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Sayısı Her Yerde !00 ParA o TAVLA PAZAR 
Loadra, 29 (A.A.) - Yeni kral se- Yıl 
~ Edvard yann ilk defa olarak Sayı 

milletine hitaben radyo ile bir 651 e 
"ıtUk verecektir. Bu nutuk, İngiliz 456 
~ istasyonlan vasıtasile neşredi - O 
~ktir. 

1 Müsabakamızın 
MART 

tafsilah 1938 

o 4 üncü sagıf amiztla 

iiyük bir meydan muharebesi başladı 
Maliye Vekilinin beyanatı 

bavlatln 936 llltçası 
Zil •llyoa lira 

11 milyon fazlalığın 6 milyonu Milli 
üdafaamızın takviyesine harcanacak 

4rabalar üze-1 
~indeki tetkikler 

Ankara, 29 (A.A.) - Maliye Vekili 
Fuat Ağralı 1936 bUtçesi hakkında a
jansımıza aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

1936 senesi bütçesi 216.880.000 lira 
olarak hazırlanmış ve Büyük Millet 
meclisine takdim olunmuştur. 1935 
senesi bütçesi 195.000.000 lira idi. An
cak 6.500.000 lirayı mütecaviz varidatı 
olan buğdayı koruma vergisi ile 
3.500.000 lira tutan hava kuvvetlerine 
yardım vergisi bütçe haricinde idare 
edildiği iiçn bu yek\ına dahil değil idi. 
1936 senesi bütçesinde her iki vergiyi 
de müvazcnei umumiye dahiline al -
dık. Şu hale nazaran 1935 senesinin 
hakiki yeldhıu 205.000.000 Hradır. 

1936 senesi bütçesinde ise 1935 se-

Şişhane tramvay faciasında bir 
~'uliyet var mıdır? Varsa bu mes -
illiyet kimlere aittir? Şüphesiz adliye 
tahkikatı bunu ortaya koyacaktır. Fa
~t hadisenin böyle bir adliye safha.~ı 
Olduğu gibi bir de idari ciheti varaır. 
liu cihet de bu tilrlil faciaların teker
l'ilrune imk:An vermemek için alınacak 
tec:ıbirleri tesbit etmek me.selesidir. 
tlinku bir çok kimselerin dediği gibi 
Bl§li faciası tramvay arabasının eski
trıiş olmasından ileri gelmi§Se bugün 
ltlemekte olan bUtün arabaları sala
hiyetli bir fen heyetinin kontrolün -
den geçirmek Uzım gelir. . 

Herkes biliyor ki sabahları servi
'e çıkmazdan ,.,......,ı ı.iililvay araljala-

::~eb~~~1!1 v=;~ :r:~~ ltal•aalar Bas "'assa•a 111m~• .' 
~llız~Y~~uıraT~a~~u=u~~: ~ .. J ., .. 

t'ırun ıcusurlu olup olmadıkları tetkik 
~ir. HattJ. her vatmanın kendi ara
L . - ,_,..... ;111 .. m .. ğ,. mani olacak 
111111' ktiauru olnıa<fiğına da.Ir bir i:apô 
lınza etmesi usuldendir. Fakat bize 
GJııe geliyor ki bu tetkik işini sadece 
~ vatmanın takdirine bırakmak kıifi 
~dir. 

S:?::J~~~~=::~:::;:: dan, Cenaptan taarraza geçtuw 
:ır-ıt<r, ~ JilUı hUtalıkfarla1'mü
cadelenin takviyesi için sıhhiye vekl
letine tahsis edilmiştir. 

1936 bütçesi ile yapılan bu zamlar 
varidat menbalanmızm bir kısmında 

imparator yardıma koştu, Ras Kassa ile Ras Seyyu 

Bir tramvay arabasının işletilme -
lbıe mani olacak bir kusuru olup ol -
!Qawğma karar verebilmek için bir 
teknisyenin en ap.ğı iki saat makine

görünen inkişaf ve bazı vekilet büt - (Yazııı 7 i~i sayıfada) 
çelerinde yapılan tasarruflarla karşı - ---------....---....:..-----------------------·-----

ricat yollarının kesildiği söyleniyor 

lannı13tır. 

ler ti7.erinde tetkikat yapması icap-------------
~er. Tramvay arabalan ise umumi - Ş A M O A 
)etıe gece geç vakit seferlerini tatil 
ettikleri, sabahleyin çok erken tekrar Camiden çıkan far polise 
'erviae çıktıklan için tetkikat yap - hücum ettiler 
~k için fen adamlarının böyle her 
'raba üzerinde iki§er saat uğraşma - Şam, 29 (A.A.) - Resmi makam-
~a maddeten imkan yoktur. Aca - larm ver~iğ~ bir tebliğe göre, dün bu- Q •• 
... fenni tetkik zaruretile bu imkan - rada yenı bır hadise daha olmu§tur. u n 
9ıılık nasıl telif ediliyor? Akşam namazından sonra Emeviye 

Bozuk Arabaları 
IJlşb.aae faciası tallklkatı 
Fatih - Harbiye hattında işliyen bir 

daha bozularak garaja çekildi! Daha sonra arabalarda elektrik camiinden çıkan halk, polise hücum 
ft.enini tutan bir lastik parçası günün ederek taşlaınıotır. Polis halk fu.erine 
l.lrhangi bir saatinde kopabilir, ya - ateş açmış ve bu çarpışmada iki kişi Şi§hane Yokueun~ tramvay ka - çab§Dllştır. Bu incelemeler dün biti - bozuk olduğu fennen ve reameıı-:tıllıllll 
Ut bir yerinden yırtılıp parçalanabi- ölmüş ve 9 kişi yaralanmıştır. Niha - zası hakkındaki tahkikata ehemmt • rilemediğinden rapor pazartesi günü olunmU§tur. 
. Bu itibarla bu lastik parçasının yet tezahlircüler camie ilticaya mec - Yetle devam ediliyor. adliyeye verilecektir. Bundan başka arabanın kızak ,.,.. 

>..ıııız yirmi dört saatte bir defa de- bur edilmiştir. Polis, camii abloka al- Kaza yerlı:..:e ve araba berinde Dün de yazdığımız gibi kaza yapan masmda da şirketin mes'uliyeU bq • 
, günün muhtelif saatlerinde sık tında bulundurmaktadır. fennt tetkikler yapan heyet dUn C!e tramvay arabasının elektrik freninin (Sonu Sa. 4 Sit 4) 

'llt gözden geçirilmesine ihtiyaç var- -------------------------------------------------------------.ııi 

lbr. J d k. f Acababugüntramvayarabalarıü- aponya a e an 
· 11~.:::.°'v~~yaı:1~!;~::~ 1 IS Y 
Ym:~y=.:= a~:.ı~c~ b a s t 1 r 1 1 d 1 nokta burasıdır. 
Fakat bahsettiğimiz bu gUndelik 
trol usulünün mevcut ihtiyaç ile 

Utenasip olup olmadığı meselesin -
en ba§ka bir de tramvay arabaları -
ltı tasfiyesi meselesi vardır. Bir tram 
ay atr."l~::ı ne kadar dikkat i'" kP' -
ılırsa kullanılsın bir gUn işletilemez 
le geUr. Artık bu hale gelmiş olnı: 
balan tamirle ya.§atmak ve işlet -
k doğru değildir. Acaba tramvay 
ketinin bu hususta tatbik ettiği u

nedir? Şirket arabalan ne 
r zaman kullanmaktadır? Ne 

kit kadro haricine çıkarmakta -
t? Bugün mevcut arabalar için-

tasfiye edilecek olanlan var 
ldır, yok mudur? Fikrimizce tetkiki 
P eden bir cihet de budur. Bu ise 
~e Bayındırlık Bakanlığının iştira -
ile teşkil olunacak ozel bir komisyo
l!n blitUn tramvay arabalarını göz -

pçlrmeslle mümkün olabllir. 

ASIM US 

18 zabit hükôme
intihar tin emrile 

etti 
Tokyo, 29 (A.A.) - Tokyo telsiz 

istasyonu isyanın tamamen bastınldrğı
nr resmen ilin etmiıtir. 

ASiLER DAiRELERi BOŞALTTILAR 

Los Angeles, 29 (A.A.) - Tokyo • 
dan Rafuıimpo adındaki Japon gazete
sine telsizle bildirildiğine göre asi as -
kerlerle subaylar, bütUn devlet daire -
lerini bu sabah saat 11,30 da bopltmıp 

~ lardır. 

Saat 13 de hepsinin silahlan almmıı 
Ymıı la'P_on Ba§Vekili ctmiraı Okada bulunuyordu. 

(Sonu. Sa. 7 SU. 1). 

Fotogral Sergisi 
7 ürkiye tarih, güzellik, iş memleketi 

S:!rgide bjiyük kıtada . Jet/air 

r,Jlt 

eclilen lotoir:allmclf!.n: Çiftp 
.{Yum 'l lncl •)!'an 11 
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• ltalgan - Habeş harbi 

B itler, Fransız - Alman qakınlaş-
Amba • Alagi daği ltalyanların eline geçti, 
Bundan sonra 7embien'deki Habeş orduları• 
nın Geva deresi cenubuna çekilerek Adısahabtı 

masını şiddetle istediğini söqledi 
i 
= istikametini kapaması zaruridir 

Fransız gazeteleri, yakınlığın, Cenevrede barış için 
İ,.... sinleriacfe ~ ....... ~ kurulmuş müessese içinde olmasını yazıyorlar i ve daha ao .... J. - '1"i 
s tat--•-- ...,._u . a;i 

Parla, • (A.A.) - Havu Ajauı 
lııUdiriJaır: 

,.... lılldl ..-.ı. dtlnkil nUaha-

... & ..., • Jff4• '* mtll& • 
Dtı ~ a Jlltler, beya -
utata bir ......._ Almu yaklq • 

·-· tlddlUe .... e;ylemektedlr. ıx.-.Uk mahaft1 bu be7U1&tta, 
.lilllrl ... w auretta teyit edecek 
Jaio bir tMllf bulunmadJlma ifaret 
ebMktecUrler. B. Bitler bir~ defa 
........... ltimatklr dolltlutua hl· 
ttp ••· J'akat A1manJarm bu 
lallllll ..,...._ terctlman olabUe • 
otls hetllhl'I lllr diplomatik veaikaJı 
...... lmdu' Jılmenyaya kabul tt • 
&b1: li _... oJemamıttır. 
--..,_. taraftaıı Şark mia· ..... ..,.ka A•manlarm da lir· 
•iHial~ buı tadil&t 
,., .... .,.. wlmılldı - 18 .. 
• D ............... w lasWs bil· 
-....-..ı .......... lnm lsw· 
11 ..... l ... ...., "' ..._ pütı ............ ••'•,z-1rıı11 
a ............ ~ ı.u-
~· .. .......... UlcU 
... idi em.pJarla br ...... .. 
.. ....a ..... baNlmU. .... ... 
••• eMrJfrtn ..,.. •• , .... .,. • 
u ımette azaltmıştır. 

J?lt.-' taraftan JI. Bitler, ":Müca • 
delein,, tdJıı'dald ldtalımda Fransa a • 
leybine olan hllemnJarmı, ba kitabın 
kendial malapuüen ve Ruhr işgal al-
~ .. ,, .... •un. izah: eyle-
~ ........ Mta"8 Framamn 

aHlmea'ndea .........,.,,.., 

cti1aııenıe almmıştır. O zaman 
ise B. Hitler hapiste değildi ve Ruhr 
de tabliye olunmuştu. Almanya dev • 
1ıtt bqkanmm eözlerl, AJman dlplo • 
masisil)in cllttUğil gayelerle güç telif 
edilebllmektedfr. 

l'NGILTBRBYE GORE 
Lorıdra, 29 (A.A) - Neva Chro • 

Dicle guetealııde, Vll'DOll ...u.tt, B. olmamalıdJr. Aha-. QI ~ 
Bitlerin Parla • llidl pmetelille ver • m? mvet, buna w ..ısttJs••ıı mlJa
cUji mW&kat lıaklnada di)'OI' ki: de tanftaıu. l'akat hlQ 'dmrln • • 

"Hltlerln J'rana)'& birbiri ardına ı.~ delil ve un.le belülr . 
yaptıjı IUlh tülfJerllMlea bJt birlll ~ bir IUlh tatlJOl'Ul.n 
INcUn bQtla mm.u..ba 1'81 bir il • 1:r NUftl dl: 
Wılanma yanema rmıa1ı ._. oklu- '1Cfer a 111Uer aulh anu edl,.,., 
fu bir aırada yapdam JaMlar .. ıım• ll'llulual emniyet tetkUltma ıtnin
da oımua delildir· lllw •.ılü • ., ._ua ltla ,_,._.. tek bir jemttlr • 
leleler bakkmcla W ..._...._ Kartıbkb 1U'4bm lndJırıRU Jeti • 
açmap tetebbUa edtbDı•, 1llaa Mı rü ıtalk.., di)tOI'. 
tatikbalde bir ... ............. .. -- .... olan J0\11' da. 
ortaya gıkmte mubıllltılltsr. a. Ud plan JlllYGI': 
taraf bir anJqmala Yarmak itin • • "Tllllm tdlrll ld, B. Bitler * 
mlml bir ulm ~. iN ... kaDdlnDQ hUIUIUDda takdiıe .... 
..ı.ı.rtn baJU lmldi )'Oktur. ....... '* ...., ~· J'üat llt· 
B. Hltlerlıı l&IUAI 4arbal _. ltU .. _.. oa.utu mÜlaCIU'I llll•ldtll • 
bu itmelidir. Diler Wattaa .. ~ ........ tbMlllk '"' - • .,.adı• il· 
... '"' 4Wül taıltlal de .... ,.. tllalllm ~ .. 
re4dlt8M1ı pyrl ka~dlr... Mutedil °'4IN .....-: 

l'IUNlll Q.....,•L•lll N• "& llltllrlla eUllııll .. ı.ı,.u il · 
DlrOllUllP lae.t lfla 1llr ...ta..,._.,.,.. ,._. 

- ... .,.. ındl••·- ... katıl· ........ , .... ,_ ............... " 
m • ..... Hile """il ""9•ta Jlobo4)1Parllde ...... tlJWld: 
• .ıu .............. ......,..., ........ lllU ........ " . 
& Biu.rta .. , • .,..... ...... ~ .... l'lllat .... Jd 11..U· 
............... ,... .... h ......................... ..,.Tu-
lgln kottuita .-.an ..... ... ... .... ,.,.... ld .,,.... ltMlli 
11 .............. ~. ~Jmıd*b2BI ıt11Jt .... 

Guetelerin ekserisi bu yakınlığın, lqmalarmm bu derece aleyhinde bu • 
ancak Cenevrede banşm mtl§terelma bmuyor!., 
temini için kuruhnuı mU11•111arın cer- SollaUlt PO$»ulalre pmet:ealnden: 
gevem dahDinde mtımkUn olabllecefl· "Gnduien gaye takdire pyandıt'. 
ni yazıyorlar. • t ve epr e•lmf ile, biz bull& kat'iJeD 

Petlt Jourul cllyar ki: .. ...,.. karp &ılDla, &Delk B. Bitler bu a • 
rtııırerln muallhane sözlerhıln sa • mmıı,ett ne ne temin edl~r ! Memle
~ ..,.. .._. __ ..._,.... W' Ailit tÜllW t4llifıll"' ~oı'IWit 
J'akat lhtfyttb davranmak a vazife- surette ailihlantnakla mı~ 14illaller 
miadir. Eğer saınfml ise, nedeiı B. Bit cemlyetlnden uzat durmak ve sulhUn 
ler m~ emniyet aistemiııl hesa • YecAne ,. -Clam mnam olan mütte
ı. katmak istemlyor! Almanyaam ret emniyet Biatemine girmekten im • 
Milletler cemlyetindek! yeri bot duru- tin& etmekle mi'! Yoksa istiliya, mah· 
yor. Eaki dtlpnanlarmıız da, bizim da- va ve fethe llyJk gördilğl1 büyük Rua 
hl temenni ettiğimiz dostluk andlq • milletiyle her türlü ulqmaya muha -
muı hiç kimseye lraqı müteveccib lef etle mi!,, 

i ,,._....... cı • .••-etnt& ı ' M.akalte 

J ı.....ı.ı ...... C::lMt- ~:~o : nuha cloira iJer.. ~l 
\da T• 11•' ... i -,-
f H8bef kaTYet • 8 V& t 
\ lerinin aöetftl. 1111 ... Al~ 
= ii harekelablik 

'~~ ~ ' t ~-.. ·~ha ~~ 
9WTa .. UIPııJ --- ......... c ........ . 

~ Gerilerini teb ·~ ilTALVAltf 
• TAARIW1. 
- 41it -. Kaaaa İSTIKAHST'İ •• Seyum idar. ..._ _ ______ ___ _..;;;;;;ı._....ı~ıııiıııiii----

aia&hld 1Ma len .. Eritre ceplaainde ıon oai1et 
Yeli.in, aJan1u. Ambalqinln ıtalyuıJana eUM seçmede Ru 11u1upta 
.... 1laflra ltir 'Ntledle Temlılymdeld Babef JnmreUerl lık1blrlnden 15 ldlcımet-

1 teY yapmadıfnn reden .fazla aQlllDlfb:r. Ru lluluptanm, Amlıalq1dlll ....., _.. 
- de tutwamata çalıfllcatı henD.z belli deflldlr. ttaJyal&nn lnmdd 

CONa I~ ._.. Ona cenubunda leloa 11UDt•keem• ele pglrmet- _,_.. 
'- b"9tleri •· tan sumohmur • 
-1edenlıA• 
........ ~ tummla Mr ....... et- dan on sfln enel, cenüa alnuık ._. 
mmüılertlir. En nibaret, O.ye J'O • ha ma....tıkb. 
lama kapa)'an 3411 metre ,.._ • Şbncli, Erltre-eeph .. inde, Wr H• • 

- Jiiinde ... dal mmteham da %7 bet mldafaa cephea.I 'rileucle pllr 
f ıat.tta ltaJ,.ulann .U.. pçtiiiade mele için heala fınat nrdsr. Bu dl J füphe k•lmam•ıtır. TemWen lnanetlerin tür'atlı C..-
\ Ba ftZİJeM• TemlaieeJeld He • cenu ... na çekmekle ,.,.ı.w&r. Als • 
= .. .,.., ıi takdirde, lıla bnetler -..a.... T 
İ bet kunetlerini ı.ir en enet C... lemti ..,. Sanien mmtaba::~ 
! cenubunda Selo. mmtaJıtur. .... • Wi.bütin ı.iraia Wr TUİye .. fit • 
İ rtk Takua ..... yeni lılr .ada mit olarhr. Habet tanfnMla. -' 
) ,.. cephesi tetkiliae çahflDllll -- • ...... ..... laarltia w.....w. -
i reti nnbr. Enelce ele ıöylecliiinü npk1ık '" ...-..ıc ... pıı ..... J siW, turn,aı .-.1.-:r ... 1. ........... ._ ...,.. ._'--'• ........... iri 
1 aonn, Tembiendeki lnanoetleri A.. Mabet mücWa.., 1a..a.; Wim& 

l dam dalı difer diipna. 7Mll ... . .....br ........ .. o. 
11ıtııı11u111'""""ıdll""'•••"""''"........,.."'•..._ıı"""••ıı--•1111:;+lllll"'-.•ııt11J1R1""'9ı: .-.. uıı ...... ~-ı 

Kısa Harici Haberler 
VENEDlK, - Himaliyaya cit • 

mekte olan Franua ilim heyeti tiye • 
!erinden bir kısmı dün akpm Vilctorya 
vapuru ile hareket etiflerclir. 

- lgla IUm wtibab hala .. ... 
pellnla boyu 2'8, kutru '1.2 ... ... 
190 b1n metre mlk'ap ps alm&JEalP' 
YiUdı 19 tondur. Servis .O klllden 
rekkep mllrettebat tar:r.fmdan t 

18 ler komitesi yarın topl nıyor 
* ParİI, - Dı, bakanı Flanden Tür

kiye bUyuk elçisini kabul etmiftir. 
veltin 1937 bütçesini tevzin için kon • 
greden yeld\nu 700 milyon dolan ge • 
çen yeni verıi kabuli!n.tı istiyeceğıni 

edilecektir. 
• Prag - Çotunluk partileri. 

lflerl bakanlılma doktor Kamil 
tanm getirilmesi hakkmdaki 

Amerika bitaraflık yasasını uzattı ambargo da suya düştü bilidirmietir. 
• Friearlşliafen - Alman ve ecne

bi matbuat mUıneaailleri dün 1. Z. 129 
Zeppelinini ziyaret etmltlerdlr. 50 yol 

met teklifi berinde mutabık .... ,_,_, 
tardır. Bu tayinin bugtln yap 
beklenmektedir. f 

1'Cll'lll Cenefmllle toplanaralı 
_,, ı..16irleri ıo.-ca1 olan 
18 ler loplantuıntla petrola cım
IHrıwo ,,.,,,,_,.,,.,. ..,,, naur 

Milecefi talatılılıalı etmeltcedir. 

Fnımu - Sof17d paktının 
FrtıMUltırctı ıa.lilı etlilmai il· 
arine AlmanJ'Clllln Renelıi.. •GYri 
ahrl ..nta.,ı silaltlonılmna
• .,. ,,..,..,. ...... sBrwlmraai 
ilatimali arffılı clltefle FrtuUG ile 
l,.Uter8'1in finuli 6a vaziyeti Jıo.. 
................ oltlalıları, ltal· 

,.,. - """"' İfİnİn ilıinciplan. 
lawlııl4rla ""'""''70f'· 

Dlnlıil ,,......,, ldan6al •• 
..,.,, ,,. oaiyeti imla- --
• ,...,,,.,. raiJtlqef telılilıenin Ao-

,,.,,. iıfınl• tlefil, A111t11117flli• 
., .. w .......... ,, ,.,,..,.. "'· ,,,_,., ....... ,. 
,, .... 1111.,., """'"1rr: 

..._---~SU YOK 

.~-.••AA>- ile 

ier maddeler baklanda zecri ted

biri• aluup ·~ in
celemekle mükellef l>ir telmilr 
komite lmnnak llznndw. 

dwam ettirmeld. beraber, ltalya ------------:---=---:--
~=~~ 7.:!~~aha ziyade Fransanın Türkiye-l Sof Yada 

Bunun amell 11eticeai IU olur ye açacag"'ı kredi IAsk~ri mahkemenin kar 
ki, lnıiliz deniz deleauyonunun 1 
dilecliii •• umduiu aibi. IMa ıe- Pan.tten bir aJceam gueteldne P- rı maklcumlara bildiri 
ehlaBr Jiaünclen haad olacak len telgrafa göre 'l'Orldye Devlet Ban· Sofya, 29 (A.A.) -Aaked 
aüldlbet ilcuile ltalya deniz and- kası dlrektöri B. Salllıatttn ile ll'ran· me, geçen ilk teerlnde yapılan 
latmuını imzalamamak husu - sa Ticaret nezareti anumıde mtllake- tepbbUstl davuı haklnndald KJU"-.ı-.:.. 
..... 1:: braraulan belki rücu reler cleWm edihnektedir. Alman ma· mabkOmlara okum\lltur. Yedi 

91 ıtmata gere. lderbıg netioeel l'nmu mWı1 +ı b .. .,,;,...A .... itibaren blllal.lll 
Meeelctir. firmalarmDl Türkiye Merkez Banlııa· ew. ... -

Diplomul mahafil, ltalya _ amda. alacağı toplanan sekiz milyon _t_ad_ııır_·------~-~~ 
Alman miikilaaelerioe balcild Türk lirUID& kaqı Franaanm Tür • 

kiyed• ınal atm abnuı konUIUhnak 
olmaktan ziyade ~İ~vl bir kır tadır. 9ransa, Türklyeden kömUr v< 
met vermekle veraber, İtalyayı bazı madenler aatın almak nlyetinde
Almanya7a ,U•latmak sevin- dir. 
de n alıkoJlll&k arausundaclırlar. JlaDden batb l'nn•nm ~ 

Cennre, Z9 (A.A) - Ramen ,. lo ;u. elli milyon frank kn4l ao • 
bilcliriWiiiae san, Bay Eden, ....... c1a konaplmattadlr. Bu 
Fland1~ ve Motta 18 ler komitesi· IUl'etJe 'l'lb'ltlye davta m..ı.fndin • 

dem bir etüde maliktir. 
idamı da evvelce alb Jlz k..er 
balunan fakat harp yıllarmcla 
mamen yanmıı olan Kozluk 
kiiD• aittir. yeni pllaa 

111 Waıle edeaekUr. 
......... ••-•• nin topı.ntuınd- laazır bulana • 

y amen bu meme 100 •• .,., 
tirmittb'. E•lerin hepai altı ıf. 
ı:er metre mural>baı biat.çel• 
ımda bulunmaktadll'. Prof 
taaanunlDf. ıöre tehriD ıia\al 
nan olan Orhan tepeaiaia 

eaklardır. Toplaııbda hazır bulu - fzmitln plim bUJrlandı 
mcek dit itl.ri babnlarmm 1tun- ı .. ~ 21 , ... .._) ..- 1_ .. W.-
lanlan İllaret olmuı ....&temeldir. __ .., ~ ....,.. 
Bay Litvinof iJe Bay Tıtülakonun .tif•- Prohelr Y•·-ene PP i 
Ceneue,• aelip plımiyeceklerl 8'! ..... ......., ..... pll • dlE 
henüa bilhmaemekteclir. ıa-. elmlftir. Gelen pıa.. Mri 

büylk hir orman hali• ı·-·~ .. ... 
rek mnkien haftlı " t&sel 
h)r 781'i JUU lzmitin aJfİJ ... 
cakbr. Vatinıton, 2' (A.A.) - Bay jehrin ealu1 ta-r olap ~ me .. 

R11nelt hltarafltk laın111111DUD u • _;. ____________ _,.._ ... ----~-= 
zahlmw mMandaki lcanuna imza 
elmiftlr. 

Vatintton, 29 (A.A.) - Y.m 
Wtarafl• ı...u.. cmnm hqhn .. 
na 7-eni h~ bir •llhiJet •erme • 
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sergısı ilk baharda 
Bugün Ankarada Sergi evinde 

Hali IYeniparalarınşekli Keresteciler 

Ankaradan heyet 
gelerek tetkik 

Yataklık eden 
kasketler 

BCJ§lığın epey tuhaf olduğun
da ben de sizinle beraberim. Fa· 
kat sözüm doğrudur. Kasketler 
yataklık ediyor. Yerine pre kah 
bir tuzak, kô.h bir alım, kah bir 
siper oluyor. Ka8kctten yalnız 

Türkiyenin turiıtik, tarih, ekono- Büyük bir hava tecrübes• 
mik ve .~oıyal kafkınma .. •ını adı~ yapılacak 
adım goıteren bır lotogral ıerg · tstanbulu bir hava hücumuna kar-

ıi açıldı. tıı korumak için tedbil'ler almıya me- yapacak 
Bu sergide beş yüzden fazla mur komisyon vilayetteki toplantıla-

re•im vardır. Serginin kapııın - rına devam etmektedir. Son yapılan Vali şehir işleri hak kında 
elan içeri adım atarken, kalam - toplantıda lstanbulun muhtelif semt- J,., • 
elan on altı •ene evvelki bir kaç ]erindeki denemeler hakkında gelen ma umat verıyor 

raporlar bir kere daha gözden geçi • Vali belediye reisi Bay Muhittin 
hayal ve bir dekor geçti. rilmiş ve ilkbaharda yapılacak umu - Üstündağ dün bir arkadaşımıza muh-

Kaloş kunduralı, istanbulinli mi tecrübeye dair bazı hazırlıklar ko- telif işler hakkındn demiştir ki: 
O•manlı efendilerinin sinsi silo - nuşulmuştur. Tecrübenin tarihi yakın- _ Kcrcstccilerde1.i Sebze 1Jcilinitı 
etleri ardında bir beyaz •zfuk grbij da halka bildirilecektir. cluvarları çatladığı yolundaki noşriyat 
gerilen "babı meşihat,, i hatırla - ı ü:::arine fen heyeti müclürihıden maltl-

~ım. ı Bay Fazıl Ahmet mat istedim. Haz mnası Haliç sahille-
Beton duvarların hoyr.unda rindeki toprağın çürüklüğü göz önü -

b . h. . . par.· s e g i d- i yor ne alwarak rıarçalar halinde yap'llm!§ İr gemi gürJcrtcc ı ssmı veren ı1 
bı'r •alanla, zem=nr· lıacır clös,eli. 1 ··1;,.,1·z s 0 y)a\'J B Fazıl Ahmet (Sor tır. Bu parç-0lamı aralıklarındaki boş-

.. ' :ı.:.. ~ •• • ' Zıtklar herhangi bir çökfüıfü karşı.mı-Yalın ayak softdarın lloridorların· bon) da her yıl verilen serbest kon • da dig·er böliımlere zarar verdirmi -
el l h /. k feranslar arasında Türk inkılabı üze-a cirid attık arı a §ap ~ona a- yecek kadardır. Bir parça da ufak te-

r ine iki konferans vermek mere da -ra•ında ne münasebet var diye - fek arızalar görülmüştiir. Fakat bun-
vet edilmişti. Kıymetli arkadaşımız 

11 
• b" c:ekıiniz. HaklıBlz. Sabrediniz. ıar chemiyetli değiklir. er yenı ı -

yakın bir zamanda Parise gidecek ve 
1 

, l ö ·-r 
Yürüyoruz. /lalı döşeli bir ko- beş" d nada bu gibi normal çat aı< ar g ru ur. 

bu ayın yirmi üçü ile yirmi ın e Kaldı ki Hôl binas111ın ne muvakkat 
ridordan geçiyoruz. iki konferans verecektir. Bay Fazıl ve ne de kat'ı kabulü henüz yapılma-

/ • • · · Du"'rr~ı zade eline Ahmet du"" ıı Anlcaradıın Istanbula gel- hh"d" çerı gırınız: nıı§tır. Mes'uliyet honüz miıtea t ın 
kamış kalemini aldı ve lifli hok· mi!}lir. ilstilndedir. Ankaradan bir lıcyet ge-
ha6ına batırdı. Sonra /?alemi ıol lerek tetkikat yapacak, vereceği ka -
l . b • t • K UltUr işlerı rardan sonra bin" ya kabul edilecek, e ınin Cl§ parmagır;ı.ın ırnagına ... 

ba•tı, çıtlattı, imzasını attı. El- TARiH, DİL FAKÜLTESİNE GİRMEK yahut edflmiyecektir. 
lerini biribirine vurdu. Kapı a- İSTİYENLER KANALiZASYON iNŞAATI 
sıldı ve içeri giren adama İmza - - Beyogwltı cihetinde yamlacak J:ana-

Ankarada açılan Tarih, Dil, Cog - r· ladığı kağıdı verdi. rafya Fakültesine girmek için baş nı- lizasyon in§aatı, Jstanbul cihetine tah-
Kiığıtta §unlar yazılı idi: ran 70-SO kadar ilk okul öğretmeni- sis edilc1ı paralardan aynlacok J.."1Smı-
"Zeyd fotoğraf çektirirae ka- nin dilekleri kabul edilmiyerek geri la değil, elde edilen tasarrufla ya;nla

cald1r. lstanbul cilıetiıınin kanalizas-lir olur mu? iade edilmiştir. 
El k ~ı · [ İlgililer tekrar Kültür Bakanlığı - yon yapısı geri kalaccık değildir. • 

cevap a ır o ur ...• ,, Bu fq •r.in vaktile yedi buçuk mıl-1920 ' - Jcvler fotoğraf çek - na Da§ vunnaga ha.. .... "ormislerdir. ~ -y• 17

- TETKiK SEYAHATLERi - Ede- yo1ı liralık bir taahhüde girişmiştik. 
meyi kafirlik ve hakkında takibat biyat fakültesi profesörlerinden Bos- O tarihten 8onra malzanıe fiyatlaruı-
Yapılması lazım gelen bir cürüm ser tetkikler yapmak üzere fakülte tn- da ha~li diişiiklUk oldu. ltle~elci ~vel: 
•w,yuoccc,yuı, ~~<:ı bu oiirmü ceza· lcbclerile birlikte Manisaya gitjmiştir. ae tuğlanm..bini 22 Ziraycı .ıkcn şmıd 

"1.o.ndırmaml§ Ü.e sebebi, emirlerini ı.ı, liradır. Çimento da oyni şekilde 
geçirecek kadar kuvvetli olmama- KÜRE KAVMAKAMI' BiR KAZAYA ucuzlamı§tır. 
•ıdır. 1 Bıt suretle yapılan tasarruflarla 

1920 de bir <!evlet müene•eıi- KURBAN 61.TIİ, Beyoğlu cihetindeki in.Jaata ba§lana-

nin menettiği cürmü, 1936 da bir 
devlet dairesi İ§liyor. Duvarlarda 
asılı ilk lofofjrafı gördüğüm za • 
man bunları hatırlamamı tabii 

Evvelki ak§am Karadenizden li · caktır. 

f Örürninüz. 

On altı acne evvelki hayalet· 
leri geride bırakıyorum. Bu sa
londa Türkiyeyi bir turİ•t gibi ge
zebilirsiniz. 

Etilerden modern Türlılere ha
clar gelip geçen Türk ne•illerinin 
mermere kazdıkları izleri en gü
zel dekor, en güzel •anat pozu 
i~inde seyrcdiyorıunuz. Eti du -
Var/arından zamanımızın beton 
k-q/elerine kadar inıan deha•ının 

rnıınımıza gelen Ankara vapurunda 
bir kaza olmuştur. 

Bu vapurun ikinci kamarasında 

seyahat eden Küre kaymakamı Bay 
Muzaffer vapurun güvertesinden de
nize bakarken başı dönmüş, dcııize 
düşmüştür. Kazadan kaptan haber -
dar edilmiş, vapur durarak deni~ 
sandal indfrilmiş, uzun müddet araş -
tırrna yapılmıştır. Bütün gayretlere 
rağemn kaymakamın cesedi buluna -
mamıştır. Kaza hakkında zabıta 
tahkikat yapmaktadır. 

YENİ AMERiKAN Er.Cf Si 
Ankarada bulunan yeni Amerika 

elçisi Bay Mckmurrey dün şehrimize 
gelmiştir. 

Bu defa Cumur başkanımıza iti -
mad mektubunu vermek üzere An • 

ltaimaride gÖ•terdiği ahengi adım karaya gidecektir. 

aclım takip elcbilirıiniz. Resim, TAHAKKUK MÜDÜRLÜğÜ 
biitün bir sanat tarihini kaydede· İstanbul tahakkuk direktörlüğüne 
bilmek davasını üstüne almış ol - ispckterlerdcn Zeki Ak tayin edilmiş
madığı için aradaki b~lukları tir. 
ıanatin ahengi dolduruyor. Zeki Aktan da açık kalan ispek • 

terliğe de hukuk mezunlarından HakTütkiyeyi bize coğrafyada beş 
kı getirilmiştir. 

iklime ayrrlmı§ bir yurd diye ta- -------------
rtıtırlardı. Bir cümle i~inde top- objektilte de dile geliyor. 
lanan hakikat serginin en güzel, Kalkınan Türkiyeyi, iıliyen 
en oriıinal cephelerinden birini fabrikayı, çalııan inıanları ol -
'eıkil temektedir. llık iklimler - dukları gibi görmekle yüzlerce 
den buzlu tepelere, •teplerden cild okumanın, yıllarca dolQlma • 
l>Qğmurlu vadilere kadar coğral. nın ve hakikatle alın alına gelme· 
l>anın bütün orijinali(esi burada, nin tadını dilinizin ucunda hiue

FLORl' ANIN iMAR! ' 
Floryamn imarı için imar mii§aviri 

Vagııerin bir plan hazırladığı doğrıı 
değildir. l' agner ilk zamanlarda böy
le bir teşebbüse girişmişti. Sonradan 
geri 1:aldı. Şimdi mimar Seyfi bu pro
je etrafında çalışıyor.,, 

Koyun fiyatları 
niçin yüksek? 

Kurban bayramının yaklaşması do
layısile kurbanlık koyun gclmeğc ve 
bazı cami avlularında satışlar yapıl -
mağa başlanmıştır. Bu yıl koyunların 
geçen yıla göre fiyat i:;Jarile yüksek 
oltlu5.1 r;:;rülr.ıe';;tct::ı-. ' 

Bunun sebebi, bir kaç defa yazdı • 
ğımız gibi sürü nakliyatının çok pa -
halıya mal olması şeklinde izah edil • 
yor. Satılmah ı. başlanan koyunlar, 
sekiz liradan ba.:ılamakta, 20 liraya 
kadar yükselmektedir. 

Bir profesör talebe 
yazılmak istedi 
Haber aldığımıza göre dişçi mek

tebine Almanyadan mütehassıs ola -
rak getirilmiş olan profesör Kantro -
viç gördüğü Jüzüm üzerine kendisinin 
bu mektebe talebe olarak kaydedil -
mcsi için müracaatta bulunmuşsa da 
Üniversite rektörü tarafından bu tale

5 ve 10 kuruşlukların 
ortaları delinecek 

Tedavüle çıkarılan nikel 5 ve 10 
kuruşluklarla, gümüş 25 ve 50 kuru9-
larm birbirine çok benzedikleri dik · 
kate ·alınarak birbirlerinden ayırt e
dilmesi için bazı yenilikler yapılacak
tır. Beş ve on kuruşların ortasına yu
varlak bir delik delinecek veyahut da 
bir yıldız deliği yapılacaktır. 

Diğer taraf tan öğrendiğimize göre 1 
Darphanede basılmakta olan bir ku -
rıışluk yeni paraların şekli beğenilme
diği için bastırılma işi geriye kalmış
tır. Piyasadaki bir kuruşluklar da 
toplana{'akbr. 

SARİYERLILERI SOYAN BİR HiRSIS 
YAKALANDI 

Sarıyer Jandarma kumandanlığı 

Kasımpaşalı Niyazi isminde bir hır -
sız yakalam. ıştır. Çok açıkgöz bir n ·ı 
dam olan bu hırsız Sarıyer civarmd:ı 

bir çok evler:ien yorgan, yatak, saat 
ve bun:ı. benze- ~":,•nlar çalmııtt r . : · · 
yazi hakkında Sa:- yer sulh hakimliği 

tarafından tevkif karan verilmiş, te-::.
1 kifhaneye gönderilmiştir. 

USKÜDARDA iKi EY YANDI ,, ' 
Üskildarda Selami Ll mahalle!:in

de Yunuslar sokağmdn. 7 numaralı Ef
timyanın c· ~nden y:ı ':; ' "Ikmış, lı 
evle yanındaki dokuz numaralı ev ta
mamen yanmıştır. Yangın, fırından 

alman yanmış kömürlerin tutuşması 

yüzünden ileri geldiği tesbit olunmu!]
tur. 

LEBLEBi OLAN BOP.Ul AR 
Eminönünde Kalenderhane mahal

lesinde Mektep sokağında lO numara
lı evde oturan Melek zabıtaya ba§ 
vurmuş, kurşun su borularının çocuk
lar tarafından çalınarak leblebicilere 
satıldığınr söylemiştir. Tnrif üzerine 
Akif, Emin, Fahrcttin isminde üç ço
cukla leblebici Osmnn yakalanmıtşır. 

KAIIVEDE ARBEDE - Kadıkö -
yünde şoför Muzaffer ve arkadaşı Sa
lahattin sarhoş olarak Hüsamettinin 
kahvesine girmişler, rnilşterilere kil -
für ctmi~lcr s3JldalyeleI"i devirmiş -~ . 
!erdir. 

Marangoz Fahirle kunduracı Fuat 
bu küfürlere kızmı!';jlar, ellerine ge -
çirdiklcri sandalyeleri Muzafferin lm
fasına vurarak yaralamı§lardır. 

TAŞLA YAR/LAN BAŞ - Üskü
darda Çinilide Solak Sinan mahalle • 
sinde oturan sepetçi Y..1nverle seyyar 
satıcı Şaban alacak yüzllnden kavga 
etmişlerdir. Enver ta§la Şabanın ba -
şım yarmış, yakalanmıştır. 

KAVGA - Bostancıda Bağdat 
caddesinde oturan Mu~tafa ile hrunnJ 
:Necati, kavga etmişlerdir. Necati de
mirle Mustaf anın başını yarmış, ya -
kalanmıştır. 

TEŞViKi SANAYi KANUNUNDAN 
iSTiFADE EDENl ER 

mektep çocuklannın giydiklerini 
anlamalısınız. Ben onlardan ko
nuşuyorum. Tramvayda, va.par -
da ve Tıer ikisinin bekleme yerle· 
rinde llasket korkulacak bir şey 
olmu§lur. Y anketid onun siperi 
ne sığınarak size yak!Cl§ır, bir 

mehtepliyi kucaklıyan o inar.ç 
verici hava içinde cebinizi soyar. 
Kuıkulanmadrğınız i~in, iti/seniz 
kakılsanız. da aldın§ etmez.siniz. 
Ve ancak iş işten geçtikten 5or:ra 
karakollara kO§arıınız. BunJan 
da acı•ı var. Bir takım dü~.':iin, 
ahlaksız çocuklar da kendilerine 
mektepli süsü vererek büyük cad
delcrdeJ ainema llapılar:nda tu

zaklarını kuruyorlar. En kirli 

kızların, Saman ishele•İ, yangın 
yeri mallarının da l~endilerini &a
tabilmek için kaskete ba.§ ınırdıık
larını görenler, söyliyenler aa 
değildir. 

Dün, kendisine ıırna§an kaı
ketlinin kolay dü§üşü, acemi çap
kın/an çileden çıkarmağa yeter. 
Bütün kasketliler de hep o alçak 
mahlUku görmeğe bCJ§lar. Bunun 
ne kadar kötü, korkulu bir §ey 
olduğu ap açıktır. Evet, ıaltla-

mak neye yarar! Mektepli bCJ§· 
lığı bir yandan halka tuzahlık, 
bir yandan da polise siperlik edip 
duruyor. 

Külccileri, loılracıları, kahue, 
§erbct taşıyan çırakları ıaymıyo
rum. Onlar da giyiyorlar, fakat 
ötekilerin yanında bunlar h=ç ka-

lıyor. Dört bC§ yıl önce bu nok
ta bizimle birlikte I stanbul ~arba· 
yının tla gözüne çarpmıı ve po -

liclcre emir verilmiıti. Halinden 
§Üphe ettiklerini karakola götüre
cekler ve kasket giymeğe hahları 

olup olmadığını anlıyacahlardı. 
Polisin bu hayırlı clavranı~ma 
mektep idaresince de yardım edil
mi§ti. Şapkalann içine bir mika 
zari yapılmış ve onun altına ço -
cuğun sınıfı, numara•r. adı ya=ılı 
bir kôğıd konmuı tu. Bunu her 
mel~tebin müdürü damgalıyarak 
verirdi. 

Poliı ilgisinin gev§eyiıi, idare
lerin başa çıkamayışı bu çok ye• 
rinde İşi kısırlaştırdı sanırım. Ge
ne yollarda, şurada burada anlat
tığım tipte mahliıklar göze çarpı· 
yor. Bu yazı, hiç bir haklı isteği 
çevirmiyen ilbayın •özüne iliıir -

se, umarım, ki eski kararı, daha 
he•kin bir koğalayır;la ortaya kor. 
l1u, gerçelden üstür.de durulma· 

ğa değer derin bir yaramızdır. 

~.o .. zgin 

ÜSKÜDAR V~PUR ISKF.l.F~İ~DF. PARK 
YAPlllYDA bu salonda gözlerinize bir sanat 

dekoru içinde serümi§tir. -------------------------------------------
iklimlerin eırarı diye bir §ey Yaz1sız Hik1J.9e: 

bi reddolunmuştur. 

Teşviki sanayi kanunu muafiyetle
rinden istifade eden sanayi müessese· 
lerinin dörder nüsha olarak tanzim e
decekleri 1935 yılı iş cetvellerinin bit 
istida ile nisan 1936 sonuna kadar 
mahallin en büyük mülkiye :imirinr 
vermeleri ve senelik cetYellerin tas -
hihlisinin bayramdan sonra Sanayi 
birliğinde ve Tasarruf cemiyetinde 
bulundurulacağı bildirilmektedir. 

diyorııınuz. Satiri Ertem 
Csküdar vapur isltclesinde rıçılan 

geniş meydana belediye guzel bir park 
yapmıya karar \'ermiş, yapılncr..lc tez-~OCukluğumdanberi beni sarmıı -

tır. Fakat harita renklerinin ben
de uyandırdığı intibalar ıadece 
bir rüyaya benzerdi. Fakat bu 
~iiyaların birer re•im halini alııı, 
'"•anı bir cu: daha ıııyun, topra -
icn, havanın acaip terkibindeki 
kqclrete inandırıyor. lnıan görü· 
)o, ki tabiat, yalnız edebiyatcının 
ltcilemindc değil,, . ıanatkar . bir 

yinatın krokilerini de hazırlamıştır. 
Amele sahayı düzeltmiyc başlamıştır. 
Parkta her taraftım görünebilecek bil' 

tarzda biiyük bir kaide üzerine Ata • 
türkün granit veya tun~tan bir Büsttı 
konulacaktır. 

Krurn köylerindeki cumuriyet mey
danlarına da Atatürkün Büstleri ko • 
nacaktır. İlk Büst Alemdağl için yap-

tınlmıştır. Yakında törenle yerine ko
nacaktır. 
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DiL VAZILARI 
Islavaca Rok, Latince 

clum, Türkçe Irk ve 
(Oracle) Ora
lrkıl sözleri 

Leh dili ile cenubu gabrbi İslav leh
çesinde ''ROK, RIK" kelimeleri .. sene" 
rusçada "kader, kısmet, kötü talih, ka· 
ra yazı" manalarına gelir. İslav diller 
üzerinde çalışan dilciler bu kelimeye 
bir muamma gibi bakıyorlar. Yeni dil 
mektebi müessisi Marr bunun "sema, 
kader,, demek olduğunu kaydederek 
tarihten önce "Yasefi" bir kökten gel
diğini söylüyor. Bunları «Güneş, - Dil 
Teorisi» ne göre analiz edelim: 

(1) (2) {3) 
Rok: oğ + or + ok 
Rık: ığ + ır + ık 

Bir yandan "sene" bir yandan «ka • 
der, kısmet, talih» anlamlarında oldu -
ğuna göre ana kök §U manada alabiliriz: 

I. Güneıin hareket manası. 
II. Güneşin hareketinden doğan za -

man manası. O halde: 
(1) Ana köktür. "Güne§'' ana mef -

burnundan çıkan "hareket'' ve «zaman» 
anlamlarında dır. 

(2) Ektir. Ana kök mefhumunun her 
hangi saha veya nokta üzerinde teseb -
büt ve tekarrürünü gösterir. 

(iğ + ır = ığır) v (Oğ + or = 0-
ğor) hareketin ve zamanın mukarrer 
bir şekli anlamına gelir. Dilimizde da
hi "iyi talih" demek olan ve eski leh -· 
çclerde "zaman" namasına gelen (O -
ğur) kelimesi bundan başka bir şey de
ğildir. 

(3) Yukarıdaki anlamlan tamamlar 
ve isimlendirir. 

(Oğ + or + ok = Oğorok) ve (iğ 
+ ır + ık = ığmk) şekillerinde ana 
kök kendisinden sonra gelen ve tekar
rür manasını veren elemanla kaynaşa -
rak ve baştaki vokal de düı1erek son 
morfolojik ve fonetik şekilleri elde edi
lir: (ROK) ve (RIK). 

Manalarına gelince; I. numaralı "ha
reket,, anlamına ''hareketin herhangi 
iyilik veya kötülük gösterir bir nokta
da tekarrürü,, demek olur ki insanların 
bir kanaatine ,göre "talih" ve "kader,, 
de bu suretle anlaşılır. 

"Irkı!" dır. Türk mitolojisinde meşhur 
bir kahin, filozof ve hakimin adı olarak 
geçer. 

"Oğuzname" nin Reşidettin t~rı,r,., 

dan farsça yazılan parçalarına göre 
"Türk türe ve ayinlerini ilk koyan bi!· 
ge Irkıl hoca olmuştur.,, Ebulgazi Ba
hadır Hanın gerek "Şeccrei Türk,, ve 
gerek "Şecerei terakime,, adlı eserlerin
de Irkı Ata'nın Türk bilgesi olduğu y~
zrlmıştır. isl5m dini çerçevesine girmi· 
yen Yahut türklerinde ve Orhun Türk 
kültürü tesiri altında yaşamış ve onla
rın bazı an'anelerini saklamış olan Bur
yat'larda "Irkı!" kültürü bugüne değin 
yaşamaktadır. 

Yakutların inamlarrna göre ilk 
''kam,, ın adı An Arğıl'dır. Buna dair 
şöyle bir menkıbe de söylerler: 

',An Argıl pek güçlü "oyun" (kam) 
idi. Ölüleri diriltir, körleri gözlü eder • 
di. Bunu ünii Tanrıya işitildi. Tanrılar 
Tanrısı büyük ve güçlü Kamı yanına 

çağırıp: 

- Sen bu gücü nereden aldın? Yap • 
tıklarım hangi Tanrının gücü ve ina -
niyle yapıyorsun? 

Diye sordu. An Argıl dedi ki: 
- Ben hiç bir Tanrıyı tanımıyorum. 

Her işi kendi gücüm ve kendime inan • 
la yapıyorum. 

Tanrılar tanrısı kızdı ve "An Argrl" ı 
kargayıp (lan~t edip) ateşe attı. Güç• 
1ü Kam'ın teni ateşin dokunmasile da
ğıldı, gitti. Bir parçası dağa çıktı, kur
bağa kılıfına girdi. Büyük Kam'lar bu 
kurbağadan türemişlerdir. 

Buryatlarda Iğıl Böge (kahin) kül -
tü vardır. Görülüyor ki Romalıların 
"Oraclum" lan Türklerin "lrkıl" veya 
«Argdıo mdan başka bir şey değildir. 

Oraklum: Oğ + or +ak+ ul +um 
Irkı!: ığ + ır + ık + ı1 + . 
Argıt: ağ + ar + ığ + ıl + • 
Etimolojik fark yalnız latince kelimt• 

lerin son eki olan "um" dadır. Bu ana
lizi karşıtaıtıntken tıi noktalartla t!ik • 

kat etmelidir: 

2 

Şlıbaae Faciası tahkikatı 
(ÜJ1ıyanı 1 incideJ 1 -,· rum. Okıt! Çalı~! Hayatmı kurtar. 

lunduğu tahakkuk ediyor. Çünkü ha-! Alınan tedbirleri Annene iki elle sanl!,, 
vanın yağışlı olmasına rağmen yüzde 1 Bu sözler üzerine çocuk çok fena-
yediden fazla meyilli ve çok tehlikeli o·· gOJ ren mek !aştığından kendisini babasının üze • 
bulunan bu yokuşa kum döktürme - rinden ayırmışlardır. Bir saat sonra 
miştir. • • f Niyazı hayata gözlerini kapamıştır. ı 

Ayrıca arabanın 22 senelik eski IS ti yoruz. MERHUMUN HOOALIK HAYATI 
bir araba olması da bu kazada ami' Merhum Niyazi, İstanbul Darillrnll" 

Faciadan sonra ya::mıış, framva.!J 
gXriilmekte<lir.. alliminin yetiştirdiği ::ieğerli mezun • 

şirketinin, vatmanlann uclcdiyeniı 
Fen heyetinin bu akşam veyahut lardaııdır. Büyük harp sıralarında 

yapacağı şeyleri anlatmıştık: Siııc-
yarın kaza yerinde bir keşif yapması Darüleytamlarda hocalık etmiş ve a-

malardan çık~ saatlerinde kalkacal ~ 
da mevzuu bahis olmaktadır. Bu ke- rada da kendisini, vazifeşinaslığı. do,;· 

arabalnn teknik kabiliyetinin son 
şifte, herhangi bir arabanın İ"indeki ruluğu, talebesine karşı gösterdiği a• 

.. haddine kadar urttırmak, fren tut· 
yolcuların adedine göre yokuştan na- laka ve şefkatle bütün muhitine sev• 

muyorsa, ön sahanlık dolmuşsa, a 
srl indiği ve daha yukarıdan hızlanan dinnişti. 

rabaya binenler haddinden fazla 
Ye frenleri sağlam bir arabanın yo - Niyazi, mütareke yıllarında, üt 

ise aral>ayı yii.riltmcmck, "/ rcıı lıtt· 
kuşta istenince durup duramıyacagw nört arkadaşile beraber, o zamanın 

rııadı,, l<ifmı .~cyriise/cr turihindc ri1 
tesbit olunacaktır. Darüleytamlar müdür veya mUdü 

lıir masal haline getirmek için la . 
Bugün işliyen 180 arabadan üçt! umumisile arasında talebe menfaaUe-

zım gelen kontrol ve miirakabay 
birinin de, kaza yapan araba gibi bo- J'ine dokunan meselelerden dolayı çı• 

kurmak, hm/dinden a.şırı rlolu ara 
zuk olduğu ve bu noktanın hatta ra· kan münakaşa üzerine hocalıktan ay• 

haları sifrcn 1ıatm111ıları mes'ul et 1 
pora bile geçeceği söylenmektedir. rılmağa mecbur edilmiş ve tamam l 

mek, 1ıatmanları da §O/örler gibi 
Vali ve belüdiye reisi Bay Muhittin yıl önce, biletçi olarak tramvay şir • 

arada sırada yoklıyarak içki kııl 
Ostündnğ dün bu kaza etrafında de . keline girmiştir. O günden bugün• 

lamp kıı1lmımadık1arım me11clnıu.1 
miştir ki: kadar bu şirkette çalışmış, müfettiş • 

çıkarmak, "son sefer,, 1•eya "rotaı 
"- Tramvay kazası tahkikatı ge . !iğe kadar yükselmişti. Ölürken: "ÇO-

yapmak,, bahanesilc arabaların ala 
rck adliye ve gerek fenni bakımdm. cuklarımı okutmayı unutmasınlar!,, 

l>ildiğinc sürülmesine mcyılcın 1ıer 
tetkik ediliyor. Mes'uller henüz tesbit diyen Niyazi öğretmenlik mesleğin • 

memek, arabalara yazılı olan hllll l 
edilmemiştir. Tetkilcat hakkında şim- :len ayrıldıktan uzun yıllar sonra bi • 

den artık yolcıı alınınca, hcrlıang 
diden bir §e-ty söylenemez. Kaza hak • eski talebelerini, öğretmen arkada.Ş • 

bir volcmıım dahi bir zabıta mcmu 
k"1ııda1.i rapor ancak pazartesi günii !arını gördükçe, onlara karşı büyük 

ru gibi kondoktöre durmayı emre verilebilecektir. yakınlık gösterir, eski hocalık yıllr 
debilmesine imkdn vermek bu ya 

Şehir meclisinin geçen celseki top- nnı büyük bir hassasiyetle anardı. 1 
:ıda işaret ettiklerimiz arasmdaydı t 

lantısuırla scçi"lecek bir heyetin has • ŞU ARABALARA BAKIN 
Bu işaretlerimiz ü.zerüıde ne de tahancle?'i clola.Jmasına karar veril - Harbiye - Fatih hattında işilye9 

mişti. Vç kişiden mürekkep olan bu receyc kadar meşgul olunmuştur 115 numaralı birinci mevki bir araba 
veya olunmaktadır1 Bunu bir an heyet ölenlerin evlerine giderek aile- dün kontakt yapmış, freni de iyi tut-
etıvel öğrenmek istiyoruz. 

Zerine taziyette bulundu. Ve hastaha - ı dığı için seferden çıkarılmıştır·. 
nelere de giderek yaralılann hatırlan- ______________ _, ---------------

d ACIKLI VAZIYET nı sor ıt.,, 

KONTROLÖRÜN HAYATI 
TEHLiKEDE 

Gazlı kangrenden ölen ispekter Ni
yazi ölmeden evvel on yaşındaki oğ . 

Bir ayağı kesilen 11 numaralı kon· luna vasiyette bulunmuştur. 
trol İsmailin sıhhi vaziyeti ağırcadır. Niyazı yaralandığı geceden beri 
Kendisinde merhum ispekter Niyazı· daima çocuğunu sayıklamıştı. Öldü • 
da görüldüğü gibi gazlı kangren baş- ğü gece kendisinde fenalık hissedince 
lamış ve bu yüzden evvelki gün sağ a- çocuğunu görmek istemiş, bunun U • 
yağı kesilmişti. Bu kangren ilerlemek zerinP oğlu oogan otomobille hasta
tedir. Bununla beraber hayatının kur- haneye getirilerek babasına gösteril -
tarılması yolunda bütün tedbirler a • miştir. Çocukla babası birbirlerine sa
lınmıştır. .. .. rılmışlar ve öpüşmilşlerdir. İkisi de 

Yelkenci Mehmodiu de sıhhall leh· o.ğlw:wı, bir '8.rahk Niyam oğluna §U· 

likcli görülmektedir. Diğer hastalar nu vasiyet etmiştir: 

Bayan Afet 
Cenevre Univers"tes"ndd 

Müh'm bir konferans verdi 
Kültür Bakanlığı tarafından Ce • 

nevrede Üniversite tahsil tarzını ya• 
kından tetkıK ve lca.hib9 memur bul11" 
nan Türk Tarih kurumu A.sba§kaol 
Bayan Afet evvelki gün Cenevre üııl
versitesinde Lozan sulh muahede9' 
hıı.hknuıa nır konferans vermiştir. IH 

il. numaralı "zaman" manasına göre 
de "zamanın herhangi muayyen ve mu
karrer bir parçası .. demektir ki "sene" 
de bundan ibarettir. 

ise günden güne iyileşmektedirler. "- Ben vatandaşUırımı kurtarmak 
I. - Türkçe (ır) kökünden gelen ke· Gazli kangren tehlikesi ezilme yarala- için vazife uğrunda hayatımı/eda cdi

limeler Mogollara da geçmiştir. Onlar nnda görtlldüğü için bu hastalar için yorum. Şirket annenle sana yardım 
"istikbali bildiren alamet ve işaret: rii· gazlı kangren mevzuu bahis değildir. edecektir. Artık bon sizden ayrılıyo
ya tabiri'' ~na~na ·~ruga'' kelime~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

zan muahedesinin hangi siya.gt('fe .,. 
kert şartlar altında yapıldığını Se1f 
muahedesine nazaran neler değiştiril
diğini vakalara istinat ederek anlat • 
mıştır. Bayan Afetin bu konf eran" 
profesör ve talebe tarafından büyUI 
bir alaka ile dinlenmiş, takdir edil • 
miştir. 

Bu kelimelerin "ziya, parlaklık, ay -
dınhk, fecir, ate§. sene" anlamına ge -
len türkçe "yaruk = yaruğ" köküne de 
bağlı olduğunu görüyoruz: 

Rok: oğ + or + ok 
Yaruk: ay+ ar+ uk 

«Kader», "sene" manalanna gelen 
"Rok" un eski devirlerde gök ( = güneş 
ve felek) mefhumlarile bağlı olduğun • 
da tüphe yoktur. Bu kelimeyi türk dili 
hazinesinde bulduğumuz "mm, urah, 
ırk, ms,, kelimelerile karşılaştıralım: 

Urah = Hüküm, karar, emir, yük -
sek makamdan çıkan ferman; ırk = ke
hanet, fal, talih; ms; rıs = talih, baht; 
ınm kehanet, fal, hurafe. 

Rok: oğ + or + ok 
Urah: uğ + ur + ah 
Ink: ığ + ır + ık 
Irıs: ığ + ır + ıs 
Irım: ığ + ır + ım 

kullanırlar. Halhas lehçesinde bu "yo-
ru,, dur. 

2. - Çuvaş lehçesinde "lrı" ve "Ira", 
"iyi ruhlar, ilahlar" zümresine söylenir. 
"in kun" talihli olmak demektir. 

3. - Yakutçada «Ira ve Irb, hissi -
kablelvuku, kader, fal, talih demektir. 

4. - Muhtelif Türk lehçelerinde şar• 
kı ve türkü manasına "ır" kullanılır ki 
eski manası ''İlahın sesi" dir. 

5. - Avrupa dillerinde mü7 ik havası, 
melodi maansına "air, aire, arı~ . ke • 
limeleri vardır. Bunun kökü tii:kçede 
"ır" ve "ırra ·• da aranmalıdır. 

6. - Türkçede drısıo kelim:si de ay
nı köke bağlıdır. Talih, baht dl"mektir. 
Buna "m" ilavesile "teşc'üm ve keha -
net,, manası çıkar Yunancadaki "Hriz· 
mou (= kehanet) kelimesinin k:)!:ü de 

budur. 
ABDULKADIR f'tVAN 

Fonetik icabı ana kök ikinci elemar:• 

la kaynatmış ve bunun da baş vokali 1 İsı.ınııuı Beleelıq"-ıi Bugün saat 
düşmüt olduğu halde bu türkçe keli - ~ h • Tı. f 11 de 

~~;~~;,~:,,·~~k d~~~~ .;:~~·ıı;~ç·:ı: ı "'e lılrlllllılyllallllrlosu :;~~~~i~ ;.,~: 
nnde (Cır ve yır = ) 'ır halınoe ya ·ı 

Atşam r·ı,,t 
şamaktadır. lr (türkü), kehanet. tanrı · 1111 
nın seai, söz, sihir. kader, talih. hiiküm 20.30 ca 
karar, zaman (güneş ve yıldız!arın ha- Büyük Opeı et 
reketi) gibi mefhumları ifade eden bü- 111 HRNA V 
tün kelimeler semantik itibarile biribiı· llllll:U Yazan: 
]erine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Rusçada A FtF OBA y 

.''ROK" kelimesinin çıktığı türkçe "Irk" 
kökünden «narekat» ( = çağırmak, ad 
vermek tekdir etmek): "narak" ( = mu· 
ayyen biı- müddet, karar, hüküm, kai -

Eesteliyen: A. BOEZR 

Frans1 z Iİt1nl rosu 
de); "Reç" ( söz, nutuk): "Rek" ( = ttAl.I\ Ol'EHETI 
söyledi) gibi rusça sözler türemiştir. 

Eski Romalılarda (kehanet, geleceği 
habet vt"ten ilahlar, bunların hizmetin -
de bulunan kahinler, yüksek adamların 
kararları) demek olan "Oraı-lum" kel'· 
mesinin sonund"ki "um" Jatin dilinde 
isimlerin bazı hallerini gösteren ek · 
lerdendir. K"elimenin asli şekli bugün 
prp dft1erfnde olan "Oracle" dır. Bu 
ıöz TOrk kUltüril ve Türk kültU ile ge!• 
miş o1an ~ir tUrkçe kelimedir. KökU 
clrk» dır. Bunun türkçedeki benzeri 

Bugiln Ma..ine s~ 
13,30 ve Hİ da 

Bu akşam rr at 
20,3'> rh 
Zozo I, 1 .1a 

ve Kof,nyot sle 

ŞEN DUL 
PEK YAKINDA iı .. _ ...• "' 

Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 

Fiatlar: 35-50-60-75-100-125 
Loca: 400-300-500. 

Tavla •lsabakamız 
Kahvecilere ve kıraathane 

sahiplerine 
Merak!ılan arasında tertip ettiğimiz tavla müsabakasına yakında ba§lr. 

yacağız. Müsabakalann ne suretle yapılacağını, oyunun adını rnüıabakalara 
yazılanlann adlannı ve resimlerini neıre tmek üzereyiz. Çocuk, asker ve tale
beden baıka Bay ve Bayan herkesin girebileceği bu müsabakalarda kazanı
lacak para mükafatı 100 liradır. Kazanan aynı zamanda lstanbul tavla ıampi. 
yonu ilan edilecektir. 

Bu müsabakaları kendi !<ahve, gazino ve kıraathanelerinde 'ırmak 
için kendilerile anlattığımız bu gibi yerlerin aahiplerinden baıl • · abaka-
mızı kahve~erinde yaptınnalc iıtiyenler biran önce gazetemize uirayıp ken
dilerini yazdınnabdırlar. 

Kısıklı, Kurtulaf, Eyüp, Şehremini, Oıküdar, Kadıköy, Beş.iktaı, Ama. 
vutlcöyü, Bebek. Büyükdere, Sütlüce, Kasımpaıa, Aksaray, Büyükadada mü
sabakalann nerede yapılacağı henüz tes bit edilmemiıtir. 

--------------------------------~--! ................ ~ 
Kızılay Kurumuna Yardım 

Kızılay Kurumu, bir çok kurumların yardımını temin etmek için dün dör
düncü Vakıf hanında ticaret odasında bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya bir çok 1 

1 kurumların ba§kanları i§tirak etmitler, yapılacak yardımlar etrafından glSrilt -
1 milşlerdir. Görüşmelerden sonra toplantıya iştirak edenlere çay verilıni§tir. Yu·ı 
lkarıki resmimiz bu çayda al!nmıştır, 

Bavan Afet 12 martta lzasmdatl 
bulunduğu Cenevrede Tarih ve Ark8" 
oloji cemiyetinde Türkiyede AlacahÖ
yükte yapılan araştırmalarda meyd•'". 
na çıkarılan tarihi değeri çok bUyill 
eserler hakkında bir konferans clab• 
Yerecektir. 

[ K!_.SAHABERLl!R J 
• Bir müddettenberi şehrimisd' 

bulunan İktisat vek&leti müşaviri~ 
den Von Porten tetkikatını biti.rılıif 
ve Ankaraya dönmüştür. 

• Nisanda gelecek olan şehirci~ 
mütehassısı Brüste verilmek tir.ere bl" 
lediyede müteşekkil bir heyet taraf# 
dan lstanbulun imar işlerine dair ha• 
zırlanacak rapor bugünlerde yazıla • 
caktır. 1 

Heyette muhtelif mesleklere nıeO' 
sup birer iza vardır. ' 

• Ankarada açılacak ikinci Univet' 
site için etildler yapmak ve Universl • 
tenin yerini tayin etmek üzere Berliıl 
Akademisinin eski reisi Polsing /tJY 
karaya çağırılmıştır. 

• Boğazlar komisyonu amiral ?delt'° 
met Alinin başkanlığında bir toplall • 
tı yapmış ve Boğazlarda milsadeıo' 

';akımından seyrüseferin emniyetini JıO' 
rumak için alınacak tedbirleri konul" 
"'luştur. 

• Vapurlardan halkın kolaylıl<~ 
t;ıkabilmesi için Liman idaresi tar& 
fından yaptırılan müteharrik iske:; 
!er bir iki güne kadar yerlerine kO 
caktır. ,-

• Kuruçeşme kömür depolarlll 
bulunduğu yerde kalması daha ınıı~ 
fık görillmüşiltr. r 

• Mis!tet denilen bir nevi un .,e -~" 
pek fiyatları yükselmiş: fiyatlar Y"" 

kırktan iki yUz kuruşa çıkmıştır.. _. 
• Haseki hastahanesinin tertiP 

Ufi tıbbi toplanmaların üçüne~_!: 
nn saat birde yapılacaktır. ıstD1·-

hekiınler de gelebilir. 
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l~_Y_a_b_an_c_ı_P~~-st_a~I ~ırkındanSonrJ 
~~~~~!!~~~A~d~D~~-f~E~~~~~ın~~~ın~:~ın~:~:~~~~~:~~~:~ın~=~~~~~~~:~~~M~:~;~;~!~:~~~ .. ;;~2;;;~;~;~~~=,~~ 
~un delillerinden biri de ötedenberi her türlü konfor tertibatını haizdir. Ge- Alek.an r omanın oglu, mff9 -·-............................................ -.. .:m::m::::i5Ei: 
<&elin arabası) olduğu gibi timdi de lin tayyaresi tngilterede büyük bir mu- Alek«ındr Dümanın oflu meı· E · f' d l d } 1 f 'k · · (•elin ' sasen mısa ır o a arı a ora. ası ı n esprıler şavurmakmış,· 
• tayyaresi) yapılmağa baılanma - vaffakiyet kazanan yenilik te§kil etmit" riri yeni bir piya yazmııtı. Bu- d H 11 · d d 

Ildır. tik (gelin tayyaresi) tngilterede tir. Evlenecek olanlar bu tayyareyi ki • na kendiaine olıumak için baba.ı· ~ıy h 1• a ~nne göre köşeli aya- ve savurmağa başladı: 
~Pılnuıtır. Bu tayyare üç ki•iliktir. ralamak için haftalarca evvel peylemek d O ı, er tara ı temiz pa bir oday - - Efendim, haşi sümme h~~A 
, s nı yemeğe avet etti. zaman· d kl k ~ca, 

11Yarede bir pilot mevkii vardır. Ge· mecburiyetinde kalmaktadır. Onun için I ı. Karşılı ı İ İ kanape; yanla cenabı rabbimütealin iradei süp • 
1'f lraıan iki mevki gelin ile güveği için- bu yeniliğin yakın bir zamanda tngil . lar Düma İ• lıüçük bir zemin kat· rmdıa koltuklar ve sandalyeler. haniyesine müdahale edecek zın. 
llir G l" ta oturuyordu. Bah.,.esi iki ada· O d .. .. · e ın tayyaresi süt beyaz rengine tereden başka memleketlere de geçece- ~ rta a, ustu mermerli beyzi bir dıklardan değiliz. 
bo,anmı tı B k l' · b k w • .. h · .. ··1.. mın ,,;;.,.lükle dolC1fabilece0 i ka • K ı r. u ren ge ının zam a • gı §UP esız goru uyor. .Jar kü•::~lıtü". • masa. apının yanında ayna, kon. Mevasimi erbaaya SÖZÜ-ÜZ 
lar kadar saf ve temiz olduğunu göste- u ~- } K } ·· t•· d b" ·rt l A m so. onso un us un e ır ç ı am yok Her mev:sı·mın· de b" ·ı ~ 

Alekaandr Düma, o"lunun evi- b ·· h" b d k · - · ır cı ve::!ı (J 5 a, sura ı, . ar a ' yapın~ çıçek. olduğu malumumuz.. Anladık, 
gıımaqı öğreriiniz.BunuJ lngilie1e kralının ne 11iıti. Yemekten aonra oflu ler. Yerde bır frenk keçesı. Dıvar- yaz· tabı"Aı s k 1 k . .. 

L · • • L. -Lt F-L 
1 

L__ 
1 

d v , ıca o aca , yaı gu • 
~ ... raeşlerinize de 1 gösterdiai pıyeıı o1myacUR ı. URa o1mmcu· ar a fotograflar ıstampa taplo- nes· elbette rtal v k k F 
~ ~ dan önce bahçeye bakan pence- ı R ç ç · · · ".ı: 1 o ıgı ya aca ·• a-Ogretiniz hususıyetler ar; us ar;nın ~e arıçesının taş kat gun·· eş bir tane olsa öpüpte ba· 

reyi kapadı. Birinci -denin or- . b•"smas res mlerı 
G 

,,-. a< 1 1 • ş k "An liki .. 
atiba Alman yada uykusuzluktan tngilterenin yeni kralı sekizinci Ed- taınıla Alelı«ındr deJi ki: DA A d d ı k l ıma oyayım. ge ye goz laaUzta . 

1 
ana, o a a ya nız a mıştı. k k k d. . d hah t 

"' np o an pek çok kimseler vardır. vard bir çok yenilikler yapacağına dair Oil . K . l ırpara ve en ısın en eıe • 41Unu . . 
1 

k k" b - um, fU pencereyı aç· ıraathanelerde resım ere arka . t• v. . . 1• ğil ··sı 
n ıçın o aca ı u memlekette ettiği vaadi tutuyor. Tayyare ile gezi• dö . k b .1 kA v l ıgını · gız ıce parma e go ere • 

:ku dersi verilen klinikler açılmıttır. yor, teırifatta değitiklikler yapıyor, u. «ın a. 81.~ı ~en, ıHs am 1d agıt ~nna rek:,, o güneşten daha üstün bir 
Unların bir tanesi Stutgard'da faali _ zun matemin ticaret ve umumi i•ler ü _ - Neden, baba? Çok aıcalr yuz çevıren acı, o ıvar senın bu af tab ı.., ··ı d b 

)et :s d b . . 1 . .. d ı ı ra • .şan, onu go ge e ıra• 
te bulunuyor. Her uykusuz, itini, gü zerinde fena tesir yapacağını söylüyor. mı uar? ~~ar enım, resımk'e:ı goz edn g~- kacak bir mihri drahşan var. lşte 

tUnu bitirdikten sonra buraya gelip ya• ihtiyar asılzadelerin hayretine ehemmi• _Hayır, ba#asene bir az laaua çırıyor, cananının mı arıyor u. . k k k 
~a uzanıyor, bir hasta bakıcı kadın yet vermiyerek re~ingotun resmi tö • uermek için! Kocakanlar sökün ettiler: benı ya ıp ya ıp avuran o .. 
"'V)'llunu pkaklarım ovuyor, bir dok - renlerde giyilmiyeceğini bildiriyor. _ Kalispera pasamu !... Suya nakli kelam ediyordu: 
to~ çok güzel bir uyku geçireceğini te· Britanya sanayii .panayırının açılma Hit/er, gamalı /ıaç Ellerini Dananın eteğine do. - Onu da anladık, Aadadayız. 
: ediyor, kendisine Tevrattan iki sa• töreninde dizbağı satan bir tacirin ser- kundurduktan sonra yere kadar Dört tarafımız su amma deniz su-

e okunuluyor, ve sonra uykusuzluk gisi önünde durmuı. etrafındaki reamt wıe sı'nemadakı·ıer •• 
baata1 ~ ı 1 b d " sarkıtıp acemı· acemi temenn .. lan yu. Tatlı su devede kulak, daha 

ı.ına tutu mut o an u a am he- phsiyetlere ehemmiyet vermiyerek u 

lben derin bir uykuya dalıyormuı. rantalonunun paçalarını sıvamıı ve diz· Hitler bir gün lnya/etini oe savurdular: doğrusu yok mesabeeıinde. Bu da 
Kliniğin her odasında böyle bir lev- bağı kullanmadığını göstermekten çe- ıelılini deiiftirerek bir sinemaya - Biz bilmiyor alaturka selam, meçhulümüz değildi. Keyfiyeti 

ba vardırr "Uyumayı öğreniniz ve karo kinmemiıtir. gitti. Bir ara ekran üerinJe ga· ikram; Türkikada hits bilmiyor. mezbureye vakıf olarak işbu ce • 
detlerinize öğretinir.,. · • iki rontkenci Sovget malı la°" göründü. Bütün •yİrci· O ki bir kusur yapiyorµz, bakma zıreye geldik; bile bile lades, bu• 

•lk nüfııs sayımı az kalsın ler hürmetle ayala kalktılar. Yal· pasam! raya düştük. Baş gelen çekilir, kat 
ı. /ilimin muvaf /akıqeti H" l • .J 1a la v B' ta fta d b oı,. ihtillil çıkaracakmış/ na ıt er yennue otanıyor, açın Hacı, eğilip büküle büküle, ge. nacagız... ır ra n a u su-

Taa ajansından: oradakiler iiurinde yapacaiı te- ri geri çekiliyor, duvarlara çarpı • suzluktan yanıp kavrulurken yanı 
Anupada yapılan ilk nüfuı sayımı • Leningrat röntgcnoloji emtitilaUnde nri anlamak Utiyorda. yordu: başnnızda abıhayatdan daha muh· :n : ihtilile sebep olmasına u bir çalıpn iki genç ilim yapyan bir ada - yanında bulanan 6ir otlam o- - Estagv funıllah estağfunıl - yi "yine Angelikiye göz kırp!p 

Y mııtı. On sekizinci asrın sonun- mın lenf damarlarının resmini ika ıuağı ' 
da Britanya parlamentosu memleketin ile vazıh olarak almaya muvaffak 01 • mamna uararak Jetli iri: Iah! .. Eteğe varmak da ne oluyor? işaret ederek:,, Bir içim suyu ya• 
~iıfuaunu saymak kararını vermi9ti. Fa- muşlardır. Muvaffakiyetle neticelenmit - Ba tle •enin ııibi Jiiflinli- Beni mahcup etmeyin, yerlere ge- na yana, yutkuna yutkuna seyret. 
at baılannda bir çok papazlar bulunan olan bu ilk tecrübe fen ilcmi için kıy- yona ama, ne de olsa 6ir ıey çirmeyin Allah aşkına .. Kafi yet- mek.. Buna hangi can dayanır, söy 

baııc bunun aleyhinde ayaklandılar. metli bir keıif olmuıtur. Bu sayede lenf MJUlirmemelı ltbuntlır. Banan ti, vallahi gücenirim. Ayak türa - leyin kitabınızın aşkına! .. 
Papular halka Hureti Dawdun damarlarının tetkiki ve bu damarların An liki k Ik k H te tcvr l h k. . i.,.:n .en de 6iWn ııibi 7apmlılı • hınız olayım fakiri üzmeyin!.. ge a ar en acı e • 
••- ı gu aözlerıni okuyorlardı: yaptığı hastalıkların da ..,röntgen . vası- ~· 

=~1,~-.,»-m 1arailin nüfmwua tq- taaile tefhiıi mUmldln olabilecektir. sıra/ Kadınlar baştaki kanapeyi gö~ ğine yapıştı: 
-:11 DaTaeta telkin etti. Ba 'heraket ı ı terfyorlardı: - Kahve mi?. Vatlahi raha~ 
~m hOflUla citmedi. o uman Da - Avam Kamarasında cid- Ya yalmurıu oıdrsa.. - Otur hurda pasam, senin ra- bamıa, otur oturduğun yerde. Kül 
::t,!':.u ,...kla cünab itledim,,.d~ dilik bozulmıga başlamış Ôfrefmen bir peaia ,..... hat bak! feto lüzum yok, kahve n~u mu• 
.._.ekete ":.::. ~d::. ~= -:;: İngiltere avam kamarasının ciddiliği lıaldıraralı Nrtla: -La vallah sümme billah o baş tadım değildir! 
IEiti haatabktan öldü.,, ve meb'ualarm an'anelere olan hürmeti - Haoa iyi olJafa _,,..,. be- sedire dünyada geçmem. Haddimi Kız, dinlemedi: 

Artık mukaddes kitabın bu açık söz· pek çok methedilir. Fakat zaman orada fUllUlll üerinde ne •öriiriis1 bilmez değilim. Nisvana karşı mü· - ltsmiyorsunuz kahve? .. Pe • 
Jeti karıııında parlamento kararını ge- da tesirini göıterınit yavaı yavaı avam - Mavi •ölı 6eyca 6alrdlar, balatsızlık ve tazimsizlik edecek ki, getirmiyorum. Ben baska ia 
ti almaya mecbur oldu. Bundan sonra kamaraaının ciddiliğini bozmaya bat • gii ' kabalardan sa hiç değilim. O ma- vak! 
lııcak 1800 de nüfus sayımı yapıldı. lamıttır. Geçen günler kadın meb'ua • IMf·-· .. I . h t ha 
11 

• lardan Ledi Aıtor kürsüde söz söyler - - Pelı ıımel, )'CI NnHı 7GfmııT- kam sizlerin, ası sıız ra a ıruza - Biraz sonra, elinde bir tepsi 
Sıvaslopo/,, qalınız ken bir meb'uı ayağa kalkarak meclisin la olarsa? km, Allah şahit, ben kendi evim- ile odaya girdi. Tepsinin üstünde 

ICaradenizde deaildir kahka~aıan arasında dedi ki: _Şemsiye wöriirlist de imişim kadar rabatnn. tatlı kasesi, gümüş kupalar, ku • 
o - Söz aöyliyen pek muhterem baya• Angeliki, kocakarılarla yine palann birinde tatlı kaşıklar, bir 

lnsilterede ''Sivaıtopol" tehrine git- nı gecenin bu saatinde takip etmeye hiç nımca bir kaç laf geçti. Dedikleri- tabakta da ıslatılDlI§ elbezi var • 
'-k için yurlmıı olan bir mektup Ka- de niyetim yoktur. .--• Bilir misiniz? - ni ve onlann cevaplannı tercüme dı. 
~denizin bu büyÜk limanına gönderilir. Ledi Astor sözleri araaında ıu cevabı 
.,,lkat üzerindeki adreste yazılı olan i • verdi: Dünkü Sa,muzda eordaklarumz •• etti: Dana yine yerinden fırladı: 
~de b~r adam bulunamayınca iade edi- - Bana öyle geliyor ki bu meclisin cenplanı - Beni~ mamaya~ teyzeye ne - Hoppala!. Bu obnadı işt.e. 

· Tabil mektup Londra postanesine 1 pek muhterem azalan iyi bir yemek ye- 1 - "planeur = plinör" nedir? soyled.i~ ~ıliyorsumu · .. Bu pasa Yine sana eziyet oldu, yonıldub. 
telir. G<Snderenin de kim olduğu belli- dikten sonra pek neıeli oluyorlar ve en fe - Motönüz tanue. pek kıbırsız, pe~ altsak yure~ a • Tatlıya ne lüzum vardı a mele • 
~dığı için yırtılıp atılacağı sırada. na pkatan yapmaya müstait bulunu • 2 - Kör alfabesi nam yapılmııtır? dam. Onda egoızma nasın dıyor- v. ., Tatlı baligan mabeliğ mev. 

memleketinde. ''Sivastopol" adında yorlar ! - Kabarlk noktalardaa mütetekkil ·· k d k d" · be gım · -- ---en L-~ : ..... _A._.__ı_..._ lar tur se, on. a en mı yen • cut. ~uretlen"n"ız tatlı, sıre· tleriniz 
~tanesi olmıyan küçük bir kasaba bu• / • .. J kk ..._,,,, .._... .,...-ucrua- -''lllduğu bir memurun naaılsa aklına Beş p anoruen müre ep 3 - Habeı parasının adı nedir ve mek yok, dedım. Mama da, teyze tatlı sohbetleriniz tatlı.. Artık 
telir. Vaktile Kının harbinin bir hatı· bir hava tireni kaç kuruı eder? de ne soyleyor bili~niz? Evet d.i- yet~iyor mu a mübarek? 
..._ olmak il.zere bu kasabaya "'Sivas- Tal 81 kuru yorlar, sen pek kaklı. Bu adam bır A l'ki t . . . f' .. 
toı>o1,. denmiı. Mektup hemen oraya Tae ajanıından: . -;-_ .. ;;r canlı n!°ıııak bir tohum- prens benziyor. Buyuklen buyuk, .. .. nge 1 ' epsıyı mısa ınnın 
tflnderilir. Şubatın sonlarmda bir tayyarenin dan çıkmııtır.,. nazariyesini kim kur- kuçuklen kuçuk muamele yapı - onune tuttu: 
. Bunu yurp postaya vermiı olan ta• çektiği beş planörden mürekkep bir ha- muıtur? - Bizde bir lif kullanıyorlar: 

tır de oralı imiı. Mektup kendisine ve - va treni Moakovadan Ukraynaya hare- - lnsiliz alimi Hanef· yor Dini. ısrarlara rağmen, o ha~ Ne zaman ahbaplar barabar tatU 
~· Zarfm il.zerinde türlü türlü pul - ket edecektir. Kadın pilotların idare et- 5 - nnnyada kaç hUkOmet vardır? . . vı"yor daa tatli konusı'yor Göre • 
.. · b ıl d 'ba "' sedı'r dedı'gıv• yere hır türlü geçmı- .. ' • 
L r ve damgalar bulunması tüccarın tikten ir tayyare ve iki pl.nör en ı - - 82. ks' . kad .. l be keD 
q°luna gider. Nihayet pul meraklıların- ret olan bir baıka tren de Moakova yordu. Angelikinin senli benlice: ze ınız ne ar guze ' n • 
darı biri bu zarfı yedi bin beı yüz fran- hanlisinde uçacaktır. Bu iki hava treni YENi SORGULARIMl7. - Uzatma vre, otur benim ha- di elimle yapti.. . 
la satın alır. üç bin metreden bet bin metreye kadar ı -Afrika ka9 devletin mu.temle- tir kirma ! Demesi üzerine, (batı. Dana: 

Mıı•o/1·11ı' romancı bir yükseklikte uçacaklardır. keaidlr?· Ve ban&i devletlerin? nn baııunda. emret!) diyerek baş - Hay o güzel elciklerin dert 
..-. 2 - Hangi hayYan a,.kta uyur? ~ · t N tl b • k t kanapeve g~ti. görmesın. J. e mu u unu yıyece 

t • ~lyan Ba!~kanı Muasolini ilk töh· TRAMVAY ŞiRKETi YOUARIN TAMiRiNE 3 - Sfinkı nedir? ~ohhet ba~lam11:tı. Türkçe hiç ağzn ! diyerek kaşıklardan birivl 
etini pzetecilık sahasında ve roman - 4 - "'Mes'ut oldukça dostun çok - " b tılıJrta yapmııtır. (1910) senesinde (Po- BAŞLIYOR olur,. MSztlnU kim aöylemiftir? bilmediklerinden hah.seden mada· aldı. Tatlıya daldırdı. Kaşık 8 

• 

~~) gazetesi için (Claudia Particella) Tramvay ıirketl milhendl.slerinden 5 _Hangi deniz diğerlerinden aı- malar, Dananın her söylediğini tar gibi değil. Gül 'murabbası lo-
-niılde bir roman yumııtır. Bu roman ikisi dün sabah belediyeye giderek çaktır? kurt gibi anh~·orlar. çatra patra huklaşmış. 
llzetede tefrika aurctile nqredildiği za fen heyeti mUdilı11 HUsnU ile görllt • ı;.------------•ı matra patra. meramlarını ela tiirk- Angeliki, başka bir ka§ıiı k&-
"'- tenkitçiler tarafından çok iyi kar • milşlerdir. J t b ·ı · batırdı 
111.. .. ___ tır F'-'-- da SEBZE HALllJrwl llLIŞMl7ll~AR "e olarak, mükemmel an a a ı ı • seye : i,----uıut • --t on n ıonra araya Bu görüşmede, tramvay hatlarmm CM aı "'< 

1
.6>1uc harp girmiı, daha sonra Muı1<>- geçtiği yollarm tamiri meselesi gö • vorh:ırdı. - Size ben verezeyim ! 
llıi ibtiW teıkilatı yaparak Roma Uze- rlleUlmilştUr. Seme JWindeki komisyoncularla . 11ilnA, ~7.lerini c:nıanından a- Hacı, dizi dizine çarpan, ıhk 
::ııe YllrGmut ve İtalyanın mukaddera • TramVay tirketfne bozuk yollan eenaf ve mUetabelller arumda ~kan vırmıvor. al!zt 8C'k aiTzmrn icine neresi yüzünü okşıyan Rum dilbe
.. batma ceçmiıtir. Muaaolini ltalyan yapması için mttteaddlt defalar emir anJaşmazlıklan halletmek üzere Mrt l-~ kıvor, durmadan çene işletiyor- rinin karşısında o kadar apışa kal• 
~eti reisi olmakla beraber gazete- verilmesine rağmen tamirlere bqlan- Jdtllik bir heyet ee<:ilmiştir. Bu heyet rlu. mıştı ki kendini unutup ağzını aç• 
~ ._ ~' defildir. Sık akma mamışb. dün topl1nm11, Ud meseleyi tetkik e- RP1. tuthr istif'~al"'"~an pnnra mr~, o dilber de kaşığı dudaklan-
ht eler ft ldtllplar yazar. Yalnız artık DUnkU görüşmede, evvell nerelerin denk karar vermiştir. Heyet bundan • 
..._ 11.ıchlı roman cinıinden bir .bqb tamirine baa~ ~bl~.s>~'!- llODl'& ıtı.ıum görllldllkçe topJanacak • havadan. sudan açtı. Adanm faz - nm arasına sokuvennişti. 
"er :va1m1m'Jtır. l tur. tır. - la sıcaklığından girişti. Meğerse (Aılaıll ~>. 
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ltaı1anlar Bas Kassara Şimal
den, Cenaptan taarruza geçtiler 
imparator yardım~ koştu, Ras Kassa ile Ras Seyyumun 

ricat yollarının kesildiği söyleniyor 

Rasların hükumet merkezine ihanet ettikleri şayiası son 
taarruz üzerine teeyyüt etmemiş bulunmaktadır 

ha ltaıyac - Habeş meselesi mUhim bir sat 1 
~a girmek Uzeredlr. Aakerl ve slyaal vui 

3'ete dair gelen haberler bUnu göstermekte 
dir. lılakaJlede İtalyan kuvveUerl Aradam 
!Satını aldıktan aonra bir kaç gUn durur gl 
btoırnuolar, sonra cenupta Ambalaglye yürU. 
ltıeye bqlaml§lar ve buruuu da kolaylıkla 
'hnıılardı. Böyle bir vaziyete Habeılllerin 
'l'eınbtendekl kuvvelerine kumanda eden Raa 
~assa ve nas Seyumun yandan ltaıyan cep. 

eatne taarruzları beklenirdi. Böyle blr ta • 
lamız hareketinin görUlmemesl hayreUe 
te1Akki ediliyor ve bir taraftan da ltaıyanıa. 
l'lll Raa Kassa ve Ras Seyumla U)'Uftukla • 
;nıa dair §&ylalann dolaştığı söyleniyordu. 
lalyanıarın Milletler Cemlyetlnl blrtarafa 
bırakarak doğrudan doğruya Habqlilerle 
IUJh mUzakerclcrlne girl§Dlek ntyetınde bu • 
1Unduklarma dair gelen haberlerde bu iki 
!\asın merkezi hUk<\mete blyanet ederek ı _ 
taıyanıarla uyu,tukları pylalannı teyit e _ 
der glhi oluyordu. İtalyan kuvvetlerinin, yan 
laranarmdan emin olduklan için pervasız • 
C& ilerledikleri bu arada llerl sUrUIUyordu. 
liatbukl d!ln gece gelen haberler ltaıyanlann 
~aa Kassa. kuvvetlerine flmalden ve ce _ 

lluptan taarruz ettiklerini, bUyUk bir mey _ 
dan muharebe.sinin ba§ladı~ bildirilmekte • 
dlr. Bu ltlbarla Raslamı ihanetine dair or _ 
taya atılan §a;>ialann fimdlkt halde amlaız 
Olduğu anlaşıtıruı:ı bulunmaktadır. Gelen ha. 
bcrıer §unlardır: 
P.!EYD'AN MUHAREBESi BAŞLADJ 

Roma, 29 (A.A.) - Mareşal Badvg· 
lio 140 numaralı resmi tebğiliğinde bil
diriyor: 

İtalyan kıtaları, Ras Kassa kuvvet . 
lerine cenuptan ve şimalden ayni za -
tt'anda taarruz etmİJlerdir. Dün p -
fokla beraber, büyük bir meydan muha
rebesi başlamıştır. 
RAS KASSA iLE SEYUM iHATA 

' ilama, 2Sl (A.I\.) - Havas ajansı mu 
habirind~: 

Askeri mahfcller. !talyan kıtalan -
nın, Ras Seyum ve Ras Kassa kuvvet -
lcrini ihata ettiklerini iddia etmekte • 
dirler. 

İtalyan'la:, cenub ve §İmalden, iki 
Yolu da kesmişlerdir. 
Hameş1erin Tacaaze nehrini takibede

rek, yol, köy ve her türlü menabiden 
tnahrum o!an Avergable mıntakasmda 

teri çekilmekte oldukları tahmin edil· 
lbektedir. 

Uçüncü !taJyan kolordusu, garbe doğ
ru hareket ederek. Ras Kassa ve Ras 
Seyyum ordularının son selamet yolla • 
rını kesmeğe çalışmaktadır. 

ADISABABADAN CIBUTIYE SON 
TREN 

Aaddiı - Abeba, 29 (A.A.) - Bu sa
bah Çibufiye ıon ekspres treni hareket 
etrniıtir. Yağmur mevsiminde bu servi -
•in tatili adettir. Ekspres servisi gelecek 
lylarda ba!hyacaktır. 

HABEŞ iMPARATORU ŞiMALE 
YARDIMA KOŞTU 

Roma, 29 (A.A.) - Asmara'dan ge
len haberlere göre, Habe§ imparatoru 
fena vaziyette bulunan şimaldeki Habeı. 
ordularının yardımına koşmak için taze 
kuvvetlerle Dessie'den hareket etmiJ -
tir. 

GRAZY ANt DE SOMALIDEN HA -
RARA DOGRU YOROMEK UZERE 

Roma, 29 ( A.A.) - Süel mahafil, So
malide harekitın yakında yeniden baf" 
hyacağınr tahmin ediyorlar. Orada Ge -
neral Graziani, Egelli'ye kadar ilerle -
dikten sonra, kuvvetlerinin külli kısmı • 
nr İngiliz somalisi hududlarına doğru 
yığmış bulunuyor. 

Dört fırka ile 80 tane bombardıman 
uçağından mürekkep bulunan bu kuv • 
vetlerle General Graziani, Harrar üze -
rine yürüyecektir. 

ITALYANLAR AMBA ALAGIYI NA. 
SiL ALDILAR 

Roma, 29 (A.A.) - Uk gelen ha • 
herler, Ras Muluceta kuvvetlerinin, 
Amba Alagi' de Amba Aradam muha • 
rebesinde dayandıkları kadar dayana • 
mamıı olduklarını göstermektedir. 

öyle anla§dıyor ki Habe§ler 10.000 
den fazla değillerdi. 

Ras Mulugeta §İmdi, kuvvetlerini 
Amba Alagi'den takriben elli kilomet
re ötede kain AJiyangi gölü civarında 
yeniden tanzim ile meşguldür. 

Ras Mulugeta imparatorluk muhafız 
kıtaatından }'eni yardımcı kuvvetlerle 
Raı Çetakkiay'nın ordusundan tnüfrez 
40.000 kitilik bir kuvvetin gelmesini 
beklemektedir. 

1talyan uçakları buralın tarassut al
tmc,.a bulunduruyorlar. 

Londra, 29 (A.A.) - Röyter bildi
riyor: 

Eritre kaynaklarından gelen haber • 
tere göre, Habeıistanın §İmal kapısını 

teıkil eden Amba 9 Alagi, büyük bir 
mukavemetle kar§ılaşmıyan İtalyan kı
talannın eline geçmi§tir. 

İtalyanlar, burayı almak için üç kol
dan ilerlenıi§lerdir. Sağ ve sol cenah 
kollan, merkezden daha hızlı ve daha 
ileriye doğru olarak hareket ederek bir 
kıskaç vazifesi g<Jrmüılerdir. Merkez İ• 

ıe doğrudan doğruya Amba Alagi üze
rine ilerlemiı ve nihayet üç bin metre 
kadar irtifada kain bulunan bu geçidi 
ele geçirmittir. Bu tarruz bütün hedef
lerine varmııtır. İtalyan ileri kollan bu
gün Amba Alaginin bir kaç kilometre 

gerisinde Aıangi gölü ve Quaraı:n ıehri 
istikametinde bulunmaktadırlar. 

Yine Eritre kaynaklarından haber 
verildiğine göre, iki !talyan ko-lordusu 
Tembien'de bir çevirme hareketi yap,• 
maktadırlar. Bu hareketin hectefi, tRu 
Seyum ve Ras Kassayı bir muharebe 
venneğe mecbur etmek veyahut bu or
duların ufak ufak gruplara ayrılmak 
ıurctile cenubu garbideki çetin patika 
yollarından geriye çckilmeıi neticesi • 
ni elde etmektedir. 

Diğer taraftan Amba Alaginin ftaı. 
yanlara dü§mesi, esasen Raa Seyum ve 
Ras Kassa ordularının iate ve levazım 
nakliyatını daha ziyade güçlettirecek 
mahiyette bir hidisedir. Bazı müphit
lerin dediklerine göre Amba Alagiden 
öteye ta Magadala'ya kadar yol açmak 
tadır. 

Adisababa, bu ana kadar Amba ~lı
ginin !talyanların eline dUttüğüne dair 
hiç bir haber vermemiştir. 

Eritre kaynaklarından gelen aon ha· 
berlere göre, Habeı askerleri buıUn 

Amba Alagi'den 40 kilometre kadar ce
nupta Aıagi gölü mmtakasında top • 
!anmaktadır. 

GOCAM'DAKI ISY AN HAREKETi 
Adisababa, 29 (A.A.) - Röytcr bil-

diriyor: \ 
Bundan bir kaç hafta evvel Gocam

da çıktığı heber verilen ufak isyan, her 
halde bastırılmış olacak ki evvelce ora
ya gönderilmit olan 2 500 kadar Habeı 
askeri, dün Adiaababaya dönmüt ve ıe
hirde bir ~eçit resmi yaptıktan sonra 
cenup ce_ehesinc liırekct qle~tir. 

RASLARIN VAZiYETi VAHIM MiT 

Roma, 29 (A.A.) - Marepl Badog
lio, ikinci Tembien muharebesinin kat'i 
bir aaflıaya girmekte olduğu ve çevril
mit olan Raı Kassa ve Raı Seyumun 
durumları pek vahim olduğunu bildir• 
mittir. 

Roma, 29 (A.A.) - Marepl Ba -
doglio, telgrafla bildiriyor: 

Birinci kolordu aıkerleri. Amba A • 
lagiyi zaptederken, ikinci kolordu ve E
ritre kolordusu askerleri Raı Kassa kuv 
vctlcrine gerek cenup, ıerek şimalden 
hücum etmiılerdir. 28 ıubat cuma gü

nll pfak vaktinde batlıyan büyilk mu • 
harebe hllA devam etmektedir. 

Roma, 29 (A.A.) - tyi haber alan 
e§lıasın söylediğine göre, Ras Seyum 
ve Ras Kassa ordularının İtalyan ordu-
lan tarafından çevn1miı olmaları key -
fiyeti bugUn bir emri vakidir. 

Japon yadaki • 
ıs yan bastırıldı 

. (Ustyanr 1 inenle) } 
Aslln-e kumanda etmit olan, yedinci 

Piyade alayı kumandanı yibbatı !tira -
to'dur. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Hükumet kuv
•etlerl. batbakanlık binasına yerlepnif 
bulunan asilerin umumi karargihını bu 
l&bah 7,45 de itgal etmi§lerdir. 

ISYANIN ELEBAŞILARI KEN
DiLERiNi öLDURDOLER 

Tokyo, 29 (A.A.) - Hükumetin em 
ri üzerine, isyanın ele batılan olan 18 
•ubay rovelverle kendilerini öldürmÜ§
lerdir. 

Radyo istasyonlan, asilere müheyyiç 
beyannameler neşrederek neferleri im
Paratorun emrine itaate davet etmekte
dirler. 

Asiler. grup halinde teslim olmakta
dırlar. Bunlardan 590 nı silAhlannr tes• 
litrı etmitlerdir. 

Genel kurmay başkanı Prens Kanin, 
'Yl<lldenberi nekahat devrini ıeçirmek 
tlıere bulunmakta olduğu Odawora'dan 
tece yamı Tokyoya dönmüştür. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Anlatıldrğmı 
C6re, asiler ikametglhını ı:aptettikleri 

zaman, batbakan Okada, hadiseyi vak-f 
tinde haber alarak saklanmııtır. 

Bütün giln, asilerin mevcudiyetine 
rağmen, saklı kılmıı olan batbakan 
perıembe günU lraçmafa muvaffak ol -
muıtur. 

Bay, Okada, cuma günü öfleden son
ra, Bay Goto vaaıtaaile imparatora iıti
faaını vermittir. Fakat imparator, bu is
tifayı reddetmiı ve Bay Okıda batba -
kanlıkta kalmııtır. 

Hükumetin beyannamesi, batbakan· 
hk veklletinin Bay Goto'dan geri ahn
drğınr bildirmektedir. 

Cuma ıünU amiral Okada, kanpk • 
Jıklardan miltcvellit samimi teessüfleri
ni imparatora arzetmi,tir. 

Sanıldığına göre aıiler, yanbşlıkla 

Bay Okada'nın kayın biraderi olan al
bay Dengo Matsui'yi öldürmütler • 
dir. 

Albay Matsui, Bay Okada'ya bir az 
benzemekte idi. 

ASiLERE BEYANNAME 

Tokyo, 29 (A.A.) -
hü, aailere radyo ile fU 
neıretmİ§tir: 

General Kaa • 
beyannameyi 

''Askerler, imparator, sislere qlala
nnıza dlSnmeyi emrediyor. Cesaretinize 
ve rabitlerinize kartı gösterdiğiniz aa • 
dakate samimiyetle hayranu. Fakat on
lar hatalarını anladıktan için, siz de, u
tanç duymakıı.zm dehalet edebilirsiniz. 
Hareketinizde ısrar edeneniz, asi mu -
amelesi g<Srecekıiniz. Mevzilerinizi ter
kederaeniz af olunacaksmız. 

İmparatorunuza, milletinize ve telAJ 
içinde olan ailenize dönünüz.,, 

!ayanın ıon buldufunu bildiren re. 
mt tebliğ, asilere verilen son mühletin 
kan dökülmesinden kaçmmak arzuslyle 
verildiğini izah etmektedir. Tebliğ. or
du liderlerinin asileri teslim olmağa ve 
asil bir cesaret gösterdiklerini ilave et
mektedir. 

SiLER NASIL TESL1M OLDULAR 

Şanghay, 29 (A.A.) -Bu sabah Tok 
yo asilerin iıgali altında bulunan mev
zilerin üzerinde uçak tayyareler bir ta• 
1mn beyannameler atıp. aaneri teslim 
olmağa daftt etmiıtlerdir. General Ka
tfyi'nin kumandasındaki kuvvetler iler
lemeye başlar batlamaz, asiler teslim 
olınuılardır. Esasen, azar azar testim 

Potogral Sergisi 
7 ürkiye tarih, güzellik, iş memleketi 
Ankara, 29 (A.A.) - Bum genel 

1 
de Ceridci Havadiste çıkan yazıl~ 

direktörttlğil tarafından tertip edil - ait bir tetkikini okumuştur. 
mi§ olan 'Türkiye tarih, güzellik ve Vedat Tör sözlerini 1920 de Ceri • 
f§ memleketi,, fotoğraf sergisi bugUn dci İlmiyede çıkmış olan §U iki fetva.
Ekonomi Bakanı ve lç işleri BakanlI- yı okumakla bitirmi§tir: 
ğı vekili Celi.1 Bayar tarafından açıl- "Zcyd Müslimin insan ve sair zi • 
mışt.Ir. ruh olan hay\'&D suretlerini küllü hal 

C. R P. Genel sekreteri Recep Pek- tasviri şeran haram olur mu? Elcevap 
er ile bir çok saylavlarm, bakanlıklar olur,, Bu suretle suvcrl mezkilloeniıı 
mUstepr ve direktörlerile büyük ve hane ve sair mevazide ittihazı tahri· 
orta elçiler ve elçil.~.ler ileri gelenle - men mekruh olur mu? Elcevap olur,, 
rinin hazır bulunduktan bu açılış res- Müteah;ben Celal Bayar '"Bum 
minde, Basın genel direktörU Vedat- Genel direktörlficöü, medeni ve gflzel 
Tör fotoğrafın memleketi içeride Vl' eserlerinden birini dalın verdi. Genel 
dışarıda tanıttırmak ve sevdirmek hu- direktörlilğü ve san'a.tkarlanmm teb
susundaki mühim rolünü ve Basın rik ederim.,, diye kordclayı keserek 
direktörlüğünde kurulmakta olan fo- sergiyi açmıştır. 
toğrafi arşivile gözetilen maksadı aıı- Blitün gezenlerin takdirlerini top • 
latmı~ ve bu arada Killtür Bakanlığı lryan bu sergide Basın Genel direktör
talim terbiye dairesi başkanı İhsanın lüğüne ait 500 fotoğraf ile 28 amatör 
fotoğrafçılığın ke§fine ve Türkiyeye 1 ve profesyönel san'atklra ait 152 fotoğ
ilk defa gelişine ait olarak 1841-18421 raf teşhir edilmektedir. 

OKUDUKLARIMIZ 
-···-·······-··---··--·· 

ltalya hududunda 
bir sual 

Hüseyin Cahit Yalçın geçenlerde 
kma bir Avrupa seyahati yaptı, Viya
naya giderken ltaıyadan geçti. Bu 
memleketteki sansör tazyikini anla -
tan bir yazısmm bazı fıkralarını Yedi 
Gün mecmuasından alıyoruz: 

Uykuda iken, ltalya hudutlanm 
O§mı§'Z. Kapı açı'klı; bir ses 3oruyor
du: 

- Scnebi gazetesi var mı yanı -
nızda' 

Birdenbire uykudan uyanmanu• 
1Jerdiği bir sersemlikle, dÜ§Ünmiyc 
ookit bulamadan: 

- ~aatteessilf, hayır! dedim. 
Benden bir şey rica ediliyor da bu 

ricaya tahmin benim için gayri kabil 
bulunuyor diye bir hisse kapılmıştım. 
Halbuki, kapımı açtıran memur bir 
ıvazl/e ifa ediyordu; benden ecnebi ga
zetesi okumak için bir littuf istemiyor, 
yanımdan ecnebi gazetesi varsa or.u 
OlMOk w mfleciUr~ etmek için bu 8'UJli 
soruyori.1L O zaman, bu "maatteeaBilf,, 
sözünün yersizliğini bütün kuvuetile 
hissettim; uykum kaçtı, düşünmiye 
başladım. 

ltalya hudutlarını bekliyen hiikU -
met kuweti, eşyam arastnda gümrü
ğe tabi maddeler bulunup bulunma -
masına ehemmiyet vermiyordu. Güm
rük bakımından büyük bir nezaket 
ve doğnı düşünme eseri olarak, yolcu
lan hfç ra1ıat81z etmiyordu. Bu nok -
ta'ldan, gerçek, tebrike layık 4di. o 
bütün dikkatini yalnız bir §e'IJ üzerin -
de toplamı§tı: Memlekete haJ..."ikati 
sokmamak! ltalyanın hudutları yal -
nız "fikir,, e kar§' kapanıyordu. Ora
ya, kaçak ewa sokulabilirdi, zarar 
yok; fakat "fikir,, ve "hakikat,~: /fte 
bu olamazdı ..• 

Tıp Encümeni 
toplantısında 
konuşulanlar 

Türkiye Tıb encümeni prol. Akıl 
Muhtar Özdemin başkanlıimda ya • 

pılmı§tır. Dr. Osman Şerafettin, Dr. 
Etem Babacan ile birlikte Gureba hu
tahancsile Tıb fakültesi BakteriyoJ.o. 
ji enstitüsünde lstanbulda görUiea 
tifolu vak'alarda yaptıkları basil tip. 
leri üzerindeki araştırmalar netice • 
sinde buldukları Uç tipi tebliğ etmit
tir. Bu tip tayini herhangi bir ıalgm-

la menşe bulmaya yardım edecektir. 
Aşı ve serom istihza.rmda, salgın mtı-

cadelesinde faydası vardır. Prof. 
Braun da dondurma \"asıtasile Frank
forttaki salgındaki mli§&hedelerinl 
anlatmıştır. Prof. Dr. Fahrettin Ke
rim bir ailenin müteaddit uzuvların
da görülen hareket zorJuğile kendini 

gösteren ve T,ıb edebiyatında çok na • 
dir rastlanan familyai hastalıklar • 
dan bir Tlıomımn hastalığı vak' 
takdim etmiştir. Doçent Besim Tur • 
han genç bir kadında epher yırtılma• 
sı, Andokarditlenta, Argeryoskleros 
vak'aları piyeslerini göstermi§tir. 
Prof. Ali Esad Rahim unkundan bat • 
lıyan ve nadir görülen Miyom vak'uı 

göstermiştir. Prof. Abdulkadir No • 

yan irsiyet ve bünyenin teşhisteki e
hemiyeti, bUnyevi hastalıklarda, bil • 

hassa '·ercm ve sair hastalıklarda gö
rülen bilnyevi değiı:ıiklikler üzerinde 
tebliğde bulunmuştur. 

Gelecek toplantı 11 mart çarşamba 
gUnil yapılacaktır. Prof. Mim. Kemal 
kınk vak'alar tedavisi, Prof. Lelpman 
miyom ve haınl üzerinde tebliğde bu
lunacaktır. 

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

Sinir ve akıl hastahkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassaf 

Calaloflu Hllfılfabmer caddesi Keçlgören apartımanı kat No. (1) Tel: 2203I 
Ev: Kadıköy Bahariye Cevizlik Tranway l8taagonu karşısında ileri •okak na 
mara 3. Tılılon: 60191 

olmuı bulunduklarından geriye kalan 
kısım 500 kitiden ibaretti. 

Bunların bilikayt ve §art mı teslim 
elduklan henüz belli değildir. General 
Kapyi isyana ittirak eden subaylarla 
askerlerin asi muamelesi göreceklerini 
aöylemiftir. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Yeni kararların 
ancak Saionjinin muvalatından ıonra it 
tiha.z edileceği resmen bildirilmektedir. 
Son kıtaat da gece yarısına doğru kıı
lalanna dönmüılerdir. Fakat ıehir ha • 
li kıtaatın muhafazası altındadır. Tev -
kif edilen zabitlerin ne olacağı henüz 
belli değildir. Bunların kendilerini öl· 
dürdükleri hakkındaki haber henilz res 
men teyit edilmemittir. Saray nazırı 

Suzukinln ıihhl durumu kan verilmesi 
neticesinde biraz düzelmiştir. 

Eski tUn bakanı Jakino sağ ve sa -
limdir. Kendisi, Saito öldilrUlürken ha• 
zır bulunan bir Jandarma taraCından 

haberdar edilmit ve kaçabilmiştir. Hi -
diıelerin bOtün mes'uliyetini deruhte et 
mi§ olan sU bakanınm bir beyanatına 
göre, en mühim meae1e ordunun tcaa -
nüdünU temin etmek ve mantiki pro • 

pağanda ile imparatorluğa sadakat ta • 
birinin yanlı§ tcCsirine mani olmaktır. 
Ulus ve ordunun biribirine itimadı ol • 
malı ve birleşmiş kalmahdır. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Domei ajanıa
nın Dairenden aldığı malfunata göre oa 
rada da son kıyama iştirak etmit olan 
kimseleh tevkif edilmittir. Kuantunı 

ordusu, §Üppheli k"mreleri nezaret al • 
tında bulundurmaktadı:. 

İstifa eden kabinenin ba§karu Olracla 
dün imparator tarafından kabul edil • 
miştir ve yeni bir iıara kadar vazifesine 
de kalacaktır. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Kabine, aon t. 
yan hareketine iıtirak etmif olan S 
yüzbaşı, 7 mülazım ve S kilçük zabitin 
hizmetlerine nihayet verildiğini bildillıo 

mcktedir. 
SU bakanlığı, sansörün kaldınldıidll 

tebliğ etmi§tir. 
Tokyo, 29 Resmen bildlrildlllne el . 

re, Japonya saati ile gece saat 2 ye dal 
ru asilerin bütün hareket noktaları ele 
geçmi§ ve bu suretle hareekt tamamm 
nihayetlcndirilmiıtir. 
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62 inci 
zın'1AT MAKiNELERi 

CENU ~ - ŞARKı 
SERGiSi 

BRESLAU 
? - 10 Mayıs 1936 

iHRACAT: Her nevi zirai makine ve 
aletler - Zirai ve sınai müesseseler -
Gübrecilik- Ziraat makineleri - Kuv
vet merkezleri - iş makineleri - İş 
aletleri - Nakliyat aletleri - Motörlü 
arabalar - Su nakliyatı - Sıhhi ma
haller - itfaiyecilik - Elektrik -
Radyo -Teknik ihtiyacat - İnşaat ve 
malzemesi - Büro eşyası - • 
1THALA T: Her nevi zirai mamulat ve 
mahsulat. Yabancı memleketler servisi. 
Her nevi malumat. 
Breslauer Messe - Ubd Ausstellubgs 
Gesellschaft 

Breslau 16 ı Almanya 

Cumurbaşkanhğı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Orliestra kadrosunda a;ık olan yt-rlere atanmak üzere piya•:o. keman 
viyola, viyolonsel, kontrabaş, flüt, obuva, klarnet, fago, ku:no, trom 
pet, trombon, tuba alto saksafoıı tenor saksafon, akoedy•Jn caz ba 
terisi sazları, çalanların 7 / 3 936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye 
kadar lstanbul Galatasaray li!esinde sınavları yapılacağından bu s~z 
ları çok iyi bir surette çır.la.bilen artistlerin kendi en\tiirümanlariy le 
birlikte sınav komisyonuna birer dqekçe ile başvurmaları '142) (3Gl) 

Tecrübeli muhasip aranıyor 
Mali ve ticari müesseselerde tecrübe görmÜ§ el yazısı çok 

güzel iyi referans vermeğe muktedir baş muhasiplik yapacak 

bir iktidarda muhasebeci aranıyor. 1 
fstekJilerin 4üncü Vakıf han zemin katta 4 numaraya acele 

uğramaları. (1159) 

·.. .. ' l ...... 

Gümrük muhafaza genel 
komutanlığı fstanbul satınalma 
komisyonundan: 

,, 

1 - Müteahh ·t nam ve hesabı na 30 - 36 adet garvanz baskiillı 
pazarlıkla !lahn alınacaktır. 

2 - PaLarlık 3 - 3 - 936 salı günü saat 15 de yapılacaktır 
3 - Şartnameler komisyondan alınabilir. 
4 - Tasınlanan değer (7998) liradır. 

5 - istekliler muvakkat lemin at olan 600 liralık vezne makbuzı· 
ıeya banka mektuplarını kanuni vesikaları ile birlikte Komisyona 
~elmeleri. (860) 

1 reoıe. , tnıırırı.rrı ~ı ı rnıar· rırıını wrn h~rrn ıanıarı 
Muhammen bedeli 17500 lira olnn 250 ton m:ızot 10-3-93€ 

ıalı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ani nrada hh:ı.•c binasın 
da &atın alınacaldır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1312, 5 Hralı!t m1:vnhkat lcmınnl ile ka 
nunun tayin ettiği ve~ilmları ve tc1diflerin aynı gün sc::t 14,30 a 
kadar komisyon reiııliğine vermeleri lazımdır 

Şartnameler parn: a? olarak Ankarada Ma!zcır.e Dairesinden ve 
Haydarpaşa.da Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabı!ir. (990) 

Jandarma genel 
Akara satınalma 

komutanlığı 
l<om·syonundan: 

1 - Bir tanesine altmıf iki lira değer biçilen seksenden yüze ka
'dar mahruti çadır komutanlık kur ağında 16 - 3 - 936 pazartesi 
günü saat 15 de kapalı zarf eksilt mesile satın alınacnktır. 

2 - ilk teminatı 465 liradır. lstiyenlere parasız şartname ko -
mbyondan verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek isliyen lcrin kanun ve Şilrtnamesinde ya -
zıh belge ve teklif mektuplarını en son eksiltme vaktinden bir saat 
evvel Komisyona vermit olmaları. (479) (1152) 

Beyoğlu kadastro direktörlüğünden: 
Beyoğlu kazasının Hfüeyin ağa mahallesine ait kadastro işleri 

bibniştir. Bu mahnlleye ait kadastro kayıtlan ile planları Taksim 
civarında Bekar sokağında 14 numaralı aparlımandaki kadastro da
iresine asılmı§tır. Alakadarların mezkur kayıt ve planları görerek 
bir diyecekleri varsa ilan tarihinden itibaren iki ay içinde Sultanah
mette Tapu Dairesinde Beyoğlu Kakastro Müdürlüğüne müracaat-
lan ilin olunur. - {1170), 

_.l ______________ ı_s_t_a_n_b_u_l __ V __ a_k_ıf_ı_a_r __ D __ ir_e_k_t~ö-r_ıü_.ğ_u_·· ..... ı_ıa __ nı_a,_r_• ______________ _.~ 1 
Mevki ve mahallesi Sokağı No. sı Cinsi 
Üsküdar, Kefçe dede. Ağahamam. Kapalı İskender baba tekketİ 

" 
Selami ali. 

" 
Gülf em hatun. 

" 
Dür hali. 

" 
lhsaniye. 

,, Hace Hesna hatun. 
,, Gerede. 
,, Pazarbaşı. 

" " ,, ,, 
,, Aşçı başı. 

Kuzguncuk 
Çengelköy, Yeni mahalle. 
Paşa bahçe. 

.. 
Knnlrc:ı. 

Anadoluhisarı. 
Vaniköy. 
Beykoz. Yahköy. 
Anadoluhisarı. 

" İçerenköy. 
Kadıköy, Caferağa. 

" 
,, 

" 
Zühtü paıa. 

,, Tuğlacı 

" 
Tuğlacı Mustafa 

" 
,, 

,, Cafcrağa. 

,, Zühtü pafa. 

" 
,, 

" " 
,, " 
,, ,, 
,, ,, 

Kartal. 
Heybeliada. 

,, 

t, 

Karakol. 64, 82 
Hüdayi derg: :I' şe\ h 
meşru tası hnri '1 inde. 
Kapalı Rüfoi tclt.tt'si. 
Çiçekçi. 
Şeyh camii. 
Yeni cami avlun. 

s 

4 G 
89 
92 

Nuh kuyusu. 135 

it 

137 139 141 
140 

Şehid ahmet paşa mektebi. 
Mektep sokağı. 
lcadiye. 
Abdullah ef~ndi. 
Sultaniye. 

1 
31 33 
3 

Çmar caddesinde. 1 
Camialtı. 8 
Yenimahalle, Baruthane. 31 
Cami avlusunda. 
Çayır. 

Tuğla fabrikası civarında. 
BD:,ruthane. 

42, 56. 58 
Moda. 38 

,, 40 
Bağdad. 1 12 
Feneryolu. 9 
Zahid bey. 19 
Feneryolu. 7 
Bademaltı. 45 
Bağdad. 45 

" 
2 

" 43 
T ahtaköprü. 6 
Cami sokaJc. 19./27 

,, 8 10 
Soğanlık caddesi. 
Değirmen sokak. 3 

harem dairesi. 
Ev. 

,, 
,, 
,, 

Dükkan. 
Yağ mağazası. 

Arsa ve dükkan. 
Dükkan. 
Vakıf bina. 
Ev. 
Bahçeli gazino. 
Ev. 

- Vakıf çayırdan müfrez. 
25 bin m{2 tarla. 
Gazino ve ev • 
Dükkan. 
Oda. 
Vakıf bina. 
Meşrutahane. 

8 bin m/ 2 tarla. 
Dükkan ve oda. 
Dükkan ve arsa. 
Dükkan. 

" 
25 bin m / 2 arazi 
Ev. 
Gazino binası. 
Ev. 

" 
Dükkan. 
Ev. 
Dükkan. 
Ev. 
Dükkan. 

ve ahır. 

Bodrum şeklinde mahal. 
İmam meşrutnsı altında dükkaıs. 

Ev. 

Yukarıda bulunduldarı yerlerle No. )arı yaz·lı vakıf yerlerin arttırmaları beş gun uzatıımıştıf• 

3 - 3 - 936 salı günü ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerin o gün Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne 
müracaatları. 

,-------,ı 
Jngenieur· Akademi 
Wismar osTsu 

Cinsi · Kalem Tahmin edilen Muvakat ihale günO 
be deli teminat 

Defatir ve ev- 50 3 000 232,50 9/ 3 / 936 
ralu matbua. Pazartesi 

Yukarıda yazılı 50 kalem defat ir ve evrakı matbua açık eksiltme" 
ye konmuştur. İhalesi yukarıda yazılı günde saat on beşte Vakıf
lar Baş Müdürlüğü binasında toplanacak kom syonda yapılacaktır. 

Tayyarecilik, makine, elektrik, 1 Le stckliler ihnle gününe kadar şnrtname ve nümunelerini vazıı11 
otomobil, mimarlık, İnşaat mü- k 

idaresinde görebilirler. ihale günü saat 15 e kadar2490 sayıh a
hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 

nundaki yazılı vesaik ile bu gibi işleri yaptığına dair belgeler ve yÜS" 
Alman hükumetince tnsdik edil-

de yedi buçuk pey akçesile birlikte gelmeleri. (898) 
mişvekabul cdilmişmühend :s! ~~~~~-~-~~~~~~~~--~~~~~---~~~ 

m:~,~:b~:ı Asliye 4 ncü HuM Moh- Na f j a akan 1 ığı n dan: 
licmcsindcn: 16 - 3 - 936 tarihinde paznr tesi güni..i saat 15 de Ankarad• 

Ergnnynn karısı ve Hosrof Kızı O • Naf:a Balcanlığı Demiryolları inşa al Dairesindeki eksiltme komisyo • 
jcni vekili tnrafından Feriköyünde nu odasında ve leahhüdünü ifa etmiyen müteahhit nam ve hesabın• 
l{uyulu bağ sokağında 44 No. lu evde 33491 lira muhammen bedelli 66982 metre mikap balast arık eksilt" 
oturan Ahmet İhsan Nami diğer Ab - 3' 

raham Viktor aleyhine açılan 934/ me usulile eltsiltmeye konulmuştur. Bu balastlar Aydın hattı üzeriıı-
1183 salı tnshihi kayı dnvasına Zare. de Burhaniye istasyonu civarında 209 uncu kilometredeki Feslel< dt' 
Edvart, Yervant Pezmczyanlarla lstc- resi yatağından temin olunacaktır. 
fon lnrnfındnn davacıya iştirak eyle- Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi ve Nafia işleri UmuP1i 
mişlcr ve i~tirak arzuhalleri de ilanen şartnamesi 84 kuruş mukabilinde Bakanlık Demiryolları inşaat daİ" 
tebliğ edildiği halde müdaaleyhi mu -

resinden verilmektedir. maileyh gelmediğinden hakkında gı -
yaben muhakemeye dC\'am edilerek Muvakkat teminatı 2511,83 liradır. 
Müddeabih mahallin tapu kayıdlan isteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı vesikaları ve 2490 No. ld 
Tapu dairesinnen ve adı yazılı Müd - kanunda gösterilen diğer evrakı yanlarına alaralc o gün aynı saat" 
daaleyhin nüfus kayıdla.n Nüfus daire de me~kur eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. 
sinden celp ve tetkik edilmiş ve dava (467) (1109) 
ise hüküm safhasına gelmiş olduğun
dan bahisle muameleli gıyap karan -
nın tebliğine ve Jcendisine yirmi gün 
mühlet verilmesine ve muhakemenin 
30/3/936 Pazartesi günü saat 14 e bı
rakılmasına karar verildiğinden yu -
karda adı ve adresi yazılı mUddaaleyh 
ilfından itibaren yirmi gUn içinde iti
raz etmediği ve mahkemeye gelmediği 
veya bir vekil gönderilmediği takdir
de gıyabında hUkUm verilebileceğin -
den mahkemeye kabul olmıyacağı ve 
bu bapdakt gıyap karan mahkeme dl
varma asılmı~ olduğu ilan olunur. 

1 ·~ıanbu ~eledlyesı ılanıarı J -------
Tahsildar makbuzları ;çin lazım olan 18 kiloluk 57 X 82 boyund• 

125 top battal kfığıt açık cl<siltmeye konulmuştur. Bir kilo kf cıd• 
28 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünd• 
görülür. Eksiltmeye girmek istiy enler 2490 numaralı arttırma"'' 
eksiltme lmnununda yazılı vesika ve 48 liralık muvakkat temin3 t 

makbuz veya mektubile beraber 16 - 3 - 936 pazartesi günü s•" 
at 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. (B) (1171) 

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


