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Belgrat kabinesi 
itimat kazandı c Sayısı Her Yerde 100 Para 

o T abra nda bir ilim 
müessesesi açıldı ır - • '· ,. ' • • ' • ~ 

Beigrad, 15 (A.A.) - Skupçi- 19·2 ncl 
Yıl 

Sayı 

6502 

na meclisi, Tarnn siyasası hak -
kmdaki müzakeratı tayini esami 
suretiyle reye koyarak sonuna er. 
dinniştir. 442 

Hükumet 110 reye karşı 153 jl O 1 

revle itimat kazanmr!';hr. ~ 

PAZAR 

t6 

ŞUBAT 

t93~ 

o 

Tahran, 15 (A.A.) - SıhW 
memurları yetiştirmek iç'n yapii. 
mış olan mehiep bina.sının açılma 
töreni bir çok yüksek devlet me • 
ınurlarr ve doktorlar olduğu hal
de yapılmıştır. 

Habeşler Aduva yolunu kesiyorlar! 
Silahlanma! &er gtln 8 iıici Edvard'ın tahta çı~ış .. ı 

En az 20 ltalyan Ankaraya bir lngılız 
Fransızlar da hava ordularile · askeri öldürü- beyeti geliyor 

uğraşmıya başladılar lüyorarmuş! 

Sömürge O•adeade 
teşebbüslerinin Ilı 

masrafı Bir ltalyan 
Avrupa devletlerinin sömürge siya

setleri yüz senelik bir meseledir. ilk 
zamalllarda bu devl~tler için sömü: ge 1 
elde etmek teşebbüsleri nisbeten az b:r ı 
masrafa mal oluyordu. Mesela ( 1830) 

1 
da Fran&:ının Cezayiri istilası ( 400) m,l 1 
Yon frank ve (36) bin kişilik bir kuv
vet ile bitirilmiştir. Fakat o vakit Fran-
sızlar yalm.r; Cezayir beyinin hazine -

"'sin (50) milyon altın frank almış -
fil Bundan sonra sömürge teşeb • 

rı gittikçe genişliyen bir masraf 

1 açmaP,a ba§ladı. İtalya Trab· 
p j_ı;in (6) milyar frank verdi. İn· 

gil /de (Kab) sömürgesi için (28) 
:milyar frank sarfetmişti. 

Şimdi İtalyanların Habeşistan için 
yaptıklan can ve mal fedakarlığı ise es
ki sör11ürge seferlerinin biç birine kı -
yas edilemiyecek derecededir. Yapılan 
hesaplara göre İtalyan hazinesinden bu
güne kadar Habeşistan te1ebbüsü i.sin 
...J..--- •••· •• '( .. •") ionllv.ar Inıın-
gı bulmuıtur. Bu maksatla doğu Afri· 
kasında İtalyanın topladığı üç yüz elli 
bin kişilik ordudan da aynca her gün 
bir çok canlar telef olup gitmektedir. 
Kaldı ki İtalyan seferinin sonu da he
nUz belli değildir. İtalyanın Habeşis -
tanda tut.tuğu ordunun masrafı ayda en 
aşağı ( 1) milyar frank hesap edildiği
rı e göre harbin devamı müddetince bu 
rnasraf büyük bir felaket çığı gibi git· 
C:rçe kabararak bu memleketin ekono
r. i hayatını ezecektir. 

Fakat bir de Habeşistan teşebbüsü 

Paris, 15 (A.A.) - Fransız 
Hava Bakam B. ::Marsel Deat ga • 
zetecilere şu beyanatta bulumnu~
tur: 

"Hava ordumuz mükemmel • 
dir. Ve bu ordunun Avrupada her 
hangi bir hava ordusu ile muka -
yesesi bizim lehimizde olur. Gele-
~~ii:i.ıa. ı.-... = --
hissolunacak derecede yenilenmiş 
ve tamamlanmış bulunacaktır. 
Kalsa, Kalsa, teslihatın yedek ak
samına ve yakılacak maddeler ih
tiyatına taalluk eden } ir takım 
meseleleri tesbit etmek hususları 
kalacaktır. 

(Sonu Sa. 2 Sü. 3) 

Fırtına 
Yüzünden İtalyanın dolayısile gördüğü y • • ( 
zararlar vardır. Milletler Sosyetesinde- UZ e r C e • 

ınsan 
ki devletlerin zecri tedbirleri tatbik et
Jllesinden neş'et eden bu zararlar İtal • 
Yanın doğrudan doğruya çektiği zarar
lardan daha az değildir. Büyük ve kil • 
Si.ik kırk sekiz devlet bugün artık ital
Ya ile ekonomik münasebetleri kesmiş 

gibidir. Bu devletler İtalyan malı almı• 
Yorlar. Eğer bu türlü ekonomik boyko
taj usulünün tatbiki bir yıl sürecek o • 
lurşa İtalya dış ticaretinden belki de 
l'arısmı kaybedecek demektir. Zira muh 
telif devletlerin kendi memleketlerini 
tecri tedbir yolu ile İtalyadan mal alma• 
!llağa mecbur etmeleri ellerindedir. F3· 
kat dıf ticaret yolları bir kere mecra -
•ını çevirdikten, her memleket şimdiye 
kadar ttalyadan almakta olduğu malla· 
1't başka pazarlardan tedarik etmeğe 
başladıkan sonra fertlere ait olan eko -
lloınik raaliyetleri eski durumuna çevir
lllek kabil değildir. 

ASIM US 

öldürdü 
lım'r ve havai s'ndeki 

nehirler yeniden kabardı 
Roma, 15 ( A.A.) - Adı<yatik 

denizinde pazaıtesi ve salı giinlc
ri hüküm süren fııtma ehemmiyet
li hasarlara sebep olmuştur Ye 35 
kurban vermiştir. 

Atina, 15 ( A.A.) - Bütün 
Yunanistandn ye l\fakedonyada 
hüküm siircn kar fırtınası bir çok 
kimseleıin ölümiine sebep olm~
tur. Ölenlerin elli kişi kadar olGu
ğu zannolunuyor. 

:Mahsulat çok fazla has:ı.ıa u[
ramıştır. 

BULGARIST ANDA 

garnizonu imha 
edildi 

ltalyan . Haheş harbine ait ha -
berlerimiz 2 inci sayfamızdadır 

Mogoller 
Japon - Mançuko 
hududuna yeni

den saldırdılar 
Şanghay, 15 (A.A.) - Tçan · 

çundan gelen haberlere göre, dış 
Mogolistan hududunda vukua ge
len yeni hadise, esasen ,gergin o • 
lan va?:iyeti h. t ;kat daha gergjn • 
-reşcımnştrr. 'YalfrIBen biiı-ıGŞffik 
bir l\fogol kuvveti, dört zırhlı oto
mobil ile, Buir gölünün şimal sa . 
hilinde Asulimiaodaki Japon • 
Mançuko hudut karakoluna hü -
cum etmiştir. Tecavüz eden bu 
kuvvet, şiddetli bir çarpışm:ıdan 
sonra geri püskürtülmüştür. Taf · 
silat yoktur. Hailardaki Japon 
kıtalannm imdada amade bir ha
le getirildiği söylenmektedir. 

(Sonu Sa. 2 Sü. 2) 

Eyfel kulesinde 
dans! 

Ankara ya gönderHecek heyetin başın· 
da Sir Vinston Çorçil bulanacak 

5ir Vinston Çorçil 

Yeni İngiliz kralı sekizin:i EdvardıD 

tahta çıkışını yabancı memleket mcrkea 

terine bildirecek İngiliz fevkalade se -

firlerinin seçilmesine hazırlanıldığı ha • 

bcr alınmıştır. 

Bu.arada Ankaraya da bir İngiliz fe• 

kalade heyeti resmi mahiyette gelecek-
tir. 

Ankaraya gelecek heyetin başında 

eski lngiliz bahriye nazırı Vinston Çor

çil'in bulunacağı muhakkak görülüyor. 

Bu arada Vaşingtona, eski İngiliz ha• 
riciye nazın Sir üsten Çemberlayn, Pa· 

ris ve Romaya Lord Derbey ve Mo:sko

vaya Loyd Corc'un gideceği tahmin c • 

dilmektedir. 

Suikastçıların muhakemesi 
············································-······························································ 
Düri istintak ve sulh 

hikimleri dinlendi 
Müsteşaı·ı Vehbi, Yarın Dahiliye 

Ankar~ Valisi Nevzat dinlenecekler 
( Yazm 7 inci sayfada) 

• 

940 Olimpiyatları 
Japonyada yapılacak 

ita /ya, harp dolayı sile bu olimpiyatlar 11; 

ltaLyada yapılmasından ııaz geçiyor 
Garmiş. (Hususi) - Dördüncü k·:ı 

olimpiyatlanna 319 gazeteci geimiştir. 

Bunlardan 200 ü ecnebi, 119 u Almar> 
dır. Olimpiyatlarda 97 muhtelif müsa
baka yapılacağından ve bu müsabaka • 
tar olimpiyat talimatnamesine nazaran 
J 1 günde bitmesi lazım geldiğinden hir 
sok sahalarcla aynı zamanda muhtelif 
müsabakalar yapılmaktadır. Bu sebep • 
ten esas gazeteci kartlarına yardımcı 

kartlar da ilave edilmiştir. Her gazeteri 
bütün sahalarda yapılan müsabakalsrı 

takip edebilmek için yardımcı muhabir
ler kullanabilmekte ve bu suretle gaze • 
tcci adedi 500 ü bulmaktadır. Bund: n 
ba~ka 55 fotoğraf, 100 sinema, 150 r~e
yotör ve teknisiyeni çalışmaktadır. Ga· 
zete::ilere, isteclikleri yerlerle muhabere 
imknnını temin için Garmişteki muha -
bere vasıt:ılarr azami derecede takviye 

~ ...... ..: 
) Rüştü Aras gel'yor 

Sofya, 15 (A.A.) - Kar fniı
nası dolavısile bu ana kadar \üz 
kişinin öı"'düğü teşb:t olunmuştur. 
.Mamafih hu rakamın claha zi~;aC:.e ı 
hüyümiyeceği tahmin olunmakta
dır. Maddi hasaı· ise hesaba sığ -

1 mıyacak derece fazladır. 

edilmiştir. Şıı suretle ki olimpiyatlar er.• 
nasında günde vasati 9000 muhtelif mu 
habcrenin temin edilmesi gözönünde tu 
tul.,.,uştur. Bunun için otor:1atik ha•1,.r 
17 den 44 c çıkarılmış ve Eerlinle G"<r
mi!\ arasına aynca 8 hat çekilmiıı. Jliü
nihle de aynı zamanda 1 O muhtelif te -
Iefon mükalemesi yapılabamesi temin 

Viyana. 15 (A.A.) - Türkiye, 
bış işleri Bakanı B. Tevfik Rüştü 
~ras buraya gelmiş ve Türkiye el
~1liğine inmiştir. Avusturya Dış 
lşleri bakam B. Berger 'Valde • 
1le15gi ziyaret etmiş ve akaşma 
dogru Ankarava müteveccihen ha

LONDRA YI sıs BASTI 
Londra, 15 (A.A.)- Bütün 

Cenubi tngnlterc sabahın onun -
dan beri gayet kalın bir sis taba -
kasile örtüfüdür. 

fskoçyah dansöz Mis tris Paristeki 
Eyfel kulesinde dolaşırken tskoçya dağ 
lanm hatırlamış. mükemmel bir dans 
ettikten sonra kulenin kenanna çıktp 

tehlikeli bir vaziyette resmini aldırmış edilmiştir. 

01. • d .J• ~~ ,, ,, '· 
ımpr}'Q a r reg.n~c, C'.:.ı ece q. 

r:ıs:!c, i;tira.l e:len milletlerin ba.)1-
(Sonu Sa. 7 Sü. 5) tır . (Sonu Sa. 7 Sü. 4 l rakları. reket eylemişiir. ......____ _____________________________________________________________________________________________ _..., __ __,. ______________________________________ _ 

ava ra aras n a ir müsabaka açıyoruz! 
.(Y cdinoi sa,·fannza bakmız). 
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an· ı mnbarebeler 

Fransa-Rusya paktı hakkında lzvestiya diyor ki: 
Ras Kassa Aduva yolunu . 

kesmeye çahşıyor -
Birliklerdir ki dünyayı taksim etmek 

isti yenlere korku verece r r 
Habeşler her gün en az 

ltalyan öJdürüyorlarmış 

Moskova, 15 (A.A.) - Tası 
ajansı bildiriyor: lzvestiya ga ~ 
zetesi baş yazısında diyor lti: 

"Alrtan matbuabnm, Alman
yanın Lokarnoyu terkedeci hak -
kında açıktan açığa yaptığı teh -
ditlere rağmen, Fransa hüldime
ti, Fransız - Sovyet Rusya kar
§ıhklı :Jardım misakının tasdiki -
ni Fransız parlamentosundan ta -
1ep etmiştir. Japon a:;keri maha
fili matbuatı ~a, Fral"..sız - Sov
yet paktına karşı Almanlarınki 

derecesinde muhalif bir vaziyet 
almıf bulunmaktadır. Son za -
manlarda Sovyet Rusya - Man
çurya ve Mançurya - Mogolistan 
hudutlarında vukua gelen hadise
ler de her halde bu işle alakadar
dır. Japon askeri mahafilinin ar
zusu bu suretle Fransız - Sovyet 
Rusya paktı aleyhinde bulunan -
ların eline aklınca hir takım de -
lail vermektedir. Bu deliil ise, 
Sovyet Rusyarun sanki uzak ,ark
ta fena vaziyette bulunduğu ve 
bu sebepten garpte sulhun müda
faasında bir rol oynıyacak halde 
olmadığıdır. 

Halbuki Alman faşizminin bu 
kızgınlığı ve Japon askeri maha
filinin bu hareketleri, Fransrz -
Sovyet Rusya paktmm genel sulh 
için büyük bir ehemmiyeti oldu -
ğunun en mükemmel bürhanla -
ndır. 

Garip olmakla beraber, sulhun j 
muhafazasında en ziyade alaka
dar bulunan Fransada da bazı un-ı 
surlar bu pakt alehyinde hareke
te geçmişlerdir. Burada şunu te
barüz ettirmekliğimiz lazım gelir 
ki, Alman faşistlerinin söyledik -
leri Fransadaki sağ cenah unsur
ları üzerinde tesirat icra eylemek
te ve Fransadaki sağ cenah un • 
surlarının sözleri de bu sefer A.l
manyada akisler tevlit etmektedir 

Fransadaki bu sağ cenah un -
surlarınm dediğine göre bu pak
tın yapılmasına Sovyet Rusya ön
ayak olmuştur. Halbuki bq pak
tı ilk defa ileri sürmek şerefi Bar
tyu' a aiddir. Eğer Sovyet Rusya, 
Bartunun bu arzusuna doğru git
miş ise bunun sebebi, Sovyet Rus
yarun yalnız kendi kuvvetleri ile 
hududlarını müdafaa edecek va -
ziyette bulunmadığı değildir. Hu
dudlarımız her türlü hücuma, 
kendi kuvvetlerimizle müdafaa 
edebilir bir vaziyetteyiz ve bu 
bizim için bir vazifedir. Fa.kat 
sulhu yalnız başımıza temin ede
meyiz. Sulhun temini için, sul -
hun devamıyla alakadar bütün 
devletlerin birleşmesi lazımdır. 

Çünkü, yalnız bu birliktir ki dün
yayı taksim etmek istiyenlere kar
şı büyük bir korku verebilecek ve 
liun1arın teliaiôden fitiyata geç -
meden önce çok derin düşünme ~ 

lerini icabettirecektir. 
Sovyet Rusya ve Fransa. hiç 

bir devleti çember içine almak ni
yetini göstermemişlerdir. Bu dev· 
letler, bütün diğer devletleri sul
hun te~kiJatlandırılma,nna davet 
eylemişlerdir. Almanya ve Po -
lonyanın karşılıklı yardım pakh -
na iltihakı reddetmeleri üzerine -
dir ki Fransa ve Çekoslovahya, 
Sovyet Rusya ile ayrı ayrı b:rer 
karşılıklı yardım paktı imzalama
ğa mecbur olmuşlardlr. 

Fransada bu pakt aleyhinde 
bulunan her kim ise, Alman fa -
şizmine yardım etmektedir. Av· 
rupada kollektif emniyetin istik
bali, Fransız pa.rlamentosunun 
bu pakt hakkında vereceği reye 
bağlıdır. Bu paktın tasdikidir ki 
harbi hazırlamakta olanlara sulhu 
müdafaaya hazır kuvvetler mev -
cut bulunduğunu ve bunlan ayır· 
manm gayet güç olduğunu göste
recektr. 

Adisababa, 15 (A.A.) - Ha-
vas muhabirinden: Bütün cephe· 
lerde yeniden faaliyete girişilmiş 
olduğu hakkında inanılmaz şayia

lar dolaşıyor. 
Yağmur mevsiminin arifesin · 

de, her iki taraf elde etlil<leri 
mevzileri tahkime ve yahut ki te· 
fevvuldarım arttırmaya çalışmak
tadırlar. 

Şimal cephesinde ve Makalle 
nin şimali şarkisinde Abarko ya 

kmlarmda Ras Kassanın kuvvet· 
leri Adua yolunu kesmek maksn 
diyle kara gömleklilerle önemli 
.kavgalara tutu§muştur. 

Her iki tarafın da zayiatı mü
himdir. 

Ogadende muhuebeler devam 
etıpektedir. BilhaHa İtalyanla -
rın tehdit etmekte oldukları Sa 
sabaneh 9ehrinin cenubundaki 
muharebe oldukça kanlıdır. 

Bımunla beraber, H8 beşlerin 
şarka doğru bir çevirme hareketl 
sayesinde İtalyanları eski Dava · 
ne - Ualual yolu üzerinde çekil
meğe ve böylece Sidamo cephe -
sinde bir değişiklik yapmaya mec
bur etmeleri muhtemeldir. 

Dece.az Makonen kuvvetleri -
nin Uadara yakınlarn~da sarsrl · 
d,kl:arı duyulmuş ise de tafsil at 
ahnamamışhr. 

Son yıl zarf ınd~, dünyanın her 
tarafında şu kanaat hasıl olmuş -
tur ki, karşılıkh yardım paktları, 
olmadıkça, milletler cemiyetinin 
16 ıncı maddesi hiç bh mana ifa~ 
de edemez. Fransız parlamento
su, Fransanın ve Fransaya yakın 
diğer Avrupa memleketlerinin 
emniyetinin kendi vere.:eği kara _ SEV KIY AT DEV AıU EDiYOR. 
ra liağlı olduğunu anhyacağını ü- ~ Napoh, 15 ('A.'A.) - ıÇoıoımfu 
mit ederiz.,, vapuru, 75 subay, 95 küçük su -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bay ve 1350 nef~~ dün akşam 

Mogollar 
(Ostyam Birincide) 

ÇUn,ILER KAÇIYOR 
Şanghay, 15 ( A.A.) - Çinliler 

:JI:mçuko ilt Mogolistan arasında. 
ki hudut rnmtakasmdıan alelacele 
ayrılmaktadırlar. 
memiş olmasına atfeylemektedir. 
JAPONYA SOVYET NOT ASI -

NA CEVAP VERDİ 
Mookov;ı, 15 (A.A.) - Tasa

jansr bildiriyor: 
Japon büyük elçisi B. Ota dün 

Dl§ işleri Halk Komiserliğine ge
lerek Komiser vekili B. Stomoni -
akofa 30 kanunusanide bir J a M 

pon • Mançuko müfrezesinin Sov
yet arazisine yaptrğı tecavüz mü. 
nasebetiyle mumaileyhin o gün 
vermiş olduğu protesto notasına 
Japon hüloimetinin cevabmt tev
di eylemiştir. 

Halk komiser vekili Stomonia· 
kof, büyük elçinin tebliğinin, 
K vantung ordusu kumandanlığı 
t:lrafmdan Japon matbuatına bil .. 

Kış olimpiyadında 
dünkü neticeler 
Garmiı, IS (Özel) - İngiltere 

hokey takımı, Çekoslovakya takı
mını ııf ıra kar§t beı ıayı ile ye -
nerek Avrupa 9ampiyonh1ğunu 

kazandL 
Alman takımı ile Kanada ta -

kımının çarpış-muı da tiddetli ol
du. Kanadalılar ikiye kartı altı 
gol atarak galibiyeti kazandılar. 
Kanadalılar sıfıra karşı yedi gol 
ile Çekoslovaklan da yendiler. 

1ki kişilik Bobsley yarışını 
Amerikablar kazandı. Buz üze -
rinde kadmlara mahsus artistik 
patinaj müsabakasını Norveçli 
Sonya kazandı. 

yeniden saldırdılar 
doğu Afrikaya hareket etmiştir. 

Bu gemic!e bir müfreze de kara 
gömlekli vardır. Bumar yabancı 
memleketlerde oturan İtalyanlar
dan müteşekkil T evere tümenine dirilen malfun ve tamamen yanlış 

tarzı hikayenin bir tekerrüründen 
başka bir şey olmadığım kaydey -
le dikten sonra, Japon askeri ma -
hafilinin, kendi hakiki maksatları 
nr g'izlemeğe matuf yalan ve büh
tanla dolu1 bu tarzı hikayesini nef 
r~tle red<leylemiştir. Bay Stomo -
makof, Sovyet Rusya arazisine 
karşı hücumlar tertip eden ve bi -
ribirinin üstüne hudut münazaala 
rı yığan Mançur:ideki Japon ma -
kamlannm, bu gibi tarzı hikaye -
lerie, Japon hüktımetini ve Japon 
efkarı umum iyesini dalalete doğ -
ru sevketmekte olduklarını bildir 
miştir. 

Sovyet hükumeti kendi aldığı 
malı1matrn tamamen hakikate mu 
vafrk olduğu keyfiyetinde hakkiy
le ısrar eylemektedir. 30 kanunu -
sanide Japon -Mançuko kuvvet
leri Sovyet arazisine girmişlerdir. 
Bu kuvvetlerle Sovyet hudut mu -
hafızları arasmdaki çarpışma Sov 
yet arazisi dah:Iinde vukua gel -
miştir ve isvan etmis o lan Mancu
ko bölüğü hu esnada "VoroşilÔf,, 
şehrine doğru yolda bulunmakta 
olduğundan bu çarpışm3ya kat'iy
yen iştirak etnıemt~tir. Bu sebep
lerden dol:::ıvıdır ki Sovvet hükı1-
ıneti ,30 ka~unus:mideki protes -
tosunu Ye taleplerini tekit eyle -
mektedfr. 

Muhtelit bir komisyon tesisi 
işlııe gelince, Bay Stomoniakof, 
hudut hadiselerinin muhtelit ko -
misyonlar dahilinde müğakeresi 
haklondaki Sovyet hükumeti tek -
liflerini şimdiye kadıu reddet -
mekte bulunmuş olan Japon hükı1 
metinin, Uzak Sark Kızıl ordusu 
erkanı harbiyesinin 12 şubat tarih 
li tebliğinde ileri sürülen teklifi ka 
bul etmek imkanın bulduğu key -
fiyetini memnwıiyetle tebarüz et~ 
tirmiştir. . . -

Bar Stomoniakof, aynı zaman -
da, bu muhtelit komisyonun hadi
seler baklanda bitaraf ve objek _ mensuptur. 
tif bir rapor verebilmesi için bu Müstemlekat bakan1ığ1 tara -
muhtelit komisyona bitaraf mü - fmdan işe alınmlş olan 500 müte
mcssiller HaYe edilmesini istemiş hassıs işçi de aynı vapurla doğu 
ve bitaraf müesslllerin mevcudi - Afrikr.ya gitmişlerdir. 
yetlcrinin sulhün menfaatine ola -
rak, bu komisyonun faaliyetini Londra, 15 (A.A.) - Röyter: 
miismir krlacağım ilave eylemiş _ Somali Cephesinde Habeşler çe -
tir. te harpları yapmakla, İtalyanlar 

Bay Ota, bu teklifi hükfımeti- f""ıııııı•ııııııııııııımııınıı•" .. 'ııı11uıııı1uu111 ııımı11 111rııı' 
ne isal edeceğini bildirmiştir. =. li l z..1 b I b . = 

Silahlanma 
i a qa - t7.D eş zar ı ~ 

§ ---- -- -- ~ 
jSomali. cephesinin{ 

(Üsıwnt 1 inrideı ~ kk d § 
Bununla berabe!', Fransa.nm j şar ISmJD a ~ 

m,üştereken su~h koruma uğrunda ~ H b f h k t § 
çah~masıru temin için ya Millet • ~ a C Ş er ar e C e ~ 
ler cemiyetini~ çerç.evesi dahil:n- ~ geçiyorlar ff 
de veyahut kı dcstlarmuzla ve ~ Son günl d k .ı_kl k" ··ı.~ 

"'tt fkl • · 1 ·· l b' = er e azanw art uçuıı..;:: 
mu e 1 I e~u;ı:z1 e ~ıudza cerata ır ~ muvaffakayetler?e, Somali cephe -~ 
an evve gırışı, mest e ayrıca te ·· = · deki · t Hah ı · · = · d = san vazıye , eş er ıçtn va -:: 
mennıye şayan ır. i . a 

H 
1-~- h b' . d b :: hım olmıııktan çıkmışbr. Bu cephe .: 

ava erKJ:UI1 ar ıyesın e a- E • k '€. 
d 

w • !LJ'kl 1 k y . :: nm garp ısmında, Gestro ve Par-= 
zı egışııH. ı er yapı aca tır. enı ;:. d . . = 
t k T' la .. • lli .. d f ;: ma erelen boyunca t tal yan ilerle • : 
.. eş hı al )g~re, dmahı ·ı· m~ -ak aaln~n ~ mesi tamamen durmuştur. Bundan~ 
uç a can ıgı ı ıye ua an rgı : az! ;: 
ile müştereken hareket edecek, § f a olarak, bu ~epheni°:. şark kıs-~ 
tir. a mında, Habeşler ilerlemcge, :rra.yıf t g 

AMERiKAN ORDUSU lCIN j talyan cephesinin muhtelif noktala -~ 
Vaşington, 15 (A.A.) --Say - ~ rına. taarruza baş~amışlardır., • g 

lavlar kurulu, 390 milyonu mün . g Bu mın~a~da, Sas.a!~eneh m~. ~e ~ 
hasrran süel ihtiyaçlara sarf etli _ ~ nu,~u ıa~kısı~de Ku~:ı. mevkunın g 
1ecek olan 558 milvonluk ordu ff HabeşJenn elıne geçtigıru ve bura -~ 
tahsisatını kabul ve ·layihayı Se . ~ daki ltalyan1arm ric'at ettiklerini t-J 
natoya sevketmiştir. J talyanlar da tasdik ediyorlar. % 

Bu tahsisat, sulh zamanında, ~ Habeş taarruzu, Fafan deresi ile Şe J 
şimdiye kadar orduya verilen en ~ beli vadisi arasındaki sahaya da si -~ 
miihim tahsisattır. ~ rayet etmiştir. Burada da ltaJyanla -~ 

AMERiKANIN BÜTÇESi ff nn mağJUp oldukları anlaşılryor. ~ 
Saylavlar kurulu harbıve büt,.. ~ General Grazyani'nin sağ yanın·~ 

çesinde bazı tadilat yapni'ıştır. l da başlryan ve gerilerine doğru inki ~ 
Bu tadilata gör~ her sene bin ~ şaf istidadrnı gösteren bu Habeş fa-§ 

ihtiyat zabiti talim ,görecektir. 6 ~ aliyeti Ne11elli mıntakasındaki ttal -~ 
mi1yar 390 milyon dolar olan har- ~ yan tazyikini tamamen durdnrab;Jir.~ 
biye bütçesi dıe 8 milyar 4 7 4 mil- § B. o. ~ 
yon dolara çıkarılmıştır. L \.,uıııuııı1nı11111ıı1111ıınııı111-111ııııııı111111•mı11111ııuııı111J 

ise mevzilerini tahkim etmekte' 
diri er. 

Ogadende henüz büyük hat~ 
kat başlanıamıştır. ltalyanlafı 
Kuratideki altmış Mşilik garcıİ' 
zonhırmm Habe;ler tarafındtı11 

imha olunduğunu itiraf etmekte' 
dir. 

Şimal cephesinde halyaniııf• 
Habeş kuvvetlerinin Makalle rnı~ 
takasında tahaşşüdiinü işgal içİ~ 
kendi mevzileri ile Dessie arası~ 

daki mmtakayı her gün şiddetli bl' 
hava bombardımanın3 tutmaktfl 
dır. ltalyaular da yeni bir Habe 
taarruzunu kırmak ve mukı:ıbi 
taarruzda bulunmak için hazırlı~ 
yapıyorlar. 

Röyter a ,iansr şil'!lal cephesi ~ 
talyan orduları nezdindeki muh6 

biri diyor ki: 
Makalle mmtab.1smclaki lt rıl' 

van mevzileri nısıf kutru on bf
1 

kilometre kadar olan h'r yarım r.1 
şeklindedir. Bu mevziler, rnitr'~ 
yöz ve dağ toplarile mücehhez ,·ı 
biribirine telefon hat\arile b:.ı~lt 
çok kuvvetli istihkamlar silsilesi~' 
dendir. Bir kaç kilometre geri)'~ 
konulmuş bir topcu da bunları lı~ 
maye etmektedir. Habeşler er' 
sıra bu istihkamlar arasından l~ 
arruzlarda bulunmakta iseler Jt 
bu taarru-zlar git gide azalmakl~' 
dır. 

R.a:vt ... r .......;----..--.-....Uı....b..V 

daki muhabiri ise ıu malumatı ,e 
riyor: 

Bali mıntakasında Ras Deslş' 
nm evvele~ kumanda E:ttiği krtıı81 

şimdi "Decas Maç Beyt:na Maret11 

tarafından idare olunmaktadtf 
Bu kumandan Habetler arasırıcl' 
çete harpcılığında büyük bir tabİ' 
ye üstadı olarak tanmmıştll'. f-lı' 
beş keşif kollarının en aşağı yif 
mi İtalyanı öldürmedikleri ve11 

yaralamadıkları tek bir gün yo~· 
tur. 

Şimal cephesindeki Habeş k' 
rargahından şu tebliğ neıredil ' 
miştir: 

ltalyan taayyııreleri bir )(ı( 
köyü bombardıman etmi§ ve ek•' 
risi kadın ve çocuk olmak Ü2'.ef~ 
on sivil öldürmüştür. ltalyan t2Lf 
yarecileri, köylerde hayvan sil' 
rülerini de bombardıman etmif ' 
ler ve bir kaç yüz hayvanı öldii~ 
müşlerdir. lki ltalyarı tayyare'' 

Jı• 
Mertayesu mıntakasım bombar" 
man etmiş ve ikisi çocuk olnıe.~ 
üzere heş sivil öldürd:.ikten soıır~ 
D . K l .. . de essıe - orem yo u u:ıerın 

uçmuştur. Diğer bir kaç tayyıı.11 

Dessie civarında uçuşlar yapııııf' 
lar ve bombalar atmıtlardır. 

iki tayyare bomba atmaksı:t1~ 
uzun müddet Dessie üzerinde uf 
muştur. Bunların, iınparatofll11 

kararg5.h1m arar1.'.lart anlaşıl ' 
' maktadır. Tayyare topları be 

men ateşe başlamışlar ve tayY"r' 
lerden birine İıs::ıbet olduğu 'te.tl' 

I 

nediliyor. Çünkü bu tayyare ~, 
lelacele uzaklo.şmış ve bombal• 
rmı tarlalara boşaltmıştır. 

KEŞiF F AALIYETI ARTIYOfı1 
Roma, 15 ( A.A.) - Maref' 

Badoglio tebliğ ediyor: ·~ 
Eritre cephesinde, Makalletı•, 

cenubunda keşif faaliyeti art01'~ 
tır. Somali cephesinde va1.:i1e 
değişmemiştir. 



Fakirlere bet.lava iliç 
verilmesi iç·n 
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Bu bir casustur! [3s;= HABERLER J 
* Usküdar ve Kadıköy tramvay Ş.nin ka 
zancı her sene bir az daha artmaktadır. 
Geçen seneler ziyanı kapamak için be· 
lediyece verilen 67 bin lira bu sene 35 
bin liraya inmiştir. Söz söqlemiqe başlıqan 

kesik baş! 
"' Hacca gitmek üzere şehrimize ye

niden kırk hacı daha gelmiştir. 
"' Akay idaresinin satılığa çıkardığı 

Yakacık, ihsan, Haydarpaşa ve Büyük
ada vapurlarına alıcı çıkmadığrndan sa· 
tış başka bir gün yapılacaktır. 

-Bin bir gece masa'larınlf "" _: 

(Ba§ı dünkü •ayımızda) j • 
• Son fırtına üzerine işçiler gündelik 

fiyatlarını arttırmışlardır. Fırtınadan 

evvel günde iki liraya çalışan ustalar 
şimdi dört lira istemektedirler. 

Giyiğin arkasından ko§ma- \ 
ğa başladı. Şahinini arkasından 

saln·erci~. Şahin yetişti. Geyiğin 
başına ve gözüne gagasile vura -
rak baygın hale getirdi. Melik da
hi yetişip geyiği vurdu. Bundan 
sımra geri dönmek üzere idi. Ha-

vanın şiddetli harareti sebebile 
::ıskeri tarafına gitmiyerek beri 
tarafta büyük bir ağacın gölgesi 

ne vardı. Burada ağartan yağ f!İ 

bi bir su aktığım gördü. Hararet 
ten gerek kendi gerek atr çok su 

samış olduğundan, hemen melik 
şahinin boynunda ola'1 altın tm:p 

"' Finans Bakanlığı defterdarlıklara 

bir tamim göndererek tahakkuklarda 
yirmi paradan fazla kesirlerin bir kuru· 
şa çıkarılmasını ve yirmi paradan az ke
sirlerin de kaldırılmasını bildirmiştir. 

• Borçlarım vaktinde vermiyen mü • 
kelefler hakkında verilecek haciz ve ha
pis kararlarının talimatnamenin kırk 
beşinci madde'li teferrüatr dairesinde 
tertip ve imza olunması, tekemmül et • 
meden infazına keçilmerpesi hakkınd-ı 

Finans Bakanlığı alakalı dairelere yeni 
bir tamim ~öndermiştir. 

alarak ağaçtan akan su ile doldur. 
du. ·Yanrna koydu. Bu sırada şa . 
hin uçarak kanadile tası devirdi. edişim taltif için değildir. Belki 

maksadım sizi öldürmektir. Zira 
Su c)5küldü. "Galiba kuş su isti . sen bir casus olarak benim yanı-

* Devlet deniz yolları idaresin;n vap· 
tıra ·ağı vapurlar için muhtelif fabrika
lardan gönderilen teklif mcktunlarınm 
henüz arkası alınmamıştır. Teklifler bit 
tikkten sonra bir komisyonda tetkik e• 

dilecektir. Gemi tezgahl:lrrna ödenecek 
on milyon lira on senelik bir taksit• 
bağlanacaktır. yor,: ~iy:r~~ gene tası doldurdu. ma.gelmişsin. Bana suikast etmek. 

Şahının onu~e koydu. Fakat kuş istermişsin. Bunu bana haber ver. 
tekrar kanadıle çarparak tası de . diler. Benim illetime gayet tesilli 
varrli. Bunun üzerine melik hid • bir ilaç verdin. Kendine karşı iti
detlenerek kılıcmr çekti. Şahini mat kazandın. Bundan istifade 
vurdu. Kılıç şahinin kanadını ko. ederek bana fenalık yapacaksın. 
pardır. Şahin yere düşmüştü. Fa . Bu kadar tesirli bir ilaç ile benim 
kat bir taraftan gene şaha işaret illetimi iyi ed:~ b.ir a~amın bana 
veriyordu. o vakit şah baş mı kal. f enalr~ ~tmesı ı~tımal~ ?.e ~ardır. 
dırıpta bakınca ağaçta büyük bir Onun ıçın çaresız senı oldurtece-

1 d d ... ... .b. ceğim.,, 

•Fırtınanın mü~eler idaresiııneki muh 
telif binalara verdiği zarar mikdarr el -
1i bin lira kadar t::ıhmin edilmektedir. 

• Kıtdastro meslek mektebi var•rı • 
dr1n itibaren Ankarav<1 ta~macaktır. Ta 
!ebeye nrsıf ÜC'fetle Ankaraya seyahat 
biletleri dağıtılmıştır. 

• İtfaiye mektebi ~ı sene acıtacaktır. 
Bu iş için bütçeye 1000 lira konmuş • 
tur. 

yı anın ur ugunu, 0 yag gı 1 a · Bu sözler doktorun aklrm ba 
ğaçtan sızan şey de yılanın zehid Yeni inekhaneler 

şından almıştı. Neye uğradığını 
olduğunu gördü. O vakit şahine bilemedi. 
raptığı fenalığı anlamış oldu. Hem 

Ziraat Vekaleti inek neslini ıs
lah etmek için 1zmirin Kıyas çift

- Aman efendimiz, bu nasıl liğinde 30,000 metre- murabbalık 
şahini, hem geyiği alarak atma 
bindi ve askeri tarafına gitti. Ye
rine varmca şahini tedavi için 
pek çok çalıştı. Fakat hiç faydası 
olmadı. Zavallı hayvan kanaG-ın . 

dan aldığı yaranın tesirile öldii 
lşte senin beni teşvikinle bu dok 
toru öldürecek olursam sonunda 
bu Sündbad meliki gibi pişman o 
lumm.,, 

Vezir pa.dişahm sözleriı1i ve 
hikayesini dinledi. · Fakat gene 
fikrinden geri dönmedi: 

- Ef end~miz, kulunuz bu dol;: 
tordan hiç bir zarar görmedim ki 
ona nefsaniyetim olsun, Benim 
bütün gayretim bu doktorun iti
madınızı kazanarak bir gün sizi 
telef etmek fırsatını bulmasına 
mani olmaktır. İlletten kurtul . 
·dum diye siz bu doktoru nihayet. 
siz taltifat ile sarayınıza aldınız 
Vakia evvel emirde böyle tesirli 
bir ilaç ile sizi illetten kurtardt. 
Fakat bu mualice ,gibi tesiri seri 
zehirli bir madde bularak onunla 
sizi telef etmesi ihtimali yok mu. 
dur?,, 

Vezirin bu sözleri nihayet P?
aişahm zihnini şüpheye düşürdü: 

- Bu doktor bir ecnebi devlet 
tarafından casus olarak benim ii}. 
keme gönderilmiş olabilir. tpticfa 
kendisine emniyet kazanım' k irin 
bana mualice yapmış olahilir 
Sonra bu r.nünasebettcn ir-tifadP 

!derek benim mülkümU elimden al 
masr da ihtimali bütün bLtün yok 
değilC:.ir.,, 

Diye kendi kendine s51:len<li. 
Artık hasud vezir ma~sadm:ı 

ermi~ti: 
- Padişahnn, siz bu dol-tordan 

ancak kendisini katletmekle kıır 
1 

tulabilirsiniz. Fakat irade yine si 
zindir.,, 

Dedi. 
Ertesi günU padtişah doktom 

yanına çağrrtı. Dedi ki: : 
- EY. doktor, bugün sizi davet 

d. ? B · · k "k bir saııa ayınnıştır. Burada ınekı 
şey lr. cn,m sıze ·arşı suı as haneler açİlacak ve bes yıllık sa. 
tim olsaydı ilk mealce esnasında nayi planının Ziraat Vekaletine 
yapardım. Eğer beni haksız yere ait bir kısım tatbikatı yapılacak. 
öldüıtmek istiyorsanız Allah da tır. Memleketin diğer muhtelif 
sizi hel~.k eder. Bu nş k~.n akıl de- yerlerinde de bu cins bazr saha · 
ğifdir. Boş yere benim kanıma g'r lar ayrılmak iizeredir. 

meyiniz.,, Nemrut Mustafa öldü 
Diye yalvardı. Fakat bu yal- Bağdatta cıkan Enavtüşşaab 

varmaların hiç faydası olmadı. gazetesinin bildirdiğine göre mü. 
Nihayet padişah doktoru öldür- tareke zamanında lstanbulda di · 
meleri i<'in tutturup cel5.tlarına vanıharp reisliğini :vapan mahnt 
teslim etti. Nemrut Mustafa Sülevmanivede 

ölmüştür. Nemrut Mustafa ıiıüta. 
O vak"t doktor tekrar padi~a reke esnasında d!vanı harbın ver. 

ha '':11vaı·t:1 ·. a•v .d k l b"' "k "'~ · ıgi ı am arar.arının en uyu 
- Padi~ahnn, kulunuzun bir amillerinden biri idi. 

çok kiınseler ile alış verişin1 ol .... - .......... "'-"""'""" ... ""' ... 11
"'' .... 'HU'-
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mustur. Yanımda C!nanet olanı}· yerine gönderdi. Doktor yerine 
kal;mş birka~ ~ey var. l\1üsa:ı.dr V?,rdr~tan sonra ~azırlı~larım gör 
ediniz de gideyim. Emanetler· d~. tlaçlanm ~~rtıp ettı. Sabah\~· 
sahiplerine teslim edeyim. Hernr yın erken padn:::ahm yanma gelm. 
larımı göreyim. Aileme vasiye' Tekrar yalv:rdı.. . T• 

edip yine geleyim. Ve sizin gibi Fakat asla tAesırı olma~r. N ıh.r
bir padirnha lavık bir hed:yem yet doktor cellatlara teslım edıl. 
vardır ki onu da getireyim, haki di. Doktor öldürecekleri yere ge
payfaize sunayım.,, tirildiği zaman cellP..tlardan bir 

nu son söz padi~ahm merakfur tabak istedi. Getirdiler. Kesesin. 
mucip olôu: den bir toz çıkarch. Tabak içeri 

_ Bu hah~ettiğin heC:ıiye nasıl sine serpti ve cellada "benim ba. 
bir şeydir? şım ayrıldığı zaman kanını yere 

Dlvc izahat istecli. Doktor ce . düşmeden bu toz üstüne koyup 
vap v·erd:: melikin huzuruna kaldırınız.;, de. 

_ Bu hediye öyle bir kitaptır di. Sonra koynundan bir kitap çı-
kardı. Mel:ke verdi. Cellat dok • 

l3ir kimseyi öldürdükten sonnı toru öldürdü. Kellesini tabak ice-
ölfrı:i.i i~tintak etmek bu kitap da risine koydu. Pad,:şahın yi.izi.i~e 
taı-ir edilen bir usul sayesinde 
mümkün olabilir. Hatta benim doğru kaldırdı. Kellenin kam 
ha('ın1 kesi'se o kitapta zikredile:rı dondu. Ve hakikaten kcsjk baş 
nwaHceler ile bir toz vapılır. O söz söylemeğe başladı. 
tozu bir tabak içerisine koyup - Ey padi§ah, sana verdiğim 
J·amm yere dlifSmeksizin 0 toz kitabı oku. Altıncı sayfasında be
üzerine karıştırılırsa kan donar. nim mazlUm olduğum ve bu to
Adetn hayatta olan bir adam gibi zun nasıl yapıldığını göıiirsün.,, 
;::iz ~öyleıııc:J;e haşlarım. O vakE Dedi. Padi~ah kitabı açtı. Me. 
henim C"f"~ olup olmadığımı siz ğer kitabın sayfaları zehirli imiş. 
rle anlarsını7.., Yapraklan çevirirken bu ze-

B11 i-... • .... ~ padişahın merakını hirler parmaklarmdan kanına geç 
arttırdı. Doktonm bah~ettiği kita. ti. Bu suretle zehirlenen padişah 
ha adeta aşık oldu. Derhal dokto hir ~Jn içinde ah ve enin ederek 
run yanına bir kaç adam katarak l ölüp gitti. · · 

DiL YAZILARI 

YIL -YILDIZ 
Bay İbrahim Necmi Dilmen "Yd, sal, 

sene, an, annce, yahr, year" kelimeleri· 
le "Yıldız, ıldız, necm, kevkep, ahter, 
astre, etoile, Setella" sözlerinin etimo -
loji, morfoloji, fonetik ve aematik bakı
mından analizini şu suretle yapıyor: 

(1) (2) (3) 

Yıl = ığ + ıy + ıl 
( 1) ığ: İmtidat ve zaman anlamına I 

ana köktür. 
(2) ıy: Ana kök anlamını tecelli et· 

tiren p:-ensipal elemandır. 
(3) ıl: Ana kök anlamına umumi • 

lik, müphemlik, enginlik, genişlik, şü • 
mul manalarım veren ektir. 

( ığ + ıy + ı1 = ığıyıl) sözünde ana
k5k kend"sini temsil eden unsurla kay
naşarak baştaki vokal de düşmüş keli
menin son morfolojik ve fonetik şekli 

meyn:ı.na cıkmıştır: YIL. 
YIL: Geni~. uzun bir zaman devre

sinin adıdır. Bu !Öz, önce herhangi ö'· 
çü ile olursa olsun bir z~tTlan devresi -
nin adıdır. Sonradan 365 günlük bir 
devreye ad olmu~tur. 

SAL 
~Si kelimesi Farsçadır. Etimoloj'k 

şekli şudur: 

(1) (2) (3) 

ağ+ aı +al 
Burada (as), (al) sözleri pÖ7.e çar • 

par. Biri oldukça geniı. öte!<:i de Ç(lk 

geniş bir saha anlatır. ikisi de biribirine 
yakın mana ifade ettiğine göre (as) .,, 

(av) dan değişme olduğuna hilkmet -
mek lazım gelir. 

Cl) (2) (3) 

ağ + ay ·1- al 
Bu da yıl kelimesinin av""'•r. Zcteıı 

Tfük !ehselerinde ( Sul. Sıl, <:·t. Çıl) .. c. 
killeri de vardır. Yakut,..,,l:ı1ci (S·n. 
Çovaş~adaki (Sul) sözleri F"r~r" fsa 1 ~ 

in aynıdır. Yakut!ard:ı ilh'1ah:or ile vu 
bir yıl, sonbahar ile kış bir yıl r.'-l .:;". 

na göre bu devre mutlaka 365 gi.:&1:
münhasır değildir. 

SENE, Ar,tNf.~~~~~ 
Yıl manasına arao':"r.la (ııı•""''· 'rı>'1· 

aızcada (an) ve (ann,.e) kullanılır. E · 
timolojik şekitlı-ri ş•ır'•ır: 

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

An = Ağ + a~ + . + . 
Anne'! = "ğ t- an ı ı-n .:.. eğ' 
Sene = _.;; +- es + P..!! -ı- E.i 

İkinci kelim•ıl~ varw:ına i'•i ( n) vı:ıır• 

d•r. Türkçede böyle re'"'"'"· Bıtl'1 :trd-ın 

biri uzatma roli1e ( ğ) dir. P.••mın için bi
rinci ( n) yi on vapmak ıa ... .,,dır. u -
çüncü k,.ı:,.,..ec1e s"'"1 an•:-~ .. ., :•.: ek var 

s~ne = eğ + en + eğ 
Tl''1 iki ek h:ılnm.ırsa hnn}~rd .. ., fS\ n:r 

( ğ) det'l de"i.,-• "lrhi'tına hükmolu 
nur ve yerine ';;.\ \ccv•ıır. 

(1) (2) (~) <1) 

An = :-ğ + nn + . + . 
Annee = n 1 L l'lğ + " ı eğ 

1 

Sene = f'i? l- eğ + ,.., + eU" 
Bu~lardan (<.e) ve (ei!) tcl;errürlcr' 

kaldırılır: 

(1) ('!) '~) 

""' = nğ .ı.. an I· • 
1ı, .... -e?. = ağ + ~n -t eğ 

5-:n"! - e-: +- e~ + r'i' 
( 1) tmtidat ve zaman ı;österen 'ana 

köl:'erdir. 
(2) Ana kök rnnf!ı·•-··mın yakın mu

hitir.e t~c:~ı~ını rösterir. 
(3) Krlimeyi tayin ve ifade eder, f -

simlendirir. 
Uçü de yakın m11hitin" t .. c:-.'" bir za· 

man mefhumunu ifade ede:. Sal ve v11· 
da ( • + l) eki geniş ~ümul bildirir. Be
rikil~rde en yakın muhite nüfuz var • 
d•r. Böyle olunca bunlar intidai flözler• 
dir. (Yıl) ise bunlardan daha çok mü • 
tekamildir. 

YAHR. YEJR 
Yıl mana'lma atmancada (Yahr). b

giliz~ede (Y~ar) kelime!eri vardır. Eti • 
molojik şekilleri ~udıır: 

(1) (2) (3) 

YF!hr =ay+ ah +at 

Y ear = ıy + ığ + ır 
(1) tmtidat ve zaman anlamına bi • 

rinci derece prensipal köktür. 
(2) Kök anlamını tecelli ve tecessüm 

ettiren süie veya objeyi J!Ö:ııterir. 
(3) Kök anlamının süie veya obje 

nzerinde tekarürünü hild:rir. Böylece 
hu iki sözde zaman mdh,,.,,u Ozerinde 
tekarrür eden süje veya objeye delalet 
eder ki bunlar da (yd) sözüne nisbetle 

dar manalıdırlar. Bunların astı 0 

Grekçe (ear) zaten yıl demek değil. 
lm bir kısmı olan yaz mevsimi deııı< 
tir. 

YILDIZ 
Bunun etimolojisi şöyledir: 

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

Iy + ı} + ıd + iZ 

( 1) Ana kök yerini tutan birinci 
recede prensipal köktür. "Ayd 
parlaklık, ziya., demektir. 

(2) Ektir. Şümul, umumiyet, erı 
lik, yaygınlık, uzaklık vasıflarını ve 

(3) Ana kök anlamını sahip urıasl 
tecelli ve tecessüm ettiren radikal 

unsurdur. ~ l~p 

(iğ + ıl + ıd = lğıhd) çok uz~ dir. 
!ardan gelen bir ışık sahibini gösteri!' 

( 4) il elemanı kök mefhumunl.I 
geniş Si'lhaya l::ıdar yaymıştır. Aynı 
naya gelt>n (. ~ z) ekine lüzum yolc 
Bunun (rf-) veva (ıy) dan değişrniŞ 
duğttnJ hükmederiz. 

(Söz) ve (Söy), (Yay) ve (1,f 
sözlerinde de böyledir. Böyle olll 
mefhu-nu tamamlıyan. tayin ve ifade 
den. isimlendiren (ığ) şeklinde ala'' 
ğız. 

Bu analize göre ışığı pek uzaklar 
gelen bir obje demek o!ur. 

Ar .. ..,,.ada (Necm ve kevkep), f 
c:ı da (ah ter ve stare), fransızcada ( 
trc ve e!oile), latincede (ıtella) sözle 
ri de yıldız demektir. Hepsinin etiı.ıt0 
1ojik şekillerini yapalım: 

(ı) (2) (3) ( 4) (S' (6) 

Yıldız = ıy-t ıl f-ıd+ığ+ • + • 
Necim= eğ-f en+ec +im+.+• 

Kevkep = e'<+ ev+ek+ep+ . + • ~e 
Ahter= ah+ • +at+er+. + ı ~ 

Astre = ağ+aı+at+er+eğ l'o 
Etoite =eğ+. +et+uğ+aı+el le 
SteUa =eğ+. +et+eğ+aı+al 

( 1) ilk unsur bütün sözlerde ana ~ ~ı 
... , nnıın verin: tnt:ın nT'ensinal k~ 
!arak birdir ve "ziya" demektir. ti 
~--------~----~~-__./ 

ÖLÜM iu 
lrı.i 

Şiş!i Terakki lisesi son sınıf tale~ 
sinden 19 yaşında Yılmaz bütün ilı::, \ra 
matara rağmen zatürreeden kurtul~ , 
yarak dü:ı akşam Nişantaşmda Sd~ l'İ 
evinde vefat etmiştir. Cenazesi bl.I~ , 
saat 12 de Teşvikiye camiinden kaldı bi 
rılaca!ttır. 

l"\i Nark konmayacak di 

· b ı d. · k .. ...,ar Bır fTazete e e ıvenın ow • 
~ ~ ~ 

ve odun f :yatlarına narh koyadc~~ 
ğ'ım ya?,Jllı~tr. Havalar düzel 1 ~ 
ve ihtikarda yapılmadığı için nıı.! 
konmaktan Yazgeçilmiştir. 

Dün geceki balo 
latnnbul Halkevleri sosyal y,.t' 

dım şubcieri ac!ına dün gece Pe~;, 
p-ı!as salon~arında bir balo ver•~ 
miştir. Balo pek nezih ve teılJ 
geçmi;tir. ./ 
~~~~~--~~~--_,, 

İ\tJnbul Brlediq~-ıi 

Sehir1i"yatrosu 

111111111111111 

1 ... 

B 
.. -a~t 

l\.~n !:ı" 

11 de 

KARAMAZ~ 
KARDEŞ~~ 

Türkçeye çevı~ 
.,_..TıJ!I 

Reşat .ı' -e 
Saat 15 de ~6 

llllllUI a~am 20,30 c., 
BuyiıK operet MIRNAV Yaıti 
ı\FlF OBA Y Besteliyen A. B~ 

Fransız 
HALK OPf<;RETI 

Bugün matine 16 d; 

Bu akşam saat 

20,30 da 

Dost Yunanistanın 

Kıymetli Artistler. ' ~· 
Zozo Dalmaa ve Kofinyotiıin iştir• 

BEYOCLU CIÇECI· 
Pek yakında Baycder 

11
5' 

Fivatlar 3.'i-~0-60-75-tOO

Loc<! · AOO - 300 - 500. 

Silı akıamı Kadıköy Halede 
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Yabancı Posta 
1 ..... - ----- - - - - -

' Kırkından Sonr-a lı 
Sta viski' nin gölgesi 

neler anlatıyor? 
ödenecek harç ~~ ~4.zanı Teneşir Pa~A~-~r. JJ 
vaktiyıe bir ,e1c.,,. &Jay Yazan : Sermet Mufıtar Aıus 

rammda Koca Raııb pa - _______ 1 
un;;·u:··nıa:ı····••••••H••:;;au:::ıcnı:; :::5:a 41 !!Hiım ... ==-==m==i.:aq:ın:m~-m.-n 

f&YI ziyarete ıelen yükıek zat- .;ami:::D •• :::.iiii!iiii!ii55n::::a:a::ı:: ::ı.::: .amı :•=···=-···=····· :: .... ---::::mr.--=t 
lar boyana ora~ borcrınJan lıonu
fUYOrfarJı. Birinin iki rün, bir 
6afluuının bir halta, bir ötekinin 
bir gün borcu oarmlf. 

"Artiat olacağım. Mahkemede qaptıklarımı bir 
kabare sahnesinde tekrarlayacağım!,, 

Staviaki davuuıda müddeiumumi 
Romanyino adında birini .. Sta • 

........ ·; .. galgeai,, olmakla itham etıni• 
..,. demitti ki: 

.. _Bu adam daima onan Jamnda 
ll"l!'lı.t.uyordu. s.-ıerce da.ta, müta • 

llrbtı, lritilııi idi. Bu adam aadeee 
tletD a~ zamanda teblike{idir de. 
·ıı müclaôuıaı dinlediniz. Bu, hiç 

"9ah. yoktur ki "Sta'"91ci~n ıölıesi,. 
~. Soru1onun aize, mütevazı bir otel· 
tti elan ba aclmn fnmaızca)'I bu kadar t• 

olarak söylemeJi, o kadar zengin 
ere sahip olmayı nereden ötre..- , 

tir? .• 
Pari Sunr gazetesinin bir muharriri 
adamla c6rüımek istemif. Kendisini 
111ağuanm çocuk elbiseleri reyo -
da c5rmilf. Fakat "'Staviıkinin cöt
' bir teY 16ylemekten çekinmif, yal .... : 

- Bana hiç de rahat etmek mukad -
~lil mi? Size beyanatta buluna -

~ bir 11rada değilim. Görüyorsunuz 
~ bUyUk çocutumu giyindirmeye çalı -
...__.. Zavallı çocuk, iki yıldanberi 

1 -ııuıü bekliyordu. 
Demitti. Muhanir bir kaç gUn ken

tlaıni takip ederek ağzmden bazı 16z • 
le.- almaya çahıımf ve nihayet muvaf
~:olmuıtur. İfte cCSlgmin 16yledik -

"- Fnawla mm J.atıralan yammk 
'- -.•..ar istiyoram. Fmt laallan 
......_ •a........W iPn gılne pldai-
""-n. Ba 1labnlar StaYilld ile lllİrlik-
.. Jataclıiım sGnJ.e dairdir.,, 

- Siz gerçekten Savilldnln mrdaıı 
itlüü? 

--........... a.. 
il urll# 4'emek lstl,wwa? 9IP a • 
1-. hatti pek • mümsebette hulunclu 
h Wr kimaeain Mitin aırlanm WleWlir 
"-1?,. 

- Stavisldde bir sahteklrbk dehau 
._l'lluf, dotru mu? 

.. - Ha,..., Jlllllbklan mütlüt Wr PJ· 
tt l1l1lrilildi.,. 

- Sta.iakinin aon saatleri baklanda 
1llr teY 16yllyebWr miliniz? 

.. _ Çok 1D97U1ta. Hatti felakete •Ü-

....... iii ............ puldlnm .... --
C.u. .......... öldiinnelc istiyorclQ.,, 

- İntihan ıerçek midir? 
.. _ ŞipMsiz, huhman mektuplan hu-

~ if.de Miyar. Yamadaki tlıhucadan 
ı.. ~. Ba tamınca haünuti. 

..... Wd ........... clol ......... almrt

..... 

Stuiskinia r!lıeai 1a11lan adim 

Bu kasayı açmak için yalnız ild a -
nahtar vardır. Biri Litvinofta, diieri 
Stalindedir. 

Sili. 'ı ticaretine ait 
tahkikat 

Birleıik Amerikada liWı ticareti hak
kında tahkikat yapan bir komite tefkil 
edilmitti. Şimdi de Londranm Middle
ıekı Hal"inde bayle bir komitenin top
lantdan yapılmaktadır. Bu komitenin 
üzerine aldıp vuife Britanya cephane 
fabrikacılannm faaliyetini tetkik etmek 
tir. Slr Fillp Jipsin bqkanlıp altında 
bulunan bu komitenin Vqlnctonda ça
lıpn komiteden farkı aaWılyetl .t.ba 
u olmak ve yalnız endU.trl aahasmda 
çalıtımk itıöariledir. 

İngiliz tahkikat komitesi ~n &ün • 
letde ~,.e.ı ...._~.~ :Mak Go
vene ıorduldan ıualiıı cevabı karııam
da tatınmt kalmııtır. Reis fÖyle ıor -
muıtu: 

- Mançuko harbi mrasmda Çinlile -
re mühimmat aattıtmız dofru mudur? 

- Evet, doğrudur. 
- Ya Japonlara? 
- Onlara da sattık. 

Reisin hayreti karpıında kumpan • 
ya direktörü ıunu demiıtir: 

- Eğer biz satmasaydık, lrartut1arı
nı ve obUılerini kendileri yapacaklardı 1 

Ragıp pafanın bu riyakarfor . 
Jan cam nkıftlı. Bir lıöıede bü· 
aiilmiif Juran Hllfmete aortlrr: ! 

- Senin ne icatlar borcun var? 
ffafmet, ••kıla aılnla ceııap 

uerJi: 
- Şu lıartılıi balılcala üç yüz 

"""" !. - Onu aormuyoram, oruç bor-
cunu aoruyoram. 

- Ona Allah aorar, aisin ao
rap Ja &liyecefing bu borçtur/ 

Kim içer? 
T elılıeler lcapanmailan önce 

bir ya pnü framuaya bir belcfa
fİ baban binmifti. Erenler yeni 
rcr'* içmif alacalı lıi lcolcam tlqa
nya rnırayorJu. Bira ötede bir 
Jrıralıta Ja 6ir laoca elenıli binJi. 
Otruacalı 1Glna bir yer oarJı: 
Bakmn yanıl • 

Hoca Jentli elinfl~lıi marala 
aallayaralc •eçti, otarJu. F alıat 
oatrmaaile babaya nelrefle bale • 
ınaa bir oldu. E,ittirecelı lıaılar 
)'CIOClf bir ... : 

- Utanma laeril, af.zı m•)"
laane P,i lıolıayor. Gelmif Je el 
alem İgine IOlcallllllf 1. 

Di~•lı elinfflıi,..,..,.,. ~ 

r""1t11n111 lıoptınp-~· """""L 
Belıtrqi, laocaya tlöniip plerelt 

cc!oa'p 'Oercll: 
- bjmn, afanGeai ne oar?. 

Ralnyı iman i~er, laıqvGn ~mu. 
Ben unin sihi Y..eıillUı yemi70 • 
ram ya!. 

Ealıl Ba,iWma Calıomi catlJaine JengJen W.,. 

Sofadar. bir ayak sesi geldi baktıt kimseler yok. Sesini güc • 
Pençere bekçisi farkına varmamış lükle çıkararak seslendi: 
tı bile... Ayak rai değil, davul - Ayşe kadın!. Odama iki dl-
çaJmsa haberi olmıyacak. lim ekmekle bir kap yemek gön-

Odamn kapISJ aralandı. Besle- der. Nazımla ~üştağilim. G6. 
me Nazikter göründü: zümü açacak vaktim yok. Elini 

- Yemek yemiyecek misiniz? çabuk tut!. 
Damadından ses sarla çıkmadı- Odasına çıkar çıkmaz soyıın-

ğmI gören Edamm, içini kurd du. Geceliğini, şanı lıırkamm 
kemirerek sabretmiş sabretmiş, ni- şıp şıp terlikltrini giydi. Belki 
hayet artık duramayıp: kapı aralığından gözetlerler diye, 

-Kız,bir dolaş bak ne yapıyor? divitini, esericedit kitıtJanm nün. 
Yoksa ervahilere mi karıştı. Ye - derin üstüne koych 1.Ambayı ya. 
mek yemiyecek misiniz, diye sor. kıp yanma çekti Batd8I kunıP. 

Diyerek Nazikteri göndermişti. ve kamburunu çıkarıp kalemi, ~ 
Beyf endinin haline şaşkın şaş - ğıdı eline aldı. •• 

kın baka kalmış olan kız, kekeliye.. Yazı yazar gibi yaparak fakat 
rek tekrarladı: kiğdm üstüne bir kellnıe bile ko-

- Yemek yemiyecek misi.DUT yamıyarak düşünırıefe başlamqtı. 
Esseyid, köpürdü: Besleme tepsi ile yemeli getii
- Bayır, yemiyeceğim, ziftin mişti. Kızı gene tersledi: 

pekini yiyeceğim... Defol karpm - - Bırak oraya!. Beni be~ 
dan. sokmadan yıkıl karpmdan !. 

Beslemeden evvel sofaya fırla- Ağımız dilsiz, veli gibi bir a-
mış, bar bar b$nyor, aklınca d~ damda hi~ vaki olmamış bir hal. 
hesap veriyordu: ilk defa görülen bir 'hiddet -ve 

- lnnellahe maassabirin !. Söy- şiadet.:. 
liye söyliye dilimde tüy bitirdim, Kapıyı kapayp arliasma gene 
nice nefesler tükettim, siz mahluk- sanda1yalan koydu. Kıtlıktan 
lara meram anlatamadım gitti.. çıkmış gibi yemeği yedi. Barda

J' a ne çıkacak? Ne diye faaliyet ve hareketi dima- ğa kanaat etmiyerek koca testiyi 
lıhmhci ıliilıWmnt.ı rirmiı. ğiyemi zirüzeber ediyorsunuz?. dikti ve bitirineiye kadar hep&iıd 

ti. Beı ianqld ithınh rorbcuı Müfekkeremi tarumar eylemekte tıkır lıkır içti. 
alJL Kaıılı ıloltlınp ~rhn çi mani?.. Eş'ar ve ebyat ile Odanın içinde yahn ayak kÖIJe 
bir 6e.z parpıa görıli. Çırafı gca- meluf olduğum cüml .. nize ayin. kapmaca oyununa başadı. Bir O' 
fınp laiJJede fleJi ld: Nihan haneme sünuhat tulu etti. pençere, bir bu pençere, bir öb8r 

_ Balı.na IHına/. Bu nMir Acizane ve fakirane bir nati şerif pençere... G&ıleri çardak attın -
tanzim etmek üzereyim. Beni ra- dan telin arkalanna, telin arka

Par isle kar ğlenceleri 6ö,le1. Çor6a iPnflen JMrGora hat bırakın be havatin !. lannda sokağın önüne. 
Geçen çarpmba gUnU Pariate olan plıqor. .ı 1 Kapının kilidi yoktu. Arka - Dışarıda ne taraftan bir pıtırtı 

don bir "'-Ok k••alara ıeL-p olmu•- da - y. ne üti70rrıanıı.z • Bet üst' üste' k duğu 'ki d 1 f l-
1J - IJC ~ L..-... J-L L_.ı ..__ • iti sına oy 1 san a - dnvml saniyesinde o tarafa ır. • 

a'-·-· dox-• n.k eğlenceli Sahneler -~ur11111 '°r1N1C1an uunıu ıpe isi d dı G .. .. ...,_ .. ,...... .& .. r- -"-L ı1~• ! yayı aya . ene pençere onun- yor beriden bir Juşırtı işitincie 
de meydana ıetirmİftİr. ".___ •"ya • de soluğu aldı. Bir bardak su oray' a u.1;1-, hep o berralı 

Okullanndan çıkan çocuklar, kayma- uu1.,.,u1.: 

mak için ayakkaplanna çuval, keçe par il/im- Bilir misiniz? --.... daha içti ve yerine yerleşti. sesi billtlr kahkahayı arıyordu. 
çalan sarmıt o1duklan halde 10kaklar- Düaldi Sapmam _..aldanmıa .. Hurisi ile arkadaşları kalkmış- Ayale üstünde alelacele tııtaba.. 
da dolqıyorlardı. Evlerinden çıkan ıem ceqplanı lar; çardağın altı bomboş.. Obür sa karm do~ d°"1P dl&. 
ılye almak ve yolda açmak lhtiyatm - pençerelere koştu. Gele1!1er _ge - lenmeden odanın içinde dört diJI. 
b~da bulunanlar biraz IOnra -mıf • l -"Tenli,, akil nereden celiyor? 1 k, fakat d k•"'ab .&.. :s- çen er ço ara ıgı &H~ mekten üzerine bir kesildik uvn.. 
Yelerinin tamamile buz tuttulh•nu ve ar - F ... m T--·eecl (= tvbın ·ı d k"l k M h kk k ' ' ,, __ .... tana) .--..... ı e yanın a ı er yo . u a a şukluk ge1 ..... ;...,i. l&mbavr üfledi. 
bk kapamak ihtimali blmadıfmı car - k .. kt la ğ ·ıı· ~ 'J• 
mlltlenlir. 2 - Çinlilerin kaç iWu vardır? so aga ÇI ı r, gezme e gı ı - Dışanda parlak bir mehtap ~ •tane. ler. .. .. Sokak üstün" •• ;leki nAD,,_re,,. 'tapla hastalık tetlaoisi Ban arabacılar buza kartı bir nevi - ~ r-- 'r.' 

t----- . . mayi lrullanımflana da hiç bir fayda 3 - Her ateıbec:eli ıpk çıkarır mı? • Paldır küldur bahçeye fırladı. sandalyeyi cekti. Ata biner gibi 
-pu1711 butanelennde pnp bir tec- 16rmemi1lerdir. - lfa7a', pJam erlmii- Bitişik evin bahçesini ayıran telini üstüne oturdu. Kafasını pencere-

l.~ ,..,.ımaktadır. Bu tecrübe balta- 4 - .. Atk her teye pliptir.,, 16dl- ya. nma seğirtti. Boy.lu .. bo .. yunca nin kenamıa yaslaiıdırdi. 
~ kitap okutmak ıuretile tedavi et - nü kim 16ylemiftir? ha rd d d 
~. Haltalann dikkatle intihap eı-11 11 -Utin piri VlrsiJiaa. nı yete va 1

• gen on u. so - Sokak işlemede; gelip gecen 
~ Jdtaplan, hutabalacılar, yine bu .. __ s __ P __ o __ R___ 5 - Diyojen kimdir ve ne zaman kak kapısna geldi, dL,an çıktı, sa- ler Sivırya. .. Bağırtılar, çığırtılal'. 
~bUyllk bir itina ile okutuyorlar. ~ yapmqtrr.? ğa sola baktı. Yerinde yeller esi- gülmeler, katılmalar mebzul I'• 

malihul ya tutulmut olan bir B • • k • • - Em Yanan mcmn, Milattan yor... kat nerede o berrak ses, o billa, 
~ aıet'e : Umit verici kitaplar o- u g un u maç ..... 4 .. s inci .... Saat de on bir buçuğu beş ge kahkaha? .. 
~ruhi hallerine tesir ediyorlar YENi SORGULAIUMIZ çiyor.. . Vücucıü p:e°".emiq, ,6z karak • 
......._?-suretle hutalıklamu tedaviededi- lstanbu'sporla P.eşiktaş 1 -Habqiıtanm nafuıu ne kadar- Mühendis pek yalvarmış, mut lan kursunJ~qmıştı. Uwınayntl 
.:-,...,.. AJDI amanda manyatiıe e - maçı yapı'ıyor .a...;.. 1 ka b kl · d · t' A b h" kaf , uın a e erım, emış ı a a ır diyor, d:c:\ni sıkıyor, aSı .....,.,~ 

tiu talrl arttırıyorlar. Havalarua bozulması ve aaba· 2 - .. Sulh Jatenen harbe hazır.. boy gitse mi? Komşulardan, mom- sarkıyordu. 
1ıiHle malıafaıası larm top oynanamıyacak bale lan,, tazUnB kim 16ylemfttir? şulardan tutturup bitişiktekiler -

i,in kasa ıelmeai yüzünden bu hafta hiç 3 - Hindiatanm eıkiden merkezi den açsa mı? 
.,_ Oll lldainde Franuz parll • bir aahada maç yapılmamasına 1111n.e.rea.ı.·y·di•?--------•ı Hayr, Artine gitmeği göze 
~ .. ,. 1935 te yapılan Rus - karar •erilmitti. Halbuki dün alamadı. Omuzlan düşmüş, ba -

,......_ • ....,,.'"'' milaakereye bq- Betiktat aahumın oyuna imkb rakb karfılapaalarmdan oldula caklan gevşemiş, dokunur dü
• ttzs tenberl Rusya baflıca •erecek derecede kunıduta ıö - için, Şeref ıtadmm hupn bitün şecek haldeydi Taş taşımış ka
memleketlerl ile doku anlat - rülmGt ve ıeri bırakılan maçlar - futbol meraldılannı bir araya ıe- dar bir yorgunluk ve dermansız-

bmll•'ftlr. Bu an1ır-11rm bi - dan lıtanbulıpor _ Beiilm.t kar- tireceji muhakkaktır. lık. .. 
........ ftktlle Çarlık ıramanma da muhaf ama mahauı ıılatmaıının busün yapılmasına Maç saat on bette baflıyacak, ~an kapı n alt kata ırirdi 
..._ ~de d1f ~ komiserli • karar •erilmlftir. izzet Muhiddin Apak tarafm- Karnınız zil cald1"ımn ~imdi far-

R Ffx•• but."'°'. Bu maç biria.\ denenin en me· elan idare edilecektir. kına varmıştı. Tqlıh"ta, mut • 

Bir ürpenne ile gözlerini ara 
ladı. Yaz da olsa oıtaUrta gect' 
ayazı var. Fazla olarak, kal'lJldall 
serin bir poyraz C'a esmede. 

Geceliğinin göğsü hain ~ 
kollan sıvalı ve a~aklan çıp 
her tarafı buz k.,~nm:şti. Enik 
U 

4 
üy&r, titriyordu. 
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Bir ~eytanı Sevenleri 
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(BOfı dünkü ıayımızcla) 
Ester, inkisar ve kederden yo· 

rulmu§tu. Ayağa kalkarak mer -
divene doğru yürüdü. Hizmetçi, 
elindeki lamba ile önden gidiyor· 
du. Yatak odasına girdiler. Fe
lemenkli hizmetçi burasını ite ya· 
rar bale ıetirmek iç.in bir haylı 
uiraımıı ve muvaffak oJmuıtu. 

- Tarihi Hikaye -
ISTANBUL - 12,30 muhtelif plak 

neşriyatı 18 hafif musiki (plik) 18,30 
Güneş klübünden nakil. Konferans (Fik ı 
ret Adil) ve dans musikisi (Sait Edip 
caz). 19,45 oda musikisi (plak). 20,30 
stüdyo orkestralar. 21 Eminönü halke
vi gösterit kolu tarafından piyes: (Him 
metin oğlu). 21,45 son haberler. Saat 
22 den sonra Anadolu ajansının gaze· 
telere hamsus havadis servisi verile -
cektir. 

Italyada dış ticaret 
hükU.met kontrolünde 
İtalyada yüksek faşist meclisi. j kişaf yolu üzerinde yürüyeeer 

dış ticaretin bir genel menfaat ol- zannedilmektedir. 

duğunu ve binaenaleyh bu tica - Yün fiyatları gükse/ectj 
relin, doğrudan doğruya hüku · Avusturalyada yün fiyatl,ıı 
metin kontrolüne tabi bulunabile- son aylar içinde çok yükselmiıtit 
ceğini bildiren bir beyanname Bunun sebebi, Birle§İk Amerilı'ı 
neıretmiştir. Bu beyanname, hu- Arjantin, cenubi Afrikada istilr 
susi te~ebbüsleri hükumetin kon- salatın azalmasıdır. Haber ahıt' 
trolüne tabi bulundurması itiba • dığrnn göre fiyatların bu sureti• 
rile pek büyük bir ehemiyeli ha· yülcselişi, Avrupa yün fiyaltarı il
izdir. Bu ıebeple memleketin ec· zer:nde miihim tesirler yapacak' 

Alet ocaiına yakın masanın Ü· 

zerinde kar ribi beyaz bir örtü • 
nün üzerinde gümüt kaplar ve 
bilim bardaklar içinde yemekler 
duruyordu. Bir taraf ta Esterin 
açmadığı kitap, el dokundurma
dığı iğne, bir tarafta sırtına al
madığı elbiseler, pençereye ya • 
kın bir kalıb içinde evleneceği za
man takmayı umduğu mücevher 
göze çarpıyordu. 

Bir kadının, ümitsiz bir aşk 
için gençliğini, güzelliğini, ser
vetini, yüksek mevkiini, parlak 
kabiliyetlerini, ailesini, dostla -
rım bu derece feda ettiği nadir 
görülür. Sevdiği adamsa saygı -
sız, merhametıiz, esrarengiz, 
zalim ve alçakhğa mütemayildi. 

Odasına girdikten sonra hiz • 
metçisine: 

- Kapıyı kapa!. Dedi, bu 
gece gelen giden olmıyacak ! 

Sonra ocağın yanındaki koltu
ğa ıömüldü. Yemek yemedi ve 
içini çekerek hmçlma hmçkıra 
uykuya daldı. 

Felemenkli kadın mumları ya
karak lambayı söndürdükten ve 
perdeleri çektikten ıonra kendi 
kendine söyleniyor ve: "Melun 
herif,, diyerek o.,.\arda dotaııyor
du. Ester, hiddetinden, • heye • 
canından yıpranmıı, ağır ağır so
luk alıyor, arada bir titriyor, sar
ırlıyordu. 

ğumdan ıon derece mafımnum! 
Stella Sioilt 

İhtiyar kadın mektubu oku -
duklan sonra ocağın önüne geç -
ti ve mektubu yaktı. Sonra hanı 
mını uyandırdı ve: 

- Kalk! Dedi, yatağına gir. 
Bu ateıin karıısmda koltuk üze
rinde uyumak insana fena rüya -
lar gösterir!. 

- Rüya mı, evet, rüya görü -
yordum. Sanki anam kapıda du
ruyor ve beni çağırıyordu. 

- Demek ananın ruhu da seni 
tuttuğun yoldan çevirmeğe çalışı
yor. Hem canım, sende gurur ve 
cesaret )'Ok mu? Buradan kalk, 
yurduna dön .. 

- Yurdum neresi? 
- Londradaki evin, dostla -

rın kitapların var. Eğlenir ve 
teselli bulursun. 

BORSA 
15·2·936 

Hlıalnrında yıldıı l<J:ıretll olı.mt:ır, uıe 
rlnclo mnanwlı• ıttlrt>nlrrdlr. R!Jlmmlıtr 
ımtıt 12 de knp:ını') ııutı') tı~·atııın ıır. 

PARALAR 
"'Londra 
ııı Ncvyork 
*Parla 
* Mll(uıo 
* Brllkscı 
• AUna 
* Ccne\·re 
•Sof ya 
• Arostercınm 
*Prn~ 

• Stokholm 

1'20 
l24 -
L67 -
tfı~ -
t;:l -
~4 • 

hl:ı -
24 -
b3 •• 

ıı:ı -
tı2 -

*Viya.na 
• Mndrld 
* BerUo 
* Varşova 
* Budapcşte 
* Bllkr"('~ 
* Bclgnıd 
* Yokohama 
*Allm 
*Banknot 

2!4 -
17 -
S::! • 
2<1 -
25 -
ıa -
tı2 •• 

84 -
llbO -
23f -

ÇEKLER 
• Londra t120.2l'ı *Viyana U.U7 
"'Nevyorll OSOl2r> * Madrid 682 
* Pıırtıı l20j7b * Berlln 1 oso:ı 
* MUAno 100'..!-!6 * Var§ova ı22 
* BrUltScl 4 751U * Budapeşte 4 b!J:17 
* AUna sau * Bllkreş 108 66tr> 
•Cenevre 2 4BS0 •Bclgrad li4 0040 
* Sotyıı 644SSO * Yokohama 27f:>9 
• Amstcrdıım 1 1762 * Moskova 10S6 7~ 
*Prnğ 10 22-!lı c: Stokholm 81268 

ESHAM 
iş BADkllSl ııro Tramvay uoo 
Anadolu 2::121 Çimento lOl!O 
Reji ~ 12~ Onyoo Del. 000 
Şir. Hayrly Hı OUO Şark Del. 000 

Merkez Bank 62 H> Balya 000 
U. Sigorta .00 Şark m. ecza o ıxı 
Ponomontı 800 Telefon 000 

ıatlkrazlar Tahviller 
• 1933 T.Bor. ı 2:1 ~ Elektrik 0000 

• " " " 
n 2400 Tramvay Bl.iO 

• " " " 
m 2aoo Rıhtım 1400 

Istık.Dahili t 9~ 00 Anadolu Il '8SO 
Ergeni tsUk. tıiW Anadolu l ıW.&I 

lD2S A M 1001 Anadolu m 140 
* 'MUmessll A 4770 ' Hizmetçi kadın buradan çeki

lip aıaiı indi. Konağın büyük 
kapı11nı demirliyecekti. Birden -
bire ayak ıeıleri ititti ve durdu. 
Elinde fener taıryan biri ıeliyor
du ve ta kendisiydi. 

- Sana söz veriyorum. Döne· ---------------• 
S.E~rum u~. 

Türlü türlü dütünceler kafası
nın içinde pmldadı. Fakat fene· 
rin çizdiği titrek ıtık çevresi, ağzı 
pipolu, yün paltolu, kaba çizmeli 
bir adamı göıterdi. Adamm e -
linde bir mektup da vard. 

Yabancı anlattı: ._ 

Bu mektup Stella Jonıon' dan! 
Hizmetçi bdm mektubu aldı 

· Ye kapry:r kapamak iıtedi. Fakat 
. elçi: 

- Uzak yoldan gelen ve at 
ıırtında yorulan bir adama ve -
recek bir lokma yiyecek, bir dam
la içecek yok mu? 

Hizmetçi: 

- Atmızı bıraktıiımz yerde 
bunları pek ili. bulabilirsiniz!. 

Dedi ve kapıyı kapadı. Yukarı 
çıktı. 

Bayan olduiu yerde uyuyordu. 
Uyandırmak istemedi ve derhal 
mektubun zarfı üzerindeki mü -
hürü kırdı, gözlüğünü taktı ve 
okudu: 

-Mu Eıter!. Bana bu adam
la mlinaaebetimi ıoruyormn. Ba 
clönelr adam lıocamtlır. lztliva -
cımı:rn neJm gizli kalmtUı lazım 
geltlifini ilıa ecleman. Nikahı -
mızı Kloger pi•kopom kıytlı. 
Mektubunuztlan kocamın hi•leri -
nizle oynadığını anlıyorum. M ek
talnınuza lıencliane gö•tertlim ve 
yamnJan aynlaralı bir Jo•tun e
vine lıapanclrm. Size teselli vere
nrİ7eUlı bir vtuiyelte bulundu -

ceğim. Yalnız bana bir gün dahalJm _____ ...,. ___ """!"' ___ -"!! 

·· d • PAZAR Pazartesi 
musaa e et. Takvım ı 6 Şubat ı 7 Şubat 

Sonra soyundu, geceliğini giy- ======1:22 Zilkade ıs Zilkade 
di ve yatağına uzandı. GUo dofı.ıou 6 54 6 !'2 

Hizmetçisi oun yalnız bırak - ~:::n:S~:~azı 1 ~·ci: 1 ~·6~ 
madı. Oğıe namıız:ı 12 28 12 28 

Ertesi sabah, konag"" ın kapısı ikindi nam&ZJ l s,23 1 :;,2+ 
Akşam namazı 17,4l 17.45 

sert sert vuruluyoru. . Ester ba - Yatsı namazı 19 ı::; ı 9 lfı 
ğırdı: lmsak 5.15 5,13 

YıJm geçen gUolerl 47 48 
- Muhakkak ki geldi. Yılm kalan gtınlcrt 319 318 

Ve yatağından sıçradı. Elbise-
sini giydi ve boynuna bir atkı a -
tarak koıtu. Fakat Felemenkli 
hizmetçi ona karşı durarak: 

- Olmaz!. Dedi, kimin gel· 
diği malum değil. Saçlarım dü -
zelt. 

- Öyleyse sen kot!. 

- ihtiyar kadın koştu. Ester 
gene aynaya baktı ve soluk ya -
naklarına bir damla ruj ile can 
verdikten sonra o da merdivenden 
indi ve her zaman kendisini kar
§ıladığı odada bekledi. 

İçeriye girdiği zaman ona doğ
ru ko§acaktı. Fakat birdenbire 
durakladı. Son elinde fener var
dı. Saçları kırlatmıı ve gözleri 
çökmüttü. 

Ester geriledi ve o ileriledikçe 
bir adım geriledi. ikisi de bir 
söz söylemıyorlardı. Onu bu ka
dar uzun boylu, bu kadar iri göv
deli, bu kadar fena bakı,Iı gör
memişti. 

Sağ elinde buruıuk bir kağıd 
vardı. Bu kağıdı onun ayakları 
dibine attı. Sonra geriledi ve o
muzlarının üzerinde ona doğru 
nefretle dolu gözlerle baktı. Çı -
kıp gitmiıti. Ester pençereye ' koş-

Evkaf boş arsaları 
satıyor 

Evkaf umum müdürlüğü vila • 
yetlerdeki bütün müdürlüklere 
yeni bir tamim göndererek Evkaf 
varidatının arttrrılmaıı etrafında 
tetkiklere başlamıştır. 

latanbul Evkaf müdürlüğü de 
tesbit ettikleri esasları mufassal 
bir rapor halinde yakında umum 
müdürlüğe gönderecektir. Bu ra
pora göre lstanbul Evkaf müdfa. 
lüğü kapatılan tekkelerden top • 
lanan tarihi lnymeti haiz olmıyan 
anbardaki bütün eşya'arı satılığa 
çıkaracaktrı. Diğer taraftan Ev • 
kafa ait analar da birer birer sa
tılığa çrkarılacaktır. 

tu. Yağmurda dört nala gittiği
ni gördü. 

Ester, yere eğilerek kağıdı al
dı. Bu, onun Stellaya yazdığı mek
tuptu. 

Papas Sioift, kendini veren 
iki kadını da terk etmi§tİ. Birile 
evlenmiı, fakat evlendiğini giz • 
lemi!, birinin gönlünü kaprn:ş 
ve onu yesinden öldünnüı, ni -
hayet beı altı ıene sonra onun 
çıldırarak öldüğü haber alndı. 

nebi ülkelerde olan ticaretini mü- lir. 

him surette zarara uğratacağı Nev~rorkla qeni bir /ima~ 
söylenmektedir. 

1 

Nevyorkta Statesisland'da biİ' 
yük bir serbest liman kurulacalı' Almanqanın ithal w 

• tır. Bu )iman mıntakası 75 • 
ettiği yünler büyüklüğünde olacaktır. Liııı"' 

Almanya, bir istaitstiğe göre 4,600,000 dolar sarf edilerek do ' 
1935 yılında 58,419,600 kilo me. kuz ay içinde yapılacaktır. 
rınos, 45,028,500 kito melez, AMERIKADA PAJJIUK ST01'r1 
1934 yılında 67,385,300 kilo me- Bildirildiğine göre, Amerikad• 
rinos, 56, 794,300 kilo melez. 6,517,000 ton pamuk stoku var ' 

ARJANTINDE MISIR 
1933 yılında 87,552,400 kilo meri- dır. 
nos, 52,313, 700 kilo melez, 1931 

Arjantinde yapılan bir hes&9 
sonunda, derhal ihraç olunabilt' 
cek 1,983,000 ton mısır bulundd' 
ğu anlaşılmıştır. 

yılında 81,338,400 kilo merinos, 
53,328,900 kilo melez, yapağı 
idlıal etmi§tir. 1913 de idhal e -

dilen 106,145,600 kilo merinos, 
72,598,000 ldlo melez yündür. 

YUNANIST ANIN PRAG VE stJ· 
DAPEŞTE iLE YAPACACI 

Almanya ve iran iktı- GôROŞMELER. 

d Yunan!standan gelen haberll' sa i münasebetleri iqi 
re göre, ticaret anlaıması hale ' 

Almanya - İran arasında ya- ı l d b ) ıJ kında müza -;:ere er e u unl11 
pılan iktisadi ve mali müzakere- üzere bir komisyon seçilmiştir. Oç 
ler iyi neticeler vermiıtir. iki . kişiden mürekkep olan bu koıııİf 
devlet arasındaki ticaret anla1ma- yon P..rag ve Budapeıtcyc gidece1'' 
sının yakında çok büyük bir in - tir. 

Yeni Eserler 

Türkiye 
bibliyografyası 

1935 de kaç k tap, mec
mua, gazete çıkh 

Yem · ş is1{e1esi kap ıtı\ ela 
Belediye, fırtınadan harap o• 

lan Yemiş iskelesini muvakk?te1' 
kapamıştır. Vapurlar bu iskcl~. ~ 
uğramamaktadır. Yakında taınırJ' 
ne başlanacaktır. 

t LAN 

Ayazağa kariyesinde Cendereci fdıJ' 
hittin vakfından Cendere boğazınd' Basma yazı ve resimleri derleme di· .. ıt' 
Kanlı derede icarei vahideli 100 döntı 

rektörlüğü bu isimle bir eser çıkardı ; arazi ve vakıf çayır icareye \'erilcce • 
1935 yılının ilk altı ayı içinde memleke- ğinden talip olanlar Beyoğlu Evkaf d" 
timizdc çıkan bütün kitaplarla muharrir ircsinde mülhavaga kalemine mUr' ,' 
]erinin ve gazete ve mccmualann isim • caat etmesi fazla maliımat almak isti' 
leri, basıldıkları yerler ve fiyatları bu yenler Kahtane kariyesinde vakfı ....,e;, 
kitapta pek muntazam bir surette gös- kur mütevellisi Ahmet Şemsettin. ( 
terilmi§tir. No. 13582) 

Basma yazı ve resimleri derleme di- ===================::::~:;..
rektörlüğü, kültür bakanlığı tarafından 
kurulmuı, tstanbulda çalışan bir mües
sesedir; memleektte çıkan bütün basma 
yazı ve resimlerden buraya gönderil • 
mesi kanunla konulmuı bir mecburi • 
yettir; onun için müessese neşriyatı in
tizam ile takip edebilmekte, batında 

bulunan Bay Selim Nüzhetin değerli , 

çalışması ile muntazam istatistikler tu- i 
tutmaktadır ve işte bu kıymetli mesa:-

1 nin ilk semeresi de 1935 yılının ilk altı 
ayına ait olan bu eserle ve muvaffaki

Oğ!umu arıyo•um 
Balkan harbinde Yanya savaşınd,

ıonra, Berat'tan haberi alınan oğlU~ 
Sel5nik - Mayadağ köyünün SünetÇ 
mahallesinden Çorba oğallarmdan $1' 
lih oğlu 305 doğumlu Mehmedin ne~t' 

. • d • b'tdıt' de olduğunu bılenlerın a resıme ı 

mclerini insaniyet namına rica ederi11'· 
Annesi: Tekirdağ - Mül"elte - Ç..-: 
lı köyü. Selanik - M'.\yadağ g~ 
terinden. Alem. 

yetle ortaya konulmuş olmaktadır. 1935 ==========-=:a====="_..
1 

, 

Yılının ikinci altı ayma ait olan ikinci Bu kitaplardan 537 tanesi İstanbLl • . tı 
cilt te hazırlanmıştır, yakında çıkacak- da, J 55 tanesi Ankarada, 35 tanesı , 
tır; bundan sonra da her altı ay için ay- mirde basdmı§tır. Balıkesir ve ]{ast•, 
rı bir cilt çıkarılacaktır. monu,d:ı beşer kitap basılmıştır: zo.~ 

guldak, Kocaeli, Samsun, Afyonda d~ Bir memlekette çıkan matbuat eser • A dw 
der kitap basılmıştır. Edirne ve Y i , lerinin muntazam surette takip edilmesi lJ 

ve bunlar hakkında ilmi istatistikler da üçer kitap basılmıştır. Manisa. rl 
lecik, Bursada ikişer kitap basıl~eı , 

yapılarak neşrolunmasr o memleketin Eskişehir, Gireson. frel. Trabzon. t1tt, 
irfan hayatı için bilyük bir hizmettir; D • · n· b k. !fftı fa, Çorum, enı~w. ıy~r e ır. , , 
basma yazı ve resimleri derleme direk- din, Seyhanda birer kitap basılıtıJftl~ 
törlüğüniin bu hizmeti muvaffakiyetlc 1935 yılının ilk aJtı ayı içinde -rur 

4 
görmüş olduğu anlaşılıyor. yede çıkan mccmualann sayısı 200, ı;~ 

1935 yılının ilk altı ayında memleke· zctclerin sayısı ıı 8 dir. Bu iki yt1I "'t•l 
timizde 828 kitap çıkmış: bunlar mev- muadan yüzotuzbe;i tstanbulda, y1t~. 
zularr itirabile şöyle taksim ediliyor: 1 tısı Ankarada, 8 tanesi tzmfrde çııs'' 

Umumiyat, 12, felsefe 14, dinler 7. mıştır: 5teki şelıirlerde erkan meeft'I ~ 
içtimai ilimler 411, filoloji 28, nazari i·, ıar ikişer veya birer tanedir. Yiiı o;;, 
limler7, tatbiki ilimler 161, glizel san'- ki?. gazeteden yirmi iki tanesi htal1 • 
atlar 21, edebiyat H6, tarih 21. dadır. · · -



Suikastçıların muhakemesi 

Dün İ$lİntak, sulh hikimleri dinlendi 
Yarın Dahiliye Müsteşarı Vehbi, Ankara Valisi Nevzat dinlenecekler 

. Ankara. 15 (Telefonla) - Su· suçlular aleyhinde kati bir fikir mammı zapta geçiremiyordum. 
::-.~ ıuçlularını.n muhakemesine ve kanaatim tebellür ~tmemiı ise En canlı noktalarını tesbitle ikti-

Run Ankara ağır ceza mahke- de binde bir ihtimal ile hataya fa ediyordum. Y ah yadan sonra 
ille.inde devam edildi. İddiana- dütebileceğimi düıünerek suçlu - Arifi çağırdım, onu da sorguya 
ille okunduğu ve müdafaalar da ları mahkeme huzuruna sevke lü· çektim. Arif de zabıt varakasın
).lpıJc'bğı için herkes kararın ve- zum gördüm. Mümasil hadisatta daki ifadesini aynen tekrar etti. 
l'ileceğini tahmın ediyordu. meni muhakeme kararını serbeıt- Üçüncü olarak Üzeyiri sorguya çek 

Celse açılınca reis Bay Talat: çe verebilirim.,, tim. Üzeyir hasta olduğunu ve po
- Mahkeme geçen celsede Bundan sonra müddei umumi lis doktoru tarafından muayene 

l\ıçluların müdafaalarını dinle - Bay Baha Arıkan, sorgu esnasın· edildiğini söydedi. Sorcn•ya rek-"'' . ·- " lftı. Ceza usulleri kanununun da Bay Hikmetin resmi elbiseyi tiklerim iıkenceye maruz kaldık -
\'erdiii salahiyeti kullanarak bu giyip giymediğini sordu. larına dair bir ıey söylemediler. 
~elaede suçluların itiraz ve inkar- Bay Hikmet, isticvabı resmi Efer böyle bir iddia olsaydı, ha
b'tı?ı zapteden karar ve istintak elbiseyi giymit olduğu halde yap- kim ııfatiyle icap eden muamele
d llcınılerinin ihtisaaat. mütahe- tığı cevabını verdi. Ve vaziyete ye tevessül ederdim. Hatta Üzeyir 
llt \'e intibalarını dinlemeğe lü- nazaran suçlulara müst~ntik oldu- emniyet müdürlüğünde kendisine 

~Ilı ıörmüıtür. Dedi. ğunu söylemediği gibi kendileri- gayet iyi muamele edildiğini bile 

8 
Bunun üzerine istintak hakimi nin de böyle bir ıey sormadıkları- söyledi. 

ay Hikmet çağırıldı. Hikmet nı söyledi. Bay Fethi, mahkeme tarafın • 
feldi. 310 doğumlu ve İstanbul- Müddei umumi tekrar söz aldı. dan vaki olan istizah üzerine 
\l olduğunu söyledi ve tahlif et - Ceza usulü muhakemeleri kanu - Yahya ile Arifin sorguları sırasın· 
tirildi. Sonra ıu ıekilde ifade nu mucibince ilk tahkikat kararı- da emniyet müdürü Sadri ile ismi
"etdi: nın suçlulara tebliğ ettirilmesi li.- ni hatırlıyamadığı emniyet birin. 

"- Suçlular, ihzari tahkikat zım gelir. Bu cihet tahkikata ci ıube müdürünün yanlarında bu· 
•ttaaında biribirine mütebayin ce- baılıyorum, diyerek ıuçlulara ih- lunduğunu ve diğerlerinin sorgu
".'Plar verdilre. Bu mübayenetle- sas edilmit midir? larr aırasında yalnız birinci şube 
l'i hal için kendilerini defaatla Diye sordu. Bay Hikmet ce- müdürünün hazır bulunduğunu 
;.?r~ya çektim. Emniyet müdür- vap vererek ilk tahkikatın açılma· söyledi. 
"iunden Suriyeden falan adam sına dair olan kanuni merasimin Reis, sorgunun niçin mahke -
:eçıniı, bunlardan Y ahyanın ha- tamamiyle yapıldığını, fakat ken- mede yapılmayıp emniyet müdür-
erj \'ar mıdır? Şeklinde gelen disinin suçlulara müstantik oldu - lüiünde yapıldığını sordu. 
~Üzekkereler üzerine Yahyanın ğunu söylemiye bir mecburiyeti Bay Fethi buna cevaben dedi 
ifadesine müracaat ettim. Bu ıı- kanuniyesi bulunmadığını söy • ki: 
ttda Yahya batını sallıyarak şim- ledi. 
diye kadar bütün söylediklerim Bunun üzerine Ali Saip ile ld
~ala.ndır, dedi. Sebebini sordum, risin vekilt Zühtü, phit Hikmet· 
la.ıyik ahmd:ı söylemeğe mecbur ten iki hususun sorulmasını iı
tdiJdiğini ve itiraf ettirilmek için tedi. 
~~l~r çc1<ticini benim bilemiyece- Bunlardan biri, Yahya ve Ari-
'!tfni söyledi. fin kendilerini dövdüklerini ıöy • 

. Ozeyr \ae doğrud&n doiruya }edikleri sırada emniyet müdür • 
llıkir 'Vadisine saptı. Hazırlık lüğüne mensup kimseler tarafm -
t.hkikatı sırasındaki ifadesi ile dan takip edilip edilmedikleri 
İJıki.rının sebebini sordum. Ha - ve sorıu esnasında bunların bu • 
lırbk tahkikatı sırasında ifade lunup bulunmadıkları idi. 
"•rirken karde~i Arifin feryadı - Diieri de, suçluların her de -
llın Y~ikseldiğini ve Arifin yanına fnki ıorıularında bir evvelkisi ile 
aötürülerel<: aralannda mühim mübayenetler 

"- işte kardeıin söylüyor, sen olduğunu gösterir tekilde itirafat-
de söyle.,, ta bulunmaları ilzerine. Hikmetin 

Diye manevi tazyik altında bı kararnamesinde bu hususta 
r.ıkıtdığını söyledi. suçluların gayri vaki bir hadise 
d Arifin sorgu esnasında mahsus etrafında mütemadiyen söz ıöyle
b ~r~cede harareti vardı. Hatta dikleri için nisyana dütmütlerdir, 

\r ıki defa su istedi. Eğer vazi diye izah etmit olması etrafındaki 
! ~lin ınüsa:t değilse bir kaç gün kanaatlerinin ne olduğu idi. 
~0nra ifadeni alayım, dedim. Arif Mahkeme bunların Bay Hik -
ıf,d · · d' K d · O · 'l l k b 1 ttı' ve eaıın ver ı. ar eıı zeyır ı e mellen soru masını a u e 
~'_!ılan müvacehede kendisine soruldu. 
~en malik bulunan Arif, de· Bay Hikmet, ıorgunun yapıl -
~llle vaki tavsiyelerime rağmen, dığı esnada kendiıinin ve zabıt 

rdeıinin yüzüne bakmıyarak katibinin hazır bulunduğunu, an
~!t Önüne eğili olarak söz söyle- cak mahkeme salonunun dışarısın
~ Sonradan yaka1anıp getirilen da komiser Osman ve daha diğer 
d deıleri Alim, sorgusu esnasın- taharri memurlarının bulunduğu • 
' elinıie tuttuğu mendille müte- nu söyledi. 
~di1en sol kulağını siliyordu ve Bundan sonra suçlulardan ve 

kulağından kan reı;ginde bir müddei umumiden bir deyecekle
~ teliyordu. Yalnız bunun ha- ri olup olmadığı soruldu. ve bir 

lleye tekaddüm eden bir teaddi diyecekleri olmadığı cevabını ver
'&eı; il . mi \'e yahut bir hastalıktan diler. 
el eti ıelme bir hal mi olup olma- Bundan sonra Bay Hikmet çık-
1irn1 bilemem. tı. Karar hakimi Bay Fethi çağı-

\' Bu hadisenin tahkikatı bana rıldı. Bay Fethi 320 doğumlu ol
~İldiği zaman ehemmiyetini duğunu ve Çanakkalede doğdu -
i . d' r ederek derin bir hassasiyet ğunu, Ankarada sulh ceza ha -
~'ilde çalııtım. Eğer suçlular le- kimliğini yaptığını söyledi. Tah
d~de biaıayri hakkın bir hataya lif edildikten sonra şunlan söy -
) "tliiiüm takdirde on yedi mil - ledi: 
..,,Ort Türk nazarında ve tarih mu- - Blr gün müddei umumt ta
tı 'cehesinde mesul olacakbm. Ge- rafından çağırıldım. Bu hadise 
.. :ltıhakild auçlulan bir tarafa bı - dolayısile sorgu yapmamı ve em
\)t P alakadar olmıyanları tehmet niyet müdürlüğüne gibnemi söy -· 
''llr lrta a.lınıı olsaydım, gene aynı ledi. Kalkıp emniyet müdürlüğü
"Jc etle .ınesul olacağımı dütüne - ne gittim ve ilk defa Yahyayı ıor
~t '- iW lainin tesiri altında va- guya çektim. Yahya çok müte -
iht~e azami derecede dikkat ve reddit görünüyordu. Sorgu za -
l'b.,.~ ıasterdim. Neticede ka- brtlarında aynen yazıldığı gibi ce
~~cle tafıil ettiiim gibi vap verdi. Bittabi sözlerinin ta-

- Bet ıenedir Ankarada sulh 
hakimliği yapıyorum. Vakitli va -
kitaiz, mesela tatil günlerinde ha
ber verildikçe polis karakoluna 
giderek her hangi bir ıuçluyu 
sorguya çeker, tevkifini isterim. 

Bunun üzerine reis, ilk sorgu
yu yaptıiı zamanın hangi saatte 
olduğunu ıordu. Bay Fethi sor 
guyu öğleden evvel yaptığını söy

ledi. 
Bundan sonra suçlulara ne di

yecekleri soruldu. Yahya, Üzeyir 
Arif kend:Jerini sorguya çekerken 
Bay F et.hinin hakim olduğunu 

bilmediklerini söylediler. Suçlu · 
lardan nahiye müdürü Şemsi kalk· 
tı ve dedi ki: 

- Bir JıÜn beni birinci §ube · 
den çağırdılar. Odaya g~rdim. 
Birinci şube müdürünün sandal -
yasında emniyet müdürü Sadri o· 
turuyordu. Yanında da bir zat 

oturuyordu. Ben bu zatin hakim 
Fethi olduğunu bilmiyordum. 
Kendisini müdürün bir arkadaşı 
veyn. bir memur zannettim. Ben 
İçeri girince müdür: 

Şemsi, fU iıin doğrusunu anlat. 
lnl::nrda ısrar etme!. Dedi . . 

Ben de kendisine, terefim Ü· 

zerine bu işten habedar olmadı -
ğımı söyledim. Sadri: 

- Şeref bir telakki meselesi
dir. Bu vaziyet yemine esas tet
kil etmez. Dedi. 

Bunun üzerine namus ve vic
danımla yemin ettim. Bu da ka
naat hah! görülmedi. Vallahi ve 
billahi dedim. Bu sırada Fethi 
İ§e karıştı. Bu arapça kelimeler • 
den ne çıkar, dedi. Bunun üze -
rine ben de süküt ett!m ve dııarı 
çıktım. 

Müddei umumi Baha, suçlula
rın itirafları hakkında sorgu ha
kimlerinin ihtisasları anla~ılmak 
üzere celb edildiklerine göre ev
velce ikamelerine lüzum görme -
diii, Dahiliye Vekili Bay Şükrü 
Kaya, Dahiliye Müıte§arı Bay 
Vehbi, Vali Bay Nevzat, Em
niyeti umumiye müdürü Bay 

Şükrünün amme !ahidi olarak ça-J 
f!ırılmalarını istedi. 

Müdafaa vekili Zühtü söz al-~ 
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940 olimpiyatları 
(Ustyaru 1 nci de) 

Telgraf hatları takviye edilmiş ve 
bundan baıka bütün spor sahalarile 
merkez telgraf. telefon bürosu arasın -
da Pnenmatigue tertibatı da yapılmış · 
tır. Muhtelif spor sahalarında birden 
yapılmakta olan müsabakaları gazete
cilerin takip edel.ıilmesi için hususi ve 
yalnız gazetecilere mahsus olmak üze -
re parasız otobUs servisleri tanzim c • 
dilmiştir. Yazı SCl!onunda çalışan gaze -
tecilere bütün spor sahalarında ve dağ

larda yapılan müsabakalan haber ver • 
mek için daimi radyo neşriyatı yapıl -
maktadır. ki gazeteciler memleketlerine 
spor havadislerini burada otu::-arak d"' 
yıızabilirler. 

GELECEK OLIMPJYADIN YERi 
Dün 11 . 2. 936 da olimpivat kongre· 

si olimpiyatlnr komitesi Belçikalı Graf 
de Baillaye Latoıır'un riyasetinde ilk 
içtimaını yapmıştır. Mailim oldu(!u i\ze· 
re 9·to olimpivathrının en çok ft;ılya • 
da yapılması ihtimali vard ı . yahut Ja · 
ponyada yapılacaktı. İtalya murahhası 

944 olimpiyatlarının 1talyad"l ..,·apılması 

hakkı baki kalmak şartile 940 olimpi • 
yatlarının 1tatyada yapılm1sından harp 
dohvısile vnzr;creceğini sövlemiştir. 

Bu suretle 940 olimpiv:ıtlarının Ja -
ponyada vapılması ihtimali coğalmış bu
lunmaktadır. Fa l:ııt kongre bu olimpi -
yatların Japonyada yapılıp y<ıpılamıya· 
cağının tetkiki icin kongre reisine sal5 
hivet vermiştir. Reis Japonyaya gide -
rek tetkikat yapacaktır. Japon murah· 
hası yaz olimpiyatlannın Japonyada mü 
kemmel surete yapılabileceğini ancak 
kış olimpiyatlannın pek miimktin olma
dığını söylemiştir. Bunun iizerine kon
gre kış olimpiyatlarının Avusturyada 
fsburg'da veyahut Oslo'da yapılmasını 

TAVLA 
Büyük bir •• musa• · 

baka açıyoruz 

Beyoğlundaki "tlniyon Fransez,, { ; 
simli klüpte bugün büyük bir tavla ma• 
çı yapıla :aktır. 

Merasim salonunda yapılacak olan 
bu maça 32 çift kadın ve erkek ama • 
tör iştirak edecektir. 

Maç tam 15 te başhyacaktır. Oyun• 
cular için salonya 32 tavla hazırlan • 
mıştır. Tavla, pullar ve zarlar hep ye • 
ni cinstendir. Hiç bir veçhile hile ohn .. 
m:ısı için . usta hakemler seçilmi§tir. 

Alakadarlar sehrimizde beyne!mUel 
bir tavla müsabakası yapmanın müm • 
kün olduğundan bahsetmektedirler. 
Dünyanın her yerinde oynanan tavla • 
nın. en usta oyuncularının Türkiye ve 
Yunanistanda olduğunu tahmin edenler 
de vardır. 

Bir müsabaka açılJ01 ~z 
Tavlanın fstanbulda cidden bir çok 

meraklıları bulunduğunu dikkate ala
rak bu meraklılar arasında bir müsab3-
ka açmayı ve ortaya çıkacak tavla şam• 
piyonunu bugün Uniyon Fransezde ya
pılacak tavla maçında kazanan amatCSr
le karşılaştırmayı düşündük. 

Hazırladığımız geniş program biıttın 
İstanbul mıntakalarını ihtiva edecektir. 
Birinciliği. ikinciliği. üçUnclilüğli kaza
nanlara para hediyeleri veercefiz " 
kendisini İstanbul tavla şampiyonu ola• 
rak ilan ede~eğiz. Ta!silit bekleyiniz. 1 

Fırtına 
düşünmü~tür. Bununla beraber henüz (lJstganı 1 &l'U'icld 

1 
kıtt'i karar olmamakla beraber kış olim· 
piyadının bu iki yerden birisinde yapı . Londrada tam bir gece hali hii-

h.'Üm sünnektedir. Kara, deniz, ha 
1ıı cağı muhakkaktır. hh ·· 

MOSABAKALARIN NETiCELERi va. münakalc1tr, az çok tee ur • 
Buz üzerinde hokey ikinci seçmeleri- lerle yapılmaktadıır. Paristen ge • 

nin lıaşlangıcı hiç beklenilmiyen neti - len üç tayyare saat 13 den beıi 
ccleri vermiştir: Kanada _ İngiltere 8 • yere inemediklerinden, uçak sa • 
rasındaki müsabakayı muhakkak Ka • hası üzerinde uçmaktadırlar. 
nadalılarm kazanması beklenirken 1-·2 AMERIKADA 
İngilizler kazandı. Macar - Almanya 'Ievy rk, 15 {A.A.) - Yeni~ 
müsabakasını 1-2 Almanya, Çek - A· den çok şiddetli kar fırtınaları 
merika müsabakat:ını 0-2 Amerika, is- Şark mmtakasmm bir ço~ yerle • 

rinden münakalatı tamam1yle dur 
veç - _\vusturya müsabakasım 1sveç durmuş ve bir çok kazalara seebp 
0-1 kazandılar. Müsabakalar devam c· olmuştur. Yalnız Nevyorkta 3 kişi 
diyor. ölmüş ve 50 kişi yaralanmıştır. 

Bugün ıs 1212 kitometrt-lik ski ya· Soğuk dalgası, şimali ve cemı-
rım mukavemet yarışına bizden de dört bi Dagotada devam etmektedir. 
kişi iştirak etti. isveç ı: 14, 38 de birin· lZMlR VE ClV ARINDA.KI NE • 
ciliği kazandı. En sondan evvel gelen HIR YENiDEN KABARDI 
ingilterenin derecesi 1 : 44. 13 oldu. En İzmir, ha valisinde nehirler ye. 
son gelen bizim Şevketin derecesi d~ niden kabarmıya ba~lamıştır. Ke. 
şuclur: z: 09, 36. diz nehri gene taşmış, Kumtepe 

Rics·•:?racc'de yapılan 500 metre ıür l köyünde sular evlerin damları:ıı 
at buz üzerinde kayma müs~bakaaı nc-ıl u~mıstır. tzmirden bir romorkor 
ticeleri: ,.~ sekiz sandal gönde:ilm~ştir. 

ı - Norvec, 2 Norvec. 3 Amerik:.ı. Bunlar Gediz ağzından ılerlıye -
4 Japonya. s Amerika. 6 Avusturya, 7 rck halla kurtaracaktır. . 
Finlandiya, 8 Finlandiya. 9 Finlandiya, Dikilide 450 koyun sular içınde 
ıo Amerika. ıı Japon. Almanya 19 ur.· kalmıs ,-e donmuştur. Menemen 
cu olmuştur. VA \'C M~nisa civarındaki demir yo-
dı. Mahkemenin, hakimlerin ih- · luncla arızalar tamir edilmiş, e~ 
t:sas ve ir.tibalarını dinlemeğe lü pres işlemiye başlamıştır. 

Aydın hatlarında seferler ak • 
zum gördüğünü ve müddei umu tarma suretile yapılmaktadır. Tor• 
minin ik:ıme ettiği şnhidleTİn hs.· balı civaıım de yeniden sular b~~ 
kim değil, lnwvei icraiyeye mtn- mıstır. l\öylüler dağlara çekil " 
sup kimseler buhınduğunu ve bun mektedirler. 
ların ifadelerinin zabıtlarda ta - Menemen oyası da sular altm. 
mamen mevcut olduğunu . bu it;- dad'lr. Kız1lav tarafından Cellat 

ı;rölii feyez:rnindan a~ıkta .ka~ar~ • 
barla dinlenmelerine lüzum olma- lar irin 100 çadır gönderilmı~tır. 
dığını ve müekkillerinin dört ay EDIRNEDE ÖLENLER 
danberi bigayri hakkın mevkuf Edimede fntm'lntn yapt1ğı.tal\.. 
bulunduklarını sövliyerek bu ta - ribat müthiştiı·. MPrkez n:ıhl,·e -
lebin reddini istedi. sinde altı inc:.an. 250 koyun. Hav. 

Müddei umumi söz aldı. Bay za nah'vesinde 1~ ino:ıan, lll04 ko. 
yun ı..3.lapa.c;ada bir inc:an, 223 

Şülcrü Kaya Avrupada bulundu. İrny~m, lTzunl·önrü e 7, trs~lada 
ğu cihetle muhak~menin uzama • lO. MeriçtelO, Ke~anda .. 9 ~nS!_'n 
ması için ıahid olarak ikamesin· boğularak ve dona~·~k o!n.~m~t~r. 
den 11ufı nazar ettiğini söyledi ve ~u yaziyete "'Öre E( 1rnc vılayetın.. 
mahkeme bu hususta karar ver - de ölcn°ler 56 kh:::idir. 
mek üzere celse tatili yaptı. ---------------

Celse arasında Yahyamn ya- Dr. Hafız Cemal 
nında oturan Şemseddin kalktı. Dahiliye &lütelıauıa · 
Ali Saibin yanına gitti. Bir müd- Pazardan başka günlerde ötl•dea 
det görüttü. Sonra tekrar eski sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ls. 
yerine döndü. tanbulda Dimnyolunda UO-l) numa • 

ikinci celse açılınca me.hkeme, ralı hususi kabinesinde hastalarım 
müddei umuminin istediği kimse kabul eder. Salı, cumartesi gOnled 
terin cafırılmasına ve muhake . sabah .. 9 112 • 12" Matlerl hakiki fta 

karnya mahsustl!r. Herkesin haline 
menin pazartesi günü saat ona göre muamele olunur.Muayenehanen 
bırakılmasına karar verdi. ev telef on: 22398. Kışlık telefoıuJlOM 
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Gümrük mu haf aza genel 
komutanlığı f stanbul satına ma 
komisyonundan: • 

1 - Müteahh:t nam ve hesabı na 30 - ZG acletd garvnnz basküli:. 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 3 - 3 - 936 salı günü saat 15 c!e ynpılacaktır. 
3 - Şartnameler komisyondan alınabilir. 

4 - Tasınlanan değer (7998) liradır. 

5 - istekliler muvakkat temin at olan GOO ı:rahk vezne makbuzu 
veya banka mektuplarını 'kanuni vesikaları ile birlikte Komisyona 
gelmeleri. (860) 

·~tanbu ı tcelediye .~ı 

Sahası M. 
murahaı 

Kadıköyünde Zühtü paşa mahalle-

sinde Fener caddesi sokağında 8 
metre yüzlü arsa. ~48 

Aksarayda Çakırağa mahallesinde 
Küçük Langa Bostan sokağında 
Kulei zemin yeri. 10,20 

Uzun çarşıda Saman Viranı evvel 

mahallesinde Çukur çeşme soka -

ılan arı 
1 

Beher met-
resinin 

muhammen Muvakkat 
kıymeti teminat 

0,30 kuruı 21 ,33 

3,5o' 2,68 

ğında yüzsüz ana. 7,10 1,50 0,80 
Yukarıda semti ve bir metresin in muhammen kıymeti yazılı olan 

arsalar satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuttur. Şart 
nameleri levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isti -

yenler hizalarında gösterilen muv akkat teminat makbuz veya mek -
tubile beraber 27 - 2 - 936 per tembe günü saat 15 de daimi en 

cümende bulunmalıdır. (B.) (761) 

Ha.seki hastanesi için lazım olan 150 kalemden ibaret tıbbi ahit a
çık eksiltmeye konulmu§tur. bunların hepsine 2770 lira bedel tah
min olunmuştur. Alatın listesi ve ıartnamesi levazım müdürlüğün -
de görülür. Eksiltmeye girmek is tiyenler 2490 numaralı arttırma ve 

eksiltme kanununda yazılı vesika ve 208 liralık muvakkat teminat 

makbuz veya mektubile beraber 2 mart 936 pazartesi günü saat 15 
de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (874) 

Keşif bedeli 140 lira 23 kuruş olan İstanbul 8 inci mektep tami-

ri pazarlığa konulmu§t:ır. Keşif evrakı levazım müdürlüğünde gö 

rülür. Pazarlığa girmek istiyenler 11 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber 17 §U bat pazartesi günü saat 16 da 
belediye levazım müdü:-lüğünde bulunmalıdır. {l) (873) 

lstanbul Milli EmJak Müdürlüğünden: 
Cins ve mevkii Bedeli 

Lira K. 
Haliçde Ayvansarayda Vapur iskelesi caddesinde deniz ke
narında Nur kalem ve Lastik fahri kalarına bitişik, her ite el~ 
verişli v~ üzerinde iki ahşap baraka bulunan 741,5 metre mu-

rabbaı arsanın tamamı (zeher metre murabbaı. 2,80 
Sili~ri kapıda Merkez efendi mah ailesinin Seyit Nizam soka-
f:mda 11 N. lı eski Se:yit Nizan karakol binasının tamamı. 300 
Dayazitde Büyük çar§ıJa Bat paz arında eski 65, 67 yeni 
176 No. h dükkanın dörtte üç payı. 825 

Yukarıda cins ve mevkileri ya zılı emlak p:ırası peşin ve nakit ve

r:Imek fartile hizalarındaki bedeller üzerinden açık arttırma usulile 

satılacaktır. İsteklilerin 2 - 3 - 936 pazartesi günü saat on dörtte 

yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatları. (M.) (878) 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonund.an: 

ı - Eldeki vasıflarına uygun "G;:o,, kilo ince ve "650,, kilo 
kalın ıarı sabunlu kösele "250:, kilo kesilmiş zahmalık kayı§ 
"65,, kilo siyah vakete açık eksiltme usulile 22/ 2/935 Cumartesi 

günü saat 10 da satın alınacaktır. 
2 - Sarı !abunlu köselenin incesinin bir kil::s"Jna "200,, ka -

lınma "220,, zahma kayışına "240,, vaketaya "150,, kuru§ değer 

biçilmiş tümünün ilk inanca bahnsa "318,, liradan ibaret bulun • 

muştur. 

. 3 - Bunlara ait !artnameler parasız Ankara Jandarma Ge· 
nel Komutanlığı kurağmdaki kombyondan veriEr. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat makbuz veya 

banka metkubu ile eksiltme gün ve e:ıatinden evvel 
0

komisyona 

bat vurmaları. "~4~.~ (584) 

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

VAKiT 
Kütüphanesinin moda 
mecmualarını gördünüz 

.. ' mu. 

Diinkü gazetemizi oku
maclmızsa bir tane al-

dırın. 

·-'~ 
,~ 

Sizi aliıl:adar eden bir 
sahife vardır. 1 

R ın ltl•thok•t~ 
o.tt~~ok•t, 
ıa.,d~okel• 

Kış günlerini ve uzun 
kış gecelerini kendinizi 

ve evinizi süslemek için 

VAKiT 

kütUphanesinin moda sa· 

lonundaki mecmuaları 

gör'ün ve patronlarını is-
teyin 1 •• 

Almanyadaki meıhur Beyer moda müessesesının en son 

modellerini yalnız bu kütüphanede bulacaksınız. 

lstanbul - Ankara caddesi - VAKiT yurdu - Telefon: 24370 

' • • . ' ' . ·t"' "" . . •.\ .. , .. ~ ·j, '• i l.' ... ' "' "" · ..... , ••• "r • ' r ... , 

Akay işletmesi direktörlüğünden: 
1 - İşletmemizin Kadıköy iskelesi üstündeki gazino b"r sene için 

açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Arttırma 24 ıubat 936 pazartesi günü saat 15 de idare mer

kezinde şefler encümeninde yapda caktır. 

3 - Arttırmaya girecekler ilk teklifedi!ecek bedel üzerinden yüz

de 7,5 nisbetinde muvakat teminat verecekler ve arttırmada yapıla
cak son teklife göre bu teminat yüzde on be~ nisbet!ne çıkarılacak
tır. 

• 4 - ihale, idare hakkında ancak İktisat Vekaletinin tasdildle 

hüküm ifade edecektir. 

5 - Bu gazinonun arttırmaya konulması, 

etmeden mevcut icar akdinin §İm d !den feshi 

etmiyecektir. 

ihale kesbi kati yet 
manasını tazammun 

G - Şartname 
racaat edilmesi. 

ve mütemmim malumat için levazım §efliğine mü
( 831) 
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r Yeni çıktı 

ESTETiK 
Suud Kemal Y etk;n 

Diln ve Yarın Tercüme külliyatı
nın ellinci sayısı fiyatı 25 kuruştur. 
Dağıtma yeri V AKIX Evi - Ankara 
Caddesi İstanbul. Vakıt'ın Türkiye
nin her tarafında bulunan satıcıların• 

elan isteyiniz. 

htar.·~~l Fatih Sulh icrasından: 

Alacaklı Rahim'e dairei icranın 3SI 
1429 No. lı dosyasile maa masarif 32056 

kuruş borçlu Mükerrem ve Ayşe ve J<e" 
zalik Rahim'e dairenin 35/ 1430 No. 11 
dosyasile 32596 kuruş borçlu Müzey • 
yen ve İbrahim'in müştereken mutasaı« 
rıf oldukları İstanbul Fincancılarda ib • 
rahim paşa mahallesinde Nasuh ağa hall 
sokağında atik 17 cedit ı 5 No. lı 5f 
metro murabbaında ve Valide HanınııJ 
altında bulunan tam kagir 700 lira nııt' 
hammen kıymette halen sandıkçı dük • 
kanı açık artırma suretile 20-3-93f 
tarihinde cuma günü saat 10-12 ka ' 
dar ve mühammen kıymeti % de 7 5 ~ 
bulmadığı takdirde son arttıranın taah • 
hüdü blki kalmak şartile ikinci arttrl"" 
ma 4-4-936 tarihinde cumartesi f?Üni 
saat 10-12 ye k<ıdar Fatih icra daire• 
sinde satı!acaktır. Arttırma peşin par' 
ile yapıla Aaktır. Arttırmaya iştirak e ' 
deceklcr ~(ı de 7 bucuk nisbetinde pef 
akçesi vermeğe mecburclurlar. işbu gaf 
ri menkulde müseccel ve gayri müseC' 
cel hak sahiplerinin tarihi ilandan iti • 
baren 20 gün zarfında icraya müraca ~ 
atla haklarını teı:bit ettirmedikleri tali' 
dirde gayri müseccel hak sahiplerini4 
paylaşmadan h<ıriç bırakılacaklar • 
dır. Uzerine ihalesi icra kılınan müşte
ri bedeli ihaleyi vermezse ihalenin fet" 
hinden mütevellit zarard:ın mes'ul ola' 
cak ve fark bila hüküm kendisinaen af 
lınacaktır. Dellaliye ve tarihi' ihatef" 
kadar vergiler ve Evkaf i-:aresi ve be • 
tediye vergisi ve 20 senelik Evkaf ica • 
resi tefvizi müşteriye aittir. Şartnaı:ı'li 
herkesin görebileceği surette açıktı~ 
Fazla malfımat almak istiyenlerin sat 
memuruna 3511429 ve 3511430 numart 
ile müracaatları ilan olunur. V.N. 13641 

t. altıncı icra memurluğundan: 
• • Mahcuz olup paraya çevrilmesın 

karar verilen karyola, somyalar, konso1r 
çini soba, portmanto, seccade, havaga' 
.,, o·aaı elektrik prizi, masa ve iskeıil" 
- - b ' ' \e 19-2-936 tarihine tesadüf eden ça 

şamba günü saat 9 dan 11 re kadar 13~ 
yoğlunda Elmadağt caddesinde Turrı 
sokağında Felemenk apartımanında 
tılacaktır. Almak istiycnlerin o gün ,., 
saatte mahallinde hazır bulunarak me " 
muruna müracaatları ilan olunur. c" 
No. 13642) 

Bcşikreş icra da:rcsindcn: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alınıfı 
paraya çevri!mesine karar verilen 3 t0~ 
Zongulrt ... k kömürü Galatada Yağk~ -
panı Zindan sokak 1. 2. numa:a:ı kot 
mürcli dükkanında 17-2-936 tanhıne ı:ı'I 

sadif pazartesi günü saat 10 dan 12 ye 1ıf 
dar satılacağından talip olanların nı~ 
hallinde hazır bulunacak memuruna 
racaatları ilan olunur. (V. No. 13638) 

Beşiktaş icr:ı dairesinden: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı!\ 
paraya çevrilmesine karar verilen çer 
çevesiz ayna biiyük yaldızlı ayna, be 
yaz nikel semaver, maa teferrüat uze 
mermerli dört köşe masa, duvar sa• 
sandalya 21-2-936 tarihine müsa 
cuma günü saat 1 O dan 12 ye kadar 
yoğlunda Tarlabaşınd:ı 93 No. da 6' 
tılacağından talip olanların mahalli!\ 

hazır bulunacak memuruna müracaat 
ilan olunur. (V. No. 13639) 

Ham manyezit nak~!yatından ton ve kilometre ba§ına: 1-133 KONSER 
kilometrel:k met af el erde 1,50 kuruş ve daha fazla mesafe!erde, alına· NiMET VAHiD 

k ·· t t ba 200 k t l k t'l b"" .. NURULLAH ŞEVKET ca ucre on şına uruş a11 az o mama şar 1 e, utun me· Ş A N 

safe üzerinden 1 kuru~ ücret alınacaktır. 17 Şubat 936 Pazartesi Saat 21 

Yeni tarife 15 -- 2 - 936 tarihinden itibaren tatbik edilecek· ŞEHİR T!Y ATROSUNDA 
tir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edi!ebilir. (319) (784) - Biletler gi§ededir, 


