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zurum hattı tahvillerinden lzm 
gönderilmit olan tahvillerin 
men hepıi satılmıtbr. 

Isparta, 7, (A.A.) - Sivaı 
Erzurum hattı tahvillerinden 
parlaya gelen miktar tamamen 
tılmıttır. 

Vazivefin düzeleceği meçhul· 
Mussolini böyle söyledi 

Mareşal Badoğlyo "Faşistler kati zaferi kazanıncaya ka· 
Doğu Afrikasındaki İtalyan ordu. dar çarpışmada devam edecekler" 

lannın başına mareşal B:ıdoğJiyo ge~- • 
rniştir. General dö Bononun rütbesi 

1 rnareşalhğa çıkarılarak Başkuman • 
danhktan çekilmesinde ve yerine ma-ı 
reşal Badogliyo'nun getirilmesinde 
elbette bir sebep olacaktır. 1 .. 
Doğu Afrikasmda harp eden ltal • 

Yan askerleri iki kısımdır: Bir kıs- 1 
mı faşist teşkilatına bağh olan gen(_'.. 
lerdir. Öbürü doğrudan doğruya t . ı 
talyan ordusuna bağlı olan askerler- 1 
dir. General dö Bono Roma üzerine 1 
Yürüyen bir Faşist kumandanı idi; l. 
talyan ord;.;.;undan çek!lmiş olmakla il•••I 
beraber dörtler meclisinin azasından 
bulunduğu için doğu Afrikasındaki t 
ordunun başmda bulunması doğru • 
dan doğruya faşizmi temsil ediyordu. ltalyan bombardıman uçakların dan bir lilo harekete lacuıTlanıyor 
Daha doğrusu burada harp eden ltal. (Yazısı 7 inci sayıfada) 
Yan askerleri faşizm teşkilatları için. 
de kaynamış göriinüyordu. Fazla o
larak Mu olini iki oğlu ile beraber 
damadı olan propaganda nazırı <Kont 
Clyano) yu da Eritre cephesine gön. 
dermişti. Adua Ye Makalle'nin zaptı 
şerefi bu sur<'tle Faşizm partisint
ınal edilmiş oluyordu. 

Habeş hastanesine atılan · l?ombalar 
Amerikalı dok-tOrlarin : . . 

tebligi: Bu: bjr f aciadirl · 
rabancı do~torlaiın dünya efkarı umu

miyesine ve hükumetlere hitabı . 

Onun için genemi dö Bononun çe
kilerek yerine İtalya ordusu genel 
kurmay başkanı olan mareşal Badog-ı 
liyo•nun ta~in edilmesi ile doğu Af. 
rikasıncJa harp eden ordunun hü,·iyl!. 1 
tinde bir değişiklik yapılıyor &ibi gö~ 1 • 
dndLA~~uph~eh~pedm~. ' rı·~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kerJerin bütün muvaffakiyet şerefleri 
sadece bir parti mensuplarına mal e. 
dilmt~ olmnsından dolayı ltalyan or -
du.'Junda bir hoşnutsuzluk oldu da bu 
tarzda bir tesir veya teessürün izle . 
rini silmek i~in mi bu deği~ikJiğe HL 
zum görüldü? 

Sonra general dö Bono sömürge ş
lerinde tecrübe görmiiş bir adamdır. 
Askerlik bakımından da kl'ndi."linde 
herhangi bir şekilde kifayetsizlik bu.1 
lundağu söyleniJmiş değildir. Ancak l 

llladıDID 
3Geceııı 

:ı:: .... 
Yeni ve çok me
ıakıı romanımıza 
bırkaç gün içinde 
BAŞLIYORUZ 

lneiliz Dış Bakanının söylevinden son1a . . 

l 

Kahire gene heyecanlı 
bir gün geçir.dj 

lngiltere aleyhine nüina yiŞler .yapıldı. 
Talebe Kahireye yür~mek istedi 
Kahire, 7, (Kurun) - İngiliz! Kahireyc giden bütün yolları tu 

Dış ~akanmm söyJevi~~c.1.?ki Mısı- muştur. Universitc bahçesind 
ra aıt kısım, Mısırın butun maha milli dan\ kurbanları icin dikile 
filinde derin __ bir hoşnutsuzluk ·~ ~ ·abidenin açılışı dolayısfyle bütü 
y~ndn111!şt dun aksam \"e b~ m~p talebem .,....,. Y'l]>TllIŞ 
bw ~ok ~dhıeJer. ol~~~u~ .. ~ · fakat tören hadisesiz geçmiştir. 
:_:;am tngıhz komıserlıgı onunde . . 
toplanan halk İngiltere aleyhine . ~ın.e ~)ın.den. fazla ;aıe~e K~~ 
hağırmı~lar, kalabalık semtlerde ıe ... ok~klannd~ dola~ara~. ı~~~lı 
zabıta ile halk arasında çarpışma· mallaı ma boykot edılme ... ını ı~ t 
!ar olmuş, altı polis yaralanmı~ . mişler, Polis şişeler, taşlar, sopa 
tır. larla kar~ılamm~tır. Yedi poJis ~ 

Gündüz ~ehrin dısmda Ye icin· ralanm rş, fen~rler kırılmış, m:ı 
de talebe hareketleri olmu:;tur. ğazalamı. otöbüslerin camları ın 
Şehrin dışında bulunan üni\"ersi diıilmiştir. Talebe akşama doj 
te binasının yanında toplanan dört ru dağılmıştır. Hadis~lerin de-..·aı 
binden fazla talebe Kahireye doğ etmesinden ve biiy ~im~s1nden kl'\r 
ru ytirümeye başlayınca zabıta kuluyor. 

ASIM US 1 
'(Sonu Sa. 4 Sii. 3) Habqlmparatoru tayyareilelaareketehcuırlanıyor Bir yazı etrafında heyecan 

( Adisababa, 7, (A.A.) - Süel G J t ı J d •• t 
B • f tb 1 ı •• çe~~nler. Dessienin ~mbardıma· a a asara y ) af U 0 0 p lr U O maçının ro u nr uzenne, asıl harbın yakında 

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

Son Alman - lngiliz maçı iki millet 
arasında yakınhğı arttırdı 

• 1 

Alman takımı Lon drada ıahaya çıkıyor 

Londra, 7 CA.A.) - Atman spor ~e- sonra İngiliz halkının gösterdiği hiis. 
fi Fon Çammer Bay Baldvin tarafın • nü kabulden dolayı minnettarlığını be. 
dan kabul edilmiştir. Ba~bakan lngi. yan ve bu ruhun bundan sonraki mü
liı - Alman futbol maçının parlak sabakalarda da. hakim olacağı kana • 
bir aarette yapılmış olmasından mü - atini izhar eylemiştir. 
tevelllt memnuniyetini bildirmiş, Fon (: •:: ı:: 
Çaınmer de hakim olan arkadaşlık Alman - İngiliz maçına aft dUn 
:ruhunu memnuniyetle kaydettikten. gelen tafsilat Beşinci ,sayfamızdadır .. 

başlıyacağı kanaatindedirler. Ri- J k k t ~ 
vayet edildiğine göre, Cicika da anara onuş Uıar 
bombardıman edilmiştir. Ayni çe 
Yenler, ltalyanlann, imparatoıu 
öldürmek ve böylece Habeşistan -
da dahili karışıklıklar çıkarmak 
gayelerini gütmekte olduklarım 
sanıyorlar. .. 
HABEŞLER KUTLE HALiNDE 

ILRLIYORLAR 
Asmara, 7, (A.A.) - Habeşle· 

l'in kütle halinde, İtalyan hatla · 
rma doğru ilerilemeleri ve Ma -
kalle cephesinde ileri karako11ar 
üzerinde ve Debre ile Takaze r;e 
çidi civarında vukubulan çarpış -
malar bunların Habeşler tarafın -
dan daha geniş ölGiide hareketle· 
re girişmek i~tcdiklerini göster · 
mektedir • 

<Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

Başkırdistan Cumur 
reisi şehrimizde 

Başkırdistan Cuınur Başkam 
Bay Tairof şehrimize gelmiştir. 

Ayni zamanda tanınmış bir pi
yes muharriri olan Bay Tairof 
Sovyet konsolosluğunun konuğu 1 
olarak kalmaktadır. 

Bay Tairofun bugün Sovyet Rus 
yanın on bir tiyatrosunda eser · 
leri oynanmaktadır. 

Kendisi bir iki güne kadar Pa -
rise gidecektir. . . 

Atatürk'e, Başbakana, iç ve Gümrük 
bakanlarına, Parti .Genel Sekreterine 

teleraf /ar çekildi 

Dünkü Galatcuaray toplantı• ında bulunanlardan bir grup 

Galatasaray - Güneş maçındaki 
hadiselerin akislerinden dünkü sa:n • 
mızda kısaca bah.1;etmiştik. Galatasa
raylılar bu bahis üzerinde yapılan neş 

riyat arasında Bay Peyami Satanın 
''Tan" gazetesinde çıkan bir yazısın. 
dan ~ok mütee3Sir olmuşlar, topla • 

(Sonu Sa. 5. Sü. 3) 



ltalyan ar De sie şehrini bomba a 
madıklarını iddia ediyorlar! 

Fakat Habeşler de şehrin 
tarafından bombardıman 

dün gene tayyareler 
edildiğini bildiriyorlar 

imparator Şimal cephesine giderek büyük bir taarruz hazırlıyacak 

Roma, 7 (A.A.) - Burada) 
Dessie şehrinni bombardımanı 
hakkındaki aberlerin ve bilhas -
ıa Amerikan hastanesi hakkında· 
ki !haberin ldoğru .olmadığı bildi · 
rilmektedir. Bugün resmi tebliğde 
btldirilen bombardıman münha -
ııran civarında kurulmuş olan Ha
beı çadırları kampını istihdaf et· 
mektedir iki, bu kamp bombardı · 
mandan ehemmiyetli surette mü -
teessir olmuştur, iki İtalyan uça
ğının cüıürüldüğü hakkındaki ha 
ber !de yanlıştır. !Habeş ihava top· 
larmın ıiddetli ateşlerine rağmen 
bombard~na itşirak etmiş olan 
16 tayyarenin IJiepsi merbut ol -
CJuklan Jimana dönmüşlerdir. 
~E:HIR YiNE BOMBALANMIŞ 

Adisaoaba, 7 ,(A.A.) -Dessie 
tehri bugün tekrar bir bombar • 
Clnnana maruz kalmıştır. !<opre>
ni tipinde dört ltalyan uçağı saat 
selôz buçuğa doğru ~ebir üzerin • 
Cle uçara'li elliden fazla bomba at· 
mrılardır. Salahiyettar mahfeller-
4ien bildiri1diğine göre gelecek 
h'afta sonunda imparator §İmal 
cephesine gidecektir. O esna.da 
büyük bir Ha be§ taarruzt'{ oaşlıya
ıağı sanılmaktadır. Şimdiye ika • 

dar olan himayeler yalnız ön kuv-f larıla birlikte hizmetimize gir . 
vetlerin müsademelerinden ibaret- mişlerdir. 
ti. 

lT AL YANLAR ER1TREDE 
İLERLİYORLAR 

Roma, 7 (A.A.) - 65 inci ltal
yan tebliği: Ma're§al Badoglio şu 
telgrafı göndermiştir: 

Eritre kol ordusu cephesinde 
kıtalarımız T embien ke~if merke 
zi olan Abbi - Addi yi işgal etmiş
tir. Keşif kollarının bir müsade -
mesinde düşman müsademe mey 
danında üç ölü bırakmıştır. Ma -
kallenin cenubunda Gabat neh -
ri mıntakasında Eritreli bir ltal · 
yan kolu bir düşman müfrezesiyle 
karşıla§mıt ve 81 esirle bir çok 
yiyecek ve harp levazımı ele ge · 
çirmiştir. 

Düşman beş ölü ve bir çok ya
ralı vermiştir Dessie civarında 
tayyarelerimiz sılahlr on bin ka -
dar bir Habeşli kampı görmüş ve 
duşmanın müdafaa gayretlerine 
rağmen muvaff akiyetle kampı 

boml>ardıman etmiştir. 
Somali cephesinde, Ogatlen, 

Feruges ve Gorrahai deki kabile 
reisleri teslim olmu§lar ve adam-

lT AL YANLAR iLERLİYOR 
KUVVETERI NEDiR? 

Lindra, 7, (A.A.) - Röyter a -
jansının Dessiedeki muhabiri, dün 
yanan evlerin enkazmdan bala du 
man tütmekte olduğunu ve Ameri 
kan hastahanesinin arsasında yir 
miden fazla obüs deliği mevcut 
olduğunu bildiriyor. 

MezkUr ajansm cenup cephe • 
sindeki muhabiri, çalılıklarla ör • 
tülü geni§ çöller içinde daima de 
ğiıen ftalyan cephesini tavsif e • 
derek hu cephenin dikenli tellerle 
himaye edilen iyi tahkim edilmiş 
bir sıra karakollardan müteşekkil 
olduğunu ve bu karakolların su 
çekilmesi mümkün olan yerlerde 
mitralyozlarla çevrilmiş olduğunu 
bildirmektedir. Bu karakollardan 
civarda devriye vazifesi görmek 
üzere hafif kollar hareket etmek
te ve bunların bu hareketleri ve 
zaman zaman karakollarına dön 
meleri bazen heyecanlı ilerleme 
ve gerileme hiııini vermektedir. 
Muhabire göre ltalyanlar şimdiye 
Kadar ilerlemekten ve Adiaababa· 
Cibuti demiryolu ile beraber • Cici 
ka otomooil yolunu kesmekten 
meneden şey Habeılerin kurşun • 
larından ziyade çanıurdur. 

Habeşistan .için ne 
düşünüyorlar? 

1 
n -

Diplomatlar 
arasında 

ltalyanın Paris Elçisi petro~ 
üzerine ambargo konmaaı ihti
mallerinden bahsederken: "Pet
rola ambargo koymak, ltalyaya 
harp ilan etmek den)ektir!,, de· 
miş. Bunun üzerine muhatabı;ı 
nın kendisine §öyle bir cevap 
verdiğini okuduk: 

Fransa ve lngiltere görüşmesi başladı 
Londra, 7 (.A.)' - Burada u -

mumiyetle tahmin edildiğine göre 
B. Laval ile IHoar'm görüşmeleri 
Fransız· -lgiliz ekisperlerinin 
noktai nazaPlannı tamamiyle te • 
life yardım edecektir. Diğer taraf· 
tan, Mussolini'nin durumunun bu 
planların muvaff akiyetine engel 
olacağı zannediliyor. 

İngiliz ve Fransız ekisperleri -
nin no'ktai nazarları arasında hala 
mevcut ihtilaflar, Tigre bölgesiy -
le, İtalyan lara işletilmek üzere 
cenubi IHabesiıtan da terk oluna -
cak toprakların idare tarzına da -
irdir. 

Fransa bütün Tigre nin İtalyan 
ların yalnız Agame ile Adua yı al
malarına muvafakat etmektedir. 

Yarı resmi çevenlerden, dün 
akıam, Sir Hoar ın Paris te şöy1e 
bir uzlaşma formülü ileri süreceği 
aöyleniyordu: 

ikiye bölünecek olan Tigrenin 
bir !parçası ltalyaya verilecek, ö 
teki ise üç sene içerisinde, Habe 
9istana mı dönmek, yoksa arsıu 
lusal bir idare altında ımı kalmak 
istediğini ;reyi im usulü ile bildire 
cektir. IBu üç senelik müddet zar 
f mda bu 1<11rm, arsıulusal sayıla 
eak ve Milletler Cemiyetince men 
•up memurlar tarafından idare e 
dil etektir. 
Habeşistanın bazı cihetlerinde 

ltalyanm ekonomik imtiyazlar el 
de etmesi bahsına gelince, iyi ha 
l:ie. •fan çevenler, Sir Hoarin ltal 
ya.ytı., şimalde yedinci arz dairesi 
le mahdut ve garpte Radolf gölü 
ne 'kadar uzanabilecek olan bir 

la beraber, ltalyan poli1 kuvvetle ' 
rinin himayesi altında yine ltal 
Yan sosyeteleri tarafından itletile 1 

cektir. . ı 
Habeşıstana deniz üzerinde ve 

ril~cek mahreçin de Asal> olmayip 
Zeıla olması mümkündür. Zira 
Mussolini Asabın verilmesine şid 
detle muhaliftir. 1 

- Eğer Doğu Afrikasında 
yalnız Htıbe islana kar§t ltalya
nın petrolsuz harbetmeıi müm
kün değilse Avrup::zda bütün 
devletlere karıı petrolıu:z; nası! 
harbeclebilirıiniz? 

Mısırda büyük ıra 
tezahurat M 1. . h k k 

Kahire, 7 (A.A.) - Bugünkü eC )Sin U U Una 
hadise şu şekilde cereyan etmiş- tecavüz mü etti? 
tir: 

Birçok talebe daha şafak sö

kerken, Üniversite önünde top -
lanmışlnr ve polisin bulunmama -
sından istifade ederek ölen arka
daşlarının hatırası için hazırljlnan 

Atina, 7 (Özel) - Elli saylav, 

imzasız bir davet üzerine meclis
te hususi surette toplanmışlar, 

Kralın meclise danışmadan kabi

ne buhranını kendiliğinden hal 

abideyi dikmişlerdir. Talebe, me- !etmesini meclisin hukukunf\ bir 
rasime başkanlık etmesini rektör- tecavüz saymışlar, Kral, meclisi 
den rica etmişler, rektör de kur- dağıttığı takdirde yeni intihabab 
deleyi kesmeyi kabul etmiıtir. iştirak etmemeleri lazım geldiğini 

Biraz sonra, talebeye halk da söylemişler ve meclisin gelecek 
inzimam ederek tezahüratçılar hafta toplanması için saylavlara 
Nil boyunca ilerlemeye baılamış, davetiyeler göndermeğe karar 
Abbas köprüsüne gelince köprü 
kumandanlığını ifgal ederek köp- vermişlerdir. 
rüyü geçmiş ve köprüden sonra Venizelos aleghiarlrğı 
p.olis k~vvetiyle karıılqmışlardır. tabancaya kadar varıyor! 
Uç pohs memuru yaralanmış, alt- . O l) G" "dd b" 
mış tezahüratçı tevkif edilmi~tir. .. 1Atıt~a, 7, ( zde K- d1~11. fe, kır 

"IDllmınmıınmımmınmıımıımmnıııııııııwwwııımıııııı--•™141""111111mlllll eg en l esnasın a, on l ıs ır a-
nüfuz bölgesi teklif etmek ihtima sına mensup bir zabit, Venizelos 
1i bulunduğunu söyliyorlar. lehinde söyleyenlerden iki kişiye 

Bu erazi, HabC§ imparatorunun ateş etmiş, ağır surette yaralamış 
ismen hakimiyeti altında kalmak tır. 

.mııtınıtlıııınııııı~m : . •• ııı .1111111 ııumıttı ıı ıııı• , 1ı.uııııuıuttıııııu1ııııuıtııumıı11ıııtııııımıııl{ıill~~ 

ltalqa .., Habeş harbi 
-.:::::s=~;==::::::a::am;mıııı:m.ıı::c::ılllZiiı.ııma:ıı: .. ı::ams .. 
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" aziyet 
fE Bugün gerek Şimal, gerek Cenup cephesinden hiçbiT mü· 
=: him haber gelmemi§tir. Verilen bütün malumat ita/yanların 
~ "Deııi,, yi dün bombardıman ettikten ıonra bugün de ayni ~eyi 
E tekrar etmiş olduklarıdır. Bombardıman, Habq lmp6ratoru. 
~ tarafından protesto edilmiştir. Bu protestoda askeri bakımdan 
g ehemmiyeti haiz olan nokta imparatorun §U tarzdaki sözüdür: 
f "ltalya harbetmiyor, Eritre ve Somali halkını ön sallara süre· 
~ rek imha ettiği gibi, açık Habey fehirlerini tayyare bombardı· 
~ manına tutarak sivil halkı imha ediyor,,. imparatorun bu aözleri 
== vakayie mutabıktır. Çünkü ltalyan resmi tebliğleri de her ha f 

reket ba§ladıkça yerli askeıforin önde hareket ettiğini itiraf, ( 
~ ediyor. Ve tayyare bombardımanları ise sivil halkın Üzerine ) 
~ dehşet saçıyor. ~ 
1 ltalyanlar yalnız Dessiyi bombardıman etmekle lıalmıya· \ 

rak daha ba§ka §ehirleri de ayni §ekilde bombardıman etmİ§ G 
bulunuyorlar. ~ 

Bu hareket, askerlik bakımından ltalyanlar tarafından ) 
yapılacak yeni askeri hareketlerin ba§langıcı sayılmakta, siyasi f"1 

bakımdan da petrol ambargosuna har§ı bir nümyİf telakki% 
~~~k • D 

Bugünlük buraya ilave edilecek ba§ka bir mülıim lıtic:lisc ~ 

~~ ' ıı+ıııu1ımırmıuı11nıııınnıın1111ııııınııııu11mıınııııını1ıu./ 
Türk- Yunan dostluğu eskisi gibi 

sağlam kalacaktır 

Elçimizle görüşen Yunan Başbakanı bunu teyit etti 

Atina, 7, (Özel) - Başbakan l KONDILIS HÜKKMETI TEHDl1 
Bay Demircis Türkiye sefiri Bay MI EDiYOR? 
Eşrefi kabul etmiş ve mülakatla Atina, 7 (Özel) - Başbakan 
rı çok samimi olmuştur. Bay De - fırka başkanlarile temaslarına de 
mircis Türkiye sefirine yeni Yu · vam etmektedir. Bu arada görüş· 
nan hiikfımetinin takip edeceği tüğü Bay Kondilis hala mu halef et 
dış siyasa üzerinde izahat vermiş te bulunmakta olduğunu ve kendi 
ve bu siyasada Türk-Yunan dost sinin ileri sürdüğü kararlar kabul 
luğuna, Balkan antantına eskisi olunmazsa ahaliye hitaben hükfı · 
gibi kuvvetle riayet edileceğini te met aleyhinde bir beyanname neŞ 
yit etmiştir. redeceğini bildirmiştir. 

c::::;::: 

• • Fransada ıç sıvasa düzeldi 
Süel birHklerin faaliyeti tahdit edildi 

Paris, 7, (Özel) - Fransız par 
lamentosunda, birlikter müzake -
resi bitmiştir. Ve hükumetin layi· 
hası, 179 reye karşı 408 reyle ka
bul edilmiştir. 

Bu layihnyn göre, umumi yollar 
üzerin de silahlı gösteriler yaptı -
ran, sü bakanının izni olm:ıksızın, 
üyeleri hususi milis veya savaş 
heyetleri mahiyetini gösteren bü
tün teşekkülleri, iç Bakanı, da · 
ğılmağa sclabiyettardır. Ruhsat 
almaksızın silah taşıyacak olan • 
lnr şiddetle cezalandırılacaktır., 
Parlamentodaki, ekseriyet Fran· 

Izmir Şar bayı Sovyet 
Rus~·adan döndü 

İzmir, 7, (Özel) ........ Sov et Rus· 
yada incelemeler yapan Şarb::ı.y 
Behçet Uz dün akşam şehrimize 
gelmi§tir· Şarbny An~dolu ajansı 
aylarına hülusntan şu diyevde bu 
lunmu~tur: 

Sovyet Rusyadaki etüt seyaha • 
tinden büyük ittifadelerle dön • 
düm. Doktorluk ve şehircilik bak 
kında yapmak istediğim etütlerle 
Sovyet endüstrisini, sosyal yar • 
dım, köy te~kilatını da incelemek 
fırsntmı buldum. 

I~ültür, park ve fuvar inceleme 
leri yaptım. Dokuz Sovyet uzma· 
nından müte§ekkil bir heyetin ha 
zırladığı iki plan taslağını bera • 
berimde getirdim. 

Gümrük ve inhisarlar 
bakanlığında 

Ankara, 7 (Telefonla) -Güm· 

rük ve İnhisarlar bakanlığında a
çık olan tctkil· direktör muavinli .. 

ği müsabakasına 18 kişi girmiştir. 
Bunlardan Tarık, Kemalettin 

Lütfü, Mahmut Cevdet muvaffak 
olmuşlardır. 

sada her hangi bir f qist hüJdııııe 
tinin kurulmasına karşı bulundu!< 
larmı göstermektedir. 
T ARtHI BiR GÜN MO, YOKSı\ 

ENAYiLER GÜNÜ MÜ? 
Paris, 7, (Özel) - Müfrit '°l 

cenah gazeteleri dün!rii günün "t~ 
rihi bir gün,, mü, yoksa bir "enayı 
ler günü,, mü olduğunu sormak • 
tadırlar. Onlara göre, dünkü ba 
rışm kat'i olup olmadığını anla • 
mak için bir az daha beklemek la 
zımdır, Çünkü Ateş Haçlar aleJl• 
de bir siyasal parti olmavı kabul 
etmiycceklerdir. 

Deniz konferansı 
Yarın Lokaı no sa? onunda 

açılacak 
Londra, 7 (Özel) - Den il 

konferansı Pazarteıi &ünü 10 bU .. 
çukta Dı! bakanlığının Lokatıı0 

salonunda Bay Baldivinin bit 
nutku ile açılacak, sırasiyle Aaır 
rika, Avustralya, Kanada, Fraıı: 
sa, İtalya, lrlanda, Japonya, yeıı• 
Zellanda ve Cenup Afrika11 heyet 
§efleri söz alacaklardır. 

16 devleti
0

n ihzari deniz metai 
konferansı bugün bitmiıtir. 

Deniz konferansına iıtirak _. 
decek İtalyan delegasyonu dii" 
ak§am buraya vasıl olmuı tur. 

Kıskançlık .. 
İzmir, 7 (Özel) - Bir ıapk~ 

Yıı• mağazasında çalışan Ahmet aı 
mağazadaki Bayan lhsanın k~ .. 
sı Necibin kar,ısına gece yol s 
rıkarak ağır surette yaralanıııtıt· 
~ d. e' 

Ahmet yakalanmıştır. Ha ı• 
1 

nin kıskançlık yüzünden 9ktıı 
aqlaıılmıştır. 



!!taretler 1 
.-\nupalı hacı babalar/ 

A •rupah softalar 
Bir kadınla kocası geçinemi· p 1 ) • f k 

>Grla,.4ı;kaclınınaleyhinde,erke- aramız, yaoancı ara gı meyece 
li,. aleyhinde Böyliyenler varcl:. 

)Gflıca bir kadın söze karıştı: 1 11 numaralı kambiyo kararnamesinde deg~ işi klik yapıldı; 
" - Avrupacla tahsil görmüş 

Q(f<ıın hiç o sümüklü kızla otutur Hastalar sıhhi bir heyet kararile harice gı· debilecekler 
""1? 

1
_,Hn-kes sustu. Herkes erkeğ·~ 

• .,, vereli. 

Bir mecliste oturuyorduk. 
llir hanım anlattı: 
'' - Görüyor musunuz ne ki

&cı,. adam, ne nazik ıey .. Hele ne 
riizel giyiniyor, bir mendil tutuşu 
DQıo ki .. 

Bakanlar Heyeti tarafından 11 
numaralı kambiyo kararnamesin 
de esaslı değişmeler yapılmış. ve 
liizumsuz yere paramızın dışanya 
gitmemesi için yeni tetbirler alın 
mıştır. 

Çok defa hastalık bahanesile 
A wupaya gidenler yüzünden, dı · . ,...... ......... •• . .• 

~~~~-~~~~ 

şanya mühim mikdarda para çık memeleri de, kararnamede tasrih 
tığı anlaşılmaktadır. Mülga yük - edilmiştir. 
sek iktisad meclisi tarafından son Kararnamede,. tahsil için Avru 
tediye müvazenesi cetvelinde, paya gideceklere ait hükümde bir 
Türkiyeden sayyahat için dış mem değişiklik yoki:ur. Hasılı kararna 
leketlere 3 milyon küsur lira git · rnedeki döviz müsaadelerinin ye -
tiği görülmektedir. niden bazı kayitlere tabi tutul~u, 

Bu mikdar para, Türkiye tedi - dı~arıya akan, paramızın içeride 
ye müvaz.enesi için mühim bir şey kalmasını temin edecektir. 

Fen fa k u·· ı tesı· n de dir. Görülüyor ki, hastalık, ticaret ıı•·-------·-ı•ı•mıaın•m-
cc - Avrupa görmüş aclam ves · maksatlarile, kambiyo kararname gw Üze) Sanatlar 

•elQnı!.. sindeki maddelerden istifade e · 
Pa 'to ça an bir talebe derek, dışarıya hayli para götü · 

Bir gazetede §Öyle bir tekzip renler vardır. Son kararname bu 
~lttı.: meyd ar.a cıkarıldı maddeleri daha ziyade tahdit et- Akademi yenid rektörü 

işe başladı Biz Zekeriya •olrası nedir bil 
l)leyiz. Çünkü biz Avrupada tah -
•il eıtik. 

Birisi hafif bir harekette bu· 
lıırt•a: 

'' - Aman bunu bir Avrup:?lr 
törae ne demez. Yerlere geçeriz 
8
1 

ereket ver:sin aramızda Avrupa 
r~ 

Münevver bir aiam an~attı: 
f,• '' - D':igündüklcrin; o!duğu gi· 

1 söyler. Çünkü Avrupalı adam· 
dır D v a·· .... · ogru urunar. 

Avrupa ve Avrupalı sözü biz 
1e aıla tarif edilmemiş mefhum
Qrdan biridir. 

Avrupa eleyince neyi kasclede 
~? 

ilk ""la gelen Avrupanın coğ 
tQlyasıdır. Makul bir kala bunıı 
~l'le hudutlar.dırır: 
. Coğrafya kitaplarının bahset 
~eri, mıntakalar i~inde dofup, 
l ~Yiiyen insaı:!ara Avrupalı eler 
er. 

Universite fen fakültesi ders mektedir. Kararnamedeki bir mad 
hanesinden bir hayli palto çalan deye göre, hastalık için dışarıya 
bir talebe yakalanmıştır. gidenler bir sıhhi heyet tarafın -

Vak'a şöyle olmuştur: dan muayene edilecektir. Yalnız 
Bir buçuk aydanberi Fen Fa · evvelce bir doktor raporounun 

kültesi talebelerinin paltolan bi - etibba odasından tasdiki kafi gö 
rer, birer eksiliyormuş. Bir çok tet rülüyordu. Sıhht heyet, hastalık i
birler alınmasına rağmen hırsızın çin Avrupaya gidecek zatm, Tür -
nereden girdiğj ve kim olduğu an kiyede tedavi edilip edilmiyeceği 
laşılamanıı§tır. hakkında da kanaatini bildirecek 

Bir müddet önce ölen Namık ts 
mailin yerine güzel san'atlar aka 
demisi direktörlüğüne getirilen 
Bay İsmail Hikmet vazifesine ha§ 
lam ıştır. 

Akademi, bundan sonra, "Gü -
zel San'atlar,,. isimli bir sanat 
mecmuası çıkannağa karar ver · 
miştir. Yazılan, Akademinin ile -
ri gelenleri ve diğer san'at men · 
suplan tarafından yazılacak olan 
bu mecmua üç ayda bir çıkacak · 
tır. 

Mimari, resim, heykel Ye terti -
bat sahasında memleketimizin i · 
çinde ve dışındaki en ~reni hamle 
v~ hareketlerden bahsedecktir. 

Talebeden tsmail Sefa ismin · tir. Her sene. yaz aylannda hasta· 
de biıindcn şüphelenilmiş, ken · lık ba.banesile, bir çoklannın AT· 
disi zabıta tarafından sorguya çc rupa şehirlerine gittiği vakidir. 
kilmişse de hırsızlıklarla alakası Türkiyede Yalova, :Bursa gibi bü 
bulunmadığım söylemiştir. Bun · tün dünya doktorları tarafından 
dan sonra serbest brrakılan tsma tanınmış kaplıcalar varken, Av · 
il Safa kıs:t bir müddet üzerinde · rupanm bu su şehrinde tedavi gör 
ki şüpheleri atmak için paltoların mek, dışarıya lüzumsuz yere pa -
bulunduğ'u dershaneden herkes · ra götürmekten başka bir şey de · 
ten evvel ç:ıkmaya başlamıştır. ğildir. Dışarıya giden hastalar ara 

Buna ınipnen b:ı.zı talebeler sında Avrupa sanatoryomlanna z h. ı· h b. "t 
kendisini gizliden takipten geri da gidenler vardır. e ır 1 gaz ar ıne aı 
durnıamıslardır. Evvelki gün bu Kararnamenin bir maddesi de, malumat 
talebe dershanede civide asılı ve ticaret için Avrupaya gidecekle - ,, ,_ 
talebeden Semih iie Yaşara ait ıin vaziyetlerinin tetkik edilece · m~mleAetimiz içinde gaz mas · 

kesi ve sair gazden koruyucu ci -paltoların ceplerindeki eldiven ği şaret ediyor. Bu vaziyetin de 
lerle boyun atkılarını çalarken ya tetkikine de ticaret adalan baka· hazların alınma ve yapılması ve 
kalanmıştn·. caktır. diğer teçhizatın temini ve satıl • 

Bunun ii7.erine 1smaiI Safa 7..a- Ticaı;ai,odalan..bir tiiecann ae ması .Kızıl Ay kurumuna verilmiş 
brtaya tes.lim edilmiş, şimdiye J.<a· maksatla, hangi ticaret işi için Av ti. Ankaradan vı1ayet ve belediye 
dar yedi palto çaldığını Ye bunla rupaya gittiği ciddi bir surette a · ye gelen yeni bir yayımla , zehir 
rı Beyazitte koltukçu Hulfısiyc raştıracaktır. li gaz harbine korunma aletlerine 

Eğer böy!e düşünecek olursa sattığını itiraf etmiştir. HulUsi de Bundan başka, memleketimiz · ve buna müteallık sair ilmi ve fen 
ltq,, l•tanbul sokaklarında boza ya1rnlannuştır. Hırsızla ~uç orta - de bulunan yabancılnnn dışarı • ni malumatın da bu kurum tara 
~tGn Zeynel tam aradığımız tfo 1:1 mahkemeye verileceklerdir. ya 50 liradan fazla para gönder · fmdan verileceği bi1diri1miştir. 

01,,,cık gerektir 1 l• d k • it 1 • t f 1' Kalkanclelc~ Avrupa denen imanımız a 1 a Van Vapuru yeni ay 8 arıyor. 
) t ···-------. ~ etdedir. Fakat siz bı: sözü Zcy · - - ~ --- ,..... ~- ~ -
'telin k c1· · ·· r • .• .• en ıs:ne • Jy.escnız yuzu ,. .. 
ll~e bakar: 

t" '' - Tövbe eslc-ğluru'lah, der. 

1~~r size kaçık der.ıiyorsa neza 
....,ıncl enci ir. 

~ lf aytli Kalkande!cn Avrvpanrn 

1Gezintiler1 

Yeni bir eser ve 

yepyeni bir kalem 
Kendi için yazan adamı le· 

verim. Bu çalıımacla bir ıanat 
saygısı, bir gönül ibadeti ıezcli

ğim için midir; bilmem; fakat •e· 
verim. Bir gazete yaprağında. bir 
mccmulf\~<tyılasıncla adını baaıl 

mış görmeden yazmak g5.çtür. 
Adamı bıktırır. Büyük, derin bir 
aşk, gerçeh bir sanatkar yür"ği11-
cle çarpmadan bu, bCJ§arılamaz. 

l•tanbulda, ancak yakın Jou
larının bildiği böyle bir genç var. 
Adana "Nurettin Sevin,, dener . 
Olgun ba§ı, engin gönlü, ythtta.r 
bir çalışkanlıkla elele verıniftir. 
Yarın, eğer bu genç aJamJan 
yükaelı biı- varlığm sıktığını .ö. 
rürsem, hiç f'J§mı;)Ulc:ağım. Şimdi. 
keneli köıesincle peteğini clolJu.
ran bir arı hıziyle clicliniyor. Yap
tığı beJ, lirr WÜft «iztnnZIJI taJr 
olacaktır. t . . ~ , 

"Salume", "O~ar WiDe.J. nin 
tanınmıı eseridir. Konum, gölı 

kitaplarından alınma bir pi.yn 
Dilimi%e bir kere clt1ha c-nÜftİf 

ti. Fakat Nurettin Sevin, uBta bir 
aaltneci olJufa için, "Salume,, Y• 
onan kalemiyle ~ tleğe
rini arttırıyor. Panltua, gitzii 
yormıyan, amma alhncla iner,,. 
aedel czy4ınlılılan aezi[en sıcalt 
bir üıTUb11 11GT. 

"Oıcar Viltıl" in hazinelerini 
Jilimize ttJ§ımalı i~in ne 1'ifilnıq 
kalhm !... Nmettin, 6u Jeferini 
ıezmiı olacak lıi, en ,ok çeı;irme-
1 erle airtıflyor. "Şelupir. elen ora 
katlar piya piıirilip kelarıl1"'flır. 

"Deli lbrahim,, acllı bir telüi el• 
var ki, yann,, af/uıtan ......ıaı. 
aahtu!lertle aeyreJeceğiz. 

Bir kere claha söylemİflina. Gü
cünü günlük ıiitunlarcla tiihten· 
lerllen iri fapla lnwc>dli aer bek
lememeliyiz. Oüfiincelene Janu
lar yemiflere ben.aerler. Bir poria· 
kala o gü~el lıolmlu, lez.zetli auyu 

bir teltalye o canım rengi N o ta· 
ze teni veren bitiin bir )'CI~'" p 
neşleridir. Gündelikçi lıal~~r: 

çok kere biT cliifinceyİ, bir clııygu• 
yu uahit1;iz koparırlar. oı .. ~an, 
ballanmatlan, ltohu ae renlt 6ei· 
lamadan ıunmak :orur.tla Wır· 
l aı'. Sık sık yüzümi.:zii buru§hmln 
hamlık iıte bunclcınc:u. 

Kendileri için ymanlar bö7!• 
değil. Onlar, dı:ygı.•yn fe'CIJ' gibl 
cs'·it:p ke:.'lirle:friyor!ar. Tadan· 
ca brrı -:-: ı-zı dön::üren ~ey, i~:e bu 

, kcmiarınJadır, biraz claha ile· 
ti Iİdin, Avrupanrn göbeğine va· 
~- Karflnıza Pe~tecle ülürükçü
tilt eden, Pariste lal.a bak:ırak ya· 
~an, teozofi ile meşğul olan mi( 
:01tların dünyayı görüıü itibar:y 
Ü ~clkanclelenli Zeynelden claha 

eı-ı olduğunu kim iclclia edebilir? vapuru ve tayfalarından bir s. a~agln 
-i lfayı/i bundan ela vazgeçin, Karena Ferrea adlı ltalyan ban tayfa ile deniz ortasına bırakıl - diği ve yeni tayfa bulunmadığı i· -------------

o!gunlaktcr. 

~1lıpaya ~ültür _ba~ımın.clan bir dralı bir vapurun, kapdanlar, tay· dıklanm, kaptan bunları kurtar · çi~, yapur, dün de hareket edeme Rum baş papazının 
11

G verelım. Dıyelım ki, Avru faları arasında çıkan anlaşmazlık madığını ileri sürerek ~yni vapur mıştır. Vapur, yeni tayfa bulun · hastahg ... ı 
~1 hiiltür •ahibiclir. yüzünden seferine devam edeme la sefere devam ed~mıyecekle - duğu takdirüe veyahut kaptan de 

O halele Katolik kilisesi Avru diğini yazmıştık. Vapur tayfala rinde ısrar etmektedırler. Vapur, ğiştirildiği takdirde hareket ede· Ağır hasta olduğunu yazdığı • 
~aclır. F:kat Rönesan:n inkaı rı, fırtına esnasında vapura bağ· şamandıraya çeki1!1ıiş bulunmak cektir. Bununla beraber kaptanın mız ruın patriği Bay Fotyosun 

~~~ Katolik kili11eıi kültürün ı .. :~ .. ?.~: .. 7.!!_e~~~--~~!~.~~"~.~~~~:~ .... ~~~~ ..... :~~~!:-.. ~~.;.~~-~-~-~.~!~~~.1.?.~ ... ?.~!}.~: .... ~!:~J.~~:!~~~?Jı.!~~!:._~~~.:!~~~.?.!~.--- sıhhi vaziyti, etrafındakileri endi 
~ Avrupanın •embolü cliye ka - kü kibar olmıyan kibannclan, tık l derisi yüzülen Nesimi Avrupanın' yiz. Çünkü Avrupa bizim için bil şeye düşürmekte berdevamdır. Ge 
Vffl edelim. olmıyanı ııkınclan daha çok olan nerede olduğunu bile bilmezdi. tah•il ve bir likir mevzuu olmak- çen gün hekimler patrikhanede 
• A.vrupacla hududunun emniye yer Avrupadır. Avrupayı bilmiyen, fakat lilrri tan ziyaJe "bir korku, hayranlı· toplanarak bir konsultasyon yap· 
~ ı mışlardır. Doktorlar, patriğin ha• .., T eıküatı Eıcuiye kanununda Mendilini cici tutııyor: taçları" kanaati uğrunda ö ümü tatanlm iın,, iladeai olan hialercf en biri l b 
' ' el v ·ıd· ~ h lcl b ·ı el linde bir iyilik görmii~le se < e, u 
.1 ..._rıya haval.e eclen orta Avrupa nıiyi parlatı._.r clive inaanları Aı' a~ eg.ı ır. ".ı'u a e u tarı e Jir. l t hl.k l tl l 
.... , ,,_ " b t ı ol • mm a e ı e at at mrc:ı S\"'I mı · -vaefi il A b" k"' • el al c1· b. ·ı k k ır an ama... u nl M kL ·b· h "°" J ~ e ayanın ır ofeBın e rup ı ıye ır taını e •o ma Avrupayı merhamet ve hıriati· nayra ar onu e Re gı ~ a · yor. Hastaya şiflldiye kadar sun1 
~a ~ir kabileye yaphğı ani ta· imkanBızdır. Bu, Kalkandelenl~ yan ıelkati cliye Je karakter/en . hrlıyorlar. Onan için Avrupa sol· surette gıda verilmişti. Evvelki 

za ızah ederken: bozacı Zeyneli Avrupa aembolii c1· • Ç" k'" E b·· ··L taları hangi cİn•ten olurıa olsun gu··n kendi kendine biraz gıda ala " _ B .. . ıremeyız. un u n IZ)'UR mer• 
4.., en haber gonclerclım, la- cliye almaktan Jaha gülünç olur. hametsizliğin ıelkatıizliğin vata· Avrapayı mutlaka üatün bir aJam bilmiştir. 
lfeı #wıh,. kendisine r>armamtf,l nı her halele ~iine§in battıfı ıemt· •ayarlar. Tıpkı büyük ıerilleri ve Mezarların korunması 
~er ıahiclimdir. Avrupalı tipini likirlaini açık lerclir. Kureyıliler gibi.. Avrupaya itan· 

l>i el 1 L b l Tarihi değeri olan mezarlıkla-L l'en evlet rei•inclen daha mı söyler cliye taril etmel'f elki bira: Avrupayı '-izim kafamız.ela hiç gi maksat a giclerıe gitsin, oraya h f l . . "d . 
;"ita tlirlü bir zihniyete sahiptir?l claha doğru gözükür. bı"r tarı·ı tam.,olarak anlatama• ayak bcuan ':'c!amı ela hacı gib: rın mu a aza an ıçın yenı en m· 
"'°'1r ... celemelere başlanmıştır. Bunlann 
4 llayı böyle anlarsak clünyacla Fakat, aklına geleni ıöylecliği Çünkü onu bir likir mevzuu ola· karıılarlar. etı afları drvarla çevrilecek, içer • 
Drıt,,. olmıyan yer kalmaz. için kelleıini ueren ıair Nel'i Pa· rak tetkik etmeği, me•elli "Büyük Hacılarımız ve ıoltalanmrı Ieri düzeltilecek icap ederse mu 

-ı. .. Drrıpayı ııklık, kibarlık cliyc riali mi idi, Londrtılı mı icli? 1 kapital, ileri teknik Jiye tarif et· kıya/et değiftiriyorlar. hafazalan için bekçi bulundurula 
l'lcık ayni hataya cliiferiz. Çün· Fikirleri, kanaatleri )'iiziinJenİ meği,, bir türlü aklımız{I getirme- Sadri Ertem caktır. 
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Rnkaradan: 
'llnlpıuıuuıınııuııııııınıııııııuımıııınııı1111"1111111ıııHıııııııııııııınımıııı111111ıııınııı1uuııııııııııııı11ıımıııııııııHKlnı1~111111ııııııııı111111111ııııı. 

l\1ühim ·~ e garip bir hadise Liman tek elden idare edi1ecek 
Bir klüp reisi aza tarafından bağlanarak 

klüpten a.ışarı sürüklendi 

Ankara, 7 (Telefonl') - Bu 
gün Ankara spor muhitinde çok 
mühim bir hadise olmu,tur. An 
karanın tanmmı! kulüplerinder! 
birin'İn reisi, kulüp odasında otur 
makta iken azanın hücumuna uğ-

ramıf, kendisi oturduğu yerden a · 
lmarak ve elleri kolları bağlana
rak kulübün haricinde bir yere 

işleri şimdi taksim 
teşekküller hep 

etmis 
t 

birden 
oian nıutıtelif 
lağvedHecek 

kadar götürülmüttür. 
Hadise hakkında alakada: 

yerler tahkikata başlamışlardır. 

Uiusal kıy af et balosu çok parlak oldu 
Ankara, 7 (Telefonla) - Bu 

ak~am Ankarapalasta Çocukları 
Koruma Kurumu taraf mdan ter · 
tip olunan Uluıal Kıy af et balosu 1 

çok parlak bir surette yapılmıştır. 
Ulusal kıyafetlerde birinci ve 
ikinciliği kazananla~:. mükafatla: 
verilmiştir. 

Divanımuhasebatta azık kiıtiplikler 
Ankara, 7 (Telefonla) - Di· imtihan yapılacaktır. İmtihanda 

vanı muhasebatta açık bulunan kazananlardan lisan bilenle.- ter 
katiplikler için bu ayın 16 sında cih edilecektir. 

Habeş hastanesine atılan bombalar 

İstanbul limanının tek elden i· 
daresi meselesi etrafında sen şek 
li tesbit etmek için, ekonomi ba · 
kanlrğı baş ıni.işaviri Fon Der Per 
ten ile liman işleri genel direktö · 
ıi.i Raufi Manvasi arasındaki te 
maslar dündeıi itibaren başlamış· 
tır. 

Ekonomi Bakanının ve!·diği rli 

Feci bir kaza 

Rıhtımda çalışan bir 
işçinin başı ezildi 

Sirkecide demir iskelesinde dün 
feci bir kaza olmuştur.: 

Kır zadelere ait Zonguldak va 
purundan rıhtıma kömür çıkan · 
lrrken amele çavuşu Halilin başı· 
na vinçe takılı, kazan çarpmış, 
Halilin başı ezilmiş, vücudü mulr 
telif yerlerinden yaralannu~tır. 

(Üstyanı birincide) Dessieye karşı yapılan hava bom Kazaya vapurda bahçivanlık e 
Talmzc geçidi, Tana ve Semien bardımanı kurbanlarının sayısı den Enisin vinci zamanından ev· 

bölgeleri arasındaki yegane ge · 50 ölü ve 150 yaralıya çıkmakta · vel ve yanlrş harekete getirmesi 
çiddir. dır. Bunların çoğu ağır yaralıdll'. sebep olmuştur. 

tTAL YANLARIN BÜYÜK TAAR Nevyork, 7, (Kurun) - Dessi Polise rüşvet vermek 
RUZA GEÇMELERİ şehrinin Vaviken hastahanesinin 

BEKLENlYOR topa tutulması Amerikanın her ta jsteyen, yakalandı 
Adisababa, 7, (A.A.) - Bura. rafında bilhassa insanlık bakımın Hırsızlar tarafından kendisine 

ya gelen haberlere göre, bütün dan şiddetli tenkitlere yol açmış . getirilen çalınmış şapkaları sat . 
cephelerde hava bombardımanla tır. maktan suçlu Üsküdarda Hakimi 
n vukubulmakta ve yakında !tal Hiikumet resmi radyolar gelin yeti l\Iillive caddesinde 93 numa . 
yanlaıın büyiik bir 'taarruza ge - ciye kadar herhan~ bir mutalea· ralı dükkanda kolonyacı Ha\.·ik 
<'ecekleri zannedilmektedir. da bulunmaktan ~ekinmektedir. 
DOLODA HARP BAŞLADI MI? Amerikalılar çok sinirlenmişler · oğlu Yekvart dün akşam Uskü · 

Adisababa, 7
1 

(A.A.) _ Dolo dir. dar merkezine çağrrılmıştır. 
rci"fatincla biiyük bir muharebe vu AMERiKALI DOKTORLARIN Yekvart ifadesi alınırken polis 
kubulınakta olduğuna dair olan DÜNYA EFKARI UMUMİYE- 'memurlarına ylrm1 lira rüşvet tek 
haberler, bazı ce\'enler tarafından SlNE HlT ABI lif etıniRtir. Memurlar bu teklifi 
yalanlanmaktadır. kabul eder görünmüşler ve para · 
Habeş hükumeti. petrol ambar Adisababa, 7, (A.A.) - Aıne · yı almak için başka bir odaya çe 

go~u tatbik edildiği takdirde, l . rika Kızılhaç teşkilatının Dessie · kilmişlerdir. 
talyan akmlarmm arkası kesile . deki hastalrnnesinde çalışan do · ~Ierkez memuru bu tekliften 
ceğini beyan etmektedir. kuz doktorun verdikleri müşte · derhal haberdar edildiği için Ha · 
DESSIE YENiDEN BOMBARDI· rek tebliğidir: yik memurlara parayı verirken 

MAN EDiLDi - ''Amerika Kızılhaç teşkiJatı cürmü meşhut yapılmış, hakkın· 
Adisababa, 7, (A-A.) - Dessie Dessie hastahanesi doktoru, dün da bunun için de bir zabıt tutul · 

şehri bu sabah erkenden veniden ya efkarı umumiyesine bildirirler muştur. 
bombardıman edilmicı.tir. · ki İtalyanlar iiç bombardıman tay .,.. KUMAR OYNARKEN - Ciba 

lT AL YANLAR 18 BiN DEVE yare filosu ile Dessie şehri üzerin lide Ilofun kahvesinde Hasan, !h 
ALM1ŞLAR de uçmuşlar, takriben bir s:ıat san, Zekeriyya, Mustafa, Dursun, 

___ :Asmara, 7, (A.A.) - !talya hü müddet zarfında ve yalnız patla· 
lrumeti tarafından Arabistandan yıcı bombalar değil fakat ayni za Mehmet, Şerafeddin, Mustafa is· 

t l 18 b. d ııı k 1 · minde sekiz kisi kumar oynarlnr · 
sa m aman ın eve :..'fa a le manda yangr_n çı_karıcı b~mbalar kem yakalanmı~lardır. ' 
ye doğıu fasılasız bir kol halinde ve hava torpıllerı de atmışlarciır. · .. 

rektif dahilinde incele11e11 no~:ta prnjcnin mhn, limana ait uınu11? 
lar, idari. teknik ve finan~aı ba servisin b;r tek te~kilatla ,·e b!! 
kmıdan limanın müstakbel $Ckli· tek e1den ida esi olacaktır. Bu hl 
ne ait bulunmak~~dır. B~ıgiin li mcte ait vazifeleri şimdi tal\siıf. 
man hududu clahılınde. lınıana a· J t · 1 1 n 't l"f t"~eı·ı·iil · . • • f' m o:; w \ına muıı e ı ... ~ '\ 
ıt bulunan te~ısat ıncclenecek vr: " . _ . · , • ,e 
ihtiyaçlar ayn ayrı tesbit oluna l ler ~~P hır~en ~-:ı~·cc~ılecek:r: c:e 
caktır. yenı ıcıarcnın hnvıyetınde bırlc, 

lstanbul limanı iein h~\7ll'larıar .. rckl0:·dir. 

(Adua) ~·a Ye (Maka ile) ~ e doğru ya. 
pılan ileri hareketlerinde fazla ihti • 
yattan dola.rı ağırlığı üurine duran. 
lar olmu~tur. Onun için general ( Rn. 
doğliyo) nun ha~kumandan oluşun . 

dan İtalyan ordusunun bundan son • 
raki ileri harekelerinde sür'at iltizam 
edildiğine hükmedenler bulundu. 

~ihayet ü~üncü bir tefsir şekli da. 
ha Yardı: Şimdiye kadar ltalyan or • 
dusu Habeşler tarafından esa.sh hic: 
bir mukaYemet görmeden ilerll'mi~tir. 

Onun için Habe;:; ordusu daha ilk giin. 
de olduğu gibi yerli yerinde ,.e geri
lerde oturmaktadır. Halbuki mühim 

olan şey arazi almak değil, Habeş or. 
dusunu ezmektir. Fakat Habeşler bu. 
günkU harp usullerine de,·am ettikçe 
bu neticeye nrmak ltalr:ınlar i~in 

~ok 7.ord ur. Çünkü Ha bef;iist:ında :. a~
mur meYsiminin başlamasına ancnl\ 

üç ay kalmıştır. Bir kere bu mev~im 
geldikten sonra ltatyan askerleri i~in 
askeri I1areket yapmak miimkün d<' . 
ğildir. 

1'Jark İnecek 
fu-dar, un fiyatları 

diişmeye ba~ a::lı 
Belcc.liye nark kom~sronu y8r1~ 

toplanarak francala ve ikinci nc'1 

ekmek fiyatını tetkik edcceklir· 
Amel~ ve fıkara ekmeğinin te~ 

ıübleri hitıneıni~ti. Bundan dolS) 
''arına Yetistirilemivccektir. 
~ . . 1 
Buğday Ye un fi:·atları da b1, 

kaç r~iindenheri dümıektedi?·. ~ 
düşüklüği.in hiı·ind nevi eknıeS 
de tı'sir eclecei]:i söYlenivor. 

~ . ., 

:stikla\ caddesinde oto"' 
mobil'er dut mayacak 
Beyoğlunda taksi ve hususi otd 

ınobiIJcrin !stikWl caddesinde ~ıf. 
malan yarnk edilıni~tir. Tak!=i '~ 
hususiler için ara ~okaklarda yrt 
ler aynlmrı::trr. Her araba ancB 
müşteri indiıınek idn istiklal c~l 
desinde rlurabilecek, ~onra J.-cııcı 
sine aynbn sokaf'a ~idecektir. 

Durmn voı•lol"i tocl'\:t odilnv~ıı 
işte bunun için mareşal Badogliyu tir. Bu ka;al' bir haftn sonı a tf ' 

nun cepheye gideı-ek başkumandan . hik olunac=ı.ktır. 
lığı ele ah~ını Habes ordusuna mut- "'"""'"'"'"""""'""'""'m·- .. ""'""""'"""""'"'"'tıtntıtınnım•""'.I 
1aka biı' n:uharebeyf kabule mecbuı İ\t~nbul Stl~di4ni Dugtin sant 
edec~.k ~ir taktik bulmak i~~n o!du~u $~hir'fiqatro1U ,.., ı~_cla ~ 
nu soylıyenler de Yardır. Şımdı artı!. \\\\\!\\\\\\\ ~c:uk ı ıyatrO 
m:ırc;;:a l Badogliyo'nun ba~kuman . \\ fo te W! ak~tlJl! 
danhi!'ı filen ele aldığı gündenbcri 9 0 de 

bir, iki haftalık bir zaman ge<;tiii · ııı~~ ~ıı~ıı S !,\Z -CAZ ne göre yeni h:ı:okumandanın kenc!i \·.;zan: 
planının neden ibaret huhınduğunu m ~kr~;n. R~şit 
tatbikatına bakar:ık anlamak zamanı Utl\llU , Muzık: .• 
gelmi;;tir. İhtimal ki bugiinlerde ltal· Cemal Re~ 
yan u<:aklarının bombardıman hare . 
kellerine fa7.la bir kunet n• şiddet Fransız tiuafrosu 
\'ermeleri hu plan tatbi!rntının ilk a- HALK OPEHETI 
lflmetleridir. 

ASI~ US 

Bugün matine 
Saat Hl da 

yol almaktadırlar. Bunların, l\Ia· !Ik patlayıcı ve yangın cıkarıc1 ~undan başka ~Iustafamn kah 
res l Bad ı· k d te k"l .. · . '"' · vesınde Omer, Alı, Şaban l\1us· ------------

.a og ıonun ya m a ş .ı bombalar, munhasıran, arsıulusal t f . . d k" . d .: Tranvayfara ön sahanlık· 

Bu nk-;a m 20.:m d· 
SEV/J.1 OTEi,/ 
Büyük fantezi 
Operet :ı perde 

etmek fikrinde bulunduğu muha . işaretleri çok uzaktan göıülebilir a ~ ısmm. e ~eş ~şı e ) ıne ku . • . • 
fız kollarının naklivatmda kulla . Kızılhaç hastahanelerine atılmış. maı oynaılarken ~akalannuşlar · tan b1n1lmıyecek 
mlacağ'r sanılmaktadır. tır. tcinde hastalar ve varalılar bu dır. 
ESKi iMPARATOR HALA YA· • . SARHOŞLUK VE KAVG G ı lunan Taffarimakonnen hastaha · A- a 

Ş YORMUŞ nesine de doğrudan doğruya 5 lat~da Tophanecie b~~berler so · 
Roma, 7, (A.A.) - Popolo di bomba atrlmıstır. Cerrahi aletle . kagında oturan Vehbı ıle 11yas, Sa 

Roma gazetesinin Cibutiden al - • · 
rl 

rin bulunduğu ı::alcn ile iki h~1sta ıt, kardeşi ic;in ı::arhoşlukla kav · 
ığı bir habere gfö·e. eski impa · t · l d .. - .. ·· l 

rator Lidjy Assou hala ya~amak. koğusu temamen yannrn~tır. Ba~ ga e m1ş er, ogu~muş erdir. 
tadır. Necaşinin, ic si.vasa sebeı) hemsi re Bavan Havie: ai'Yn· surette Bunlardan Sn.it, Vehbiyi ağır ı:ıu 
leri dolayısile kendisinin öldüğü . yaralıdn·. 2 numa~·alı se~var has· rette yaralaını~tır. Yaralı hasta · 
ni.i ilan ettiği rivayet olunuvor. Es tahanesiylc h:ıstaneden 200 metr~ haneye kalclırılmış, kavgacılar ya 
ki imparatorun Han·ar civarrnda iler<le bulunan doktor Dassiusun kalannu~trr .. 
bir kaleye hap8edildiği söyleni · ameliyat cadm dahi tamamen BEDEV A ELBiSE - Gaknıak 
yor. :vanımş ve haran olmuştur. Bu teı~ cılarcla elbiseci Jafarın dükkanı · 
YF.NI BiR ŞEHtR ALMIŞLAR liği imza eden doktorlar tekrar c na ~abıkalıla• dan :lı:ınail hir arka 

Roma, 7, (A.A.) - Resmi teb· derler ki ge!·ek sabit ve e-erek sey daşilc hirlikte girıni~. elbi~eleri 
liğe göre Eritreli kıt'alar Tembien yar hastahaneler ~chir haricinde hu gözden geı~iıfrken bir danesini sır 
ilinin merkezi olan Abbiadi sehri lunmakta idilPr ve bunların mııh · tına giyip kac;nıak istemiştfr. f s 
ni i"g-al etmişlerdir. , telif yerlerinde gayet ivi görüli.ir mail yakalanmıştır. 

Cabattaki sel yolunda ·Eritreli hir t~rzna konulnmş H.izumu k::ı. • 
bir kıt'a Habe$"lnuhariplerine h:ıs d~H· Krzılha,.. jcı.a.~·eti mevcuttu. Dnk OTOMOBiL CARPMASl - Ga
krn ~ıaparak heş Habe~livi öldür- torlar. bu hftdiseyi nünya efkfü·r !atada oturan l 6 Ya~mda Mena . 

.. · · hime Sihc.vv. anın. ·idaresindeki mus \'e bir cok esir alınıştır. ımmmivesi kaı~ısmda prote$to r 
Ur.aklar, Dessie, yakininde te · rlerler. Ve hütün hi.H.··flınetlrre bil· 23·11 numaralı otomobil çarparak 

h2.~şüt etmis olan on bin kadar Ha 0i1·irler ki. ttalvanlar Amerika:ı ve yaralamıştır. 
be~ askeri üzerine bombalar at . diğe1· hastahanele!' üzel·ine ·10 ta MOTOSiKLET ÇARPMASI -
mr(: larclır. ne patlayıcı ve vanrrın er karıcı Yeldeğirmeninde karakol !'okağın 

~"'nali cephesinde: bomba atmıı::l!lrdır. Bu feci teza- da oturan Saime, nlahmudun hin 
O~adende bulunan Rersrasnur hür netice?1nr1e ijlPnlPr vP ır"rl'lla diği motosiklet çarparak muhtelif 

kabilesinin başkaniyle eşrafı mu· nanlarm miktarı 10 dan fa?.brhr. yerleıind0n ~·2ralamıştır. 
hariplerini It:ılvanlarm emrine Doktorlal". hak rıa1nrna, bu hadi · CEREYANA KAPILINCA- Sil 
vermek suretile Gorrahaideki t - S<'1Pre ~el -ırlpt ede .. le.,.... livrikapıda bakkal 30 yaşımla ı 
talyan kuvvetlerine dahalet etmig Iln teblii'r Des~iede hıılıın:ın Av Rnhmi ampul takarken ceryann 
lerflir: • rupalı ve Amerikan rloktorlarm kapılmış, hayılmrştır. Rahmi te ·: 

Adısababa, 7, .(A.A·) - Dün imzalarını taşımaktadil'. clavi altına alınmıştır. 

~on hafta ~ 
Tramvayların ön sahanlıkların -1 

da durma yasağının evvefüi gün Giş<.• gür.duz ~çıkt ı . ı elefon: .ı·:.; 
den itibaren sıkı bir surette tathi FirnOar:2:-,_:;o-'i:-,_rn:ı Loca 40Y 
~ine başlandığını dün yazmıştrk. . Pel\ _yakında rrn!.I TUR.VA 

Yaınn: Maı'ımut l'C':rnri J 
/,::ı.bıta kadın ve erkek hütiin vol 15'7 Miizik: Sezai • c SP .. fe.ddirı 

culann aıka taraftan binip önden -··· . ., .1 

inmeleri mecburiyetini fle kovmu:: ------
tm. Du kararın tathikinf' r1e' r1Un· (\ • ~.' - .. - ~ c-1i 10~1{ - L: rı llf!1 Ul u(;CS 
den itih:ı.ren bm:lannrn'tır. 0 11 

rlcn ancak rnhanlıkta dm·'l.cak kim I /1 
'
1 

L 
1 n ı:: tfd 

seler binebilecektir. Selızcıde!J:ı,, TUl:A v Tıurrtrn"""· 
%abıtanm bu karnn helerliven ı:u !,!'ere .. aa t :m.:~n ,ı •• 

\'C omdan da şirkete hilrli· ilı.11i~ 1-IUI J..J ECi ~w:.1111ıwımil!n 
tir. Bu suretle tramvaylara inip 
binmek daha ziyade intizam al · 
tına a lınımr-: olaclkt11" · 
~ir beste l< arın yetm"şinc 

yıldönümü 
D"inyaca !\lnmmış olan Fiul5.n 

diya bestekarı Jan Sibelyüs yet 
mi~inci yıl dönümü bugijn b~itün ' 

memleketlerde kutluna.caktır ı' 
Jan Sibelyüs 18S~ yılı se!ı:iz 

llkkanununda Tovaı:.t: 'üis'cle do!.!· 
muştur. Tah!ilini Hels~ngfor!I dC' 1 
Vezelins' de yaptıktr.ı n "oüra BE>r 1 
fü:~ •Je Viya naya ı?itm;ş. ora!ard :ı 1 
da kuvvetli bir tahsil r-örmi.iştür 1 
1893 de Muzik prcfE-.-·ir'; n1m1?s 
tur. "Senfoniler, ~iir er, ork~str., 
mabatleri, oda musikbi,, eserlert 
pek meşhurdur. 

l\omcdi 4 . ı:crdc 

Yaznn: Hc~a t Nı:ri 

HA~1'. .. :!:T 111 

ller tarafa tranway. Telefu .. : 2~1 

r Nö . etçi e ez c neJ 
• .:ı • 1,. rıı' ıl'' !-i:ınu~tra"n: 1'eofılo:.:;, A~c:a · ~, 

Z N . r.- .. "k \ .,. 'iC jl ... Urt, n~ragumru ·te: , TJ&, '>~Jll 

rcminindr: A. llamdi, Fenerde: 
4
, ' 

yndi, Şehz~deba~ında: lbrahi~ 1flt • 
lil. Emir.önünde: Salih Necatı .. e.1 
~i!\ta<;tn: Xnil Halit. Kumkapıd:ı · 11 • 

kic;;, Zeyrekte: Hasan Hulusi. P~~' ti' 
yolunda: E~t. Fındı!dıda: Hil3 ·t~' 

···Jt4 
lata~ara)da: Ahmet Cevat, \U: f. • 
kalılmmdn: \'inikopulo, Şişlid~·1ıı' 

S .. , ·· ı· .:ı Yen' 'iım . u.>rıı, \asımpa~aııa: . ·t• 
ran, llalıcıoğlunda: Yeni 'J'iirk•> 
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dün toplandı Huhanzi, Çin ipmarato

runun tahtını öptü! 
( lJ styanı birincide) 

nıp vaziyeti konuşmaya karar nr • 
mişlerdi. Bu toplantı dün Galata..-;a • 
raylılar cemiyeti binasında yapılmış. 

Tekmil Hün kabileleri bu iki ki 
şinin etrafına toplanmışlardı. 
Her iki taraf diğerlerini itaate 
mecbur etmek için en kanlı Ye en 
merhametsiz bir mücadeleye gir· 
ınif.:lerdi. Bir a~·alık me~ru salta · . . 
nat varisi olan Huhnnzi rakihiııe 
karşı galebe edecek dcreceyP gel 
ınişti. Fakat bu sıı ada hiç t:ıhnı in 
etmediği bir taraftan kar~ısımı 1. 
kinci bir düsman daha rıkmı~tı ki . - , 

bu da kendi bil'aderi ( Hutugu . 
sen) idi. Hutuguccn ele bu karga. 
şalık arasında ba~ına topladığı 
kun·etlel'le Taniulnk d~Yasivlc is - . 
Yan bayrağım çekmi~ti. 

Huhanzi bab~smdan kendi~i . 
ne intikal eden Hiin lmpa~ator . 
luk makamını muhafaza için Ge. 
neral Tuyen ile uğra~ırken kar~ı 
sına kendi kardeşinin de rakip O· 

larak çıktığını göi lince bUyük bir 
yeis içine düştü. Bu yeisin seYki 
ile elim bir harekette bulundu. 
Tanju Huhanzi rakiplerine kal'şı 
ınevkiini muhafaza için Çin tın . 
paratonmun yardnnmı istiyordu! 
Huhanzi bu maksatla yanına bir 
muhafız sUvari alayı alarak Si· 
Ngan · Tu'ya gitti. Çin 1mparato. 
ru (Sinen . Ti) ye yalvardı. 

Bu hareket he:ı kikaten aklın ka. 
bul edeceği bir~ey değildi. Hün 
tarihi o güne kadar böyle bir ha. 
<lise kaydctmemi~ti. Bir Hün tm · 
paratorunun ıncYkiini muhafaza 
etmek i~in tarihi düşmanlaıı olan 
Çinlilerden yardım dilenmesi Çin 
İmparatorluğu için tasaV\'Ur cdi · 
lemez bir muvaffakiyetti. 

İmparator Sinen . Ti bu tarihi 
ınuvaffakiyetin öyle se~izce ge . 
lip geçmesini muvafık gö1111edi. 
(Huhanzi) yi kabul edeceği gün 
büyük merasim yaptırdı. lmpa · 
ratorluk sarayının en süslü Ye a . 
zarnetli bir salonuna kuıulmus 
olan tahtına oturdu. Bütün vezir~ . 
lerini, Çinin en J·üksek ailelerini 
davet etti. (Huhanzi) zırhlar ici
ne bijrünmüş Çin askerlerinin ınc· 

habetli safları arasından adeta 
büzülerek geçti, fevkalade bir f'U· 

rette hazırlanmıs bir kalabalıkla 
kaynaşan saray; girdi, Çin lmpa. 
ratorunun tahtına doğru ileriledi, 
tahtın yanına varınca secdeye va. 
rır gibi yere doğru eğildi, 

Tahtın saçaklarım öptü! 

tır. Toplantıya Galatasaray lisesin -
Huhanzi sonra ağlıyarak yere den yetişmiş bir çok tanınmış kimse • 

kapanmıştı, orada öyle kalmıştı. ıer gelmişlerdi. Heyeı:anlı bir ha,·a i. 
Ba~ınr yerden kaldll'mak için Çin çinde açılan toplantıda en-ehi Bay 
imparatorundan emir bekliyordu! Peyami Rafanın yazıl'ı okunmuş ,.e 

Bu manzara karsısında Cinliler tecssüfl<' karşılanmıştır. Bundan son
adet:l hayret içind~ lmlun~yorlar ra söz alanlar olmuş, bazı teklifler i. 

J,•ri .,.Liri'lnıüı;tür. Bu teklifl~rden bir 
eh. Hakikaten a~ırlarca bütün Çini kısmında ~·azıyı yazanla yazının t:ık. 
ba~tan aşağı tit~·cten Hünlerin yıl tığı gazete hakkında da,·a ac:ı1mas•. 
ına::: imprra' onı !5imdi Çin sara~·ı hir kısmında büyüklere telgraf <;ekil
nm dö~cmelcrini öpen aclaın mı i· mc~i isteniyordu. Büyükler<' teigraf 
di? Cin iın1mr:ıtol'larmcbn sulh çekilme3i çoklukla kabul edil mi~ da. 
~artı .oh.~rn~• ~n gUzel prem:es!eı·ini va açma işir.in cemiyet idare he)·e • 

tince konuşulması kararla~tınlmış · 
isteyen Hün imparatorları haki · tı r. Bu arada Ga1atasarayhlarrn aley. 
k!'.t 0 .... n c: •• 1·111clı" '. ·erle:·c kapanarak ,·ar ~ .ı .ı )erinde yazan bir gazete ile hir mec . 
dım dilenen adamın babaları mı muayı olrnmamalım tekliri de 
idi'? konarak kabul <'dilrni:otiı". 

Nihayet imparator Siuen Ti ira ÇEKiLEN TELGRAFL.4R 
de etti. yerlere kapanmış olan Ulu önderimiz Atatürk'e ,.e büyük-

lerimize çekilen telgraflar şunlar • 
Hün imparatomnun başını kaldı· dır: 
raıak otuıınasma müsaade verdi. ATATlJRK'E 

Huhauzi Çin imparatorunun ya· ANKARA 
nma gelirken gayet ehemmiyet • Kurmuş olduğun yüksek rejimi 
siz hediyeler getirmişti. Bu hedi emanet ettiğin Türk gençliğinin için. 
yeler de imparatorun tahtı etra · de binlerce Galatasaraylı vardır. Se • 

nin yüce \'arlığına canla başla bağh 
fma dizilmişti. Buna mukabil im· bu Galatasaraylı gençler ve onların 
parator Siucn Ti gayet kiymetli büyük kardeşleri ulusal bir kurumun 
eşyalardan mürekkep hediye]er sermayesile ~ıktığı için kamoyda ya. 
hazırlattı. Çünkü Çin imparator rı resmi ~nılan bir gazetede meşkuk 
ları kendileı i hediye vermeksi - bir zihniyete hizmet eden bir muhar • 
zin diğer bir imparatordan veya rir tarafından ağır tecavüze uğramış· 
kraldan hediye almaları adet de tardır. Bunlar kendilerine yapılan it. 

hamları 11iddetle ret ,.esenin varlığın. 
ğildi. la beraber onun dayandığı Halk Par· 

Bu hediveler Huhanzi tarafın· tl~ine cumuriyet rejimine ve hak n 
dan '·aki Ölan himaye talebinin hilrriyet prensiplerine baflılrklannı 
kabul edildiğine de delalet edi - soMuz nygı ve sf'•gilerile bir daha 
yordu. Çin imparatorunun Hün su11arlar. 
hupaıatoıımu himayesine delil ol Galalasaraglılaı· Kuru11w 
mak üzere hususi bir alay hazır · BQfbalctın lnöhBne 

Yetmiş senedenberi memlekete ir. 
lattr. Bu alay Huhanzi ile beraber fan ışığı saçan, hürriyet ve fazilet 
paytahta kadar gitti. Hün tarihin telkin eden Galatasaray müessesesi • 
de ilk defa olarak bir Hün Tanju nin her yaştaki mezunları bedhah bir 
sunun arzusu ile .p~ytahtlaıına bir] zih~i;ete kapılmış olan :an" gaze • 
ecnchi ordusu gırıyordu. tesının yazmış oladuiu. agır yazıd~ 

Hün impaıatoru Huhanzin Çin dola:~ d_uydukları teessürü ve cumurı 
. .. yet reJımıne sarsılmaz bağhlık1annı hu 
ımı~arat~nma muracaat ederek zorunuza arzetmeğl borç bilirler. 
rakıplcrme karşı ondan muavenet Galata1araylılar Kurumu 
Ye himaye istemesi Hünlilerin is
tiklal içinde yetişmiş olan tabiat 
le1·ine asla uygun bir şey değildi. 
Onun için bu hareketin aksi tesir 
}erini beklemek lfızımgelirdi. 

(Arkası var) 

Şehitliği bir zİIJaret 
Şehitlikleri imar cemiyetinin yeni 

nizamnamesi mucibince yarın saat 14 
te Şehzadebaşında Letafet apartrma
nında cemiyetin umumi kongresi top. 
)anacaktır. Kongreden sonra toplu 
bir halde şehitlik ziyaret edilecektir. 

Parti genel ıekreteri Recep Pekere 
Cumuriyet rejimi ile onun dayan. 

dığı Partiye çözülmez bağlarla bağ • 
lı olan Galatasaray mezunları bita • 
raf olması lazım geldiği halde meş • 
klık bir zihniyete kapılan "Tan" ga • 
zetesinin garazkarane yazılarını pro. 
testo maksadile bugün yaptıkları top. 
lantıda sevgili mekteplerine borçlu 
bulunduklan derin ve sarsılmaz hür· 
riyet ve demokrasi aşkına daima iti • 
mat borçlarını zatı alilerinden derin 
saygılarla dilerler. 

Galata1araylılar Kurumu 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mülkiyeliler bayramı lzmirde de 
kutlulandı 

1 .. _ lzınir, (Özel) - Mülkiyenin 59 uncu yıl dönümü burada da kut· 
...._ .. Ye batta valimiz olduiu hal de Mülkiye mezunları ile mebuslar. 
f~Uer, direktörler lzmirpalaı salonlarında iyi bir gece geçirmi,. 
"'clir. Reaim bu töleni gösteriyor. 

iç lıleri Bakanı Şükrü Kayaya, 
Gümrükler Bakam Ali Ranaya. 

Yetmiş senedf'nberi memelekete ir
fan ışığı saçan mektebimizin heı· yaş. 
taki mezunları bugünkü toplantıla • 
nnda .. Tan" gazetesinin yersiz itti -
hamlarını kendisine iade etmeğe ,.e 
duydukları haklı tesiri siz büyük kar. 
deşlerimize de derin saygıları ile bil. 
c'irmeğe karar \'ermişlerdir. 

Galata1araylılar Kurumu 

Ualatasaray Güneş moç
arı seyircisiz oqnanacak 

Futbol lederalliOnundan: 
ı - 1-12-93:> tarihinde Taksim 

tadyomunda yapılan maçta Galata . 
:ıray taraftarlarının Güneş oyuncu • 
"1rına ayn atmak suretile ' 'aki olan 
· "CavUzü dolayısile bu mevsim zar • 
·ında bu iki klübün yapacakları mü -
-ıbakaların seyircisiz yapılmasına. 
2 - Maçın idaresinde zifı görüle:ı 

hakem Bay Nuri Bosutun bu menıim 
zarfında hakemlikten men'i hakkın • 
da Futbol hakem komitesinde verilen 
karar federasyonumuzca tasdik ,·e a. 
Jakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Romenler lıtanllal· 
spora Z ·O yendiler 

Bu gün aynı sitatda Romen~erin 
karşısında Galaiasarayı •• 

lstanbulspor - Trikolor Marından Bir Görünüş 
Romenlerin en kuvvetli takımların. tanbulspor kalesinde değişiklik yapıl. 

dan olan Trikolor dün ilk karşılaş • mış, Hkmetin yerine Kenan girmişti.B• 
masını lstanbulsporla yaptı. denede Jstanbulsporlular oyun tarz. 

lstanbulspor takımı" ilk defa ola • larını öğrendtkleri Romenlere karfl 
.rak bir ecnebi takımla karşılaşıyor _ daha hakim oynamaya başladılar. 
du. Her iki takım saat on beşte sa • Devrenin yarısından fazlası Romen 
haya çıktılar. Istanbulspor takımı: sahasında geçmesine rağmen bir türll 
Hikmet - Sabih, Sami - Enver, Hüs gol atılamadı. 
nü, Aziz - l'iihat, Şinasi, Ali Rıza. Oyun arasında bir tazının sahaya 
Orhan, Tevfikten müteşekkildi. Mu. çıkarak topun peşinden koştuğu, R• 
tat merasimden sonra oyun Bay Ade. menlerin sonlara doğru on kişi ile oy. 
min hakemilğinde başladı. tik hü . nadığı görüldü. Ve bu iki ufak hadL 
cumu Romenler yaptılar ve beş daki- se sinirleri hayli gerilmiş olan se);r
ka sonra ilk golü attılar. Romenler cileri şenlendirdi, güldürdü. 
çok hakim oynuyorlardı. Yirminci da. Bükreşte yapılan iki maçta Galata 
kikadan sonra Romenler ikinci ,.e so. saraylıları yenen Tıikolor takımına 
nuncu gollerini attılar. karşı Istanbulsporluların aldıkları 

- lstanbulsporlular birinci devrenin netice iyinin üstündedir. Genç lstan • 
ortalanna doğru açıldılar ve bfr l<aç bulsporlular galip gelmek için dd • 
defa da Romen kalesine tehlikeli an- den çok çalışmışlardır. 

lar ya~attılar. Birinci dene böylece Bugün Galatasaray R9mc11lerlı 
ı hi•ü. ikinci dene ba,Iadıit zaıwan Iırı. karşılaşacaktır. 

IDglUz ·Alman maçı 
nasıl olda 7 

lngiliz ve Alman milli takımları a.j 
rasında Londrada yapılan büyük ma· 
çın sıfll'a karşı Uç ile Jngilizler tara. 
fından kazanıldığını yazmıştık. Son 
gelen Fransız gazeteleri maça dair ilk 
tafsilatı vermektedirler. 

Maç yetmiş bin seyircinin karşı . 
sında gayet pis yağmurlu bir Londra 
hansı içinde yapılmıştır. Seyirciler a. 
rasında, lngilizlerle maç yapacak o • 
lan Holanda takımı da bulunuyordu. 
Oyun büyük bir sükunet n itidal ile 
geçmiştir. iki takım birden sahaya 
girerken çok alkışlanmış "' muzika 
"Doyçland über alles" marşını çalar
ken seyirciler arasındaki Almanlar 
bu milli marşı büyük heyecanla kar -
şılamış, futbolcüler halkı Hitler usu. 
liinde seh\mlamışlardır. Bundan son. 
ra lngiliz milli marşı çalınmıştır. 

Oyuna başlandığı zaman Almanlar 
şiddetli bir hücum yapmışlar, fakat 
bu bir saman alevi gibi denmsız ol . 
muştur. lngilizler derhal Alman mü • 
dnfaasını hırpıılıyacak numaralara 
başlamışlardı. İngiliz takımının bu 
gayreti <:ılgın heyecanlarla alkışlanı . 
yordu. Bununla beraber Almanlar 
kendilerini çok iyi tutuyorlardı. Ra
kiplerinin bu ani mane\Tasından şa • 
şırmışsalar d:ı yine gevşeklik göster. 
mi:'l·orlar, hatt:l arada hücuma bi1e 
geçi~·orlardı. 

~~ha kaygan olduğu ic:;in Alman • 
lar. tngilizlerden ziyade güçlük c;eki. 
yorlarsa da yine '.'"iikEek bir metanet 
gÖSt"riyoı·lardY. Birinci çeyrek saat 
k"r.diJeri ir,in o kacfar yık•cı olmadı. 
Müdafaayı teksif ile ,.e <:ok anudanf' 
bir sebat ile oynı~·an Alman oyuncu . 
1:ırı P~k gii1e1 müdafaada bulundu -
lar. Mukabil hücumlan da oldukça 
müthiı:ıtf. 

Fn!i:at yavaş yaYaı:ı yorgunluk ese. 
rl görülme,·e hacıladr. Y11ruşlan Hn. 
ceki ~ibi şiddetli değildi, Otuz dakika 
gl'<;mişti Almanlar henüz bir gol yap· 

mamışlardı. lngilizler bütün kun·et • 
lerile hareket ediyorlar, fakat dalma 
önlerinde, her gol t(\1;tbbüsünü mene. 
den Alman defansını buluyorlardı. 

Almanlar henüz ümitlerini kaybet
memişlerdi. 

Bunun için bir an geldi ki onla • 
rın da büsbütün başka bir tabiye u • 
sulünü tatbik etmeye başladıklan 
görüldü. Artık yalnız golü menetmek 
değil, ayni zamanda gol yapmak da 
istiyorlardı. iki içleri hücuma geçti. 
Lakin yorgunluktan bitmiştiler. Mat 
pek heyecanlı gidiyordu. lngiliz şilt
leri işitilmemiş bir şiddetle birihirinl 
kovalıyordu. İngilizler bu maçta ha. 
kikaten en mükemmel oyunlarını gi&, 
teriyorlardı. 

Bir aralık İngilizler Alman saha
sının yarısına kadar ilerlediler. 881. 
le olmakla beraber Alman müdafa :. 
ası da harikalar yapıyordu. Yine bir 
sıra geldi onlar da hücuma girişti • 
ler. Biribiri üzerine hücum ediyor • 
Jar. Fakat pasları pek uzun oluyor, 
lehlerine olan bu dakikalardan isti • 
fade edemiyorlardı . 

Nihayet lngilizler yerden bir fit 
ile ilk gollerini çıkardılar. 

Oyuna başlıyalı kırk tiç dakika ol· 
muştu. lngilizler Almanlara sıfıra 
karşı bir ile galiptiler. Bundan sonra 
Almanlar Jnglliılerin atışlannı reci. 
detmeye çalışıyorlar ve muvaffak o • 
luyorlardı. Bu sef et" oyun ciddi bir 
mücadele halini almış n pek he~·e • 
canlı bir şekle girmi~ti. Jngiliz hit • 
cumu ilkin sağdan başlamış ve son • 
ra sola geçmişti. Bu sırada bir ikind 
İngiliz golü daha oldu. Bunu bir ü • 
çüncüsü takip etti. 

Almanlar müdafaadan ve gol yap. 
mak için sarfetikleri btiyfik gayret • 
)erden yorulmuş idiler. Fakat oyup • 
larında gösterdikleri kudret şerefle • 
rini kurtardı. 
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Hs~ı öl~oren 
Kapitan Artüı· Brikston çok ya· 

laşıklı bir adamdı. Adeta eski Yu 
nan tanrılan gibi güzeldi. Yalnız 
arada für fark vardı. Eski Yunan 
tannlan ölmez zavallılar iken 
Brikston hiç olmazsa ihtiyar ola 
bilecek bahtiyarlardan idi. Ken -
disine kaptan da deniyordu ama, 
çoktanberi vazifesinden ayrılmış 
tr. Gecen akşam bir lokantada bu 
luşmuştuk. Ynnnnızda, hani gc · 
çcnde "iki uçan,, hikayesinde sar 
ho nlarak tnnıdığımrz meşhur A· 
mcrikah muharrir Vladmir Solf ve 
bir de ltalyan markizi vardı. Saat 
on olmuştu. Sahnede çıplak danse 
den, Bayan Dorote Valkers dör · 
düncü defa olarak dolduruJmus 
ve _fnnya jnmjş olan kadehini bir 
yuaumdıı bo alttı. Büyük salonda 
y.nlmzdık. AFıktan , daha do~rıı.1c:u 
huv.ünün nsklarmdan konµşuyor · 
dul<, Knptan Brikston aıiiste dedi 
ki: 
. :- Sevgili Dorotc, aziz güzel, 
~.zm gıplaklığımz aşkı öldürmüş · 

tur. 
Solf yeniden bir viski kadehini 

ağzına boşaltarak haşin bir sesle 
bu sözün doğnıluğunu söyledi: 

- Çok doğru söylüyor. Hatta 
bunu tamamlamak icin bize bir 
hikaye anlatacağım -sanıyorum. 
Ah, bilseniz, ne hikaye! Hayatın 
en, en güzel macerası! Ben bunu 
biliyoıum, fakat bir defa daha 
dinlemek istiyorum. Haydi baka 
1rm1 eski kurd, şunlara anlatıver 
de ibret alsınlar. Hepsi duygu ve 
ihtirasların hakiki profesyone11e -
ridir. Bak biri romancı biri cıp · 
lak dansöz, biri de sev'gili mar . 
kizimiz. Artür Brikston tatlı bir 
gülümseme ile cevap verdi: 

- Ya sen. Solf, zavallıcık hiç 
de aşk ile altıı·an yok değil mi? 
Dayanmış olduğu koltuğunda 

doğruldu. Dirsekleıini masaya da
yadr. c>ok gi.izel olan çeneRini bir 
: vucu İ"ine aldı. Bir iki dakika dil 
şündü. Sonra anlatmaya başladı: 

- Hayatımın en büyük en asil 
macerası ... Size bu maceranın ne 
tarihini, ne de geçtiği yeri söyli · 
yeceğiın. Dünmü idi, yoksa dün · 
yayı alt üst eden umumi harbin 
ve mütarekenin ertesi günü mü 
idi? Vak'a Holivutta mı vahut 
başka bir yerdemi oldu? ' İ1unlar 
sizi pek alakalandırmaz. Yalnız 
şu kadarını söyleyim ki birer kül 
çe insan etne dolu olaı{ bir plaj -
da ~eçmişti. 

Çiplak dansöz hemen protesto 
etti: 

- Rica ederim, kaptan, biraz 
daha terbiyeli olunuz. 

- Bunu terbiyesizlik sayıyor · 
samı. anlatamam. 

So1f söze karıştı: 
- Sussan a Dorote ! 
Kaptan devam etti: 
- Kumlar üzerinde bü~riik bir 

Yazan : Kadircan Kafh 

bir demir ta\'anın içinde önüme sürü
len zeytinyağlı yumurtaları. Tencere 
kapnğında ,·erilen biperli \'e darçinli 
kuru fasulyeleri hatırladım. 

Hu hatıralar saadetimi bir kat daha 
arttırıyordu. 

Ak:.arn yemeğinden sonra LeyH'lnın 
benim için yaptırdığı geniş \'C J"ahnt 
bir koltuğa oturuyordum. Mısırdaki 
odamda bir tane vardı da pek hoşuma 
gitmişti ve J~cylfı ona bakarak bunu 
almıştı. 

lfarşıhklı lmh~·elerimizi içiyor ve 
şundan bundan konusuyoruz. 

Leyla mektepte biraz ogrcn -
diği ve daha sonra bıraktığı lccrnana 
yeniden başlamıştı. Bamı kiiçUk p:ır -
~.alar çalıyor ve al~'lk sesle arkılar 

söflüyordu. 
Bir eaat sonra .artık o kendi eliş • 

1!!:!fle başlıyor ve ben yanı ba':iımdaki 
e&jerden en son gelen kitap, mec -

Fransızcadan 

ihtiyatla yürüyordum. Çünkü her 
adımda bir bacağa, bir kola, bir 
göğse basmak tehlikesi vardı. Bu 
sayısız çiplakhktan sıkıcı bir ha · 
va yükseliyordu. Yine bir gün bir 
kadının denizden çıktığını gör -
düm. Fakat bu ötekileri ,gibi çıp · 
lak değildi. Pek garip bir kostü · 
mü vardı. Bu sarışin kadının her 
adım atışında, her hareketinde bir 
başka incelik görüyordum. 

Dansöz yine kendini tutamadı: 
- Tabii; insan giyinmiş olun -

ca daha ziyade güzelleşir. Bu da 
iş mi sanki? 

- Evet, güzelliğin ta kendisi 
idi. Onu takibe başladım. Bin güç 
lükle adım öğrenebildim, bin güç 
lükle kendimi takdim ettirdim. 
Dul bir kadındı. Bir otomobil ka 
zasmda kocası ölmüştü. Kendisi 
de bu kazanın kurbanı oluyordu. 
Kiskanmaym, sevgili Dorote, ev · 
lenmezden önce bir müzikholün 
yıldızlarmdanmı17. Sizin gibi, ama 
sızden biraz daha az ~iplak görü
nüyormuş. Ne ise uzatımyalnn, 
kendisine kur yapmaya başlamış · 
tım. 

Bu sefer İtalyan markiz söze 
karıştı: 

- Şüphesiz muvaffak oldunuz, 
değil mi? 

- Evet, ama ne kadar güçlük · 
le! Nazlanıyordu sanmayın doğ · 
msu şu ki, korkuyordu. 

Çiplak dansöz gözlerini süze -
rek: 

- Sizden bütün kadınlar kor · 
kar, kaptan! Dedi. 

- Hayir, benden değil, kendi 
kendisinden korkuyordu. Beni sev 
meye başlayınca bu korku arttı, 
müthiş bir hale girdi. Öpüşmeye 
müsaadP. ediyor, yalnız evime gel 
mek istemiyordu. 

Çıplak dansöz yine bir söz söy-
ledi: , 

- Sebebini anladım! ... 
Solf kızdı: 
- Sussan a be! Burada kome 

di değil, dram anlatılıyor. 
Markiz sordu: 
- Sunu anlrvalım: Sonunda e· 

vinize- gitti mi,· gitmedi mi? 
- Evet, kendisine hürmet ede 

ceğimi vadedince geldi. 
Dorote giileı·ek dedi ki: 
- Her kadın böyledir. Bu vadi 

almadan kendilerini teslim etmez 
ler, Hatta ben de böyleyim ... 

Solf bağırdı: 
- Susacak mısın, susmryacak 

mısın? 
Kaptan bn-aktığı yerden başla · 

dı: 
- Çayımızr içtikten sonra, öte· 

ki odaya geçtik. "Işıkları söndü · 
rünüz,, dedi. Elbisesini çıkarmak 
istemiyor bunu şiddetle reddedi -
yordu: Ben, fazla israr edince ağ 
lamaya başladı. tçkınklarr arasın 
da söylediği sözler ona karşı hü · { 
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mua ve gazeteleri alarak okuyorum. 
Çünkü Leyla bana dedi ki: 

- Doktorluk başka işlere benzemez, 
mektepte öğrendiklerinle kalırsan beş 
on sene sonra onlan da unutursun. 
Yerinde saynn adama benıcrsin. Ye • 
ni buluşları Ye yeni bilgileri öğren • 
rnek için durmadan okumak gerek ..• 

Biliyorum ki benim iyiliğim ileri 
yürüyüşüm onun iyiliği ve ileri ylirü
yüşüdür. Kendisini düşiinen bunu dU
şünür ve kabul eder. 

Zarnlh Zübeyde, okuduğum kitap 
n mecmualart elimd.en kapıp fırla • 
tırken kendi kendini öldürdüğünün 

farkında bile değildi. 
O dn bu sırada elişlerinden başka\ 

roman veya sevdiği kitaplarla mecmu. 
a1arı da okuyordu. 

Ara.c:ııra bir kaç söz söyleşiyoruz. 
Bağlantıyı kaybetmek istemiyen f. 

ki yolcu gibi birihirimize pıırula ve • 

Güneş • • •• s z r e notlar 
"Ağa, Oba, Ata, Baba, 1 ar han,, söz ıerinın eski anlamları ve "Oba,, sözü 

ile benzerlerinin etimoloji, morfoloji ve fonetik bakımından analizi 

Anlam Jeğifmeleri 
Yeni Türk Dil Teorisi esasları· 

na göre, bir sözün etimolojik araş 
tırmaıını yaparken yalnız bugün
kü manası göz önünde tutularak 
mütalea edilirse, beklenen netice 
elde edilemez. Çünkü bugün an\a 
dığımız mana ile bazı kelimeler 
eski köklerinden o kadar uzaklaş
mııtır ki, aralarındaki fark iptidai 
insanla bugünkü en münevver in
san arasındaki fark gibidir. Bu 
nun içindir ki, kelimeyi tetkik e· 
derken tarihsel, sosyal merhalele 
ri ve bu merhalelerin hatırası ola
rak saklanan ananeleri ve bunla 
rı göstermek üzere etnograf yacı -
lar ve folklorcular tarafından top· 
lanan materyelleri göz önünde 
bulundurmak gerektir. • 

Örnek olarak "ağa", "oba", 
"ata", "baba", "tar han'' kelimele
rini alalım: 

ACA 
Ağa kelimesi bugünkü Anado· 

lu Türkçesinde hala orta kurund3. 
ki manasını muhafaza ettiği hal
de, lstanbulda "okuma yazma bil · 
miyen köy büyüğü" manasına ge
liyor. Feodalite devrinde "ağa,, 
bey efendi, büyük, kudret sahibi 
idi. İranlıların "akay = bey" keli
mesi Türklerin orta kurunlardan 
itibaren kullandıkları "ağay, ağa" 
mn kendisidir. Pederşahi (patri
arcal) devirde "ağa" = "baba", 
"ceddi ala" dır. "Ağa" kabilenin 

-- •• ··- •• Pifl5il mw:t !I 11911 ... ıa... . ... 
tün merhamet ve ~afketimi uyan 
dırdL Otomobil kazasında göğsü, 
karnı ve kalçe tarafları parçalan· 
mış, göğsünden k:ılçesine kadar 
müthiş bir yara izi uzanıyormuş. 
Bunu göstermek istemiyormuş, bu 
gün Doroteye yaptıkları gibi vak 
tile ona da1 onun çok ~zel vü · 
c ıdtine yapılan alk lan dü ünü -
niiz. imdi bu sevimli vücut tamir 
edilmez bir surette mahvolmuş · 
tur. Ben onun vücudünü hiç gör· 
memiştim. Kendisini bunun sev · 
ıniyordm. Tatlılığı. ınasfünluğu, 
bende büyük bir aşk uyandırmış · 
tı. Çip1aklığın insana verdiği aşk 
ne dir? Hiç değil mi? Yalnız ge · 
cici bir haves. 
... :Markiz dedi ki: 

- Peki nasıl ayrıldınız? 
- Ah bunun sormayınız? Kal· 

bimin en derin yarası budur. Bir 
akşam şeytan işe karı~tı. Aklımı 
çeldi. Karanlıkta soyunmuş oldu 
ğu bir sırada elcktri~i açacak ol · 
dum. Derhal elbisesini yakaladı. 
Umulmadık bir hızla giyindi. Yi · 
ne o yıldn·ım hıziyle kaçıp gitti. 
Bir daha, bir d:ıha hiç gelmedi. 
Hala onun aşkr içimi yakıyor. Or· 
tülü bir vücude karşı olan hakiki 
aşk! 

riyoruz sanki .. 
Saat on bir ... Eğeı· daha oku)a • 

caksam yahut yazacaksam Leyhi. heni 
öpüyor n yatırı) or. 

işim bitince ben de yatak odamr. 
za giriyorun1: 

Borası bir aşk mabedidir. Yaban • 
cılar gireme7.. Her i~ini LcyJanın ken
disi ynpar. Duvarlarda yarı çıplak ve. 
ya tüllere bürünen güze] kadın resim. 
leri, çocuk portreleri asılıdır. Burada 
yalnız ikimiz yaşıyoruz, yalnız ikimi
zin sesi ,.c nefesleri var .• 

Bu, Mısırda ilk ka,·uştuğumuz o . 
danın bir benzeridir. Yalnız ondan 
çok daha güzel ve eksiksiz ..• 

Tavandaki mavilik ve yıldızlar, o . 
rasını bize yıldızlı bir gök kadar de . 
rln \"C güzel gösteriyor. Aşkımızı an • 
cak böylelikle oraya sığı"Idahilfyoruz. 

Koyu ma,•i üzerine altm ~arısı ve. 
ya altrn sarısı üzerine koyu mavi iş
lemeli takımlar ... Her gün ayni cicel: 
gibi yatak ve ('icek h:ıhcesi ~bi oda .• 

Böyle bir oda ela bö) le bir !,adınla 
gecelemek. 

Ne büyük saadet? ••• 
Jngllizler şöyle derlermiş: 

- Erkeğin kalbi11e giden yol mut. 
faktan geçer .• 

(ve sonra ailenin) mutlak bi:- ha· 
kimidir. En eski devirlerde ise 
"ağa" anne olmuştur. Muhafa· 
zakar Aksak Timur sarayından 
büyük sultan (hanım, valde su1-
tan) ların "ajja" unvanı ta~ıdıkla 
rını buna delil gösterebiliriz. 

OBA 
"Oba" kelimesinin Anadolu 

Türkçesinde göçebe çadırı, göçe
be ailesi (1 l manasında kullanıl 
dığmı biliyoruz. 

Halbuki bu kelime Divanü Lfı· 
gat · it - Türkçe •'kabile'' manası 
nadır. Alt&ylılar ve Sayanlılarda 
aşağı yukarı mabet (kı:ıbile hami 
si olan ruhun bulunc!llğu yer. tepe, 
dağ), mezar taşı [2] demektir 
Eski zamanlardan beri Türk kül 
türü tesiri altında bulunan Man
çularda "tepe" anlamınadır. f 3 J 

Bu "Oba,, kelimesinin eski ma 
nası "kabilenin hamisi olan ru 

hun, Allahın bulunduğu yer (te
pe) dir. 

"Oba" nm elraf ında toplanan 
kabile de ayni kelime ile ifade 
olunuyor. Nihayet bu manalar u 
nutuluyor. "Oba" ile ancak bir a
şirete mensup büyük bir aile, ya
hut mahalle ve hatta bir çadır hal
kı ifade olunmağa başlıyor. 

ATA 
"Ana", "baba", "aba" kelime

lerinin bugün ifade ettiği mefhum 
la eski devirlerde ifade ettiği mef
hum büsbütün ayrı ı;eylerdir. Efl 
ki devirlerde "Atağ" menşe, meb 
de, yaratan manalarına gelmiştir. 
Bu eski mana hı~i~tiyanların ve 
Altay Türk şamanlarının Allaha 
ve onun rahiplerine veya kam:ara 
"ata,, diye hitap etmelerinde kal 
rnıştır. ''Aba,, kelimesinden çıka\l 
"baba,, da esiri devirlerde tıpk; 
eski "ata,, manasına gelmi~tir. Bu· 
nu eski orta A r.ya şeyhlerinin ba
ba, bab, bob r 4] ve bektaşilerin 
"baba,, unvanlarında görüyoru7 
Eski Harezm Türklerinin Bob ke 
limesi simal islavlarma pop ( pa· 
pas} ş;klinde ueçmiştir; papa 
papas kelimeleri de hep bu men 
şcden çıkmıştır. 

TARHAN 
Tar han kelimesi Türk imparn. 

torluklarınm merlcezinde buluna,, 
Türklerce "imtiyazlı hukuklara 
malik devlet adamı,, manasına 
kullanılmıştır. Orhon kitabelerin· 
de de bu manada kullanıldığı an 
laşılıyor. Halbuki ayni kelime 
Tiyan~an kırgızlarmda ve Moğol
larda "demirci, usta" clemek~.ir k: 
iptidai mnnasmda hala yaşadığl 
görülüyo..-. iptidai devir1erd"? 
Türklerde demircilerin imtiyaz\· 
hukuklnra malik olduğu I' ırgız 
Altay ve Yak •l Tfr1s:1erin;n nn".\ 

Bu 'SÖZ çok ek ik. Ben tamamlı) o . 
rum: 

- Erkeğin kalb:ne giden yol mut 
faktan veya yatal tan geccr .. Çünkii 

hunlar biribirini tamamlı)an şeyler· 

dir. Birinde canlanır, diğ"crinde yas.'\ 
ı·ız ... 

Ziib~ycic ı:;crdC'I, gecesinde süc:l ·· 
yatn"ır.:ı elimi bile dol,uncluı mamı : 1 

- J~ozuhır .. 

Ui) c beni ..er )ata•{ıncla l ntırmış • 
tı. nu haJ bir ay kadar süı r.tüş, on. 

dan sonra ipe! fa!\ımları, dantcllcı i 
\e güzel çar afları dürüp düriip san
<h';ına ı.aldıı.mı tı. A) rılaca"'ımızn )a 

kın onları rrk:ırıp h:ıl,mıc;;tı eh :ı;er ~er 
şeytan ı irine bul tı~'1nı, küfJendi~i. 

ni görmii tü. 
O zamanlardn tt)'I u.. uzlu! tan ya • 

nan gözlerle o,.. rnn irrrd"m. tı.i r.ün 
. onrnl i <'amnc:;ır İ\İn çr.r afl .. r s""\iil
Mi.i . l ılıflnr çıl arıln ı bulunurdu 
r::ır}Ol"n n t 
1 ı olr.1 zdı. 

Bazı gc c er oı'a)a }atnrclım, f.llı:at 
tiks inmekten ı::nb~hn kadar uykusuz 

kalırdım. Bazı gecelerde kanapenin. 
şezlong-un ve h.ıtta ~ erde!ti halının~ 
üstünde sabahı ederdim, 1 

nelerini tetkikten anlaşılmıştır. 
"Oba,, ve benzerleri 

Örnek olarak aldığımız bu bir· 
kaç söz bize gösteriyor ki, kelil1le
lerin etimolojik analizini yapar· 
ken kelimenin men~ei, tarihi "" 
geçirdiği :nana tahavvülleri hak· 
kında toplu bir malfunata malik 
olmamız icap eder. Bunun iç.ind~r 
ki "Güne§ - Dil teorisi,, nin tatbt"' 
kinde, yalnız mihaniki olarak ke· 
limeyi etimolojik şekline çe11ir· 
mek kafi değildir. Onun ilk ıtıl\' 
nasını düşünmek ve ona dair efdt 
bulunan bütün malfunatı toplıya· 
rak bu mananın etimolojik kayna· 
ğmı aramak lazımdır. 

Bir kelimeye dair Filoloji ilıııi· 
nin bugüne kadar elde edebildi· 
ği malumat elimizde bulunduğu 
zaman "Güne§ - Dil teorisi" nil1 
eski Lengüistik ve Filolojinin an· 
lıyamndığı hakikatleri nasıl mey· 
dnna çıkardığını da göstermek 
için "Oba,, kelimesini alalım: 

Oba kelimesinin bütün orta A•· 
ya ve Türk kavimlerinde ne ma • 
na ifade ettiği ve bu kelime ile 
bnğlı ananeler Radlol, Potani11ı 
Grumm - Grıschimaillo, Banzarel1 
Zaharol, Pozdenel gibi alimler ıa· 
rafından toplanmış ve teshil edil· 
miştir. Bununla beraber l<elime
nin etimolojisini yapmak tecrübe· 
sinde bulunan tek bir ciddi aliJ11 
çıkmamıştır. Buna t~ebbüs edeJ1 
İngiliz Rokchiilin etimolojisi ise 
tamamiv1e yanlıştır. Ona göre bıı 
kelime Tibetçe olup aı;lında do • 
bon (taş yığını ve yahut do - buf11 
(bin tas) imif··· [5] . 

Şimdi biz "Gür.e~ · Dil" teoris• 
esaslarına göre "oba" kelimesiniıt 
etimolojik analizini yapalım: 

(1) (2) 
Oba: ob ağ 

(1) Ob: Köktür. Burada "bü· 
yüklük, yükseklik, çokluk,, mef · 
humlarmı gösterir. 

(2) ağ:(.+ ğ) Kelimenin rna· 
nasını tamamlıyan, tayin edeıı 
ektir. 

ADBOL/.' ADIR IN.4.rl 

(Sonu Yruın) 

111 Kamusu Tilrlci. S. 184; Anndil• 
den DerJemeler, S. 209. 

(2) Radlof Liıgati. 1. 11.57, 11~9, 
Proben. IX. 51; Aus Sibiricn, JI. 15: 
F. Kon, Urynnha ,eyahatine dair rıı· 

por, S. 4. 
(3] Zaharof, S. 129. 
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rında .. baba., ye.rine hep "bab" söıU 
geçiyor. 1 Bakmız: Ebuhekir Dh•ayefı 
'Kırgız a!ddeleri, J\azan 1 99] 

r!ll Pokchillin "Lamalar DiyarıJ\' 
da'' adlı e~erinin rusça tercümesi (J'e.
tcr!';bUrl!, 1 cıo1. ~. ~i) 

Simdi ise ne rahat, ne temiz \C: re 
güz~l ... Le) J:tyn olrnluyorum, IJcJ\f 
itmiyor .•. O da bana okuluyor. 

Çok geçmeden her gec.eki tatlı, dC• 
rin ve haşından sonuna kadar. insarll 
bir şifa 'eren aqk uykusu başlıyor. 

"" ~· :(. 

E\'lC'ndikten üç yıl sonra Ü\er ) ı1 
aralıkla dört oğlum oldu. 

Ne do!!rnadan önce. ne de do dol•• 
tan onra [A!ytanın bir gün bile on ' 
Jardan cikfıyet ettiğini uaanç getir ' 
di"foi görmedim. 

Se\ e ce' e, Ö\ üne övüne baktı. 
Artık Ada)a. ç:.ımhlclar ara.~rna (C• 

kilmi::;tik. 

lA>yl~ her sab:ıh ''e her ak m )1" 

rımr::ar saat küçükl"rle hirlikt kıt' 
lara rıkıyor. yüriiyP.,. yapTyordu. 

D'"rdii de gürbüz, zeki, P.tll sıtı 
ca ~ı ı bir r genç olC:ular .. Onlar tt• 
r.im büyük e.,. rleriodir. 

"" .. 
Yeniden l.linik a('mı tım. Çok ıc:ı• 

~ I 

zandım. Hiç şüphe iz hunlar hep ıc: 
H'mın s1yesinde oldu. Zira o beni ıf 
düşünee inden haska hiltün düşüne~ 
!erden ,.e yüklerden kurtarm1ştı. 

(Arkası r:ar) 



''Vaziqetın düzeleceği 

Musolini böyle diyor 

meçhul!,, 
Bir tabaka yüzünden 
İzmir, 7 (Özel) - Asri sinema 

salonunda Bayraklılı Salih tel
grafhanede stajiyer 25 yaımda 
lskender Kayayı üç yerinde hı -
çaklayıp öldürmüttür. Hadise ka-

IST AN BUL - 18 Tokatliyan otc 
!inden telsiz caz orkestra sının nakli 
19 Haberler, 19,15 Sololar (pfilk), 19, 
45 Çardaş Fürstin opereti (palk) 20, 
30 Fin bestekarı (Jan Sibelius) ün 70 
inci yıl dönümünün arsı ulusal kutlu 
lanması münasebetile bestekarın hayatı 
ve eserleri hakkında söylev ve eserle 1 

rinden muhtelif nümuneler. 

'·p aşistler kati zaferi kazanıncaya ka-
dar çarpışmada devam edecekler,, 

Ronıa, 7 (A.A.) - Saylavlar 
~tclisinde söylediği nutukta Bay 
llaıolini ezcümle demi§tir ki: 
''Bize karşı ittifakların muba 

&araların adedi ne kadar çok olur
~· olsun bizi hedefimizden dön
b lıt~ez. Son saatlerde durumda 
elkı hafif bir selah olmuştur. Bu
~~nla beraber yerinde olmıyan 
dlf .. ~i~binliğe kaptlmak za~anı 
tgıldır. Eksperler arasındak1 gö

t\iııneler siyasal müzakereler ol -
~ldığı gibi siyasal müzakereler 
'tlaaıa bile müsbet bir neticeye 
"atacağı meçhuldür. İtalyayı as -
iati nıetalibatım bildirmeğe da -
"et ettilel". Bu talep lüzumsuzdur. 
~ira İtalya, bu asgari metalibatmı 
. ~rinievvel ayı içinde bildirmiş

lır. Bu tebliğata cevaben Teşrini
~ide mütearrızl\ karşı zecri ted
ı..~r.lere başlandı. Ki, bu tedbirler, 
·~ikatte mezkur mütearrızdan 

~edeniyetin ilk nime~lerini alan 
I abeı halkı tarafından sabırsız
•kla beklenilm~kte idi. Bundaı: 

' 0nra İtalyayı zecri tedbirler sa
"'tına karşı müdafaa tedbirleri 
alıııakla ittiham ettiler. ltalya bu 
•a\ta.şa karşı kendisini meşru biı 
tekilde müdafaa etmektedir. 

12 kanunuevvelde ilan edile -
~ olan petrol ambargosu meş -
\ııtı neticeler doğurabilecek ve du
~u pek ziyade vahimleştirehi -
etek bir hadi5edir. Zecri tedbir • 
~İtalyayı bilhassa manevi ha · 
t dan müteessir eder. Milletler 
tıniyeti ceza kanunu ilk defa ve 

)eaane olarak ltalyaya tatbik edil 
lhekted" ır. 
, "Sum.mun jis ve summa inju -
tıa,, yani adaletin ifrat halinde 
latbiki gayreti adaletsizliğe mün
ter olur.,, 
l Kati olarak beyan ederim ki, 
lalyanın hukuk ve menfaatleri 

ttlüdafaa edilmeksizin bu anlaş -
~'.ılığın halli imkansızdır. Buna 
~tıtızaren, !tayada ve doğu Afri -
.'-ında, İtalyan kuvvetlerile fa -

!'•t siyah gömleklileri yurda nihai 
~' katı zaferi temin edinceye !ka -
Llr, icraat devam edecektir. 
''1ÜSOLINI 1NG1LIZ VE FRAN -
Sız ELÇlLERILE GÖRÜŞTÜ 

Roma, 7 (A.A.) - Musolini bu 
~hah İngiliz ve Fransız büyük e• 
:lerini kabul etmiştir. Bu konuş
tij llara büyük bir ehemmiyet ve -
) llıektedir. Konuşmalar, vazi -
'tt~tteki gerginliğin biraz hafifle • 
~.1f olduğunun delili olarak telak-

1 edilmektedir. 

ı· , londra, 7 (A.A.) - İngiliz se 
l •tın in Musoliniyi bugünkü ziya -
~etinin hedefi Samuel Hoarın nut 
f lltıdan ltalyan - Habeş ihtila -J!ta ait olan parçaları şahsen tev
'l~ etınekten ibaretti. 
•ttlJssoLlNl BARIŞ TEKLIFINl 

ZAAF SA YiYORMUŞ 

,01.l~ndra, 7 (A.A.) - Bay Mu· 
,~nınin mecliste söylediği nutuk 
~ ~rn gazeteleri tarafından tam 
~e~lın halinde neşredilmiştir. Ga -
~ ~ler, durumda son saatlerde 
~ fıf bir salah hasıl olduğu hak 
ditı:daki fıkraya bilhassa işaret e-

Yorlar. 
f \> Bir taraftan lvning Standard 
• t\~tar gazetelerinin bu frkrayı 

ttl n nüvesi olarak telakki et -
~fkte olmalarına mukabil, lvning 
,l\r~ gazetesi nutku mutlak bir 
L. ~ınazlık alameti olarak tefsir 
'"'41lektedir. 

f 'b h~dilen bu salahın bu sa
~ ~ lngiliz büyük elçisiyle Bay 
~ l.!asolini arasındaki mülakatla[ 

budan doğruya Bay Mussoli· 

tilin kaybolan tütün tabakası yü-

niye tebliği olduğu biidirilmekte· zünden çıkmııtır. Salih Erkek )i 
sesine yazılı bulunuyor, fakat dedir. 

Star gazetesinin Romada dip· vam ediyordu. Mektep idaresi onu 
talebesinden saymamaktadır. Ka

lomatik bir kaynaktan aldığı ma· til yakalanmıştır. Tahkikat devam 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansı 

nın gazetelere mahsus havadis 
verilecektir. 

servisi 

lfımata göre, Bay Mussolini an -
ediyor. ~ • laşmazlığın muslihane bir surette B O R S A 

derhal halline matuf her türlü ,,------·----.... , 
Fransız_ İngiliz kollektif gayreti- DÜN r1e YARIN Külliyatından 7 • 12 • 935 
ne muhalif bulunmaktadır. Bay YEN! KlT AFLAR 
Mussolini her türlü barış müraca· 
atlerini bir zaaf alameti olarak 
tefsir ediyor. ltalyan petrol ihti
yatı dört beş ay kafi gelecek ka -
dardır. 

Bay Eden Salı günü Cenevredc 
toplanacak olan 18 !er komitesine 
iştirak etmesi kararlaşmıştır. 

BERLlNE GÖRE ANLAŞ
MAZLIK BÜYÜDÜ 

Berlin, 7 (A.A.) -Bay Musso
linin nutku hakkında tefsiratta 
bulunan Berliner Tagablatta ga -
zetesi diyor ki: 

Bay Mussolininin İtalyan hu -
kuku ve menfaatleri tamamen ta· 
nınıncaya kadar harekata dev:ım 
edileceği hakkındaki beyanat an-

Gizli Harpler 
Antoinc Zisclıka 
Hamdi Varoğlu 

75 Kuruş 

No: 45 

Diesraeli'nin Hayatı 
Andre Maurois · 

lsmnil Hakkı Alişan 
100 Kuruş 

No: 46 

'l'evzi Merkezi: 
VAKiT Matbaası 

İstanbul 

laşmazlığın inkişafında yeni bir .. ------------4 
Yeni Eserler hatve ve işarettir. 

Bay Mussolininin bu beyana · 
tından sonra İtalya için geri dön
mek imkansızdır. İtalya 12 Kanu
nuevvel gününe kadar §İmdiden 

hesaba katmış bulunmaktadır. 
Döyçe Algemanye Çay..tung ga~ 

zetesi, İtalyanın süel hareketleri 
tatilden imtina ettiğini ve fakat 
vahim bir hakaızlık olarak reddet
tiği 2ecri tedbirlere, ne de petrol 
ambargosuna karşı süel bir ted
birle kartı koymamakta olduğu · 
nu kaydetmektedir. 

1 ürk tababeti tarihine 
canlı bir bakış 

Altıncı ulusal 1'ürk tıp kurultayı
na armağan olarak Dr. Saim Ahmet 
Erkun tarafından yazılmış, satışa çı. 
karrlmıştır. 1'""iyatı elli kuruştur. 

Çocuklarda idrar 
yolları taşları 

Oroloğ operatör doktor Saim Ah _ 
met Erkun'un eseridir. 69 sahife, 2li 
kuruştu. 

Köy öğretmeninin 
anları 

Ankara kültü~ direktörü 1\1. Fe.r.it 
l\arslı tarafından yazılmış, Ankarada 
Köyhocası basım e\•i tarafından ba -

Muvakkat bir an'anşmaya sıımıştır. çok dikkate değer bir eser. 

Çin - Japon 

varıyorlar dir. Bütün hocalara tavsiye ederiz. 
Peipin-g, 7, (A.A.) _Çin ve ja Değeri 100 kuruştur. 

pon delegeleri bugün muvakkat Vahşetin çağrışı . 

Wr.alarmda yıJdıı. ı~ıırc\11 olanlıu, 11.u • 
rlnde muamele gtircolPrdlr. lmkamJıır '8. 

t:? ka panıı !la tıt flyatlıırı4c 

nukut 
• Londrı '111, - .. vı,ana Y4 -
* NcTyor~ i'Z(). - • MıtJrtd 17 -
• Pırls 168. - .. Berfin 36, -
• Mlllııo 170. - • Vırsova !4, -
* Brllkse 84, - • 8

0
11dape$te l<~ -

ıt Atlnı 23, !>O • BUkrc~ 14, -

• C'eııcnt ıs ·- • Bclgrıd !'-4, -

• Sofya !'', - • Yokobamı 54, -

• Amsterdı;ı 84 - • Altııı 940. -

• Prıı 96 - *Mecidiye 53, -

• Stokholm 31, -· • Banknot !3"i -

Çekl~r 

• Londra 61 ~.ı.~ * Sto\hlm 3. 12 -
• l'\nyor~ 0.79!>1 • Vjyaı:. 4.~375 
• Faris 12.06 • Madrld 5.Slt i 1 * Mlllııo 9.885ı! • Berliıı l,9762 
* Brükse 4.7t63 • Vırşon 4,tıl3 
• Atlıı.ı. e4.ıJ:l • • Bu:1apeşte 4,ST 
• Ceııene 1.4568 • Bilkreş lOi.4580 
• Soryı 64,•4i:l6 • nelgrad :ı.4.7887 
• Amsterdım l.17i!I * Yokohıma 2-7668 

1 

• Pr•R 19,206:1 • Moskovıı 10!187 .. 

'---ESHAM---
iş Baııkas• o.s~- Tramvay 9,- 1 

Anadolo 26:20 • Çimento aı 9.l~ 

Rejı 2. 15 Onyoıı Dc_ı -.-
~lr. Hayriye 15.- ~ırt Oc? -.-

•Mcrku Banlı:ası 64.- Balya -. -
L:. Slgoru -.oo ~ark m. ecz.a -. -
Bomontı 8,SO felcron -.-

-rstllCrazlar - tar. viller-
• ı93JTıırt Bor.I , ~.95 F.lektrlk -.-

. il 2~.-- frımvıy 31,70 
• • UL 14.rn Rıhtım tt -
lattt:rwDıhlll 1 99 - * Anıdolo 1 43 9!t j 
Erıaal lıtlkruı 9~.- • Aoıdolo. il 43,951 
ıoıa A M ıo. Aoadolo. 111 ı.to 1 

1• Sıvıs--Erzurıım 95, · •Mllmtssll A 47.15 

• Pazar Pn r;artesf 

Takvım s ı. KAnun 9 ı. KAnllll 

==========='~Ramazan (3Ramaza.~ 
GUn doğulu 
Gün batı§ı 
sabah nAmazı 
Oğle namuı 

ikindi namazı 
Akşam namazı 

Yatsı namazı 

l'maak 
Yılm geçen günleri 
Yılm Ralan günleri 

7 12 7,13 
1640 16.40 
6.12 6 12 

1:205 1205 
14.28 14,28 
16,40 16 40 
18 t9 18,20 
5 27 5 2l 
344 MS 
22 21 bir anlaşma elde etmişlerdir. Bu Jak London'un bu tanınmış eseri 

anlaşma sayesinde tehlikeli anlaş· basılmı • satışa çıkarılmı tır. Saray ._ __ , ___ ..._ __ _.,_ __ ..... , 

mazlığın bertaraf edileceği zan · sinamasile Ahmet Halit ve lnkılap O·· y 
nedilmektedir. Nankin hükumeti kütüphanelerinde satılıyor. Değeri el. - un ve arın -,, 
Peiping de Hopei ve Çahar eya - li kuruştur. Tercüme kü1liyatmm 4 üncü 
!etleri için bir siyaaal komite teş· Mecmualar serisi tamamlandı 
kilini taahhüt etmektedir. Gene • 
ral Sungçeyuan komiteye başkan Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
olacaktır. Komitenin azası iki eya çıkarılan ")faymdırhk işleri dergisi" 
lelin büyük memurlarile Japonya nin ikinci teşrin sayısı bir çok haber 
nın itimadını haiz kimselerden ve ler \·e resimlerle ~ıkmıştır. 
bu arada 1918 ve 1919 da Japon * "Anadolu kliniği,, adile üç ayda 
taraftarları planın akim kalması bir Konyakn neşredilen hu tıp mec · 
sırasın.da azledilmiş olan general· muasının birinci l•anun sayısı dikka _ 
lardan seçilecektir. te değer yazılar, müşahede ve tahlil. 

ler1e dolu olarak ~ıkmıştrr. Beher sa-
japon yadan fuzumsuz yısı elli kuru tur. 

yere şüppheye dügmüş Hukuk fakültesi mecmuasının ü _ 
çüncü sayısı Şarl Krozat, Recai Ga _ 

Londra, 7, (Özel) - Tokyo · lip, Edip Serdengeçti, Ernst E. Hirş, 
dan bildirildiğine göre, Japon ga Emil Tilo Roberto Paribenti'nin ya _ 
zeteleri B. Hoare ile B. Hullün şi· zılari1e çıkmıştır. 
mali Çin hakkında Japonyadan lü • "Belediyeler dergisi,, nin eylUI ve 

10 kitap 520 kuru, 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda l 00 kuruş 

31 Rasin Ahmet Reşit 
32 Aristo Metafizik Hilmi Ziya 
33 lskender Haydar Rifat 
34 Kddın ve Sc QDlizm • Sabiha 

35 Demokrit 
36 Dinler Tarihi 
37 Filozofi ve san'at 
38 E.tika 
39 Heraklit 
40 Ruhi mucizeler 

Zekeriya 
Haydar Rif 
Hilmi Ömer 
Suud Kemal 

Ağaoğlu 

Haydar Rifaı 
Cemil Sena 

Mutlaka alını~ ve okuyunuz 
latanbuJ - Ankua caddesi 

zumsuz yere şüpheye düştüklerini ilk teşrin sayıları değerli yazılar, ha-I 
yazmaktadırlar. herler, güzel resimlerle süslü olarak' 

T okio Asabi Sim bun gazetesi di çıkmıştır. 
yor ki: ·~----------------------------~~------ ........ - ..... - .. - .......... 

"Bu iki diyev, şimali Çin mese Konferans 
lesine lngilizlf~rle Amerikalıların Kimya Talebe birliğinden: 
müşterek bir cephe aldıklarını gös Ev,·e1ce ilan ettiğimiz fakat lnkr -
termektedir. Japon hükiimeti. bu lflp dersleri do1ayısile geri kalan n ı 
husuataki dü§üncesini serahaten fen fakültesi genel kimya ordinar -1 
bildirmeli ve muhtariyet hareketi yüs profesörlerinden "Fritz Anrndt,, 
ne açıkca müzaheret etmelidir. E- tarafından "ağır su ve nüve kimyası"' 
ğer bu meseleye Çinin dahili bir hakkında verilecek olan konferans 11 
iti inni verilirse, o zaman Nankin -12-935 çarsamba günü saat 17,30 
hükUmetine de müdahale etmek da Universite konresans salonunda 
ve muhtariyet hareketini tenkil ey verfle-rektlr. 
lem ek için behane verilmit ola • Du konferans serbesttir, herkes 
caktrr. ıelebilir. 

nnı HOHM 
lf. STROVSKI 

Akademi üyelerinden 
HAYDAR RIFAT 

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

Türk Maarif 
Cem·yeti eşya 

• 
pıyangosu 

6 - 12 - 1935 de Çekilen Türli 
Maarif Cemiyeti eşya piyango

sunda kazanan numaralar 

3000 - 100 liralık yerli malı 
eşya kazananlar 

51135 3000 23306 500 
8129 2000 15462 200 
8577 1000 29630 200 

11841 500 31121 200 
36878 200 12008 100 
55836 200 20936 100 
3844 100 22233 100 
5534 100 35948 100 

43713 100 50109 100 
52140 100 57856 100 

50 liralık yerli malı bir lladın ve bir 
erkek kostümlük llumct§ kazananlaı 

270j 3086 7258 983.1 10193 10318 
11327 12Hl4 15756 30150 32050 34.%2 
3~276 37~61 37743 4~47 4~161 49033 
49250 53938 

25 liralık yerli malı bir kadın veya 
bir erkek kostümlük 
kumCJ§ kazananlar 

3776 8669 9199 949!! 10A06 11180 
1194 13245 uo:ın 15703 16013 16801 
1766~ 1 0'7 21232 22519 22663 25616 
27 37 30:- 1 32019 3:>221 Ş6872 39020 
40116 40730 42649 43456 46713 4ô810 
479 1 5 9 7 52502 fi,2929 55'.!Sl 55351 
55969 56 05 59673 59846 

10 liralık yerli malı ipekli kadın 
ropluk kazananlar 

rı29 5 9 1639 1674 2069 2948 
30.1!1 3629 41:>5 7318 $0'78 8297 
90~6 10763 11346 117~2 12~66 13012 

13512 14233 1~256 15046 152ıı8 15435 
16011 16449 16~6 1 959 19016 19152 
20234 20509 2l:ı2I 217 9 22i).i6 22098 
2244 2259,1; 23017 2391 24074. 24583 
24 34 26265 26371 26 21 2734;} 27624 
2 320 29373 29699 29784 29839 30f>i5 
32301 32763 3.1316 :W360 34660 35157 
35547 36Zil:i 37912 t79 393.16 39550 
40113 401~7 40~29 420~7 42248 42301 
42!;76 42613 42912 434417 43:">86 437.12 
43969 4~:iJ,t! 45528 4667 471 8 48948 
4928 49,,.16 499 3 50006 :>0621 ;)()929 
52S2 :>2893 :>4021 54610 54:776 57 26 
5S347 jS628 59272 59114 
5 liralık yerli malı ç.orap - kıravat 

llazanan!ar:. 

2.ıs 1.a.1 7;,9 1001 1040 ıass 
1417 3477 3613 ~ 70 3990 4&qi 
541:> 6 7 6706 7 o 77-56 1760 

50 S073 c2~ 5 <3:; 5 10126 
1012 10713 1084 1111:; 11670 12178 
13213 14~11 14166 l~l 2 144.10 14770 
13008 154 5 L'i629 1571:5 15960 16347 
1677ll 16772 17261 17272 178-77 1 587 
1 594 W7 20 9 21017 21099 21360 
21576 21779 21943 22091 22566 22Si2 
z 70 23961 24323 2A:-3r 25361 25718 
2634.8 2G7.29 26 34 26871 270.U 27090 
2733 27 99 2791:i 27961 28128 2846 
2 53-ı: 28582 2 999 29001 29250 297!l6 
2997:3 290 ii 3002:1 3n:J 3 301(),j; 30215 
;ıo252 ao330 30379 30391 30623 31463 
315) 315 ı 31 6 32072 321~1 32ol20 
32:l8S 330 1 33660 33821 33865 34059 
34259 34 o:; :W9j2 3:l:'i96 35&15 36453 
367Jl 36 20 36921 370 :; 37640 37675 
3 • ~ 3914 39f;)9 39326 39393 
3961 39927' 39986 40030 40:">01 40719 
40742 40990 4141:; 41511 4Ji>46 41840 
42023 42421 42660 42 01 43221 43540 
4:161<) 4382:l 44 2'i 44060 44649 45355 
4J545 45861 4G0j9 4639:> 47242 47~30 
47617 47673 476 s 4777:> 48009 48177 
48290 4&134 4 95cı 4 lM 494'10 49627 
40071 49 !10522 5064.S 51063 51112 
:;1427 516:i3 52083 !12772 52916 53104: 
:l3223 :;3:;9 :;3692 3391 :143(}7 54785 
55.16:J ;":)363 5:;934 56117 567:->6 57303 
!1732:i 573:10 581 5 !">8462 59006 59033 
59384 59963 

Birer liralık yerli malı çorap 
l•a=ananlar: 

Nihayetleri (28), (39), (81) (83) ile 
biten numnralar 1 uzanmışlardır. 
lkrnmiybler l:J 12 193:> den itiba -

ren Anknrada Anafartalar caddesin. 
de T'CRI{ MAARİF CE1\11YET1 ge • 

nel merkezinde dağıtılacaktır. 
Istanbuldn bulunan ikramiyelerini 

Eminönii Halkc,•i mcrlıezindeki Türk 
Maarif Cemiyetinden alabiUrler. 

lstanbul 4 üncü icra ~murluğun
dan: . 

Uir borçtan dolayı haciz edilip ve 
paraya çevrilmesine karar verilen ls. 
tnnbul Bnlıkpazarı caddesinde 30 nu. 
maralı helvacı dülikanında mevcut e.'
yaların açık arttırma suretile. 1~12 
-935 tarihli salı günij saat 12 de sa. 
tılacaktır. İsteklilerin o gün mahal • 
Iindclii memura müracaatları ilb o· 
lunur. <V. No. 11721) 
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'/ıHık 6 aylık ~aylık Aylık 

Memlekcllınlztıe mu no ~3~ 110 

'iabancı yerlere ll\!10 1ıı~ 400 lM 
Posta blrllgtne \ lı<OO \I~ !'iOO 111( 
s;trmiyen yerıert I 

l'tlrklyenln heı µusta ıneı kezinde K tll<l11'oia abone yaz1ıır 

t•rlhll aaııtelertıe Audohıı 

l'Jıılan •lld1.1UmlJ'ır 
·----·~ 

Radyo malcinelerine ~ir asılsız 
bir fıaber 

An'kırı U IA Al - AldıtıtTll% iN • 
IG:nau r!r•. ra1yo ma'ldnolttlnlıı ırfttn· 
r.k rtsmlndm muafrn ithal td~tctll
•• dair bau lm!llıul cnrtt:trlndt ÇJ • 
kan habtrl•r uılsnda. 

Yanda yazıh tekzibi 
okuduktan sonra 

Urnt •Yl•n Mt<dl tan!mdııı ita· 
mı:•ıyı yıpıt.n •• hflllb tf\k~ rdil • 
mrkte ol•n trkl!Or huımf 1-11uslan d~ 
ı ı hG kml uhut.n ald rıdYO!ımı dm• 
rukltıı "'"•Clytıl lrtmmtkttdir 

., 
A~ 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

btanbUI. Ankara caddeat. ( VAJU"I yurduJ 

j 'elefon {idare: 

iYtw f~lerl: 
Telgnt adresi: IHll<UN 

Posta ırutuau No. te 

24370 
21413 

1'ı~tıuJ 

Musiki sesinin 
en tabiisini haiz 

olduiu bütün 
dünyaca inkar 

edilemeyen 

sOMER BANK 

1 

16·2000 metre 

A•dyosunu ·satın,.almaia 
artık .tereddüt edemezsiniz. 

:VERESiYE SATIŞ MAHALLERi: 
An.k'ara, Nurettin ve Şki. Eskişehir, HL~n Alanya 
İzmir A. Vetter, Bursa, lzak Şoef 

Zonguldak, M. :Mahir Sıvas, Ali Rıza 
Samsun, C. Celal ve S. Kemal Antalya, Hacı Yeli Bler 

latanbul, SAHiBiNiN SF..Sl, Beyoğlu, Galatasaray 
merkezi karıııında 

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

ıatanbul Belediyesi il&nları 

ltfai~e için li.zım olan bir motör Pomp açık ekailtmeye konu!

m~§tur. Bu motör Pompa 2000 lira değer biçilmittir. Şartnamesi le· 
vazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. 
h arttırma eksiltme kanununda yazılı vesika ve 150 liralık muvakka: 
teminat makbuz veya mektubiyle beraber 9 - 12 - 935 Pazartes1 
aünü saat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır; (8.) (7454) 

Ke,if bedeli 589 lira 83 kuruş olan Pendik 1 inci mektebin hah 
resine yeniden yapılacak kömürlük ve odunluk açık eksiltmeye ko· 
nulmuf, ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme 12 ~ 12 - 935 
tarihine uzatılmııtır. Şartname ve keıif evrakı Levazım müdürlüğün· 
'de görülür. Eksiltmeye girmek iıti yenler 2490 numaralı arttırma ve 

( 
l 

eksiltme kanununda yazılı vesika ve buna benzer iş yaptığına dair • t 
Nafia müdürlüğünden tasdik ettiril mif ehliyet vesikası ve 45 liralık Dıkka • 
muvakkat teminat makbuz veya m ektubiyle beraber 12 - 12 - 935 • 

ANKARA ve iZMİR Yerli Mallar Pazarlar• 

Perıe1Dbe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 
lkramlyell sat ,ıara 15 Birinci Kanunda ba,hyacaklardır./ 

Dumlupınar 1000 kilo sabun 
H. Milliye 500 kilo sabun 

1500 

(l.) (7750) 

1250 kilo zeytinyağı 
300 kilo zeytinyağı 

1550 
Dwnlupınar ve Hakimiyeti Milliye mektepleri için yukar-cla çe~idi 

ve miktarı yazılı olan sabun ve zey tanyağı pazarlığa konulmuştur Sa
bunun kilosuna 27 zeytinyağm kilosuna 38 kuıuş fiat tahmin edilmiş · 

tir. Şartnamesi Levazım müdürlü~ ünde görülür. Pazarlığa girmek İs · 

tiyenler 2490 No.lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika 75 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 9 -
12 - 935 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalı 
chr'. 

Amir için 30 
Efrat ,, 418 

448 

(1.) (7449) 

Bir çift çizmenin muhammen fiati 
945 kuru~tur. 

ltf aiye amir ve efradı için yaptırılacak olan 448 çift çizme açık 
eksiltmeye konulmuttur. Nümune ve tartnamesi Levazım müdürlü 
ğündedir. Eksiltmeye girmek isti yenler 2490 No.lı arttırma ve ek 
ıiltme kanununda yazılı vesika vl! 318 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber 10 - 12 - 935 Salı günü saat 15 
de Daimi Encümende bulunmal. dır. (B.) (7452) 

Deniz yolları 
iŞ LE TM ES i 

Ac•teleri: Karuiy - Kiprlbqı 
Tel. 4Zl62 . Sirkeci Mlllllrdar ude 

ı•-- Han telf'fon: 22740 --• 

iz mir Sür' at Postası 
Y almz bu haftaya münha

sır olmak üzere 1 O Birincika
nun Salı günkü İzmir Sür'at 
Yolu postası yapılmıyacaktır. 

(7748) 

Sultanalımct 1 ci sulh lıukuk malı. 
kcmc.ııinden: 

lstnabul Belediyesinin Babıali -
Ankara r~'ldde.sinde biçki yurdu .sahi. 
bi bayan Behire nezdinde .Muhteşemin 
zimmetinde alacağı olan 31 lira :m ku 
ruşun tahsiline dair a~tığı da·rnda 
müddcaaleyhin filhal ikametgiıhı meç 
hul bulunmasından dolayı tebliğ c • 
dilemediğinden 20 gün müddetle ila
nen tebliğat icrasına mahkemece ka • 
rar Yerilmiş bulunmasına binaen mah 
kemenin mua1lak bulunduğu 30-12-

Sultanalmıet 1 ci sulh Hukuk malı 
kcme.<Jinden: 

müddetle ilanen tebliğat icrnsma mah 93:; pa7 . .arte.si günü saat U de Sultnn. 
kemece karar Yerilmiş bulunmasınn ahmet ı ci sulh hukuk mahkeml'sinl' 
biaen muhakemenin muallak bulun • gelmesi ak.si takdirde muhakemesi 
duğu 30-12-9:J:; pazartesi günü ~aat gıyaben rüyet edileceği ilin olunur. 
14 de Sultanahmet 1 ci sulh hukuk (V. No. 1171>4) 

Türkiye 

ı Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Turhal Şeker Fabrikasının 1936 senesi içinde Samsun Li· 
manından göndereceği şeke .. lerin vagondan vapura kadar nak 
!iyesi kapalı zarf usuliyle ve 21 llkkanun 1935 tarihinde latan· 
bulda Bahçekapısında Taşhanında Şeker bürosunda talibint. 
ihale edilecektir. Şartname ve tafsilat İstanbul ve Samsun Şeke r 
Bürolarından alınabilir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 deJİf• 

Istanbul Belediyesinin Beyazıtta 

Hakkaklar kapısı ;; No. lu dükkanda 
Atıf aleyhine açılan ecrimisil , .e tah. 
Jiye dava.ı;ıında müddeaaleyhin filhal 
ikametgahı meçhul bulunmasından do 
layı tebliğ edilemediğinden 20 gün 

mahkemesine gelmesi aksi takdirde ·----···················-·······-·••• .. ••••••••••••••• .. 

Büyü~ ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca : 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikranıiye" 

!er e ( 20.000) liralık bir mükafat vardır •• 
muhakemesi gıyaben rüyet edilereği Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaas• 

ilfin olunu~('~ N~ 1170~) Ncşriyatdirckt6rü:RcfikAhmetScvcng;· ~~~~~~~~~······~~·······~~~~ 


