İstanbul • ettiğini yazmıştık. llk parti kok bulunmuş olan Alma.~ heykeltrJ.. 
~. tubeleri faaliyete geçerek da bulunan hazinei evrak direk · bu ayın yirmisinden sonra gele . şı profesör Torak bugün Alman . 
~ tenviriye parası topla • törlüğü de Ankaraya nakledile · cektir. İstanbul piyasasına on bin yaya dönecek ve projeleri hazır · 
~d1rlar. Bu sokakların man- cektir. ton kok sokulabilecektir. lıyacaktır. · 
~'!'il, daha ziyade kış günlerin- -------------------------------..;.._. __ _ 
h.i'lı&kikaten berbat olduğımdan Fratellini Kardeşler Avustralya Yo!und"a: No. 73 - 6 birine kanun 1935 
~'?~klarda evleri bulunanlar 
{>ara 'tiriye namı altında istenilen 
~l'tl~ hoş görmektedir. Bununla 
~lttİiuer tenviriye parası ancak e
~"k ve havagazı lambalan bu
'-ldi"'= sokaklardan alınmak laznn 
L.:,"Jginden, belediye, bazı şube-
~dığı tenviriye resminin a . 
~ t,elo.U~ için alakalı makamla
lh~~·ıgat yapmış, aynı zamanda 
~SOkaklarm lambasız oldu. 
~1=.a da sormuştur. Belediye şu -
~ i~lft alacafı malfunattan son. 
it(, ~basız sokaklan bir sıraya ,. tunaa eanbazlaanelırintı çallftlll <Fratelllnl karth,ZerJ Avllllralyatla oıııuntın &lr eambazhtıne dlrektlJrD tar'!· 
~k Ye lstanbulun umumi SU· lyulan çal•nlllllftır. v~ kardef 11ola ÇI kıyorlar. Aıalıdaki reıimlerl11 diinga nın bu en mefhUr komiklerinin ıegaha 
J)la~ tenviri işini beş senelik bir tlnl takip edeceblnı.. Bu ırtaeertll/I w ke taltlp etlebtlmelc ~ bu rnlmleri kaerelı . coplamak ,,. bir kollekaigon 
~ bitirecektir. gapmaJc ldmıulır. I 

1 Gezintiler 

Nereden nereye? 
iki ü' yıl önceki Çin - ı,._ 

döğüıü ıırcılarmda idi, bir luıriJıa. 
tür görmüıtüm. Bir adamı •al.de 
okurken 6Ö•teren ba •erili resim
ler, "kendi halinde oğır 6'Jflı 6ir 
zavallının nci.ıl çıldırJıfını anla
hyordu. Biribirine çoJr bms•,yen 
tele heceli Çin adlara, kumanJon, 
dağ ve ova Uimleri ipnllett ~11nl
mm çopraıılr bir lıör düfiim ol,,,.. 
ca, akıllan zioanadan ~iarnaıtı. 
Çang, Çenge •aldırdı. Ç._g Çelfte 
ııı tutıalı eİti. Çang Çan11 prın1f1 
düfiirdii, Çin Yangın ~limle, 
Yanlı Ç •nııin elinde diye aürip 
giden telytaılan 681fekt•n adomı 
~iled en çılıarabilircli . 

Rahmetli Alamet Raaim, bir ya. 
:zııında mimlı için ~'HalıHcatin 

kabanlı darmuı bir ı•lıli bediJir,. 
tlemifti. Bu gerçelı, ~ oe 6010-
da daha ltabanlt oe daha ~ptel 
görünür. T arilae yalnu o kari/ıa
tür /tonsa çafın ralıa canlon11. 

Şu.,. Pnlerde lta/71111 - Hı. 
bq kavgası da bir JrarilıatiiT kona
.,, oldu. Kaynaklar Jelifince,.,.. 
lıalann altt Jrara, Jraraı d ola70r. 
Şüphe yok bunların aneaJr lmW 
Jofnıtlur. Falrat gene telli tel.Ia 
malrinelerin fİrnfellleri, ne ra470-
lar ne de bu afuria canla 6Qfl• 
çallfan binlerce gazete, •ergefin 
/cendmni gösteremi70r. Ba, 6-rG 
baılta bir iti aniırdı. lrlaıwla bil
ginlerinden ünlü bir tarihgi, W... 
lerce ydlık Jraranlı/Jar içint/e ~,. 
pınarak alh ciltlilı bir aer yasa • 
yormaf. "Aryio,, lerle ,o1ıı,,,.,, 
loı mahzenlerin çiiriiJr laavanıtl• 
dferlerini tüJreterelc fÖZ • nara 
Jökmüt, talılOT, yadı ttıjlar iUtiJ. 
ne ömrünü sermif oe •Onar da ifı. 
bu kocaman bilti aJtıhm ....,_ 
..... .so.. -~...,....,.,..,.. •ô.1J 
Jüeltmeleri 7tJPt1rJren, ,,._.,. • 
leri önünde bir tabanca pcdlaıtnf, 
bağr.,mtılar, lıotufmal11r obnııı. 
Tarihçi cam arkasında ,_,.,.,.. 
görmiif. Sokak ortaaıntla da il.
dürülen adam yahyormaı. U,.Jı • 
lar, alıla ydın te1'er 861'iyM1e • 
miıler. En son · kendin rıh1tı, 
poli• bQf luı, laalk baılıo tiirUi ... 
latmıılor. Kimi öldüreni ....,.,., 
kimi eamer demİf. Caset.1•4• 
İf öyle dallanmq buJalılanmq li, 
arhlı bu hör Jöfüfii içinde tloft-. 
yu bulmak çaresi lıalmamq. Ai
fatn, %t1Vallı aiam çallfl'IG otl,,.. 
na çekilince, kendi Jrendine: 

- Şu Jrocaman elitlere 6itiin 
ömrümü verdim. Banlar Wnferc:e 
yıl önce olmaı saıHlflara. li7fl*l4 
•oysal itlere ayna olacak Ji~ _. 
oanmaıtam. Bugün barnımnm 41-
binde bir •ilah patladı, bit al,,,,. 
öldü. u,alr.lanm, ben, po!u, .llH
teler, bütün devlet maJıinai af • 
raftı. Bir İp ucu brılamoılı. G*fll
iin ne katlar salJı bir ıe1 dlclap. 
nu anlamalı için bu lttuları ro• 
tar bile. Şu halde barnanan df. 
binde, gözleri önünde olan bir -. 
yayı aydınlatamıyan bir aJaım,.. 
binlerce yıl önceki lıaranlılı dü
ğümleri çö:zmeie kalln,,naı Jii • 
petlüz Jelililr tlefil de neiir? .. 

Demİf ve lr4fıt tomarlannı 
kaptığı gibi ocofa cdmq. 

Bugün ltalyan - Hab91 NOG

fı üstünde JronUJan!ar acaba 6-
tarilaçiye benzetilemnler mi1 .. 

s. G•••• 
T ~kir dağına gönderilen 

mahkumlar 
tstanbulhapishanesindeldmal 

kUmlarrn fazlalığı gözönüne alm
mış, yirmi mahktlm dün Teldrda. 
ğI hapishanesine gönderilmiltfr. 
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1 asarruf Haftası 
Mühendis 
mektebinde 

___ ..... ___ _ 
' Eski bir cine.yetin 
suçiusu yakalandı ,c\nkarada okullarda törenle kutlanacak Vaziyet normal 

şeklini aldı 
Ankara, S (Telefonla) - He;· 

yıl olduğu gibi bu yıl da Tasarruf 
Haftası bu ayın 16 sında yapıla -
cak ve bir hafta sürecektir. Bu 
haftanın ilk pazarı olan 15 -
12 - 935 günü, Ankarada bütün 

Harice çıkarılacak ham 
demir üzerinde bir 

kanun lô.qiyası 
Ankara, 5 (Telefonla) - Ha· 

rice çıkarılacak eıyalar arasında 
ham demir ve buna benzer eşya· 
nın ihracım men için yeni bir ka 
nun layihası hazırlanmaktadır. 

Ankarada atlı spor 
müsabakaları 

okullar Saman pazarında Tasar 
ruf Haftasının törenini yapacak· 
lardır. 

Kültür Bakanlığı Tasarruf 
Haftasının bütün okullarda kut 
!anmasını tebliğ etmiştir. 

1 arihi eserler halka 
teşhir editiqor 

Ankari, 5 (Telefonla) - B~ 
yıl Alacahöyüktc Kültür Bakanlı· 

ğı tarafından yaptırılan hafriyat 
sonunda elde edilen tarihi eserleı 
Ankara Etnoğrafya müzesinde 
açılan bir pavyonda halka teşhit 
edilmeğe başlanmıştır. Ayrıca 

Kültür Bakanlığınca bu eserler 
için daimi bir salon inşasına ba~
lanılmıştır. Salonun bitirilmesine 
çalışılmaktadır. 

Mali kanunlar ve 
kararlar mecmuası 

.i\Iühendis mektebinde talebe - Katil, arnadaşım bir ala
nin açlık grevi yapması mesele . cak yüzünden vut muştu 
sini tahkik i~in Ankaradan gelen 
Bayındırlık Bakanlığı başmüfet . 
tişi Bay Halim ile, ı\lemurlar Mü. 
di.irü Bay Nafiz dün de mektepte 
incelemelerine devam etmişler, 
idare ve talebe ile teması artır -
mışlardll'. 

Grev hareketine talebeden ö : 
nayak olanlar bulunduğu anlaşı . 
lırsa, bu talebe şiddetli ceza göre. 
cektir. Bugün mektepte tabii hal 
avdet etmiş bulunuyor. Talebe 
muntazaman çıkmakta olan ye -
meği yemektedir. 

Taleb~nin ;yemek istemediği 
yeıneklerı, aynı mektepte bulu -
nan ınmurlar hic itiraz etmeksi . 
zin yemekte de,;am ettiklerinden 
yemeklerde - kendileri için -
hiçbir değişiklik olmadığını söy . 
lemektedirler. 

Dünkü hava 

Emniyet müdürli.iğü ikinci şu · 
be memurları evvelki gece Emiı'
gancla, iki sene evvel işlenen bir 
cinaytin failini yakalamışlardll'. 

Adı Mustafa oğlu Tevfik olan 
ve 45 yaşında bulunan katil tstin. 
yede Mahmut çavuş mahalesinde 
Süleyınanm kahvesinde arkadaş · 
larında.n Rizeli l\Iahmut oğlu 
Du:sunu 25 lira alacak yüzünden 
bıçakla yaralryarak öldürmü~tü. 
Katil vakadan ~onra kaçnu~. A . 
nadoluda dolaşmış, on .gün evvel 
de aıiık unutulduğuna kanaat ge
tirerek şehrimize gelmiştir. 

Tevfik Emirgiında Reşitpa~a 
mahallesinde 72 numaralı sütçü 
Cemilin evinde saklanmıştır. Tev. 
fiğin geldiği zabıta tarafından 
haber alınınca takibata başlan -
nuş, katil sokağa çıkmayınca ev. 
velki gece eve bir baskın yapıla . 
rak Tevfik kömürlükte yakalan . 
mıştır. 

Ankara, 5 (Telefonla) - An· 
kara Atlı Spor kulübü bu ayın 15 
inde kulüp sahasında bir Ankara 
ve civarı Atlıspor müsabakası ter 
tip edecektir. Bu müsabakanın 
yapıldığı günün akşamı da ku - Ankara, 5 (Telefonla) - Ev· Kacaeli va vuru geri dön-
lüpte bir tedansan verilecektir. velce beşinci sayıya kadar çıkarı-

Tevfik cinayeti itiraf etmekte -
dir. Adliyeye verilecektir. 

SiGARA YÜZÜNDEN ÖL -
DO - Kadıköyünde, . Saatçibc.ışı 
sokağında oturan jandarma yüz . 
başılığından mütekait Ha§imin 
mefluç zevcesi Bayan Mukaddes, 
evvelki akşam yatağında yatar -
ken sigara içmiş, bir aralık siga · 
ranm ateşi düışe~·ek yorganı tu . 
tuşturmuştur. Haşim ve hizmetçi 
kız bu sırada evde olmadıkların . 
dan yorgan iyice yanını~. Bayan 
Mukaddesin vücudunu da yak . 
mrştır. Hizmetçi kız eve döndüğü 
z:ım:ırı Ra3·!:ın folnı.ddl'\c:i XIH h11l 
muştur: 

• lan ve sonradan neşri kesilen Mali dü, bugün kalkacak 
ıhrac edilecek balıklar- Kanunlar ve Kararlar Mecmuası-

dan alınacak vergi nın yeniden çıkarılması karlaş . 
Ankara, 5 (Telefonla) _ Ha· tırılmış ve altıncı sayısının hazır· 

rice çıkarılacak balıklardan §İm· lğına başlanmıştır. 

Büyük fırtınadan sonra bir par 
ça yatışan hava, dün tekrar fır -
tmaya döner gibi olmuş, rüzgar 
lodostan sonra batıdan esmeğe 
başlamış ve hızı bir aralık sani • 
yede 18 metreye kadar vükselmiR-di!~ kadar alınmakta olan av res em 1 ·:n 

mının kaldırılacağı yazılmıştı. iii: S p Q R ı Wi 
Buna dair hazırlanan kanun layi · İi ... ----------- il 

tir. ~ .. 

Akşam üstü gökgürültüsü ile 
başlıyan yağmur ri.izgarın şidde • 
tin· fodirmiş ve bir mi.idrlct ya . 
ğan1·~nrur saat.20 :te do~ru ilin
miştir. Düillimamnuzdan Kalka • 
cak olan vapurlardan Tayyar, Er-

hası Kamulaya verilecektir. 

Cerrahi kengresi ve biz 
Ankara, 5 (Telefonla) - Bu 

yıl Mısırda yapılacak arsıulusal 

cerrahi kongresine mem'eketimiz 
adına Operatör Mehmet Vasfi gi· 
decektir. 

Kon yada 
Su iş \eri he başlandı, 
kanallar temizlenecek 

Geçenlerde Ankaraya giden 
Konya ilbayı Cemal Bardakçı 
Konyaya dönmüıtür. ilbay An
karada su işleri için temasta bu -
lunmuş, kesin sonuçlar almıştır. 

Beyıehri gölüne akıtılacak S=ı· 
rı Su'yun projesi Vekaletçe onan
mııbr. Suyun göle akması ile se . 
viyeai 15 santim yükselecek, 96 
buçuk milyon ton su kazanılmıt 
olacaktır. 

Göle kanalın açılması için ge· 
rekli araçlar yerine gönderilmi, 
faaliyete geçilmiştir. 

Sarı Suyun göle akışı üzerine, 
Karaviran ve Hotamış bataklık
ları da kurumuş, 50 bin dönüm· 
lük, bitek (münbit) bir topraktaıı 
f aydalanılnuı olacaktır. 

Diğer yandan, şimdiki kanallar 
temizlenecek, Karahüyük ve K3 
rapınara ana arklar açılacaktır. 

Su İ§leri için llbaylığın yapa
cağı 60 bin liralık istikrazın izni 
ve buyruğu da gelmiştir. 

İsviçreli su uzmanı lkincika -
nun ayının ba§ında Konyaya ge-
lerek ödevine başlıyacaktır. 

l\a~lıkijy askerlik şubesinden: 
İstanbul liman şirketinde çalışır -

hen ayrılmış ,.e ;;imdi nerede olduğu 
hilinmiyen ydek otomobil yarsubay 
Kemal oğlu Adnanın 1stanbulda. ise 
niifus cüzdanını alarak şubeyl' gel • 
mesi. Hariçte ise lnılundu·•u mahal as 
J.crlik şube ·i vasıtasile adre ... inin bil
dirilme i gerektir. 

Atletizm 
çalışmaları 

lstanbul su sporlan alfrtizm kap • 
tanlığından: zurum, Saadet ve Ankara sefer • 

lerine devam etmişlerdir. Yalnız 
sabahleyin kalkan Kocaeli vapu -
ru Adalarda dalgaların şiddeti 
yi.izündıen geri 'dönmüş ve tekrar 
limanımıza gelmiştir. Kocaeli va
puru bugün hareket edecektir. 

Konservatuarın ilk 
konseri 

EL1Nt KAPTIRDI - Büyük. 
derede kibrit fabrikasında kutu 
doldurma dairesinde ~alr~an Ha · 
tice dikkatszilikle sağ elini ma -
kineye kaptırmış, iki parmağı ke 
silmiştil'. 

Şişli sahasındaki faaliyetimizi at
letizme karşr genel biı· ilgi uyandır • 
mak suretile amacrmrza eriştiğimiz -
den ve atletizm heyetiyle halkevinin 
ayni sahada çalı~maya ba:;;lama~ın -
dan tatile Anadolu cihetindeki genç • 
leri getirmek için koşularımızı birinci 
krmun ayı iiçndeki çalı;;malarımızı 

deği~ik sahalarda yapmaya karar ver 
dik. 

Birinci faaliyet: İstanbul konservatuvarı bu kı~ 
mevsiminde vermek üzere hazır ~ S-12-9:~:> pazar günü saat 10 da 

ÇARPIŞTILAR - Fatih . Be . 
şiktaş seferini yapan Yatman Meh 
met Alinin idaresindeki 165 nu · 
maralı tramvayla 2498 numaralı 
otomobil Şehzadebaşmda çarpış· 
mıslardır. Otomobilin camurluk · 
laı~ parçalanmıştır. • 

Erenköyde Hilal klübünden ba~lamak ladığı konserlere başlamıştır. tık 
klüplere bağh olan ve olmıyan her konser Sarav sinemasrnda veril -

ıniştir. Kons.ere Başbakanımız !:-.-

BAŞINDAN YARALANDI -
Fatihte oturan 13 yaşında Abdul
lah rnkakta koşarken düşmüş, ba. 
~mdan yaralanmış, Cerrabpa~a 
hastahanesine kaldınlımştır. 

sporcuya açık 3-:> kilometrelik ko:. u -
ile takriben 12000 metrelik yürüyüş met 1nöni.i ve eşi !Ihay l\1uhittin 
,.e miiteakiben verilecek konferanslar Üstündağ, General Fahrettin ve 
dır. daha bir çok ~an'at meraklıları bu-

Jştirak için hiç bir yere kayda lü- _1_u_n_m_u_ş::....J_a_rd_ıı_r_. -------
zum yoktur. saat 9,4.:> e kadar Eren - - Geçmiş Kurun/ar: -

KALBi DURDU - Tepebaşın· 
da İtalyan Kulübünde katip Fran. 
suva, Kuloğlu sokağından geçer -
ken birdenbire fenalaşmış, kapısı 
açık bulunan 22 numaralr evin an. 
tresine girmiş, su istedikten sonra 
düşüp ölmüştür. Fransuvanın kal· 
bi durmuştur. 

köyünde Hilal klübünde bulunan her· 
kes faaliyete, (ko~u ve yürüyü,.) saat 
ıı,:JO da kliipte bulunan herkes mü
sahabeye iştirakte serbesttir. lstan -
buldun Kadıköye vapur S,40 tadır. 

Güreş antrenörünün 
mektubu 

Uzun senelerdl'nberi ı:;por sahasın- 1 
da hizmette bulunduğum Türkiyeden 
ayrılıyorum. Derin acı ve ıztırapla do
lu duygularla veda ederken, faaliyl'. 
tim sırasında, murnffakiyetim için bü 
yük yardımlar gördüğüm spor idare-I 
cilerile yakın dostlarım, sporcular \'C I 
teveccühünü csirgemiyen efkfll'I umu-

6 l\anurıue\'\"e) 192 ı 

Denjz konferansı 
Vaşington, 1 kanunuevvel - Ame

rika matbuatı Japonyanın lngiltere 
için yüzde beş, Amerika için yüzde 
beş, Japonya için üç nisbetini ka. 
bul etmesinden dolayı.son derece 
memnuniyet izhar etmektedir. 

Vaşington konferansının ruzna. 
mei müzakeratmda bahri tahdidi 
tc.<ilihat meselesinin tekrar mc;·zuu 
balısolacafjı ı·c ancak bu ay nihayc. 
tine doğru bir ·sureti tesriycyc ikli. 
ran edeceği tahmin edilmektedir. 

TRAMVAY ÇARPTI - Ka . 
dıköyünde Kurbağalıdere civa -
rmda oturan Hasanın arabası dün 
Süreyya sinema!=ı önünden ge -
çerken 63 ya~mda tsmaile çarp · 
mıs, ağır ~uı·ette yaralamıştır. 

İsmail Zeynep Kamil hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

Şehir tiyatrosu için 
yeni bina 

miyeye teş:::ld~ürlerimi sunar \'C be • ._ ____________ _. Belediye mayıs başrnda müna . 
kasaya koyacağı lsta.nbul Konser
vatuvarı binasından sonra, bir de 
Şehir Tiyatrosu için bir proje yap 

nimle çalı~an arkadaşlara daimi ve 
daha iyi muvaffakiyetJer temenni e -
derim. 

Güreş antrenönil Raul Petcr 

------''----------
Gaz tankları 

}:eft Scndikat tarafında!'l Cn · 
bukluda yapılan gaz tanklarİnm 
inşa8ını tetkik etmek Fzcre bir 
fen heyeti dün Çubukluva gitmiş· 
tir. Gaz ta.nklaıınm biitün af:ri te· 
~isatr ~rdığı görülmüştiir. Tank· 
ların bulunduğu Eahanm cleniz ke 
narına bil' ele l'Ihtım yapılması ka. 
rarlaşmıştır. 

Nöı:etçi eczane 

Samatrada: Rıdrnn, Aksarayda: tırmak ve derhal münakasaya 
Sarım, Karagümrükte: M. Fuat, Şeh- koydurmak fikrindedir. 
remininde: .A. Hamdi, Fenerde: llü - Yeni yapılacak tiyatro binası i. 
samettin, Şehzadehaşıncla: Üniver. i . c;in, en iyi yer olmak i.izere, şimdi· 
tc, remlıcrlit· sta: Sırn Ra~im, Emin lik Tepe başında bugünkü tiyat . 
önünde: .Agop Mina. ynn, Cibalide: ronun hulunduğu ye~· münasip gö. 
Nl'cnti, Gedikpaşada: Asadoryan, He- · riilmüştür. Bununla beraber şehir 
şiktaşta: Ali Rıza, Gala tada Mahmu_ plfınr yapılırken bu yerin değiş -
diye c:1clclcsincle: Misel Sofronyadi.s, 1 mesi de muhtemeldir. 
Taksimde: Nizamettin, Kalyoncu kul Yeni tiyatro Tenebaşında ya : 
luğunda: Zafiropulo, Şl~li d~ Hamam- : pı ldığ'r takdiı·rle !)ehir Tiyatro:;u 
da: Halk, J{a~ınıpaşada: Yeni 'J'uran,J! temsillerini h~aka bir tiyatrodcı 
Ilalıcıoğl unda: Yeni Tiirkiyc. verecektir. 

1 tV1übaşirle avuK 
arasındaki 

füzedeki hacı se nasıl 
1 

o.muş? Duruşma baş• 

Biı· müddet eYvel İ8tanbtıl 
ze daires.nde, ü~i~ncü hukuk. h 
yerinin kr.ptsı <.:nünde olan bır. 
<lise, üçüncü ceza hakyerine ı 
l~al etmiş, dunı~maya başlan 
tll'. 

u~n-aya göre, bu hadise, Uç 
cü hukuk ınübasiri Kamille a' 
kat Hayri arasında olmuştur. 
,·acı olan mübaör, avukatın 1' 
disine karsı vazife ifası sırasJ 
tecavüzde "bulunduğunu iddi:ı ,. 
CilyOl'· 

Duruşmada, davacı ile da,·a 
dilen hazır bulunmuşlar, J{a 
davasını anlatmış, iki vek\J t . 
muş olan avukat Hayri bu ıd 
nm aslı olmadığını. bilakis k 
sinin mübaşir ta.rafından teca 
ze uğradığını ve dava açtı -
egnel ~:ıYamanlığa istida ver 
ni söylemiş, kendi davasının. 
hakyerine getirtilmesini isteın 
tir. 

Kamil, üçüncü hukuk b· 
Zeki ile zabıt sekreteri l\Iüşer 
fin, hadisenin nasıl olduğunu 
düklerini ileri sürerek, bunl 
şahit olarak hakvcdne çağml 
ları i~teğin<le bulunmuştur. 

Üçüncü ceza hakyeıi . kuı 
Müşerrefin ~ahit olarak çağır 
masmı ve Hr.:;rinin actığını sö 
eliği davaya dair genel savall1 
Irktan malı.1mat istneilmesini 
rarla~tll'fü'ak dumsınavr kamı 
~aninin ~'irmi ~ekizinc'i giini'n 
raknırştll". 

Eminönü ka1Jm2kam1 
daf.!DSında karar cbuq 

• Cı.uuu:..l,:- ... t.i.n. on '}.;Ju"1~~1l 

nüıni.inde Beyazıtta geçit töre 
ni takip ederek gazetelerine y 
mak fatiyen gazetecilere gü,. 
çrkaı·drğı noktasmd~n neşrolu 
bir yazıdan dolayı Eminönü 
makamı Raifin "Tan,, gazetes 
leyhine açtığı halm?·et da,Tnsı 
dunışmasmda, genel ::avaınnn 
Ferhat Dömeke, bu yazım,n 
hareketin tenkidi mtıhiyetinde 
duğunu, hakaret sucuna esas 
kil edemiyeceğini lleri sün 
yazının ınuharriti Ali Naci 1 
racanla gazetenin Genel Yazı 
!eri Direktörü Etem İzzet Ben· 
nin beraetlerini istemişti. So 
da müdafaa yapılmıştı. 

İstanbul birinci ceza ha 
kurulu, bu husustaki kararını 
gün saat on dörtte bildirece 

Teşekkür 

Ölümünü teessürle yazdığımıs 
ğerli tarih bilginimiz muallim 
detin kız kardeşi Bayan Merzuka, 
nazede bulunan erkek muallim 
tehi talebesine n diğer zevata t 
kürlerinin bildirilmesini gazete 
den istemiştir. 

Korgeneral İsmail nfat etti. 
Mütekait Süreyya ile Ada 

Türk ticaret bankası hukuk mü 
ı.erinden Rifatin pederi. mütekaİ 
askeriyeden Abdullahın birade 
a,·ukat Erzurumlu Hüseyin A,11 
kayrnpederi esbak Harbiye ne 
daireyi askeriye müdürü ve ba · 
komisyonu reisi mütekait korgen 
İsmail rahmeti rahmana ka,·uşnt 
tur.Cenazesi ~12-93:> tarihine 
sadif cuma günü saat 11,:> da Ka 
lide lfüınr caddesindeki sahil haP 
den kaldmlarak Kandilli camii 
Cinde namazı eda olunduktan 
KandiHi mezarlığında makbereyi 
susa.."!ına deJnolunacaktrı·. Merh 
istikamet ,.e fedakarhğile teıne 

etmiş n bütün bulunduğu muhit 
de kendisini sevdirmiş ve mertl°' 
refini muhafaza etmek suretile Ö 

ne nihayet '·ermiştir. Mütele' 
rahmeti ilahiyeye mazhar olmasın 
menni ederek aileyi kederdidesiııt 
hi 5abırlar dilerfz. (Y. No. 11 
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kanadlı kumandan Hün
leri takip ediyordu 

geriye dönerek düşmanlarını mey 
dan muharebesini kabule mecbur 
e~nıek ve ondan sonra yeniden tak 
'Viye edilmiş kuvvetlerile ezmek. .. 
Eğer bu plan tatbik edilebilecek 

olursa Hünler Çinlileri memleket 
lerinin yolsuz, duraksız, uçsuz Ye 
bucaksız derinliklerine çekecek .

1 ler, ondan sonra son askerlerine 
kadar hepsini de mahvedecekler 
di. 
. Kiuçin daha meydan muharebe 
sınin birinci günü bu karan ver -
dikten sonra akşama dcğııı ordu 
larma her tarafta ricat emri ver 
di. Fakat bu ri~~tte mühim olan 
§ey plan dairesinde geri dönmek
le beraber diişmana gayri munta 
ıaın bir ricat his.5i vermek idi. Bu 
nun için ricat etmezden evvel 
llluharebe meydanında bir cok 
eşya ve ganimet bırakılmasını ~em 
retti. Bu eşya arasında bir adam 
boyundan daha yüksek altın put 
dahi vardı. 

Hün imparatorunun bu eşya), 
bırakmasından maksadı bir taraf 
tan düşman askerlerini biı· müd · 
det ganimet toplamakla meşgul 
ederek vakıt kazanmaktı. Diğer 
tarafian da düsmana Hünlerin ha 
kikrı.ten mağlu}> ve perişan vazi -
Se~e dü§müş oldukları kanaatini 
\·c. ı:aekti. Çinliler Hünlerin böyle 
~o~~ fena bir ınağlübiyete uğraya· 

'- lpk geri dönmüş olduklarına ka · 
"l;l\n cdeeek olu~a utlnka ar 

kalaıından takibe geleceklerdi. 
Galibiyetlerinden mümkün oldu · 
~ kadar fazla istifade etmek is 
tiyeceklerdi. 

Filhakika Hiinlcrin tahmini bo 
§a gitmedi. Ordulamım geri~·e 
döndüğünü ve dönct·ken bir cok 
kıymetli eşyayı harp meydanı~~da 
bıraktığını gören Çinliler fevka 
lade sevinmişler, gece km·anlık o· 
luncaya kadar Hiin askerlerinin 
arkasından takip etmişlerdi .• 

rm ceryanma tabi ohrak adeta 
üzerinde nehir gibi akıyordu. Gü 
neşin sıcaklığı altında etrafa ya 
krcı bir hararet saçıyordu. Geni§ 
ve büyük çölün boşluğu içinde en 
küçük bir hayat eseri göze çarp · 
nuyordu. General Ho· Kiu Pingin 
süvarileri bu vahşi manzara kar 
~ısmda korkmuşlardı. Bizzat ( Ka 
nadir General) bile bu vaziyet ö 
nünde ileri hareketine devam e -
dip etmemek hususunda tereddi.it 
lere düşmüştü. 

Fakat, ta uzaklarda, ufkun son 
noktalarında Hün ordularının iz · 
leri ve hayallerini görünce yeni 
bir hareket hamlesile ileriye doğ 
m atıld1. Atını dört nala ko~tura 
rak ordusuna s~ir'at ile ileri emri 
verdi. 

Bu vaziyete göre ufuktaki H ün 
ordula11nm Çinlileri beklediği zan 
olunabilirdi. Fakat biraz sonra 
görüldü ki, Hün ordulal'! zannc · 
dildiği gibi yerlcıinde durmuyor 
du. Bilftkis arkalarından Çinlilc 
rin takip kuvvetleri geldiğini his 1 

sederek kaçıyordu. 
Çin Generah Ho·Kiu Ping Hün 

lerin bu kaçışını tamamen yılg1n 
hklarma atfediyordu. Düşman or 
du.sunun lıu kaçtBmı görünce cc · 
sareti bir kat daha arttı. Son \'C 

kat'i zaferi bir saat evvel elde e· 
debilmek için yeni bir gayret ham 
lesile ile ı·i~·e doğru atıldr. 

Halbuki .Cin Geneı·alinin bu dü 
şüncesi yanlıştı. Hün kumandam 
Çin ordulaıını çöller içinde münı · 
hiin olduğu kadar derinlere çek · 
ınek idiyordu. Asıl planını yiye · 
ceklcl'i, içecekleri tükendikten f:On 

ra tatbik etmek için bekliyo~·<lu. 

İsı~nııuı 8elediqni 

Şehir1Yyat rosu 

111111111111111 

111...11 

(Arkası var) 

Bu akşam 
saat 20 <le 

SAZ, CAZ 
Yazan: 

Ekrem Reşit 
Müzik: 

Cemal Reşit 

Ertesi günü ve daha sonraları 
bu takip devam etti. Şimdi Hün 
askerleri Çin topraklarından cı · 
karak artık kendi evsiz, köysüz~ ve ___ 11_111_11_11 ______ _ 

§ehirsiz memleketlerine gelmişler Fransız tiyatrosu 
,di. Çinliler ufkun nihayetlerinde HALK OPERETi 
sadece insan, at ve araba yığını gi 
bi karanlık bir lekeden ba§ka bir 
§ey göremiyorlardı. 

Burada .(Kanadlı kumandan)
Çinlilerin baş kumandanı General 
l\u Yu·Ping Hünler bu ismi ver · 
lnişlerfü. Bu isim ile hareketinde 
Ve takibindeki sür'ati ifade etmiı: 
~!uyorlardr. - ile Çin imparator~ 
.vu Ti arasında kısa bir münaka · 
§a oldu. General Hünleri çöl için 
de takip etmek istiyordu. Çin im 
Paratoru bu tarzıha!·eketin netice 
si tehlikeli olabileceğini izaha ca 
!ışıyordu. ~ 

. Çin ile Hünlerin ricat ettiklrri 
(Gobi) çölü arasında iiç geçit var 
d~. Bunlann biri (Pekin) in gar · 
bındc ( 42) arz derecesinde idi. 
lkincisi (Hami) nin şaı kında ve 
'l'ibet hududunda bulunuyordu. 
S~biryaya, Hindistana, Baktriana 
&ıden kervanlar hep bu yolları ta 
kip ederlerdi. 

Çinir. kanadlr kumandanı bü · 
)(ik Okyan~ denizi istikametini 
takip ed~n yollar üzerinde Hünle 
ti takibe koyuldu. Fakat, bu, öy 
le bir·yol idi ki, kumlar rü?.garla· 

ı.ıu akşam 20,:m da 

SEVDA OTEU 

Büyük fantezi 
Operet 3 perde 

Gişe gündüz ~c:ıktır. Telefon: 418Hl 
Fiyatlar :2~:>0-7:i-10J Loca 400--300 

Pek yakında TELLi TURıVA 
Yazan: Mahmut ı·eıari 

Müzik: Sezai ı•e Seyfeddin Asaf 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
. l/Af,,/DD 

Şth:adcbtıfı 1'UI'.ı1N Tiyatroıunda 

Bu gece saat :w,:ıo da 

HÜLI~ECİ 
Komedi 1 r.crde 

Yazan: 11e~at Nuri 
Cumartesi . Pazar 
yalnız matinelerde 

HAMLET 
Her tarafa tram,·ay. Telefon: 22127 

ZA Yl - Beyoğlu malmüdürlüğün. 
den almakta olduğum tekaüt maaşı
ma ait tatbik mühürümü kaybettim. 
Yenisini hakkettirdiğimden eskisinin 
hükmü yoktur. 

Beyoğlu Firuzağada Tallani yoku. 
,unda mülc1zım f'tTellikten mütekait 
.ffchmet Crmal. 

Italyaya yapılacak teklifler hazır! 
(Üstyanı Bfrincide) 

ltletilmek üzere ltalyaya açı! .. 
bulundurulması ta!avvur edilen 
bölgenin hudutları, Doğuda Oga 
den ile İngiliz Somalisi arasında 
ki şimdiki hudutlar ve Batıda Ta· 
na gölünden başlıy.arak lngilb: 
Kenyasiyle İtalyan s~malisinin 
birleştikleri noktaya kadar devam 
eden bir çizgidir. Bu planda ltfıl 
yanların, Sudan hudutları boyun 
daki Habeı topraklarımı sokul
mamalarına itina edilmiş olduğu 
kayde ıayandır. 

Böylece tayin edilmiş olan böl· 
genin hudutları içerisinde lt"Jva 
göçmen yerleştirmeğe ve ticare~ 
ve ziraat yapmağa mezun olacak 
]ikin buralarda siyasa] otorite 
Habet imparatoruna bırakıl'lcak 
tır. Buna karşılık, Habe~islana 

Eritre içerisinden bir geçit ve Kı · 
zıldeniz üzerinde Asabda bi• 
mahreç verilecektir. 

Fransaya gel=nce, o, İtalyan 
kuvvetlerinin bugün işgali altmdtt 
bulunan bütün Tigre bölgesinin 
ltalyaya bağıflanmasına tarafta~ 
dır. Ayni zamanda Danakilde l 
ta)yamn lehine yapılacak hudut 
tashihinin, İngilizlerin teklif et · 
tiklerinden daha geniş ölçüde ol
masını istiyor. Ogadenin de ita) 
yaya verilmesine razıdır. Fransa, 
bundan ba,ka, işletilmek üzere 
ltalyaya a~ık bulundurulacak böl 
genin hudutları hususunda İngil · 
tere ile ayni fikirde ise de, bu böl 
genin, Habeş imparatorunun siya
sal hakimiyeti altında bırakıl· 
mak]a beraber, Adisababada o · 
turacak bir İtalyan vali muavini 
vasıtasiyle İtalyan idaresine tevdi 
olunması mütaleasmdadır. Asab 
limanının l-labe~i!tana terki bu 
tesviye planının muvaffaklyetle 

tatbiki için en esaslı bir ,art te· 
lakki edilmektedir. 

Cenevre, 5 (A.A.) - İtalya · 
Habeş anla~mazlığının yakmd-ı 
muslihane bir hal suretine bağ 
}anması ihtimaline dair Roma ve 
Londradan gelen haberler hak
kında mutalealar yürüten Mil!et
ler cemiyeti çevenleri, "iki taraf 
tan birinin her halde uysallık gös
termiş,, olduğunu beyan etmekte, 
ancak alınan sarahatsiz haberle . 
rin kararsızlığa ve tereddüde ma 
hal bırakmakta olduğunu ve bu 
ayın 12 sinde toplanması rnukar 
rer o!an 18 ler komitesi toplantı
sının tehiri keyfiyetinin hali ha 
zırda mevzuubahis olmadığını ili.
ve eylemektedir. 

Bununla beraber bu komitenin 
12 llkkanundan evvel müzakerat 
yapılması imkanı hasıl olduğu v~ 
hu müzakerelerin istinat edeceği 
esaslar Roma ve Adisababa hüku
metleri tarafından kabul edildiğ: 
takdirde, içtimamı geri bırakma

sı ihtimaH r.ıcvcuttur. O :z:an:an 
Milletler cemiyeti konseyi fevka 
iade olarak toplantıya çağrılaca~ 
ve konsey anla§mazlığınm halli 
meselesini henüz feshediln1emi'} 
olan b~şlc' komitesine sc"·kcde· 
ccktir. 

Paris, 5 (A. A.) - Umumi . 
yetle zannolunduğuna göre, B. 
Laval, B. Sen Kanten ile Peterson 
tarafından, Habe~ • İtalyan dav:ı
sının muslihane halli için, tasar -
lanan teklifleri, dün akşam İtalya 
büyük elçisine sunmuştur. İngiliz 
ve Fransız eksperlerinin bu hu . 
susta tam bir uzlaşmaya varama· 
dıkları sanılıvor. Üzerinde çalış • 
tıkları esas fikir, İtalya ile Habe
Jistan arasında arazi mübadelesi 
fikri olmuştur. Bu formül en ko . 
lay göriilmekte olup, şayet iki ta
raf bunun i.izerinde doğrud'ln dof, 
ruya mutabık k.ılacak olurlarsa, 

MilJetler Cemiyeti de bundan 
memnun olacaktır. 

tNGtLIZ DONANMASI AK· 
DENİZDEN AYRILDI 

Londra, 5 (A. A.) - Cebelüt· 
tank' da bulunmakta olan harp 
gemileri, bir cevelan yapacaklar
dır. İlk hareket edecek gemiler a- ı 
ra!Inda Hood ve Renown da bu · 
hmmaktadır. Diğer harp gemile · ! 
r:nin eltserisi bunlardan sonra ha-11 

reket cde:eklerdir. Bu eemileı·, 
cgzcı·aiz yapmak i.:.zere Atlas Qk. I 
3•anc!unun boğazdan pek uzd. 
olmıyan bir nokta:sına gidecek · 
lerdir. 

Londre.nın iyi malümat alr.lak
ta o!an cevenlerinde bu cevelar.ın 
yapılma~ından Al:deni~in vazi . 
yetindeki gercinliğin bir parça 
zail olmuş olduğu neticesini is . 
tihraç etmenin doğru olamıyaca· 
ğr, çünkü bu egzersizlerin her se
ne yapılması mutat servislerden 
ibaret olduğu beyan olu11n1akla . 
dır. 

Esasen bu gemiler, Ah:deni?i 
terketmekteler iıe de Cebelütta -
rık boğazmd::.n uzaklasmami'lkta · 
dırlar. ~ 

Cebelüttarık, 5 (A. A.) - A . 
na vatan filosuna mensup harp 
kruvazöderi ile, kruvazörler ve 
torpido muhripleri bu sabah, eg
zersiz yapmak üzere hareket et . 
mişlerdir. 

Hood ve Renown kruvazörleri 
Mader adasını ziyaret edecekler 
ve bu ayın on be~inde Cebelütta· 
nk'a gideceklerdir. 

BALDVIN iLE HOAR 
GÖRÜŞTÜ 

Londra, 5 (A. A·) - B. Bald
vin, dün öğleden sonra Sir Samu· 
el Hoar'ı kabul etmi§tir. iki dev
let adamının İtalyan • Habet an
laşmazlığına müteallik müzake . 
relerin ne halde bulunduğunu ve 
bilhassa Pariste Fransız - lnailiz 
ekaperlerinin mesaisinin ne dere. 
ce ilerlemiş olduğunu ve nümüz -
deki hafta tatili sırasında Sir Ho
ar ile B. La va} arasında yapıla -
cak ıörtifJlletrtfi mevlöü ne oldu
ğunu göiüşmüş oldukları aar.ıl -
maktadır. 

Sir Samuel Hoar'ın, İngiltere. 
nin hattı hareketini bugün Avam 
Kamarasında izah etmesi ihtima
li vard:r. 

Londra, 5 (A. A.) - B. Muıo· 
lini ile Sir Samuel Hoar arasında 
bir görüşme yapılması icin terli -
hat alınmış olduğu hab.c:·i resmi 
surette yalanlanmaktadır· 

ITAL YA HALKINI TAHRiK 
EDiLMEKTEN KORUMAK 

iÇiN 
Roma, 5 (A. A.) - Bozguncu

luk şayiaları çıkaranlara kar~ı 
şiddetli tedbirler al mm ıştır. Bu 
münasebetle Popolo d'ltalia ga . 
zeteıi aşağıdaki ihtarı r.esrc~mek-
tedir: ~ 

"Zabıta, mi::rimler kim olursa 
olsun, merhametsizce hareket e· 
de::ektir. Bütiin ltalyanb.r zecri 
tedbirleri tatbik eden c!evletlere 
mensup tnhrikatçı ajanların orta· 
ya nttıkları haberlere inanmama . 
lıchr.,, 

SULH tSARETLF.RI 
GÖRÜLÜYOR 

Paris, 5 (Özel) - Gazetele;, 
pe~rol meselesi iç:n !c•·i ve ::;uJh 
r;östcren bir hal sureti };\ılunabi . 
lip bı.•lunamıyacağını sorrn~kta • 
dır. Diğer taraftan ln~ilt~renin 
Akdenizdcn gemilerini çekmes: 
r.ıemnuniyetlc kaydedi~mektedir. 

Petit Parisie~ gazetesi diyor 
ki: 

"Bir u:zla~ma yapılması ihti . 
mallcri, r;~ ~ca ca.yhrdn!ti ihtim:ıl
leden ..;o~{ dah:ı büyüktür. Pc~rcl 
üzerine amb.-..rgo konulm::sı pro . 
jesinin tnto•k\ :ıt.!e:- ''a:?"'..!ci!rnesi 
için hal) rmların uzla~ma)·a ni • 
yelleri clc!uğunu .. a?'ih surette ~ös 
terme!e:-i icap eder. Ancak ltalya
n·r. sulh yclumı girc:cP,ini gc~te
recek olan bu harel:et hala he~d(.· 
nilmektedir.,, 

Oeuvre gazetesi yazıyor: 
''B. Laval, İtalyan elçisine son 
tekliflerin ltalyh ir.in fav.:hlı el . 
duğunu ve buular;n k~bu] edil . 
memesi takdirinde petrol iizerinc 

ambargo konulması vesaire gibi 
zecri tedbirlerin tatbik edileceği. 
ni beyan ve bu bapta ısrar etmit• 
tir.,, 

Matin gazetesinin Londaradan 
öğrendiğine göre Sir Samuel Ho
ar İsviçre seyehnti srrasında ,.e 
Noel yortularında D. Musolini ile 
görüşecektir. 

AMER1KADAN 1T ALYA YA 
GÖNDERİLEN 

P AMUl'"L ULAR 
Nevyork, 5 (A.A.) - Sayısı 

Nevyorkta yarım milyona baliğ O' 

makta olan rnen~eleri İtalyalı A
merikalılar, halyada bir takım 
};;mse!cre pamuk ve sair mensu· 
catı ihtiva eden birçok kolipos• 
taller göndcrmi§lerdir. Bu sevki . 
yat, Amerikadaki İtalyanların 1 
ta]yadaki akrabaları tarafından 

zecri tedbirlere mukavemet için 
kendibrine yardım edilmesi sure
tinde vakit talepleri üzerine ya
pılmıştır. 

Kolipostallerin çoğu için güm 
rükte ''Eski elbiseler,, olduğu söy• 
lenilmiştir. Kolilerin bazıları, 
doğrudan doğruya Bay Mussolini
ye gönderilmiştir. 
iT AL YAN VELIAHTI MÜCEV. 

HERLE.RINI TEBERRU ETTi 
Napoli, 5 (A.A.) - İtalyan 

veliahti ve karısı federal makam • 
lara nişan yüzük!eriy)e mücevher· 
lerini ve altın külçelerini teberrü 
etmişlerdir. 

Cibuti, 5 (A.A.) - Röyter a
jansı muhabirinden: 

Henüz teeyyüt etmiyen bir ha
bere göre, Habeşler, dün ak§am, 
karanlıktan istifade ile, Makalle 
cenubunda ilk ciddi bir taarruza 
geçmişlerdir. Tafsilat yoktur. 
iT AL YAN UCAKLARI YENi • 
DEN F AALIYETE GEÇTiLER 

Adiıababa, 5 (A.A.) - Habeı 
hükumeti, İtalyan uçaklarının ti
mal cephesinde yeniden faaliyete 
ge~mit olduk1arını haber ver 
mektedir. A.".llerikah tayyareci Ro 
binson, dün Gondar'ın §İmalinde 
Debat • Kelama üzerinden ucar -
ken bir ltalyo.n uçağının mitra.lyöz 
ateşi ile yapmış olduğu bir taar • 
ruza uğramıştır. 

Robinıon, tayayresi biç bir ha
sara uğramadan yere inmeğe mu· 
vaffak olmuştur. 

İtalyan uçağı, açık bir şehir o
lan Debat - Ketama'yı bombardı· 
man ve bir çok evleri tahrip et • 
m1ştir. 

Ogadencephesinde İtalyanların 
faaliyette bulunmuş olduklarına 
dair bir guna haber yoktur. 
HARRAR - ClCtKA HATTIN • 

DA 40.000 KiŞi 
Harrar, 5 (A.A.) - Şehrin bo

şaltılması mükemmel bir disiplin 
içerisinde ''uku bulmuştur. Har • 
rar - Cicika halkının 40.000 ki. 
şilik kadar bir kuvvet tarafından 
müdafaa edilmekte olduğu zan • 
ne:liliyor. 

YABANCILAR ADISABABA • 
YA DÖNEBiLİR 

AJ=ı;ababa, 5 (A.A.) - Bir 
takı:n şayialara göre, Adisababa• 
yı harbin başlangıcında terketmit 
olan yabancılar artık buraya dö -
nememektedir~er. Bu şayialann 
a:ılı yoktur. Adisababaya dön~ek 
izni, yalnız bir kr.ç iatenilmiyen • 
lere verilmcmi!tir. $ehri terkeden 
yabancılar 2000 kadardır. Bunlar 
dan bir çoğu dönmcğe izin istemit 
ler ve bu izin kendilerine verilmit 
tr. lzn alamıyanlar, ancak bir kaç 
gnzelec= dir. 

AFRKtA YA YENi MOFRE
ZELER GlDlYOR 

Na:>oli, 5 (A. A.) - Calabria 
vapuru, seferber edilmi§ olan fır
kalara mensup mütemmim müf • 
rezeleri hamil olduğu halde doğu 
Afrikasma hareket etmittir. 

MARSEAL DÖ BONO MUSO
LtNl lLE GÖRÜŞECEK 

Roma, 5 (Özel) - Mare§al dö 
Bono bugün Napoliden Romaya 
gelmiştir. Bu aktam Venedik sa
rayında Musolini ile görütecek .. 
tir. 



Kurtulan Kinı1 
O gün hava çok güzeldi. Hazi

ranın en güzel günlerinden biri! 
Bir muhasebe memuru olan Mar
sel Grivua Sen nehri kıyılan bo . 
yunca gezip tozuyordu. İşsizdi. 
Henüz bir mües.c:;eseye yerleşeme 
mişti. Yakında başlıyacak olan 
yaz tatili şimdiden canım sıkı . 
yordu. O zamana kadar bir iş bu· 
lamazsa, bütün bir tatili boş ge . 
çirecekti. Nereye başvursa açık 
bir memuriyet bulamıyordu. 

Bunları düşünürken acı bir ses 
işitti. Sesin arkasından nehre bir 
şeyin düştüğünü anladı. Ses ikin
ci defa daha acıkh olarak işitil . 
di: 

-lmdaaat! ... 
Hemen geriye döndü. Hızlr hız· 

lı gitmeğe başladı. Suya dikkatle 
bakıyordu. Birdenbire sudan iki 
kol ve bir b3§ çıktı. 

Bu baş, sesi çıkabildiği kadar: 
- lmdaaat! ... lmdaaat!.·. 
Diye bağırıyordu. Artık dura · 

cak, düşünecek sıra değildi. Ca . 
ketini, şapkasmr, ayakkabrlanm 
çıkardı bir kenara koydu. Sonra 
gene kaybolmuş olan kollarla ba
şın göriindüğü yere atılıverdi. 

Kıyıda polis memurları, halk 
toplanmrş, nehrin sularına dal · 
mış olan Marsel Grivua'yı sabır . 
sızlıkla ve halecanla bekliyorlar
dı-

Bir iki saniye sonra bütün eller 
nehre uzandı. Genç adam, saçla. 
nndan yakaladığı sarışın bir kızı, 
bin güçlükle süriikleyip kıyıya 
getiriyordu. Kendisine yardım et· 
tiler. Karaya çıkardı. 

Kurtarılan laz bayılmıştı. Bir 
yan.dan kendisine sun'i teneffüs 
yaptınlırken, bir yandan da kur
tarıcı giyindiriliyordu.Marsel Gri
vua, üzerine giydirilen bir çavuş 
elbisesi içinde büsbütün değiş . 
mişti. Kızı karakola götürdüler. 
Uzerintleki ıslak elbiselerini çı • 
kararak bir örtüye sardılar. Soba
yı yakmayı da unutmadılar. Sarı. 
şın kız kendine gelmişti. 

Komiser soruyordu: 
- Anlat bakalım, yavrum, ne 

oldu? Nehre nasıl düştün? 
- Bilmiyorum, hiç birşey bil· 

miyorum. Babama telgraf çekiniz. 
Ayan azasından Edvar Moro Lil
de ... 

Marsel Grivua 'üzerinaeki ça . 
vuş caketini iliklememişti. Ken . 
disinin bir asker olmadığını an · 
latmak istiyordu. Kurtardığı, ye . 
niden can verdiği bu güzel sarışın 
kıza heyecan ve muhabbetle ba . 
layordu. 

Komiser yeniden sordu: 
- Bana cevap vermek istemi . 

yor musun? 

l<'ransızcadan 

Grivua kendisinin takdim edil · 
mesini bekliyordu. Fakat bunu o 
sırada kimse akıl etmemişti. O 
halde bu vazife gene kendisine 
düşüyor demekti. Kızın yanına 
gitti: 

- Görüyorsunuz ya, Bayan ! 
Beni bir çavuş haline koydunuz. 

Dedi. Kız, güzel gözlerini ona 
çevirdi: 

- Demek sizdiniz? ... 
Genç adam utandı. Kızaran 

yüzünü indirdi. 
Grivua iki gün sonra bir mek . 

tup aldı. Ayan azasından, dış te . 
cim müşaviri Edvar Moro, bu 
mektupta, kendisini ziyarete ge . 
lemediğinden pek müteessir oldu
ğunu, krzmı ölümden k"Urtaran bu 
cesur genci evinde görmekle son 
derece memnun olacağım bildiri
yordu. 

Grivua sevincinden cıldıracak
tr. $u içinde göğsüne bastırdığı 
bu kız hayalinden çıkmıyordu. 
Hele karakoldan cıkarken kendi
sine karşı olan taflı ve sıcak gü · 
lümsemesini nasıl unutabilirdi'? 

Ayan azasının evine koştu. Ed
var Moro anlaıtlmaz bir sevinçle 
genci karş1ladı. E1 ini büyük bir 
minnetle sıkarak teşekkürlerini 
tekrarlamaktan bıkmıyordu. Son
ra genci bırakarak kapıya koştu. 
Dışarı bağırdı: 

- Mun! Mun! Çabuk gel! Bu
rada seni çok sevindirecek birisi 
var. 

Mun içeri girerek Grivua'ya 
koştu. 
- Size nasıl teşekkür edeceğimi 

bilemiyorum. Bugün hayatta bu · 
lunuşum ... Bugün yeniden dünya
ya gelişim ... 

Jjeyecanından sözlerini tamam 
lıyamıyordu. Grivua laza şaşkın
lıkla baloyordu. O, bu kumral kı
zı tanımıyordu. Kurtardığı genç 
sanşın ve bundan bir yaş daha 
küçüktü. Yoksa ona mı böyle gö • 
riinüyordu. 

Ayan azası yanlarına geldi. 1 . 
kisini de omuzlarından tutarak: 

- Oturun yavrularım, dedi. 
Kalplerinizin çarptığım anlıyo . 
rum. Benim gibi bir ihtiyarın bun 
dan memnun olmaması kabiJ de
ğildir. Haydi, kucaklaşın baka · 
yım. 

Grivua hicbir harekette bulun . 
matlı. Şaşkınlığı daha geçmemiş
ti. 

- Ha, anladım! Benden çeki . 
niyorsunuz, değil mi? Pek güzel, 
ben çıkıyornm. Sizi yalnız hıra · 
kıyonım. 

~İhtiyar çıkıp gittikten sonra 
Mun ciddi bir tavır aldı. Dedi ki: 

- Beni affedeceksiniz, değil 

Aradıfjı• Kadın 7 
f Aşk, Macera ve Hayat Romanı 

Yazan : Kadlrcan Kafh 

- Çok sevişiyorlar. ı 
Doğru söylüyorlardı. Fakat vaktiy. 

Je Zübeyde iJe beraber görenler de 
böyle söylemişlerdi. 

Yemek her zamankinden daha gü • 
zel ı~tJ. 

Jt. •• 

Ertesi sabah bana dedi ki: 
- Yalnız olarak gezmeyi sevmeı 

misin? 
Buna şaştım. Ne demek istiyordu? 
- Sen? ..• Sen neden gelmiyorsun? .. 
- Biraz işlerim var da ... 
- Burada mı? ... 
- Odamda ve çarşıda. .. 
- Ne işi? ... 
- Beklediğimiz mektup birkaç gü. 

ne kadar gelir. NikAh fçin lc;tanbula 
gidinciye kadar bekleriz amma ... Bu. 
rada e\·lenmek için bir engel kalmaz 
artık ... 

- Evet-. 
- Bunun için odamı bir otel odası 

kılıfından flkarmak JAzım... Sen ne 
dersin? ... -Onu :J:&naklarmdan öptüm ve: 
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- Sana para ''ereyim. 
Dedim. 
Leyla olmadan gezmenin imkanı 

yoktu. Çarşıya giderken beni de gö . 
türmesini istedim, Razı olmadı: 

- Olmaz. Bittikten sonra görür • 
sün, daha iyi... 
Beş gün, yemek zamanlariyle ak . 

şamdan iki saat sonraya kadar olan 
zamanları odamda kitap ve gazete o. 
kumakla geçirdim. Leylanın ne yap • 
tığını sormadım. 

Beş gün sonra mektup geldi. 
Zarfın Ustünde Leylilnın adı vardı. 

Kapının aralığından uzattım. Biraz 
sonra bana geri verdi. Fakat içinde 
Ahmet beyin mektubu ile Ismail be. 
yin boş kağıdından başka birşey da • 
ha ,·ardı: Odalarımızın arasındaki 

kapının anahtarı ... 

~ -\' . 
Akşam yemeğinden sonra (Gi7.a) . 

ya kadar bir araba gezintisi yaptık. 
Sonra (Ozbe.klye) tiyatrosunda yanık 
Arap şarkılarını dinledik, kıvrak A . 
rap danslannı gördük-

lSTANBUL - 18 Latavorlte (operet) 
pla.k. 18,•5: Haberler, 19: Dans mUslkiııl 

(p!Ak). 19,30: Gitar ve xilofon (pl!k). 20: 
Triyo (keman, viyolonsel, piyano). 20,30: 
StUdyo caz ve tango orkeatrala.n. 21,35: Son 
haberler, saat 22 den sonra Anadolu ajansı 
nın gezctelere mahsus havadlıı servisi veri 
lecekUr. 

BUKREŞ S6' m. - 13,05 1snel Cristea 
orkestrası, 13,•0 haberler, 13,!15 koMerln de 
vamı, H ,15 haberler, B,30 konserin arkası 

15 Son haberler. 18 radyo orkestrası (Foulds 
Dellbes, Wagner, Lehar), 19 sözler, 19,15 kon 
serin arkaaı, 20 haberler, 20,15 ııö:r.ler, 20, 
35 operada verilecek piyesi nakli, 28,45 Fr. 
ve Alm. ca haberler. 24 pllk. 

\'ARŞOVA, JSS9 m. - 17,15 Lcmbergden, 
hafif mUzik. 17,45 çocuklara, 18 hekim öğüt 
lert. 18,15 şiir, 18,20: Soprnn şantöz taratın 
dan Leh şarkıları, 18,50 Spor, 19 Weberin 
eserlerinden trio konser, 19,30 aktUallte, 19, 
•ıs pltlk. 20 köy!U sorguların cevaplar, 20,10 
muhtelit sözler, 21,10 Fitelbergin idaresinde 
senfonik konser.) Ha.ende!, Aldrolandlnl, Mo 
zart, Rousel, Lalo>. 21,l>O haberler, konserin 
arkası, 23,SO dans müziği. 

BUDAPEŞTE: S:SO ru. - 17,10 Simi Ku 
rina çingene orkestrası, 17,45 Haberler, 18 
spor bahsi, 19,15 stlel koruıer, 19,115 konte 
rans. 20,30 Planqutın "Rlpvan Winkle,. o 
perası (Opcradıın nakli). 2• Fransızca radyo 
hakkında kon:crans. 24,SO plAk. 

\'İYANA: 617 m. - 18 Çocuklara, 18,30 
Salzburgtan nakli, Konser, 19,10 ha!tanm be 
den spor haberleri, 19,20 Turizm. 19,30 Ho 
rasın 2000 net doğum yıldönUmU, 20 haber 
!er, 20,10 Ollmpoya, 20,40 Caz, 21,30 hatta 
nın haber icmali, 22 senfonik konser, 23 ha 
berlcr, 23,10 stlel bando, 23,40 sorgulara cc 
vıı.p, 2S,50 sokak haberleri, 24,05 sUel konse 
rin devamı, 24,•5 kuartet konseri. 

BEULtN: S:5'7 m. - 17,SO Yeni mUzik, 18 
Ltypzlgden nakil, 19,30 sporculara doktor ö 
ğlltlert, 19,40 aktUallte, 20 orkestra ile Sop 
ran §arkıları, (Rosslnl, Mozart, Thomas, 
Grteg v. s.) 20,40 Yenlllkler, haberler, 21,115 
Hende! varyoayonlarr, 21,50 "Yabancı liahrt 
yeli., adli alteç, 22,SO §Cll aarkılar, 23 haber 

mi? Suçumun büyük olduğunu bi
liyorum. Fakat ne yapayım? Kar
deşimin bir dostunu çıldırasıya 
seviyordum. Onunla evlenmeme 
izin vermesi için ha bama belki 
on defa yalvardım. Kabul etme
di. Nihayet kendimi öldürmek ro
lünü yapmak ic::tedim. Hal~uki 
boğulmaktan korku ord . Kız 
kardeşim, yüzme şampiyonudur. 
Onunla anlaştım ... Benim yerime 
o nehre atılacak. Tabii kendisi 
kurtarılacak, babama telgraf çe
kilecek ... Anlıyorsunuz ya, bu ya. 
ka üzerine babam sevdiğim genç
le eYlenmeme razı olacak. .. 

Grivua kızı orada bırakarak 
büyük bir asabiyetle çıkıp gitti. 

Mun koltuğa atılmış ağlıyordu. 
Odaya giren babası hayretle sor 
du: 

- Ne oldu? Ne var? 
- Bilmiyorum, hiç birşey söy-

lemeden gitti. 
- Ne yazık! Terbiyeli bir ada

ma benziyordu. 
- Bütün cesur adamlar, böyle

dirler. Kendilerinde ince duygu . 
Jar bulunmaz. Halbuki öteki.-. 

Geceyarısına doğru otele döndiik. 
Onun oda..cıının önünde ellerini eli. 

me aldım. Anahtarı gösterdim: 
- Bu gece ku11anabilir miyim? .• 
Dedim. 
Yüzii bir genç kız gibi kızarmıştı. 
Zaten o sahiden bir genç kız demek. 

ti. Çünkü ancak.şimdi sevdiği bir er. 
kekle baş başa kalacaktı. 

- Elbet ... 
- Yoruldun.<m? ... 
- Daha iyi ..• Dinlenıriz. 
Odalarımıza girdik ..• 
Karyolamın ayak ucunda bir atlas 

bohça vardr. 
Yavaş yavaş açtım. lçind! çizgili 

Şam ipeğinden bir pijama, yumuşak 
yünlüden deve tüyü renginde bir sa . 
bahhk, birkaç mendil, bir altın hal • 
ka, bir çift rugan siyah terlik ... 
Yüzüğü parmağıma geçirdim. 
Pijama ile sabahlığı giydim ve ter. 

likleri ayaklarıma taktım. 
Aradaki kapıya doğru yürüdüm. 

Anahtarı kilide soktum ve çevirdim. 
Sonra parmağımla iki defa vurdum: 

- Giriniz!M. 
Dedi. 
Tokmağı çevirdim. 
Kendimi açık kızıl bir ışık içinde, 

başka bir dünyada bulmuş gibiydim. 
LeylA ayaktaydr ,.e bana kenardaki 

divanı gösteriyordu. 
Divana değil, ona baktım : 
Altın sarısı saçlarını omuzlarına 

Istanbulda dör bin garson var 
(Üstyanı Birincide) 

Bugün, bu birleşik cemiyetin 
bölüklerinden garsonlar cemiyeti· 
ni ·ziyaret edeceğiz. Cemiyetin 
''Müşterek esnaf cemiyetleri dör
düncü grupu" na dahil bulunmak
tadır. Bu grnpta ayrıca lokantacı · 
lar, süt müstahsilleri, ekmek ya . 
pıcılar ve müskirat amilleti cemi
yetleri de vard1r. 

ldare heyetindeki on iki üye · 
sinin altısı aslidir. Bunlar başkan 
Bay Recep, Fatih, Şerafettin, Rı . 
za, İsmail Hakkı ve Hilmidir. Ye
dek üyeler de; Burhan, Sami, Kad 
ri, Vangel Diçko ve Manol Vaf · ,. 
yadistir. 

Garsonlar cemiyeti mütareke 
yıllanndıa kurulmuş, ilk nizamna
mesi de o zaman yapılarak fahri 
başkanlığa Derviş Zade İbrahim, 
asli başkanlığa Hilmi seçilmiştir. 
Bugünkü başkan bay Recep Ki · 
baroğlu 1932 yılında idare heye -
tine girmiş on beş gün sonra ikin
ci başkan, sonra birinci başkan ol· 
muştur. 

Bay Recep iki buçuk yıldır 
başkanı bulunduğu cemiyetin ne . 
ler yaptığını ve neler yapmak is
tediğini şöyle anlatmıştır: 

- Cemiyetin idari bir çok i~leri var, 
ki bunlarla her gün uğraşmaktayız. 
En mühim mesele garsonların yüzde 
on hakları idi. Bunun irin cemiyetin 
başkanlık ödevini üzerime aldığım 

gündenberi bu işle mücadeleye baş • 
ladım. llk kararı aldıktan sonra 193:J 
yılı U ağustosunda lokantacılar ce • 
miyeti de yüzde onların garsonlara 
ait olmC1$ı lazım geldiğini kabul et • 
ti. Bundan sonra bu karan lstanbul 
Ticaret müdüriyetine tasdik ettirdik. 
Bu kararın tatbikine geçildiği sırada 
ilk defa çalı§makta olduğum Bcfoü 
ba/ıçcsi alaturka kısnundan kendim 
çıkarıldım. 

Garsonlar cemiyetinin üzerinde Ö· 

nemle durduğu ı-e Tılila bunun için ça
lı~makta olduğumuz mel:lep işiclir. 

Esnafımıza bir elıli~etnam:? ı·ernıck 

lçin bütün memlcl:ellerdc o!dujju ni· 
bi nıe,klep açmak azmindeyiz. 'Mektep 
için bütün hazırlıkları tlrmamlamı~ 

bulunu11oruz. Evrak kültür dire!dör • 
lüğündedir. TC1$dik edilir edilmez gar. 
ıonlar mektebi açacağız.,. 

Uzun yıllar garsonluk yaparak 
san'atin bütün inceliklerini öğ · 
renmiş bulunan Bay Recep, gar . 
son mektebinin şimdiye kadar lm
rnlmamrş olmasını büyük bir ek · 
siklik savmaktadrr. 

Bay Recep cemiyetin bir der . 
dini de şöyle anlatmıştır: 

- En miilıim C:ertlerinıi::den biri de 
luild lokanta re birahanelerde ec11c • : 
bi tabaası garsonların lmllamlnuıl:ta ' 

olmasıdır. Be~ yüz kadar ecr.ebi gar • 
son ııardır. Halbuki bu i.1i dalıa iyi ya
pabilecek Türk garsonları bugün iş • 
siz uaziyctle:iirlcr. Her gün cemi • 

clökmüştli. Gözleri daha derinleşmiş. 
dudakları ncmlcnmtş ,.e yüzü pembe 
olmuc:tu. Vücudunda bütlin güzelliği 
ni gösteren koyu ma\i bir tuvalet giy. 
mişti. 

Olduğum yerde ona bakakalmışiım. 
- Odamu: nasıl? ... 
Diye sordu. 
Ancak o zaman etrafıma göz at . 

trm: 
Abanoz karyoladaki yatak takım. 

lnrı koyu deniz mavisi ile altın sarı • 
srndan yapılmış ve işlenmişti. 
Aynanın önündeki ild lambadan o. 

daya yayılan kml ışık, bütün bunla. 
ra ha5ka bir güzellik veriyordu. 

Her yerde Lcyhi ... Her yerde onun 
aşkı, kndrnlığr \'e onun renlderi ... 

Odayı sinirleri uyandıran bir şipr 1 

kokusu kaplamıştı. Bu d:ı onun ko . 
ku.cıuydu ..• 

- Odamızın hep böyle olmasını is. 
terim ..• 

Dedim. 
- Bana gÜ\'enmelisin, Ferit ... 
- S:ına kendimden daha çok gü . 

,·eniyorum. 
Kenardaki tuvalet ma...c;a~rna doğrı.: 

yürüdü. Orada küçük bir surahi ile 
iki likör kadehi vardı. Küçük bir ta. 
hakta birkaç tane bademli kurabiye 
duruyordu. 

Jfadehleri doldurdu. Birini bann 
ver 11. İkincisini kendisi aldı. 
I.cklndım. Bir şey anhyamadım. 

Garsonlar Cemiyeti ba§kanı Bot 
Recep Kibaroğlu l 

yetimize iş arıyan on beş yirmi gar • 
11on başuuruyor. Ankarada, lzrnirdl 
tek ecnebi garson bulunmuyor. 

Kanunun Türk garsonlarına bcıh • 
eşttiği bu meşru hakkımızı istiyece ' 
ğiz. Bugün iç işleri Bakanlığına bcıf • 
mlrduk. Çok yal:.ında bunun önüne fi~ 
çilccrğini umuyorı::." 

- Garsonlar cemiyetinin kaÇ 
iiyesi vardır? 

- nugür:e kadar deUerime kayde • 
dilmiş 1050 İİL'esi vardu-. Bunun dı • 
şmr!a kalan. yani ccmi1;ete ya::ılmı • 
uan ü11eler de çoldur. lstanbulda çO" 
lışan dürt hin kadar garson mırdır. 
Bunlann da cemi!.:ete kaydedilmeleri 
i<;in lazım gelen icdo:rlcr alınmakta· 
dır.,, 
~~--~~~~~·~""--:----

M atbaamı'ta ıtelc:ı eseı·ler: --------__, 
HOLlVUT - Holivut'un 201 

numaralı sayıı::ı güzel resimler ye 
haftanın film kritikleri ile çılmut 
trr. 

RESlMLl PERS'71 .~r.: - :J{l 
m·ı sa 'll"' I renkli ve hüvük on aJU 
sahife .. olarak çrl<tı. lem e oe~e}H 
yazılar vardır. Tavsiye eder:ı. 

SiYASAL ElLGtLER - Her 
ay muntazaman inthar etmekte 
olan Siya~aı Bilg·lı>r rrccmuasının 
56 ncı savrsı da cıkmrşt1r. 

Profe~ör Dr. Etcırn .ı. !enemPn • 
rinin "B;ı~rn" b:ı~h1t1ı :·r~ı.,;le baŞ 
lrvan bu nüshad::ı. ''Y 1l bnn<'ı lı r 
httkulmn henirıısrn.mesL, , "H '.! ı~e· 
sistan ve hiiviik devletler". "Y :ı • 
hancı dil tedri~atı mr tercüme ki· 
taphanesi mi?", "?ı~illetlerin beS" 
lPnmesi ve hunda r-=ı 1rerin rolii'', 
"İç istikra7ılm·mmr''. "Tarmwal re· 
form hareketleri II: Bnlgari.,tan''. 
"Qiftci nmfmın ~r(!•·al - si: nsa1 
st.atüsü", "Bn.~inkü bütce J ren· 
sipleri .. wızı1uri1e ayın siyasası ,·e 
kronnlofü:.i varrhr .. 

- (;üı \'e ambı?r ..• 
Dedi 
Bu !tadın neler biliyordu! ... Her fı• 

beni şaşırtıyordu. 
Kadehleri öpüştiirdük. 
içti!< ,.c biz de öpüştük ... 
Oturrluk. Tfarşılı eh koltu!-!:ırd• 

bakıştık \'e konuştuk. 

lfonaşurken ne tatlı gülUmsüYot 
,.e mini mini knhlmhalar nhyordu. 

mr d~ı,n. hir c'aha. bir daha içtik ... 
l\u::abiyelerdcn ancnk füi tane kSl-

mıştr. 

Snlondnki saat biri vurdu. 
- ,~akit ne çabuk geçiyor? ... 
Dedi. 
Bnştm :ıznık dumanlıydı. O d• 

benden farksızdı. 
J\nU\tı, Lambaları söndürdü. li:t • 

ranlıkta hışırtılar olclu. Ileyaz lıir ltll• 
yalct bir tarafa c!ot1ru gitti ve kı:ı.Y • 
boldu. 

Onun gittii•i yeri bulmak o kadat 
kolay oldu ki... 

Herke.3 e\•lilikte bir veya hirkllf 
balayı :ra~ar. Fakat biz o gecede11 

sonra uzun ve aralıksız hal vıllıırı yll• 
şndık. Çünkü ne onda, ne bende itle 
evJilik zamanlarının aşkı hiçbir za • 
m:ın ek.silmedi. Çünkü ikimiz de bf. 
ribirlmizl hulmu~tuk. Aramızda taıd 
bir (fizvoloji!c n'll:ı!';ma) ,·ardı. BU • 
nun olduğu yerde ise aşk ~ksiJırıe" 

,. Arkaaı var) 



&es: '1- KURUN 

"Ulus,, un dil yazıları Vapurculuk 
türk dilinin orijinalitesi
ni gösteren bir analiz 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentahiı 
Liman han, Telefon: Z2925 
Galata şubesi Tel: 4.1663 

Jı,f ersin Yolu 
DUMLUPINAR vapuru 8 

birincikıinun PAZAR günü sa
at 10 da Mersine kadar. 

Muhammen bedeli 27564 lira olan yük ve yolcu vagonlan yedek 
aksamı 16 - lkincikanun - 1936 Perşembe günü saat 15,30 da An
karada idare binasında kapalı zarf usulü ile !alın almacaktır. 

Bu it~ girmek istiyenlerin 20 67,30 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifl erin: ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri )azımdu . Güneş - Dil 1 eorisine göre "Sol, Şimal, Saha, 

Nort, Honnör, Onur,, kelimelerinin analizi 
Şartnameler 135 kuruı mukabilinde Ankara ve Haydarpnf& 

veznelerinde satılmaktadır. (7580) 

SOL 
( Şimal kelimesinin orijin tekli 
tol) dur. İzah edelim: 

\'ukarda söylediğimiz gibi Al
~Yda. gün doğusuna bakan Türk 
ır larafıf\a (aağ) dedi. 

(ağ + as ...:... ağ) 
a Diğer tarafına da (sol) dedi. 
I u orijinal Türk sözünün etimo
Ojik §ekli ne bakalım: 

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

(oğ + os + oğ + ol) 
. (1) Oğ: Altayda Türk demek
lir. 

(2) Oı: Ondan uzaklaşan ol
dukça geni§ saha anlamınadır. 

(3) Oğ: Bu anlamı tamamla· 
hp ifadeye yarıyan ektir. 

(Oğoıoğ) - kelimeyi kökün 
~le kaynaşarak hasıl olan şek
ltıde yazalım - (soğ): Türkc 
lllıaran uzayıp giden ıahanrn a
dıdır. Tıpkı (ıağ) gibi. 

Bundan anlaşılıyor ki Türk il!t 
de\'İrde her iki tarafındaki saha
)ı farksız olarak bir sözle ifade 
etıniıtir: (Sağ, soğ, say, aak, ıah, 
tel', ıiy, cey, cay, cah). 

Netekim (yan) kelimesini bu
tiin dahi farksız olarak her iki ta
~f İçin kullanmaktayız. Bu keli
illede: 

(Ay) = her hangi bir süje ve 
Obfodir. 

l (An)= onun bitişiğindeki sa · 
~Yı ifade eder. 

T\irk Siberyaya doğ.-u yayalda

tı zaman gözleri önünde dümdüz 
bir enginlik gördü. Türk dehaSJ 
derhal bunun adını koydu: 

(Soğ +ol= soğol) 
(4) Ol:(.+ 1) nin uzak, geni!, 

~ili olmıyan, engin, şümul gib: 
~efhumlar ile objeyi vasıflandır
dığını biliyoruz. 

(Soğol) = Genit, engin sah":\. 
11~akbk demektir. 

ŞiMAL 
"Etimoloji, Morfoloji ve Fone· 

~it bakımından Türk Dili Analiz 
ollan,, broıürünün 1 O uncu ve 

11 . • f l .. d . ıncı ıayı a arını goz en geçı-

~~liın: (ğ = v = b = m ... ) oldu
~nugörürüz. Gene ayni sayı
'larda ı = f ... ) olduğu gösteril· 
~ittir. 

. Şimdi: (Soğol), sözünü (•) ye
line ( f) ve (ğ) yerine ( m) kulla
!'n bir Türk ağzı ile okuyalım: 
Şornol,,... Kelime bizim ağzımı
~ gelinceye kadar uğradığı mor 
0lojik ve fonetik tekamül ile ''ti 
~,, olmuıtur. 

1• ''Şumul,, kelimesi de ayni ke
.;.~ ve mefhumdan çıkmıt bir 

lltk sözüdür. 

l ''Sol sözünün "Şol,, şekli ma
.~dur; uzak bir şeyi anlatmak 
lçın ''Şol ıey,, deriz. 

'Not: 1 - Büyük Altay dağla
~111dan (sol) a, yani yakın şimale 
( •k.rıak, derhal esas kelimenin 
b•cty) teklini görürüz: Sayan' 

aftan. Burada (Sayan) sözünün 
~?laını, "oldukça uzak ve geniş 
'Qıt ıahaya yapışık,, dem~ktir 
I \lnlardaki ve daha ilerde!ıi Türk
(e:in tatıdığı unvanda kelimenin 
~htı) teklini görürüz. 

"'-Scılaa = Yakut kabilesi, Alta
I thnalinde hlll y&famakta o -1 
d•n Ttıl'k uluslarından bir kabileı 
ehıektir. 

\' ukarda bilmünasebe iıaret et-

1rabzon Yolu 
lstanbul ikinci bölge iskan 

mi§tik ki, Altayın cenubundak-
Türklere de (Saka) derler. Görü· TARI vapuru 8 Birinci ka. 
lüyor ki Altay cenubunda (k). nun PAZAR saat 20 de Rizeye 
Altay timalinde ise (h) hakim o· •k•aıiıld•a•r•._m':.i _______ _ direktörlüğünden: 
luyor. Bugün dahi Yakutlar da:- Trakyada yapılmakta ol.ın göçmen evleri için Sirkecide va-

(k) (h) k 11 1 Baklrköy Sulh hukuk hakimliğin -
ma yerine u anır ar. gonda t eslim şartiy)e 40 ton 0,5 - 0,6 milimetre kalınlığında oluklu 
Mesela: "Harah • ulah,, derler; dc~emal Hayrinin Davut Pş. mahal_ saç pazarlıkla acele satın alınacak hr. Tamamen veya kısmen vermek 
"karak ul~k,, demezler. Kelime lesinin Değirmen S. 4 ve 10 numaralı istiyenlerin 6 - 12 - 935 C!lma günü saat on dörtte İstanbul vill
bildiğimiz (karakulak) tır. (Ka· hanede mukim Ayşe ve Ahmet Ham· yetinde lıkan müdürlüğünde !tahn alma komisyonuna gelmeleri ilan 
rak), Türkçede "göz,, demektir dide alacağından dolayı berayı müra· olunur. (7693) 
(U ğ) Türkçede "su,, demektir faa tebliğ edilmek üzere gönderilen da 
(Uğlak _ulak), "sulak,, demektir. vetilede bulunamadıklarından bila teb 
yoksa zannolunduğu gibi kelime- liğ iade edilmiş ve ilanen tebliğat ic. Tahlisiye genel 

rasrna karar verilerek yevmi murafaa 
nin (kara) ile hiç bir alakası yok 19-12-3::i perşembe saat 13 e talik Tahlisiye Müstahdemini için kapalı zarf usuliyle 240 ili. 260 kat 
tur. kılınmış olduğundan borçluların yev- kıtlık elbise ve kasket yaptırıla:::ak tır. , 

direktörlüğünden: 

SAHA mi murafaaya biz7.at veya tasdikli ve- 12 _ 12 _ 935 tarihine rast )ayan Perşembe günü saat On bet-
Not: 2 - (Sağ, sah ... ) sözle~ı kaletname ile bir nkil göndermedik. de Galatada Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğü ıa-

'k b lu- Jeri takdirde gıyaplarında murafaa 
üzerinde ı en ya ancı zanna tınalma komisyonunda ihalesi yapı lacak olan bu elbiselerin muhıtm-
nan bl·r Türk kelimesinin de ne icra kılınacağı hukuk usulü muhake. 

meleri K. 142 maddesine tevfikan teb- men bedeli 5200 lira ve muvakkat teminatı 390 liradır. isteklilerin 
kadar asil bir Türk sözü olduğu- Jiğ makamına kaim olmak üzere ilan teklif mektuplarını, bildirile:!.l va kitten bir ıaat evveline kadar Ko-
nu göstermit olalım: olunur. <V. No. 11647) misyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. Şartname sözü geçen ko-

Gördük ki ( ıak - ıah) sözleri misyonda parasız olarak verilmek tedir. (7537) 
,,~~~~~,~~~~ ~~d~~>~~i~~=---------------------~-----
(Saka • ıaha) sözleri de bu geniı- (nur): beyazlığın, parlaklığın a-
liklerde oturan Tüklerin adidır. dı; ondan sonra da (Nort"J,,): 
Bu kelime ayni zam \~da, o geniş- Parlaklığı haiz olan sabanın adı 
liklerin de adıdır. O genişliklere çıkmıt oluyor. 
Türk (saha) demiştir. Nasıl ki Not: 1 - Sibirya ve Ruıya fİ· 
(il) ıözü hem kakimdir, hem de maline giden ve İsveç, Norveç kı-
0 kavmin oturduğu memlekettir. talarına geçen Türk ulusları artık 

COGRAFIK BiR BAKIŞ ıimal kelimesini unutmuş, onun 
Yukarda bir an için kendimizi yerine (nort - norcl) sözünü iktl· 

büyük Altay dağları yaylalarına me etmit bulunuyorlardı. İtte bu
yerleştirmit idik. Oradan cenuba nun içindir ki İskandinavya' dan 
bakalım. Nazarlarımız biribirini Almanyaya inen ve bu yolla Av
müteakip, mesela Tanrı dağlariy- rupaya yayılan Türklere (Nor· 

Beyoğlu Üçüncü Noterliğinden: ' 
Yedikule haricinde Kaılıçeşmede 

birinci caddede 8/ 1 numaralı Dabağ 
Fabrikamda mevcut beş dolap, bir 
Değirmen, biri yirmi \'e diğeri yedi 
buçuk ve diğer biri Uç Beygir kuvve. 
tinde Gra.mon l\farkalr üç Motör, bir 
buhar Kazanını, Tulumbayı, dört ton. 
Juk ''Turner" Markalı Silindir Maki. 
nesile bf r bağlama ve bir açma Ma . 
kinesini ve bir perdah Makinesini A. 
Jeko Dulos oğlu Yani Dulos'a satmış 
olduğumdan iJAn. (V. No. 11605) 

Mezkilr Fabrika 8ahibi PanaYot oğ. 

lu Sokrat Kostantinidi3. ı., -ra Alıua Oaıün dailariyle dik) derler. 1 

Pamirin yuksek dağlo.riyle, daha HONNOR __,l_a-tan_bu __ l_ .. ~liye altıncı hukuk mah. 

sonra Himalaya dağlariyle kesile Not: 2 - '(Honnör) kelimesi- kem.esinden: 
cektir. Demek ki Türk Altaydan nin menşeaini de, temas ettiğimiz Hayriye tarafından kocası Nuruos. 
baktığı zaman (sağ) dediği mm son söz münasebetiyle, izah ede- maniye caddesinde 85 numarada iken 
taka, Tanrı dağlarına kadar göre- lim. Kelimenin etimolojik şeklini ikametgAhı belli olmıyan kocaı:ıı Is · 
bildig"'i mahdut mıntakadır. Tan· ve onun altına - manaımı söy}~ mail Hakkı aleYhine açılan boşanma 

davasında: ikametgllhının meçhuli . 
rı dag"'larına çıktıktan sonra na- meksizin - diğer bir Türk sözünün 

yeti hasebiyle dava anuhalinin on 
zarlarını Pamir ve o hizada bulu- etimolojik teklini yazalım: gUn zarfında cevap vermek füı.:ere ve 
nan dağlar kesti. Gene dar bir sa- /. Honnör: (oh+on+öğ+ör) on gün müddetle il4nen tebliğine ka. 
ha. Ona da (ıağ) dedi. Fakat Hi- il. : (oğ+on+uğ+ur) rar verıilmi~ ve arzuhalin bir nüshası 
malaya yaylalarına çıktıktan son- (1) Oh, oğ: "Güneşi~ parlak· da mahkeme dtvanhancsine talik kı . 

d d "'.. f lrnmış oldufundan 935/ 1698 dosyası. ra bu kelimeyi, üşün ügu me - lıg"' ı, yükseklig"'i,, anlamınadır. 
na il An tarihinin f erda.sından itiba . 

humu ifadeye gayrikafi buldu (2) On: O parlaklığa, yükıek- ren on gün zarfında cevap verilmesi 
Daha ilerisindeki saha için (süt )iğe ve büyüklüğe yakınlık bildi lüzumu tebliğ yerine olmak üzere i. 
"d,,) dedi. Daha sonra bu sahala- • lan olunur. <V. No. 11603) rır. 

rın bitip tükenmediğini anlayın- (3) Ôğ, uğ: Parlaklığın, bü-•--------------
ca (cenup) dedi. yüklüg"' ün kendine yap~flıg" ı SÜJ. e- Muhsin zade vakfı mütevelliliğin-

b .. hA den: 
Halbuki ( ıimal) için ta iı a nin manasını tamamlar . ve ifade 

dise böyle olmadı. Mesela Sayan eder. lstanbulda Hubyar mahallesinde 
] 1 ı Mimar Vedat sokağında 9 numaralı 

dağları ve Angora [l yaya arı· (4) Ôr ur: Süjede parlaklığın Muhsin oğlu hanının üst katında altı 
na kadar olan sahaya (ıoğ) denil- tekarrür etmit olduğunu itaret 'oda bir meydanlık kiraya verileceğin 
dikten sonra, birdenbire, ufuk eder. den talip olanların 660 liranın % 7,50 

kesilmeksizin, engin bir saha ile l. (Oh + on + öğ + ör = O- depozitolarile 12.12.35 pere~mbe gü . 
k 1 d (şı.mal) kelı'mesiniıı nü saat 2 de İstanbul evk~f mücHi -ar§ı a r. honöğör) • 
orijini olan ( ıoğol) sözü yaratıl· riyetinde vaki evkaf encümenine 12 

Bu kelimedeki üçüncü ek, -12-193;:; perşembe günü saat ikide dı. Ancak Türk Siberyaya, Rus 
(öğ), kelimenin telaffuzuna sık· müracaatları. (V. No. ll!ll9) 

yaya yayıldıktan sonra, bu kıt'a 
let verdiği için kendinden evvel- - - - ---

ların ta son uçlarına yaklaşıp ta ki (n) ile tebadül eder, (honnör) Fatih aulh üçüncü lıukuk hCikimli-
bembeyaz buz kütlelerini görün ğinden: 

olur. Manası: "parlaklık, yüksek-
ce §İmale yeni bir isim verdi: d Şehremininde Ereğli mahalle.ı;;inde 

lik,, yani "şeref,, emektir. 

Mufassal notlu 
kanunu medeni 

Herhangi bir .hadi.9e esebebiyle ka • 
nunu tetkik ve o hadiseye müteferri 
kanun hükümlerini bulup çıkarmak • 
taki mU§külAt malftmdar. 

Eserin sahibi, bu mli~külA.tı gider • 
mek içi (Her maddenin altına: Ka • 
nunu ~· · .. nf, Borçlar, Ticaret Ka • 
nunJnnnda alA.ka ve irtibat1 olan) 
maddeleri hülAsalariyle birlikte ya~ 
mı~ tetkiki son derec:e kolaylaotırmıt
tır. 

HakimJer avukatlar, tale~, n ha
kokla iştigal eden zevat aradıklannı 
derh:ıl bulmakta güçJUk felcrnJyecei
Jerdir. 

lstanbul tapu müdürlülüilden: 
BeyoğJunda Periköy ikinci kısım 

mahallesinde Çifte Cevizler sokafın • 
da eski 60 No. lu bir kıt'a arsa ha hüc
ceti ~er'iye Muhittin uhtesincle iken 
mumaileyhin 340 tarihinde nfatile hu 
kere yegAne Yarisi n kızı Şektlre Ltt
fiyeye intiknlinden icrasmı Ulfl •Y -
lemiş bu yerin hıe tapuda kaydı olmL 
dığından senetsiz ta.surufat muame
lesi yapılarak muameleyi tesçiliyesf 
icra edileceğinden bu yer hakkında 

tasarruf iddiasında bulunanlar var • 
sa nsaiki tasarrufiy~lerile birJlkte ta 
rihi iliınlnn en nihaye onbeş gün zar. 
fında 935/::i2.3.'.l muamele No. sile Be. 
yoğlu tapu b:ışmemurluğuna veyahut 
mahnllinde bulunacak tapu memuru
na mürncnatları ilan olunur. <Y· No. 
11640) 

ZAYi 
Tokat seki.tinci kolordu i.stf hklm 

taburundan aldığım askeri terhis tez
keremi ıa); ettim. Yenisini alaeafım
dan eı;;kisiııin hükmü yoktur (Y. No. 
11648) 

lleşiktaş köyiçi kazan cuımaz ~ık 

mazı 3 numarada Halit Oğlu Ahm~t 
ZAYl 

1789 sicil numaralı şoförlük ehlt
yetnamemi kaybettim. Yeniı:ıini alaca_ 
ğımdan .-.sJ.i:-inin hükmü yoktur, (V. 
No. 11G1:l) ( nort "el,,) dedi. ONUR Saray meydan caddesinde 9 • ~ o. lu 

NORT evde oturan ve ana ve babası ,·efat e. -'-----M_a:-z_h_a_r_o_6_lu_M_a_z_ıu_m __ 

Kelimeyi analiz edelim; etimo
lojik ıekli şudur: 

il. (oğ + on + uğ + ur = o- den Nimete ayni evde oturan ağabe- J L A N 

1 

(1) . (2) (3) (4) 
(oğ J_ on + or + ot) 

ğonuğur) yisi Hikmetin 2:>-11-93:1 tarihinden 
Bu kelimedeki (ğ) ler, kelime· itibaren va.si tayin olunduğu ilfın o • 

b b . . . d k Iunur. (V. No. 11639) nin ütün ünyesı ıçın e aynaf· 

lstnnhulda knpah ç:ırşıda Aııtarcı 
hanmda 13-14 No. lu deri lnutlltha
nesinde mc,·cut bilcümle makina a • 
IU Vt' ede,·atı sahipleri Ahmet ve Meh 

(1) Oğ: güne§in parlaklığı 
(2) On: günetin parlakhğına 

yakın bir mefhum işaret eder. 

tıklan sonra (ONUR) çıkar. Bu
nun da manası ''parlaklık ve yük
seklik,, mefhumlarından çıkan 

"teref ve itibar, haysiyet, izzeti 

Fatih sulh 3 üncü lıukuk hakimli- met lı irndarlerden satın aJdıfnn ti • 

O " t k "" .. gon =on: ıp ı on, un,: g\ · 
bidir. 

(3) Or: (on) sözünün itaret el· 
tiği parlaklık mefhumunu bir ob 
je bitİ§İğinde tekarrür ettiren ek 
tir. O objeyi ifade eden unsur: 

(4) Ot: tur. 
O halde: Onorot = (ba,takı 

nefis, namus,, demektir. [2] 

['1] Bu iıim kadimden beri 
Baykal gölünden çıkıp (Y eniıay' 
ırmağına dökülen ( Angora) neh· 
rinin bulunduğu mıntakaya de· 
nirJi ve bugün de adı budur. 

[2] Kamuıu Türki 

ğinde: hetle mezkQr mnkinelerde bir gllna 
Zeyrekte Kasap Demirhun mahal- hak ve ilişikleri hulunanlann fl~ gün 

lesinde Pir Mehmet paşa sokağında 1.arfmdn Sirkecide Türkiye hanında 
28 numaralı hane mutasarrıfı lbra • avukat Ihsa n Mukhille bana mütaea
himin kayıp ,·eya ölmüş olduğu mah· aa.tl:m ilan olunur. (V. No. 11554) 
kemece belli oJmadığından varisleri _ 1la~ırcı1arda 23 No. da Ali Şamll 
nin tarihi il~ndan itibaren üç ay zar- rr.r.m:::m::~:::::::::::::::::::::::::::::::: 

rında mahkememize mür1\caat etme. Dr M metli A 
leri nbi halde lbrahime nit mahkeme • 
miıce ·mziyet olunan tcrel~enin hazi . q 8evlİ1Je miitehasıısı 
neye devrolunacağı ilan olunur. (V. ~Köprübaşı: Eminönü han Tel: 21915 

No. 116S1) •·--··············-·---·-.1m1rm• .............................. ____ _ 



ABONE ŞARTLAR/: 
Yıllıll e ayııır il aylıJı Aylık 

MemlfkeUm1zde 750 '20 23:1 110 
Yabancı yerlere ıs:ıo 72:1 400 ı :ıo 

Posta blrllğine \ 
1800 950 ~00 l A< 

ı;trmlyeo yerlere 1 
l'tlrklyenlo ber posta merkezinde ıuıı: ll !lıa ıtıone yazıııı 

Y Ali VE YONETIM YERi: 

latan bul. Ankanı caddfl81, l \ AKl 'I yurdu) 

\ lclare: 
Telefon i Yazı i§lerl: 

1·eı~aı art rem: K tıtHTN 

P m•t.a llutuau N~ 4fl 

~4S70 

21413 

ı~ntıuJ 

1 111 il 1111 1nı ıı1111ıı• 11"·"11.-nıııaıııııııı111111ıııııııı11ııııııı1ıııııııııııı111ııı•llll111111ıımıı1111ııı:ııı111111ıııııı11111ıııııııı1111ıııı•ıı11111ııııııı111ıııılllll111ııııı!lllU1111ıı•ıııııı111ııııııı11111ıı ıııı11ıııııılllııı1111ıı1111ıı1111ıııııı111111ıııt1111111 1 ı•lll l1111ıııııııı1111 11 ıııı ıı 111 11ıı ı•••ıı111 1 1ıııııı11 1 111ıı•ııı11 11 11ıııııı1 111 1ııııııı1 111 ıııııııı1 11111ı ııııı 1 11111ı1111 ıı1111 ııll 1 ııı111 1 ıı 1111111111 ııı 11111 ı 1111111 

0!ıR~ 

Çünkü"' oS%4"1 
çifte 

spirelli 
yeniOSRAM 
"D,, lamba
la~ ucuz lambala
ra nazaran yüzde 
40 fazla tasarruf temir 
ederler. OSRAM "D,, 
ampullerini kullananlar hesab
larmı bilen kimselerdir. 

DAY c;üv '-Ne; aıoc: G •Of 

ALTIN G.OıOl 

<'.;'-LI K KÖpRuyE VA~Oı 

KAı:t .:.ı D A MİLV O NLAR VARO• 

~~~~~~~~~~~~~~~~ ---. 
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Ü Türk Maarif Cemiyetinin 

00 'i Büyük Eşya Piyangosu 
U 6/12 I 935 de çekiliyor • 

20 - komprimelik ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

\Jzer~nde halisliğin timsali 
ır. ..-
olan EB markasını arayınız. 

' . . 
. - .. • ,). •'- . _,_ . . .. 

ve Sanayie 
Istanbut Ticaret ve sanayi odasından: 
Bazı sokak ve cadde isimlerinin ve dükkan ve mağaza nu

maralarının değişmesi yüzü:ıden ticarethanelerin adresleri te
beddüle uğramaktadır. Od.ılar nizamnamesi mucibince tücca-
rın kayid ve tescil beyannamelerine yazdıkları malumattaki 1 
her türlü değitikliği Odaya bildirmeleri mecburidir. Binaena
leyh erbabı ticaret ve sanayiin posta ve telgraf adreslerinde. 
isim ve fÖhretlerinde ve nev' i ittigallerinde veaair huausattak: 
her türlü değitiklikleri peyderpey vaktinde Odaya bildirmel~ri 
lüzumu ilan olunur. 

ıstanbuı Beledlycs ı ılan ı ara 

Taksim Belediye zabıtası fnra fından b:ıtı bo§ olarak dolaşır1'en 
yakalanıp Daireye getirilen sİyC\h , alnı beyaz keçi sahibi çıkmazsa 

sekiz gün zarfında satılacaktır. (8.) (7703) 

. ı ikramiye: 15400 Lira 
İ Bfr bilet bir liradır. Billiln piyango satıcılarında bulunur. 5264 
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D 
iŞ L ET M ES i 

Acenteleri: Karaköy - Kiprlba,ı 

Tel. 42.".fi2 • Sirk~ci Mlhiirdar ıadP 

••• Han telrfon : 22740 •••ıl 

lskenderiye yolu 
postaları 

Görülen lüzum üzerine İs· 
kenderiye yolu postaları mu· 
vakkaten tatil olunmuttur. Sa· 
1ı günleri kalkacak postalar İz· 
mire kadar gidip pertembe 

1 günleri lzmirden dönecekler· 
dir. "7686,, 

Yfni HDHM 
F. STROVSKl 

Akademi i.iyclerinden 
HAYDAR RIFAT 

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

1

1 l•t. Levazım Amlrll!ll Satın ı 
Alma Komisyonu lllnar. 

1 

İstanbul Levazım amirliğine 
bağlı kıt'at için lCO ton kuru fa. 
sulye 10 - 12 - 935 Salı günü 
saat 15 de kapalı zarfla alınacak. 

l!r. Tahmin lı:edeli 15000 liradır. 
llk teminatı 1125 liradır. Şartna. 

mesi komisyonda görülebilir. is
teklilerin kanuni vesikalariyle 
birlikte teminat mektup veya 

makbuzlariyle ihale saatinden bir 
saat evvel Tophanede Satınalma 

Komisyonuna vermeleri. 
(279) (7298) 

lstanbul limanı sahil sıhhiye 
merl<ezi satına ma 

Komisyonundan: 
1 - Büyükdere Sahil Sıhhiy~ M"rkezi önündeki iskele yenide~ 

yapılan keıif mucibince açık eksiltme ile tamir etti.-ilccektir. Ket' 
bedeli 626 lira 74 kuruftur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme tartnameai. 
8 - Mukavde projesi. 
C - Nakit işleri şeraiti um'! miyesi. 
E - Yapı işi fenni şartname tıi. 
F - Hususi şartname. 
G - Keıif bedeli. 
. H - Proje grafik. . ~ 
3 - lstiyen?er bu şartname~~ ri ve evrakı parasız olarak lıtarı~ 

Limanı sahil sıhhiye merkezi lev\\ zımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 13 Birincika•' un 1935 Cuma günü saat 14 de (jj 

latada Karamustafapafa sokağın ı;. İstanbul Limanı.· Sahil Sıhbİ~ 
Merkezi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 47 iira muvakkat •: 
minat vermesi ve bundan baıka aşağıdaki vesikayı göıterme&İ I 
zımdır. 'ı 

A - En az 500 lirahk buna benzer iti yaptığına dair lıtarıbıl 
Nafia Müdürlüğünden tasdikli ehli yet vesikası göstermesi lazımdır· 

(7534) 

Istanbul ikinci bölge iskan 
direktcrlüğünden:. 

. dl 
T rakyada yapılmakta olan gö çmen evleri için Sirkecide vaı0" ı' 

teslim şartiyle 700 bin adet M"ı sil ya benzeri kiremit pazarl~kla ,ıtl,J 
alınacaktır. Tamamen veya kısmen vermek iıtiyen!erin 6 - 12-::_ 9d, 
Cuma günü saat on dörtte İstanbul vilayetinde İskan müdürlüi"11 

satın alma komisyonuna gelmel~ri ilan olunur. . (7692) 

Siyasal bilgiler okulu satınalma 
l<omisyonundan: 

Okulumuzun Ekmek kırıntısı ile fazla kalan yemek artıkl-rı:: 
açık mi~zayede ile talibine ihalesi kararl&!tırdmı§tır. lsteklileriıı 9e iJS 
itini görmek için Yıldızda Okul •da resine ve müzayedeye ittir~ ~ ... 
9 - 12 - 935 Pazartesi günü cıaat 15 de Fındıklıda Güzel San• it' 

Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaas• Akademisi Yüksek mektepler muhasebeciliğinde toplanan )Codl 

Neşriyat direktörü :Refik Ahmet Scvcngi' yona müracaatları lüzumu ilan olu nur. ( 7668) 


