
ay sı Her Yerde 100 Para 
Yarın ... Yarın ... 

f9·2 ncl 
Yıl 

l r"t Sayı 
~ 6435 

SAYIFA j
3

;

5

1 

..., 
Pazartesi 

9 12 Birinci 
Klnun 
f935 

SAYIFA o 

lngilizlerle F ransızlarıı1 
Fikirleri Birleşmişken ... 

Mussolininin nutku bıraz can sıktı ! 

!Deni~ konferansı bugün 
Londrada açılıyor 

Japon Deniz Bakanı Japon siyasa
sının ne istediğini anlatıyor 

Roma tekliflere cevap vermezse 1 ikinci 
kanunda petrola · ambargo tatbikine başlanacak 
"----~~~~~~~~~~-
Mu sol ini' n in 
Nutku 

Musolini İtalyan sayla\'lar mecli. 
tinde mühim bir nutuk verdi. Bu nu _ 
tqk İtalyanın Habeşistan üzerindeki 
ltııııarını kun·et ile almak yolunda 
latar edeceğini gösteren yeni bir Yesi
kadır. İngiliz , e Fransız devlet adam
larının ltalyayn teklif edilmek üze. 
te Pariste bir sulh proje.si kararlaş _ 
1•rdıkları, bu projenin reddi halinde 
~etı·oJ Üzerine ambargo koymağı dü
llindükleri bir sırada ltal:ran hüku
ltıet reisinin bu tarzda bir nutuk sör. 
1tınesi gerçekten manalıdır. Bundar. 
tıkacak ilk mana ise sulhun daha u • 
taklarda bulunduğudur. 

Vakıa İngiliz ve Frar.sız projesi 
ltorna hükumetine tebliğ edilmemiş 
''•akla beraber henüz kat'i şeklini de 
llrnamıştır. Fakat mütehassıslar a · 
!'tsında hazırlanan formül hakkında 
kıtteler ,.e ajanslar bir dereceye 
~dar malumat ,·ermişlerdir. Bu pro. 
Jtyi fa9ist ltalyanm eme11erine uy • 
h11 bulmınn Musolini de,·letlerin 
'-ranarı ih:erıne tesır ~ apmaK 1~111 
'ınka ile karşı gelmi!tir. Bu suretle 
htrol herine ambargo teh.iidinin dt> 
~ine ttalyayı yolundan ı.;eyiremiyece
tıni anlatmak i temiştir. 

l~ ; sen İngiliz - Fransız sulh pro. 
-inin ameli sahada büyük bir kıy -
aı.eu yoktur. Çünkü Habe.Jstan ordu
;ltı ayak fü;tünde durduk~a ne lngi. 
iı - Fransız teklifi ile, ne de Mil _ 
letıer Cemiyeti kararı ile ltalyaya 
toprak ve lmth·az ,·errniyecektir. Bu 
itibarla İtalya. her şeyden en·el Ha
be~tana kat'i ı:-ekilde galebe etmek 
"ıecburiyetindedir. Nitekim mareşal 
lladoglyo'nun doğu Afrikasına gide. 
>-tıc ltalyan ordulanna ba~kuman _ 
~an oluşu da bu mecburiyetin bir ne
tıcesidir. 

"1 abeı işlerUe en çok uğraıanlardan 
Bay Samoel Hoar ile Bay Eden 

l'arıs, ~, lA.A.) - BUtün go.zc 
teler, dış işleri bakanlığında yapıl 
mış olan görüşmeden sonra neş · 
redilen tebliğde kullanılmış olan 
''sıkı mesai birliği siyasası,, tabi · 
rini ehemmiyetle kaydetmekte ve 

ltalyaya ekmek 
1 

te vermezlerse ... 1 

•'ToprakJaumızdan iman ı 
la istifade etmeliyiz!,, 
Roma, 8 (A.A.) - Milli buğ

day müsabakası mükafatları-
nın verilmesi sırasında Bay Mu
Rolini, şu beyanatta bulunmuş.. ' 
tur: 

İtalyanın bütün toprakların. 
dan teknik ile ve bilhassa iman 
ile istifade edilmek gerektir. 
tyi bir mahsul elde ettik ve e
deceğiz dıe. Cenevredeki be. 
şeriyet muhiplerinin bi·z;e karşı 
bir de ekmek zecri tedbiri tat
bik etmemeleri için yegane ça
re budur. 

Maamafih, müzakerata açık ka 1 
pr bırakılmış olduğunu kabul et · 

1 
mek gerektir. 

Pertinax, Echo de Parls'de yazı 
yor: 

Fransız.Jngiliz teşebbüsünün 
:prensibi kabul -edilmjştir. D. La • 
val ile Sir Samuel Hoar, B. Musso 
lininin dün sabah kendisini ziya 
ret etmiş olan İngiliz ve Fransız 

(Sonu Sa. 1 Sii . .3) 

aynı günde B. Mussolininin hiç ol -----------......:_ 
ınazsa şekli itibariyle teessüfe şa. Musolı·nı·nı·n nutku 
yan bir nutuk söylemiş olmasın -
dan dolayı teessür izhar eylemek D .. b. k d. 
tedirler. un ır ısmını ver z-

Bay Bourgues, Petit Parisien ga ğimiz nutkun tam metni 
zetesinde diyor ki: . • • ~ 

İngilizlerle Fransızların noktai ıkıncı sagı,adadır 
nazar birlikleri uzun müddetten . ------------
beri bu kadar kat'i bir ~ekilde te · , 
zahür etmiş değildi. Bu hava için 
de B. Mussolininin nutku gerek 
Londrada ve gerek Pariste biraz 

Yeni romanımız 

'-..._---~~--~"-s_ı_M_U~S------c~_tn __ s_ık_·ı_n_tı_sı_~u-ya_n_d_ı_r_n1_rş_'t_ıı_-.~----

8 in a fiatleri en ucuz 
günlerini yaşıyor 

160 Bin liraya çık~n bir apartman 70 
bin Jiraya müşteri bulamadı 

lngüi~erin .on -.üt em iki laarp gemüi 
Deniz konferanaı bu aabeh 

Londrads Lokamo salonunda açı
lacaktır. Konferansa iıtirak eden 
deleJeler londrada toplanmış 
bulunmaktadırlar. Bu arada ltaJ
yan delegeleri de vardır. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Rengo A
jansından: Deniz konf eransınm 
açılması münasebetiyle deniz ha-

kanı Amiral Aaami, ıazetecilere 
beyanatta bulunarak Japon siya
sasının bt.şhca gayesinin teılihat 

içİll.JlliQlerek bir had ve ayni za. 
manda bir ademi tecavüz havuı 
ih'dasını ihtiva edecek hakiki 'bir 
silahları bırakma plim ile cihan
da sulh ve refahı temin etmdt ol
duğunu söylemİ!tİr. 

Ekonomi Bakanı Zon
guldağa gitti. 

Ekonomi Bakanı Celil Bayar 1 
dün saat 20 de Tarı vaouru ile ya
nında lt Bankası genel direktörü 1 

Muammer Erit, Sümer Bank ge· I 
nel direktörü Nurullah Esat Sü
mer, lı bankası idare heyetinden 
İzmir saylavı Hamdi A~•soy, Zon
guldak saylavı Ragıp olduğu hal
de Zongu~dağa hareket etmittir. 

Vali ve belediye reisi Muhittin 

Üstündağ, Merkez J;ankuı direk
törü Sait, uyuıturucu maddeler 
inhisarı genel direktörü Ali Sami, 
deniz yolları idareıi genel clirek· 
rü Sadettin, Akay direktörü Ce
mil, Vapurculuk ıoıyeteıi direk
törü Lutfi, Şirketi Hayriye direk
törü Müfit Necdet, Liman inhisa
rı genel direktörü Raufi Manyas, 

(Lütfen Sayıf ayı çeviriniz) 

Trikolor: 1 

1' flksimde yeni )apılan apartımanlar ve bina taciri Bay Abdullah. 
( l'a.:ı.~ı 7 nci sa)'/a<la) 

Galataaarayla T rikolor takımı dün giUel bir maçtan aonra 1 - 1 be· 
Bir katlımn üç gecesi .. Yeni roma· rabere lıaltldar. Yulıarıki resim bu maçta alımnqhr. Liğ maçlarınJa 
nımızın adıdır. Büyük bir dikkat Süleymaniye ile Beykoz-birer sayı ile berabere lıalrnıtlar, Feneryrl· 
ve alaka ile takip edeceksiniz. maz Beylerbeyi 2 - 1, Beıiktaı Gii nqi 2 - 1 yenmİflertlir. Talailôtı-

Çarıamba günü b"§lıyoruz. nı beıinci sayılam ıztla bulaca/ısınız. 
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M.ussolini'nin nutKu 
"Ekonomik muhasaranın 365 nci gününde de ilk 

günün azmi ve cesareti ile silahlı bulunacağız,, 

"ingili% Dış Bakanlığının kuvvetli bir ltalya 
istemekte olduğunu senet . ittihaz ediyoruz,, 
ltalyan •aylavlar kurulunda libatımızı bildirmeye davet olun

Btı§bakan Bay MuHolininin söy- duk. Bu davet mevsims;zdir. Çün
letlifi nutkun bazı parçalarını kü llkkinunun 16 11nda biz tek -
tlün vermiıtik. Bir barıı e•aaı bu-

1 
liflerimizi Fransız hükWııetine 

lunmalr ifın Pariate müzakereler bildirmittik. Fakat müsbet konuı
yapdclığı bir aıracla Bay MuHoli- malar yerine zecri tedb;rler çıka
ninin aözleri çok mühim olduğun· geldi. Ve bu zecri tedbirler yerli 
tlan bu metni tıfağıda aynen nef· halkın uzun zamandanberi bekle
rediyoru-z: diii ve kendilerine medeniyet! 

Roma, 8 ( A.A.) - Saylavlar götüren "mütecaviz,, e kartı tat
kurulunun açıl1fıntla bütün hüku- bik olundu. Ekonomik tedbirleri 
met erkanı üe siyah gömlekler bizim kabul etmit olduiumuzu 
wiymİf aaylavlar, birçok rical ve ileri sürerek birisi vicdanını tes
elçüer hazır balunmuıtur. MuHo- kin etmek istedi. Böyle bir iddiR 
lininin •elmeaini bekliyen sayla.,. eausızdır. llktetrin nutkunda her 
lar hep bir ağıulan Giovinezza'- türlü zecri tedbirleri protesto et
yı .ö)fliyorlartlL Muaıolininin ta • mittim. Gerek nutkumda aöylemit 
lona ~rifi JakiAalarca süren ıicl· olduklanm ıerekae lta1yan mille· 
Jetli allılflarla lrarıılanm1ftır. tinin ıonsuz faziletlerine yapmıt 

Kural baılranı celseyi a,mq olduğum müracaat zecri tedbirle
ve ilk önce Alrikatla ,arpqan as- rin kabulü teklinde tefsiri deiil, 
lıer ve mil itleri •elGmlamlf hr. Bu, fakat reddi ıuretinde karıılan
orducl an yana büyük bir tezahüre malı ve hakkımızda ayn ayrı dört 
vesi.le olmuıtur. Buntlan •onra nevi zecri tedbir tatbik edilmeli 
bQflıan ıaylavlan muhtelif içtima idi. Bizim mukabil zecrl tedbirle
clevrelerine ait lıü,ülı altın maclal· rimiz zaruri idi. Çünkü madem ki, 
yalarını vatana hediye etmeye tla· ihraç edemiyeceiiz, ithal de et -
vet etmif oe ülı olarak lıencli clört mememiz lizımdır. 
nuulalyanm bir laarp mii/eri i'i- Maamafih Fransız milletinin 
ne bıralımrıtır. Bütün •aylavlar büyük bir kütlesi ve bütün eski 
baıkanın bu hareketine imtiaal muharipleri zecri tedbirlere ve o· 
etmiılerclir. nun tabikine kartı ayaklanmış -

8Qfkan ıaylavlar kurulunan lardır. Keza Belçikada ve diğer 
Muaıolinin emirlerine aarnlmaz memleketlerin siyasi mahaf ilinde 
itaatini bir kere daha teyit ettik· zecri tedbirlere kartı yapılan pro
''" sonra memleleetin sonuna lea testoluı .&. ,.. • .,. • ..,._ Mill~tlat 
dal Jayafıacağını &öylemiştir. cemiyeti paktının 16 ncı maClde • 

Batkantlan ıonra Muaolini sinin tatbikine kartı cesaretle du· 
lıür•Üye çıkmıf ve tekrar ıidcletli ran ihükUınetlere ise bugün de ya
allııılar arasında •Öze bQflamııtır. rın da sempatimiz olacaktır. 
MuHoli11inin nutku sık •ık aürekli Dün Avam kamarasında bir 
alkıJlarla keailmiıtir. nutuk aöylenmittir ki, burada mec 

MuHolini demiıtir ki: lisinizde makes bulmamazhk ede-
"Kurul baıkanının heyecanlı mez. Dıı bakanı Hoare, hükumeti 

sözleri sizin a~l duygularınıza hiç nin f aıiat ltalyaya kartı olan va • 
ıüplıesiz tercüman olmuıtur. ltal ziyeti hususunda sarahat göster -
yan milletinin parlak manevi, mi,tir. lngiliz dıt bakanlığının 
maddi ve süel seferberliği hakkın- kuvvetli bir İtalya, fatist hüki'ime· 
da söylediklerine ilave edecek bir ti gibi kuvvetli bir hükUmet, Av • 
sözüm yoktur. Bu seferberlik bir rupa ve dünyada kendisine düten 
Kinunuıani 1934 denberi mev- mevkii §erefle tutabilecek bir 1 · 
cuttur ve geçen llkteıtinde kadın, talya istemekte olduiunu senet 
çocuk ve erkek 27 milyon ltalya- ittihaz ediyoruz. On dört aenedir 
nın rejimin emrine koımalariyle bunun için çalıtıyoruz. B. Hoare'm 
tamamlanmııtır. ilk ve son defa bu ilk adımlarına bakanak meıru 
oluak tunu kaydedeyim ki, eko- neticeleri beklemekte haklıyız. l
nom1k muhasaranın devamı tak· talya, eğer §ark Afrikasmdaki 
dirinde bu muhasaranın üç yüz müstemlekelerinin emniyeti me -
altmıt bqinci gününde de ilk gü- aelesi halledilmezse Hoare'ın ve 
nün azmi, cesareti ve karariyle bizzat bizim istediğimiz sıibi Av· 
ıilalılı bulunacağız. Bize boyun rupa da kuvvetli olamaz. Eğer biz 
eğdirecek hiçbir muhasara ve he- geri kalmıt memleketler üezrinde 
defimizden döndürebilecek hiçl?ir ittiaa ve medeniyet kabilivetleri · 
ittifak yoktur. Ancak toplantımız mizi gösteremezsek, Bay Hoare'ın 
ekonomik zecri tedbirlerin tatbi - nutkunda da tamamiyle teslim et
kinden sonra vukubulduğundan tiği gibi kuvvetli olamayız. 
siyasi mahiyette bazı beyanatta ltalvayı harpte tanımıt olan 
bulunmak isterim. Hoare ltalyan milletinin vasıta -

Son saatler içinde havada ha- larmı takdir etmek imkanını bul· 
fif bir iyilik ve belki de tasavvur- muttur. O vakittenberi uzun se · 
larda biraz uysallık gözükmekte- neler l(eçmİ•tir. Ve bu müddet 
dir. Fakat sizi mevsivsiz fazla zarfında zafer ve inkıllp save -
nikbinliklerden tahzir etmek va · sinde ltalvan milletinin tuur ha · 
zifemdir. iki eksperin teması mü- reketi f evkalide bir süratle inki
zakere demek delildir ve bir mü · taf etmittir. 
zakere bqlasa bile bunun seri ve ltalyan milleti nutuklan din · 
mesut bir neticeye eriteceği iddia ler fakat hükmünü filivata istin,.• 
olunamaz. Biz ancak asgari meta- ettirir. Binaenaleyh bu ayın 12 
- ---------·-·· ... , •• -- si için derpif edilen hidise. pet -
TürkofİI lıtanbul ıubesi direkıö- rol ambarı osu, vaziyetin inkiıaf ı 
rü Mahmut, Ticaret odası baıka- üzerinde vahim tesirler yaoacak 
m Nemli zade Mitat, Ekonomi ba· mahiyettedir. Harpte ölenlerimi · 

zin annelerine ve dullanna da 
kanını ujurlamıılardır. aöylediğim gibi zecri tedbirleri" 

gibi istikbali de olmıyan bir ıey • 
dir. Demek ki bu fasıl yalnız bu • 
gün içindir ve yalnız ltalyaya kar· 
şı tatbik ediliyor. O ltalya ki ye • 
gane cürmü, barbar topraklarda 
esirleri kurtarmaktan ibarettir. İ
talyanın muahedeler m ucibince ve 
elli senelik manevi ve kan feda · 
karlıkları ile o topraklardaki üs -
tünlüiü ıayri kabili rettir ve bu
gün teslim edilmekte bulunmuı . 
tur. 

Cenevredeki inıaniyetperverler 
tarafından ltalya aleY'hinde veri -
len "Ekonomik aafiksi" ile ölüm 
cezası 1935 yılından evvel asla tat 
bik edilmemiı ve ihtimal ki bun • 
dan sonra da kat'iyyen tatbikine 
teve11ül edilmiyecektir. Bu ceza İ ·· 
talyaya verilmittir. 

Çünkü, iptidai maddeler iti -
barile fakirdir. Halbuki bu mad · 
delerce zengin olan memleketler 
bu cezanın tesirlerinden masun 
bulunmaktadırlar. Tarihin hatır
ladığı ve en ezici harp vasıtasını 
karekete getirenler, Alp dağları -
nın ötesinde bir masa etrafında 
ltalyanın az çok ekonomik zif ım 
dütünenler hesaplarında aldan . 
mıılardır. Rakamlardan ve tama· 
lardan hatkaca, İtalyan milleti
nin uzun asırlarca ve hiuedilme - · 
de' biriktirdiği maddi ihtiyat un . 
turlarını ve bilhassa faıiat İtalya · 
pm..kıvmetiiil _ye i!faiieaini ı. .... 1' .. 
katmamaıjlardır. 

Bu irade mukavemet ve İnti · 
kam için icap eden unsurları teda
rik hususunda hatta tabiate bile 
boyun eğdirecektir. Harpten son · 
ra ve hatti Milletler Cemiyetin • 
den sonra ba9ka memleketlerin 
kuvvetle hallettikleri bir müstem· 
leke meselesini afaki prensiplere 
istinaden, bir dünya krizi mahi -
yeti verecek derecede ıenitletmek 
suretile yapılan hatanın bugün 
anlqdmakta olduiu İntibaı var · 
dır. En kat'i bir tekilde beyan e· 
derim ki bu kriz'in sonu hakları · 
mızın tamamile tesliminde ve Af
rikadaki menfaatlerimizin korun
masında mündemiçtir. Ve bugün 
ıerek ltalyada gerek Afrikada 
kareketlerimiz devam ediyor. Bu· 
ralarda asker ve sivah ıömlekli · 
ler inkılaptan aldıkları azim ve in
kılaba olan imanlariyle vatana 
hak edilen kat'i zaferi getirecek -
lerdir.,, 

Musolininin vaı1ycti 
karş sı11da 

Paris, 8 (A.A.) - İyi haber 
alan çevenler, Laval • Hoare ıö
rüımeainden sonra neıredilen bil
diriğe büyük bir ehemmiyet ver
mektedirler. Söylendiiine göre. 
lıiltere ve Fransa, milletler ce • 
miyeti üyeleri tarafından 3 ikinci 
teırinde ltalya - Habet muhasa -
masına sulhpervef bir hal çaresi 
esası bulmaya memur edilmit ler · 
dir. Resmi bildirik, iki devletin, 
bu sulhperver ödevi büyiik bir 
enerji ile yerine ıetirmek husu -
sundaki dileklerini teyid etmek -
tedir. 

Dünkü nutkunda her iki baka
nın barıt yolundaki çahımaları -
nı hiç de tqvik ediyor. görünmi -
yen B. Musaolini'nin takındıqı va
ziyet nazarı itibara ahmrıa bu 
teeyyüdün kıymeti armııt ola -

Dessie nasıl bombar
edildi? dıman 

imparator, söylendiği gibi, ormana kaÇ 
mamış, bizzat mitralyöz kullanmıştır 
Adisababa, 8, (A.A.) - Ha • 

vas ajansının ayları Deaaienin 
dünkü bombardımanı hakkında a 
§ağıdaki tafsilatı vermektedir: . 

Beş ltalyan uçağı, yanıın bom. 
baları atmı§hr· Nüfuıca zayiat yok 
tur. Hasarlar da ehemmiyetsizdir. 
Habet hükumeti İtalyanların Deı j 
sie tehrin.in askeri kuvvetlerin ta· 
hanüt merkezi ve aynı zamanda 
vilayetlerle yapılmakta olan ailih 
kaçakçılığımn merkezi olduğu su 
retindeki iddialarını reddetmekte 
dir. 
Habeş hükUmeti, Necaıinin bom 
bardıman sırasında civardaki bir 
ormana aaklanmıt olduiu yolun · 
daki iddialara kartı da protesto 
etmektedir. Hükumet, Necaıinin 
bombardıman esnaaında mevzi ba 
tında kalmı9, İtalyan uçaklarına 
l<artı kullanılan bir mitralyözü biz 
zat idare ebnit ve aoğukkanldığı 
nı, sükUnunu tamamiyle muhafa· 
za eylemi! olduiunu beyan etmek 
te ve burada bulunan ıazetecile· 
ri tahit göstermektedir. 

Cepheden ve bilhassa ()gaden 
den Adisababaya hicbir haber gel 
memiıtir. Sanıldıiı~ göre Jtal •· 
yanlar, bütün gayretlerini Tigre 
cephesinde sarfetmektedirler. 
lT AL YANIN DESSIEDEKl BOM 
BARDIMANOAN HALA HA . 

BERi YOK 
Londra, 8, (A.A.) - Romadan 

gelen haberlere istinaden verdiği 
bir diyevde, İtalyanın Londra bü 
yük elçisi, ltalyanlarm De11iede· 
ki Amerikan hastahanesini bom · 
bardıman ettilderi haberini yalan 
lamaktadır. Elçi bundan batka 
Gondarın bombardımanını da ya 
lanl•--ı__.ı •• • A1.MIJ'•11 ıauı..uuı•~a.ı, 

ne Deasiedeki Amerikan Kızıl Ha. 
çının tesisatından ne de Habeş 
kuvvetleri arasında bulunan Ame 
rikan hastahanesinden hiç bir za 
man haberdar edilmemi,ti. Halbu 
ki, 1929 Cenevre antlatmasının 
11 iı:ci maddesine tevfikan Roma 
hükumetinin bunlardan haberdnr 
edilmesi gerekti. 

lt~lyan ta vyarelerinin yakıcr 
bombalar kullanmaları, Habeş as 
kerlerinin kullandıkları dum dum 

kurıunlarma bir mukabele t 
etmektedir. 
HABEŞLER ISRAR EDI· 

YORLAR 
Adisababa, 8 (A.A.) - ti• 

bet hükUmeti, De11ie'de bul 
ecnebi gazetecilerinden, bu .::_1r 
hastanesinin bombardımanı .,... 
kındaki ltalyan yalanlalUll . 
asılsız olduğunu bildimıelerİDI 
te.miıtir. Habeı hükiimeti, neJrtı 
tiği bir bildiriğte, De11ie'nin ta 
yanlar tarafından bombardllll 
da hiç bir ıebep meTcut ol . 
nı söylemektedir. Hiç bir ask 
bulunmadığı tehirde atlı bir P!' 
lia takımı ile tayyerelere kart• 
lanılan toplardan baıka hiç 
kuvvet bulunmamakta idi. 

Cuma günkü havai bom 
manın insanca büyük zayiat te 
lit ettiği, fakat ö!ü ve yaralı . 
darmın henüz tesbit edilemed 
söylenmektedir. Harabelerin 
tında el'an bir çok ceset bul 
maktadır. 

imparator bütün vatandafl 
Dessie'yi tahliye etmelerini 
rettiğin~en tehir şimdi 00. bir 
z;vettedir. 
DESSIE YiNE BOMBALANI> 

Addis - Ababa. 8 (A.A.) 
Bet bombardıman tayyaresi 
sabah yeniden Desaie'ye ta 
etmiılerdir. Bombardımanın 
yan vermediği temin edilme 
dir. Uç:ıklardan biri, içinde ıe 
halkına hitap eden fU mektu 
bulunduğu bir tite atmıttır. 

"Roma medeniyetinin seliol 
rını buraya ietiriyoruz. Hab~ İ 
paratorunu selamlamak ve bi• 
vitlerini yiyip yemediiini sonll 
; .. : .... 1; ... ~ ..... 

Şehir asabiyet içindedir. 
mektubun MiJletler cemiyeti 
yollanması istenmektedir. 

RAS GUKSA HABESLERI 
LIM OLMAöA DAVET EDIY 

Desie, 8 (A.A.) - Bazı Ha 
lere yolladığı bir mektupta 
Guksa diyor ki: 

"Memleketimizi kurtarmak 
çin ltalyaya teslim oldum. Si 
ayni harekette bulunmaya da 
ederim.,, 

Bay Laval ile Sir S. Hoare 
Aralannda tam b"r fikir ittihadı var 

Paris, 8, (A.A.) - Takriben iki ı 
buçuk saat süren Laval·Hoare gö· 
rüımesi saat 20 ye doğru bitmİf· 
tir· Münhasıran ltalyan·Habet mu 
hasaması ii.zerine cereyan ettiği 
sanılan bu görütmeye yarın da de 
vam edilecektir. Bu aktam lsvicre 
ye gitmek niyetinde olan Sir Ho· 
are bundan dolayı hareketini te . 
hir etmittir. GörUtmeden sonr3 8. 
Laval gazetelere aıağıdaki bildi· 
riği vermittir: 

"Baıbakan, beraberir.de Sir Ge 
= 

orge Clerk, B. Van Sittard ve 
teraon bulunan Sir Samuel H 
i kabul etmittir. Her iki bak&llr 
kı itbirliii siyaaurnın de.amı 
susunda tam bir fikir ittihadı 
lediklerin teyit etmiılerdir. N 
tai nazar taatilerine yarın da d 
vam edilecek ve ltalyan·Hab 
muhasamasına dostça bir hal 
resi bulmak için yapılacak tel< 
lerin mevzuunu teıkil edebile:: 
enslar aranac:ıktır. 

::x: :s 

Atinada büyük bir miting 
Bu mitigde Esnaf ve Sanayi cem'yet'eri kırabıı 

siyasasını tasvip ettılcr 

Atina, 8 (Özel) - Bugün Ati- J Atina, 8, (Özel) - Batb 
nada bütün esnaf, tüccar ve sana· Demircis bügün Bay Metelual 
yi cemiyetleri hep bir arada topla aörütmüıtür. Bay Metekaas 
narak büyii.k bir mitinı yapmııtır· liste Baıbakanm tarafmı ku .. • 
Bu mitingde kralın takip ettiii si tutacağını vadetmittir. 
yasayı hep beraber tasvip ettikle _ _ ___:•:._ _ ______ __ 
rini bildirmiılerdir. 

Atina, 8, (Özel) - Affedilen 
zabitler Yunanistana dönmütler 
dir. 

Lehislanda 6.3 lllcca 
tevkif edildi Celil Bayar bugün Zonguldak- manevi tesiri ltalyan milletine nef 

ta bulunacak, Sömikok fabrikası- ret uyandırmak olmuttur. H,,,., · 
nın açılma törenini yaptıktan son- sile ki Avam kamarumda aöyle
ra hava iyi olursa Zonguldaktan nen diier bir nutukta zecri ted -

caktır. Pariste tasarlanmı• olan --------------1 Vartova, 8 (A.A.) - H· 
tin kömür fiyatlarınm had • 
bakkmdaki kararma kartı pi 
63 tüccar varıovada tevkif ed 
mittir. bu husuta ıon derecede 
detle hareket edilmeıine karat 
rilmittir. 

birlerin ileride tatbiki ihtimalinin 
Ankaraya dönecek, hava yai" me•k4k olduğu kavdedilmiıtir. 
törü Sadettin. Akay direktörü ıe- ı Milletler Cemiyeti paktının ceza 
lecektir. faslı bir maziye malik olmadığı 

tekliflerin ilerde Roma hükUme -
tine bildirilecekleri kuvvetle sa -
nılmaktadır. Bu suretle İngiltere 
ve Fransa, temin edilec~k netice · 
leri milletler cemiyeti üyelerine 

bildirebilecek ve 12 birinci klnun 
da ltalyaya petrol ihracı hakkın -
da alaca~ı vaziyeti tesb;te yara . 
yacak delillerri 18'ler komitesi -
ne verebHecektir. 



., 
Yabancı Posta 

öyle ise çek 
arabanı 

Polis hat>erler1 Şehitlikleri imar 
Bay Kamerer'in başından 

geçe• bir vak'a 1 kurumu toplandı Bir motosjk)ete 
kaç kişi biner? Halepten bildirildiğine göre • . 

geçenlerde Suriyeyi ziyaret ede- f akvım ve hatır8: defterJerı 
rek, Beyrut, Şam ve Halebi dola- ıslah edilecek 3 kişi muhtelif ljerinden 
'~:FraKnsanın A~kabra bucl·yükBelçi- Şehitlikleri imar kurumu yıllık yaralandı 
ıı oay amererın Qftn an ey· kongrası dün Şehzadebaşmdaki 
rutta bulunduğu •ıralarda entere· Letafet apartmanında büyük bir Sultanahmet camii avlusunda 
•an küçük bir vaka geçmiıtir. çoklukla yapılmıştır. Kongrayı ku 8 num~ralı evde otu;an Ştileym~n 

Bunun ıu ıekilde cereyan etti- ıum başkam Bay Cevdet Kerim sepe~ız olan. motosıkletın~ ~eı~: 
.... / İnce dayi açmış ve kongraya gelen haddm ve Nımet adında ıkı ışı 
gı yazı. ıy~~: • . • . üyelere teşekkür etmiştir. bindirmiş rnotosikletÇarşıkapı c~d 

Elçı, alı komı•erlık daıresıncle K b k 1 w C H p desinde giderken birdenbil'e miı · 
matbuat müdürü Kapiten Dö lo- lstan~~f;öne~~ a~,;;;l~a bru;k~~ vaz~~esi ~zylarak devrilmiştir· 
yu ~iyarete gider. Müdürün ~apt· Hilmi, katipliklere Bay Zühtü ve 1'}otor devrılırk~n yoldan geçen 
•ında aldığı emre şiddetle rıayet Bay Kerim seçilmişlerdir. Kongra Kemal a9rnda hır gene.~ çarparak 
_J b" ··b • ı el kt d ı b. 11 k ı sol bacagından ve rnotorde bulu . ccıen ır no etçı ne er urma a- a o an ır yı ı ça ışma rapor · N. t S 

1 
.. h dd' d t'' . 

tl larr okunmuş ve yönetim kurulu - ~~n ım~ ve e a a ın e uı 
rr. d na verilecek işler arasındaki türlü lu ycrlerınden yaralanmışlardır. Bay Kamerer bQ§ır.. a yumu- v 

.. ' .. . dilekler etrafında konuşulmuştur. KEPENK KOPMUŞ - Cagal 

3 - KUUUN 9 I . KANUN 1935 

Ş,undanBundatt 

Limanımızdaki 
ltalyan vapuru 

Kaptanla tayfa barıştılar 
fakat ..• 

Tayfası ile kaptanı arasında çı 
kan ihtilaf yüzünden hareket ede 
miyen Korona Ferrea vapwı.ı dün 
de gidememiş, limanımızda kal . 
mıştır. Haber aldığımıza göre t · 
talya elçiliğinin tavassütu üzerine 
kaptanla tayfalar banşmışlardır. 
Yalnız ne kaptan tayfalara, ne de 
tayfalar kaptana güvenemedikle . 
rini tekrarlamışlardır. Bunun için 
vapur hareket edememiştir. Vapu 
run ne suretle hareket edecği bu 
gün belli olacaktır. Tayfalar kat'i 
surette gitmemekte israr ederler
se, vapura başka tayfa bulunacak 
tır. 

Posta çantasının 
başına gelenler 

Komisyoncu çantayı 
görünce şaşırdı 

Fransız gazetelerinin ·bildirdi· 
ğine göre Pariate bir milyon frank 
kıymetinde evrak ile do!u olan 
bir posta çantaaı esrarengiz bir 
surette kaybolmu§tur. V aka §U• 

dur: 
Almanyacla Hitler rejimir.clen 

kaçarak üç seneclen/ıeri Fransay« 
sığınmı§ olan komisy::mcu Evrin 
Rüheman bürosuna geldiği valtit, 
kapıcı orada duran ve kendi adı• 
na gönclerilmif olan kocaman bir 
çanta gösterdi. Komisyoncu böyle 
bir fey beklemediği için ilkin fClf· 
tı. Sonra odasına ıığınarak açtı. 
Çanta içinden birçok taahhütlü 

1~ lotr ıapkası ve mutev~zı .t~v- Bu arada takvim ve hatıra defter oğlunda etibba odasına ait bir dük 
rıyle nefere yaklQfır ı.•e amırını !erinin herkes h.rafından · büyük kanın kepenği tamir edilirken ke. Komiıyoncu ne yapacağını ıa· 
görmek iıtecliğini söyler. bir ilgi ile alınmasını temin için penk birdenbire kopmuş ve a . Sinemalara çelik perde frrdı. Avukatına tele/on etti. A· 

mektuplar çıktı. 

Neler: - Kapiten meığulclür! modern bir şekilde hazırlanmaEı meleden Alinin başına düşerek ya Sinema ve tiyatrolarda yangın vukahn tavaiyeıi üzerine hemen 
Der. da görüşülınü§Ütr. ralamıştır. tehlikesinin önüne geçmek için poıta idare.ine malumat vereli. 

Sel'·, bir müddet koridorda Bundan başka vilayetler bütçe. Yapılan araştırmada düşme ha: belediye nizamlan sinema ve ti . l el 
k b. 'kta ·ı d. · t b Ah a· a·kk Vaka Pazartesi günü öğ e en ıon-tl b kl 6. e k sinden ayn!aca ır mı r ı e şe ısesı usa aşı me ın ı at · yatrolara lüzumlu bir takım tesi . 

uru~, ~ er, ır ~ YT_e ı~nra hitlikleıin onarılması istenmiş Ye sizliğinden ileri geldiği anlaşıla · satın yapılmasnu emretmektedir. ra geçıyor. 
Kapıtenı oclaıındakı zıyaretçı ~ı- ilbay.:'", ... mfü"r "na: edilmesine rak Ahmet hakkında tahkikata Bilha.$a sinemalarda çelik perde Bir adli polis mülettiıi, iki po•· 
kınca gene nelere yaklCJ§ır, nazık karar verilmiştir. Bu konuşmalar. başlanmıştır. tesisatı yangına karşı koymak i - ta memuru komİ•yoncunun büro-
bir ıesle der ki: - Artık içeri gi-

1 

dan sonra. y~ni yıl ~ön~ti~1 kwu · ÇAKI iLE VURDU _ Mercan· çin bulunmuş en iyi çarelerden mna gelerek, Cumarteıi günün-
rebilir miyim? !unun seçımme geçılmıştır. da ipek hanında 12 numarada otu birisidir. Fakat bu tesisat sinema· clenberi kaybolmuı olan bu kıy· 

Neler: - Hele evvela kartını Yeni kurula I ' r'nwı ,. . ran kunduracı Dimitrinin çırağı cılara pek bahahya çıkacağından, . d 
tncedayı , Bay Cemal, Bay Sanı Sabri ile tavuk pazarında maran. belediye bir müddet evvel çelik metli çantayı, onun •aye•ın e 
Yaver, Bay Kadri, .Bay Sül~~man, gozluk yapan Nihat Çenberlita§ a perdelerin yapılmasını geri bı - bulmaya muvaffak olduklarından 
Bay ~ehmet Fehmı ~ay Samı,. Ba.y ile bahçesinde otururlarken ara . rakmıştı. Bu günlerde bu mesele dolayı kentlisine tqekkür ettiler. 
lsmaıl Sıtkı, Bay Hıkmet seçılmış Iarında bir anlaşmazlık çıkmış ve yi yeniden incelemekte olan fen Bu çantayı postahane~en kim a-

göıter bakalım! Cevabını verir. 

Aksi gibi •elirin yanında kartı 
kalmamııtır. 

- Ôyle ise çek arabanı... Ka
piten kim•eyi kabul etmiyor! 

- Ya ıayet ziyaretine gelen 
bir Fransız büyük elçi•i ise ... 

- Ne? Ne clecliniz? Büyük elçi 
mi? 

- /:. vet, şaşacak bir feY yok. 
Diyorlar ki, F ranıanın Ankara 
büyük elçi•i Beyrutta bulunmak
tadır. Amirinize bu zatın kendisi
ni görmek istediğini haber verir 
miıiniz? 

Neler yaptığı hatayı anlar, he
men •elô.m vaziyetini alır. Bay 
Kamerer ele, nelerin yardımına 

lüzum görmeden kapıyı açar ve 
Kapitenin yanına girer. 

Neden sonra, çıkarken, bakar 
ki, zavallı neler halô., dimdik •e
lam vaziyetinde duruyor! 

Bir ita/yan muhribi 
Yunan balıkçılarına 

ateş açtı 

Londrada çıkan !ngilizce Niyüs 
Kronikl gazetesine Atinadan bil · 
dirildiğine göre, on iki adalarda 
bir ttalyan muhribi ile Yunan 
balıkçılan arasında bir hadise ol
muştur: Leros adası yakınlarında 
gözcülük eden bir ttalyan muhri
binin açtığı ateş neticesinde iki 
Yunan balıkçısı ölmüş ve 14 ha · 
lıkçı da yaralanmıştır. ltalyanlar 
Leros adasını ikinci bir Cebelüt -
tank haline koymaktadırlar. De -
niz hücumlarına karşı madeni bir 
Perde inşa edilmiş ve yeraltı de · 
Polan meydana getirilmiştir. 

Türkiye hakkında yeni 
bir kita11 

Avusturvanın eskiden Usküp ve 
Antalya konsolosluğunu yapmış 
bulunan ve harpten sonra Türkiye 
elçisi olan Bay "Ogi.ist Kral,, in 
''Atatürk'ün memleketi,, adlt Al . 
manca bir kitap çıkannıştır. 

Ogüst Karalın, kitabı, memle -
ketimizi objektif bir bakımla tet- ı 
k!k eden ve yabanlcılara olduğu 
gibi gösteren muvaffak bir eser l 

lerdir. kavgaya başlamışlardır. heyeti hem yangın tehlikesine kar lıp buraya getireli ve bu hareketi 
Bundan sonra hazırlanan husu. Gazino sahibi her iki kavgacı· şı koyacak hem de höyük masrafla ? 

.. to b'll 1 Ed. k ~eh·t. d d k d ka n iktiza etmeyen bir "are aramak niçin yaptı. s!v? m? ~ ere ıme ~pı ) -~ yı a ışanya çı armışsa a, v ~ Poli•i alô.kalandıran en mühim 
lıgıne gıdılerek yapılan ışler goz gacılar döğüşe sokak-ta devam et. tadır. 
den geçiıilmiştir. mişler, Sabı:i ce~inden:. çıka~drğr Vonder Portenin tetkikleri meaele budar. Şimdi bunun üze -

sustalr çakı ıle Nıhadı uç yennden rinde ıiddetli tahkikat yapılmale-
Tutum haftasına hazırlık yaralamıştır. Suçlu yakalanmıştır. Şehrimizde bulunan Ekonomi tadır. 

KALBi DURDl:J -tstiklal cad Bakanlığı baş m~viri Von Der h · • 
Önümüzdeki perşembe günün . 

den itibaren şehrimiz Ekonomi ve 
Tutum yedi gününe başlıyacaktır. 
Bu münasebetle Tutum Kurumu 
tarafından hazırlanan haftalık 
program bütün ilgililere ve okul -
lara gönderilmiştir. 

desinde Ağacami Sakız ağacı SO· Porten tetkiklerine devam etmek- Evet ne olacak, eps•nı 
kağından geçmekte olan 50 y~la tedir· Baş müşavirin. bu. aralık u · ben öldürdüm! 

Perşembe gününden itibaren o 
kullardaki dersler Ekonomi ve Tu 
tum mevzuu üzerinde verilecek, 
öğretmenler talebeye tutumun e . 
hemmiyetini yMlarma uygun bir 
şekilde anlatacaklardır. 

11nda Kirkor adında birinin üzeri yuşturucu maddeler ınhısarına da 
ne birdenbire fenalık gelmiş ve uğnyarak tetkikler yapması muh . 
yere yuvarlanmıştır. Yapılan mu: temeldir. Genel direktör Ali Sami 
ayene sonunda Kirkonın kalp dur Bakanlığa müracaat ederek Von 
masından öldüğü anlaşılmıştır. Der Portenin kendi dairesini de 

HAVUZA DÜŞTÜ_ Mecidiye g.e~esini. v~ fikirlerini bildirme -
köyünde Sakız ağacında 10 numa sını ıstemıştır. 
rada oturan !smailin üç yaşrn"da· Taksim halası 

Bundan baska hafta içinde her 
okulda birer müsamere verilecek 
ve bu müsameı·elere talebe veli -
leri de çağuılacaktır. 

Yunanistana dönenler 

ki küçük çocuğu Remzi meydan · 
hkta oynarken açrk bulunan bir 
tur. 

ÜÇ KUMARCI Y AKALANDl 
- Balatta Tahta Mağara cadde · 
sinde 162 numaralı Tabirin kah -
vesinde kumar oynamakta olan 
Tahir, Karnik Ye Bekir adında üç 
kişi suç halinde yakalanmışlardll'

Son isyanda Türkiyeye iltica e. Masanın üzerinde 310 kuruş bir 
den iki Yunan Generali ile altı plaka üç deste iskambil kağadı 
üs subay, affın ilam üzerine mem bulunmuştur. 

leketlerine dönmeğe karar vermiş YiNE KUMAR OYNUYOR 
lerdi. General ve subaylar, dün LAR - Ortaköyde Tan ga . 
Daçya vapuru ile Yunanistana zinosunda lhsan, Halil .adında 
dönmüşlerdir. iki kişi Kazıklı Prafa oynarlarken 

suç halinde yakalanmışlardır. Ma 
Eski evrak yakılıyor sada 135 kunış bulunmuştur. 

İstanbul ve Beyoğlu cihetinin 
muhtelif semtlerinde yapılmasına 
karar verilen yeraltı halaların · 
dan Taksim tarafında yapılacak o 
lam bir müddet için geri bırakıl 
mıştır. Bu hala, şehrin planı ke . 
sin bir surette tesbit edildikten 
sonra yapılacaktır. 

Yarın Iımire vapur yok 
Köstenceden göçmen getirmek 

Geçen Eylülün y!rmi üçünde 
ve llkte§rinin cloku:r.uncla Franıa
nın Lil ıehri civarında iki leci ci
nayet olmuf, birinde Damayyi 
adlı iki ihtiyar kı:r., diğerinde 
Düllo• denilen karı ve koca öldü
rülmüıtü. O zamandanberi yapı· 
lan ara§tırmalar •onunda Kazimir 
Dankerk adlı otuz. iki yaııncla bir 
adam yakalanmııtır. Bu adamın 
husuıi bir müesse6eye bin lrank 
verdiği iıitilerek §Üphe eclilmİf, 
ıon günlerde gene hunı•i mÜeHe
ıeye rehin olmak üzere bir ıaat 
kordonu ile bir yüzük bıraktıiı 
haber alınınca ıüpheler artmı~tır. 

Poliı komiıeri bunları, ölclürü• 
len Düllo•'lerin yeğenine gÖ•fer

mİf, kadının derhal tanıdığım 

görmüıtür. Bunun üzerine Dan
kerk yakalanarak •orguya çekil· 
mittir. Genç adam, hiçbir teeııür 
ve tereddüt göstermeden demiftir 

Kültür direktörlüğünde bulu -
nan 926 yılma ait evrakın yakıl · 
masına karar verilmiştir. 

BU DA BEŞIKTAŞTA - Be. 
şiktaşta Eminin kahvesinde Ba · 
haddin, Cemil ve diğer Cemil ol • 
mak üzere üçü kumar oynarlar . 
ken suç halinde yakalanmışlardır. 
Masada, 20 kuruş para ve plaka 
havuza düşerek bdğulmuştur. 

işine ayrılan Cumuriyet vapuru 
bu işte çalıştığı için Karadeniz 
postası bir haftadır yapılamamak 
taydı. tskendcriye seferleri kaldı
rıldığı için İzmir vapuru Karade 
niz hattına alınmıştır. Deniz yol. 
lan idaresi bu vapur buhranı kar 
şısında salı günü lzmire vapur 
kaldıranuyacağını bildirmiştir. ki: 
Diğer taraftan muayene müdde - Evet, bunları rehin veren 

Gelecek yıl 927 yılı evrakı ya . 
kılacak ve böylece her yıl için bir 
yılın evrakı temizlenecektir. 

ti gelen Bandırma vapuıunun da benim. O kadar uğraımay:ı lü
esaslı bir tamire ihtiyacı olduğun zum yo.lı, o iki cinayeti ele ben 
dan kadro haricine çıkarılacağı yaptım. Bu nası! oldu bilir miıi· 
anlaşılmaktadır. niz? 
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l
dir. Müellif, memleketimizde bu.

1 unduğu sıralarda gayet iyi Türk 
Çe konu.~ur ve gazetecileri her ka "ıuntıa canbazlıanelerinC:e çalışan< Fratellirıi kurde~lcr J Avustralyacta ou ıunun otr cambazlıane direktörü ta. t.: 
bul edişin~ ve onlara Türkçe hi. fından çağırılmıştır. lJç kardeş yola çı kıyorlar. Aıağıdaki resimlerle dünyanın bu en meılıur komiklerinin segaha 
~.P ederdi. Kitap, Almanyada bü tini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takiP. edebUmek lfin bu reıimlerikeıerek top_lanuık w bir kollekaigon 

Bakın anlatayım: Eylülün yir
mi üçünde ihtiyar hızların evine 
girmİf geceye kadar •aklanmıf• 

tım. Maksadım ö!clürme değil, 

çalmaktı. Tam iıe bCZ§ladığım •• -
racla bu kızların büyüğü gelip de 
beni görünce "Yangın var,, diye 
bağırmaaın mı?Bir yumrukta ye
re clii§ürclüm. Eincleki kalın •opa
yı yakalayarak bütün kuvvetimle 
lralaıtna vurdum. Fakat ihtiyarın 
canı pekmif, bir türlü ölmiyorJa. 
Bunun üzerine bir İp aldım, boy -
nuna geçirip çektim. Oh, çok ıil· 
kür; kadın boğuldu. Y orulmuı· 

Wk bir rağbet kazanmıştır. yapmak ldzımdır. (Lütfen Sayı/OJJı çeviriniz). 
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"Ulus,, an dil yazıları 

'' Güneş - Dil ,, teorisi 
notlar 

KllltUr l9lerl 

ilk okullarda 
Ders aralan 15 dakikaya 

indirildi 

Sladkok alçla pallall 
sat1111or 7 

•• • 
uzerıne 

BOfı Dünkü aayımıula 
O halde: Ob +ağ= obağ = 

oba: bir süjenin yüluelmiı, çoğal-
mıf, büyüm üt oluıu demektir. 1 

Güneı - Dil teoriainin "Türk tli· 
lintle vokaller ek olmaz. Ek gibi 
görünen vokaller ana kök olan 
ey. -1- C) nin ek olmcuı ve (i). 
nın okunmadan Jüımeai Jemek· 
tir.,, diye koyduğu kaide "Oba" 
kelimesinin, semantik itibariyle 
bağlı ~lduklarında füphe olmıyan, 
ıu kelımelerle de bağlı olduğun•1 
derhal meydana çıkarır: 

Abak ( ğ): baba, ceddi ili, put. 
sanem ("Oba" nın "hami ruhun 
bulunduğu yer, tepe, mezar lafı,, 
manalarını hatırlayınız) 

Obalı.: (Radloff. 1. 1158 "Le
bed'') kabile, aile, oymak ("oba" 
nın Divanü Lugat - it Türktek: 
"kabile" manasını hatırlayınız) 

Omak: (Radloff. 1. 1166 "Uy· 
gur") kabile, ıoy, aile 

Omak: (Radloff. 1. "Şor, kov· 
bal, kaç, ıoyot v. ı.") neıeli, pür
hayat, çok canlı. 

Ubay: (Pekarski, 2966) büyük 
akraba. 

Ubay: (Pekarski) yanmak a · 
levlenmek ("Kurban ateşi yakıla· 
cak yer" manasını hatırlayınız.) 

Oma: (Radloff. 1. 1166) bü
yük, hüyük üzerindeki laf 

Umay: (Orhon yazıtları; Ver 
bitski "Altay ve Aladai Türl< 
Lehçeleri Lqati, ı. 482; Radloff. 
1. 1788; "Umayka tapııına ogu1 
olur", Divanü Lugat - it Türk, 1. -
1 1 l.) siyanet eden melek, çocuk-
1 ar hamisi ilahe ("Oba" kelimesi 
nin "hami ruhun bulunduğu tepe 
yer" manasını hatırlayınız) 

Aymak: (Radloff, 1. 63) halk, 
·~abiU~, aile, kay. 

::Sa :kelimelerin etimolojik ana 
lizini "oba,, kelimesi ile karıılat· 
tıralım. 

Oba : ob +af 
Aba : ab +ağ 
Oba : ob + ak 
Omak : om + alı 
Ubay : ub +ay (=i) 
Oma :om+ai 
Umay : um+ ay (=i) [61 
Aymak : ay + am + ak 
Oymak : oy + am + ak 

•••11111 ..... _ ................ 
tam. Bir bardak su içtim. Oteyi 
beriyi ktınfhnrken öteki kız gel
ili. O tla baiırmaya bafladı. "Ôy· 
le mi? Pelrôlô.! Al aen Je,, diyerek 
lılalaına aopayı yaPlfhrtlım. Onu 
ila öltlürtlüm. Bu iıten ilci bin 
lrattk lrazanm11tım. 

I 

Bu kelimeler arasında göster 
diğimiz "Aymak" veya "Oymak" 
kelimesinin etimolojik analizinde 
bir ayrılık görüyoruz. Bunun iza
hı teorimizi kavrıyanlar için ga · 
yet basittir: 

"Ob " " b-L" " - . a , o cuc , omag ve ıaır 
kelimelerde biz, esas kök olan 
'' 'W'" ,, "" • og veya ag,, yerıne onun ma 

Bütün ilk okullar önümüzdeki 
aydan itibaren derslere sabahle · 
yin 8,45 de başlıyacaklardır. Üç 
ders yaptıktan sonra 12,10 g~çe 
iiğle paydosuna çıkacaklardı~. Oğ 
leden sonra derslere 1,30 da baş. 
!anacaktır. Akşam tatili 3,10 da 
ı lacaktır. 

Ders aralan 20 dakikadan 15 
dakikaya indirilmiştir. 

TALEBE BIRLl(al SEÇiMi -
~~.illi !ürk Talebe Birliğinin yeni ı 
.V?.ne.tı!11 ku~lunun seçim işi iki 
gun ıçınde bıtecektir. 

Rey sandığı bugün saat lfı da 
:ı.sdı ~·erinden indirilerek acıla -
cak, E;onuç öbür güne kadaı~ belli 
olacaktır. 

nasını temeasül ve teceasüm etti 
ren "ob,, ve "om,, ları aldık. Çün· 1 
dü Günq - Dil teorisine göre bu 
caizdir. "Oymağ,, yahut "oymak, j 
kelimesinde ise esas kök olan 
(V. + ğ) nin "ğ,, si "y,, olmuı ve 
bugüne kadar muhafaza edilmif ........ "'""' "111

"'
11
"'"'""''"

1111
•••••

11
·-··-........... ııuuııııuııı. 

. Kralın tahsisatı 
tır. 

Şimdi biz eıaı kökleri meyda unutu muş 
na çıkarmak suretiyle bu kelime A · d 
leri karşılaıtırahm: tına an bildirildiğine göre 

Oba : (oi) + ob +ağ son Yunan hadiseleri arasında 
Londradan hususi surette davet e 

Aba : (ağ) + ab + ağ dilen kral rn tahsisat meselesi u-
Obak : (oğ) + ob +ağ n~tulmuştur. _Kral Yorgi Tatoida. 
Omak : ( oğ) +om + ai kı sarayını zıyaretten sonra, eski 
Umay : (uğ) + um+ ay (=ğ) bir dostuna 
Ubay : (ai) + ob+ay (=i) - Sarayın damı tamire muh -
Oymak: o <=i) + am =ak t~ç, demiştir; 50 lngiliz liralık 
Görülüyor ki bu kelimeler Gü- bır masraf yapmak lazım! 

neı • Dil teoriai" esaslarına göre - Niye derhal tamirini emret 
analiz edilirken tek bir köke irc~ mi yorsun uz? 
olunuyor ve anlatılmıyan tek bir Kral gülmüş: 
nokta kalmıyor. - Param yok da ondan, ceva.· 

Biz bu kelime,erin ayni kökten hını vermiş. 
geldiğini ve semantik itibariyle _____ ....;.. _______ _ 

biribirine sıkı bağlı olduklarını Tarsusta bir ev çöktü 
ancak "Günq • Dil teoriai,, nin iki kişi öld Ü 
vazettiği esasları tatbik etır.ekle 
buluyoruz. Ananevi mektep bu Tarıuı, (Özel) - Tarıusun 
kelimeler araaındaki bu sıkı bağ- Tekke mahallesinde bir evin damı 
lantıları ve bir kökten geldikleri- çökmüt ve enkaz altında kalan 
n i farkedemez, ananevi mektep, karı koca iki zavallı ölmüttür. 
Rolrchillin yaptığı etimolojiden Ölen erkek Malatyalı Mehmet 
fazla bir ıey yapmadı ve yapa- oğlu Mehmet ve karısı da Niğde-
maz. . K h ADBOLKADIR iNAN nın emer İsar köyünden Mah-

lı111nbul Brlıdiqrsi 

ŞehirTı'gatrosu 

111111111111111 

111...111 

Bu akşam saat 
20 de 

SAZ, CAZ 
Yazan: 

[~krem Reşit 
Müzik: 

Cemal Reşit 

rnm luzr Onnnı QQtetbudar. 

Ölen Mehmet fabrikada gece 
işçisi olduiundan sabahJeyin evi
ne gelmit, yalmıf. Karısı da dışar
da bulunan kozayı sulamıt ve tam 
içeri girer girmez çöküntü olmut· 
tur. 

Enkaz derhal temizlenmitse de 
karı kocanın öldükleri görülmüf, 
doktor muayenesinden sonra 
Müddeiumumilikçe ölülerin gö· 
mülmesine izin verilmi,tir. 

Bu ev bir odadan ibaret ve bir 
katlı olduğundan içeride batka 
oifuı bulunmıyordu. Esasen çü -
rük bulunan ev çatısı dün gece 
yağan tiddetli yağmurdan bma
men gevıemit ve iki zavallının 
ölümü ile neticelenmittir. 

Namus!u kadınları baştan 
çıkaran şebeke yakalandı 

Aradan zaman geçti. Paraları 
tülıettim. Yeniden ife girifmek lô
zuntlı. Dülloaları gözüme lreatir
tlim. Evlerinin lrapuı önüne git-1 
tim. Kenara çekilerek beklemeye 1 

btqlatlım. Elimde gül ağacından 
lcavvetli bir aopa vardı. ilk gele -
nin lra/cuına yaplflıracaktım. Ba
yan Dülloa karııma çıktı. Beni ta· _ 111111111 
nımqh. Bağırmaya bQfladı. He - Fransız tiqatrosu 

lzmir, 5 (Özel) - Zabıta ıe
hir dahilinde bazı muhabbet tel • 
lallarmın muhtelif yollardan na -
muslu kadınları baıtan çıkarmağa 
çah§tıklarını duyarak faaliyete 
geçmit ve bunlardan on kişi ya
kalanmı~tır. 

men •opayı kalaına intlirtlim. HALK OPERETi 
Falı.at aopam kırıldı. Kaçayım Je- Bu akşam son de 
Jim. ÔteJe yol üatüntle bir takım fa 20.30 da 
adamlar vardı. later iatemez ge· SEVDA OTELi 

Geçmış /(urun/ar~ -
9 l\fıı UI Ut'\\"ei 1921 

1 aksim me1Jdanı 

" 

Sah • Çarşamba . 
riye öntlüm. Kadın Jc..ha ölme • Perşembe umumi Tc.ksim me:Jdanının harpten ev. 
mifti. Birkaç Jela Jaha vat kav - arzu üzerine yal- vel b:,. ecnebi şirketine 530 b!n li. 
vetimle vurdum. Ôltlüjiinü gö • nız üç gece. raya satıldığı malumdur. Alıiren 
rünce üzerinde ne iratlar para BAY - BAY AN 1 bu şirket hükumete müracaat ede. 
var•a aldım. Çekilip gidecektim. Cuma ak~:: m 1 rek lıarp seneleri zarfında meyda. 

) TELLi TURNA nı bilfül tasarruf edemediklerinden 
Lakin o aırad a koccuı lrarııma çık· Beklenen büyük operet bahisle 500 liranın beı küsur sene 
tı. Onan Ja kaltuına aopayı intlir- - zarfında getireceği varidatı bükü. 
dm. Ak•i heril, çabalı ölmiyorJa. Naşit - Ertuğrul Sadi metten zarar ve ziyan ıeklinde ta.. 
O ölmetlilrçe vartlum. HeT tarala H A L I DE lep etmişlerdir. Zarar ve ziyan mik-
kan nçrıyortlu. Nihayet ifini bi. Şehzadebap TURAN Tiyatro.unda darı da 100 bin liradan ibaretmif. 
tirtlim. Ellerimi yıkatlım. Bu karı Bu gece saat 20,30 ela Bu suretle hükünıet, harpten evvel, 

koca Taksim meydanını 5!JO bin li. 
lrcadan alJıfun para iki bin bet· Tufan Ağa ra11a elden çıkardığı halde ıinuli 
yüz lranwı balmatta. Anladınız kendisinden 700 bin lira lateniyor. 

Kömürün lngiliz antrasitine • 
nıs• 

betle daha ucuz elde edilebilmesi 
lazım? • • neler ıçın 

ha,·a gazının yi:zde otuzunu, ket 
di tes'satında kullar.abilivor. Di· 
ğer yüzde yetmi~i hava~·a'gidiyor. 
Halbu kil geriye kalan süzde yet
miş hava gazı, sarfedilmiş olsa, 
maliyet fiyatı daha ucuza mal o • 
lacak-tır.; fakat bugünkü şerait bd 
na pek müsait de !ildir. Çünkü. 
J;cn'!llldak ~ehri fab!'ikava uzak• 
ttr. Zon[!Uldak belediyesinin de 
bütçesi clar olduğu için. ~ehre ha
va gazı getinneğe iktidan )0oktul't 
Bununla beraber Zo11gulrlak şeb· 
ı inin hava gazmc1;:ı·1 istifadesi de 
rlü~iinülmektedir. Bu cihet, tem=11 
edild\i!i takdirde fabrikaca 1stih • 
sal edilen diğer maddelerin de pa 
ra etmesi kahil olacaktır. Yukarı· 
vazchğ'ımız gibi. bu suretle Sömi• 
kok r1aha ucuza mal edilecektir. 
Fakat bütün bunlann ilk sene bi • 
rinci adınıda olm2sı pek mümkün 
rleğildir. Her ~evden e.vvel. fab•i 
kar"n ar:ılma~ı, Ti.irk kömÜ! ünden 
en iyi antrr.sit cıkhfmı isbat etti. 
Bu, birinci merhaledir. 'l'i.irkiye • 
nin endü~tri sahasmdaki kudreti, 
diğer merhaleleri ele a.~acak. Av· 
rupa fabr!kalan derecesinde ucuz 
mal, ~·eti"tirecekti. Türkiye endiiS 
trisinin takip ettiği gaye de budur• 
Yalnız gümı ük himayelerine da• 
yanarak. nivasaya bahalı mal sat 
mak değildir. 

---------------------------------------------------------------

lngilizlerle Fransızların 
f ·ı . ı . 1 • ı . 1 ı ıır crı ı,,ır c~nıı' ıcn •• 

(Ültganı birincide) 
sefirlerine söylemiş olduğu güzel 
sözleri, venniş olduğu söylevin ya 
lanladığı mütaleasın<la bulunmuş. 
!ardır. B. Mussolini, 16 birinciteş· 
rin tekliflerinde israr edivor. Mil 
!etler Cemiyeti, bir aylık· iktisadi 
tazyiktan sonra bunlaı ı kabule ya 
naşamaz. Bu sebepten dolayı Sir 
Samuel Hoare'ın usule ait tezi ka· ı 
bul edilmiştir. Bununla beraber B. 
Mussolininin müzakerata yana~a
ca~mı umud etmek ,gerektir. 

Bayan Ta bouis, Oeuvre gazete 
sinde , Duç:enin nutkunun dı~ iş 
leri bakanlığı ınahafilinde uyan . 
dırmış, olduğu hayal inkisarını e
hemmiyetle kavdetmekte ve hatt:
bunun bir acılık olduğunu yazmak 
tadrr. B. Laval ile Sir Samuel Ho 
ar'ın , mlizake!·elerde bulunmak 
üzere B. Aloisinin Parise gönde . 
rilmesi isteğini de ihtiva edeceği 
muhakkak olan tekliflerin esası
nı bugün kararla~tırmaları muhte 
meldir. 

On sekizler komitesinin evvel 
ce tesbit edildiği ve~hile 12 birin 
ci k:ınunda toplanmasma ela ka 1 

ıar vrilmiı:;tir. Ancak komite, Ro. 
ma yeni teklifleı e cevap vermedi· 
ği takdirde. petrol üzerine ambar 
go konulması tedbirlerinin tatbi 
ki tarihini 1 ikinci kanun olarak 
tesbit ede{'ektir. 

Düçenin s0ylevi, Fransız ve tn. 
giliz siyasalanm kat'i surette bir
bil ine yaklaştırmağa yaramı~tır. 
BAY LAV AL iLE SIR SAMUEL 

HOAR KONUŞUYORLAR 
Paris, 8, (A.A.) - B. Laval ile 

Sir Hoare arasındaki görüşmeler 
hu sabah tekrar başlamıştır. 

Paris, 8, (A.A.) - Sir Saınuel 
Hoare ile Bav Laval arasındaki 
yeni görüşme ·öğleden sonra yapı • 
lacaktır. Tahmin edilen neticenin 
elde edilip edilmiyeceği ve binne
tice Sir Samuel Hoare'm ya?.·ından 
evvel Parisi terkedip edemiyeceği 
belli dğildir. 

Slahiyettar çevenler .. her ki ta· 
rafın hakiki kaygulaıının ihtila • 
f ın dostane bir surette halli çare • 
sini bulmak olduğu noktasında il 
rar etmektedirler. 

PETROLA KONULACAK 
AMBARGO 

Cenevre, 8, (A·A.) - La vat 
Hoar görüşmesinin bilhassa net~o. 
le konulacak ambargoya müteaJ • 
lik teklifler üzerinde mühim teEit 
leri olacağı sanılmaktadır. 
iT ALYA SEYYAHLARI FRA~ 

SAYA GÖNDERMiYOR. 
Roma. 8, ( A.A.) - tç işle?'i b9' 

kanlığı, Vintiınille ı;:ehri· seyyahla' 
rmm otomobille Fransaya gitme 
lerini yasak etmiştir. · 

Peştcde müthiş kar 
fnhnafarı 

E ıdape~te, 8 (A.A.) - ~ 
yarı-:naktı olduiu hasarlar, bütiiJI 
Macariıtanda artmaktadır. Jıd 
bin telefon kullanılmaz bale ıel • 
mittir. Birçok aiaçlar devrilmit • 
tir. Vilayet yollarının ekseriıi ı• 1 

çilmez bir haldedir ve Budap~ 
ile Viyana arasındaki otomobil 
servisi tatil edilmiştir. 

Sovyet'erde tren kazası 
Moskova, 8, (A.A.) - Mo..., 

va ile Gorki arasında ve Moeic4' 
vaya 20 kilometre mesafede bol" 
nan Abyralovskada alır bir sı..
kazuı olmuttur. 

ya, maele bundan ibaret. pek ba- Büydük voıdvfil 7 Binaenaleyh meydan bedava gittik-
. 

6
, Bil. • per e ve acıa t b k 1 aıt ır ıey. ıyorum, benım Je Her tarafa tramvay. en aı a bir de 200 bin lira da as. 

ltalaım lioparacalı•ınız; vu: gelir! Telefon: 2'ıl27 te verilmesi lôzını gelirmiş! 

Paris, 8, (A.A.) - Bay Laval, 
Sir Samuel Hoare'i öğle yemeği 
ne alıkoymuştur. Yemekte lngi . 
liz sefiri Sir George Clerk ile B:ıy 
Van Sittart, İngiltere dış işleri ha 
kanlığı Habeşistan şubesi ~efi Bay 
Peterson. Fransa dış işleri bakan 
lığı g-enel sekreteri B. Leger, mez
kur bakanlığın Afrika ve yakın 
şark işleri servisi direktör muavi · 
ni B. Saint Guentin bulunmuştur. 

Birçok nıonlar d~ 
Memurlar, tam bir ıiildlt m~ 
za ettiklerinden kazanın sebepltıi 
ve insanca ne kadar telef olcİol" 
belli değildir. 
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Çiçi müstakil Hünlerin 
iimidi gibi görünüyordu 
F'ilhakika Huhanzinin Cin im 

Pa:nto un:ı müracaat <?ttiği duyu· 
hın~ her taıaftan deıin infial te 
tahürleri meydana ç-rkmağa baş 
~dt. Nih~n et C:in askerlel'inin 
~Un meml~l\etin~ gcleı ek Tanju 

ını himave edişi ,·az!~ etteki ve· 
hanıeti arttırdı. Bu hal H uhanziyc-' 
l\·hdar o!an l:abile reislerin~n 
ekıneı;.ine yağ sü. müş oluyordu. 
.\rtık Huhn.nziye :ıleyhclar olan 
herkes bu aı:laı;ıın me.mJeketi cc 
-~hileı·e satıığııu 'üksek sesle ba 
l'ırıyordu. ·· 

Bunun üzı ine Huhanzinin raki· 
hi c;'an (Çiçi) bütün gayri ınem 
~Unları ve milJiyetperverleri başı 
lla topladı. Huhanziye karşı vazi 
tet aldı. Bundan sonra Çiçi müs· 
lakiJ Hüıı impa· atorluğnnun bir ü 
lllidi gibi görünüyordu. 

(Çiçi) l\Ioğolistanrn şimal ve 
~rkında olan verleı i idaresi al 
~na almıştı. Ôin imparatorunun 
enıri ve hiımı~ esi altına giııniş o 
lan (Huhanzi) ye de cenup ve 
~aı k tarafla!ını hırakmıc:tı. Haki · 
katte Hün imparaotı ıuğu artık i 
ki,·e ayrılmış bulunuyordu: Birisi 
'altanatm me~n1 varisi, Çin impa 
~atomnun müttefiki ve mahmisi o 
lan Huhanziye tabi idi, diğeri de 
lfun imparatorluğunun istiklalini 
tehlikeye gil'miş gördüğü için si · 
İlha sarılmı olan vatallj)C'r\'Cl 
(Ciçf) nin emri altında hareket 
tdi ·ordu . . 

Fakat Hün imparatorluğunun 

t ~iklalini kuı taı ıl1ak i~in Çiçinin 1 
tı indeki kuvvet k-'fi değilrli. Bu ki 
tayetsiz km·' et ile b;r taraftan 
lltthanziye, caker tnraftan Çinli 
lere karşı galrbe edilemezdi. O · 
tltın için Çiçi kncdi yanma etraf 
tan yeni müttefikler aramak ihti 
tacını duydu ,.e iptida hatırına ge
len U Siun kabilelerinin kralı ol 
~U. U·Siun kabileleri müstakil ya 
~ama!\ aı zrnmncta olrluklan halde 
hiç bir yak;t buna muvaffak ola 
t:1anuşlard1. Zaman zaman Çinlile 
te \•e Hünleı e itaat edel'ek ,·eı·gi 
"ermeğe mecbur kalmışlardı. En 
'on ''aziyt tc yine Çinlilerin hfıki 
llıiye~i altında bulunmaktan iba -
tetti. Onun ic:in Çi~i U·Siun kralı 
tıa müsavi serait altında istiklal v:ı 
dedecek oİursa kendisi ile ittifak 
~·apa bileceğini ümit ediyordu. V c 
~ayet U·~iun kabilelerinin ittifa 1 

kı temin olunursa giriştiği müca 1 
deiede büvük muvaffakiyet im 1 

kanı göıii;·ordu. 
l~tc (Çiçi) bu maksatla U·Siun 

1~.r;\Irna müıa!:aat etti. tttifak nıü 
~akel'esine giı işti. 

(Çiçi) nin ittifak teklifi ilk ba 
~t~ta U·Siun kralına çok cazip gö 
~Un<lü. Bu trl•lifi meınnnniyetlt"' 
arşıladı. Bu tarzı l\ahul samimi 

değildi. Çünkü bu ittifak teklifi 
ili kabul edince bir taraftan Hu 
hanzi ile diğel· taraftan Çin im · 
~ratoru ile bozusınuş oluyordu. 

Rlbu ki, reddettiği takdir de 
(Çiçi) nin dUşmanlığmı iizerine 
(!~lbetnıiş olacaktı. Onun için za 
tıren (Çiçi) nin teklifine muvaffa 
at eder gibi görünmekle beraber 

~l altından Çinlilere haber gön 
ercıi ve gizli gizli ordularını ha

'1tlamağa ba~ladı. 
Bu arada ( Çiçi) ittifak şartla 

1 ını konu~mak için U Siun kralı -

nın nezdine bir heyet göndermiş 
bulunuyordu. Bu heyet büyük bir 
emniyet ve itimat iı:inde kalmış, 
lJSiun kabilelerinin merkezine 
gitmi~ti. U Siun kralı bu heyet ile 
konu ;up anlaşmanın neticesinden 
ürktüğü için heyet azasını derhal 
tevkif ettirdi. Bunları en fena iş -
kcnce!er tatbik etmek suretile öl 
clfüttii . 

U Siun bu tarzı hareketin Çiçi 
taı afmdan nasıl karşılanacağını 

da pek iyi bildiği i~in derhal ordu 
l:ırmı ~ef erber hale koydu ve da -
ha ( Çiçi) nin hareketine meydan 
ve imkan vermeksizin ğafil avla · 
mak için ordularile ilerilemeğe 

başladı. Bir taraftan Çin impara · 
toruna haber göndererek yardım 
kuvvetlerinin sürat ile yetiştiril -
ınesini istedi. 

(Çiçi) daha teşebbüsünün ilk 
safhasında çok acı bir hiyanete 
maruz kalıyordu. U Siun kralı 

kendisini iğfal ederek bir baskın 
yapmağa girişmiş bulunuyordu. 

Bununla beraber metanetini 
bozmadı. Üzerine baskın suretile 
gelen düşmanlara karşı sürat ile 
mukaYemet tedbirleri aldı. Hücu · 
ma karşı hücum hazırlıklarım yap 
tı. 

U·Siun kralı Çiçi aleyhinde or · 
dusuna ileri emri verirken arka · 
smdan gelecek olan Çin kuvvetle 
ı ine güveniyordu. Hal bu lü, Çin1i 
ler muavenet tertibatını vaktinde 
yetiştirememişlerdi. U Siun as -
kerleri de ( Çiçi) nin ordularının 
hareketine meydan bırakmamak 
için bilflkis çok süratli gitmişler, 
arkalarından Çin askeri yetişme · 
yince kendi başlarına Çiçinin as· 
kerleri ile harbetmeğe mecbur kal 
n11~lardı. 

Bu sayede U Siun kralı bu tea · 
hirsizliğinin ve hilekarlığının ce · 
zasım buldu· Çiçinin askerleri 
Kat'i bir muzafferiyet kazanmış 
oldu. 

Çi~inin elde ettiği bu büyük mu 
Yaffakiyet manevi kuvvetini çok 
artırdı. Bu muvaffakiyetten aldığı. 
cesaret ile her tarafta yeni mütte 
fikler Ye kendi hima.yesine geçe · 
cck km·vctler aramağa başladı. 

l\faks.adı Moğolistanm şimalin<ie 
bir büyük Hün imparatorluğu kur 
maktı. Ondan sonra bütün Hün di 
varını hastan basa itaati altına al . . . 
ınak planını takip ediyordu. 

Bu maksatla hareket ederek or · 
dusunu yeniden teçhiz etmeğe ko 
vuldu. Gcnis mikvasta askerlerine . . . 
kürk, yiyecek hazırladı, nihayet 
bütün hazırlrklan tamamlayınca 
( Siberya) hudutlarmdan içeriye 
g-irdi. (Kazan) m garbinde (Ki · 
en Kuen) kabilelerine rast geldi. 
Bunlan itaat altına aldı. Sonra 
Ting Ling kabilelerine geçti. O va 
kit (Tobolsk) eyaletinde oturan 
bu kabileler de kendisine itaat et 
ti. Nihayet ( Boşkır) lar memleke· 
tini zahtetti. Ta (Jaik) nehrinin 
ınenhala:-ına kadar gitti. O zaman 
uzaktan meçhlıl bir kıt'a gördüki 
nurası ( A vnıpa) idi. 

Çiçinin uzaktan gördüğü bu 
Avrupa kıt'ası Hünlerin tarihi ha 
yatında tamamen yeni bir safha 
yr açıyoı du. Hünler öteden beri 

rArkası ı·ar) 

Galatasaray: 1 Trikolor: 1 
Maç güzel oldu. Heyecan veren 

Güneş Beşiktaşa ancak 
bir oyun R"Ördii!< 

2 -1 yenildi 

.. 
· Galattuaray umumi •a planı Romenleı-e bayrak 1Jeı-İyor - Bqilrtaı - Giinq ma

çımla heyecanlı .aniye/er 

"Trikolor,, adını tqıyan Ro
men takımı ikinci ve sc.nuncu ma
çını dün Galataıarayla Taksim 
stadında yaptı ve bu maçı battan 
sona kadar gördükten sonra Ro · 
menlerin Galatasarayı bir iki ay 
evvel Bükrette 4 - 1 gibi mühim 
bir ıayı farkiyle niçin yendikleri· 
ni daha iyi anladık. 

Dün Taksim stadında ıördü
ğümüz Romen takımı bit.ttan ıona 
kadar ayni tempoyu, ayni nef eıi 
muhafaza eden atetli, dipdiri, 
futbolu ka vramıf, timtek gibi seri 
akıt lar yapan ve mane,·raıız tüt 
atan bir takımdı. Kendi:erinin bir 
gün evvelki maçlarını görenler 
Romenlerin biigün daha batka 
türlü, daha ustaca bir maç yaptık
larını ıöyliyorlardı. G~ne iıittik 
ki, Romenlerin reisi takımlarının 
yapacağı turnede en büyük istek
lerinin Galataıarayı kazanmak 
olduğunu söylemiı. Bu :ıt~k, Ga -
latasarayın Bükreıte bıraktığı 
sükıeden ileri geliyorn:.uı. 

Dünkü maç vakıa birer sayı ile 
berabere bitti. Bununla beraber 
Romenler kendilerini Galataıara. 
yı kazanmıı sayabilirler. 

Çünkü Galatasaraylılar, za
man zaman göze çarpacak dere
cede üıtün oyniyan rakiplerine 
ancak Galatasaray takımında za
man zaman kendini gösteren meı
hur enerjilerle kartı koyabildiler. 
Bununla beraber tunu da itaret 
etmek gerektir ki, oyunun yarııı 
müsavi şartlar altında oynandığı 
gibi Galatasaray da li.akal rakibi 
kadar sayı fırsatı ka~ırmıştır. 

Romenler ilk ve ıon sayılarını 
daha beıinci dakikada kazanmıt · 

leri demir gibi 9ütler yürek oyna·} 
tıyor, buna kartı Galatasaray 
muhacimlerinin kaleye kadar so
kuldukları halde kaçırdıkları fır· 
aatlar teeaaürle karşılanıyordu. 

Galatasaray takımı ikinci dev
renin otuz ikinci dakikasında ka · 
zandığı penaltıdan çıkardığı be -
raberlik aay111ndan sonra en sı
kıntılı dakikalarını yaıadı. Ro · 
menler bütün kuvvetleriyle hücu
ma geçerek ve muhakkak bir ıayı 
çıkararak partiyi kazanmak iste· 
diler. Galatasaray ise hemen bü -
tün oyuncularını müdafaaya çek· 
mek zorunda kaldı ve ancak bu 
fırtınaya lu suretle kartı koya 
bildi. 

Galatasaray takımı dün belli 
kadrosuna göre zayıftı. Takımda 
Nihat da yoktu. Birinci devrede 
Lôtfi orta haf oyniyordu. ikinci 

devrede müdafaada oyniyan Re
tadın yerineLG.tfi ıeçirildi. 

Sağ haf yerinde Fahirle Süavi, 
ıağ iç yerin de Şemıi ile Salihat .. 
tin oynadılar. 

Takımda en iyi oyniyanlar Av· 
ni, Lutfi, Kadri, Mehmet Salimdi. 
iki haftadır Galatasaray aai a 
çıklığını yapan Mehmet Salim a· 
tılgan, iyi ıörütlü, hızlı oyuniyle 
dikkafi ve takdiri çekiyor. lıtida· 
dı çok fazla görünen bu genç ça
lıımakta devam ederse takımına 
çok teyler kazandırabilecektir. 

••• 
Yabancı takımlarla yapılan 

maçlarda getirilen kötü takıf.!lar 
yüzünden halk ıon aamanli:fda 
hiç heyecan duymıyor, futbol zev
kini kaybediyordu. Dünkü maç
ta bu zevki yeniden tadar ıibi ol
duk. lnıallah devam ed.er. 

Lik maçlarında 
Beşiktaş Güneşi 2 -1 le yendi, 

Süıeymaniye - Beykoz 1-1 berabere 

ŞEREF STADINDA 
Şeref stadında lik maçlarına 

bugün de devam edilmiştir. Ah -
nan teknik sonuçlar şunlardır: 

!kinci kümeden Feneryılmaz 

Beyle1·beyine 2-0 galip. Birin . 
ci kümeden Eyüp Vefaya 2-1 
galip. 

Sonuncu maç Güneş ve Beşik 
taş takımlarını karşılaştırıyordu. 

Birinci devrede 1-0 galip çıkan 
Beşiktaş ikinci devrede Güneşin 

beraberlik sayısına güçlükle mu • 
kabele ederek maçı 2-1 kazan. 
dr. 

FENER STADINDA 

Kadıköyünde resmi maçlardan 
yalnız Süleyınaniye - Beykoz 
maçı yapılmış ve iki takım 1-1 
berabere kalmıştır. 

Fenerbahçe Hilal ile bir ek • 
sersiz maçı yapmış 4-1 kazan • 
mıştır. 

lardı: Çok hızlı bir ıürüı Ga'ata • 

saray müdafaasını geçen top, za· lngiliz futbol birinci kümeleri maçları 
manından evvel topa çıkarak ka· _ · ·-----
leyi bot bırakan Avni Romen a Londra, 8 (A.A.) _ İngiliz 
çığın bot kaleye rahat rahat topu futbol birinci kümesi tarafından 
sokufu. 

Bununla beraber Avni bu ha
tasını, plonjönlerle kurtardığı üç 
dört şütle, bir daha hazırlanmıya
cak derecede güzel bir oyunla ka
patmıştır. 

yapılan maçların neticeleri ıun

lardır: 

Hudderafild Birmingam 
1 - 4, Blakbum - Şeffieg 3 - 2, 
Şelza - Portsmut Portsmut 2 - 1 
galip vaziyette iken devre ıonun-

da oyun terkedilmif. 
Grinuby - Bre.fort 6 - 1, 

Leedı - Derbi 1 - O, Liverpol -
Poıton 2 - 1, Mançerıiti - Aı
touvilla 5 - O, Stoke - Oover
hapton 4 - 1, Sunderland - Bol
ton 7 - 2, Vestorovii - Ever· 
ton 6- 1. 

Bundan sonra maç tam yetmit 
iki dakika derin bir mücadele ile 
geçmiıtir. Galatasaray kendisini 
rakibinin açık ve havadan oyunu
na kaptırdığı vakit kaybederek 
kendi sahasına giriyor, bir pas 
yapabildiği anlarda rakibini f&fir· 
tarak müsavi ve üstün vaziyete 
geçiyordu. Arada sırada Romen· 
lerin yirmi otuz metreden çektik· 

Istanbul spor kulübü konSlresi 
İstanbul Spor kulübü yıllık kon 

grasmı dün öğleden önce Halke · 
vi salonunda yapmıştır. Kongara. 
da kulüp yönetim kurulunun yıl · 
lık çalışma ve hesap raporlan o · 
kunmuş, bazı tenkitlerden sonra 
kabul edilerek yeni yönetim ku . 

rulu seçilmiştir. 
Yeni kurula Bay Agah Sım Le· 

Yent, Kemal Halim, Şakir, Tahir, 
Hamdi ve Emin seçilmişlerdir. 

Kendilerine muvaffakiyet dile· 
riz. 



lecri Ie~~irler! 
Fransızcadan l 

Saat :n buçukta lisenin kapısıı-di. Fakat hayret v;-sevincinden (zmirde bir cinayet 
önünde buluşmaya karar verdiler. haykırdı: 
Lor Revel dedi ki: - Ay, sen benden önce mi gel işinden cıkarılan kürt 

- Bürodan bir çeyrek önce çı. din? • . 
karsın, Kocasr gülerek cevap verdi: mehmet bır f abrıka [ 

-Öyle olacak. Sebebini söyler, - Gelmez olurmuyum? Direk· diretörünü vurdu ı 

Samsunda gömülen 
arkadaşımız 

izin isterim. tör, zeki adamdır, acele ettiğimi . . 
Asıl sebebi söylememek şar - anladı da erken izin verdi. lzmır, (Özel) - Evvelkı ak-

tile ! - Asıl sebebi söyledin değil ıaıc saat 19 raddelerinde A!san-
- Niçin? mi? Seni gidi koca budala! cakta kanlı bir cinayet olmuf, 
- Kim bilir, belki izin vermez - Tabii söyledim. O da benim iıinden çıkarılan bir amele Şark 

ler. Başka bir sebep bul. gibi bir babadır. · · k t' · · l'k f b 'k 
Olur an · ... · ·· ı H 1 h 1 , Kim bil' d h 1&nayı ıır e ının ıp ı a rı aıı - , necıgım, oy e yapa - e e, e e. ır a a "d" .. K • . . 

nm. ne çocukluklar yaptın? Mesela: mu uru rıapını. vurm~~tur • 
Bu genç adam, ennesile değil, Çocuğumuzun ne kadar güzel ol . Y apdan tahkikata gore akpm 

karısile konuşuyordu. Fakat bir ço duğunu anlattın, f otoğrafisini de fabrikada itini bitiren Krispin ıe
cuklarr olduğu gündenberi ona, gösterdin değil mi? ne Alsancakta Demirçember so
"Anneciğim,, diyordu. Çocuklanm -Ne bilgili kadınsın? Olur şey kağındaki 24 numaralı evine ge
çok seviyorlardı. Niçin sevmesin · değil! Demek ki, sen olE;~n bunla- lirken Fransız h~staneıinin civa-
ler? Sanşin, gürbüz, penpe tenli, n yapacaktın. Eh pek guzel. Ben d L.-- •• el . . d 
bülbül gibi durmadan cıvıldayan de yaptım. işte! rın a on UÇf ıun evv ıt~.n en çı-
bir çocuktu bu! Kadın azacık kızardı. Çünkü karılmıf olan Çorumlu Kurt Meh-

Ovünmekten bir türlü vazgeçe. yolda gelirken rastladığı bir kadı met adında biriıi önüne çıkmıt ve 
miyorlardı: na ayni şeyleri söylemiş, oğlunun hemen üzerine atılarak elinde ta-

- Çantasını sırtına geGirdiği za bugün ilk olara.k ;nekte~e gitti_ği!li tıdığı bıçağını birçok def al ar 
man ne kadar güzelleşmişti! anlatmış, r~~mını de gostemııştı. Krispine saplamıttır. 

- Bilmem dikkat ettin mi? Be· Fakat bu guzel suçunu yalanla · K 1 kt - d ... b'l 
resini kulaklarına doğru öyle bir mak istemedi. . aran 1 

• a ney~. u~r~ ıgını 1 
• 

yatınşr vardı ki! _ Görüyorsun ya, ikimizde ço mıyen fabrıka muduru ferya~a 
- Söz aramızda; şaşılacak bir cuklardan daha çocuk imişiz! De- baılamıf, etraftan koıulmuş ıse 

çocuk, duruşundaki kibarlrğr gör di. Daha konuşacaklardı. Ama de cinayeti iı!iyen Kürt Mehmet 
dün mü? b~~den sustular ~ekte bin büyük yangın yerlerine dalarak kaçmıt-

- Ya zekası! Bu yaştaki ço . zıh çalıyordu. Zıl çalmakla bera tır Hidiıe derhal zabıtaya ve ge-
cukta böyle bir zekanın bulunma- her arı kovanı içindeki uğultuya · w h b ·ı · 
sı harikadır. Hele öyle temiz, öy · benzer bir uğultu başladı. nel savamanlıga a er. verı mıf, 
le ince bir kalbi var ki, anlatıl _ Avlu birdenbire karınca yuva • yaralı Fransız hastanesıne kaldı
maz. Hani biliyorsun ya? Geçen sına dönmüştü. Bu irili ufaklı ka. rılmıtbr. Krispinin yaraları ko- , 
gün birlikte gidiyorduk da otomo· nncalar hep .?ir~.en kapıya saldır. lundan ve karnından dır. 1 
bil altında bir köpeğin ezildiğini rıyorlardı. Yuregı parçalanacak gı Sıhhati çok tehlikeli görülmek-.. ·· h Faik Doğanın ölüm töreninden 
gormµş, emen koşarak ağlıya ağ bi çarpan anne dedi ki: tedir. Katilin yakalanması için za-
lrya, onu kucağına almıştı. Kan i. -Baksana ne kadar çocuk! .. .. 1 -------------
çinde olan hayvanı elinden ahncı- Binlerin bini! Bu kalabalık için - bıtaca bulun gece arattırma ara sana yakışır mı? 
ya kadar akla karayı seçtim. de yavrumuzu nasıl bulacağız devam olunmu,tur. Diyordu. 

Bununla beraber canlarım sı · Babanın da kuşkusu yok değil ...... , ····::-~ •••-:-""".':""'-• ... ,www-•••••••• - İlkin .o başlaaı, anne! Ayağı 
kan bir nokta vardı. O kadar kü- di. Ancak bunu gizlemek istedi: kadar uzulme. lkı ~n bw·ay.a gel ma tekme ıle vurdu. Ben de yapışı 
çuk, o kadar sakin, yumuşak huy - Adam sen de, umumi harpte, sen hastalanırsın. Bıraz metın ol. tırdım. Onun altında mı kalacak . 
lu bir cocuk koskoca lisenin i1k siperler içinde , ben bunun daha Bütün çocuklar çıkmışlardı. On tım? . . 
kısmında rahatsız Qlmaz mı? Kav ÇQğınm gP.rdüm. larmki meydanda yoktu. ,Nihay~t - Pek ıyı, sebep ne? Neden 
gac~ arkadaş1ari!e nasıl baş ede - -Ik!s1n111fe s*if~ .~ tıye~ 'SOrtıtnctr· 1\1l'.Jtmnri - ka•58 ;ttmtz~ r • • 

bileGek? Onu dövmezler mi? Son mesele bu sözle halledılmış olma · cevap şu idi: -. Neden olacak? Z~crı tedbır 
ra, bakalım Bayan öğretmen ço· dı. Gercekten bu çocuk kalabalığı H h ld kın 1 k ıu· lerı konuşuyorduk. O bırden atıl · 

kl kşa ? R J • d ki 1 - er a e çı iŞ o aca . . m.U dı "Haksızı k yapıyo ·l d d" 
cu an ~ever, o r mı - Lor e . arasında yedı yaşın a U y~vnı an hakkak sizi dişanda bekliyor. B. b f"k .~ d "' ı lar.,,d .. e ı. 
velin annelik duygulan kabarıp ta nr nasıl bulacaklardı? mıt veren en, u ı ı ın ogru o ma ıgım, 
şıyordu. Hem daha fazlası, biraz yine baba oldu. Çıktılar. Ot~de toplanmış b~r h.~1\sız~ara ~arşı ceza verileceğini 
da kıskançlığı uyanmıştı. Çocu- - Bu lisede galiba iki binden ç.ocuk kalahalıgı _yardı. Oraya ~~ soyıedım .. I<.avga bundan çıktı; 
ğunu o terbiye edecek, bütün gün fazla çocuk var. Biraz beklemek tı~.e~: Bu kalabalıgın ortasında !kı ~ -N~ dıyorsun, yumuı·cak? Zec 
başında uylunacak değil mi idi? lazım. Bizimki her halde en sonun kuçuk çocuk tekme, yumruk, hır· rı tedbırler ne demek? 
Onun bu annelik vazifesini neden da olacak! birine saldırıyorlardı. Arkadaşını Yalmz dinliyen baba, söze ka-
başka bir kadın elinden almış ol .._ Oy le ama, o kadar küçük, o adam~k~lh hırpala~an ken~i. yav. nştı: 
sun?... }{adar çelimsiz, o kadar saf olan rulan ıdı. Kalabahgı yarıp ı~ı k8:v - Ben sana demedim mi? Bu 

Saat onu çaldı. t~lerini bitirmeye yavrucak bu kalabalıkta kendisini gacıyı ayırdı_Iar:.A~n~, çocugu ?,ır çocukta müthiş bir zeka var. Da 
çalışıyor, bir an önce lisenin kapı. nasıl muhafaza eder, ezilmez mi? ta~fa çekmış, ustunu başını du · ha şimdiden politika harp ... Biz 
sınaa bulunmak için can atıyordu. Bak, işte bir küçük düştü... zeltırken: i bunu liseye değil Uluslar Kurumu 
Nihayet vaktından önce yeti~ebil - - Ama, yine kalktı. Canım bu -Yavrum, ne yapıyorsun? Bu na verecektik. 
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Yazan : Kadlrcan Kafh 

Her gece evimde bol bol dinleni -ı 
yor ve ertesi gün tam manasile yeni 
kuvvet ve yeni arzularla, dinç ve coş
kun ya§llmağa başlıyordum. 

:(. .. 
Avrupaya seyahatler yaptım. Mes. 

leğimin yeniUJ..1erini yerlerinde gör _ 
dUm Ye öğrendim. 

Bunları yaptıran da Leyla oldu. 
ilk önce ona : 
Beraber gitsek! .. 
Dedim. 

- Daha çok kazandığın zaman o 
da olur. Fakat timdi sen git .. Gitmen 
Jizım-

Sonra Leyli ile de gittik. (Vene . 
dik), (Nis), (Viyana), (Berlin), (Pa • 
ris), (Londra) ve diğer başlıca mem _ 
leketleri dolaştık. 

Zevkin ve güzeJJiğin her tiirliisünii 
beraber tattık ve gördük. 

• • • 
Leyli, kendi yolunda ve tam yol -

la yürüyen bir kadın, bir arkadaş, bir 
anne oldu. 

O, mutfakta bir aşçı, evde hizmet -
çi, yatakta bir kadın, salonda ve so • 
kakta ise tam ve bulunduğu yeri dol
duran bir ln.cıan oldu. 

Hiç bir gün hiç bir şeye sinirlen. 
medi. Hiç bir gün evde gürültü oldu. 

Bölem: 70 

ğunu, olur olmaz şeylerden ötürü sa
ta sola çattıtını görmedim. 

Evimde, sonsuz bir bahar sabahı 
gibi ruhu saran bir hava buluyordum. 
Dışarıda hayatın bütün üzüntü ve 
gürültülerini orada hemen unutuyor. 
dum. 

••• 
Ona inciler, yüzükler, bilezikler al. 

mak istedim. Dedi ki: 
- Ne lüzum var? .. insan, insanlı -

file güzeldir, bir takım ta§ veya ma. 
den parçalarile detti- Para ancak 
hayatın tadını almak ve iyilik yapa. 
bilmek için kazanılır ve ihtiyaca har
canır. ihtiyaç ise yaşamanın tadını 
almak, acılarını unutmak için lazım 
olan şeylerin yokluğudur. 

Bana yaklaştı: 
- Kcllannı boynuma dola, Ferit _ 

çiğim .... 
Dedi. 
Dediğini yaptım. Hemen ilave et • 

ti: 
- Bir kadın için en deferli gerdan

lık dizisi budur. Bana almak istedik • 
lerinden veya başkalarının taktıkla -
rından hangisi bunan yerini tutabflfr? 

Blrlblrfmlze anldık. 
• * ... 

Onun adına bankada bir hesap ·~ 

tırdım ve para yatırdım. Aylardan 
sonra evlenmemizin yıl dönümünde 
banka cüzdanile ~ekini ,·erdim: 

- Küçük bir hediye .. Mademki ku. 
yumcuya gitmemi istemiyorsun, bu -
nu al! ... 

- Çok teşekkür ederim. Fakat sev. 
sini anlatmak için neden bunlarla yo. 
ruluyorsun? ... Ben seni bilmiyor mu
yum? Benim için en büyük zenginlik 
senin sağlığındır. Senin verdiklerini 
bana hangi zenginlik \•erebilir? Boş 
bir zamanında bankaya uğra Ferit _ 
çiğim ve bunu kendi hesabına geçir. 
Ben seni istiyorum. Yalnız seni ve ço. 
cuklarını ... Sizin üzerinize hiç bir di
leğim yok ... 

O bana bütün hayatımda çok büyük 
ve biricik yardımcı oldu. 

Büyük Rus romancL~ı (Tolstoi), en 
tanınmış romanlarından (Anna Ka _ 
renin) i yazdığı sırada yedi çocuğu 

van. Karısı, yedi çocuğun \'e koca -
sının bütün işlerinin üstüne o koca 
romanı tam yedi deCa temize çek . 
mişti. 

Bence o kadının dehası, kocasının 
dehasından aşaiı sayılamaz. 

Ben her işi başardım ve yükseldim. 
se, tam mana.sile yaşıyabildimse, 

bunlar hep Leylanın gölge.sinde ol • 
du. Ben onun eseriyim, benim eserle
rim de onun eserleri demektir. 

Otuz dört yıl birlikte yapdık. 
Etrafımızdaki her şey gençleşt .. 

rtlzelleştf ve ilerledi. 
Her şey hızlandı ve yükseldi. Tren

ler yilz yirmi, otomobiller dört yüz, 

Tayyareler altı yüz kilometre üze _ 
rinden gidebiliyorlar. Denizlerde, yü. 
zen şehirler var. Radyo ve sesli sine
ma gibi akıllara durgunluk nren ye
ni yeni buluşlarla karşı karşıyayız. 

Yüzlerce iqsanı kmp geçiren ko • 
lera, tifo, taun, çiçek, sıtma, difteri 
gibi korkunç hastahklann a§ılan ve 
şifalan bulundu. 

Artık hayatı uzatmak ,.e gençlifi 
geri getirmek için çahşıhyor. Daha 
sonra ölümü kaldırmak için savaşa. 
caklar ... 

Fakat biz ihtiyarladık, ağırlaştık .. 
Yerimizde saymağa başladı. 

Hayat gene güzel, fakat aşkı ta -
dabilmek ve ~vişebilmek şartile .. 

Artık kenara çekildik. 
Denizlerde yıllarca yüzen, çalka -

nan, sarsılan Ye şen giinll'r yaşıyan 
iki tekneyiz: Hayat bizi de eskitti ve 
en sonra bir kenara attı. 

Üç yıl da böyle geçti. 
$ * * 

Geçenlerde bir akşam salonda Ley. 
la ile karşı karş•ya oturduk. 

Çamların •kokuları, denizin parıl. 

tısı, serin rüzgarlar ve kuşların cıvıl
tıları artık bize şiir \'ermiyor. 

Ne onun elinde bir örgü var, ne de 
benim elimde kitap ... Kemanı bir kö -
şede kaldı ve şarkı söylemiyor. 

'üç yıldır böyleyiz. 
Dünyada yapılacak işi kalmıyan i. 

ki hayat yolcusuyuz-
Mademki işimiz bitti. artık burada 

niçin duruyoruz? 
- Leyll! ... 
- Ne var, Ferit? .. 
- Artık hayatın tadı kalmadı. 

Gazetemi:ıt dl 

zun zaman i' 
Kayseriden, ıt1" 
ra Samıuı:ıdl' 
muhabirlik ~
Samsun Orta ~ 
kulu musiki ol' 
retmeni Faik-~ 
ğanın ölünıiP' .. 
bildiren bir ~ 
graf almıf, t,., 
ıürle nqretıoit' 
tik. Sanat fi 
neıriyat i.le111İ" 
de değerli hil' 
metleri olan il' 
genç, Sz.msuııl 
Karaciier huııt' 
masına lutultf 
memleket basit 
hanesinde tecl' 
vi albna ah' 
mıf, Samsuııı' 
deierli hekioılt 
ri Doktor Ali.et 
tin ve arkad.r 
lan muhabiri.,.r 

zi kurtarmak içil 
iiç intiba ihtimamla ut 

ra,mışlar, fakat maalesef muv•~ 
fak olamamıtlardır. Samsun l~ 
bayı cenazede bulunmut, kül~ 
direktörü ile Orta okul ve Tica1' 
okulu direktörleri töreni idare 6' 
misler bütün öpelmenler ve aillı . , 

145.r.' öl!etmenler bir~iği,_ O;ta t 
kulun bütün tafelieiı, aıken bıJ 
do ve birçok kimseler törene itst 
rak etmi,lerdir. 

Faik Doğanın eti Bayan Huri' 
ye ile Faik Doğanın kardeti 1'il' 
tahya lisesi yar direktörü Aıı' 
Doğan gazetemize gönderdikletl 
mektupta bütün bu zevata t~ 
kürlerini bildiriyorlar. ./ 

BAY VA YT - Düyunu umumi?,' 
İngiliz üyeleıinden Bay Vayt, d'!! 
şehrimize gelmiş ve lstanbuloo; 
durmadan Ankaraya hareket et 
miştir. 

- Eh ... Durulmuş bir su gibfyi" 
Belki bunun da başka bir tadı var ' 
dır. Fakat .. 

- Bunun tadı değil, tatsızhiı .,.tt 
l..eyla ... Zira a~ı duyamıyoruz. ı....
ancak aşk için yaşar .. 

- Doğrudur. 

- Dizlerim ağnyor. Zorla yürtiY" 
rum. Yeniden kuvvet kazanmak <fi 

gençliği geri çevirmek elden gel~~~ 
yor <Ahı Hayat) bence yalnız m~ 
tarda kalacak .... Şu hokkabaz Vorol\ 
da bir şey yapmış değildir. tnanaal-' 
aldanıyorlar ... 

- Fakat, daha yaşıyablliriz. 
- Hayatı uzatabiliriz. Hakkın yst' 

Fakat bu, bir, yaşamak deği1, ölilllltı' 
yaklaşmasını biraz geciktirmek ol.af' 
Halbuki demin de söyledim ya, i..-' 
sevişmek için yaşar, bunu yapaaı• ' 
dıktan sonra? -

- Evet doğru söylüyorsun .. 
- Ne zaman geleceği belli 011111~ 

soğuk ölümü böyle uzun zaman bl 
hile beklemek sahiden zor şey .. ?il~ 
mi olsa gelecek o ... Neden çabuk sr 
miyor? Mademki artık işimiz bttd" 

- Beni yalnız bir şey üzüyor • 
- Nedir? 
- Senin benden önce ölmen kor'" 

su.. Bir de çocuklanmızın yarmıttl' 
- Çocuklarımıza alt arzulann fi' 

nu gelmez ... Bu arzulara ka•uf111'" 
torunlanmızı dUşUnmefe başlarrf
Halbukf dördü de adam oldular. ı<": 
dl saadetlerfnt kmdflerl yarataMtlt 
ler. Onlan dfişftnmiyelim. Ba ~ 
dan da işimizi ve borcumuzu yap" 
bulunuyoruz. 

(Arkaıı ,,.rJ. 



Bina fiatleri en ucuz 
günlerini yaşı yor 

Mıntakası Varidat Beyoğlu 
Tahakkuk 

160 Bin Jiraya çıkan bir apartman 70 
bin liraya müşteri bulamadı 

Dünyanın açık göz •damlarından birisi de 
apartman kapıcı/arıymış I 

l STANBUL - 18 Travyata operası (bl. 
riincl ve lkinci perde) ler pl&.k. 19,15 ha • 
bcrler. 19,30 TUrkçe sözlü muhtelif parça_ 
ıar. 20 Keman, vtyoloııael, piyano (muh _ 
t elif parçalar. ) 20,30 atUdyo caz ve tanco 
orkeatralan. 21 StUdyo orkeatraaı. 21,36 llOD 

haberler. Saat 22 den aonra .Aıı&dolu ajan_ 
amm gazetelere mahsus havadla eervllt ve. 
rilecekUr. 

BOK&l:Ş: iM m. - 13 - 15 plAk ve 
haberle aervllt, 18 e!Sz.ler, 18,15 mnzlk. balı. 
al, R. Koraakov, 20 haberler, 2015; ııeaU film 
opereUerlnden pl&klar, 21 aözler, 21,20 Te. 
adoreako kuarteti (oda mUzlll), 21,M eısz. 

Adları ve işleri aşağıda ya~lı ka. 
zanç vergisi mükellefleri mensup ol
duklan maliye tabesine nrdikleri 
931. 932 takvim yıllarma ait beyan • 
namelerini hesap mUtehasarslannca 
defterleriyle kal'fllqtınlmak için gös 
termit oldukları adreslerde aranılmrş 
ise de bulunamadıklarından defter -
lerini getirmek için teblitat yapmak 

No: Mükellefin adı lşi 
1 Avet Manuaryan Komisyoncu 

Yer yüzünde her ,eyin bir tari
hi Yardır. Bunlar arasında hiç 
tüpheeiz binaların da tarihi Yar -
dır. lıtanbulu dolaıırken hazan 
kendi kendime dütündüfiim o
har: "Bu bina, acaba kaç liraya 
Japdmıı?,, Yahut, eğer yeni ya
Pıiıyoraa, orada bulunan ve itten 
anlıyan birisi ile konuımak, ve 
llleralumı halletmek isterdim. O
hun için lstanbul Basın Kurumu
nun aldıiı binayı tedarik eden B. 
Abdullah ile ka11ıla1bğun zaman 
kafamda düiümlenen bütün is
tifhamları birer birer anlattım. 

- Evet. dedi, bu çok uzun bir 
İf .. 

Demek Bay Abdullah çok ıey
ler biliyordu: 

- Kaç yıldır bina alon aatımı 
iti ite uğrafıyoraunuz? •• 

- Otuz yıl kadar ... 
Benim gibi birçok kimselerin 

de merak etmekte olduklarını 
aandığım lıtanbul binaları hak -
kında bu otuz yıllık bina alım sa
bmı ile uğraıan emektarla bu itin 
esulanna dair föyle konuıtum: 

- Bugünkü halde lıtanbulda 
en pahalı bina kaç lirahktır. 

metresi 280 liraya alınan arsa 
vardır!. 

- Şitli nuıl ?. 
- Şitli söndü. 
- Boğaziçi? 
- Orası da öyle .. Boiaziçin-

de buc:ün on iki bin liraya ıatılan 
bir yalı var. Bunun rıhtımı 12 bin 
liraya yapılamaz ... 

Yalmz ıunu söylemek isterim 
ki, bugünkü halde binalar çok u
cuzdur. Deditim gibi böyle kal
mıyacak.. Parası olan bina al
malı ... 

- Siz bina komiıyoncuıu ol
dupnuza ıöre elinizde aablık 
kaç binanız var? .• 

-Binlerce. .. 
- Peki, komisyon olarak ne 

alıyorsunuz?. 
- Yüzde iki. .. 
- Demek yüz bin liralık bir 

binadan iki bin lira alıyorsunuz. .• 
- Öyle amma elimize geçen 

hiçtir. Bütün masraftan kendi
miz yapıyoruz. Tapuya, avukata, 
hizmetçiye ... 

-O neden? .. 
- Bizim için asıl mesele hiz-

ıer, 23 Vladlmlr Siomln taratmdan prkı -
ıar (operadan), 22,30 haberler, 22,45 çltt 3 
piyano mllzlt1, 23,10 orkestra kameri, (bir 
lokantadan nakil) , 23,415 Fr. ve Alm. ha • 
berler, 24 hatif mtızlk. (2 ye kadar). 4 

BUDAPEŞTE: 660 m. - 17,10 Mektep 6 
dersleri, 17,415 haberler, 18 Brahma F _ Mol 7 
piyano aonatlan, 18,30 kontera.na. 19 Mar • 
git Bodan, Elek Mursl çingene orkestrası 9 
retakatlle Macar §arkılan aöylUyor, 20 mu. 
zik bahisleri, 20,40 Dohnanylnln, idaresinde 10 
ve viyolonist Adolt Buıun i§tiraklle tuhar. 14 
monlk aosyeteal tarafından konser (Si beli us, lS 
Beethoven, Llst) , 22,55 haberler, 23,15 salon 
ve caz orkestraları, 24 Macar filrlertnln 16 
ıranaızcaya tercümelerinden, 24,20 plA.k. 
VARŞOVA: 1139 m. - 17 çocuklara 17,10 

pl&k. 17,45 akeç, 17,20 prkılar, (opera • 
!ardan), 18,50 sözler, 19 kuartet (Leh mu - 17 
zltl), 19,30 muhtelit, 19,45 operet plAklan 18 
(Lehar), 20 sözler, 21 ·Blyarnat _ Kraveldn 

19 
eeerlerlnden kob8er, 21,45 Haberler ve aalre, 
22 ıllrler, 22,30 Btzetntıı "'Carmen" operuı 
{plAk ile) . 21 

BELQ.RA.T: m m. - 18,10 Kadınlara 22 
19,25 sözler, 19,30 tranaızc& dera, 20 plA.k. 
20,15 haberler, 20,30 ulusal program. 20,50 26 
keman koııaerl, 21,50 plA.k. 22 PopUler §Ar. 

kılar, 22,30 radyo orkeetrur, 23 haberler, 23, 'r1 
20 bayana CorceViç taratmdan Sırp prkı. 
ları. 28 

ViYANA: 51'J m. - 18,20 Elektrik dal • 
galarmm yayılıft (Teknik), 18,40 prkılar, 29 
batll havalar, 19,10 Tiyatro kritikleri, 19,30 
muhtelit, 20 haberler, 20,20 polla haberleri, 
20,SO ?... 21 Kerntnerlllerln halk mU • 30 
zltf, 22 orke.ııtra koneerl, (Budapqteden na_ 
ktl), 23 haber, 23,10 Emnıenlch Kalmanın e. 
•rlerlnden .. çardaf., opereU (plAk). 24 ta,. 
mimler, 24,11 Tlr01 p.rlalal'I (pllk). 24,41 
dana mOzltf. 1 

Bahri Kerim. Kerim " B. Kerim 
Antuan .Foskola Sobacı 

Tevfik GUmrtik komisyoncusu 
Olston Tobako Kompani lnkor -
poreytit Anonim. 
Maks Karasu komisyoncu 
Türk Deri Eldiven fabrikası 
Şarl Gotye 
Efstratias Papadopulo Komis _ 

Sa it 

Salt 

yoncu 
Kahveci 

" Prodromaa Marlclis Komisyoncu 
Ahmet izzet 

" 

Yamaııdıoilu Yuvakim ,, 
Sosyete Fransez pur lö Kom -

men dö Taba Tilrldye pbesi 
lng. H. Eeckser Komisyoncu 
Hacı Bayram z. Maksut ,. 

Maadin Sanayi ve Ticaret "Ma -
sat" TUrk anonim firketi 
Müttehit Elektrik Türk Anonim 
Şlr. 

Kaçkın zade Mahmut Şiikr6 Türk 
vapur ve Nikola P. Kalvokoresi 
§irk eti. 

- 300 bin liradır ... Atir Efen
di hanı bu deierdedir. 400 bin li
:ra değerinde de var. Fakat bubi
na aa ılık delildir; bUnlar çok bü
yük hanlardır. 

metçidir. Satacainnız binayı müt
teriye ıezdinnek için ance hiz
metçiyi elde etmek llzmı. Kızar
sa kapıyı açmaz.. Bazı açıkgöz 

hizme~iler var; Gizden sekiin, 
yüz lira koparmadan kapıyı aç -

mı.tNı tn m. - lT "lhlamur altı lıo
nuımalan" adlı mUztk, •keç, 17.SO 8kl llpO. 

ru, 18, hatif mOzlk (Kozart, FJ.otov, MoretU, 
H alzvart, Supe. Grleg v .11.) 18,30 ne oyu • 

yayun? 19,41 ilana m~ ~· 21 ha,;: 
belter, 11.10 lııl8f ..... (Mı Nlld. Vaid. 

31 A. Mfhailldla MalL komt. • 

- En pahalı apartıman kaç li
raya ndardır? 

- 100 ile 180 bin lira arasm

mazlar ... 
itte iyi bir kar yolu daha .. 

• • 
cla.. Taksimde ,.ltında iki maia- -----------
• ye 12 daireıi bulunan bir apar- Tütün satışları 'ne halde 
bmana 160 bin lira istiyorlar. 110 lzmir, 5 (Özel) - Bazı tütün 
bin lira veriyoruz, vermiyor. Yal- kumpanyalarımn tütün denklerin
DD bu aparbmanın her katı 200 de fazla dara heıap ettiklerinden 
lira kira ıetirmektedir tikiyet edilmitli. Türkofiı, dara 

- lstanbulda binanın en ucuz miktarını lzmir ve civan için 2, 
aabldıiı yıl?.. Turgutlu için 1, Manita ve civan 

- Bu yıl binalar çok ucuzdur. için de 1,5 kilo kabul etmiıtir. 

to:yfel keler. Bet. Lellar "'· &) 22 Buııa ve 
orkestra, 23 baber!er, 23,25 Blsl dfDleJtnlz. 
23,40 yaylf' IUlar komıert.. 

GUD dol'llfU 
oan b&bp 
8abab namam 
otıe namam 
Ddndl UIDUl 
AJrp.m umur 
Yatsı D&IDASI 
tmak 

Ydm 1eom ıtlDild 
Ydm kalu ,aaml 

7,J8 
US,40 
6,12 

12.06 
14.28 
16,40 
18.20 
527 
345 

21 

7,14 
U5.40 
6,12 

12,06 
14,28 
1"6,40 
18,20 
5,28 
S46 
20 

Bu böyle sürmiyecek, ıene paha- Tütün satııına gelince, 15 mil- ._ ____ _.. ___ ._ __ -!' 

ldqacak.. Bakm size bir miıal yon kiloluk rekolteden pek az ------------

let. Levua• A111lrllll Sabn 
Al•• Ko111laıonu llAnar1 

aöatereyim. Caialoğlunda adını mahsul kalmıtbr. Birinci nevi tü
MSylemek istemediiim yeni bira- tün tamamiyle satılmıtbr. Diğer 
P&rtıman 160 bin liraya mal oldu. nevilerin fiatlerinde de 5 - 10 
Şimdi 70 bin liraya satılıyor, an - kurutluk yeni bir yübelif ıörül- 1._ ___________ _. 

tün Mihalakl yoncu 
32 Osman Zeki ve şeriki Muhlis ,, 

33 Dimltri Sotiropulo ,, 

35 Lfialyen Depola " 

36 Abbas Fevzi ve Ernest Matbaan 
Daudirya 

37 OsUat Val . komisyoncu 

38 Rene Dandırya " 
39 Emil Gramolo 

" 
42 Piyer Misis " 

43 Vaalil Prodromldis ve 
Panayot Vasilin " cak 57 bin lira veriyorlar. Bu bi- müttür. Buıünlerde mahsulün ta- lıtanbul Levazon imirliğine 

Damn yeri on bet bin liraya sa- mamiyle elden çıkarılacağı anla· bağlı kıt'at için 65 ton aadeyaiı 
tm alınmıtbr. ıılmaktadır. 18-12-935 Çarf&Jllba ıünü 4S 

B nk b. h d saat 15 de Tophanede Sabnalma 
Panoa Stais Komisyoncu 

- uıü ü ına sa ipleri incir, üzüm satııları da iyi ir. 
kimlerdir?. Yalmz pamukta biraz dütÜklük komisyonunda kapalı zarfla ek-

- Çoiu Türkler.. Hürriyetin görülmüttür. Fakat dıt piyasa va- ıiltmesi yapılacaktır. Tahmin be-
·ı 1 ld d del'ı 58500 liradır. ilk teminatı 46 ı lnma kadar ıtanbu a bir iki ziyetine göre, pamuk fiatinin e 
han müstesna Türklerin tek bir yükselmesi beklenmektedir. 4175 liradır. Şartnamesi 293 ku
aputımanlan yoktu. Cümuriyet _ -------------- rut mukabilinde Komisyondan a
ten sonra en büyük apartımanlarıl••••••••••••••l hnır. lıteklilerin kanuni vesika-

Ali Ramiz " 
:;o Aristidi Tuvakuli Vapur acentası 

Türkler aabn aldılar, en büyük bi- Deniz y o 11 arı lariyle birlikte ihale saatinden bir 51 
._lan Türkler yapbrddar. Bu çok saat evvel tekliflerini komisyona 

Ziya Zade Sadık Komisyoncu 

lll6him bir meseledir. Türk olmı- 1• L E T M E S 1 vermeleri. (304) (7544) 
)anlar, verıi vermemitler, askere Ae.a&elerl: Karakiy - lli,rlbaft 

Tel. 42312 • Sirk.et Mı•ırtlar ad• Hususi F esefe ve Edebiyat 
Iİtmemiıler, Türkü aoyup han, a-

l O k ti -- n .. a.ı.t .. : men --•ı derslerı· Partıman yapbnnıt ar.. va i er 
latanbulda yafıyan Türkler fan- /zmir Sür'at Postası Bir Alman profesörü, en çabuk 
t&zi1e aapmıılardı. Ev bark yaptı- Yalnız bu haftaya münha- ve en cezri usullerle almanca, 
t'acaklarına, züppelikleri taklit e- ıır olmak üzere 10 Birincwi- fransrıca, ingilizce edebiyat ve 
diyorlardı. Cümuriyetten ıonra nun Salı pnkii İzmir Sür'at felsefe dersleri vermektedir. üc-
laö,Ie olmadı. Bugün lstanbulun Yolu postalı yapılmıyacaktır. ret çok elverişlidir. Adres için ga-
eıa lu,metli aparbmanlan, hanla- (7748) zetemize başvunılm88J. 
rı Türlclerin elindedir. 

- Peki lstanbulun en pahalı Trabzon Yolu Göz Hekimi 
lelllll.i neresidir? IZMIR Vapuna ıo Birinci- Dr. Şükrü Ertan 

- Sırası ile Takıim, Ayupa - kinun SALI pnü ıaat 20 de BaWli, Ankara caddesi No. 80 
ta, Maçka, Cihanair, Ayuofya, RIZE'YE kadar. (m8) Telefoaı 22S88 

le1am, Fatih ... Buralarda ana -ı .. •••••••••••lllllılll•ı•lü•aiinleri••·•meeean••en•dit• .. ••ll 
lar çok pahalılanmıfbr. Taksimde 

52 Hali Tasfiyede Tabacus tütün 
anonim şirketi 

53 Ziya zade sadık kosünyoncu 

55 Ttirk İtalyan Ticant şirketi 
56 Rene Dandirya Komisyoncu 

57 B. Emin Zeki " 

58 Hilmi Aziz 
" 

61 Yak Abuaf 
" 

M Kostantin OlaridJs .. 

Müdürlüğünden: 
kabil olamamıştır. Hukuk mal mala. 
kemeleri kanununun 86 ncı madd•I 
deliletilyJe kazanç kanununun 41 d 
maddesi mucibince 15 gün içinde Ga· 
latada gümrük karşısında Hfldaven. 
diglr hanında hesap mUtehassıslan 

bürosuna defter ve ,·esikalannı ge • 
tlrmedikleri takdirde kazançlannıa 

re'sen takdir edilecekleri illn olunur. 

Adresi Senesi 
Mumhane Hasan paşa han 8 
Kalyoncu kulluk Şeçme so. 
kak No. 10 931 
Galata Büyük Mill•t h:ın 49 931 

G. Mahmudiye cad. No. 38 • 
G. Nardestiren Hanında ,. 
G. Kürekçiler Manhaym han kat 
5 No. 19-20 ,. 
G. Kürekçiler Manhaym han 14 ,. 
Galata Manhaym han • 
G. Mordestren han No. 21-22 ,. 
Mumhane Yaldız han No. 13 • 

G. Kemankeş Kara Mustafa 26/ 28 
No. h kahve • 
Ahmet paşa Yanık Saraylar 3 

" n " " 
Galata Bosfor han No. 10 

932 
931 

G. Ahmet Muhtar hanında 2 in. 
ci kat No. 5 9U 
Galata Havyar hanında 28/ 2 ,. 
G. Karaköy Kemankeş mahalleaf • 

Galata Agopyan han 
G. Voyvoda caddesi Agopyan 
han No. 13 
Galata Voyvoda han No. 15 

G. Voyvoda caddesi No. 31 

Kara M. P. sokak No. 36-38 
G. Ahmet Mustafa han kat 3 

• 

" t:ıı 

• 

No. 9-10. • 
Kaçkın Z.: Şehzade başı 16 Mrat 
Şehitler S. No. 32 Kalaokoreel: 
Altın Bakkal No. 109/5 
G. Kemankq Yordan han 2-Z 
Oemanbey Turan Ap. 10/ 202 931 
Galata Melek han No. 21 Beyof. 
la S.lnwtq cad. Sıdıka ıtôm 
Ap. No. 2 Muhlis, Şifli Zaharya • 
dis Ap. No. 8 Osman Zeki • G. Mumhane Hasan pqa hanı 
No. 13 • 
Tophane Bofazkesen Neopolitaki 
hanı No. 3 
G. Perttmbepazar Kanbq han 
No. 5--8. • 
İstiklal raci. Rumeli han 17 
G. Pertflllbepazar No. 25 FaUll 
Huanbey M. itfaiye ead. No. • " 
G. Yenicami Perşembepazar Sina. 
son han N o. 12 .. 
G. Hürriyet han No. 11 
lzmir Karpyaka Rıhtımda mukim 1 

G. Gül Kamanto han No. 10 
Beyoğlu • 
G. Kemanke§ Gümrük So. Madder 
han No. 8 
Aynalıçeşme Melidi ban No. 6 • 
Merkez Rıhtım han 5 lnd kat 
No. 26 Galata 
Pangaltı Cedidiye 148 
Atahamam Papazyan Ap. ' 
Merkez Rıhtım han 3 üncü kat 
No. 17 
Beyoğlu Aynahçeşme İllcekq S. 

• 

Y oryadi.q han N o. 2 931 
Fermeneciler lliyadi han 2/ 3 
Şi<ıli Hacr l\l an~ur So. 30 • 
G. Kemankeş Ali Ekber han No. 
5 6 
Reyoğlu Misk sokak: Misk Ap. 3 ., 
K. Karamu~tda sokak D•mird • 
b:ışıyan han No. 8 
Arnavutkö> \' uço !IOkak No. 50 " 
G. Kemankeş haıa öy Palas kat 4 

" ,. tt " 

Kara l\lustafa paşa S. Demirel 
başı han 2 inci kat No. 18 
Arnavutköy Dere sokak No. 1 • 
G. Agopyan han kat 3 No. ~7 S3l 
G. Mertebanl S. Hürriyet han 
No. 11 
hmirde ikamet etmektedir. 
G. Voyvoda han No. 17 • 
Beyo~lu Anadolu sokak Aliye ıL 
Ap. No. 5 odada • 
G. Si~orta han No. '18 
! ·işantaşı 5 inci apartıman 
Galata Fal'a(f sokak No. 26 

• 
Beyoğlu Tepebaşı cad. No. 47 ,, 
G. Gümrük cad. Merkez nhbm 

( Lf;Uen Stl/Jl/t1111 fft11rinl•). 



ABONE ŞARTLAR/: 
Yıllı• o ayıııs il aylık Aylılı 

MemtekeUm!zdt 1W ':l() <!3~ 110 
YabanCJ yerlere 13:10 72:1 400 ı:ıc 

Posta blrllğine \ 
uıoo 9W ~00 \1'l 

ı;trmJyeo yerlere 1 
J'flrklyenlıı tıer µuııt..ıs uıerkeünde KUHUNa abone yauıır 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

latan bul, A.nkara cadı:ıeaı . l \ .\IUI )'\H<JU ) 

l'eıerun \ lı111re: 24870 

~Yazı i§lerl: 2H13 

· Telgra.t aı1ruı: KHICtTN lıuuıbuJ 

Poata lıutıuu No. 48 
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il Türkiye 

ı Şeker Fabrikaları 

Cinai 

Elbiae 

Elbise 

Palto 
Kasket 

o ..... y GuvtNc; aıot<:Ö'O~ 

ALT IN CôıOl 

ctL•K KOPRuvt ~vAA oı 

KAR!>tDA Mİ1.yoı·-nAR vARO• 

Istanbul Miize!eri Genel Direktörlüğünden: 
Evsafı Miktarı 

Yeleksiz ve ce- 82 takım 
ketlerin önü kapalı 

Yelekli ve ce· 20 takım 
ketleri n önü açık 

Sivil 53 Adet 
Sıyah Serej 78Adet 
Kuma§ından 

Tahmin 
bedeli 

L. Kurut 
1453 

382 

922 
117 

86 

40 

73 
00 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kurut 
109 04 

28 

69 
8 

68 

21 
78 

ihale ~ünü ve saati 

1 

'12 - 12 - 935 saat 14 de 

İstanbul Asar:atika Müzeleri Genel Direktörlüğü merbutu b"ulunan Müzelerin müstahdemini 
için yukarda yclzılı elbi•e, palto vekasketler a~1k eksiltmeye konulmuıtur. lstekliierin §artnameyi gör· 
mek ÜT.ere her gün ve eksiltmeye girmek üzere ihale günü Ticaret odasından aldıkları belge ve temi• 
nat makbuz senetl~~iyle Müzeler Genel Direktörlüğüne müracaat eylemeleri. (7432) 

Hfti HOHM 
~. STROVSK1 

Akademi üyelerinden 
HAYDAR RIFAT 

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

.............. 111111111ıımıın ssas Mm 

~i Türk Elbise ~i 
ı :: =i 
:~ D ı. 'H eposu ü 

1 :: :i 
, ~i Veresiye ve Peşin H 
ı : : . n 
:: llahçekapr, Hacıbekır karşısında· :i 
it ki 86 numaralı mağazaya koşunuz. P. 
!! Kış gelmeden, soğuklar basmadan§ 

. ~~ evvel aradığınız her nevi yerli Ye ft 
:: ecnebi kumaşlarla ısmarlama \'e :: 
ii Hazır elbiseleri burada bulacaksanız g 
~~ Bir defa müracaat kafidir. Vitrin · H 
g lerimizdeki fiyatlara dikkat , .e fır-U 
~i saltan istifade ediniz.(V.No. 10609) § 

Şermin terzihanesi 
Taksitle rop, manto, tayyorlar 

Sultanhamam Camcıbaıı han nu· 
mara 1 birinci katta. 

73 

80 
{ 

s\ 

L SiTbermann 

lmam z. Hacı ~fu.stafa ve oğlu 
İsmail Nesimi Kol.Şir. 

Tevfik Fazlı Ye ~ürekfl. komis-
yoncu 

Kerime zade Serkis n 

Marko Eğiz ,. 

86 Manuk ,., Manukyan (simsar) ,. 

87 

89 

91 

Klryako Aleksi Sarraf 

Makina Değirmen takım satış 
deposu 

T. Spyrides Sinema - Film \'e 
makina komisyoncusu 

9:? Il. Argiri Paskal şekerleme rnağa. 

99 l\folz Uziel komisyoncu 

"---..................................................... .. ...··········-········································ 
han :> inci kat No. 27 
Tarlabaşı Nar sokak No. 9 
G. Karaköy Nordstern han 19/ :lO 
Beyoğlu lmam sokak No. 20 
G. Bozkurt han kat 1 No. 11 

.. 
" 

" G. Revani so. Cevat bey Ap. 2 
G. !\işastacıyan han No. 3 9:n 

G. Il:ılıkpazan Kurşunlu han 
No. 3 
Koca l\lustafa pa~a cad. 20 
G. Halil paşa so. :;\lanokyan 
han ikinci kat No. 1 

., 

. Feriköy Tatavla cad. No. 23 
G. Ha,·yar han eski Borsa ~ 
Beyoğlu Ağa cami No. ı;; 

Galata Havyar han No. 81 
1 .. iva sokak No. 7 
G. Kara Mustafa paşa No. 81 
Kalamış Te\'fik paşa cad. 2 
G. eski gümrük Kürkçüba~ı han 
No. 16 
Beyo:!Iu Aynalı~eşme lncekaş 

.. 
" 

" 

No. 78 ,, 
G. Yenicami M. Yenicami cadde. 

·i No. ı:; 
Feriköy Tepeüstü Kurtuluş cad. 
Papazoğlu han No. 2 ,. 

DÜN ı·e YARIN Külliyatından 

YEN! KİTAPLAR 

Gizli Harpler 
Antoine Zischka 

Hamdi Yaroğlu 

7:> Kuruş 

No: 4:> 

Diesraeli'nin Hayatı 
Andrc ,'1aurois 

I smail Hakkı Alişan 

100 Kuruş 

No: 46 

Teni Merkezi: 

YAKIT Matbaası 

İstanbul ,, 
100 Sipahi zade Hasan Fehmi 

" 

n. l\araköy Ada han No. 20 
Yüksekkaldmm Ci\'an han S ., p·==··-·---································· . . ........................................... . 
G. Kemankaş M. e.ski gümrük cad. 

Ada han No. 16 odada. al Dr. Mehmetli A 5 

Anonim Şirketinden: 
Eski§ehir Şeker Fabrikasından ve İzmit yoliyle denizden 

1936 senesi zarfında lstanbula getirilecek §ekerlerin nakliyesi 
21 1lkkanun 193$ Cumartesi günü saat 11 de Şirketin lıtan
bulda Bahc;ekapıda Taş Handaki bürosunda kapalı zarf usulile 
talibine ihale edilecektir. 

Şartname ve tafsilat Şeker Bürosundan alınabilir. , ............................ .., 
KAR y Q LA Jngiliz karyo_laların.ın. 

936 desenlerı gelmıştır 
Asri Mobilya Mağazası : Ahmed Fevzi 

İstanbul Rizapaşa yokuıu No. 66. Tel 23407 

Mu~ayyer Hasan Şevki 
PUDRA ve YAGSJZ KREMi 

Dünyac!a emsaJsi~dir .. Her yerde arayınız. 

Pari• ya:ılı etiketlere a.la alclanmayını~. 

AskeriFabrikalar U. müdürlüğünd~n: 
30 Ton Bor Yağı 
20 ,, 20 numaralı yağ 
10 ,, 25 ,, ,, 

20 " 35 ,, " 
6 ,, 26 ,, ,, 

10 ,, 46 " " 
Talimin edilen bedeli 45840 lira olan yukarda miktarı ve cintl 

yazılı malzeme Askeri F abrike&lar umum müdürlüğü ıalınalma le• 
misyonunca 11 - Birinciki.nun - 935 tarihinde Çartamba günü •••' 
14 ae pazarlık ile ihale edilecektir. Şartnamelki lira 30 ıairut mua<r 
bilinde komisyondan verilir. T:ıHplerin muvakkat teminat olan 343' 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle met" 
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. (7624) 

~ııııt rııınıııırı ve liııııırı ııııtıe uııı mnı uıııırı 
llk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (22725) liı:a r 

lan 32 kalemden mürekkep ıef y J.zıhaneıi, etajerli ve etajerıiz me • 
mur masası, telgraf mllkinesi ma ı ası, orta masası, etajerli küçük me
mur masası ve etajeri; komodin. telefon etajeri, dosya, kUrtun, yaıı· 
gın, abonöman karneleri ve ihti' at bilet, eczane için ilaç dolapları, 

sandal ya, tef dötren, evrak, imdıl dı sıhhi tamdan, alet ve ~ektuP 
sandıkları, tahta kağıt atacağı . 2 ve 5 metrelik tahta rampa, fiçı raJll' 
pası, ilin tahtası, etiket levhası, ·1 metrelik tahta merdiven, taht• 
ayak altlığı, laburatuvar için çal-. tma, efzacı için çalıtına ve eczac:ı 
yazı masaları 20 - 12 - 1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü . ile Ankara da idare bi nasında satın alınacakdır . 

Bu iıe girmek isteyenlerin 17 04.38 liralık muvakkat temiıı•t 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini aynı fiili 
saat 14,30 a kadar komisyon Reit liğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait farlnameler Ankar l da malzeme dairesinde ve Hayd•r 
pa~ada Tesellüm ve sevk müdü• lüğünde parasız olarak daiıtılmalı· 
tadır. (7675) 

Muhammen bedeli 27564 lira olan yük ve yolcu v~gonları yedelı 
aksamı 16 - lkincikinun - 1936 Pertembe günü saat 15,30 da A1Y 
karada idRre binasında kapalı zarf usulü ile ıatm alınacaktır. 

Bu işf' girmek istiyenlerin 2067,30 liralık muvakkat teminat ilf 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin~ ayni rün ıaat 14,30 ' 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdu. 

Şartnameler 135 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpat' 
veznelerinde satılmaktadır. (7580) 

Muhammen bedeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'atta ağaç ~· 
dası rondela ve gupilya 6 / lkincikanun/ 1936 Pazartesi günü .-•' 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara idare binasında ıatın ah11•' 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 909,39 liralık muvakkat teminat ili 
kanunun tayin ettiği ·vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,3'1'' 
kadar komisyon Reisliğine verm~leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireıindeıL 
Haydarpaşada Tesellüm ve sek müdürlüğünden dağıtılmaktadır• 

(7675) 

~:~i;taş Yeni mahalle Fmn s. g Bevliye miitehassısı i! Sinir ve akıl hasta lıkları 

~~:.::ı~ rami Marr.ıyan han : t~;.~:;;~,~~:~:::.,,~~~!:,~'.~:J Mütehassı sıOr. Elem Vassaf .-d 
102 

103 

lfalft Salih • 
Kompani Öropeen de Taha Bel

çika tütün anonim Ş. 
G. Asikürazyoni Ccneral han 22 ,, Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaası Cağaloğlu Hilaliahmer caddesi Keçigö ren aparhmanı kat ~o. (1) 'l'el: '!'IJ1""' 

Nc~riyat dircktörü:Rcfik Ahmet Scvcngi 1 Bıı: Kadıköy Bahariye ileri sokak numara 3. Telefon: s0791 · 


