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lngiltere Kimi Mes'ul Tutuyor? 
Milletler Cemiqetinde 

Konsey qarın toplanıyor 
'Baldvin lngilterenin yapayalnız bırakıl
dığından ve güvendiği milletlerin ken
disile birlik olmadığından şik4yet ediyor 

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

1 n g iliz Baş ve Dış bakanları kendilerini 
nasıl müdafaa edecekler? 

lngiliz - Rus dost-
luğu can lanıyor 

Mısır ve lrlanda 
meseleleri de 
hal yolunda 

lngiltcrcdc Rusya ile sulh ve dost
IUk cemiyeti ısminde bir te~ekkiil var· 
drr. Bu teşr:kkül geçen gün kongre 
Şeklinde mi.ihim bir toplantı yapmış
tır. Bu toplantıda bir milyon kadar 
İngiliz vatandaşını temsil eden sekiz 
Yüz murahh:ıs hazır buiunmu,tur. 

Kongreyi açan Lord (Lls Tvhl) söy 
lediği nutukta şöyle demiştir: 

- Bütün siyasi partilerin, bütiin sı
ltıflann ve bütün dini ı•c mezhebi 
ztımrclerln ptiiıga i.llÇ.rindcn teşek • 
karuuıtine tercüman oluyor. O kana
at 18e Avrupa aulhurwn lngiltere ile 
'llovyetler arasında daha sıkı bir me 
~ l#irakln11 bağlı olduğu merkezin· 
fiedfr.,. 

.Bundan sonra sekiz hatip daha söz 
Nylemlş, kongrenin akşamki içtima
blda da iki lngiliz hatibi ile SoYyet 
lıtısya namına söz söyliyen şimal kut
))11 seyyah1 meşhur profesör (Oto 
Bınit) in nutukları dinlenmiştir. 

Bay Eden 
l.it.mevrn, ıo lA.A.) - Millet 

ler Cemiyeti konseyi, ça~amba 
sabahı top1anmağa çağırılmıştır. 
Narazi olarak, bu toplantr' frakın 
Asuri mültecilerinin ıskanı mese
lesinin miizakeresi mal\sadiyle ya 
pılmaktachr. Fakat hakiki hedef, 
büsbütün başkadır. Filhakika ay -
ni gün öğleden sonra konsey, La
va! · Hoare tekliflerir.i müzakere 
edecektir. 

Korkunç bir cinayetin hikayesi 

Veziıedarı ·öldürenler 
Anahtarı alacaklar ve postane 

kasası~ı soyacaklardı 
Cinayeti 

ailesini 
Gaiata posta • 

tah:-.ınesi vezne .. 
darı Hüseyin Hüs 
nünün bir cinaye· 
te kuruan gittiği 
anlcışılmış, ccse -
di meydana çıka 
rılmıştır. 

Altı günden -
beri zabıtanın bü 
yiik bir ehemmi
yetle takip etti • 
ği bu cinayet şöy 
le işlenmiştir: 

Bulriin zabıta -.... 
nm elindıe bulu .. 
nan Abdullah, 
veznedar Hüsc -
yin Hü nü ile e · 
:u.~u..,uı.n:n1lnotfp • 
tır. Hatta bunla • 
rm ahbaplığı bir 
ara Ayasağa çift,. 
liği civaıında yal· 
nız başlarına do -
laşmak derecele -
rine kadar ilerle • 
miştir. Bir müd· 
det evvel A bdıul-

maktulün 
cesaretini de 

-
• Soldan iti barcn ü~ttc: Miitldciumumi ile birinci kısım merkez memura ce~edin 

bCJ§ında, katil Abdullah, maktul veznedarın sol §akağındaki yara tetkik ediliyor· . . ~ 
ortada öldürülen veznedar Hüseyin Hüsnü. Altta: Katil ceıedin bulunduğu yeri 
gösterdikten ve ceset ortaya çıkarıldıktan sonra tetkikler. · Kongrece tasvip edilen karar dört 

lnaddeden mürekkep olup hülasası şu 
dur: ''Bir fırka şekil ve mahiyette ol
lll ı.rnn, daha doğrusu lıiitün fırkala -
1·1:1 i~ tiraki ite akdolunan işbu kongre 
s :)\•yctler tarafından dünya sulhu j~in 
ı>aı·fedilen gayret ve mes:ıiyi alkışlar 
'te İngiltere ile Rusya arasında ticari 
lll iinasebetler ile dostluk rabıtnları -
tı kuHetlendirilmesi için lngiliz hü 

(Sonıı Sa. 9 Sil. 1) 
Umumiyetle sanıldığına göre -------------------- --------------------

lConseyin hu toplantı devresi cu - it J ı T G • ı 
ma günü akşamına kadar devam a yan ar aarruza eçmış er 
edecektir. Zira !talyamn resmi ce· 
vabmm bn tarihten evvel gelme ~ -----------=---------------------(_Y_az_ıs_ı_~....:n_cı_·_s_ayı_fad_aJ __ 
sine ihtimal verilememektedıir. 

(Sonu Sa. 10 Sü. 1) 

kunı ctinin elinden gelen her çareye ------------
flaş Yurmnsını temenni eder." , • ' 

ı~?iltere tiyatro _mu~rnrr_irlerinin •R lrsiyeiin Tesirleri 
en ınumtazı n yaşlılıgı ltıbarıle adeta ıi 
llİri sayılan (Corç Bernert ŞoY) dahi 1 Çevirenler: 
J..?ngrede bulunmuş n dıkkate değer i Remzi Tifrker, Nihat Ktzi 
~ır nutuk vermiştir. Ekseriya dinli · Dün ve Yarın Tercüm~ Külliyatını\ 
lenlcri hayrete düşürecek söz söyle - 48 inci Kitabı 256 Sahife 75 Kur•tş 
l:ı\!ği kendi.c;1nc adeta bir meslek yap- • .T AKIT Kütüphanesi 

nu olan bu zat bu münasebetle de ı:.------------•ı 
( Sonu Sa. 9 SU. 4) 

-

• Ba§bakanınız AnkaraJa yapılan Atlııpor müsabakalarını seyre-] 
clıl'or. Yanda: hüıabakalara gireu bir küçük sporcu. 

Bu çocukları doyurmak ister misiniz? 
Yurttaşlar; sizi yardıma çağırıyoruz. Yardımınızı 

"KURUN,, vasıtasile de yapabilirsiniz 
Yurtttqlar; ilk 

okullarda bin • 
lerce lakir ço· 
cuk ()ar. Bu ya"· 
rular karınların 
doyan, iyi giy· 
dirilmiş arka · 
dQ§ları arasında 
sabahtan akfa 
ma kadar aç n· 
çına okumaycı. 
Yurda faydalr 
olmaya çalı§t 
yarlar. Açlık, 
bilhasr;a bir kü • 
çük yavrunun 
açlığı ne demek · 
tir? 

Bu içler acıs. Kızılay Kurumu tarafından karınları doyurulmaya çalııılan yavrular sofra batında 
manzaranın kar· 
§ısında yüreği sı:lamıyan kaç ki
ti sayabiliriz? 

Şefkat yurdu Kızılay bu yavru· 

ları doyurmaya çalı!}ıyor, mek· 
teplerde kurulan komisyonlar ay
ni hedefe varmak için kurulmuı-

!ardır. Bununla beraber yapıla11 
yardım yetmiyor, karınları doru-

(Lutf crı Sa>ıfoyı teı·irini::J: · 
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iç işleri bakanımızın SON HABERLER . . 
1 " ... ı 

ltalyanlar yeni bir tarruza geçmişler önemli söylevi 
Başkumandan Musoliniye gizli mektup gönderiyormuş! "Yaratıcı 

Tanklarla takviye edilmiı olan MUSSOLINIYE MAHREM BiR olabilmek 

• 
ve kurucu bir iş devleti 
için en esaslı şart: istiklai!,, Addiı - Ababa, 16 (A.A.) -· 

Reuter Ajansından: 

İyi bir membadan haber alın 
dığına göre İtalyanlar, Ogaden 
de tekrar taarruza g~çmiılerdir. 
Kendilerine dokuz uçaktan mü 

rekkep bir hava filosu refakat el 
mekte olan İtalyanlar, Habet piş
dar mevzilerini bombardıman et 
miıler ve Habeılere telefat ver 
dirmiılerdir. 

bir Somali piyade kuvveti Saraba MEKTUP MU GlDYOR? 
neh'e kırk mil mesafede Habe~ Kahire, 16 (A.A.) - Bay Mus. 
hatlarına taarruz ~tmi§tİr. Her iki solinin damadı Kont Çiyano, Erit
taraf için büyük bir fayda temir. re cephesinden dönüşte, Viktoryi'\ 
etmemi! olan şiddetli çarpışmalal' vapuriyle Süveyş kanalından geç· 
olmuı tur. mİ§tİr. 

İtalyan Somalisi efradından Zannedildiğine göre, Kont Çi. 
yüzlercesinin Habeıler tarafmi.\ yano, Mare§al Badogliyodan Dü 
geçmiı olduğu söylenmektedir. çeye mahrem bir mektup götür 

mektedir. 

Habeşistan diyor ki: 
ltalyayı mükafatlandırmak bütün 

milletlere ihanet demektir 

Kamutayın dünkü 
tolantısında 

Şükı Ü Kayanın izahatı 
Ankara, 16, (Özel) - Bugün 

Nuri Conkerin başkanlığında ya · 
pılmış olan kamutay toplantısında 
devlet şurası deavi dairesi karar 
ları hakkında alınmış olan kara· 
rm, önceden geçmiş bazı muame 
leleri ne suretle tatbik edilmesi la 

i\diıababa, 16 (A.A.) - Bu -
.Un öğleye doğru Dessie'de Fran
sız - İngiliz teklifleri ile ilgili bir 
tebliğ neırolunmuıtur. Bu tebliğ · 
de bilhassa deniliyor ki: 

"Bu teklifler, Habeıistanrn bü7 
yük bir parçasmm, Milletler Ce -
miyeti tarafından mütecaviz ilin 
edilen bir devlete devretmekte ve 
ltalyaya, Habetiıtanı zapt mak -
sadiyle yapacağı üçüncü bjr te -
ıebbüı için bir baılangıç noktası 
vermekted;r. İtalyan müstemleke 
mmtakaır, bir mandadan çok da
ha fenadır. Çünkü manda, hiç ol· 
mazsa ahalinin menfaatlerini ıı -
yanet edeı· ve bütün yabancılar 
için müsavi ıerait prenıipini va • 
zeder. Halieıiıtan JliikOmP.ti, Mil
letler cemiyeti konseyinin bu tek • 
lifleri kabul etmiyeceğinden emin· 
dir." 

De11ie, 16 (A.A.) - Habeı 
imparatoru birinci Haile Selasie 
Röyter aytarma bulunduğu beya 
natta funlan söylemiştir. 

"Franaız - İngiliz tekliflerini, 
hatta yalnız prensip itibariyle, ka
bul etmekliğimiz, Milletler cemi · 
yetine ve bundan böyle kollektif 
emniyet sistemine itimat edebile -
-.~ıamıuıımmınarmn11mmınnnmınmnnnmunnftnm1D11111ımnuın 

rulan çocukların yanında gene 
binlerce yavru gıdasız kalıyor. 

Ônümüzde yılbaıı ve bayram 
var. Acaba yapacağımız maıral 
lardan, haTcıyacağımız paralar • 
"elan en küçük bir kısmını mektep· 
lerdeki bu aç yavrular için ayıra· 

maz mıyız? 

Birçok vatandaılardan dinli · 
yoruz ki, çok mütee11irdirler, iç 
leri ıızlamaktadır. Fakat ancak 
küçük bir yardıma iktidarları 
vardır. Bu küçük yardımı yapmak 
için hayİr cemiyetlerinin kap11ın-. 
çalmaktan •ıkılmaktadırlar. 

Biz burada böyle dütünmenin 
doğru olup olmıyacağı üzerinde 
durmak istemiyoruz. Kendilerine 
isterlerse yardımlan için vasıta o · 
larak hizmet etmek istiyoruz. Ga· 
zetemiz sevgili yurttaıların emir· 
!erine amadedir. lıtiyen vatanda~ 
istediği miktarda parayı "KU
RUN,, vasıtasiyle de Kızılay ku · 
rumuna gönderebilirler. Kendile
rinin isterlerse adlarmı gazetede 
yazarız. isterlerse yazmayız. 

Sevgili yurttaılar; yapacağınız 
yardım ne kadar az olursa olsun 
daima fiilrranla karşılanacaktır. 

Damlaya damlaya göl olacak, gı
da hazeneleri yaratacaktır. Sizi 
belrliyoruz. 

ceklerini dütünen bütün devletle
re kartı bir lıiyanet olacaktır. 

Anlaım.azlık, bu tel1ifleri eıaı 
almak suretiyle halledilirse, teca· 
vüz ve arsıulusal taahhütlerin nak 
21 mükifatlandırılmıı olacaktır. 

imparator beyanatının sonun
da, anlaımazlığın sulh yolile hal 
lediJmesini kolaylatbrmağa her 
zaman için daima hazır bulundu -
ğunu yeniden bir kere daha teba 
rüz ettinni~tir. 

Cenevre, 16 (A.A.) - Konıev 

azası Memleketlerin bütün dı§ ba · 
kanları çar§amba sabahı Cenev · 
rede olacaklardır. Bııron Alois•
nin hazır bulunacağı teyit edil • 
mektedir. Konıey sabah cel .. aini 
f ,.o.Jc Ao~u·;J .. .-: _ .... ı ..... ım:: \'e oğle· 

den sonraki celsesini de İtalya - · 
Habe§istan meselesine tahsis ede· 

znn geleceğine dar mazbata. ka 
bul edilmiş ve birinci, üçüncü, dör 
düncü genel müfettişliklerle ınüşa 
virlerinin teşkilat kadrolarını ihti 
va eden kanun layihası müstace · 
liyet karariyle müzakere olunmuş 
tur. 

Trakya genel müfettişliğ kadro 
sundaki noksanın ne zaman ta · 
mamlanacağı hakkındaki diğer 

bir soruya karşılık olarak tç işleri 
Bakanı Şükrü Kaya maliyenin bu 
lup verdin kanstlık 'Qu kadardır. 
Trakya miif ettişliğinın kar uere 
cede teşkilatı vardır. Demiştir. 

cektir. Hava hücumlarına karşı 
ltalyan matbuatında intiıar e · tzmir, ] 6 ( Ozel; - lzmir 

den kaydi ihtirazilerin bir red ma· müze direktörü e5ki devir 
hiyetini tazammun etmediği zan- lerden kalmış yeraltı mahzenleri · 
nedilmekle beraber, Düçenin nin hava hücumlarına karşı sığı · 
bunları çok çetin bir tekilde mü· nak olabileceği fikrini ileri süınıüş 
nakata ve hatta bazı isteklerde fü. Bunun üzerine bir heyet tetkik 
bulunacağından da şüphe edil ler yapmağa başlamıştır. Müze di 
memektedir. rektörü tzmirde mevcut bu yeraltı 

Londra, 16 (A.A.) - İtalya mahzenlerinin 50,000 kişi alabile 
nın Londra büyük elçisi Bay ceğini söylemiştir. 

Grandi, bugün dı§ itleri bakanlı· Bir ita/yan qelkenlisi 
ğında daimi genel sekreter Bay 
Vansittart ile görüımüştür. Haber sahillerimizde 
alındığına göre, Bay Grandi, sulh Izmir 16, ( Ozel) - Bir ttal 
tekliflerinin bazı noktalarının ta · yan yelkenlisi Sakızdan lstinkö · 
vizini istemittir. ye giderken fırtınaya tutulmuş ye 

Roma, 16 (A.A.) - Giornale Seferihisar sahillerimize düşerek 
d'ltalia gazetesi, Fransız - lngi.. sakatlanmıştır. Geminin kaptanı 
liz ara bulma teklifleri hakkınde ve 3 tayf ası tzmire gelmiştir. 

diyor ki: Tokatta hava müdafası 
"Bu teklifler Milletler Cemiye· 

tinin hataları ile kirlenmit bir tecrübeleri 
haldedir. Tokat, 16 (A.A.) - Hava hü· 

İtalyayı tatmin edecek en ipti cumuna kartı deneme maksadiylr. 
dai ıartlar ıunlardır: dün saat 20 de topla baılanan ışık 

1 - ltalyaya, üzerinde iı, tİca· maskeleme ve söndürme iti yirmi 
ret ve müstemlekecilik yapılabi dakika sürmÜ§ ve muvaff akiyetle 
lecek hakikaten hakikaten kabili batarılmıttır. 
İstifade arazi verilmesi. Yunan - Bulgar dostluğu 

Sofya, (Özel) - Üç ay evvel 
2 - Bu arazideki emniyetin 

tam ve devamlı bir hale getirilme· 
. teşkil edrilmiş olan Yunan - Bul· 

mesı. 
gar dostluk cemiyetinin arzu ve 

3 - Bu araziye getirilec~k a teşebbüsile. 200 Bulgar kadını bu 
hali, kapital ve malların himaye ayın 15 i il~ 28 i arasında Atinaya 
edilebilmesi. misafirliğe gideceklerdir. Eski 

Halbuki bu üç ıart da, Fransız Yunan Başlıakanlarmdnn Rufos' -
lnıiliz tekliflerinde mevcut de · un başkanlığı altında Atinana bir 
ğildir. Ayrıca bu teklifler, hiçbir toplantı yapılarak, Yunan_ Bul 
suretle İtalyan menfaatlerinden gar yakmhğmın tarsini için bazı 
bahsetmemektedir. Bu menfaat kararlar alınmıştır. 
ler her halde unutulmu§ olacak - =--====:z::::========= 
tır. Bu sebeplerden dolayı, anla!· ve iki manalı formüllerle halledi-
mazlrk, bu teklifler gibi kararsız lemez. 

Ankar:ı, 16 (Özel) - Arttı -
rım ve yerli malı haftftsı müna · 
sebetiyle lç işleri Bakanı B. Şük · 
rü Kaya b•ıgün radyoda verdiği 

söylevde memlekette yerli malı 
kalkınmasrr.ı anlattı~tan sonra 
şöyle demiştir: 1 

1935 yı!ı sonunda Ti.lrkiye, dev- 1 
let eliyle hazırladığı 5 yıllık en • I 
düstri1eşrne planının büyük bir kıs I 
mını tamar:llamış, İ&tihlakimizin 

bugünkü ölçüsünde pamuklu da · 
vasınm halli için lazım gelen ter · 
tibatı almı,, ıeker iıtihlalini te -
min etmiş ve ikinci bir 5 yıllık 

planın hazırlığına başlamış b:r 
Türkiyedir. 

Yurtda.tlarım, 

Cumuriyet devrinde- dev1et e · 
liyle ve mHlet parasiyie yapılan 
2.012 kilometrelik tebekemize bu 
yıl 615 kilometre daha ilave ettik. 
Demiryohınun ekonomik rolünü 
anlamamftk gafletinde bulunmuş 
olanlara haber verebiliriz ki, bu 
gün lstanb~I borsasında Diyarbe· 
kir buğdayı satılmaktadır. O, Is • 
tanbul ki C:umuriyet devrine ka · 
dar Amerikan unu ve Romanya 
buğdayı yerdi ve Diyarbekirin 
buğdayı cenuba giremezse ambar· 
da çürürdü. 
TÜRK PARASININ SACLAM· 

LI<:lI 
ihracatımızı yabancı piyasala · 

rın ve rekabetin ıardarına ve za-
.. -· --·-- ... 

manda mü11tahıilin ahm kabiliye
tini yükseltecek bir şekilde orga· 
nize etmek yolundaki gayemızı 
gerçekle,tirecek tedbirleri alıyo · 
ruz. Satl§ kooperatifleri kanunu • 
nun tatbikatından bi\yük fayda · 
lar umuyoruz. 

Türk parası emin ve sağlam 
bir para olmak vasfına sadık kal· 
makta devam ediyor. Türk eko · 
nom~sinin böyie her yı1 daha müs 
bet ve ~aha gülümsey~n bir çehre 
arzctmeıi, Türk parumın sağlam 
lığına güv<>nimizi arttıracak baş · 
lıca amildir. 

Türk parasının sağlamlığına 
güvenleri zayıf olup ta, yabancı 
paralara kaçmış olan servetler, bu 
gün muhakkak ki kısmen mahvol· 
muılardır. Yahanct paralardan 
Türk paraııına kaçını~ olan ser · 
vetler ise, yine muhakkak ki ka · 
zanmışlardır. 

Tasarruf terbiyeı;inin halk ara· 
sında bir ahlak ve bir itiyat ha · ı 
line geleb:lmesinin ilk §artı, h"ç. 
şüphesiz ki, paranın sağlamlığına ' 
olan güvenin bütün akıllarda ve 1 

gönüllerde köideımeıidir. Yarı' 
nından emin olunmtyar, bir part" 
yı kimse biriktirmez. Millete bt 
emniyeti verebildiğ:mizin en cd 
lı tahidi, bankalar~aki taıarr"f 
mevduatının artmasıdır. 1929 yı • 
lında 27 milyon lirayı bulan balf' 
ka1ardaki tasarruf mevduatı, t93' 
yılında 68 milyon liraya yüksel • 
mittir. 

HALK VE DEVLET 
TAHViLLERi 

Halkımızın devlet tahvilleri•' 
kartı gösterdiği alikada, devleti 
olan itimadın en büyük deliliclİ .. • 
Denk, açıksız ve istikrarsız bütç' 
ıiyasaıını inatla ve ita1 etle tatbi~ 
ve takip etmenin en büyük f af · 
dasını, milletin devlet maliyeıiıı1 

kartı gittikçe artan itimadmd• 
buluyoruz. 

Görüyoruz ki, bu yurtta tekJIİ• 
ğe ve ihtisasa dayanan sanayii, 
demiryolunu, teşkilatlı iıtihaal •' 
SÜrÜmÜ, Sağlam fina1lSI seti~ 
Cümuriyet devleti olmuttur. 8" 
her teyden önce devlet telakki • 
mizde bir inkilibı anfatrr. 

YARA TiCi VE KURUCU 
DEVLET 

Osmanlı ıaltanatrnm ve met ~ 
rutiyetin devletleri indinde bu si' 
bi itler yalnız ve yalnız y•baıİt' 
sermayelerin ve yabancı ibtisa• -> 

ların imtiyazı idi. Bütün bu kuı11"' 
culuk, yapıcılık ve itleticilik itltt'" 

Iihlyetleri, hem de iktid~rları df• 
tında kalmııtı. Kapitülisyonl-1 
ve imtiyazlarla kıskıvrak sarıbn•f 
ve bağlanmıt Oımanh devleti, 1•• 
ratrcı ve kurucu bir it devleti ol• 
bilmek için icap eden en eı••'' 
şarttan mahrumdular: istiklal. 

Müstakil olmıyan bir devletill 
yaratıcı ve kurucu olmasına im • 
kan yoktur. Cümuriyet devleti. 
yaratıcı v~ kurucu bir devlet ol ' 
mak vasfını kazandı ise, bundt 
büyük ve eısiz önderimiz Atatiir 
kün kumandası altında kurtuluf 
zar erine ve onun idealleri taha1'· 
kuk ettirmekteki büyük kudretin• 
borçludur. 

Her yıl, kutladığımız arttı~ 
ve yerli malı haftasının ben<'~ eti 
büyük değeri, hepimi-ze yurt eker 
nomisine karsı ola!' vazifemisl 
hatırlatmak ve hatırlamak f ırsatr 
nı vermesindedir. 

Yurttaşlarım, 
Ekonomik sava!nnızın yeni 'fl' 

lına bu vazifelerimizin büyüle m•· 
nasını ve büyük ıeref;ni <!ahı İfi 
anlamış olarak giriyoruz.,, 

"Türk - Yunan dostluğu Balkan 
sulhunun temel taşıdır,, 

K1al Türk - Yunan dostluğund.an çok menr.un 

Atina, 16, (Özel) - Kral Bal 
kan paktına büyük bir ehemmiyet 
ve bu arada TiirkYunan dostlu · 
ğuna da çok kıymet vennektedir. 

Geçen akşam, kendi riyMeti 
altında toplanan müdafaai milli 
yenin meclisinde şu sözleri söyle 
miştir: 

"Türk-Yunan dostluğu Balkan · 
lardn sulhü teşkil eden Balkan 
paktının temel taşıdır.,, 

Kral Yorgi, aynca, Yunanis · 

tanın eski Ankara elçis ,.e bug\iO 
Belgrad sefiri bulunar Bay Sati • 
meroplosdan Türk-Yuıan dostlu' 
ğu hakkında izahat isemiş, bu id 
hata cevap veren sefr de iki melli 
leket arasındaki doıtluğun çok i • 
leri olduı!unu ve d:ima da ilerle • 

O;> • 

mekte bulunduğunı söyleıttiştır· 
Kral bu vaziyetteı çok m~~t;ttlt 
olmu5 ve bu menmmiyetini nıec • 
listekilere bildirr.iştir. 





~!u!l!!!m!:~!l~,'1;! , ll~~!!!!!!!!!!~r=====ıı;~~J~~!bl!!!~ ~;;;.;..._-;: __ 
ilk mektepler muhasebei 

hususiyeden alınıyor 
Hayat ucuzluyor !Yurdumuz hakkın-J Vitrin müsabak 
Ş f .. ı . da ki yazı Ok il d 1 o o or enn kazancı u arımız a top a 

Ankara, 16, {Telefonla) - ilk 
mekteplerin muhaaebei huıuıiye -
den alınarak, muvazenei umumi · 
yeye verilmesi yolunda kültür be. 
kanlığınca alakadar bakanlıklarla 
temasa geçilmi§tir. 

Muallim mektebi mezun
ları ve tarih fakültesi 

Ankara, 16, (Telefonla) - Mu 
1 

allim mektebi mezunlannm tarih 
ve coğrafiya fakültelerine lise me 
zunları derecesinde aayılarak ka • 
bul edileceklerini bildirmiıtik. Bu 
hmuı kültür bakanlığınca karar 
ahına almmıt ve alakadar makam 
)ara bildirilmi§tir. 

Değişen dekanlık 
&ıkara, 16, {Telefonla) - lı -

tanbul Oniveraiteıi hukuk fakül · 
teai dekan Sıddık Saminin değiş
tirileırek yerine T ahirin getiril ece -
'ği a<>ylenmektedir. 

Finans memur terfileri 
Ankara, 16, {Telefonla) - Fi

nanı bakanlrğmca mülhakatlarda 
yapılacak memur terfilerine ait 
kararlar bugün makamlarına gön 
Clerilmittir. 

Karacabey hara$ı için 
Ankara, 16, (Telefonla) - Ka· 

racabey harasındaki memur hu · 
kuklannm temini için vesaiti nak
nye tertibi hususunda ziraat ha • 
kanlıfmdan finans bakanlığına 
bir karar gönderilmiştir. 

Polla haberleri : 

Y ANACA SAPLANAN Tl(i -
Tonelde Sabire apartmanmm ye 
dinci dairesinde oturan mimar th· 
sanın iki yaşındaki çocuğu Güler 
annesinin fanile ördüğü tığla oy -
narken tiğ yanağına saplanmış -
tır. 

PARASINI VERMEYiNCE -
Salma Tomrukta oturan sabıkalı 
yüzü kesik Kamil 2448 numaralı 
~tomobile binmiş , parasını ver · 
mem.iştir. Bu yüzden şoförle ara · 
iarmda kavga çıkmış, birbirlerini 
:aöğmüşlerdir. 

EZiLEN PARMAKLAR-Tak 
simde Raşidin fırınında hamurkar 

· Rizell Hasan sağ elini hamur yu 
ğurma makinesine kaptırmış, üç 
parmağı e'Zilmiştir. 

MERDiVENDEN DÜŞME -
.Kasnnpaşada Lonca sokağında o· 
turan Meraşlı Hatice merdiven · 
Cien inerken düşmüş , başından ya 
ralarunrştır. . 

BIÇAK ÇEKMiŞ - Cibalide 
Zeyrek eaddesinde kahveci Ha· 
san zabıtaya müracaat ederek Ali 
isminde birisinin kendisine bıçak ! 
çektiğini iddia etmiştr. Ali yaka· 
lanmıtır. 

ÇARPMA - Feriköyde Barut· 

Orta mekteplerin muvazenei hu 
ıuıiyeden almarek muhasebei hu 
auıiyeye verileceklerine dair orta· 
ya çıkan §&yialar aalahiyettar ma 

kamlar tarafından yalanlanmakta 
dır. 

Yeni Finans Teşkilat 
Kanunu 

Ankara, 16, (Telefonla) - Fi
na.na bakanlığı tarafından tetkik 
edilmekte olan yeni f inanı te§ki • 
lat kanununun geri alınarak yeni 
Bareme göre tadil edilmesi bek · 
lenmektedir. Bu layiha kamutayın 
önümüzdeki devresinde müzake · 
reye konulacaktır. 

Yeni hatlarımız 
Tas ajansının bir muhabirini 

kabul eden Bayındırlık Bakanı A· 
ti Çetinkaya, bir müddet evvel 
yaptığı Moskova ıevahatinin ken 
disinde bıraktığı hatıralan ve 
Sovyet Ruıyada gördüğü nakil va· 

etrafında bir düşünce Mektubu yazan Fransız ve müsabakalar 
Bazı şoförler iş.sizlik yüzünden elçiliğine mensup Dün ekonomi ve tutwn ye 

şoförlüğü bırakacaklarnu, kazanç değilmiş nünün beşinci günüydü. BU 
sızlık dolayısiyle taksilerin gün • Bundan birkaç gün evvel, Paris nasebetle birçok okullarda 
den güne piyasada azaldığrnı söy len konferans ve müsaIIl 
li k b l d- . k dil . d te intişar eden ''Lordr,, isimli devam edilmiştır· . İki taraf yere e e ıyenın en enn en 
Idık! ·ı .. eli I . . . Fransız gazetesinde Türkiye hak km yerıı· mallara bu··yu-·k aı~~ a an vergı en ın rme ennı ıs "' 

temişlerdi. kında pek hoş telakki edilemiye· terdiği anlaşılmaktadır. BS 
cek bir yazı çıkmıştı. il 

"Belediyede salahiyetli bir zat Bir Fransız ka.riinin mektubun· mm yakınlaşması dolayıs· e 
dün bu hususta demiştir ki: lman hediyeler hep yerli ~ 

-Taksi arabalan azalıyor•a bu dan ibaret olan bu yazı, Türkiye - d il kt d. 
• deki Fransız elçiliği katiplerinden an seç me e ır. 

itıizlikten deg"il, belediyenin piva· Ya kşa rad da ekO 
J - biri tarafndan yazıldığı söylenen mı a m yo 

tıaya taksi çıkarmak için koyduğu bir diğer mektubun sw·etini de ih kurulu ta.rafından bri yerli 
tahdidattan ileri aeliyor. Bucriin it k f ·ı kt. ''itJiıl 

• 
0
-,. tiva ediyordu. on eransı ven ece ır. T 

liyen birrok araba'-- bedeller·ı · · ·· I b ··n vı·tritı ~ 14T1Jl Bilhassa bu mektup sureti, mem nşı ıçın uye er ugu 
amorti edilmiıtir. Ieketimiz baklanda birçok saçma do1a.'1Ilışlar, ve müsabaka~~~ 
Şoförler eıkiıi gı·bi ...::-.le 15-20 1 · tesb•t t · 1 dır· .., 5

UAJIU sapan sözlerle doluydu. ren en ı e mış er · 
lira kazanmaya alıtmıılardır. Hal Gazetelerimize tees&irle akse . yakında belli olacaktır. 
buki, hayat ucuzluyor, her ,eyin 

den bu haber memleketimizdeki Üsküdar orta oku/afi fiyatı iniyor. Buna mukabil biz ek Fransız resmi mahafilince de tes . ~ 
meğin 18, tekerin 65 kurut oldu • Cumartesi ve pazar günle 

an) d k d _ '·- sürle karşılamıştır. kü·dar orta okulu talebesı· bet, ğu zam ar a oy uğumuz t~i 
.. . .. d. dik Ş fö Dün Fransızca İstanbul gazete. ki gı"bı· ekonomı·, arttınna h antre ucretım m ırme · 0 r • sinde bu meseleye dair çıkan bir 

lerin yeniden hiç bir fedakarlık yazrda Fransız elçiliğinin bu ha . daki güzel toplanbla?"mda.Jl 
istemeye haklan yoktur.,, beri kati surette tekzip ettiği bildj yapmış ve talebe velilerine~ 

ırtalarmdaki mükemmiliyeti an · Erkeği Öç maksadile 
rilmektedir· tenniştir. Şehrimizin bir l<'\ 

de yıllarca zamandır , menıle Lordr gazetesi o yazıyı neşret · 
tiğinin ertesi günü bu mektubun 
Fransız elçiliği katiplerinden biri 
ne ait olmadığI, geçen yaz Türki 
yeden geçen fahri bir diplomat ta 
rafından yazılmış bulunduğu da 
işaret edilmiştir. 

lattrktan ıonra cumuriyetin bayın· öldüren kadın! 
dırlık itleri bakkmda fu beyanat • İstanbul ağır ceza hakyeri, ge· 
ta bulunmuttur: çende Galatada Kazımı öldürmek 

- "Bu alanda şimCliye kadar 
ten iciam kararile gönderilen Bit 

yapmış olduğumuz şeyler ancak !isli Gülizarm duruşmasına dün 
bir başlangıçtır. Ancak bundan devam etmiştir. 
sonra asıl önemli yollar yapıla · Dünkü celsede bir polis şahit 
caktır. Diyarbekiri hükUmet mer- la k a· 1 ·1m· G··ı· 

. "l h t ilan"'! o ra ın enı ış, u ızamı va -
kezıne bag ayan a a e . . k dan k a· k d - - "ld'" 
dil işt. s· E d _ a sonra en ı ar eşını o u 

m ır. ıvas - rzuruın e 1 d u:;,._ •• alın k k • 1 b"t b"t 1 I k ren er en ~rmı oç a ma 
mıryo u ı er ı mez ran ve ra ~~nll• ~rı·..c.·~'' Hi,.!)t' '1ttii'i-i"'i 
sınırlarım~ uugru dernıryoHarı u • söylemiştir. 

zatacağırnız gibi Erzurum-Kars Hakyeri, gelmiyen şahitlerin 
üzerinde de Sovyet memleketi sı- getirtilmesi, kadının yaşının ya -
nırlanna dar hatlı bir yol yapa - zıh bulunduğu nüfus dairesinden 
cağız. Bu suretle aoğu vilayetle - sorulması ve kendisine bir avukat 
rimize gerek kültür, gerek ekono · tayini için baroya yazılan müzek 
mi üzerinden büyük zenginlikler kerenin tekidi kararlarile, duruş · 
vermiş olacağız. Bu hatlar komşu mayı başka güne bıralmııştır. 
muz Sovyet Birliğile aramrzda e b• 
konomik ve kültürel çalışma bir · Patriya vapurunda ır 
"liğinde büyük faydalar yapacak· kaçakçı yakalandı 
tır.,, 

iı1ı1n&ur Brrrırnıai 

ŞehiP1i°yatrosu 

111111111111111 

11...111 

111111111 

Bu akşam saat 

20 de 

KARAMAZOF 

Türkçesi 

Yazan: 
Reşat Nuri 

Fransız til}atrosu 
HALK OPERETi 

Bu ak~m 
20.30 da 

TELLi TURNA 

Beklenen 
Büyük Operet 
Yazan: Mahmut l'.~ .. ·i. Müzik: 

Sezai ve Seyfettin Asaf. Gişe gündüz 
açıktır. Telefon 41819. 

Fiatlar: 35-50-60.75.100 Loca 400;--:JOO 

Dün Marsilyadan limanmııza 
gelen Fransız bandralı Patriya va 
punı yolcularından madam Pa · 
lisenin vaziyeti şüpheli göıiilmüş 
ve muhafaza memurlan tarafın· 
dan üzerinde yapılan aramada 
bir buçuk kilo kadar ipekli ve 
yünlü kumaş bulunmuştur. 

Belediyenin imar müşaviri 
Belediyenin imar müşaviri Vağ 

ner ktmferans vermek üzre Atina· 
ya çağınlmıştı· Müşavir dün Re -
cel Karol vapurile Yunanistana 
gitmiştir. 

!ki konferans verdikten sonra 
dönecektir. 

Evkaf - Belediye 

Be yoğlunda 
ışıkları maskeleme 

•.a~ .. :;"_&"; 
Beyoğlu kaz~sında ayın yirmi· 

sinde yapılacak ışıklamı maske · 
lenmes4i recrübesi için Beyoğlu 
kaymakamhğI tarafından hazırla 
nan büyük beyannameler dün u -
mumi yerlere asılmıştır. 

pek değerli işler gören tJs}ı'il~ 
orta okulunun bu yıl yaptığı 
lantı da çok önemli olmlh~ 

o. 
Evvela; izciler tarafındaJl ~ 

rin arttırma, ekonomi proptı·(f 
dası yapılmış öğleden sonfıl ~ 
liler tarafından hınca hınç d0() 

lan salonda oh-ul öğretmenl~ ~ 
den Saim Turgudun ekonoJ111• 

tmna hakkındaki yazdığI ii~ ııı 

~~-b~~ü~~=}!:W}~ .. ~nheye k0
11 

:Memlekete faydalı işler )'fı • 
bu okul idaresini, öğretmenle 
talebesini kutlulanz. 

İspirtoya katılacaf( 
maddeler 

Beyoğlu kaymakamlığında ha· 
zırlrklarla uğraşan komisyon, bu İspirtoya katılmasına d~ı 
işe büyük bir ehemmiyet vermek kalı makamlar tarafından ~ 
tedir. lanan ~aba~cı ~~ddeler w d 
lntizamın muhafazası ve tecrü- le tesbıt edılmıştır. Bu ma ; 

benin muvaffakiyetle başarılma - ham, tasfiy~ edilmemiş 270 lı 
sı için en ince ihtiyati tetbirler ka raret derecesınden evvel tak' eJ 
d d .. ·· ··1 kt dir den hafif ve nisbeti %50 d ar uşunu me e . J. 

k . b d ha yukan olmayan madl>e 
Fa ır ta le eye yar ım tasfiye edilmiş yahut temizi ~ 

llk okullarda fakir talebeye 160 derecei hararetten e\. 
yardım için okul direktörlerile ta takattür eden hafif yağlardJf·l 
lehe velilerinden mürekkep koru ruz bu maddelerden ispirto~· 
ma kollan kurulmaya başlanmış· de kaç ilave dileceği, el<01 

tır.. . gümrük ve inhisarla~ bakatı1,, 
Şımdiye kadar kurulan yardrm ca teşkil olunacak hır koJll 

kollan fakir ve aç ilk okul tale · tarafından tesbit edilecektir· 
besinden bin çocuğa öğle yemeği ıJ~ 
temin etmiştir. Krzrl Ay kurumu Fuhşa vasıta ofın 
da yine iki bin çocuğa dünden iti iddiası üzerine. .. 
haren öğle yemeği venneğe başla Melahat isminde bir sdl111 f; 

mıştır. şa vasıta olduğu iddimile v: 
BiR ~.A Yt~. - Kuın~apı orta çe yakalanmış, dün ak;..arn u;jll 

o~lu Türk~e oğret~e~ Bay ~e · tüzeye getirilmiştir. Otuz Y11~ıı~ 
~~nya Ga~:~entap lısesı edebıyat da olduğunu, Çenbe·litaşdseııd~ 
ogretmenlıgıne atanmıştır. duğunu söyliyen Meahat, l< (1:4 

Berberler mektebi sinin bu gibi işlerl< uğ~~daı 
çılar caddesinde oturan MuhaITe -----------
min arabası ayni mahallede otu · N aş it - Ertuğrul Sadi 

Evkafla belediye arasındaki ih· 
tilafr ortadan kaldıracak olan say 
lavlar komisyonu bugün vilayette 
toplanarak mezarlıklar meselesi 
hakkında bir karar verecektir. 

Takas komisyonu dün vilayet
te toplanmış, bazı meseleleri gö -
rüşmüştür. 

- 1 t•td' m söylemekte, ale·hinde11 1 ı~ gen ş e 1 ı 1 1 
.. .d - da btl 

B b 1 kt b- te kil"'t . anın ası sız ıgı ı uasm 
er er er me e ı ş a ı ge ktad r. ~ 

nişletilerek, şubelere saç boyala · maG 
1
1 

C::?efik ~ıı 1 ran 10 yaşında Aliye çarparak ha HALI DE 
şmdan yaralamıştır. Muharrem ya Şehzadebaşı TURAN Tlyatroıunda 
kalanmıştn·. Bu gece saat 20,30 cl:ı 

T.C.t. Belediyesi KonserYatl'an. 
iKiNCi KONSER 

Mimer Vahit, Licco Amar, Fer 
di Von Statzer, Mesut Cemil. 

SUMER KIZI 

3 ~rde. 

Her tarafa tramvay. 
Telef on: 2212'1 

PROGAMDA: Barmus, Schu · -======================= 
mann, Richard Strauss, Rimsky 
Korsakoff, Hasan Ferit, 

Çarşamba 18 Birinci Kanun sa j 
at 21 de Saray Sinemasında. 

ZEKAT VE FITRENIZI HAVA 
KURUMUNA YERiNiZ 

1 KONFERASLAR 1 
EmJ.nönil halkevinden: 

Altıncı yerli mallan ve arttırma 

haftası dolayısile 18-lZ-935 çarşam
ba günü sa:ıt (17) de J\fediha Muzaf -
fer Baysal tarafından Evimiz Cağa l
oğlu merkez salonunda bu konu için
de bir konfr.rans verilP.ccktir. Bu kon 
f erans bütüu yurtdaşlara açıktır. 

ky · k 1 h - ene savamaıyar 's' , ceı rr, ma aJ, aş ama ve er nevı ı;:: t .k. · ulb d 
makinelere ait dersler ilave edil - ~1 kult~nah1_1:1e ~ ı~cı ~aki.Jfl "f 
miştir. Berberler cemiyeti alaka · 

1
4ah ydcdı~neDgon. mı11 . ış, ,,.,,ı:;ufltlj 

k b · 1 · - · b. a a ın emre ı, sors...- b Iılann me te e gınne en ıçın ır k . d·ı·ı k d' ·ni ser.h 
· - 1 d b para şını ı ı en ısı fıv· tamımle cemıyet aza arma a aş b 

1 
.. d k nusıı 

1
j 

ıra ınıaga vı ava o ·ıı > 
vurmuştur. la miicadelenizamnamesin1 J--f 

Yurttq inci maddeti delfıletile cezıl ,.~ 
Bir gcy alırken sor; nunun 436 .ncı maddesine ~ıfl 

~:;~~ :ıı aatmıyan, ıendcn değildir; olduğundaı, saHihiyet bak;ıt't 
Uluıal Ekonomi ve dan dosya:ı genel savaman 
Arttırma Kurunw ri verdiğiıi bildinniştir. 
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Bir Harp Çıktığı Takdirde 
ltalyanlar Mısıra nereden hücum edebilirler? 
Akdenizde ilk defa kuvvetli bir donanma toplandı. Mısır 
ordusunun mevcudu da 25 bin askere çıkarılmak üzere. 

L:r yer:~ ltr.ılyan Hecin süvarisiyle Habqiıtanda orduya su tQ§ıyan bir asker. 

Habe~ harbi yüzünden lngil · Britanya imparatorluğunun irti · kesindeki Ingiliz hava kuvvetleri· 
tere ve Italya, biribirine karşı Ak.- bat yolları üzerindeki merkezi nin yekfuıu (1000) tayyareden 
denizde emniyet tertibatı aldılar. sevkülceyş vaziyeti dolayısile, Mı fazladır. Süveyş kanalr, Bingazi 
İngiliz Akdeniz donanması; ana · sır, İngiltere için birinci derecede hududu, Sudan hududu ve Kahire 
vatan ve Hint filolarından hatta ehemmiyeti haiz bfr memlekettir. etrafmdadrr. 20.000 den fazla bir 
Uzak Şarktan getirilen cüzütam · lmparat~rluk, hayati menfaatleri İngiliz kuvveti tahşit olunmuştur. 
larla takviye olundu. Mütehassıs- ni buradan, ordu ve donanmasile Aralarmaaki ittifak muahedesile 
lann ifadesine göre, Akrlenizde kolayca müdafaa edebilir. memleketin müdafaasını İngiltere 
?u kadar kuvvetli bir donanma Filistin, İngiliz işgalinde oldu· deruhte etmjş olduğundan şimdi -
ı1k defa ?.larak toplan_mış bulunu· ğundan Mısır, karadan ancak 1· ye kadar Mısır ordusunun kuvvet· 
yor. Bugun Mısır lımanlannda talyanm elinde bulunan Trablus · leştirilmesine lüzum görülmemiş · 
45 t~~ fazla büyük İngiliz harp garp cihetinden taarruza uğraya· ti. Bir !ngiliz - İtalyan harbinde, 
gemısı vardır. bilir. Normal, zamanlarda, lngil · Mısır ordusundan da istifade za· 

İngiltere, Akdenizde donan · tere, Mısırda yalnız Jıafif tayyare rureti karşısında, 12000 kişi olan 
masım arttırırken, karada da cid• ve zırhlı otomobil kıt'alarından Mısır ordU&unun 25 bine iblağma 
di müdafaa tedbirleri almıştır. Ce- başka asker bulundunnazdı. Bin · İngilizler mu etmitlerclir. 
beliittarık, 1\faıta, Filistin ve Mı . gazi de Ita 1 yan fohşi datı ÜZ;c.ı .iu c , l\Iaa~ıQ.llZı, bUH ~cuuwıla;ı. '1 .... ~-1-

sırdaki işgal kuvvetleri bir kaç lngiltere de, Süveyş kanalmm mü be nümayişleri yüzünden bu tak · 
misline çıkarıldı. Bunlar arasın . dafaası için ciddi terUbat aldı. viyenin filen yapılması pek şüp -
da Mısnın müdafaası için alman Mısıra, evvela, kuvvetli hava fi · helidir. 
tertibat, en ön safta gelmektedir. loları gönderildi. Bugün, Nil ül - B. O. 

Vatikanda Habeşliler, 
• • 
ıçın açllan mektep 

Papalık makamının ltalya hü-} 
kiimetinden daha çok evvel, Habe ı 
ıistanı içinden fethetmeğe karar 

verdiği anlCJ§ılıyor. Çünkü Papa_{ 
lık makamı 15 yıl önce Vatikanda 
Habqlileri okutmak ve Katolik -------------1 yapmak için büyük bir kollej aç · 

niş bir sahada vukuunu anlatır. mq ve 0 zamandan bQflıyarak /. 
[Bu etüdün son parçası olan talyanca bilen, ltalyan harsine gö
"onlar" analizin: de yarın re yeti§en ve Katolikliği öğrenen 
netredeceğiz.] ' Habqlilerle mqgw olmuıtur. 

l. Necmi DiLMEN Bu Habq kolleji ıimdiki Pa · 
[1] Bütün eski Osmanlı ve Selçuk panın değil, fakat daha evvelki 

metinlerinde bu (ol) şekli görülür. papanın e•eridir. Papalık buraya 
Başkurt, Altay, Kaşgar, Soyot lehçe- aldığı Habeı talebesini büyük bir 
]erinde hall (ol) denilmektedir. Baş· itina ile •eçmekte ve bunlann 
kurt ve Kazan lehçe?erinde (ul) da hem zeka, hem bedeni tqekkül 
-denilir. Çovaş lehçesinde {ul) dan 
• baştaki _ {ğ) harfi (v) ye çevrile- bakımından elveriJli olmalanna 
rek (vol) ve (vul) şekilleri de vardır. ehemmiyet vermektedir. Bu tale-

9"'1naıtt111.-.11n•uN1U•-•• ·mnN•ı"•lftllllırmtt.-

[ 2] Profesör Marr, Külliyatının hi- 1 d ı. r·k · t •t d b"l" 
· · ü u ·· ·ıtl d b . o ması a ..ıu ı n eyı e e ı ır. 
nncı ve ç ncu cı erın e u zamır-
ler meselesini araştırırken insanlığın [3] Radlof. 1. s: 9~?. "Altay, Tele. 
ilkel devirlerinde yalnız Üçüncü şa . üt, Le~d, Şor Kırgız, Knr!lkırgız, :~
hıs zarimi kullanrldığrnı izah etmek- rancı, Soyut, Sagay, Koybal, Kaç, Ku
tedir. Onun yetistirmr.si olan Profe . erik, Komando, Kırım, Uygur lchc:e . 
sCSr Meşç.aninof, :. ikinci Tlirk Dil Ku- leri" 
rultaJtnda olnman tezinde ayni gö • [4] Marr külliyatı. 111. s: ;}68 
r6,cl Deri sürmüştür. Paul Regnaud [5] Marr külliyatı ili. s: 194 
ilk hce işaret zamiri kullanıldığı ffk. f61 Etimoloji, morfoloji n fonetik 
rindedir. Türkçede üçüncü şahıs za . bakımından Türk Dili analiz yolları. 
miri Ue işaret zamirinin ayni kelime s ı: 4-5 

benin tah•il maaralı bizzat papa 
tarafından ödeniyor ve bunların 
az fakat uz olmalarına bakılıyor. 
Şimdi bu kollejde otuz kadar Ha
beıli bulunduğu söylenmekaedir. 

Bu kollejde okuyanlar papa 
lık ve ltalyan kültürü ve dini için 
misyonerlik yapacaklar ve Habeı
lileri ltalyanlara Katolikliğe bağ
lamak için çalııacaklardır. 

Papalık makamı bu muvalfa · 
kiyeti kazanmayı özlediğinden, 
Habqlileri yeti§tirmek için feda. 
karlığa katlanmaktadır. 

Yukanki resimlerde bu mek -
tebi ve ltalyanca öğrenili§ini gö • 
rüyorsunuz. 

Teşekkür 
Erzurum sayla\"I Necip Asım Ya

zıksız'ın gerek ölü törenine katılan 

gerek tel yazısile gönlümüzü alan 
tanıdık ve sevdiklerimize ayrı ayrı 

karşılık yapmak elimizden gelmedi -
ğinden saygı ve bağlılığımızı gazete -
de ıöz yaşbnmızla s1Jnarız. 

Eşi: Neyyir Yanlı;sız 
Kızı: Ertem Yazıksız 

ÜLKEMİZDE 

Sığınak yapmakdansa .. 
lzmirde eskiden kalmış olan yeraltı 

mahzenleri kullanılacak 
İzmir, (Özel) - Müze müdii

rü Salahattin Kantar, alakadarla
ra baş vurarak, hava taarruzları 
na karşı büyük masraflarla yeni 
sığmak tesisatı yapmaktansaJ iz 
mir altındaki ve eski tarihlerde-o 
kalmış olan bodrum, antrepo, df!
po ve dehlizlerden istifade içir. 
tetkikler yapılmasını iatemittir. 

Salahattin Kantara göre, bu 
eski tesisat, bütün İzmir halkını 
hatta daha fazlasını uzun müdde• 
barmdırmağa kafidir. 

Vaktiyle tehri kuran İyonya iz.mir Müzesi direktörü Salcihatti 
mimarları, arazinin Kadife kale · Kantarağaaı oğlu 
sinden itibaren d~nize kadar olan 
meylini göze almıt ve "substruc -
tion,, lar yapmak zaruretini duy. 
muılardır. Bu suretle kartıdan 
kat kat görünen bir tehir doğmuf · 
tur. 

Bu binaların altında ayrıca yer 
altı meyhaneleri, depo ve antre· 
polar da yapıldığı için binanın 

kendi temellerine o nisbette kuv · 
vet ve metanet verilirdi. Geçen 
zaman, eski lzmiri yıkmıt, harap 
etmif, timdiki tehir kurulmuştur. 
Fakat eski binaların temellerindej 
yekdiğerine bağlanmıt bulunan c 
dehlizler, bodrumlar, depolar, an· 
trepolar, meydanlar vesaireler ol· 
duğu gibi durmaktadır. Netekim 
lzmirde yapılan son hafriyat da 
bunu teyit etmittir. 

Salihattin Kantar ve hazır te-
.,, ___ • .,, 1 ••• ,. ~ .1 ! 1.J! 

ği takdirde masrafın yüzde 25 a· 
zalacağını, ayni zamanda bu eık: 
tesisatın, yeni yapılacak tesisat 
tan muhakkak faik bir sağlamlılt 
tqıyacağını, çünkü eski teıiıah. 

'a ' 

düten bir bombanın, evveli 
yerlerin üstündeki binaları, ıonr 
bu binalar altındaki eski ankazı 
daha sonra toprağı ve en sonra d 
sığanağı tahrip etmesi li.zmı ge 
diği, halbuki yeni bir sığınakta b 
kadar mukavim tabakalar bulu 
namıyacağını ileri sürmektedir. 

Gene müze müdürümüze göre. 
bu sayede, turizm noktasında11 

büyük bir fayda elde edilecektir. 
Eski eserler tamamiyle açılınca 

arkeolojiye vaki olan bütün sey -
yahları toplamak mümkün ola• 
caktır. 

Netekim İtalyanın Rodosta aa· 
ker vasıtasiyle restore ettiği bir 
tek Romen hamamını 929 da 29 
bin türiıt ziyaret etmiıtir. lzmir• 
deki asar ise, bir, on, yirmi değiL . . 

Bu eski tesisatın bütün tehir 
halkını istiap edeceği de aöylen • 
mektedir. Alakadarlar esaslı tet • 
kikler yapmağa karar vermiıler • 
dir. J 

lzmirdeki tarihi 1: arabelerden biri. 

lzmirde tasarruf haftası nasıl geçti? 
lzmirde lkti 

sat ve Tasarru' 
haftası canlı v• 
hareketti geç 
mit, her yerd" 
konf er anılar ve 
rilmit, mağaza 
lar arasında vit ~ 

rin, talebe ara 
sında yazı mü 
sabakaları te-r 
tip edilmi~tir 

Bu meyanc1· 
Cümuriyet me'\' 
danında da lop. 
lanarak biiyük lzmir llbayı 
tezahürat yapılmıf, nutuklar söy- ı 
lenmittir. İzmir valisi de bir söy· 

Fazlı Güleç halk iirsüsünde 
lev vermİ§, iktisatve tasarruf da .. 
vamızı anlatmııtı.. 



ıldızlar 
=- - - ; 

İPÜllRKf n -- - -
Neler Duyarlar? -- ---Mey Vestle Başka 
9 k'ıldızın Fikri! 

P'ilmlerde en ilk rut celincn aah -
ileler, &pUpne aahneleric:lir. Acaba yıl -
-- rol icabı aputUrken neler duyar
llrl Sahici 8pi1fmenin verdiii içten he-
1'c:anla IU'Slhrlar mı, yoksa içlerinde 
Jas bir heyecan uyanmaz mı? Bu :ihet
ler, fimctiye değin bir çok defa arattır
.. mevzuu olmuıtur. Şimdi bir c1raı • 
tlrma daha yapılmıı, bu huıusta bir 
SOk yddmn fikri ahnmıt ve bu mev · 
IUdaJd yuı baaılmıttır. Yunun mu • 
barriıi Manuel Rqmanodur. Muharrir 
1bıama fCSyle baflıyor: 

-Romantı1t öpilfme aahnelerinın ha
ldkt aanauyon ciheti, Holivud muhi -
tiııde ehemmiyetli fikir aynhklanna 
lebebiyet vmmftir. Yakqıklı k.ı:ıra -
illan, tirin ıüzeli kollan araama alır ve 
~perkeıı, bu öpilf1De, her ikisi için de 
ladece uhnenin bir han.keti midir, 
)oba daha bafka tesiri de var mıdır? 
2vet ve hayır 1 Holivudun ilerigelenle
?f anamda yapılan b;r · ~kik, ~püşme
letin reabiyonlannm pluılara göre 
dellttllf neticesini ortaya koymu§tur . 
AnJqılıyor ki, buı1an sahiden öpüıür
ler, bazı1an öpil1Ur gibi olurlar ve a -
Slkçur, ba.zılan da bu sahneden zevk 
duyular. Buı1an ise bundan hiç hot
lannuızlar I Hakikat: Hakikat ıudur, ki 
'Ptltmeler her banp bir filmin en rc
lliatik hcreketi olarak daima kala:alr -

Bu mtunlanla .özleri 7'dflı olan Mari Belle Alber Prejan, "Pren • 
.ain Çıltınlılıları,, lilminin bir öpli ıme aalanainJe. 

"lpek,, .Sinemaaıntla: .. - -- - - .._ 
1ırı.;.uharrlr bundan ı;;:ua yı!dız1arm ''Renkli Peçe,, Ve Greta Garbo! 
lhlerini notediyor, "Kendisine mubve "Jıahl Kadın,. m "Renkli peçe., de-
illet edilemiyen muhteıem kadın., vu • nilen fllml, ~ eBdtl oJarü. bu 
fını hakkile edinen Mey V eat, timdi hafta "!pek,, ainemumda cCSlterilfyor. 
Yürtor Maldaglenle birlikte "Klonday- Pek u yddua nuip olaD U.tUn bir 
kli Lu,, filmhıl çeviren eflİZ yıldız, töhret edinen Greta Garbonun hayli. 
lt)'ıkfle tercilmeıl imklnsız derecede dir ıüren töhretini azaltıcı bir d.\:ği -
~ ~ bjr_nükte~~~kan~!l'!~~~e--ı...-~-..,.....,_..,....-...-ıaı~....,...._ 
l'lk, g8y1CdCDliıtir: ıon zamanlarda oldukça seyrek çevir. 

- RomanJ gerektir t Fakat içten ö- diği filmler görillmeden, hep bu fhti
Plpnesiz romanı, neye yarar? Böyie ol mal zihinleri kurcalıyor. Bu her yerde 
111ıyan BpU§IDe, öpilf1De uyılamu ve böyle r 
haJdıd olımyan fCYt büild gibi glSzük- ''Renkli peçe,, filmini cördOkten 
Qaez. Saklannya ne lUzum var? MUra. sonra, bu yoldaki aorıuya bir defa da. 
Ulkten hO§lanmam. Ben ne nldt 8per- ha "Hayır,. cevabmı vermek imkınmr 
lem candan 6perim ve dedikodu yap.. bulduk. Ve memnun olarak 1 Şu halde 
IBmk latiyenlere fmatr nnnekten çe- bu filmde lıveçli yddu?. O, gene ea • 
lı:lamem. Artist olan, rolünü içten be- kisi gibidir. Tipile huıuaiyetini v~ ar. 
llhmemelidir. Bqannm fUb b•ıdur. tiıtlik kabiliyetini muhafaza ediycrl 
Lmfmt n dotru .CS.ıUl olmak ve hiç Bu, onun phat varhtına ait hü
lı:lmeeden korJnmtNk da, hem artiıt, kiimdUr. Ya film? MevsU, ıenaryo, re. 
laem Jman için llnmdır. Ve ancak böy- ji, öteki artistler v. ı.? Film, mev.ıuu
le ,,,_Jdadrr ki, f"alai sorulandan ha nu İncill.ı ediplerinden V. Samenet 
ldld ftdyetl ifade eden cevaplar ah- Mopmm bir novelinden alnqtır. Bu 
llabilir. itte benim f"ıkrlm, apaçık ve mevzu UıtilnldSril delil, insani ve be. 
*ılıdotru, budurl teri bir eaudandrr. Mevzudaki feragat 

Holmıdda ilk filmi olan "Haranın ve ihtiru çarpqmalan, oldukça derli 
llUI.. filmini çeviren esmer ı\l.ıeli ope.. toplu ve hayli hareketli bir leJWyODun 
la utiatl Gladia Sivortovt, cevap ve - bnalmdan ıeçiyor. Diyaloılar. iyi 
drkea çeldncen davranımttır: heaaplanmqtır, yerinde n yolundadır. 

- Ben, mcalek icabı olarak ilk defa Rejisör Riprd Bolqlavaldnin c8zden 
Coa Bolale romantik bir sahnede 6p0§. bçmblr cihetler, Userlnde durulmıya 
tim. Ba BpUpaeden tam bir zevk duy- detmiyecek kadar u ve ehemmlyetai.z
lllMrlma hillindeyim. Çilnldl o llrada dir. Katerln Alebanderln, Can Herı -
lldım bqka yerlerde idi. Zihnimch bir- holdüıı, Varner Olandın pyet tali rol
SOk ter nrdr. Sözler, sahnelere ait i- lerini bahil dıpmrnda bınblnn. Corc 
llretler n ıpldar, zihnimi bnJtınyor. Brent muvaffaktır ve bat erkek artist 
da. Zaten ben yalnu film sahnelerinde rolünde Herbert Marplle karpt!pn 
deiD. film hayatı drpmmda öpilfme • Greta Garbo, filmde kendiairıe denk 
ler brfdlDda da llbydim 1 bir erkek artiste et oldulu için mem. 

Oertrud Maykel de, cevap verme· nun olmalıdır. Heİe Kraliçe Krlstbı,. 
den bir hayli dilfUnllp tlpnnqtır: de de pefini bırakmıyan kuru, CU1BU 

- Acaba her zaman dolruyu söyle- ve bvrayıpıs oynayıılı Con CDbert -
llaek aypn dilfer mi, dersiniz? Bence ten kurtuldutuna kat kat memnun kal. 
ba,Je hmual bir mevzu, pppadak kes. muı ıerektir r 

Greta Gar6o, "Renli peçe,. 4• 
en p Çin malaiti isinde Jir oe ~-
1İnİIİ Jalaa siyade Çin Jaenlerinitt 

tairi altuwlatlır. 

tldUp ortaya ıtıtanws. Öyle sanırım ki, Bu film, iyidir. Garbodan bqka 
..._,. &dinde heuph hareket etme- birçok yddınn en iyi filmi sayılabilirdi. 
ildir. Opllple tesiriyle teabir kuneti. Ukin, onu biz o kadar engin çevreli 
111 ualtnwnwlıdrr. Bununla beraber, mevzular ortaamda ve çok yüksek kud· 
bla reüalyonlan inkar edilemez. An
~ utiat rol yaparken cCSrilnmek iste. 
dlll ıfbl 18rllnebilifine ctıvenerek, 
lllme.mı bltirmele babbilecefi cibi, 
bmera &ıUnde 8pilpnenin tesirine Jl
'-JP4 lralarak da HyndenleriD '6.ıleri 
..._ manffak olmut vasiyetine ıe.. 
cebiUr. içten duyp, mutlaka lbmı 
....... .,_I Hatta lilzumluzduc bi -
le, cı-ek de mllmklln 1 

Vendi Baninin verdiği cevap, ıu 
~: 

- OJ411mr, normal ve aıhbatli bir 

kadtnın kolayhkla yapabileceli ve his
sen ifliı etmeden ıeçirebilecelf bir is· 
raf ıeldidir. Ben, lpilplekten kt>rk. 
mam ve dolayraiyle apOflerim camert
çedir, yeter derecede boldur. N~den 

olmum? ÖpUpnenin tirperteceji, p .. 
prtac:aiJ iddiumr kabule yampmn 
Bu iddia, tabii bir eaua dayamnu. Bil· 
haaa cuip J>lrçok lcrmı yanı ma ya. 
kıpklr bir çok da dellbnlmm yllrilcHl· 
li1 Holiwdda 1 

.... dam Bderflay,, filminin yddm 

ret iatiyen rollerde tam bapnlı car. 
dllk kil Dolayniyle bu film için onun 
en iyi delil, ancak iyi filmlerinden bi· 
rl demek, daha yerindedir 1 

minimini tipte Şilviya Sidneyin yut .. 
lama yutkuna aöyledilderi, tunlarf?ır: 

- Ben ne katı kalpliyim, ne yumu
pk 1 lrman1drk etmeden derim ki, bun. 
da fena bir fCY yoktur. Artist için. ce
rek tiyatroda, cerek ıtildyoda öpUf. 
mek vuife icabıdır. Film aaluıeunde 
ilk lipilfmemi hatırlamıyorum. Fakat 
her halde hakild Dk ()p\lpnem gil.d ol· 
maktan farklı idi. Bildiğim bir fCY var. 
u, o da filmlerdeki Bputmemin daima 
ne kadar .Urdilltl 1 Hayattaldnin mild-

C9- = !< =A- ~ =·= ~:=~] 
ölçülü vücut 

Son müsabakada 
ideal kadın 

kazanan 
tipi 

Birçok sinema şirketlerile bazı 
büyük kulüp ve gazinolar tarafın· 
dan her sene ideal bir kadın mü· 
sabakası açılır. Daha ziyade, her 
senenin son aylarına isabet eden 
bacak ve gülüş güzellikleri ayrı 
ayn tesbit edildiği gibi beden te · 
nasübü için ölçüler de ortaya atıl 
maktadır. Vücud güzelliği ve te -
nasübüne ehemmiyet veren Ame· 
rikalılar tarafından yapılan bu ~ 
cins müsabakalar, senenin umu · 
mi zevkini meydana çıkarmak 
itibarile daima alaka ile kar · 
şılanmıştır. Geçenlerde sinema 
şirketlerinden birisi tarafından ya 
pılan bir tenasüp müsabakasında 
yıldız Edna Waldron birinciliği 
kazanmJ§ ve ytlm ideal kadını ti" 
pi olarak kabul ve ilin edilmiş • 
tir. Resimde kendisini görüyor· 
sun uz. 

2045 yılında 
Kadınlar nasıl 
giyiniyorlarmış? 
tngilterenin en meşhur muhar • 

rirlerinden Mister Willsin ''ileri -
de neler olacak?,, adını taşıyan 
bir eseri filme çekilmektedir. 

Mister "Vels,, ötedenberi is -
tikbal hakkında kehanetlerde bu 
lunan, fakat kehanetlerinde il · 
min, fennin bugünkü verimlerine 

bu yolda verdiği eserler pek çok 
tur. Bunlann en sonuncusu da "i 
leride neler olamk?,, adını taşı 
yor. 

tleride fıeler olacağı düşünülür 
ken kadın elbiselerinin ne şekil a 
lacağmı düşünmemek mümkün .. , 
mu. 

Vels de bu eserinde bir asır son 
ra kadın geyinişinin alacağı şek · 
1i düşünmüş, ve artist Pearl Argy 
le de onun düşündüğü kılığa gir -
miştir. Kılrk reSimde göriildüğü 
gibi son derece sade kısa etekli, 
açık kolludur. Ayakkaplar da a · 
çıktır. 

Insan bir aralık moda olan kısa 
etekleri düşünüyor da, eteklerin 
yeniden kısalması için yüz on se · 
ne geçeceğine pek ihtimal vermi · 
yor. 

Fakat Vels bu Bihhi ve sade ge 
yinişin ancak yüz şu kadar sent: 
sonra tam bir hüküm süreceğini 
söylemekle, belki de aldanmamış 
tır. 

detine dikkat edemedim 1 ' 
Bine Kra.binin 18yledifi töyle: 1 
- Ben apOpıeden hiç hazzetmem. 

Öpiltilrken rolUmQ pprdığmı da ·tur. 
Eler filmde öpilpneden kurtuluı için 
kaçamak yollan vana, hemen upar, 
bu fınatlardan iıtifade ederek rahat 
nefes almml 

"Bolero., filminin muvaffak danMSril 
Corc Raft, filmde 8pilf sahnesinde tu. 

tukJatrrmıt: 
- Ben, diyor, karfUDda bqrolü ya· 

pan kadım, meseli "Bolero" da Karol 
Lombardı Bpmem 1bım celdiif zaman 
titremiftim. Bu hep bayledir. Bımun 

p"bi bir fCY• .. Öpmek, benim için mu. 
kaddea bir hidiledir. Bunu rol icabı 
olarak lhma geldiii cil>i yapamrycrum. 
Elimden ıelmiyor. Fihn öpiipıeleri, 
bakild öpUpnelere hiç mi hiç bemcme.ı. 
Bu, muhakkak 1 

Lin 0ftnDBn, ne diyor? Şöyle bir 

Pal Ar~ 

anJatıı: \ 
- Bir komik, filmde Bpmek ~ 

çok fınat bulmu. Komik rol ~ 
nm baıhca mahzuru da budur. H• 
ben o kanaatteyim ki, benim fllmdelii 
ıeyrek öpütleriJb, kadmlann duyplll. 
nnr tahrik etmez, onlan düfOndGrlrl 
JJolayıaiyl~ ... artık bundan ötesi tefli • 
re baihl 

Bir bafka yazıda da Mari Belle Al. 
bet Prejanm .CSderini ,anttilr. Mal 
Belin .CSzO, ıu: 

- Filmdeki partnere ıare q de~ 
Et hop pdiyona it bqb tarla, clt
miyona bqb ttldtll Ya Alıiciktea I.' 
pülilr, yahut da yalancıktan t 

Alber Prejanm aö.ıü de bu: 
- Bu semin ve zaman .-elell• 
Belli clmu ki 1 Ba.ıan inaD ..... 

dlr, candan öper. Bazan da pmlı olare 
Bpilfil iatebizdir. Bir baJmm ~ 
lan fCY• bir bakıma an~I 
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1 Hikaye talgıcı f u~u~ı, Hslsn Ol~u ! .. Rus Hikaye.si 1.J<ADlNlN 
:Mişon A vramoviç çalışmakta l 

olduğu bardan çıkarıldığı için 1 

Novgrat sokaklarında parasız, 
pulsuz aç açımı dolaşıp durmağa 
başlamıştı. 

Bir gün, beş gün .. Günler geçip 
gittikçe Mişonu açlık fena halde 
sıkıştırıyordu. O, karnını doyura
bilmek için her işi yapmağa, her 
kılığa girmeğe razı idi. 

Fakat, iş yoktu. Haş vurduğu 
bütün yerlerden hep "hayır,, ce · 
vabınr almış, ne yapacağım şa · 
şırmıştı. 

Beniisraillerin Allahı ise bü -
tün devirlerde yahudilerin hep inr 
daama yetişmiş, bir çok katliam· 
lara rağmen bu büyük milleti hiç 
bir zaman unutmuş değildi. Bu • 
günlerde Mişon A vramoviç'in de 
işsiz ve aç olduğunu, elbet biliyor
du. 

Yürürken ayağı yere her bas · 
tıkça açlıktan kafasının içi zonk· 
layan zavallı çalgıcı, bu düşünce · 
leri zihninden geçiriyor ve "Allah 
büyüktür,, diye, diye serseriyane 
sokaklarda ilerliyordu. 

Bir gün Novgrat'm drrş mahal
lelerin.de ça"dır kurmuş olan büyük 
bir cambazhanenin önüne gelin · 
ce, kapıda asıh duran şu levhayı 
gördü: 

"Bize bir muavin lazım.,, 
Mişon A vramoviç levhayı oku

au, tekrar oklıdu, geniş bir nefes 
alarak akşam yemeğini temin ede· 
ceğine sevindi. 

üstünü, başını, kalpağını düzel 
terek içeri girdi. Kulaklarında iri 
halkalı küpeleri olan atlet vücut" 
lu dimdik bir kazak Mişondan ne 
istediğini sordu. 

CalITTN; iş aradığım, "(muavin) 
olmak istediğini söyledi. 

Cambazhanenin yırtıcr hayvan 
ve arnlanlarmı kuvvet ve heybeti· 
le döve, döve idare etmekte olan 
bu Grigori Semenko isimli kazak, 
yiyecek gibi, Mişonu başından a · 
şağı bir sürdü, dudağını bükerek: 

- Fakat, ben çok sağlamım, 
di. Çalgıcı, açlık korıiusu aklına 
gelince, VÜC'Udünü gerginleştirdi, 
göğsünü ileri doğru çıkararak: 

- aFkat, ben ço!c sağlamım, 
'dedi. 

- Sen sağlam olabilirsin, mn · 
ma deri çok büyük. 

D . .? - en mı ... 
- Evet, deri. Bana bir arslan 

lazım, sen ise, çok yıpratılmış bir 
merkebe benziyorsun .. 

- Nasıl, arslan mı lazım?. 
- Sağır mısm, bir arslan işte ! 

Arslanlarırmz kifayet etmiyor, sir
ke bir arslan lazım dıiyorum, anla
madın mı?. Akşam saat beşte gel, 
görüşürliz, belki bir çaresini bu • 
luruz .. 

Çalgıcı sevine, sevine dışarıya 
çıktı, akşam yemeğini temin et · 
tiğine artık kanidi .. 

Provada 1\Iişon, muvaffakiyet 
gösteremiyordu, arkaya doğru a· 
yak ve elleri ile geri geri yürüme
ğe alışacaktı amma, açlıktan me · 
calsiz ve acemiliği henüz mani id.i 
En güç gelen şey <le kuyruğunu oy 
natabilmek için yapılması icap e
den bazı hareketlerdi. 

Bundan başka, deri hakikaten 
büyük, onun viicudU ise küçük ol· 
duğundan uygunsuzluk adamakıl
lı göze çarpıyordu. 

Provada grigori, öfkeleniyor, 
dişlerini gıcırdatarak Mişona: 

- Ben sana demedim mi? Sen 1 
arslana değil, merkebe, bir Kaf · 

kas merkebine benziyorsun, diye l 
bağrnyordu. Bir çalgırmm arslan 
rolü oymyabilmesi ne kadar müş -
küldür. tnsanm kafasında böyle 
bir idealin yer bulabilmesi, ancak 
kazak beyni taşıması ile kabildir. 

Provadan sonra :Mişon sordu: 
- Arkadaş, şu parmaklıklar 

içindeki arslanlar, insan mıdır, 

hayvan mı? .. 
Kazak kızdı : 
- Ne manasız sual bu, elbet· 

te hayavn, kuduz, yabani, yırtıcı 

hayvan, dedi. 
- Yırtıcı mı? .. Demek, yabani 

ha? .. 
- Sen kat'iyyen korkmıyacak

sm, şu köşede benim arkamda yer 
aldıktan sonra, ben senin yanın • 
dan geçtikçe, kuyruğunu maharet
le oynatacaksın, hepsi o kadar. 

:(. 'f. 'f. 

Cambazhane seyircilerle dol · 
muş, ıslıklar, bağrışmalardan son
ra oyun başlamıştı. 

Çingene orkestrasının mal'§ 
havalarr altında, maymunlar, ars· 
!anlar, kaplanlar seyircilerin o -
nünden geçirilerek teşhir ediliyor. 
Hususi demir parmaklıklar içine, 
zincir ve kilit şangırtılan ile ka · 
patılıyorlardr .. Mişon, Grigorun 
lnımandası altında ortaya çıkan · 
lmca bol elektrik ışıkları karşısın· 
da gözleri fena halde kamaştı, du
rakladı .. Seyirciler müthiş bir çığ· 
!ıkla .alkışlryorlardı. Sahne vazi · 
fesini gören orta yerdeki alçak 
tahta basamaklardan indiler, yü • 
rüdüler. 

Mişon sırtındaki iğreti arslan 
"derisini düşürüp kepaze olmamak 
için son gayretini sarf ediyor, alkış 
tufanı karşısında, içinde doğan 
arslan gururu ile başını iki tarafa 
ağır, ağır çeviriyordu. 

Sol tarafta bir demir kafes i · 
çinde daha üç arslan birza daha 
ötede de kalın demirler içine so · 
kulmuş iri, ve homurdayan ba§ka 
bir arslan vardı.. Grigori, Mişo · 
nu bu arslanların yanı başındaki 
demir parmaklıklar içine sokup 
kilitledi. l\Iişonu deminki gurur ve 
azamet yerine, korku ve helecan 
kaplamıştı. 

Sırtına bir vagon buz yrğılmış 
gibi her yeri zangır, zangır titri • 
yor, titredikçe sırtındaki iğreti 
~rslan derisi kuyruk ile birlikte 
sallanıp. duruyordu. 

Arslanları cambazhanenin or • 
tasma çıkarıp oynatırlarken, ya 
şu büyük, korkulu arslan Mişonun 
üstüne atılıverirse .. Bu korkulu dü 
şünceler arasında, çalgıcının aklr 
na AUahm büyüklüğü, yahudiler 
peygamberinin arslanlarla boğu • 
şup kurtulduğu geliyordu amma, 
o, bir peygamber değildi. Aç, za· 
yıf, zavallı bir çalgıcı olduğu için 
biiyük Allah, onun dileklerini he
men saatinde kabul ediverecek mi 
idi? 

Aman yarabbi.. Mişon bura · 
dan kurtulup, sağ selamet sokağa 
bir fırlayrverse ! Açlığı da çoktan 
geçtiği için, o, akşamyemeğini fa· 
lan da unutmuştu. 

Bu aralık, Grigori, bir gök gü· 
rülti.isünü andıran kalın sesile ba
ğırarak mantar tabancasını hava· 
ya boşaltarak, elindeki kamçıyı 
şklata şaklata cambazhanenin or
tasından demir kafesiere doğru 

hızla yürüdü. 
Maymunlar, arslanlar, kaplan

lar dalmış oldukları yarı uyku -
dan uyandılar, çeşit, çeşit yabani 
seslerle bağrışmaya, ulwnağa, ho· 

murdanmaya başladılar. Yazan : A. C. 
Çalgıcı demir kafesin bir köşe-

Hulfısi, bu son kelimeleri ken sine sinmiş, eti, butuna geçmiş, ne 
olacak diye bekliyordu .. Koca ka· di kendine konuşur gibi ağzın · 

dan çıkardı. Başım çevirdi. ve zak, arslanların üçünü seyircilere 
dertli bir tavırla yeni bir sıgara da 

yakm bir yerde olan başka bir ka- ha yaktı. 
fese getirip soktu .. Hayvanlar ba· Araya bir sükUnet girdi. Otelin 
ğırıyor, yeyip yutacaklarmış gibi 

yemek salonu cuma akşamı oldu 
başlarım öteye, beriye düşmanca ğu için hmcahınç dolu idi. Esa . 
sallıyorlardı.. Seyirciler ise, şid · sen Hulusi boş bir yer bulama 
detle alkışlıyorlardı .. 

mış ve Samimer.in oturduğu ma 
lri, korkulu arslan bütün bu sada bir boş koltuk görünce gidip 

gürültüler karşısmda, hiç istifini oraya yerleşmişti. 
bile bozmadan, fosfor gibi yan· Bu esnada salonun giriş köşe -
makta olan gözlerile Mişona doğ- sindeki mevkiine yerleşmiş olan 
ru bakıyor, o baktıkça, Mişonun cazband mütemadiyen dans hava 
içinde korkuların bin bir çeşidi ları çalıyordu. 

kaynaşıp duruyordu.. Saksifonun alaycı seslerle refn 
Grigori hrzla geldi. Zincirleri kat ettiği keman, yemek salonu 

kaldırarak demir kafesi açtr, çal· nu tango namelerile doldurJyor 
gıcıyı bir tekme darbesi ile dışarı du. Bu ahenge arada sırada hafif 
çıkardı .. Mişon, kendini belli et • kadin kahkahaları da karışıyor 
memek için bütün maharetini kul· du. Yemek vaktı geçmek üzere ol 
laruyor, kuyruğunu oynatrrken duğundan, masalarda yemekten 
sırtındaki deriyi düşürmemeğe, ge artan şarap şişelerini herkesin 
ri, geri yürürken de müvazeneyi keyf içinde boşaltmakla meşgul 
bozmamağa çalışıyordu.. Grigori olduğu görülüyordu. Henüz ye 
bu sahte arslanı da, üç arslanm ka meklerini bitirmeyenler ise, işe ra 
pah bulunduğu yerin önüne getir- kı ve meze ile başlamış olan bazı 
di ve içeri girmesini işaretledi.. akşamcrlardı. Birkaç çift de keyfi 

Zavallı çalgıcı taş kesilmişti. dansetmelte buluyordu. 
Yalnrz dişlerinin gıcırdadığını ve Böyle, bir anda, böyle bir, vazi 
emanet derinin sallandığını hisse· yette, böyle bir muhitte keyfsiz, 
debiliyordu. Bıçakla kafasını kes· neşesiz, bir insan bile hazan bir 
seler bir adım bile ilerlemeğe me- denbire taşıverir , o da herkesin 
cali kalmamıştı. Grigori ise Mi - neşesine karışmak arzusunu du · 
şonu hırpalamağa, tekmelemeğe, yar. Galiba HulUsiye de o esnada 
falso yapmaması için bağıra, ba· böyle bir hal ariz oldu. Çünkü ar 
ğıra yumruklamağa başlamıştr. kasma, sağına, soluna dönerek 
Seyircilerin alkışları gökleri çın · garsonu aramağa başladı. Onun 
latıyorchı. uzakta olduğunu görünce ellerile. 

Artık başka çare kalmamıştı. kollarile işaret ederek onu yanma 
Mişon, ölü gibi sürüklene, sürük · çağJrdr. Garson geldi, hislerine 
lene arslanların yanma girdi, bir galebe çalamıyan, olduğu yerde 
köşeye yrkılrr gibi oturdu .. Ken • fıkır fıkır kaymyan bu müşteriyi 
di kendine: yukarıdan aşağıya süzdü. Hulusi 
- Şimdi hu hayvanların ücü bir· biraz bozulur gibi oldu. Parmak 

den üzerime çullamverirlerse, ak- lanmn ucunu yakacak derecede 
şam yemeğini benim yerime gali- sonuna kadar içtiği sığarasım tab 
ba onlar temin edecekler!.. Di - lanın içinde güçlükle söndürme · 

d ğe çalışırken beyaz masa örtüsü · yor u .. 
Aç ve zavallı çalgıcı böyle ka- ne bolca mikdarda tütün külü 

nnlan tok, üç yabani arslan ile saçtktan soru·a garsona dedi ki: 
boğuşabilir mi? .. Bunlardan yal · - "Bir şişe inhisar şarabı ge 
nız bir tanesi şöyle bir yan bakıp tir. Tatlı cinsinden olsun·,, 
ta homurckmıverse Mişonun kal • Samime, H ulO.sinin bütün ha · 
bi duruverecekti.. Grigori, o iri reketlerini heyecanlı bir alaka 
cüsseli, kuduz gibi homurdayan ile takip ediyordu. Yüzünde bu 
arslanı da getirip Mişonun yanı • parasız muharrire karşı hir iyilik 
na soktu .. Bu yabani hayvan, fos- hissi parıldayordu. ·Her türlü a 
for gibi yanmakta olan gözlerini kıl ve mantık haricine çıkarak 
Mişona doğru çevirdi, dik, dik Hulusiyi 'yaramaz bir oğlana 
baktıktan sonra kuyruğunu hızla benzetıneğe çalışıyordu. Halbu · 
sallryarak çömeldi.. Ah... zavallı ki HulUsi yaramaz oğlandan baş 
Mişon, zavallr Avramoviç .. Ne ka· ka her şey olabilirdi. Fakat ba 
dar zorlukla nefes alıp vere bili · zı kadınların hali böyledir: 
yordu, ömrünün son dakikası yak Kendilerinde hangi erkeğe kar 
laştığım artık adamakrllr anladı · şı henüz tamamile belirmeyen 
ğr için, bir karga kadaı: küçülmüş bir alaka duyarlarsa, onu birer 
bir sinek gibi büzülmüş, karnı, ka erkek çocuğuna benzetmekten 
fası ciğer ve barsakları, sırtındaki hoşlanırlar. 

arslan derisi ile birlikte sanki iki Huliisi şarabı ısmarladıktan 
dirhemlik bir hamur olmuştu. Kar sonra manası anlaşılamıyacak bir 
şıdaki arslanlar isterlerse bir sal- giilümseme ile dedi ki: 
dınşta onu yutuvereceklerdi.. 1 - "Artık ne olursa olsun! Va 

Ölmezden önce, gözlerini bir kra Sadi beyle buluşup konuşa 
kere daha yukarı kaldırdı, bal\ madun. Fakat tesndif bana o · 
tı .. Ne müthiş manzara idi o .. Bu nun yerine sizin gibi cazibeli bir 
kadar gürültü, alkış ve korkular melek gönderdi. Vaziyetin böyle 
arasında koca arslan da, aksi gi · bir şekil almasına artık üziihnü· 
bi hep ona bakıp duruyordu .. Mi- yorum. Ya siz;?,, 
şonun kafası tamamile durmuş,! Samime cevap vereceği yerde: 

· damarları çekiliyor, ölmek üzere - "Dans eder misiniz ? ,, di • 
olduğunu hissediyordu. Kabuslar, ye 80rdu . 
azaplar içinde gözleri karardı, du- ,_ .......... , __ ,_

11 
_____ •• ,.

111
_ 

daklarmdan gayri ihtiyari şöyle dan çıkan (Yahudi) lafını işitin· 
bir mırıltı çıktı: cc, dile geldi: 

Hey ... Yahudilerin büyük AJ - Bana baksana arkadaş, sa. 
lahı, imdadıma yetiş!.. - kın sen de bizlerden olmıyasın? !. 

Koca arslan, Mişon:.ın ağzın • Çeviren: .'1. Necmdtin 

GECESl 
Bölem: 1 

Hulfısi boğuk bir sesle : 
- "Hayır !,, dedi . 
- "Yaztk. ,, 
Hulftsi garip bir bakışla Saııd 

meve baktı. Ondan sonra kolları " . ·rı• nı birden bire masanın ilensı 
uzatarak Samimenin elini tutW. 
Kadın fena halde ürktü. Elini~ 
ri çekmeğe çalıştı. Fakat HulWt' 
nin mukvemeti üstün geldi. Zate11 
Samime elini .çekmek içi~ la~~ 
olan azim ve ıradeye malık deg .. 
di. Ellerin biribirine temas etrtt8' 

sinden hoş bir duygu uyandığ1rıl 
hissetmekte gecikmemişti. 

-"Elleriniz çok güzel, hann' 
efendi. Tesadifin büyük bir Jüt : 
fü olarak buluştuğumuza çok 5' 
viniyorum.,, . 

Samime elini yavaşça çektlı 
parmaklan Huliisinin parmakla·, 
rını okşadı. . .. , 

Bu temasın aksi tamamıle &O 

nüp bitinceye kadar Huh1sinin e~ 
olduğu yerde kaldı. . , 

Samime müstehziyane bır ta 
vırla ve hi~ettiği hudutsuz mah' 
cubiyet içincie bir şey söylemiş ol 
mak için ona dedi ki : 

- "Size ne oldu, Hulusi bey! 
birdenbire lirik hissleriniz gale ' 
yana geldi.,, · • 

Hulusi bu söze hiç aldırış etıtl• 
di. Birdenbire hatırına pek ente · 
resan bir şey gelmiş gibi Saminı• 
ye: 
-"Hanını efendi, bir kere zi~·• 

ya doğru bakar mısınız?,, dedi. 
Samime nasıl hareket edece • 

ğini şaşırdı. Bu adamın tavır ve 
hareketi kendi~ini inatc.ılığa meO 
bur ediyordu. Başım kaldınp ,r 
yaya bakmadr. Hulusi rnbn~rz!ıl< 
la: 

- "Rica ederim, ziyaya bakı • 
nız !,, Diye tekrar etti. 

Samime asabiyetle güldü, omuı 
lanrıı kaldırdı, ve zıyayı bak • 
tı. Hulfısi yüzünü kadının yüzüne 
yaklaştırdı. Uzun müdd~t Sami · 
menin gözlerine baktı. Derinde~ 
derine tetkik etti. Nihayet bıt 
müddet sonra, sanki bir monoloi 
r.öylüyormuş gibi bir tavırla de • 
di ki: 

-"Siyah bir gözbebeği ... , ko ' 
yu altın sansı bir çe~eve için • 
de .. ., kurşunuye yakın bir yeşU 
renk ... ve esrarengiı, belirsiz, kO 
yu kurşuni bir kenar. Hepsi bir • 
den ince çekme bir göz içinden 
bakan altın sarsı, yeşil bir ef sa · 
ne. Müsaade ederseniz gelecek r" 
ınammın kadın kahramanını tarif 
ederken sizi örnek alayım.,, 
Malumatlı olduğu kadar tecrii' 

hesiz de olan Samimeyi teshir et 
rnek için bu kadar söz kafiydi. K• 
dm o kadar kendinden geçti ki, 
H ulfısiye verecek cevap bulama· 
clr. Zaten cevap vermek istemi ' 
yor, hep karşısındaki adamı din' 
lemekten zevk alıyordu. 

Kadının bu hale gelmesine bel 
ki yalnız Hulfısinin tuhaf bir er• 
kek olması sebebiyet vermiyor ' 
du, ihtimal ki, kocasının ani bit 
surette tstanbuldan ayrılması ve 
bu yüzden kocası hakkında şüp • 
heye dlişmesi de ayrıca Samime· 
ye tesir ediyordu. 

Huliisi dirseğini masaya ko1 ' 
du, başım avucunun içine daya ' 
d1. 

Bu aralık ga!'lon geldi. Mua ' 
mn üzerine iki şarap bardağr koY 
du. 

Arkalı DtıT) 



Korkunç bir· cinayetin hikiyesi Kırkından Sonra!? 
• _ (U•tyam BirincUk) 1 Gece Babaha kadar Hüseyin 

· ,'Otkuplü YtıtnUll ismindıe bf - Hüsnü lstanbulun bir kaç semtin 
Postahaneye göndererek de oturan akrabalanndan sorul • 

· 
1
edarla tanıştırmıştır. Abdul - muştur. · 

~le Yunus bir gece, vezneda.. Abdullah, doktor Zekinin ve 
nha bir yere götürüp posta· zabıtanın hemen tahkikata el koy 

1 
: kasasının anahtar1anru al · duklarmr, hatta postane müdü -
Ilı 'e bu suretle kasayı soymak· ıiinün de haberdnr edildiğini öğ-
Utabık ka1ımşlardrr. renince tasavvurlarını mevkii fiile 

a IFT ARA DAVET koyamıyacağmı anlamrş, sabaha 
U Plan kuruldul\:tan sonra ge- karşı Yunusla Yusufu bularak ak.

it salı gecesi için veznedar Pan- şam başından geçenleri anlatmış 
1da aşçy Mehmedin evinde o trr. 
ll Abdullahın odasmda iftara KASANIN ANAHTARLARI 

tret edilmiştir. ATILIYOR 
tarda Abdullah, Urküplü Yu-

. ~e. Trabzonlu Yusuf isminde 
şı daha bulunmuştur. İftar -

h~onra hepsi evden çrkmışlar 
ır otomobile binerek Ayasa · 

.a.ltitmişlerdir. Abdullah ken -
.. Yolda ayrılarak evine dön 
nü söylemekte ise de bu söz 
~ca kabuİ edilmemektedir. 
ltnusla Yusuf Ayasağada o -

0hilden inince dereye doğru 
~lŞlar ve burada. veznedarın 
'.~deki snahtarlan almak iste 

erdir. 
~raber geldiği adamlann bu 
~ ~lannı anlıyan veznedar 
~ Hüsnü mümanaat göste· 

dan.ahtarlan vermeyince içle -
, eıı biri tabancayt çekip sol şa

a dayamış ve ateş ederek a
Cağızr öldürmüştür. 

~ORDOKTEN SONRA 
~dan sonra veznedıann ce -
deki bir rzlııcire bağh anahtar 
'lf'e altın saati almışlar, cesedi 

d SÜrijkleyerek yağmur sula -
an hasıl olmuş bir çu -
bırakmışlar, etraftan yol -

ları f undalarr ve otlan üsti.l • 
.~tarak ıearan1iKta uzaRiaşmış -
~rr. 

~u cinayetten som·a Abdullah 
Un.us birlihie Abdullahm o · 

q a dönmüşler ve tabancayt 
esthaneye atmrşlar<lır. Y alruz 
~ sözleri aşçr Mehmedin 
~at Mükafat söylemiştir. Buna 
e Abdullah da Ayasağaya ka· 

ı.-.hera.ber gitmiş oluyor. 

''-'l'ILLER NEDEN KASAYI 
SOYAMADILAR 

~ &znedar cinayet gecesi saat 
. geleceğini evine haber ver
il i~in evinden kendisi merak 
llleıniştir. Fakat saat on buçu
~eçince aile arasrnda merak 
~l§, Hfümyin Hüsnünün karde-
0ktor Zeki merak etmemeleri 

~()rı. tramvaydan sonra kardeşi· 
~l'anıanın daha muvafık olaca· 
.~ SÖylemiştir. Saat biri geçip 
ZnıvayJar işlemez olunca dok

il eki bir otomobile binmiş, 
~altıya gitmiştir. Doktor Zeki, 
~ :ySinin, Abdullahm evine 
Jini bilmekte ise de evi bilme
r edir. Doğruca Pangaltı mer· 
~e gitmiş, ağabeysinin bir kaç 

~ nberi evine dönmediğinj, 
h~nun evindıe oturan Abdul 
•q bulunmasını i~temiştir. 

h 13ıtnun iizerine zabıta Abdul -
~ ( evini bulınuş. doktor Zeki
~"' hdullah karşılamış ve şunları 
"'ellıişttr 

~'Hüseyin Hüsnü ile iftar et· 
1ıı~0nra beraber çıktık. Pangal 
\f!u_?rıvay durak yerine kadar gö· 
\ trı. Orada sakallı bir adam
\ &'iitüıtü. Ben ayrıldıın. Ondan 

"e..arn b·ı · <\. ı ı mıyorum.,, 

~ hdıtıllah bu sözleri gayet so. 
~~anlılıkla söylemiç:, hatta dok 
~ ~kı ne birlikte otomobile bin
~~ ~haraya gelerek Hüseyin 
~~llllJliin ailesini teselli etmiş, 
T'tra evine dönmüştür~ 

Yakalanacaklarını anhyan Yu· 
nusla Yusuf ilk vapurla Kadıkö • 
yüne geçmişler ve burada kasa • 
nm anahtarlarım Abdullaha ver -
mek istemişlerdir. Abdullah a · 
nahtarlan almayınca kaldınp ray 
lar üzerine atmışlardır. Abdullah 
biraz sonra 1stanbula dönmüş, Yu 
nusla Yusuf trene binerek Anka· 
raya kaçmışlardır. 

Abdullah Istanbul& dönünce 
zabıta tarafmdan nezaret altına 
alınmış, emniyet müdürlüğüne ge· 
tirilerek sorguya çekilmiştir. 

Zabıta, Yunusla ~usufun An • 
karaya kaçtıklarını da öğrenince 
Abdullah iizerindeki şüphesi kuv .. 
vetlenmiş, Abdullahm evinde o · 
turduğu aşçı MehıMt ile kansı Mü 
kafat ta sorguya çekilmiştir. 

CINA YETi YAP ANLAR 
Gün geçtikçe, sorgular devam 

ettikçe A bdullahm üzerindeki 
şi.ipheler ziyadeleşmiş, evvelki 
gün yapılan sorgusunda cinayeti 
Yunusla Yusufun ya{>tığmı itiraf 
etmiştir. 

Bu cinayette kendi rolünün, 
veznedar Ulliıtıylu HUmıUytt evı -

ne kadar getirmek olduğunu, bun· 
dan sonrasını bilmediğini söyle -
miş ve: 

- Ben ara sıra Hüseyin Hüsnü 
ile Ayasağa taraflaTma giderdim. 
Onların da o taraflara gitmeleri 
muhtemeldir. 

Demiştir. 
Bu itiraf üzerine müdd'eiumu ... 

mi muavinlerinden Bay Cevdet 
tc Abdullahr sorguya geçmiş, Ab 
dullah Ayasağaya giderlerse ce -
sedi bulacağını söylemiştir. 

DAGLARDA ARAŞTIRMA 

Müddeiumumi, emniyet mü • 
dürlüğü cinayet masası memurla
rı ve maktulün kardeşi doktor Ze.. 
ki hep birlikte bir otomobille A -
yasağaya gitmişler, dağlarda dört 
saat kadar araştırma yapmışlar -
sa da Abd11llah cesedin bir türlü 
yerini göstermemiştir. Hava kara· 
rı:nca araştırmadan vaz geçilmiş, 
emniyet miidürlüğüne dönülmüş. 
tür. Katil Abdullah, veznedarın 
kardeşi doktor Zeki kendilerine 
refakat etHği için belki fena olur 
endişesile cesedin yerini göster -
mediğini söylemiştir. Geceki son 
sorgusunda anahtarları da attığı 
yeri göstereceğini itiraf edince 
dün sabah Abdullah, emniyet i · 
kinci şube müdür muavini Bay 
Sabri ile birlikte Kadü .. öyüne geç· 
miş, anahtarlann yerini göster· 
miştir. Anahtarlar raylar arasın • 
da bulununca katil Istanbula ge -
çirilmiş ve saat on birde cesedin 
yerini göstermek üzere Ayasağa · 
ya götüıiilmüştür. Tutuldan iki 
otomobilden birine Abdullah ile 
zabrta memurları, diğeı birine de 
müddeiumumi muavini Bay Cev· 
det ile ikinci şube direl<tör mua -
vini Bay Sabri, birinci kısım mer
kez memuru bay Kadri İbrahim, 
cina.Y.et masası komiserlerinden 

Bay Alişan ve Bay Muhiddin binr '--------------------~---.. 

Güneşteki 
mişlerdir. 

FUNDALIKLAR ARASINDA 
Saat on bir buçukta Ayasağa lekeler 

çiftliği önünd~ki asfalt şosede o Güneşte bir takım lekeler var 
tomobillerden inilmiş ve muhte • dır. Bunlar içinde · 3000 milyoıı 
lif kollarda yürünerek fundalık • murabba mil genişliğinde olanlaı 
lar arasında cesedin aranmasına bulunduğu gibi 140.000 murabb:.' 
başlanmıştır. Abdullah hayli müd mil genitliğinde olanlar da bulu 
det fundahklar arasında yürü .. nuyor. yer yüzündeki bütün he 
müş, Alınan çiftliği, hizasında de yetçiler bunları gözetlemekl .. 
reye yaklaşınca cesedin bulundu- meşguldürler. Birkaç gün önce 
ğu yeri göstermiştir. lngilterenin meşhur Greenviç ra 

CESET MEYDANA ÇIKINCA sathanesi şu yolda malfunat ver 
Gösterilen yerde otlar altında miştir: 

saklı bulunan ceset çıkanlm% ka· "Geçen lkinciteırinin 29 uncv 
tile gösterilmiştir. Abdullah cese- günü güne§te 200,000,000 murab 
di görünce fenalaşmış, gözleri ya ba mil genişliğinde bir leke ıJarJı . 
şarmış, geri çek.ilmiştir. o,. gün bu leke 2 milyar murabba 

1 :r dır. Bunların merkezlerindeki IİtJ.. Korucu ar tarafından ceset çu· mü kadar genişledi ve sekiz gün 
kurdan çıkanlmıştır. Uzerinde sonra bunun genişliği 3 milyar raret giine§in diğer yerlerindeki 
çizgili lacivert bir elbise, ayağın· murabba mil kadardı. AnlCl§ılan hararetten 1500 derece azdır. Bu· 
da san bir iskarpin, sırtında gü - bu lekeler, güneşin az atmoılerl! nunla beraber buradaki hararef 
müşü renginde bir pardesü bulu - sahalanndaki gi.rdaplı kasırgalar derecui 4000 santigrattır.,, 
nan veznedarın başının sol tara · -------------------------
fı kan içinde görülmüştür. 

Şapkası da kanla doluydu. Sol 
şakağına tabanca Stkılmak sureti
le öldürüldüğü cesedin bulunduğu 
yere gelen doktor tarafından tes 
bit edilmiştir. 

Burada cesedin her tarafı iyice 
muayene edilmiş, başka bir yerin 
de yara ve bere bulunmadığı gö · 
rülmüştür. 

Veznedarın cebinden iki lira, 
bir tesbih, bir çakı, beyaz bir men 
dil, küçük b,ir ayna çıkmıştır. 

Altın saati çıkmamıştır. Bumm 
katillerden biri tarafından alın · 
drğı zannedilmektedir. 

Ceset çıkarıldıktan sonra Tıbbı 
adliye telef on edilmiş, morgun o 
tomobili gelerek cesedi almış, mor 
ga g(jtlli:riıttştttr. 

Abdullah da tekrar emniyet mü 
dürlüğüne getirilmiştir. Tabanca· 
yr. nereye attığı sonılmuştur. 

Abdullah Mükafatın söylediği 
gibi tabancanın Ytınüs tarafından 
abteshaneye atıldığım söylemiş, 
ge<; vak:ıt tabanca da bulunmuş · 
tur. 

lngiliz-Rus dost- j [ Yabancı Posta 

luğu canlanıyor Bulgaristan 
J 

(Vstyan\ Birincide) h • J • 
gayet garip ita.delerde bulunmuş ve apısane erı 
bu arada şöyle denıi~tir: 
-" Eğer Rus ihtilalinden sonra in 

giltere aklım b~uıa toplanuı olaay • 
dı elinde mevcut miiterakim sermaye-

Bir ayda 38,lOO kişi 
hapse girmiş 

yi Rusyadoki müteşebbislere ycıtırır • Sofya, ( Ozel) - Bulgaristanm 
dı. Oylc yapımş olsaydık şimdi Rus nüfusu resmi istatistiklere naza • 
ya bizim memleketimiz nlurdu. Sov • 
yet Rusyanın bugilnkü terakkileri ve r~_n altı k~ür m~lyondur. F~kat, 
lnklıatlan devam ederse ya,kın za • nufus adedıne nısbeten, hapısha
manda Rua milleti pek çok sermaye nelerdeki mahkumlarrn sayıs1 1 bel 
toplCUIUf olacaktır. Ben şundan kor ki de, dünyanın hiç bir yerinde gö 
karon ki Sor:lfet Rusya bu fJuretle top- rülmiyecek derecede çoktur. 
lıyacağı sermayeleri lngLlteredekl te. . . . •1 

şebbüslere yatırmak iStiyecektir. Bu • Bu ay.~arf~nd~ yap1l~n istatıs 
lıalin neticPsindc ise bir müddet son· tıklere gore sıyası ve saır sebepler 
rv '_,,ut;r~~Ru•uamn ,,,.alı v~ dolayısiyle 38,000 kisinin ...Ih1lgn'l" 
mülkü olacaktır!,. hapishanelerinde bulunduğu an • 

Vakıa lngilterede yapılan bu top • !aşılmıştır. \ 
lantı resmi mahiyeti hafa .. bir hareket 
değildir. Bununla beraber bu toplan Hükumet oütçeye büyük zaraı-
tıda lngiliz hrkalannın belli başlı a- lar getinnekte olan bu mahkum • 
damları temsil edilmiş olduğundan Iann yarısmr aff etnıeği tasavvut 
burada söylenen sözler ile lmtiltere - etID:ektedir. 
de Sovyet Rusyaya bit bağlaşma ce · 
reyam baş!ı.dığma hükmolunabilir. 

Unutmamak lazımdır ki İngiltere 
Ankaraya kaçan Katillerden Habeş meselesi münasebetile Italya . 

Yunusun memleketi olan Erköye ya karşı alrlıgı vaziyet il.? meşgul o -
firar ettiği bildirilince Erköye de lurken harice ait bütün hu zorlu me
telgraf çekilerek hemen yakalan· seleleri halle çalrşmaktadır. Bu cüm
masr bildirilmiştir. leden olarak Mısır Ue anısındaki si 

Evvelki gi.i.n Karlovo kasabasın 
da meydana çıkarılan 33 komü • 
nist elebaşısının muhakemeleri gö 
ıiilmektedir. 

yasi ihtilafları halletmek yoluna gir-
ABDULLAHlN SÖZLERl diği gibi iki yıldanberi trlanda ile a-

Abdu11ahla diin akşam Üzeri ya- rasmda devam etmekte olan ihtilafı 
pılan bir sorguda şunlan söylemiş dahi bertaraf etmek iiıl'redir. Mısıra 
tir: kanunu esasi verilmesi, lrJandaya da 

-''Parasız kalmıştnn. Anah .. 
1 

müstakil bir İngiliz dominyona vazi-
ta 1 H" · · b. d d ı- yeti verilmesi hakkındaki haberler 

Bulgaristanda hi<.; bir şehir ve 
kasaba yoktur iti, gizli bir komü -
nist teşkilatı kurmakla mahkum 
olarak ayni şehir ve kasa.basının 
hapishanesinde 50-_ ıo·o veyahut 
200 komünist bulunmamış olsun •• 

Hükumeti devirmek 
isteyenlerin muhakemesi r arı useyının ce ın en al rK- bunu pek açık gösterir. 

tan sonra bana vereceklerdi. Ben ...,,mnıımımmn•"'"'...,,""'...,,__"lllf" ... ""'""''"'n-•w .. Sofya, (Ozel) _ Hükfuneti zor. 
postahaneye sıkıca gidip geldiğim kılındıktan sonra aile kabristam Ja düşi.irınek teşebbüsünde bulun· 
için sabahleyin erkenden posta • olan Merkez Efendide defnedile · makla miittehim o]an miralay: 
haneye gidecek, Hii!eyin Hüsnü • ceğini saygılı hemşeri ve arkadaş Damyan v elçef, general Znyimof 
yü bekler gibi yaparak anahtar.. larnna teessürle bildiririm. ve diğer 25 arkadaşının muhake-
laı-Ia kasayı açacak, paralan ala- Kardqi Eğinli Dr. Zeki mesine üç gün sonl·a, yani, ayın 
caktmı.,, KASlMP AŞADAKI CESET 18 inde başlanacaktır. Mütteheın,. 

Postahane kasasında her ak · 
şam fazla mikdarda para bulun· 
duğu zannedildiği için Abdullah 
la diğer iki kişinin böyle bir plfin 
kurdukları kat'i surette tesbit edil 
miştir. 

V cznedarın öldürüldüğü gece · 
nin sabahı postahanede kasa bir 
heyet muvacehesinde açılmrş, i · 
çinde yedi bin lira ile otuz bin u
ralık pul bulunmuştur.. Morğda 
cesede otopsi yapılacak ve bir re 
por verilecektir. 

VEZNEDARIN CENAZESi BU 
GÜN KALDIRILIYOR 

"Galata pastahanesi veznesini 
soymak maksadile mürettep bir 
cinayete kurban giden veznedar 
kardeşim Hüseyin Hüsnüniin ce • 
naze namazı bugünkü salı günü 
Öğle vah-tı Ba;yezit canı~erifinde 

Kasımpaşada dere içinde bulu 
nan kadının kimler tarafından öl 
dürüldüğü henüz kat'i surette tes· 
bit edilememiştir. Yalnız dün 
Türkçe bilmiyen bir adam Taksim 
polis merkezine l;>ir istida vermiş, 
elli yaşında olan kansının bir kaç 
gündenberi kaybolduğunu· söyle · 
miştir. 

Uzeıinde "bu kadına Ka · 
sımpaşayı gösteri11iz.,, şeklin • 
de bir kağ1t çıkan kadının bu Ar 
navudun karısı olduğunu göster· 
mektedir. 

Zabıta tahkikatı ehemmiyetle 
devam edjyor. Bir kaç gün i~inde 
bu cinayetin de katilleri zabıta -
nm eline geçecektir. 

YEMlŞTEKl CESET 
lki gün evvel Ye~te sebze ha 

lere dağıtılmış olan iciharnrıame • 
de, evvelce ilan olunduğu üzere, 
kral Borise suikast yopılar.ağma 

dair hiç bfr kayıt yQktur. 
Bu muhakeme çok hüyük me • 

rak ve alaka uyandırmakta oldu .. 
ğu için, posta, ve telgraf mektebi 
binası mahkeme salonu olarak ha,.. 
zırlanmıştrr. Müttehenı1eri 17 a • 
vukat müdafaa edecektir. 70 ki • 
şi şahit çağrrrlımştrr. Bu d~wa mü
nasebetile bir çok yab~ıncı gazete 
muhabirleri Sofyaya. gelecekler • 
dir. t 
li civarında denizde bulunan ce •, 
sedin de hüviyeti anlaşılmıştır. 1 

Nusret Mayin gemisinde asker 
328 doğumlu Erdekli Basan oldu 
ğu anlaşılan bu adam bir ay evvel 
denize d~erek kaybolmll§tu. 



lngiltere kimi mesu'I 
tutuyor? 

'(Vııyaru Birincide) selli ihtiva etmektedir. Diğeri Pa 
Cenevre mahafili, 1talyan mat ris sulh planına muarız olan gu · 

buatmm mütalealannı B. Musso · ruptur. Bu gurup da Eden, Elliot, 
!ininin Par.is planında t:ıdilAt vü - Stanley, Cooper ve Goreden mü · 
cude getirmek maksadjyle Millet- rekkeptir. 

Ier cemiyetine yeni esaslar üzerine BALDVIN KENDiNi MODAF AA 
müzakere kapısını açmasına mü - FDECEK 
saade etmek tasavvurunda oldu - Londra, 16, (A.A.) - Morning 
ğunun bir rlelili suretinde tefsire- Post gzetesinin yazdığına naza -
dilmektedir. ran B. Baldvin avam kamarasın· 

lngilterenin, Avam kamara - da Faris sulh tekliflerini şiddetle 
sının perşembe günkii müzakere müdafaa edecektir. Baldvinin hiç 
leri esnasında tayin edilecek ola.n, bir ifşaatta bulunmıyacağmı söy 
hattı hareketi vaziyetin en belli lemiş olmakla beraber, kabinede 
başlı amili telakki edilmektedir. mezkUr teklifler tasvip olunurken 
EDENLE BALDWlN GÖRÜŞ- bir çok bakanlarm petrol ambar 

TOLER gosunun müessir bir tarzda tatbik 
Londra, 16 (A.A.) - Eden - edilebileceği hususunda şüpheler 

Baldwin mülakatı 40 dakika sür- göstermiş olduklarım, İtalyanın 
müştür. Eden dış bakan vekili petrol ambargosuna hasmane ted 
John Simon ile de bir saat kadar birlerle mukabele etmesi endişe · 
görüşmüştür. Dış bakam Samuel sini tevlid eden haberler alındığı 
Hoare'ün bu akşam Londraya dön n.c ve ~'ransanm ise mevzuubahls 
mesine muhakkak nazarile bakıl- sulh şartları M~oliniye tebliğe· 
maktadır. dilmeden İngiliz filosuna mües · 

EDEN CENEVREDE NE:LE:R sir bir tarzda yardnn hazırlıkla · 
tLERl SÜRECEK? rrnda bulunmaktan imtina eyle · 

Londra, 16 (A.A.) - Beyne!· rniş olduğunu bildirmesi beklen · 
milel vaziyet karşısında hükUme • mektedir. 

• BORSA 
~•6-12-935 

dl%ala.rwda yıJdıı •ıtarcW olaalar, O:ze • 
ctllde nmMftele gÖftal('rdlt. l&aJ<amler -. 

11 kap&Dlf •tlt ftyat.lArıdD. 

j • Londra 

tcukut 
24. _ı lilll, - • Vıya.ııı 

• Nnyoo iU.- • Mııirtd 17 -
f • Parls 167. - * Berlto 38.-

MlU.oo 170, - • Va~ovı 24, -
• Bribe 84, - • Badıpeştt i.~ -

• Atlaa 14, - • Blkr~ 14, -
• Ceoenr !< (3 ·- • Belgrad fi)!. -

- Sofyı !!1,- ~ Yotohımı 34, -

• Aıuterdı 83, - •Altın Q4 .. -

• Praı 06. - • Mecldlre !53. 
• Stotholnı 31, -· • Buı.:ı:aot t36 - ı 

Çeklıer 

~.tSSO 1 • Loodra 618,00 * Sto~hlm 
• f\evyor• 0.797 ı • Viya& 4.U83 

• Paıls 1'2.06 • Madrtd s.sı ~o 

* Mllho 9.8694 • Bullo t,9US , 

• Drtitse 4.7ı8ı • VarşoTı 4,H25 
• '1t1111. 4.()51!5 • 8a:2apıstt 4.~3ıo 

• Ceneyıe 2.4S7S • Blitre~ 10Z,6111H 
• Sotyı 64,74ll7 • llelgrıd :.~.1~3~ 

• Am1terdıttı ı.t774 * Yokobamı '1.775 

• Praıı 10,23- • l'ıloskon 1086 7.' 
~--ESHAM--~ 

lı Baatu• 9.80- Tramray 9,-

1 

Aoı :lolo ~6.9~ • (,'lmıoto as 9.70 
ReJI 21s Coyon Od. -,-· 

Slt. Hayrlyı ıs. ~ark Det -.-

l
+Mettı:ez Butası 6UO flalyı -.-

U. Sl~orta -.oo ~ark m. ecu -.-
Bomootl 8, lfeldon -.-

-istikrazlar - tahviller-
• l 9J~Tllrk Bor.t • 5.90 

il 24.~S 

• - ili ~·· ·-
lstlkrhı0ahıt1 t 99 -
l:rpeı ınıtra.a 9~.-

ı 9'8 A J\1 IO, 
• Sıvaı-Erzurua 9!1, 

Elıhrli - . -
ft&ıllVlt 31,70 

Rıhtım 1 l -
Aaadohı 1 4~ 9~ j 
A11dola il 41,95 il 
}.11dolo m f,40 

Mliaııu!'I A 47.:.~ 

ISTANBUL - l'S Favat operası, 

birinci ve ikinci perdeler (pl!k) 19 U
lusal ekonomi ve artırma kurumu na • 
m.ma konferans: Bayan iffet Halim 19, 
30 uhteHl pllklar (halif musiki), 20 
Viyolonsel .alo, 20,30 Stüdyo caz ve 
tango orkeatralan, 21,35 Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansımn 
gazetelere mahsus havadis servisi veri· 
lecektir. 

S:ılı 

Takvim 11 ı. ıanuıı ıs~ 
ı Rama.tBD 22 

=G=~tln=d=oğu§u===!.. 7 20 ?,~ 
GUD batlfl 16 4 2 1 ~ 1 
eabah namazı t>, t 5 ti ı 
Öğle namazı ] 2 l O l ~~ 
lldnaı. namaz:ı 14.30 ı6.' 
Ak§abı namazı l ô,42 

1 
S.~ 

Yatsı namazı 18 21 
5

s; 
tın.salt 5.:-l!l 41" 

Yıim ıeçen gUD.lert 353 • ıf 
Yılın kalan ırtlnlerl l S 
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Akademi üyelerinden 
HAYDAR RlFAT 

D. •e Y. T. K. No: 41 

BOKR.EŞ 364 m. - 13,15 Pllk ve 
haberler servisi. 18, Radyo orkeatruı, 

19 Sözler, 19,15 Radyo orkestrasmm 
d1.vamı, 20 Haberler, 20,15 Franaız 

operalanndan plkfilar, 21,0i Şarkılar 

eski Romen müziği, 22 Sözler, 22,10 
Adrian Cirtziu taralmdan tarkılar, 22, 
30 Haberler, 23,45 Grintzinger kuartc· i 
ti tarafından Viyana halk mil%iği, 23, 

20 Lokantadan konser nakil. 23,45 Fr. •------- ~ 
ve Alman dillerile haberler, 24 hafif _,,,_ - .. -----~ .- ·-" .. -............................. d 
mü~:RŞOVA 1339m.-17,15 Bala - n Dr. Mehmet ~ 
layka orkestrası, 17,45 Skeç, 88 söz ve H Bevliye mütehasS~~ 
§iİrler, 18,20 şarkılar (Operadan), s!5z- ""K.. üb E · ·· ii l T 1',,. 
ler, 18,SS Trio konser (Vcber), 19,25 ~:= opr aşı: mınon ıan e ',1 ·--·-....... - ... ··:r.·- / çocuklara, 19,45 ptak, 20 Çifçiye, 20, __ ........ _ ................... ,../ 

110 muhtelif, 21,30 plak, 21,45 haber - ;4 
7 S nci do~um ... , dönümü milrı'' ·-' ler, 21,55 sözler, 22 Dağa tarlnlan, " ;ru t't-. 
tile Farn.z Kranevitterin evinde!! ~ dansları, 22,30 edebiyat, 23 senfonik 

konser (FitelberıJ.n idaresinde ve El - taj, 21,30 piyano - §arkı, 22 ı.;J 
23 haberler, 23,10 Vilhem ~1 

sner, Lcssel ve Moniuskonun eserle - , 
eserlerinden konser, 24,10 sözle· dnden), 24,05 dans. 
25 cazband. 

tin endişelerini mevzuu bahseden S1R SAMUEL HOARE SİY ASA· -------------

BUDAPEŞTE 550 m. - 17 Bect - $J 
hovenin "FİDEUO,, operasr (opera - MOSKOVA 1724 m. - 19,45 -
dan nakil), 18,20 haberler, 20 konfe - biyat, 20 ,SO şarkılı solist l:onsefİ· 
rans, 20,30 Len Baker cazı, 21,35 ha - operetlerden parçalar, 22ye.bancı 

Daily Telegraph gazetesi diyor ki: SiNi NASIL MÜDAFAA 
''Baldwin ile Eden'in f ev kala· EDECEK 

ae bir toplantı yaparak B. Eden'e Londra, 16, (A.A.) - Daily tel 
Cenevreye gitmezden evvel icap graph gzetesinin diplomasi mu · 
eden talimatı verecektir. harrlri, Sir Samuel Hoarem avam 

Bu direktifler şunlardır: kamarnsında siyasasuu müdafaa 
Milletler Cemiyetinin kabul e- etmek içiı1 ittihaz ettiği hattı ha · 

erebileceği bir sureti hallin elde e reketinin ne olduğımu yazmah-ta· 
nilebilmesi için Milletler Cemiye· dır:. 
ti azasının daha ağır mes'uliyet • Milletler Cemiyeti, kendisinin 
ler deruhte etmeleri kendilerin • istinat etmekte olduğu prensip · 
(ien ·stenecekti.r. - Milletler Ce lerl tatbik edemi eceğinden, ı fn~ 
miyeti aza~ı ile böyle bir şeyin tefek neticelerle iktifa etmek mec 
mevzuu bahsolmıyacağmı ihsas buriyetinde kalacaktır. 
etmiş bulunmaktadrrlar. - Diğer Paris plam, İtalyan Habeş ihfr 
taraftan İtalya Süveyş kanalının lafının en iyi hal suretidir. Çünkü 
kapatılmasını veya petrol ambar· cemiyet üyelerinden olan devlet · 
gosunu gayri dostane bir hare - ler, mesuliyetlerini Üzerlerine al 
ket olarak karşılıyacaktır. Bina • mağa mütemayil bulunmamakta 
enaleyh Milletler Cemiyeti ken · dırlar. Diğer taraftan' İtalyanlar, 
eli paktına riayet ettirmek için a - Habeşisfan arazisinin bir kısmım 
zasmın kara, deniz ve hava kuv - işgal etmiş bulunuyorlar. Diğeı 
vetlerine müracaat mecburiyetin • milletler onlan bu araziden kov 
de kalacaktrr. Bundan daha bir maya hazrr olmadıkları gibi, kafi 
hafta ~vvel A vrupanın daha sıkı derecede finansal menbalara nıa 
bir teşriki mesaisine güvenen tn lik olmıyan bir memlekete müdn 
giliz hükQmeti bu ümidinde al - faa vesaiti vermeğe de hazır de · 
danmış olduğunu görmektedir. Bu ğillerdir· j 
bapta icap eden tedbirlerin bütün Yalnız petrol üzerine ambargo 
ağırlığı lngj.ltereye yükleniyor de- konulması meselesi kalıyor ki, 1· 
mektir. Bununla beraber lngiliz talya, bunu, hasmanc bir hareket 
hükfuneti :Milletler Cemiyetinin telakki etmektedir. Şu halde Mil 
taahhüt ve vazifelerine tamamile Jetler Cemiyeti konseyinin cemi · 
sadık kalması lüzumu hakkında yet üyelerinden olan devletlerden 
azalan iknaa çalışmaya deYam e· ne gibi hava, kara ve deniz tedbir 
decektir." leri almaya hazır olduklarını scw 
LAV AL ZECRi TEDBiRLERiN ması lizım gelir. 

KAIDIRILMASINI ISTJYOR r ' 
Londra, 6 {Özel) _ Moming DVN N YARIN Külliyatından 1 

Post gazetesi ise, Cenevreden al - YENt KİTAPLAR . 
'dığı bir haberde Laval'in petrol 
ambargosunu artık ölmüş telakki Gizli Harp_ler 
etmekie olduğunu ve ltalya Habe 
şistandaki askeri hai·eketlerdıen 
vazgeçerek diğer zecri tedbirlerin 
de kaldınlmasım teklif edeceğini 
yazmaktadır. 

IDENIN JSTIF ASI BEKLE· 

Antoin~ Zuchka 

Hamdi Varotlu 
75 Kuruş 
No: 45 

NlYOR Diesraeli'nin Hayatı 
i.ondra, 16, (A.A.) - Daily 

Mail gazetesine göre, B. Edenin 
istif ası beklenmektedir. Kabine 
erkanından diğer bir çoğunun da 
ayni suretle hareketi beklenmek· 
tedir. Kabine iki guruba ayrılmış 
bulunmaktadır. Biri zecri tedbir 
lerde daha ileri gidilmesine mu · 
anz olan gurup ki, Baldvin Cham 

Andre Maaroı. 

tsmall Hakkı Allpn 
100 Kuruş 

No: 46 

Tevzi Merkezi: 

V AKIT Matbaası 
İstanbul 

berlain , Runiman, Hoare, Hails- •-----------..-J 
ham ve bahriye bakam Lord Mon 

Hususi F esefe ve Edebiyat 
dersleri 

Bir Alınan profesörü, en çabuk 
ve en cezri usfillerle almanca, 
fransrz:ca., ingilizce · edebiyat ve 
felsefe dersleri vermektedir. Uc
ret çok elverişlidir. Adres için ga
zetemize başvurulması. 

herler, 21,55 p.Lik, 23,10 hava raporu, lerle yayımlar. 
23,15 piyano konseri, (Ravel, Albeniz, BERLIN 357 m. - 17,30 Noe~ 
Şiklos, Dobnanyl, Liıt), 24, Çingene zularr, 18 hafif mfü:ik, Hl,30 •~ 

müziği. 19,50 piyano müziği, 20 şurada!! ~ 
VlY ANA 517 m. - 18,15 plak, 18, dan, 20,40 Aktüalite, 21 haberi~ 

SOçocuğa, 9,10 Burcland saati, 19,35 10 Mavi pat:artesi (Breslaudan ·~ 
ders, 20 haberler, 20,10 edebiyat 20,25 23,40 Trio konser, ~Haydn, "/ 
yirmi sene ev\·elki, 20,45 Sürpiriı, 21 : rendcl vs. ). ~ 
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Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

BQtün gün arasız açıktır 

l•tanbul • üncii icr• 111emurJutund•n: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafmdan 

tame•ma 988 lira kıymet takdir edilen Osküdarda, Dibailar ma· 
laalleainde Orta ıokakta eıki ve yeni 5 No.lı Tapu kaydmda natamam 
Wr eY takdiri kıymet raporunda na tamam heluı olan tamamlanmıt 
llir ey açık arttırmaya vazedilmit oldujundan 27 - 1 - 938 tarihine 
IBtiaadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttn·· 
... ı icra edilecektir. 

Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7S ni bulduiu 
takclirde mütterisi üzerinde bırakılacaktır. Akıi takdirde en aon art· 
branın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 ıün müddetle temdit 
edilerek l l - 2 - 936 tarihine müsadif Salı ıünü saat 14 ten 18 
Ja kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık artlırmumda art · 
tuma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni bulmadılı takdirdf' 
l&tq 2280 No.h kanun ahkamına teyfikan geri bırakılır. Satıt petin 
dir. Arttırmaya iıti@k etmek · ıt:~e · ti muha 
)üz e ,5 niıbetin e pey a eai veya mı ır ankanın teminat mek 
hl&unu la&ıail bulunmaları lbmıdır. Haklan tapu ıicilli ile ıabit ol 
181Jan lpotekU alacaklar da diler allkadaranın ve irtifak hakkı ıa· 

R 
T 
D 
1 
R-. 

1 • N .u • 

1 ·1'11 BTRlNCI KANON-. I 

hiplerinin bu haklarını ve huauıiyle faiz ve maaarife dair olan iddia- ------- ------------------------------
lannı evrakı müıbiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihaye~ 
IO ,Un zarfında birlikte dairemi&• bildirmeleri lbımdır. Abi tak· 
tbrde haldan tapu ıicilH ile sa1'it olauyanlar a&bf bedelinin paylat-
_,mllan hariç kalırlar. Müterakim vel'Jİ, tenYİriye, tanaifiyed•r. 
llltwellit Belediye rüıumu ve V" kıf icareai bedeli mbayeded•r. 
llall olunur. Daha fazla malümat almak iıtiyenler 15 - l - 936 
tuilaiaden itibaren herkesin ıöre bilmesi için daiTede açık bulundu . 
nalacak artbrma f&rlnameıiyle 934/ 1837 No.b d01yaya müracaath 
-.k6r d01,..da meYCUt vesaiki görebilecekleri il&n olunur. (7904) 

J ..... ~-----·-·-~---"--b~u--• __ IS_• __ •• __ d_ı_y_e_• __ •_•_•a __ n_•_•_r_• ______ __.J 
14 taae çifdene tahtaaı 400X28X2 50 boyunda beheri 85 kurut 
8 tane sürıen tahtaaı 400X28X4,SO boyunda beheri 200 ,, 
2 tane sürıen tahtaıı 300X30X6 ,, ,, 300 ,, 

• kol alacı axı o ,, ,, 90 ,, temina. 
8 tane taban atacı lOXlO ,, ,, 150 ,, b 33 L 

ııo tane blu 400X2&X4 ,, ,, 180 ,, 

IO tane el arabaıı batbiı beheri 35 kurut l• taDe parmak beheri 8 kurut Teminatı 3 L 
11 taoe eöP arabuı bathiı beheri 86 kuruf. 
e pft 181'18n İapit beher çifti 25 kuruf. t• kilo yallı boya beher kiloıu 50 kurut 
IO kilo teolin boya beher kilom 175 kurut- Teminatı 12 L. 
• ldlo maçım beher ki10tu 30 ku nq. 
1 tmeke ıu tenekeai 360 kurut. 
1 tane iki buçuk numara boya fırçası tanesi 100 kurut. 

Umumi bahçeler için Balat a t~lyesine lizım olan ve yukarda 
~ balunan üç türlü malzeme aT rı ayn açık ebiltmeye konulmut, 
a.ı. aUnünde ıiren bulunmamıı oldujwıdan ebiltme 24 - 12 -

tarihine usadılmııbr. Şartna meleri Leyazım müdürlüjünde 18· 
"11lr. Ebiltmeye girmek iıtiyenler hizalarında ıöaterilen muvakkat 
h inat makbu veya mektubiyle beraber 24 - 12 - 935 Salı silnii 
-.ı ti de Daimi Encümende bulunmalıdır. (8.) (7919) 

Kim,ahane memurları için ya ptınlacak olan nümunesi ıibi 30 
ı..,.. it ıamleli .,.zarbla ko nulmuıtur. Bir ıömlefe 5 lira d• 
...... lftlr. Şartnameai Levazım müdGrlütünde ıiirülür. Pazar. 
slrmek ütiyenler il lira 2S kuruıluk muvakkat teminat makbu• 
~ ... tabiyle beraber 19 - 12 - 935 Pertembe pnü aaat 15 de 
tile midürlütünde bulunmalıdır. (8.) .(7917) . . 

Vapurculuk l 1111• lıinlllı ı liıılı illllll ll• lirli ilbllı 1 
TURK ANONiM ŞIRKEn 20 - 12 - 935 Cuma ıünü Osmaneli köprüıünün Ripaj amell• 

l....W Ac.tahia J .. i yapdacaimdan muktlr tarihte 6,7 Ye 8 numaralı yolcu trenı.I 
Limu ha, Teleloaı 219Z1 H 
Galata pbell Tel:,_, ayclarpqa - Bilecik k11mın itlemiyecektir. 

Bu aebeple 18 - 12 - 935 tarihinde Elizizden 19-12 8SI 
1 rahaon Yolıı tarihinde Feyzip&f&dan çıkan 1007 ve 19 - 12 - 935 tarihinde Act. 

AKSU Y&pUna 19 birincikl· nadan çıkan 4"7 ve Meninden çıkan 507 numaralı katarlarla dna• 
nun PERŞEMBE IÜDÜ aaat mı olan 207 /7 katarlara Ye 19 - 12 - 935 tarihinde lzmirden çıba 
20 de HOPAYA kadar. 1107 katara Bilecik - Haydarpaıa "Bilecik hariç,, arumdaki iatu-

ı•---mı------•ı 1onlar için yolcu kabul edilmiyecektir. (3662) (7885) 

latanbul t11llge altınc: hukuk malı. Muhammen bedeli 85000 lira olan 30 ton kalay ve 10 ton aat> 
kemnlndm: muvan 24 - lkincikinun - 1936 Cuma sünü saat 15,30 da Anka· 

Ali Fuat tarafındıtn Samatyada rada idare binumda kapalı zarf uaulü ile ıatın alınacaktır. 

ıll5yasbey •:-::!esi IBinı.aml AZeşirh sokak Bu ite girmek iıtiyenlerin 4500 liralık muYakkat teminat ile 
numara 1'181 ga ı ra a - kan . 'ii ikal kl'fl • • • .. 14,30 Jeyhine a~ılan boşanm'.l davasında unun tayın ettı vea an ve le ı erını aynı ıun saat a 

tahldbt t!i-1-938 çarşamba aat ıo kadar komia_yon reiıliiine •ermeleri lizımdır. 
na ,Un tayin edilmiş ve bu bapta im· Şartnameler 325 er kurut mukabili Ankara ve Haydarpqa Yes· 
il kıluıaa davettyenfn bir nUshası da nelerinde satılmaktadır. (7878) 
malakeme d:nnhanesin ... Hılmış bu • -------------------------
luadutundan muayyen gün ve 8Utte J t t• ı• k G J •• d •• J •• .., •• k • ıt 
tstanbuı uııye aıtın ct halLak daire • S a IS 1 ene MU ur ugu e Si me 
sinde tahkikat hlklml huauranda bu- k • b k ) .., d 
lunmasr •• akal takdirde cıyaben tah- omısyonu aş an ıgın an: 
kibta bakılaeafı tebllt makamına l - 500 - 600 aayıfa Beledi yeler, l 70 - 250 Hmuıl idareler, 
kaim 0

933
lm)ak bere IJln olunur. (V. l 7 • 190 sayıfahk Tarım atatiıtiklf! ri kapalı zarfla ekıiltmeye konul• 

No. 11 muttur. 
Akhüar Urbaylıluıdaıe: 2 - Bu eserlerin beher forınp ıı için tahmin olunan bedel 55 li-
Urayımrz için fenni ehliyeti ha • radır. 

yındırhk bekanlrtınn tasdikli mu • 3 - Eksiltme 3 - lkinciki nun 936 Cuma günü ıaat 14 buçuk• 
hendis veya fen memuru ile hesap ve tadır. 

makine işlerinden an!u elektrik tefi. 4 - Şartnameler Komisyon kitiplii inde görülüp istenebilir. 
ne Qıtiyacımız vardır. isteklilerin hal 
tercUmelerHe urbayhfa razı ile bat • Eluiltmesine airecekler 2490 ıayıb kanunda yazılı tartlar dal-
1'11rmalan 11An olunur. reainde muayyen sün ve aaatinden bir saat evvel 268 buçuk liralık 
Akhlaar Urbayı: NQslrct lflk muYakkat teminat vesika•iyle tek lif mektuplarını Genel Direktörlük· 

te toplanacak olan eluihme komiı yonu bafkanhğına vermeleri. 
(3626) (7822) öz Hekimı 

Sinir ve akıl hastalık arı 
Dr. Şükrü Ertan 

BaWli, Anbn cacldeai No. eo 
Telefon: 22588 

Mütehassısı Dr. Etem Vassaf 
Sah glnleri meecanenttir •• ••••••••••••ICalalotla HilAUahmer eaddeıd K~lgören apartımanı kat No. (1) Tel: ZID3I 

ED: Kadılt.i11 Balaari,,. Um aokak numara 3. Telefon: llJ'lll 



ABONE ŞARTLARI: 

lıl.emleketlmlzde 

Yabancı yerlere 
Posta blrlJğtne f 
glrmlyen yerlere} 

rı.11ı1ı 

'IGO 
18:SO 

1800 

e aylık 
00 
723 

e:so 

lılrk1yen1D ber posta merkeztzıde RUHUN• abone yazılır 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

t.tanbuı. An.kara caddetıl, l V AKl1 yurdu) 

(idare: 2U70 
reıeıon iYazı ıoterl: 2Hıa 

~ • Telgrat adreat: KURUN ı.tubuJ 

Posta ıruturo No. te 

• 
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C İ C İ DUDAKLIK 
Dünyanın en Hblt 

dudak boyan, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtıdır. Hiç bir te· 
maıla ıllinmeL Yı
kansa bi!6' ;ıkma&. 
24 aaat dtıdakta kalır. 
T'!c:rübeei kolaydlJ'. 

Deposu ı Sultanhamamında 
FARUKi GÜZEL KOKULAR 

~-.. _. mağaıuıdıt. • 

:!::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::==--=-· 

n El veya elektrikle işleyen ı: 
fi son sistem 
:i 
==GEHA~ 
H ~ 
~ ZİY I:;;;;n•~~iD !! 
:s •• 
!İ Galata lıtanbul I:! 
:ı 
.a:iiiiAGUii mm 

Denizyolları 
iŞ LE TM ES i 

A.e.telerl: K.aratl1 - )[ ........ 
Tıl. 423t% • Sirkeci llllllrar •4e 

Haa teıet ... -: m.e __ .. 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL Vapuru 17 

Birincikanun SALI günü ıaat 
20 de RIZE'YE kadar. (7871) 

Mersin Yolu 
CUMURlYET vapuru 19 

birincikinun PERŞEMBE gü· 
nü saat 11 de PAY ASA kadar· 

'.(7898) 

Ayvalı~ Yola 
ANTALYA vapuru 18 birin· 

c.ikinun ÇARŞAMBA günü sa· 
at 19 da A YV ALICA'bdar. 

(7899) 

Dr. Ihsan Sami 

BAKTERIYOLO jl 
LABORATUVARI 

Umamr kın tıbiilttı. Frengi noktıı 
nazarından (Wasserman n Kabn tea· 
malleri) Kın küreynu sayılması, ti· 
fo n sıtma hastalıktan te,hisl. idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ye su tahlillo 
ültra mlkroskopi, husosr aşılar jstihzarı 
Kanda Ute, şeker. Klorür kollesterin 
m!ktarlannın tayini. Divanyola No 

113 Tel.: 2098 r 

Kiralık Apartıman 
Pangaltıda Cedidiye sokağında 
43 nımıaralı apartmanın üçüncü 
katı bottur. 3 oda, matbah, elek • 
trik, ba"Vagazı ve terkoıu vardır. 
Kirası 15 lixadır. 

Telefon: 42753 numaraya her 
gün müracaat. 

lfllllm- Dün ve Yarın --.... 
Tercüme külliyatının 4 üncü 

serisi tamamlandı 

31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

10 kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

Rasin Ahmet Reıit 
Arial..o Metafizik Hilmi Ziya 
lıkender Haydar Rifat 
K.sdm ve So ~alizm Sabiha 

Zekeriya 
Demokrit Haydar Rif· 
Dinler Tarihi Hilmi Omer 
Filozofi ve san'at Suud Kemal 
Etika Ağaoğlu 

Heraklit Haydar Rifat 
Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Mutlaka alınız ve okuyunuz 
f ıtanbul • Ankara caddeıi 

- Artırma ve Yerli Mallar haftasında 
Tasarruf yapmak isterseniz 

Bütün ihtiyaçlarınızı 
SüMER BANK 

y r i a lar az arı da 
Alınız ve iki gün kaldi acele ediniz. 

Pazarlarda her 
ve her mahn 

mahn yerlisi 
en iyisi vardır 

• • 
:4nliara, İzmir, lstanl>u1, Beyoğlu,K araköy Yerli Mallar Pazarlarında ikramiyeli satışlar devam ediyor. 
Bu ikramiyeli satışlar zamanında Pazarlara verdiğiniz paraya mukab l, yüzde yüz bedava mal almak 
imkanı vardır . 

Ankara - lzmir - Samsun - Mersin 
Istanbul - Beyoğlu - Karaköy - Eminönü - Kadıköy - Beş;ktaş 

~ 
~SPİRİNa// 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
• 
bulunur. Ambalaj ve komprime· 

ler~n Üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EB markasını arayınız. 

lstanbul müzeler genel 
direktörlüğünden: 

T opkapı Sarayı bahçesinde eski Fodla fırınları denilen mahalde 
yatırılacak olan kimya laboratuvarı açık eksiltmeye konulmu~tur. Bi· 
nanm ketif bedeli 2861 lira 51 kuruştur. Eksiltme 28 - 12 - 935 
Cumartesi günü saat 14,5 da latan bul Müzeler Genel Direktörlüğü 
binasında yapılacaktır. Fenni ehi~ yetnameyi haiz ve Ticaret odasına 
kayıtlı bulunup da eksiltmeye girmek ist;yenlerin plan ve şartname
leri görmek ve yüzde 7,5 muvakkat teminatı yatırmak üzere Genel Di· 
rektörlüğe ve yapı mahallini gör ınek için de Cumartesi, Salı günleri 
Müze Mimarlığına müracaat etmeleri. (7847) 

,,).,. 
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.-- Havugazı, Amyant Gaz ve Benzin 

Fitilleri 
Her türlü gaz veya benzin 
lambalarınız için yalnız 

"DEGEA,, 
Marka fitilleri kulanınız 

Arzu ettiğiniz tam ziyayı veren 
ve aradığınız dayanıklılığı temİ'l 

eden yegane fitillerdir. 
Her hususta sizi memnun 

edecek 

"DEGEA,, 
Fitillerini 

Kullanınız. 
Her yerde satılır. 

Taklitlerinden sakınınız. 

Basın Kurumunun çıkardığı 

1936 Almanağı 
En güzel bir yılbaşı armağanıdır 

Bütün saylav/arımızla gazetecilerimizin resim albümü içindedir 

Bir kaç güne kadar çıkıyor 
50 kuruş 

Istanbul iskan direktörlüğünden: 
Trakyada yerleştirilecek göç menler için Çorlu kazası dahilinde 

936 senesi zarfında yaptırılacak evlerde kullanmak üzere 50 milyon 
yerli kiremit imaliyesi bir mütealı bide ihale olunacaktır. 5 ayda te,. 
lim edilmek üzere talip olanların 13 - 1 - 936 tarihine kadar Çorlu 
kaymakamlığına müracaat etmeleri, buna dair şartnameyi görmek İ14 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- t~enlerinlstanbulviliyetiiskinmüdürlüiünde Rtın~un komisy~ 
___ , __________ _. Sahibi: ASIM Us-Yakıt Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil nuna gelmeleri ilan olunur. (7908 
1 


