
By gemi lzmir körfezin de 
karaya oturdu 

harir, 21 (Özel) - 309 tonluk lyon-
10D 'Qpuru hayvan yüklemeye gelir 
ken kaptanın acemiliğinden körfez -
ele Çakal burnunda iki kulaç kuma 
oturdu. Romorkörler yardıma k°'tu. 
Geç vakte kadar kurtanlrnamıştr. 
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Taarruz Olursa •
?.. Habeşlilerin hedefi Mukaddes Aksum ile 

Londra, 21 (A.A.) - Alman Ajansı bildiriyor: 
Deyli Telgraf gazetesine nazaran, MiJJetler Cemiyeti aza , 

larımn müıterek askeri emniyet hareketlerine ne nisbet dah• ( 
linde ittirak niyetinde oldukları suali, timdiye kadar, Fransa· 
dan batka, Yugoslavya, Türkiye, Yunanistana ve ispanyaya 
sorulmuıtur. 

Bildirildiğine göre, bütün bu memleketler zecri tedbirlerin 
bu yeni safhası esnasında 16 ıncı maddenin tatbikatına pratik 
bir tarzda ittirake hazır olduklarını bildirmitlerdir. Fakat, bu 
gazetenin fikrine göre, bu devletler ayni zamanda muhtelif bir· 
çok sebepler dolayısiyle hemen faal bir tarzda müdahalelerinin 
az muhtemel olduğuıu ilave etmitlerdir. 

Londra, 21 (A.A.) - Röyter Ajansı bildiriyor: 
Deyli Telgraf gazetesinin Paris muhabirine ıöre, Türk, 

Yunnn, Romen, Yuğoslav hükUmetleri Akdenizde bir taarruz 
vukuu halinde mütterek muavenetlerinin temini hususunda 
ln~iltere tarafından vaki olan suale 48 saat zarfında müsbe~ 
cevap vermitler ve muavenetlerini temin etmiılerdir. 

/ Madridde yapılan teıebbüse ne cevap Terildiii elin ma 

il lum o~ğildir. - Sonu 2 inci aay_ılatla -

1 ek lifler ölmüş, cena
zesı kaldırılmıştır/ 

·~~--~·----~~~~ 

Bir lngiliz Bakanı: Hepimiz 
muhtemel bir taarruza karşı 

koymaya hazırl~nmalıyız, diyor 
ltalya Mısır ve Trablus hudutlannda 

yeniden tahşidat yapmaya başladı 

Vaziyet 
ciddidir 

Sir Hoare'dan boş kalan lngilil 
hnriciye nezaretine kim gelecek? Dün 
bu satırları yazdığımız sırada henüz 
belli olmamıştı. Yalnız şüphesiz olan 
bir nokta var Bu da yeni nazırın mut 

Lizbon, 21 (A.A.) - Bir kaç 
gündenberidir burada bulunan 
Ingiliz filosu Cebelüttarıka hare· 
ket etmiştir. 

iT ALYA MISIR HUDUDUNDA 
YENi T AHŞIDAT YAPIYOR 

Londra, 21 (Kurun) - Deyli 
Telgraf gazetesinin verdiği malft· 

(Sonu Sa. 7 Sü. I) 

laka Habeş meselesinde Milletler C~- .---------.... ._. __ __. 
1 

miyeti paktından fedakarlığa müsai 
Qlmıyacağıdır. Bu ise ltalyaya karş 
zecrt tedbirler rejiminin olduğu gibi 1 

devamı ve belki gittikçe arttırılması 

demektir. 
Vaziyet bu şekli alınca l\tusolini · 

nin de şimdiye kadar takip ettiği kuv 
vet siyasetine daha fazla bir hız cere
cefi kolayca kestirilebilir Bu itibarla 
bundan sonra doğu Af rikasında harp 
hareketleri bir kat daha 5iddetlene • 
cektir. Hatta harp hareket • 
lerinJn Akdenize sirayet etmesi 
ihtimali de yok değildir. Bunun için 
dir ki ajanslara göre İngiltere hüku
meti Akdeniz devletlerine müracaat 
ederek böyle bir ihtimal kal'ŞlSmda 

vaziyetlerinin ne olacağını sormuş · 
tur. 

işte günün en mühim meselesi bu 
dur. Bütün Akdeniz devletlerinin böy. 
le bir harbi arzu etmedikleri muhak· 
kak olmakla beraber her an bir hldi
se ~blllr. Onun için her vakitkinden 
fazla hldlaeleıe karşı uyanık durmak 
llzımdır, 

ASIM US 

Y e.-i romanımız - - ~ 

Kırkından 
sonra ..• 

Yazan: 
Sermet Muhtar Alus 

* 
Gazetemiz için hazırlanan bu 
büyük yerli romanı fevkalade 

beğeneceksiniz. 

1 ikincikanun 
Ça11amba gününden 

batlıyoruz 

Aduvanın ltalyanlardan geri alınmasıdır 
Londra, 21 (A.A.) - Reuter ajan· süvari kunetleri İtalyan tayyareleri 

sının cephede bulunan muhabirlerinin tarafmdan mütemadiyen mobbardı • 
bugün yolladıklan haberlere &iSre, mu eclllmekteatr. Nehir üzerindeki 
her iki muhasım taraf, fimal ve ce • geçitleri lta1yanlar tutmuı oldukla • 
napta birfbfrfyle temas etmi§lercUr. nnclan bu kanetlerden pek azının dit 
Bu telllU mtlhlm harp harekltuun bh fer tarafa geçebilecekleri tahmin e • 
bqlurıcı telAkki eclllmektedlr. diliyor. "' 

Vakubulaeak mubrebenlıı, Dolu TAKAZE HARBiNDE YARALA· 
ıimallnde ve Kenla mıun yakmmdıt NANLAR 
Ru Detaanın 20 bin ldfllik orduu Amaara, 21 (A.A.) - Reuter bil~ 
nun balundatu noktada cereyan ede diriyor: Takaze harbinde ,,_ralanaa 
cetl tahmin edilmektedir. Bu kaY ErftreU askerlerin ilk kafilmj bura 
vet, Cicik& Ye Banar O:&erine Jtayaıı hutaneelne celmiştir. Bunlann bir 
ytlrilytlftlntl suya dilıfirmek maba r (oklan kılıçla yaralanmışlardır. Ve 
diyle, haftalardanberi, ltalyan Soma yaralan ~ f ecfdfr. Askerlerin anJat-
liafni bir lstill tehdidi altında bulun· tıklamaa bakıhrsa Takaze harbinde 
danaaJda idL dlllm göğtlse çarpıtmalar olmaş •• 

ltalyan karakollan ile Ru Dena her Dd taraf da merhamet4rizcf' hare -
ordusunun Jdlçfik latalan arunula ket etmiftir. 
dnamlı çarpıpaalar olmat Ye ltal • HARll ŞiDDETLE DEVAM EDiYOR 
yan tayyareleri her da Ha'bef askeri Adfsababa, 21 (A.A.) - Şinıal t-ep-
toplanmalamu bOmbardımn etmlt · healnde Takaze mıntakasındaki muhil 
tir. 1 rebeler bUyUk bir şiddetle devam et-

~ı ... 1ıı11. Alr•11M l'A1lJ11'.u ........... • ~ (Ju. i Bil. 1) 

Edebiyat la-] ,:,..:,':;.::. 1.:,::;:I- FaQist . 
tllllJ. flQnaının dorilrtfıınllan koru! ~ 1 " 

ldiltesiiıde de, T-bien'de Makalle cenubunü .Me,clisi1 

Tavan çöktü; bir 
doçent ölümden 

kurtuldu 
Onivenitenin Edebiyat fakü!· 

teıi binasında (Zeynet hanım ko· 
nalı) bazı duvarların çatladıiı, ta 
vanlarda çökmek tehlikesi bulun
duiu yazdmlfb. Evvelki sün bu 
tehlike kendisini iyice göatermif, 
F elıefe ıubeaine ait bir kütüpha
nenin tavanı birdenbire çökmiif
tür. Bu çöküntü, koridorlarda ıe 
zenler arasında büyük bir telif n 
endite uyandmnııtır. Talebeder~ 

(Sonu Sa. 4 Sil. 1) 

büyük bir f aalfyet görünmektedir. Ba 
zı Habeş grupları İtalyan hatları a · 
rasından geçerek Makalle bölgesine 
kadar sokulmaktadırlar. Maamafih 
bu yüzden İtalyanların gerileri çete
lerden temizleme hareketleri daha bir 
müddet devam edecektir ki Habeşle • 
rin de istediği budur. Çünkü Habeş • 
lerin maksadı mümkün olduğu kadar 
ltalyanların ileri hareketini geciktir
mektir. 

Addo · Abbi'de yeniden bir miisa • 
deme olmuştur. Bu, ltal}anların he : 
nüz Tembien'den Haıbeşleri tamamile 
çıkarmaya mu,·affak olamadıklarını 
gösterir. 

Bildiıildifine göre, Takazze mu • 
harebeeinden sonra şehrin şimal ta • 
rafmda kalmıf olan Habeş piyade "' 

. 
Harp siyasasınm 
devamma karar 

verdi 
Roma, 21 (A.A.) - Stefani a. 

jansı bildiriyor: 
Büyük faşizm mecfüü, duçenin 

başkanlığında toplanarak, Fran • 
sanın teşebbüsiyle yapılan ve bü • 
yük konseyin 18 ikinci kanun top• 
lantısında geniş bir tetkike tabi 
tutulan Paris tekliflerinin lngil ,. 
tere tarafından reddedilmesinden 
sonra hasıl olan siyasal durumu 
tetkik etmiştir. Meclis bundan soa 

. (SOM Sa. 4 Si. 1) ır 



ltalyan tebliği sükunetten bahsediyor 

Habeş şeflerinden Fiteravı Somali 
cep/ıesindeki bir lıarpte öldü 

Romaı 21 (A.A.) - 77 numa· 
rah remal teblii: Her iki cephede 
de kayda değer bir fey ohnamıt -
hr. 

Adiaababa, 21 (A.A.) - Bu -
radaki cuusluk hüküm sürmekte
dir. Habet otoriteleri ıimcliye ka· 
dar iki kifiyi hudut haridnf" çı -
karmıflardır. Otoritelerin sandı -
ima göre, Habeıiıtanda geniı bir 
casusluk ıebekeai mevcuttur. 

Adiaababa, 21 (AA.) - Şire 
bölkesinde vukubulan ukeri ha · 
rekit ha.Jdnnda buraya gelen ha -
vadislere göre, çarpıpnaların en 
mühimleri 15 ve 16 ilkkinunde ce· 
reyan ebnittir. Göğüa göğüıe ya -
pilan bu çarpıtmalarda İtalyan 
tayyarecileri, ltalyan askerlerini 
tehlikeye diifürmekten lrorkanlk 
bomba kullamnamıılardır. 

Habet kuvvetleri Deıaaah ya
kmmda f talyan iatihkimlarma gir 
dikten 80nra, Emuiluih civarm -
daki ltalyan mevkileri.ne kartı i -
kinci bir taarruzun yapıldığı sör 
leomektedir. 

Söylendiğine göre ltalyanlar 

150 beyaz aıker ve 200 den fazlal çenlerde vukubulan çarpqmalar-
Eritreli uker ölü Termitlerclir. da ildüriilmüttür. 

Aımara, 21 (A.A.) - Koram .

1 

De11ie, 21 (A.A.) - Takkaze 
ile A.ıangi ıölünün ltalyan tayya· muharebesi hakkında gelen tafsi . 
releı:ı tarafından l>omhardımand~ lita ıöre, Emdaaala11ie fimalin . 
da birçok çadır yanmı~r. ~u tay-ı deŞire bölgesinde ve Aksum ti · 
yare}er, ~açmakle: olan uç.hın H~· mali ıarbiainin takriben 30 mil i'i 
beflık bır kunetı de m~ead~ı!., teıinde bulunan ltalyan müstah · 
defalar bombardıman etmıtlerdır f kem mevkileri Raı Ayalu'nun kuv 
Birçok. Habet ölmiiftür. vetleri tarafından i11al edilmiıtir. 

~dısababa, 21 (A.A.) - 15 İtalyanlar bu mevkileri büyük 
llkkinund~ vuku~ula~ ,!D~ebe bir enerji ile müdafaa etmiılerıe 
hakkındakı resmı teblıgde ıoyle • ku . . ·ı 
nildiğine göre, bu muharebeden ~e, .Habet vı:etlen bır hamle ı e 
sonra, binlerce Eritreli asker ken- ~le:rı ~areketlerıne devam. ederek 
di dilekleri ile Habeı kuvvetlerin~ ık!ncı 1!-lyan hattını. da. ı11al et
teslim olmaktadırlar. Bundan bat- mıtlerdır. Habetler ıım~ı bu hat 
ka, 10 tank, birçok to pve mühim ta yerleıme~le ~etiuldurler. 
miktarda cephane de Habeıler ta-f Habetlenn fllD&I cephesi bo · 
rafından mü1&dere edilmittir. 1 yunca ani taarruzlar yapmalan 

Asmara, 21 (A.A.) - Reuter: 1 JM;Wenebilmekte iae de umumi 
Akıum hava ününden hareket bır taarnaun yapılması muhte • 
eden ltalyan tanareleri, Aksum mel görülmemektedir. 
garbında bulunan Seklaka yaki • Raa Se,um'un lcarakollan, Ma 
ninde mühim Habeı kuvvetlert kaile yalanmdaki ltalyaıı ileri ka· 
tecemmüleri ıHrmütlerdir. rakollannı mütemadiyen iz'aç et· 

Söylendiiine ıöre, büyük Ha- mekt";ii;. Bu karakollsr bu yüz • 
bet ıeflerinden Fiteravi Somali den büyük bir endite duymaktt -
cephesinde ve Dolo yakininde ge· chrtar. 

lngiltere Dış Bakanlığı
nın üç namzedi 

Yunanistanda 
durum 

Atin&, 21 (Özel) - Küçük 
fırkalar, müttereken hareket ede
bilmek için intihabatın kna bir 
müdflM. ic.in aea .bll'akihııa.ını 
nukWıırn~n- ısnyeceıcıercıır. Atına 

En kuvvetlisi Edendir. Yeni bakan 
bu akşama kadar belki seçilecek 

Londra, 21 (Kunın) - lnıil l 
tere Dıt hakanlıima üç namzet 
ileri sürülüyor. Bunluın biri hali 
hazırda Maliye DUll'I olan Nevel 
Çemberlen, diğeri eski Dıt bakam 
O.ten Çemberlen, üçüncüaii Mia . 
ter Eden' dir. Osten Çemberlen, 
Dıt bakanlık makamına daha 
ıenç ricalin gelmesine taraftar ol
duğunu bildirerık teklifi kahu' 
etmemiıtir. 

Nevel Çemberlen İte liendi 
•evkiini muhafaza etmeyi daha 
ınuvafık görüyor. Deyli Telrraf 
ıazetesine göre en kuvvetli nam
zet Miıter Edendir. Baıvekil k• 

diıini kabul etmit bulunmaktadır. 
Londta, 21 (A.A.) - Bay E

den dün akf&DI, Baldvin ile ıörüı 
müftiir. 

Londra, 21 (A.A.) - Dıı ha· 
kanlıiına namzet olarak telakki 
edilen Bay Austen Çemberlen öi· 
leden ıonra Baıbakanı ziyaret et 
mittir. 

Baıbakan Bay Edenle de ıö · 
riifmüttür. Yeni lnıiliz Dıı baka· 
nınm yarm a1qam tayini bekleni 
yor. Dıı bakanlığına ya Eden, ya 
Osten Çemberlen tayin olanacak 
lardır. 

Beaes par limentodaki f An karada bir fotograf 
saylavlard.an da rey al•ış' serg"si hazırlanıyor 

Budapeıte, 21 (A.A.) - Ma • Ankara, 21 (A.A.) - Matbu· 

viliyetinde Venizelist partiai nam 
zetlerinin intihap mücadeleaine 
esiri ayin reiıi ıenral Gonataı ri 
yuet edecektir. Venizeliatler inti 
habatm tehiri ale,fıindedirler. 

Atina, 21 (Özel) - Venizelist 
politikacılardan Ekıintariı Yu · 
nan İç bakanlıima müracaat ede 
rek ıarbt Trakya Türklerinin di· 
ier Yunan müntebiplerinden ayrı 
olarak intibabatta rey vermeleri· 
ni talep etmiftir, Hük6met bu tek 
lifi tetkik edeceiini vadetmittir. 

Atina, 21 (öZel) - Adalara 
•lirıüne ıönderilmit olan komü • 
niatlerden 150 ıinin yurtlanna 
dönmelerine hükametçe müaaade 
eclilmiftir. 

Atina, 21 (A.A.) - Bathakan 
Demircia, gazetecilere beyanatın
da, bük6metin .eçimden evvel a · 
na yaaada yapılacak tadilat hak
kmc:la l>titün aiyaat fmcalarla mü • 
zakerede bulunmaya amade oldu 
iunu aöylemit ve böyle bir mü -
zakerenin meclisin ilerdeki vazife 
•İni kolaylqtıracafmı ilive etmiı 
tir. · 

ur pzeteleri Çekoslovakya dı! at ıenel direktörlüiü aerıi evin -
t.kanı Bay Beck'in cumur bat · de 25 Şubattan 5 Marta kada<" 
bnlıima aeçiminden evvel Macar ıü~ek ü~ere "Türki>:e tarih, l!i· 
aWli,.,deri partilerine y&pmlf ol zellik Ye 1f memleketi,, adlı bU' 
dala Myanatı mevzuu bahsetmek fotoiraf aerrıiıi hazırlamaktadır. 
tediıler. Beneı bu beyanatında Bu ıer!i!e Türkiy~deki yerli Görll•ler: 
Macarlann aulh muahedeaine iı • ya~ncı butün prof-;aı~onel ve ~· .,__ _ _, _ _ 
tinat eden bütün iatdderinin ye • matör fo~ojraf~dar ittirak edebi 
. d ld .. ·-ımı· etmekted.... ıeceklerdır. ı,tirak tartları ayrı . Eden Du,.eden 

rın e o ugunu - • ·ı.. d"'--ektir M mi ket• Y P LI d• ki. ca ı an e ıaa; . e e ı - • t •k J 1 ,,:;'Be: c::r bafk•nı ae- miz~e. i"!_~~~ by.ap~~:.böyle dbit ID 1 am 8 lyormDŞ 
·ıdikten bu --La....! terıının uu,...... ır uyan ı l,.Pa - Fraıa.a mlla proje 

çı aonra 11U1Ua1 nazarr iı talun" eclT 
na daha zi1ade lmnet nreceiini raca

27 
. ın ! ıyor.,_ lı 8İnİn 1117~ tliif~ 6aı Avrupa 

vadetmiftir. lhman için.lir iri Çe- mılgon lıra/ııc at'1G •~-'_.,.. EJe!"" ltt1f1a1'! kaııı 
lioelovakya parlimentoaundaki tahsisatı 6ir inlihna Jı7e tefnr etfı10·lar. 
Macar saylavlar 8 2net'in namzet Kamutay bütçe komilyonu ha. &len R°'*!'7!' .on sıyareti nr~ın · 
)il . ..ı_ n--h t etım" 1 n1· tehlik · _ _.._ • • ril'· la •anolun lllrahnJan haynye 

:nue m~ ere t e ır., Ya • esme ,. ... uuu iÇ~ ye en tine llolıanat:alt bir tanJa lra6ul 

Büyük şehirler 
Tayyare hücumlarına karşı 

nasıl korunur? 
Tayyarecilik gün geçtikçe dev 

admılarile ilerliyor. Asker taşı 
yan büyük nakliye tayyareleri, 
topla mücehhez tayyareler yapıl 
mağa başlandrr. Büyük bombalar 
la memleket dahilindeki fabrika 
larm, büyük Ye küçük şehirlerin 
tahrip olunm~ı. dü§man tayyare 
filolarının hedefini teşkil edecek· 
tir. 

Harp. artık yalnız cephedeki 
askerleri alakadar eden bir iş ol· 
maktan çıkmıştır. Bütün memle 
ket, filen muharebe sahası olmuş· 
tur. Diğer cihetten, bugünkü harp 
ler, yüz sene evvel olduğu gibi, 
yalnız muharip ordular arasında 
neticelenmez, zafer, ancak genç, 
ihtiyar, erkek ve kadın, milletle· 
rirı bütün insan kuvvetleri, ikti 
sadi ve mali bünyeleri arasında· 
ki uzun mücadelelerle ka.ıanıla· 
bilir. 

Bu mücadelenin en büyük kıs 
mr, sulh zamanında muntazam 
bir plan dahilinde hazırlanır. Bu 
hazırlıkların mühim bir krsmı, 
büyük şehirlerin tayyare hücum· 
larma karşı müdafaa tertibatıdır. 
Tayyarelere karşı en iyi müdafaa 
faal müdafaa yani düşman tayya· 
relerini tayyarelerle karşılamak 
ve bunları hava hücumlarile püs 
kürtmektir. 

:Müdafaa tertibatının diğer kıs 
mı, karada yapılanlardır. Bunlar 
da, müdafaa olunacak yerin mü 
nasip noktalarına tayyare topla· [ 
rı yerleştirmek ve en nihayet, 
bizzat ahalinin korunması için 

...... -r-" ~ -

mahfuz yerler, sığnaklar hazırla 
maktır. 

Maalesef, büyük şehirler v 
bunların kalabalık ahalisi tayy 
reler için en iyi hedeflerdir. B" 
tayyare hücumunda, şehrin lam 
balannı söndünnek ve ahali 
sütatle civardaki sıa;~klar 
yerleştirmek 18.zımdır. etgiı 
hının altında emin sığınaklar oı· 
mıyan mahalleler ahalisi, civard 
hazırlanması ve herkesçe bili 
mesi lizım gelen emin mahalJe 
lere iltica ed~ceklerdir. Her ail 
ye, bir tayyare hücumunda ne 
ye sığınacağı ve buraya en çab 
hangi yoldan gideceği bir p 
ile, sulh zamanında bildirilmeli· 
dir. 

Büyük şehirlerde, tayyare h
cumlarmda, ışık söndürmekle b 
raber, ahalinin umumi sığınakla· 
ra gitmesi ve burnaı yerleşmes· 
de talim olunmalıdır. Bunun içi~ 
evvela başmuharririmizin de ya~ 
dığı gibi, şehirde büvük sığına 
lar hazrrlanmah ve bunlar ma 
halleler arasında taksim olunma· 
lrdır. 

Evvelki geceki ış1 k söndürme 
tecrübesi, memleketimizde yapr 
lan ilk talim olmak itibarile son 
derece takdire layik bir teşeb· 
büstür. 

Belediye ve hüktimetçe, tayya· 
re hücumlanna karşı bilhassa a· 
haliyj alakadar c~en korunma 
tedbirlerinin genişletileceğini ve 
sık sık ahali ile b'rlikte talimler 
yapılacağım şü,Phesiz sayarız. 

B. ö. 

laglltoro,.o TorGjl
mlz cevapı 

(tlstyaftı 1 ncl de) 

Paris, 21 (A.A.) - Havas Ajansının siyasi muhal>irinin 
salahiyettar bir membadan iaetibbarma nazaran, lnıilteren:n 
Akdenizde bir ihtilaf zuhuru halinde nasıl vaziyet a'acaklann. 
aorduju memleketler, ispanya, Türkiye, Yananiatan, Romanya 
Yuğoılavyadır. Romanya bir Akdeniz memleketi olmadıi• 
halde Balkan paktı ile Türkiyeye, Yunaniatana, YuioalayYaya 
bağlı olduğundan dolayı lngiltere kendisine de müracaat et 
mittir. 

Pariı ve lspsny,anın cevap verdiği hakkında malmna~ 
yoktur. Faka.t teyit edildiiine göre Ankara, Atina, Be!srad 
Bükreı hükUnıetleri derhal müıbet surette cevap vermit ve Mil 
Jetler Cemiyeti pakbnın 16 ıncı maddesinin 3 üncü fıkruınıa 
tatbikma hazlJ' olduklarını bildirmiılerdir. 

ltalya tarafından taarruza uğrayabilecek Milletler Ct.mi 
yeti azuından her hangi bir memlekete muayenet için kullam 
lacak teknik vesait hakkında eksperlerin konu9malan devam 
etmektedir. Bu konuımalar evvelce lngihere ana vatan donan· 
mauna kartı muhtemel bir ltalya t~arruzu h linde Franaa ile 
lngilterenin müşterek hareketlerini teıbit eden mfü~akerelef1 
itmam eder mahiyettedir. 

Londra, 11 (A.A.) - Burada taırih edildiiine ıöre in 
ıih-. •Qwıenlll•ri, •-" tedl»'rlerin tatbiki yüzünden lngiliz 
filoeuaa iti .. laa..,_ elvna 4hrt.al yardım etmeye Amade oluv 
obnadıklanm anlamak içb\ iMi aym ıekizinde Akdeniz devlet
leri - TiirkiJet Y..-1J•· Yunanistan. lspsnya - nezdinde 
tet.W.O.te IN.._\11" eee.ıret verici cevap almqtır. Akdeniz 
de ı .. m. rdoaunun ujra1acaiı herbanıi bir taarnazu kart.ta 
mak üzen ta- iki tarafta alanacak tedbirlerin müenirliiini art
tırmak için noırt.i nazar ta•tilerine denm olunmaktadır. 

Romanıa keyfiyetten ancak Balkan paktını imza etmit 
devlet ııf atiylı halaerdar edili.ittir 

R yt • habiri Bul layihayı tetkik etmektedır. Ayn · •·ı · bana .. • ın.a· b o . e;ın d mu k 
1 

• ~, ~~ı!-~~va iJbn~ık i;." -:., '6:.r.,. ;,;::ı:;: 111~ bal~ ____ _ _____ ..,_,........,. _______________ _ 
garıs an an çı arı ıyor ~~hı .. dr . '!r-b.lmeky~n. birli !r miftir! Salla projai /ngila kabi- Çin • Japon aörüşmeıi Ergani civarında z~ng;n 

Sofya, 21 (A.A.) - Polis di U1AD u epe. 1 .m _•çın • Jl · naint/e miinakata eJilirlıen E. e 
ktö ~-~; R te • Sof ha daha vermıftir. Bütçe komuyo. ..1 I -• -L L----·L n ticeı·a ka'dı bir altın damarı bu'undu l'e rawgu, eu f &J&DSmm bun d • J" ---L&!- geıt, fmJlqfl loprcuc ile elamWRIP: 

ya aytarma ikamet tezkeresinin mı u a ınce ıy~u.-: • nwnlatdla Nrilmainin Ula.tar Nanlda, il (A.A.) - J•poa Erıani civarında Keban kaza. 
24 ilkkinunda biteceğini ve yeni- Kamataqın tatılı K.urrınm niununa rnahalil oltlu elçiıi Aviotl Çha tl11 llallam le bil' ıında zengin bir altın daman bı> 
lenemiyeceğini bildirmiştir. Kamutay Çartamba tünü bay· ,.,,_, bö,N Wr laarelıetin miiteca kaç ıündür J&pmakta oWuju mii lumnuttur. 

Dış işleri bakanlığındaki .mat· ram ve yılbafı münuebetiyle ça - oW nriltllallanılmnalr olacağını :1akenlwi Wti-iflir. Japoa ma Aylardanberi burada uqtır 
buat direktörlüğü bir kaç gün ev- lqmaamı kmecektir. Kamataym N,le bir projeyi rniitlalaa et· hafilinde tl1lendillne ..... hu mslar yapan heyet vaziyeti tel· 
ftl ayni aytara bir tezkere yolla· ydbatmdan aonra tekrar toplana ınMten ue ütilql tercila '"ttifini ıııdi..ı-.ı ... ..aw•ıb --..-~ graffa Ekonomi bakanına bildir . 
prak Bulgaristanda daha uzun rak lo1& bir müddet çallfaC&iı ve .S,lemiftir. Dört 6dcın, lngill7 Japoa elçili tima!t Gia içia Nan~ miı, Maden Tet'dk enatiti aü di . 
müddet kalmasının muvafık ol lkincikinunun on betinden Mar amamf tla.;iniiıüne tercüman ol · kin hükt\metlaçe t&J•D edileta kon 
mıyacağını kendisine bildirmi§· tın on betine kadar yeniden kıt 4alılaıvu 6ildirerelı Edene iltila21? •JI taldt tıtaltltt. k ...... , rektörü Hadi hemen Erpniye 
ti. tatili yapacafı aöyleniyor. etmifladir. imkinlannı ıüçletiırmektedir. ıitwnittir. 
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ı, 1 i,._s_P_O_R_lım 
Bugün yapılacak 

lik maçları Aç çocuklara gıda ver•ek lçla Bugün üç stadda da liğ maçla· 
rı yapılacaktrr. Fener bahçe !'ta . 

:~~~~~~~ı;ı:~!aJ~~a.t~:=~~~h. Kızday Kurumu Umumi Merkezi yeni tahsisat ayırdı 
çe ile Güne' takımları, Şeref ısta-
dında Feneryılmaz ile Haliç, Is Ilk okullarda okuyan fakir ver cuk sayısı on beş bine yakın ol ( lira ile diğer fakir çocukların 
tanbulsporla Süleymaniye. Beşik gıdasız çocuklara Kızrlay kurumu duğu için Kızılay kurumunun ge- karınları da doyurulacaktır. 
taı ile Vefa Taksim stadında AJ. taraiından yardıma başlandığı nel merkezi yeni ve pek önemli Bundan başka cemiyet her a· 
tınordu ile Beylerbeyi Topkapı ile' m evvelce yazmıştık. bir karar vermiştir. Bu karara ym ilk pazar gününde vapur bi 
Eyüpj Galatasarayla Vefa takım Kurum kollan kendi mmtaka · göre, bütçeden ayrılan (11500) !etlerine ufak bir zam yapılmak 

ıarr;;r~~,:~a;~:ün •n dik:ot• ::r~~~İ~~:s:;:k te~:ııa~~~r.~"i<i! l '""'"'"G"'iii'i'p .......... ArCa~ .. ··-· ~~~~~:~~d~0=~~~~r::ı ;~ 
değer sayılan maçı Güneş - F e- ba~lamıslardı. j sis edilmesi yolunda teşebbüse gi 
nerbhaçe maçı olduğu için kuru~ tarafından şimdilik iki rişmiştir. 
hava iyi olduğu takdirde Kadıköv bine yakın ilk okul çocuğuna öğ Sahnede yirm\ b~şinci Kızılay kurumunun İstanbul 
ıahasmm diğer sahalardan çok le yemeği veriliyordu. Bundan san'at yılı mümessili bu mevzu etrafında 
seyirci toplıyacağı tahmin edile . başka okullarda talebe velilerin- , vapur sosyetelerile görüşecektir. 
bilir. den mürekkep hayır kurumlan Yarın Kızılay kurumunda bü 

M 1 Ü 
mn da bu yıl bin kadar fakir ço yük bir toplantı yapilacaktır. 

acr arın peşt f akımı cuğu doyuracağı tahmin ediliyor · Bu toplantıda yardım işin\n al· 
geliyor du. clığı yeni şekil üzerinde göriişüJe-

H b ·ıd· ~· .. M Fakat evvelce yazdığımız gibi cek ve yeniden bazı kararlar ve 
a er verı ıgıne gore acar. . 1 l 

ların en kuvvetli takımlarından ılk okul a.rc a okuyan gıdasız ço- ıilecektir. 
Üpeft üç maç yapmak üzere Ga. "'"''""""~"-"'""nm•:m•M:•"'' ... ""'"'""'""""'"' __ ..... •w--·--·----------
latasaray kulübiyle anlaşmıştır. Eregh şirketi Hahambaşılık 

Macar takrmr ay sonunda şeh _. ___ _ 
rimize gelecek, birinci maç yılba 
!t günü, ikinci maçı 4, üçüncü maç 
da 5 lkincikanun günleri Taksim 
atadında yapılacaktır. 

Ktlltllr i•l.,ri 

Direktör muavin
lerinin vazifeleri 

değişiyor 
İstanbul Kültür Direktörlüğü 

teşkilatında bazı önemli değişme· 
ler yapılacağını evvelce yazmış· 
tık. 
Duyduğumuza göre, bu değiş 

me!er arasında kültür yar direk· 
törlerinin vazifeleri değişecektir. 

; }3u · kültür yardir~.ktörlP.riır 
\ fl<ın Y :A<iı!ın Kadiköy iiçüııcti 
ort:ı okurdirektörlüğüne atanaca 
ğr ha her alınmıştır. 
D:ğer muavinlerin durumu da 

yakınc1a belli olacaktır. Açtlacak 
yardirektörlükler için ispekterler 
dıen Bay Şevki ile Bay Feyzinin 
ve kültür mensuplarının adları 
ge~;tn21:tedir. 

Sömestre tatilleri 
Universitede sömestr tatili ikin

cikanunun on beşinde başlayacak 
5 şubata kadar devam edecek 
tir. Bu 20 günlük tatil müddeti i
çinde talebe ve profesörler grup 
grup Anadoluya tetkik ge'.ıisine 
çıkacaklardır. 

Bu arada edebiyat fakültesi 
profesörlerinden Reyhenbah ta
lebe He birlikte kış sporlan yap 
mak üzere Uludağa gidlecektir. 

özel okullar için 
Özel okullar için yeni bir tali· 

matname hazırlanmakta olduğu· 
nu yazmıştık. Bu işle meşgul o· 
lan komisyon çalışmasını pazar· 
tesi giinü bitirecektir. 

Talimatname özel okullar ge
nel direktörlüğünün tetkikinden 
sonra okullara bildirilecektir. 

Satın a ınma işi çok 
ilerledi 

Ereğli kömür şirketine ait kö 
mür ocaklarının hükO.metimizcr 
satın alınması işi üzerinde ko 
nuşmak üzere Ankaraya giden 
Osmanlt bankası direktörlerinden 1 

ı. Galip Arcan 
Bay Buassiye, dün şehrimize gel· 
miş ve akşam üzeri Parise git- İstanbul Şehir Tiyatrosunun 
miştir. değerli san'atkarı 1. Galip Ar 

Ereğli kömür şirketine ait o can'm sahne hayatının yirmi be· 
caklar, Havzanın en verimli o· 
caklarıdttr. Fransız sermayesile iş· şinci yıldönümü önümüzdeki i· 
letile gelmektedir. kincikanunun on birinci gunu 

Bay Buassiye, şimdiye kadar kutlulanacaktır. Ogün ( cumarte· 
yapılan müzakereler. hakkında si) gündüz Eminönü halkevinde 
Fransadaki hissedarlara malClmat toplanılarak san'atkar için mera 
verecektir. sim yapılacaktır. 

lkincikanunda tekrar Ankaraya __ ....;;.~_,..c_e,ce Teneba.sıt tiyatrosunda aon ce 01an nay H aSSıye, au -- ~ 
Park otelinde kendisile görüşen kısa bir konfera s e c , 011· 
bir muharririmize demiştir ki: servatuvar muallimlerinden Ni· 

"Ankarada çok iyi kabul gör· met Vahit ile Nurullah Şevket 
dük. Hükiimet, Ereğli şirketini şan konseri verilecektir . . Ferdi 
dev'letleştirmeğe karar verdiğini Ştatser piyano ile Muhittin Sadrk 
bildirerek hu hususta icap eden 
izahatı da bize verdi. Şimdilik viyolonsel ile konsere iştirak e . 
huna dair tafsilat venneğe izinli decektir. 
değilim. Konuşmalamnıza de· Seniha Bedrinin Meterling' den 
vam etmek üzere ikincikanunda tercüme ettiği Evin içi isimli bir 
hükumet bizi tekrar Ankaraya perdelik dram, Galip Arcan'm 
davet etmiştir. Vaktinde gelip Molyerden dilimize çevirdiği Gü· 
konu§malanmıza devam edece· 
ğiz. Vakit kaybetmemek için hu lünç kibarlar isimli bir perdelik 
akşam Parise dönüyonrrn. Konuş komedi ve Yarasa operetinin bir 
maların neticesinden nikbinim.,. perd-esi oynanacalüır. 

Küçük bir yavru 
yanarak ö~dü 

Fatihte Türbe caddesinde 73 
numaralı evde oturan Nazmiye, 
~~çük yaşında bulunan üç çocu 
gıle mangal başında otururken 
kucağında bulunan bir yaşındaki 
Vedat ansızın mangal üzerindeki 
tencereyi çekmiş, tencere dıevrile· 
rek içindeki krzgın su annesinin 
kolunu ve kendisinin muhtelif 
yerlerini yakmrştr. 

Mühendjs Mektebi için 
gel en heyet döndü 

Mühendis mektebindeki "ye 
mek boykotuna,, neyin sebep ol· 
duğunu araştrrmak üzere Anka· 
radan Bayındırlık Bakanlığındıan 
gelmiş olan heyet, tahkikatını 

· bitimıiş, raporunu hazırlamrn ve 
Ankaraya _dönmüştür. ' 
Bakanlıgm bu raporu tetkikin· 

den sonra bir karar verilecektir. 

Hahamhane Meclisi 
Yakında seçim yapacak 

Becerano'nun ölümündıenberi 
Türk musevileri arasında haham· 
başı seçimi yapılmadığından, 
hahamhanenin idare meclisi dün 
tir toplar,ıtı yaparak Türk musevi 
leri umumi mecliSini toplantıya 
çağırmak meselesile uğraşmıştn·. 

Umumi meclise seçilecek nam
zetleri test.it etmek üzere dört 
kişilik bir komite kurulmuştur. 

Bu komite namzetleri tesbit e· 
der etmez derhal seçim yapılacak 
ve umumi meclis toplanacaktır. 

Umumi meclis, ilk toplanma· 
sında hahambaşıyı seçecektir. 

Diğer taraftan umumi meclis, 
Türk museviletjn idlaresi işleri i· 
~hı -.yrıca bir nizamnam ha:.ııı .. 
Iayacaktır. 

Cumuriyet prensiplerine uygun 
bir şekilde hazırlanacak olan bu 
nizamname hükumetin tasdikine 
sunulacaktır. 

Umumi meclise secilecek nanr 
zetleri tesbit için kuı:Ulan komite 
B. Jak Nahmias, avukat Gad 
Franko, B. Abraham Barzibay, 
Ye B. Danyel Ancelden mürek' 
kep tir. 

Yılbaşı gecesi liarlar ve 
eğlence yerleri 

Yılbaşı münasebetile bar, dan· 
sing gibi yerlerin sabaha ka"dar 
açık bulunmasına vilayet ve bele· 
diyece müsaade edilecektir. 

Yalnız bunun için kaymakam· 
lıklara istida vermek Jaz;rmdır. 
Bu istidalar belediyeye gönderi
lecek, yerine göre ruhsatiye harcı 
alındıktan sonra veı:ilecektir. 

Ortaköy F ukr~perver 
Kurumunun yardımları 

Beyoğlunda (39) uncu ilk o 
kulda okuyan fakir çocuklara bü 
tün bir ders yılı içinde laznn o· 
lan kırtasiye lev~r, Ortaköy 
fukaraperver kurumu tarafından 
verilmiştir. 

IGezintiler 1 
Pek Önemli 
bir iş 

ilk önce ağız.dan duymuftum; 
sonra gazetelerde de; okudum: 
Kültür Bakanlığı, "Özel okul" lar 
için yeni bir talimatname yapa
cakmı§. Daha doğrusu yapılmağa 
başlanml§ imiş. Son duyumlara 
göre bu işin bQ§ardman uğrunda 
lıtanbul Kültür direktörlüğünde 
bu mekteplerin müdürleri de ça .. 
ğırılarak bir komisyon toplanmq. 

Yurdumuzda bir "ôzel okul,, 
meselesi var. Bunu biliyoruz. 
Devlet bu kuramlara, elinden ge
len kolaylığı göstermi§tir. Ba ela 
gerçektir. Çevresi bir bütçe çem • 
beriyle sıkılan bakanlık, memle • 
ketteki okuma uteğini karıılcr 
mak. çocukları sokakta bırakmak, 
miiıbet bilgileri en ıııız kötelere 
kadar yaymak için hiçbir yardımı 
esirgemedi. Bu yüzden geni§, cö -
mert davrandı. Ydlardır süren bu 
yardımlarla yer yer özel okulların 
belirdiğini görüyoruz. 

Yalnız bizde el eğil, en zengin 
Avrupa ülkelerinde bile iıliyenl• 
rin mektep açmaları yasak edil • 
memi§tir. Amerika gibi altın ba .. 
bcuı olan yerlerde de öz.el okul· 
lar, hatta yepyeni usullerle çevri
len özel okullar var. Fakat fUruı
nr ela unu.tmıyalım ki, bu mekte,,. 
Zer çok sıkı bir kontrol altındaclıt"' 
lar. Neleı alışları bile ıaydı ve öl. 
çülüdür. Böyle bir kuramın bir ka
zanç fırıldağı, bir tecim tuzağı her 
!ine dii§ürülmeıine hiçbir vakit 
göz yummazlar. 

Gerçekte de öyle midir bil
mem: fakat bugün bizde "huıuıt 
mektep" deyince, gözl.erde bir i -
naruırlık, bir ku§kalanma, bir yii'S 
buru§ması btı§lar. Alclatılmıf ÇO• 

cuk babalan yaka silkerler, aylı -
ğını kaptırmıı hocalar, b'J§larını 
çevirirler. Piyaaada alacaklılar 
göğü• döverler. Del)let liselerinde 
dönen tembellerin cenneti, hay • 
lazların "pala." sı, değer.izlerin 
koltuk değneği ve cehaletin ıaha
detname labrikcm olan bir yC!re 
okul adı verilebilir mi?.. Eie'" 
varsa böylelerinin kökü kazınma
lıdır. 

Çünkü bu bozukluktan en çoli 
zarar gören gene özel okulların 
kenclüeridir. Doğru çalqan, kur · 
duğa ıeye okul diyen ve ona bir 
terbiyeci gözüyle bakan lıaaul 
mekteplerimiz olduğunu biliyo -
ram. 1 

Bunların maddi kayıpları yar 
nında, manevi zararları tla var .. 
Bir yandan gerçek okul yapmafl 
uğrunda varını yoğunu ortaya ko
yup eritirken, bir yandan da fÜP
heli it yapan adamlaf' durumunG 
düttüklerini görerek canları ya ... 
nar. 

Bütün bunlar göıteriyor iri, fil 
husun mektepler ifinde ktJfamalf. 
lan kahredecek, dalavera yolları· 
m tıkayacak keskin ve mun giJ. 
rüılü bir talimat gereklidlr. Ko • 
miıyon vaktinde toplanmqtır. Ba· 
şanlacak iıin büyüklüğünü bile , 
rek çalııacaklarına inanıyorum. 

· S. Gezgin 
ŞEHlT KUBlLA Y GÜNÜ -

Şehit Kubilayin hatırasını anmak 
üzere önümüzdeki pazartesi gü 
nü halkevinde ve üniversitede 
bir anım günü yaptlacaktır. 

Çocuk hemen Gülhane hastane 
sine götürülmüş, ilk müdavatı 
yapılmış, bir otomobille Şişlide
ki Etfal hastanesine götürülerek 
yatırılmıştır. Vedat bir kaç saat 
sonra ölmüştür. Bundan başka 
dün ihtiyar bir kadın da yanmış· 

tır. Firuzağada Süngü sokağında 
9 numaralı ev~e oturan 65 yaşın 
da Bayan Hafıze yıkanmak üze· 
re banyo dairesine girmiş, ayağı 
kayarak daha evvel koyduğu 
mangalın üstüne düşmüştür. Vü · 
ctKlunun muhtelif yerleri yanan 
kadın hastaneye kaldırılmıştır. 

Ortaköy fukaraperver kurumu· ------------
nun yaptığı bu iyilik bütün hayır 
kurullarına örnek olacak bir ma· 
hiyettedir. BAYRAM TATiLi - Okullar 

da bayram tatili önümüzdeki peı .. 

şembe günü akşamından birinci ·~r====:::========;r:======~;:=====;-;=============::ı kanun akşamına kadar devam e I '. 

Rum patriti 
vasiyetnamesini 
yazdırdı 

Bir müddıett{!nberi hasta bultr 
nan Rum patriği Fotyosun sıhht 
vaziyeti fenalaşmıştır. Hastalık· 
tan kurtulma ümitleri kalmamış 
gibidir. 

decek, derslere iki kanunusani 
perşembe günü başlanacaktır. 

ENSTİTÜLER - Universite 
nin nebatat ve havvanat enstitü 
leri teferrüatr şimdiye kadar Fen 
fakültesinin bulunduğu Zeynep 
Kamil konağmdla yapılıyor"du. 
Bu enstitüler önümüzdeki ay"dan 
itibaren üniversite bahçesinde ye 
ni yapılan Bioloji binasına geçe· 
cektir. 

Garson - Şimdi gidip polisi çağı · 

Dün hasta patrik vasiyetname· 
sini yazdırmıştır. Fotyos vasiyet" 
nam.esile, kitaplarını, kıymetli q
yasmr ve dint kisvelerini patrik' 
haneye terketmiştir. 

Bay Muhiddin Üstündağ 
Delikanlı - Matmazel sana yüzme - Oğlum ağlama, yarın ayağının Vali ve belediye reisi Bay Mu· 

ZEKAT VE FlTRENIZI HAVA si.midimi vereyim mi? acısı geçer. hittin Üstündağ sair günü Bursa· 
KURUMUNA YERiNiZ Müşteri - Polis çağırmakla ye - Annesi babasına - Yüzme simidi - Evet, ben de zaten yarın ağlıya- ya giderek Uludağa çıkacaktır. 

nrım •• 
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Merhametsizce 
dövüşüyor1ar! 

- Ü•t 1 incicle -·) 
mekte ve harekatın cephesi gittikı;:e 

geni:;-lemektedir. Yarın öbür ~ün tar -
ilat alınabilecektir. 

Cenup cephe. i genel karargiıhı, Ci
cikadan Dagabur'a naJ,lcdilmiştir. 
Söylendiğine göre, bu cephede Habeş 
orduları günde 2:> kilometre kadar i · 
lcrlcmektedirler. 

HEIJB/ı' AKSU,U l'E ,tDUJ1 ! 
Adisababa, 21 (A.A.) - Şimal cep· 

hesinden gelen haberlere göre. Şire 

vilayetinde başlQan muharebe henüz 
şiddetini kaybetmemiştiı . Habeşler 

"::ıiiddetli bir surette ~a\'a5maktadır. 
Habeşlerin hedefi mukaddes Aksum 
şehrinin ve Aduanın istirdadulır. iki 
tarafın zayiatı da ağırdır. I<'aknt Ha • 
beşler ağır ağ-.r iJcrlemektedirlt•r. 

l'l'Af,J'AN UÇAK/,ARI 110.ıT/lA 
ATAıJIIJ'OR/,'"tR 

Deddie, 21 (A.A.) - Höytcr ajan 
sı aytarmdan: 

Enda Seiasie'de iki saattenlwri gö 
ğüs göğüse şiddetli bir muharebe ce· 
rcynn et mel, tedir. lta lyan hı} ya releri 
kun·etlcrin biri birine girmi;;; olmala
rından ötiirü harbe müdahale edeme 
mektedirler. 

dır. Bunlar gizli bir tcL:;iz makinesi 
kurup, casusluk etmekte idiler. 

ITAT,YANLARA GÖRE 
'J'igrc, cephesi, 21 (A.A.) - l\"cşre . 

dilen bir bildirikte cephenin lıi<; bir 
tarafında deği~iklik olmadığı }azılı · 
dır. 

· Uçaklar, Selaklara cenubunda bir 
Habeş süel kolu ile hazı atlılıırı bom 
bardıman etmişlerdir. 

llOYOK BiR J!Ul/ART:IJE 
Adisahaba, 21 (A.A.) - Deccaz 

ifa) aleu'nun kuvntleri Aksumun 50 
kilometre garbinde ltalyanlarln bü · 
yük bir muharebeye tutu~mu::;larclır. 
Habe~ler, iki Jtal,Yan karakolu ile bir 
kaç tane de tank zaptetmişlerdir. Her 
iki tarafın da epey telefatı ''ardır. 
Tafsilfıt alınamamı~tır. 

10 1'ANK. 28 !JllTRAf,J'{JZ 
Adbababa, 21 (A.A.) - Ilah<'ş hü . 

kumeti ~\ksum'un elli kilometre gar 
bindeki Chire mınfakasında En<la ~i

lasi ve Oc,,.aichai merkilcrindcki Jtal
ynn karakollarının Habeş kıtaları ta 
rafından 7.aptedilrliği haberini te)it 
etmektedir. 

ilahe ordusu, ayni zamanda 10 
tank. 2 mitralyöz. 2 kamyon de ge· 
çirmi~lerclir. ltalyanlardan ) celi esir 
nlmdardır. Jtaly.rnlarrn ka~· bı çok 
büyüktiir. 

K11ZANll,J1N /l/R HARP 

1 Ankara Haberleri 1 1 e h i r d e 

ilk atış poligonu E Polis haberleri. Haliç Şirketinde 
kuruldu sına kimin tara- son vaziyet 

Ankara, 21 (Telefonla) - · fından öldürüldü? 
Memleketimizde ilk defa olarak Vapurlar tekrar ş rkete nı 
Ankarada inhisarlar idaresince Kasımpaşada de.re .içinde bt~ bıra '<ıl cak? 
bir atış poligonu kuruldu. Buradl\ luna~1 kadın cese.dı etrafmdıakı ~ a 
beynelmilel atış müsabakaları ya· t~hkıhata .chemınıyetle devam e ı Haliç ~irketi hirnedarlarıncla 
pılacaktır. dılnıektedır. ikisinin şırket:n idare nıeclisini 

K b
. ... . . Hüviyetini dün yazdığımız Es 1 protesto ettiklerini yazmıştık. 

U zlaq ıçın ına ismindeki bu kadmm kocası j Bu hissedal'lardan biri on iki 
Ankara, 21 (Telefonla) Abdullah ile Yugoslavyaclan sc hin, diğeri on altı bin liralık his 

Yarın gece Ankara Halkevind~ kiz av ev\·el kendilerile beraber se senedine maliktirler. 
Kubilay günü yapılacaktır. tık o . ırcil' l1. Arif isminde birisi tarafın Eu iki hissedar iclare meclisin 
kul öğretmenleri söz söyliyecek . clan öldürülmesi ~üphcsi kuvvet verdikleri protestor-ttn bir sureti· 
lcrdir. lcnmektedir. ni de ekonomi bakanlığına ve 

Rektörcün Bir kaç gün evvel lstnnbul<lan mic:lerdir. 
uzakla~an Abdullah ile Arifin Bnn'ar, prote:::tolarında idare 

Görüşmeıeri 
Ankara, 21 (Telefonla) 

Üniversite rektörü Bay Cemii 
Kültür bakaniyle görüşmektedir 
Görüşmeler, Üniversite hukuk fa 
kültesinin bu yıl değiştirilmesine 
karar verilen talimatnamesi etra 
f ındadır. Yeni talimatnamede ta
lebe lehine çok esaslı değişiklik 
ler yapılacağı söyleniyor. 

Ankara öğretmenleri-

nın çalJı 

Ankara, 21 (Telefonla) -
Bu gece Ankaramn ilk okul öğret
menleri bir çay ziyafeti verdiler. 
Ziyafette C. H. Partisi genel sek 
reteri Bay Recep Beker de bulun 
du. 

yakalanması için gittikleri yerle mecfü.:inin işi iyi yürütemediğini, 
re tel.ı.;raflar çekilmiştir. ~irketin hir çrkmaza gird~3'ini ge· 

Kadının. yanında bulunan hir çen seneler de söyledikleri halde 
kaç parasmr vernıeme~i yüzilnd{ln hunun gözönüne almınarlığmı, 
öldürüldüğii anla~ılmaktarlır. ~irketin zarar etmeden pek ala 
Yag"' satmıyor hırsız'ık calışabileceğini ileri sürmüşler" 

<lir. 
ediyormuş Bu iki hissedar iiç gün içinde 

Dün saat ı:z de Sirkecide De hissedarlar umumi heyetinin top· 
mirkapıda garip bir hırsızlık va lanmasım (a istemişlerdir. 
kası olmuş, hırsız yakalanmıştır. Bu müddet dün akşam bitmiş, 
Demirkapıda Ninos apartmıanına fakat hi~sedarlara his bir tebligat 
yumurta ve yağ ~atan köylü kıya yaınlmamıştır. 
fetli biri girmiş: Bununla beraber hissedarlaıın 

- Taze yumurta, taze yağ hu müracaati kanuni olduğundan 
var ... Diye odaları gezmeğc baş toplantının rnpılınac;ı zaruridir. 
lamıştır. Kiracıların hir biri mfü; Top1~mtıda hi~seC:arlar, ~irkc· 
teri çıkmadırrı halde adam odalı'L· tin Ya1mrlan tekrar devir alma· 
rı dolaşmakta devam etmiştir. sına k:ı.rar verirlerse beledive \·a· 

Habe~ çe,·enlerinden söylendiğine 
göre, İtalyanlar muharebe meydanın· 
da yerlilerden 200, muntazam kıta . 
lardan da 150 ölü bırakarak hezimete 
uğramış1nrdır. Bunlar arasında bir 
çok da subay ,·ardır. Habe lerin kayı 
hı ehcmmiyelqizdir, 

Londra 21 (Kurun) - IJabc:;oliler ------------- Bir aralık kiracılardan David purl::ın ~enelik l1st es:ni ·almak 
odasını açınca, birinin eşyalarını, şartile şirkete bıralrn.eaktır. 

CACUSLUK EDENLER 
Adisababa, 21 (A.A.) - Harns: Ha 

runürreşit müstear adiyle tanınmı;;; 
bir Alman gazetecisi ile Macar doktor 
Farago, hudut haricine kovulmuşlar· 

ikinci büyük muharebe.,ri Aksumun 
garbinden otuz mil hir Yt·rdc kazun
mı~ bulunuyorlar. Muharebe kanh ol 
muş, İtalyan ye llab<>-:; n~kerleri hifr 
birine kan:-mı:;; ve göğiic göğüse har· 
betmişlerdir. 

Faşist meclisi 
devamına 

harp 
karar 

.. 
sıyasasının 

verdi 
(ıl~am Birincide) fi ·at •Jl ~atıs....fjyat.uım inzibat , 

ra aşağı{laki Karar surefıni alkış · )\4s_~up.d~t·d ~ljy~tJ~rini, bq 
larla kabul etmiştir: kat'i anda kooperatif sistemini 

"Büyük meclis, İtalyan ulusu - ve siyac:al ekonomik müvazencyi 
nun zecri tedbir memleketlerinin takviye edecek veçhilc şiddetli 
hattı hareketinde tebarüz eden ve seri ve müsbet bil' :mrettc siddet 
cephesizlik ve mütearızlar karşı · lendiııneyi miitalea etmektedir· 
sında, hukukunun çok kat'i suret. ler. 
te müdafaasında sarsılmaz bir hal Büyük meclis öniimüzdeki 2 ci 
ae mutabık kaldığım ve genel al- kanunun 18 inde tophmacaklır. 
tın tebe~·~ü~de mu~avemet v~ za· tT AL y ANIN BESLEDtct 
fer azmını vıkarlı bır surette ısbat ŞÜPHE 
etmiş olduğunu mü~ahede ve tes· 
bit eder. · 

irf eclis, uzak doğuda medeni • 
yet davası ve ulusun emniyet ve 
istikbalinin yüksek ic:ıbatı için 
kahramanca çarpışan asker ve si· 
yah gömleklileı·e itimat selfıınları· 
m gönderir. 

Meclis, faşist İtalya icraatının 
·auçe tarafından vatanın mu 
kadderatr için tesbit edilmiş olan 
amaçlara erişmek için sarsılmaz 
kararla devam edeceğini teyit e· 
der. 

. Roma, 21 (A.A.) - lstefani a· 
: jansr bildiriyor: 

. Biiyiik faşist m~clisi yoldaş Vol 
pı tarafından verılen aşağıdaki 
beyannameden malUmat almış · 
tır. 

Endıüstri ve ziraat işcileıinin, 
rejimin sendika kurumlarına da· 
hil bütün iş sahiplerile işçilerin e 
min tercemam olan faşist konf e· 
derasyonlarr, bir ay süren ekono· 
mik muhasaradan sonra, teşkilat · 
landırılmış kütleleıin inzibat ru· 
hunun ve mukavemet iradesinin 
bu beyhude boğma teşebbüsiiniin 

. uzamasıyle pekişmekte olduğunu 
teyit ederler. 

Roma, 21 (A.A.) - Bi.iyiik 
faşist konseyinin kararlarını tah· 
lil eden yarı resmi "Giornale el' 
Italia,, gazetesi diyor ki: 

''Bf•ynelınilel vaziyet değişmiş 
değildir. Kaydedilebilen yegane 
hafif dıeğişiklik, !talyanın A vrff 
pa politikasma karşı beslediği 
şüphenin artmasıdır. Bu kuvvetli 
şüphenin sebeplerini ltalyan ve 
Avrupa aleyhtarı kuv\·etlerin fa· 
aliyetinde aramak lazım gelmek 
tedir. 

Bundan başka, paıiiler ve grup· 
larm tesiri altında bulunan ve 
günden güne fikir ve kanaat de 
ğiştirerek bu suretle verilen sö· 
zün ehemmiyetine sed ceken ve 
bir gün verdiğini başka bir gün 
geri alan bir hükfnnetle yapılan 
mukavelelere itimat etmek ınUş· 
kiildür. 
. Ilu mülahazalar Bay "ı..avalin 
sıyasasma karşı nüite\•cccih de · 
ğildir. Avrupa meseleleri hakkm· 
daki şasmaz görüsü mantıki "' ~ , , 
hakikatperestliği ile mesuliyetle· 
ı1ni müdrik olduğu malum olan 
Bay Lava!, müşkül bir vaziyette 
gösterdiği metanetle eski dost 
luklara ve büyük Avrupa işleri° 
ne karşı olan bağlılığım isbat et
miştir. 

MUSOLlNl YELS HAREKETiN 
DE BULUNURSA 

Bu konfederasyonlar, İtalyan 
müstahsillerinin, memlekete onu 
İtalyan ulusunun hürriyet ve fa· 
tiklali için ağır surette zararlı 
bulun2n yabancı ülkelerin muh 
telif esaret şekillerinden azami 
derecede kurtaracak olan gittik 
çe daha büvük bir ekonomik o- Londra, 21 (A.A.) - Ak~:-.ın 
tarşi temin(jcin ~iındiki ahval ver gazeteleri ltalyanmJıarbe devama 
şeraiti fırsat - telakki ettiklerini :katiyen azmetmiş olduğunu yazmak 
bevan ederler. ta ve Romadan aldıklaıı bir ha · 

·Bu'T<onfeder:ısyon1ar. faşist par beri neşretmektedirler. 
tisi tar:ıfmclan hazrrbnnnş ve Bu habere göre, Mussolini'nin 
sevkedilmekte olan icraat şubele bir "yeis hareketindG11 bulundu · 
ıi 'dahflindeki ve bilhassa maliyet ğu takdirde hususi bir meclis top· 

Edebiyat fa
kültesinde 

(Vst yam 1 nci de) 

birkaç bayan baygınlık geçirmiş, 
bazıları da bu çöküntü ve sarsın • 
tıyı ::elzele sanmışlardır. Bu ara
da felsefe şubesinde Döçent Nus· 
ret büyük bir kaza atlatmıştır. 

Say :fusr~ ~tüplJAn~do , bir 
kaç &a4L ıuesguı oıuıu~ü 'tam aışarl 
ya çıktığı zamttn lavan birdenbire 
çökmüştür. 

Çökmek tehlikesi gösteren bir
kac tavan daha vardır. Bu tehlike· 
ye ~karşı koymak için, bazı kori · 
dorlardan geçmek yasak edilmiş 
tir. Bilhassa orta salonda dolaş -
mak yasaktır. Bu salonun etraf m:ı 
bir ip gerilmiş, bu suretle tehlike· 
yi bilmiyenler ikaz edilmiştir. 

Fakat çökmek tehlikesi, Ede 
biyat fakültesini daimj bir kork• .. 
içinde bırakmaktadır. 

Dün bir Alman profesör. ders 
anlatırken gözlerini tavandan a. 
yıramamıştır; nihayet talebe pr~ 
fesörün endişesini anlamış, bu ta
vanın çökmek tehlikesinde olma
dığını profesöre söylemek mecbu. 
riyetinde kalmıştır. 

Bu serait altında Üniversite e· 
debiyat fakültesi dershane ve se· 

minerlerinde emniyet kalmamıştır. 
Yapılacak iş, tavanlar yapılınca
ya kadar başka binada derslere 
devam etmektir. 
ÖTEKi BiNANIN DUY ARLA· 
RINDA DA CÖKMEK TEHLI· 

KESi VAR 
Üniversite binasının, Süleyma· 

niye camiine karşı olan duvarla· 
rında da tehlike vardır. Son gün
lerde bu duvarlardaki çatlaklık 
lar daha ziyade artmıştır. 

coın.,uı'llı.~n'""ımııım""""""ı""'nnnııntttnıınmıırt1111mtı•mNU111nnı11unı11• 

lamak için bir pl[ın hazırlamıştır. 
iT ALYA RESMEN CEVAP VER 

MlYECEK 
Rom&, 21 (A.A.) - · ft!ll~·a -ı 

Frnnsa - tngiliz tekliflerir.e dip
lomasi yolundan resmen cevap 
vermiyecektir. Yarı reşmi bir su · 
rette bildirildiğine göre. Büyük 
Meclis, hükumetin vermey~ hazır

·landığı cevabı 18 hiıinci kanun • 
da tetkik etmiş ve fakat Sir 
Hoarc'un istifasiyle İngiliz kabi -
nesinin tekliflerden va~geçmesi 
her tüı 1ii te~cbbüsü fav,iası7. hale 
getiı miştir. ~ · 

Paris ve Londra h~l:fınıetleri 
haşka teklifler vaptıkları takdir
de, bu teklifler dikkatle tetkik e· 
di1ecektir. Fakat ttalya !lcri yfüfr 
vtisiinc her ı~aldc devam elmck -
tedir. 

sandığını karıştırmakta olduğu 
nu görmüş ve hiç tammadığı hu 
adamın muhakkak bir hırsız ola 
cağına hükmederek telaşlanmış 
trr. 

Bu halde hırsızı kaçıracağım 
düşünen David, hemen oda ka 
pısını arkasından kilitledikten 
sonra karakola koşmuştur. Sonra 
hırsız yakalanarak karakola gö 
türülmüştür. 

S:ohi:4 cf.ıhnınn'" iia4.l•İ ..,, • .n..,.·--
giymekte olduğu ceketin cebinde 
bazı resimler bulunmuştur. Bu re 
simler arasında tanınmış ebeleri 
mizden Bayan Şahinin de ı esmi 
vardr. 

Bunun üzerine ebenin Ebüssu 
ut caddesindeki evine gidilmiş 
resimler kendisine gösterilmiştir. 
Bayan Şahin resmin kendisinin 
olduğunu söylemi~, evinde iki gün 
evvel yapılan ba~ka hırsızlrğr ela 
haber vermiştir. 

Blt sırada hırsrz;m i1zcrinde c;ı 
dan ceketin ebe Bayan Şahinin 
torununun ceketi olduğu anlaşıl 
nuştır. Bu yumurtacı, bil' kaç gün 
önce de Ebussuut caddesindeki 
evleri bu suretle dolaşarak ya~! 
ve yumurta satmak istemiş \ ' C l' 
be Bayan Şahinin evinden toru 
nunun elbiseleri ile bazı şeyleı 

Kadıköy Su Şirket;nin 

idare şekli 
Belediyeye hağlr sular id·ı.resi 

meclisi dün sabah Yali ve belediye 
reisi BaJ' :Muhittin Ustüntlağm 
başkan htında bir toplantı yap· 
mıştır. Hayli uzun süren bu top· 
lantrda irlarenin bir senelik çalış· 
masr ve heledivece ~atın almma· 
·----~- ı.. ... .h;..,...1.,. - T1' - .Jwl~...._-

Şİ rketİJlll1 idare şekli etrüfrrtda 
görüşiilmii~tür. 

İmnııuı 82lrdi4l1i Bugiin saat 

S2hir1Yyntrosu ıo _da 
Çocuk tıyatroıu 

111111 11111111 15 te ve ak~am 
20 de 

...1 
111111111 

Fransız 

SAZ, CAZ 
Yazan : 

l·:krem P.e ·it 
:'.\lüzik: 

< ema l Rer-it 

çalmağa muvaffak olmuştur. Tin/,/ TUU.\'ıt 
Sirkeci civarında son giinlercie 

daha bazı hırsızlıklar olmuştu. 
Failleri aranmakta idi. Bu arada 
Boğos arlında hirinin makinesi 
çalmmı~tr. 1\T akine satılırken hu 
lunmus. fakat satan ele geçirile 
memişti. 

Büyük Open.·t 
\'aıan: l\tahmuı \ C ->••• 1, ~} ÜZİk: 

St•zai n Sryfettin A ·af. W o:t• giintlCz 
açıktır. Telt•fon 11 l!l. 

Fiyatlar :2:-.,_:-,o 7:i-l l. Locn: •oo.:·oo 
Bayramda her gün :? matine 1'! \·e 16 
da l:l nıatinelcrinclt' talebe) r tc:ızi • Eir kaç gün önce de terzi Ya 

ninin ôükkümndan bazı eşyalar lfıtlı. 
~-~~-~~--~-------~ ç~.lmmıstı. Yakalanan hrrsızm 

hep Sirkeci civarında dolaştığı Naşit -- Ertuğrul Sadi 
anlm:ılımş olduğundan şüpheler 
bu adamın Uzerincle toplanmakta 

'.tıp 

TRAMVAYLA ARABA - 755 
numaralı vatmanın idaresindeki 

lJALIDf; 

Selı::adebaşı TURAN Tiyatrosunda 
Bu gere saat 20,30 da 
l'mumi arzu üzerin<' 

tramvay Şch;;adebaşmda Küzı Beynelmilel hii) i 
mm arabasma rarım11~. . araha 

llA lll,ET 

haile 7 perde. l\Iatir: 
hasara uğramış, Kazını ile müşte ı:> de ( !Jiı avu>i ate~J 
ri Nuri hafif surette yaralanmış· Her tarafa tramrny 
!ardır. Telefon: 22127 

KAPILAN ÇANTA - I3eyoğ ------
lunda Thtarik soka~ında oturan P ARCALANAN OTOMOBiL 
:\larika evine gideı:ken, Şükrü is - Vatf;rnn Mustafanm idaresin· 
minde biri elindeki çantasını kap deki 174 numaralı Harbive -
ınrs. kaçarken yakalanmıştır. Fatih tramvayı Bahçekapıda 2285 

DAYAK - Kasımpa~ada U numaralı otomobile çarparak pat 
7.Lınyolda kılweci lsnıaili bir ala çalarıı1ştır. Şoföre bir şey olma· 
cak yüzünden l\Iehmet ve karısı ımştır. 
Leylfı. fena halde dövmiişlerdir. ŞAKALAŞIRKEN - Sultan· 

OYNARKEN - Sultanahmet· ahmet parkı karşTsmda aşçı çıra· 
te Üçler mahallesinrle otur~n ma ğt Ramiz ile Ha~~n sakalaşırlaı
liye memunı Ahme<lin kızı <i ~·a kerı lfasanı:n elinrleki ekmPk br 
şında Güzin çeşme başında oy· çağr Tiamizin ~ağ koluna saplan· 
narken düşmüş, yaralanmıştır. ımştır. 
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'[ HÜNLER ' c~ ıı 
~· en~lL~ttLun l1 
.> 

"/pek,, Sınema&ında ~ 
---~~~~ B81em: 37 .. 

Hünler yıldırım gibi 
saldırmağa başladılar 

Bir parlamento . . 
manevresı •l•dlstu Kabraınaaı -- - -

Bu filmde sömürge havası esiyor; hız, 
son zamanda burada gösterilen lnqilız 
istilasına ait filmlerden 3 iincüsüdür ! Hünler Gol topraklarım istila 

e'aip dururken Roma imparatoru 
Valantiniyen Vizigotlann kralı 
Teodorik ile müzakereye girişe · 
rck ittifaka almak için uğraşıyor 
du. Hatta kralı kandırmak mak · 
sadile Attiladan aldığı mektubu 

bir ihata çenberinden kurtulduk 
tan sonra askerlerini arabaların 

himayesine çekti. Harp sahnesi 
üç yüz bin kadar ölü ile dolmuş· 
tu. Ölüler arasında Vizigot kralı 
Teodorik'in de cesedi bulunuyor 
du. 

----------------ı Son zamanlarda Jstanbalda MmlP 
"ı ürk,, Sinemasınaa _;_ ıe haTUI esen filmlerin paterll..a 

da göstermişti. Teodorik bu hare Attila müdafaasını tanzim et· 
ketin Vizigotlara karşı olduğuml meğe çalışırken, Aetiyüs'ün buna 
anlamış ve Roma ordusile birlef: meydan vermemesi ve takip et" 
mişti. Attilanm bu ittifaktan ha ' mesi lazım gelen yönü yapmamış, 
beri vardı. hücumda tereddüt göstermişti. 
Şimdi şimali Gol topraklanna O, kuvveti tamamile bilinmiyen 

hakinı olmuş bulunduğundan Vi · Hünleri tazyik etmekle, elde et 
zigotlan ezmek istiyordu. Onla · miş olduğu muvaffakıyeti şüphe· 
nn Roma ordusile birleşmelerine ye düşürmek istemiyordu. Vizi· 
mani olmak için bunu bir an önce gotlarla kralları Merave zaferi 
yapmak lazımdı. Bu sebeble pay ni tamamlamak için hücum etme 
tahtlan olan Tuluz üzerine yürii· ye teşvik ediyorlardı. Onlann 
meye başladı. maksadı Çok zengin olan Hün 

Sen ve Negam geçti. Trua ile karargahını yağma etmekti. Ya· 
Sensi aldı ve Orlean önüne gel · nm bir muvaffakıyetle kalmanın 
di. doğru olmıyacağım söylüyorlar 

Romalılara yardıma gelmiş o · dı. Fakat Aetiyüs gayet ihtiyatlı 
lan Alenler, Luvar irmağı geçit · ve açık görüşlü bir general oldu 
lerini muhafaza edeceklerdi. Fa ğu için bozguna uğramadaktansa 
kat Hün ordusu görününce geriye yarım zaferle kalmayı üstün tu· 
çekilerek geçitleri serbest bırak · tuyordu. 

Fransu Baıuelıili (Laval) ge
'en gün medm mebatanclan iti 
mat reyi utemefe mecbur olmtlf 
oc neticetle eheriycti lıaannn,tı 
O P,. medu lıorüloranda •aer . 
/ren lıendmne malaolil zannettifl 
melnularclan birine yalılGfnUf: 

- Yahu, ıen benim aleyhimcle 
bafunayormllf1Un, öyle mil,; tle · 
rnİf. . 

Muhatabı hir belılemeclifi böy 
le bir mol lttırtumfia lıolınca lıen· 
Jilini fafmİn irin: 

- Yemin ederim, .U. yanlıı 
.ö,femifler. Bilalıia ,..Muma lıar 
fi büyiilı bir mahahbetim oarclır., 

Diye cevap vermif. 
Parlamento manevralannJa 

malür bir ütat olan ( Laval) bu 
hrsattan ufilade ..... tlerlaal 
hnddine muhabbet aneJen me· 
balU ~ •~ ile ilmm dmİf :-

- Ôyle İN bira IOnra itimaf 
reyi utiyecefim. Bana rey verir • . , nn • ., 

7 elef on rehberinde· 

tılar. Metz şehrinin alınmasın · Hünler geceyi büyük bir sıkın· 
dan yirmi üç gün sonra Orlean tı içinde geçirdiler. Eski adetleri· 
muhasara edilmişti. Bu şehrin va; ne göre, bütün varhklannı karar 
lisi olan peskapus Enyan kıtlığa, gahın ortasına topladılar. Eğer 
hastalığa ve müdafaacılann ta . düşman saldırıp ta kazanmaya son isim 
katsiz kalmasına rağmen iki mü · başlarsa derhal bunları yakacak- AmerilıaJa relıoran her neoi 

tr ~~da bulundu. Yardıma gön Iardr. Romalıların ellerine düşiir: kıymetlidir. l4clamın biri de adı 
r HMtHtn Roma ordusu getdtM za · mektense k la ki H"' 1 h . . ıs".. an rmı ve çocu arr mmaaı ile iltilaar eder larartnaf. 

man un er şe re gırmış yagma· m öldüreceklerdi. /.,,.; (Z. Y.) laarlleri ile baılı7f111 
ya başlamışlardı. Sabah olunca karşı taraftan ba adam ba imtiyazı tam yirmi 11! 

Bu kuvvetin geldiğini gören hiç bir hareket olmadığını göre· maluılaa etmif. Y alna .on yıl 
Hünler şimale doğru çekilerek rek cesaretlendiler ve vaziyeti hnclüin• bir rakip plıaralı ba im
Şolonun şarkı şimalisinde toplan anlamak için etrafa keşif kollan tiyaa almqtar. Ba mretle telelon 
dılar. Attila burada süvarilerin relahrinde aJını en •ona wesirme-

gönderdiler. Gelen haberlerden i• mııoaffalt olan yeni ıampiyon 
manevra yapabilmelerine müsait anlaşıldığına göre, hücumdan Umi İN (ZZ) laarllan ile batlı 
bir saha bulmuştu. lşte bu saha menedilmiş olan Franklarla Vi· yor,_,! 
d8. Roma ordusunun hücumunu · ti ·· · R d 0'1]a 'ayacakmış •• zıgo ar gucenmış ve oma or u- ıj 
bekliyecekti. 

Once mukavemet etmeden sunu bırakarak çekilmişlerdi. Bu Kö,liinün 6a6cuı öliyorJa. I 
iyi bir fırsattı. Attila yalnız kal mama fOiırmalı ~n eiHlen pitı 

Hünlerin geçmesine meydan ver mış olan Roma askerlerine hü· imamın eoine gelJi. Kapıyı ycıoGJ· 
mi§ olan Franklar bu sefer Ro· cum etseydi, belki de kendisi i· ra ,aldı. O. Jalıilıa .onra bir Ja. 
JQa ve Vizigot ordularının geldi çin müsait bir netice alabilirdi. ita, on Jalıilıa wesince bir Jalaa oe 
ğJni görünce krallan Meravenin böylece iir _, hJNya ~malıta 

andası altında Aetiyüsün or· Fakat her nedense içine evham Jeoam etti. Nihayet imam ayana
girmişti. Yeni bir harbe tutuş· ralt penceretlen ...ı.r.Ji: 

una iltihak etmişlerdir. Karşı k _ Canım biraz hı-'ı 19al·--' 
1. .. - 1 · ı "ki d"' ma tansa, Roma imparatorluğu· " • -· .... ~~ıya ge mış o an ı uşman - Sai rahatsız etmelı isteme · 

rd h ·• ta k · · nü elde etmeyi daha müsai~ bir o u enuz arruza geçme ıçın Jim Je ... 
tereddüt ediyorlardı. Aetiyüs zamana bırakmak kendince da· - Pelıi, ne oar,,.. olntat? 
beklemekten sinirlenen Hünleri ha uygun görünmüştü. - Ben eoJen plıarlıen ba6oıtı 
'daha ziyade yormak istiyordu. <Arkası car) ölmelı üzere üli. 
Güneşin dog" dugu" dakikadan sa· ----------- - SimJi ölmiiftür Jemek? - Zannetlllcm. Y amntla 6iı 
at üçe kadar hiç bir hareket gö· L Dlkemlzda 1 adam bıralıtun, ü •elinceye 1ııı . 
riilmedi. Nihayet Attila hücum em R il dar 0yalıY'JCfliam oaaJetti. 
rini verdi. Eskişehir - Balıkesir treni -----------

Tuhaf tuhaf kürklerle sannmış bir adam çiğnedi Yeni Eaer ler 
olan Hün takımlan ~~thiş sesler Eakifehirden Babkeaire ıit· Hemşeri 
çıkararak yıldınm gıbı saldırma mekte olan poıta treni Emet ilçeai Gördöiti raibetten cearet alarak 
ya başladılar. Roma askerleri hizalarında bir adam çiinemittir. "He•teri" adlı siyasal halk ruetesi 
korkudan donmuş gibi bir halde 1:ren. ~za yüzünden bet 1&&t ıe- cama ve pazartesi olmak üzere hafta-
idiler. Saflan~ı sıklaştırarak cıknıııtır. da iki defa çıkmaya hqlamıfbr. Renk 
mızraklannr ileriye doğru uzattr Izmirde park il ranmler, ıtizel yazılarla doludur. 
Iar. Bu suretle Hün süvarilerine Hediyeleri vardır. Fiyatı yiiıpara .-

İzmir belediye parkında yaptı dır. Tavsiye ederiz. 
ka111 mızrak ve kalkanlardan ya rılacak olan Kültür parkı hazırlık- -----------;.o... 
pılmış kuvvetli bir set teşkil etmiş lan bitmek üzeredir. Parkta LuJu. Türkige lı Bankaı lıtanbul fUbed 
oldular. trom aiaçlan dikilecek, ı...m ıu- direktörllJğinden: 

·~ Bankaınmn Jatanbul, Beyotlu, GL 
Attili, bu ilk hücumda Roma saf lan kaloriferle ıııblacak bir JÜZ • lata pbelerlle Kadıkiy, Ualdar, Be

larınm parçalandığım zannederek me havuzu yapılacaktır. yuıt ajanlannın ramazan bayramına 
en iyi askerlerini merkeze topla Bahkesirde de ışık maske- teaadUf eden birind klnunun 27-28 
dı. Fakat çok geçmeden cenah· leme tecrübesi yapıldı -29. unca cuma, cumartesi, pazar .Un 
larmın Vizigotlarla Aetiyüs'ün leri ile yılbapna tesadüf eden 31 in· 
7ardımcı ıtfkerlerile sanlnıaya Balıkesir ve Erdekte ayın 18 d salı giln8 llleda sonra " ı ikin -
başladığını gördü. Bunun için ya zinde yapılan ıtık mukeleme tec- d kAan 1931 (&11&111 .. sini bpab 
pılacak yalmz bir hareket vardı. rübeai çok iyi aonuçlar vermiftir. baluatlanalacatı •YI• •'1terllerlınt· 

Yirmi dakika ıüren tecrübede hi~ • llildlrilir. 
O da arabalan toplayarak ric'at bir qık yakılmamıı, halk Proır&· 
etmekti. Hün hakanı bu suretle mı tatbikte kuur 1Öltermemittir 

Türkİfle lı Baııluısl 
,,,.,.,,., Ş111hti 

- - - - - ~ biribirlnl takip ettL "Saray" sime ... 

"filıll' ıstı~ ıvı•ıe sında gi9terllen "Bozambo' filmi la· ıtlterenln ftlal ettıtl ve kendWae 
IÖmilrp yapbfl yerlere medenl7't 

·~ ı ı· ı • sittlrdiiilnl açıktan açıla pro,..... 

il er 111 da edf)-orda. "Samer" de .-.rııea 
• n • • "'Batdat yolu,. filmi, ayak butJfı yer• - - -7 igatronun dar ieltnili 

araaında kıoranıgorl 
"KUfiik tarife,, isimli sahne Neria. 

den miUbem olarak E. Burri tarafın
dan senaryosu yapılan "Ebellnsm 
kızları,, filmi, bu hafta "Türk" sine • 
masında "Gönül, istediilne ıider" a
diyle cösteriliyor. Fakat, bu filme ba. 
ra4a mutlaka başka bir ad takılmak 
Jl11111relfyona, mevzaa ve bllbula 
aonua ıöre "GönUI, latediiiae ıl · 
der,, yerine "Ktlrk, öcll7ene lider,. de
mek daha uygun dllterdll 

Raynhold Şüntaelin rejfalrlQtlnU 
yaptıjı bu Almanca aözlfl filmde Kete 
fon '.Nari, Villl Fri~ Haui Niyze, A· 
dele Zandrok, Daral Servaes, Hana 
Mozer, Gustf Valda'f', Lim Ho)Sfah 
oynuyorlar. Filmin mevzuu, laaea an 
Jatltla, ktlrklil bir manto sahibi ol • 
mak i&tlyen 23 yqında ve evli bir ka
dınm aptJiı fena yoldan reri çenil· 
mest için OD seldz )'afllldaki, YBfl Jdl • 
çllk, fakat ersin diltflnlflU rolfbll 
OJlllJSD knkarclepnln yapbfl all'&f
maclı. Tabii bir takım detay da 'f'U. 

Bu detaylar arasında senpne de ek· 
sik detti! 

Bıı filmdeki mevzu, sahnede em -
•Hne ~ rasgeHmft komedi mena •• 
Janndandır. Ve bu film de, bu hafta 
"Saray" sinemasında rösterilen •öm
rünce seninim,, filmi ıibi tiyatro tek
niğinin ™iri altında kıvranıyor. Si. 
nema tekniiinin dekor renifliti ve 
gösteriş elverişliliğinden gerek oldu • 
tu gibi latif ade edilememiş, vak'anın 

Banli Nigze, Almanlann tanUlllllf 
blr arliltidir. Bir müddet öna öl& 
"Gönül, iate41iine gider!" lilmlndeld 
rolü, ıon rollldllr. 

yürüyüşü ve ar&tler ldeta dlrt du
var içinde sıkıflp kalmıfl:ırdır. Jatu. 
yon ve 1'ir, iki karlı aobl mansara • 
aı istisna edilirse, allneler tekrar tek 
rar •ütüncü dükklnında. Kontun e • 
vinde, pek kısa olarak da kUrkcU mL 
fazasmda. lokantada ve bir vapa r 
çerisinde ~1or. Aptı yakan..,. ... 
le- Hlliaa, çen'818 ftbadllk büı • ı 
mından zeıilfn delll, fakir de•ek da· 
ha yerindedir! 

Ustelik anki ahnede oyıuyorlar
ml§ ıfbi ~ konqturalan artistler L 
~n, bu kadar dar clekor içerisinde fil-1 
mi mnlandmnak, haddinden fazla 
sorlapuı oluyor. Onlar, bu işi na •

1 sıl yapıyorlar! 

Kete fon Naıi, benimsenmesi ıttn bir 

de lngiltereye kaqı ıetenl hain bir 
tip olarak pklllendlrif ve onan nud 
mahvoldutanu cleterlt yoll• bir film· 
dl: 1...Uterealn f"'ket •• samtlnd• 
dem T11111)'0rda. Bu hafta •t,..k" si • 
aemasrnda ı&lterilen .. Hindistan kala 
ramanr;, filmi de fqtlterenin 1'147 ta. 
rihlnde Hlndlatanı nasıl fetllettiiine. 
na.ıl baskı altına aldrtına dairdir. 

Mnzaa. 81nemanm butırclıtı el 
propammda da "Filmin ınen11a m.. 
dlstanın lnıtllzler tarafotdan. ...a 
i11&l edlldiiiaf ıöeteren bir fekli ... 
dir., cllye anlatılcblı ıtW 01an n tBe 
mi •1Rdei'ken, bir yeriDde Tlrkpt 
yan ile bala )'Olla "llnbr bit deJt, 
tfmall Hfndl8tanda htlktlmdrtlrorthl.. 
satırlannı okuyoruz. Ba •Hunhar de
li., denilen adam, Seradlddnle ta • 
ınindeld Hint E•fridir. lnıtJiz isUJle 
sına boyun efmiyen, 146 JngiUz ildl
rtlnce berine )'ilrlnen ve ken4~ 
brfl ın,tJUlere uyan ameur Calett 
ileri alrlllen Hint Emirit 

"Hindistan kahramanı,, filmin• 
bllraman olarak ortaya konulan a • 
dam, lnsiltereye zenıtn bir domln1'09 
laedl19 eden istllla Klayfdlr. Ba ro-
18 Ronald Kolmn )'apıyor. Mnzan 
seTgf ekinde yer tutaa, oaaa karim n 
lünil yapan Lontta Yanıdır. l'Dala 
re]iilrl Blpri Bo1Mlaftllt9r. rna
sızea IÖzltl olan filmin diyalos km • 
mı, Mal'llfl DIUaamelindf. Vak'ama Pi 
till tarihe lire, film tabii k•tl•e.. 

Me..zuun lnrflteredea ı.,u .... 
leketler lpn, llele elllpel')'&Hnd ke • 
senkes reddeden memleketler için ar, 
ktnbjma, yakanda bir ka~ pql De 
dokunduk. Filmin budan ite taraf .. 
na selinee, reji ltlmrel fena detf:ltllr. 
o,...11 ıttı.riıe de olduk~ bil Mft 
zuDdan tek memlektin hOf)la•alr, 
vak'uı tek meleketf yaııt. tactJteNJI 
sempati ile alüalandma fll•ia, ... 
at eepheal, blue ıntlsbet, fakat rnmna 
eephesl, JDenff 1 

roldecUr. Hele bia etekli elhlle liT • 
mit olarak oynadıiı sahnelerde, Plll 
bir kız rolünde iken olgu bfr ·Udı • 
nın rafinesini muam bir halde tak • 
lide çahpnak ve muvaffak ol...U, eL 
bette çok gilçtUr. Blyle rollercle la• 
1&n r&lterebilen, pek azdır. BltaW 
Berperl bu tandakl rolleMe ea • • 
tin olank not edebiliriL Kde toa 
rl ile aralannda fenala fenU ful 
ol dutu mubakka ! Eter ima etekli ele 
blae giymesini, öteye beriye ~ram& 1 
m, kO§lllUIP~ bir ıenç kız rollln•e ._. 
pn mahiyetinde sayanaım, Kete t• 
Nqi rolbln ba kmmında .__,,. 
elmqtar. Ancak, kefke reJfllr .. 
pnz kahktan hayli uaJdapll J1Wl9 
yakından ıöetermekten ~· 
Çlaki pnç kıs rollndeld yıldıııa aı... 
lak ..-..ındekf ıersfnlfiln ıntek ~ 
lfte ytlstattaP ha1Hden hayli) e bel• 
il oluyor dolnn ! , 

Biti• artlstler, filmde ahnecte ._ 
na11§ latibanu gidermek l(ln arül 
bir enerji aarfecliyorlar. Villf ~ 
filmde ytik18 olınacbtnu kayclettlktea 
aonra, Haul Nlyzenfn, bir •ldd.el 
lnee ilen bu yqb artistin en IOll 19' 
18 olan ba ftlmdeld rolti•de h .... 
yeti hakkında lpret edelim. Ba. • • 
•un hakiki kıymetini keatirıaek illa 
yeter o)murna blle, ıene bir flkb' w.. 
rlt mahiyetindedir. Onu daha 
gireıneyiş, hem filmin :JUbrda • 
bit ettllfmlz bnra, ••• ele a.a 
llfnla o sırada hata ıve yorpa _. 
aap delayısile ola prektlr. 

Mevzu yeknesak bir blcle 

(Lıiı/cn Sayı/ay_ı çer>i,...}; ' 



Sigortacılar 
Fransızcadan 

"Ulııs,, un dil yazıları 

Güneş - Dil 
Teorisi üzerine notlar 

IH. 
f (V. + ğ) Eki Meselesi 

Emil Huven sigortalar müfet { 
tişi idi, otuz yıldanberi çalıştığı 
sile d, i, ş harfleri çrktr. Oh ne 
kıllr bir içtimai mevkii olsa, ne 
iyi olacaktr? Olacaktı amma, 
yok işte ! Oteye beriye başvur'dU" 
ğu, aklından bin türlü projeler 
geçirdiği haldle hiç bir şeye mu
vaffak olamıyordu. 

Bu böyle sürüp gitmezdi ya. 
Bir gün nasılsa talih şaşn·dı da 
karsısına arkadaşı Kuttiyer'i çı 
kardr. 

Kuttiyer diyip geçmiyelim. '.A· 
kı1lr, açıkgöz bir adam'dı bu! Bir 
köşede bir '.Amerika sigortaın 
kumpanyası keşfetmiş. Bu kum· 
panyanm bir de mümessil ara· 
dığınr öğrenmiş. Bu iş için bir a· 
dam düşünürken aklına Huven 
gelivermiş. Otuz yrldanberi si· 
gortalar mi.ifettişliğini yapan Htr 
ven için l;m iş biçilmiş kaftandı. 

tki arkadaş bunu konuştular. 
Karar verildi. Ertesi gün müfettiş 
kumpanyaya gidecek, imtihan 
verecek. Ne de olsa biraz çalış· 
mak lUznn. Huven ic'ap eden e· 
serlere ~öyle bir göz gez'dirdi. 
İmtihana gitti. Muvaffak oldu. 
Miifettislikten kumpanya mürnes 
sil~iğine terfi eden Huven, arka· 
daşile bir kahvede buluştular. 
Işe nereden başlamak lazım ol· 
duğunu konuşuyorlaidr. Öteye 
beriye baş vurulacak sigorta e
dilmek istiyenler aranacaK, kay 
dedilecek. Güzel amma ilkin kim 
"den ba~lamah?. 

Bunun da kolayı oulun.du. Bir 
lıigat kitabı alarak kapalı gözle 
sayfalar ar~sma bir toplu iğne 
sokuldu. Kitap açılınca "Ü,, har 
fi çıktr. Şimdi bu harf ile başla· 
yan meslekleri düşünmeye baş· 
!adılar. 

-ütiici.iler! 
- Adam sen de, hiç ütücüler 

:Kendilerini sigorta ettirirler mi?. 
- Üniversiteliler! • 
- Bak bu fena değil. Fakat 

hangileri? 
Onun da çaresi bulundu. Gene 

iğne usulile sayfalar açıldr. Sıra· 
sile d, i, ş harfleri çıktı. Ovh ne 
iyi, ne mükemmel! Dişçiler de
mek. Eh on1arın paraısr var, ha· 
yatlarını sigorta edebilirler. He· 
men meslekler kataloğunu açtr 
Iar. Burada da iğnenin göstere
ceği talihi aradılar. F harfinde 
Fermanvil vardr. Yanında a"dre· 
sini gördüler. Çok güzel! Şapka; 
Iar. haşa, bastonlara kola geçi· 
rildi. Kahveden çıktılar. 
.....,,u.m~tnMlınımıt~ıu·~·· .......... 

giderken, bir aralık Adele Zandrokun 
görünOşU, bn yaşlr artistin saheneye 
girişi. fflme taze bir hava getiriyor. 
Rblü az sürmekle beraoor, filme can· 
lılık katıyor? 

1 

Daha erkendi. Böyle olması da 
lazmıdr. Çünkü hastalar gelmeye 
ba~Iayınca dişçi ile görüşmek 
mümkün olamıyacaktr. Dişçinin 

muayenehanesinde iyi karşılan
dılar. Fermanvil selam verdikten 
sonra sordu: 

- Bir emriniz mi var? 
Huven arkadaşına göz krptı:k 

tan ve bir öksürükle sesine akort 
verdikten sonra dedi ki: 

- Biz hasta 'değiliz, tedavi i· 
çin de gelmedik. Sizin haY.atmr 
zr düşundüğümüzClen buna dair 
konuşmak istiyoruz. Doğrusu 

genç yaşınızda bundan · bahset· 
mek uygun değil, lakin 'düşünme· 

lisiniz ki insanlar fanidir. lld 
gün sonra, yahut yarın, yahut ou 
aKşam ne olacağınızı bilir misi 
niz? Talihin meş'um parmağı si· 
ze uzanmış olabilir! 

- Felsefe laznn neğil, hele 
bugün, bu saatte bana ihtiyacım 
olmadrğını biliniz. 

- Öyle amma, arKanızda br 
rakacağmız sevgililerinizin vazi 
yetini düşilııaünüz mü? Karmrz, 
çocuklarınız, bunlar yoksa bile, 
çok sayın anneniz... Ah düşünü 

nüz sizin arkanız"da kalarak çe· 
kecekleri sefaleti gözönüne gefr 
riniz ... 

- Beni korkutmak istiyorsa· 
nl!Z, aldanıyorsunuz. Bende kor 
Kacak göz yoktur. 

- Bunu o maksatla SÖY.lemi· 
yorum, dünyada her şey müm· 
kündür. Akrabanızı tesellisiz bir 
matem içinde bırakmak istemez
siniz değil mi? 

- Tekrar ediyorum, korkma 
dıığnnı gidip o herife söyliyebilir 
siniz. 

- Herif mi? Hangi herif? 
- Sizi buraya gönderen! 
- Bizi kimse göndermedi. Biz 

Pasifik Limited kumpanyasının 

mümessilleriyiz. Sizi sigorta et
meye geldik. 

- Hileye lüzum yok. Diin ak 
şam kendisine iki hürmetli tokat 
aşketmek bahtiyarlığına nail ol· 
duğum Lopo'nun şahitleri değil 
misiniz? Haydi bakalım artık, bu· 
radan jimnastik adımile gitmeli· 
siniz. S~zi gönderen o alçağa 
kendisinden korkmadığrmı söyle· 
yiniz. Onu tanrmıyorsanız ziyanı 
y0k. Damlar üstüne çıkıp bağıra· 
bilirsiniz. Ne yaparsanız yaparsr 
mz. Ben kimseden korkmam. Ca· 
m istiyorsa gelsin. Düellomu tek
lif ediyor? Pek ala! Hazmın. 

Haydi, daha burada mısınız? 
Huven arkadnşmı sürükliyerek 

kapıdan çıkarken: 
- Azizim, biz başka bir içti 

mai mevki arasak fena olmıya· 
cak diyordu. 

(Dünkü yazmuzda vokalle bi • 
ter gibi görünen Tiirk sözleri • 

nin sonunda dii.şmüş bir (ğ) bu
lunt:Wğurw izalı ve bunu göster
mek için aldığımız örneklerden 
"ala" ve "ata,, kelimelerinin a· 
nalizini yaparak, öteki örnek • 
leri bu yazıya bırakrruştık. Bu • 
gün de alt tarafını yazıyoruz:) 

Ill. ABA 

Aba: baba, büyük baba, hay
ret ve taaccüp nidası, büyük kar· 
de,, amca1 ceddi ala, anne, (Rad. 
1. bütün Türk lehçelerinde) 

Bu kelimenin Sagaycada "a
gaa" (Rad. I. 20) 1 T eleüt ve Kı
zılcada ( abay" Rad. 1. 621) oldu
ğunu görüyoruz, ki "abaa" mn 
son "a'' sı ve "abay" ın son ''y" si 
"ğ" tebadülünden başka bir şey 
değildir. 

"Abak,, kelimesi Kırım lehçe-
sinde put1 aanem demektir ( RaJ. 
lolf, I. 621) Kırgızlardan Uysun 
kabilesi kendi ceddi ali.sına "A
bak,, adım verir. [1] 

"Vay babam!,, yerine bütün 
Türklerde "Abak !" kelimesi taac
cüp ve nida edatı olarak da söy
lenir .. Bu da gösteriyor ki "aba'' 
nm eski tekli "abağ" dır. Mançu 
dilinde bu kelime "abka" teklin
de daha eski manasını muhafaza 
etmiıtir: "abka'' = gök, tanrı, 
gün, liava [2]. 

iV. DEDE 

Uygurcadaki "tedik" (= akıl
lr, nükteperdaz) 1 Lebed ve Şor 
lehçelerindeki "tediğ" ( = akıllı, 
hekim) kelimeleriyle k&rtıla§brı
nız. (Rad. 111. 1095). 

V.ANA 

Kırgız1 Kazan lehçelerinde 
"anay" şekli (y = ğ) vardır. 

(Radloff1 l. 277). Bu kelimenin 
"ene" "ine" ıeklinde telaffuzu da 
vardır. Buna göre "eğdiş edilmit,, 
manasına gelen "enek", diti sığır 
manasına gelen "inek", Yakutça
da "anah" (h = k, g, ğ) semantik 
itibariyle biribirine bağlı kelime-
lerdir. 

VI. AGA 

Kırnncadaki "akay", Kazan ve 
Teleüt lehçelerindeki "a:ğay" (y 
= ğ), Yakut kadınlarının kocası
na hitaben kullandıkları "ağay" 
(Pekarski, 15) kelimelerinde (v. 
+ ğ) ekinin "ğ" si "y" olduğu 
görülüyor. 

Vll.AYA 

Aya "(el aya111 kef): Bu kelime 
bütün Türk lehçelerinde müşte
rektir ve hiç birinde sonunda "ğ" 
bulunduğuna tesadüf edilmiyor. 
Bu kelimede de şüphesiz "i" var
dı. Bunu' bize "ayak .. ayağ'' keli
meleri gösteriyor. Pek eski za
manda el ve ayak tek bir kelime 
ile ifade edilmiştir. "Kol", "kar", 
"el,, gibi sözler meydana geldik
ten sonra '~ayak" yahut "adak" 
bugünkü manaya tahsis edilmiş
tir. "G" nin düJmesiyle meydana 
gelen "aycl' kelimesi de avuç içi
ni (yani eski ön ayakların mühim 
.bir yerini} ifadeye haaredilmiıtir. 

1!. iNAN 

'(Arkası yarın) 

(1) Aristov, Zamitki, 81; Potanin 
OSZM, IV, 16 . .Ayni eserde bu kelime 
mogolca "ubok" (ayıı = totem, ceddi 
ala) kelimesiyle mukayese edilmiş 

tir (s. 669) • 
(2) Zaharof, Mançu Lugati, s. 24. 

J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

Hulüsi, kadını karanlık merdi· 
venlerden yavaş yavaş yukarıya 

çıkardr· Bilmem kaçıncı kata gel 
dikleri zaman cebinden anahtarı 
çıkararak bir kapının anahtar de 
liğine soktu. Kilit ve kapr çok gı 
cırdryarak açıldr. Samimenin yü 
zü heyecandan ve asabiyetten mü 
temadiyen çırpnuyordu. Kalbi 
dehşetli surette çarpryordu. Et · 
rafına bakıyor, her taraf zindan 
gibi karanlık olduğu halde birisi 
nin kendisini görmesinden korku 
yor ve kendi kendine: 

-"Daha yavaş açamaz mı?,, 
Diyordu. 

-9-
Bir bekar odası. İçeriye girer 

girmez bunun böyle olduğu der -
hal anlaşılryor. Odada konfor na· 
mma hiç bir şey yok· Mefrüşat es 
ki, hem de ucuz cinsinden. Bütün 
mobilyalr kira odalarında olduğu 
gibi. En ziyade göze çarpan şey 
ortada duran ve odanın üçte biri 
ni işgal eden bu masanm üzeri 
bir karış tozlu , kitaplar, gazete· 
ler, yazılı kağıtlarla dolu. Oda · 
nm mütebaki üçte ikisinden tek· 
rar birini de gayet geniş, alçak 
bir karyola tutuyor. Bu bir ôeğil, 
eni boyu hürmetlice bir somye. 
Uzerine bir yatak serilmiş ve öte 
sine beıisine gelişi güzel yastık · 
lar atılmış. 

Hulüsi, getirdiği misafirine ik 
ram etmeğe başladı. Büyük ma · 
sanın bir köşesinde duran ispir · 
toluğu yakarak evvela birer kah 
ve pişirdi. Ondan sonra Samime 
nin-.yaruna oturdt • Ka-0.ımn saç -
larınr okşıyarak dedi ki: 

- "Samime ... Odamdan hoş · 
larunadığıruzr biliyorum.,, 

- "Hayır, hoşlanmadım, iyi 
tahmin ~ttiniz.,, 

Samime bunu söylemekle be · 
raber cesaret verici bir tebessüm 
le HulUsiye bakarak şu sözleri de 
ilfive etti: 

- "Senli· benli olmuşken birbi 
rimize tekrar siz diye mi hitap e· 
deceğiz?,, 

H ulU.Si pişirdiği kahveyi cez · 
veden fincanlara boşalttı, uzun · 
ca bir kanepenin yanında duran 
küçük sigara masasının üzerine 
koydu. Ondan sonra Samimeyi 
kanapeye oturmağa davet eden 
bir hareket yaptı. 

Samime neşe içinde güldükten 
sonra kendisini kanapenin üzeri · 
ne attı. Hultısi de yaruna oturdu. 
Uzun müddet düşündükten, ince 
eleyip sık dokuduktan1 nihayet bil 
tün ihtirazları bir tarafa bırak · 
tıktan so-nra bu neticeye varabil · 
mişlerdi. 

Kadın bu aralık bir kaç sa:-ıt ev· 

şım çevirdi .•• ,, diye düşünüyor 
Yanındaki adam o oyun arkad 
şmdan ne kadar başka idi ... Ko 
sı Sadiden de ne kadar çok fa 
lı idi... Tehlikeli denilecek ka 
taşkın olan fikirleri arkasınd 
sevimli ve hayalata müstait 
genç adam gizliyen bu Hulfısi 
karşı rikkatten başka bir şey d 
muyordu. Samime bu adamın k 
disi için çok tehlikeli o1abilece 
ni anlıyordu. Hulüsiye şidde 
tutulmasr ne kadar kolaydı! O 
man ne olacaktr, bir çok ihtira 
lar, ayrılmalar, boşanmalar, sk 
dallar çıkacaktı ... Halbuki Samı 
me, Hulfisinin kendisini sevme 
ğine, yani kendisine tamamiJe 
şık olamryacağma tamamile k 
nidi. Onun nazarında bu gece 
muaşaka bir maceradan~ hayat 
ateşli bir anından bac;.ka bir ş 
değildi. Onun da aradrğI bu i 
Hulüsi bütün gece bir kerecik 
sun aşktan bahsetmemi.~ti. O k 
limeyi ağzına almaktan bile ko 
kuyor gihi görünyordu. 

Bu aralık Samime: Hulftsin 
kendisine gösterdiği ihtimamı h 
tırladr. Başını çevirip Hulfisi 
baktı. Hulı1si kadının tecessüs'" 
farkedince: 

- Ne düşünüyorsun, Samime 
diye sordu. 
-" Seni bir kere daha ~örü 

göremiyeceğimi düşünüyorum.,, 

-" Tekrar görüştüğümüzü is 
tiyor musun, sevgilim?,, 

Kadmm göz kapak1an kap 
dr dedi ki: 

-" Evet fakat ayni z~ancl 
hem istiyorum, hem de korkuyo 
rum.,, 
-" Korkuyor musun?'' 
-" Evet, kendi kendimi anhy 

mıyorum, halli müşkül bir mua 
nıa oldum. Şimdilik, geçen bütü 
hadise hakikatten uzak gibi bi 
şey, hayall bir şey, mutat olan h 
yattan aykırı kalan bir şey, rüy 
dve,ohgmdTütti s, os" sh n 
laıım, yahut kendime ait dü~ 
celerim gibi alemden gizlemeğ 
muktedir olabileceğim bir şey. F 
kat, şayet gündüzün hakiki hay 
tıma yakın olan insanlar arasm 
sana rastgelecek olursam .... , 

Kadın burada sözünü kesme 
ğe mecbur oldu. Hulüsi: 

-"Sözünü kesme .. devam et. 
Rast gelecek olursan ne olur?.,, 
-" O zaman çok utanacağım 

zannediyorum.,, 

Uzun süren bir sükfuıet hası 
oldu. Ondan sonra Hulusi sordu: 
-" Benimle tamştrğına tee ·· 
.. d d' ., mu e er ın.,, 

(Arkası var) 

vel Hulüsinin yemek salonunda -------------1 

söylemiş olduğu sözleri hatırla -
dr: 

" ... İkimiz . arasmdıa geçen ve 
bilinen bu muaref eye bir şekil 

vermek, onu canlandırmak kendi 
elimizdedir·,, 

Hayat, mazi, hal, istikbal, her 
şey uzaklarda, mesafesi ölçülemi. 
yecek kadar meçhul semtlerde kal 
mıştı. Sanki o harabati odadan 
başka bir alem yoktu, bütün dün
ya, bütün mevcudiyet hep ora -
srydı. 

Samime genç kızlığında Be -
bek tepelerinde beraber gezindiği 
erkek ar:Kadaşınr hatırlıyordu. "Be 
ni kolları arasma alınca çitin üs • 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu menfaatine 
25. 12. 935 akşamı AZAK sine. 

masında yapılacak rMmi küşat 

programı: 

1 - Bando, açılma işi, söylevler. 
2 - Film, 
3 - Enternasyonal (Yılanlı ka

dın) Bayan Feride tarafından nr. 
yete. 

4 - .... Varyete, (6) kişilik grup 
tarafından, 

5 - Film, 
6 - Kıymetli san'atklrlamnız 

Bayan Safiye tarafından konser ve 
fasıllar. 

'1- Film. 
8 - Caz, dans. 

tünden şöyle atlatrverirdi. Sonra -.-----------• 
heyecarunr belli etmemek için ba· , 



1 eklifler ölmüş, cena
zesi kaldırılmıştır! 

(Ostyanı Birincide) 

lllata göre, İtalya Mısır ile Trab· 
lusgaPp hududu üzerinde yeniden 
tahşidat yapmağa, ve burad~ki 
kuvvetleri makineli vasıtalarla 
!echiz etmeğe başlamıştır. "Ayni 
gazetenin verdiği malumata göre, 
b~radaki İtalyan kuvvetleri, 1n
gılterenin Mısıra sevkettiği kuv· 
Vetlerin üç misline yakındır. 
AKDENIZDE İHTiLAF ÇIKAR
SA lTALYA PARLAMENTOSU 

FESHEDILMlYECEK 
1\fadrit, 21 (A.A.) - A. B. C. 

gazetesi §Unlan yazıyor: 

mış olan cevabın Laval - Hoar 
planına karşı gayri müsajt olma· 
dığım, faka_t içinde bir takım ö· 
nemli ihtiyat kayıtları bulundu· 
ğunu söylüyorlar. 

FRANSIZLAR lTAL YANIN 
ANLAŞILMAZ HAREKET

LERiNDEN MEMNUN 
DE(alLLER 

ISTANBUL - 12,30 muhtelif plak 
·neşriyatı. 18 dans musikisi (plak). 19 
operet musikisi (pHik). 19,45 haber -
ler. 20 keman, viyolonsel~ piyano ile 
ile muhtelif eserler. 20,30 .sütüdyo or
kestra caz ve tango gruplan, 21,15 son 
haberler, 21,30 Monoloğ, (Bir çeyrek 
saat), Eminönü Balkevi gö.sterft ko • 
kolundan Niyazi tarafından. Saat 22 
den sonra. Anodlu ajansmm gazetele
re mahsus havidi.s servisi verilecektir. 

Paris, 21 (A.A.) - Pazartesi 
günü Senatoda, cemiyetler hak 
kında, cuma günü de saylavlar 
kurulunda dış siyasa hakkında 
müzakere cereyan edıecektir. • B O R S A .. 

Gazetelere göre, fevkalade bir ~ 2 ı -12- 9 35 _ 
hadise çıkmadığı takdirde, ekse· ~ "' 
riyet hükUmete taraftardır. tliz.a1a.nDda Jllclı.z ıııaretll otaıııaı. tWı • 

[

rinde muamele sUrenJerdlr. HaJ<amJar -. 
Bununla beraber, sol cenah ba· ıı kape.ıı11 •tıe tıyatıancıa. 

smr, Sir Hoarm düşmüş, Paris pla nukut 

7 - KURU " 22 l. KANUN 19.% ~ 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Ban asından: 

Birinci tertip Sivas - Erzurum istikrazı muvakkat mak 
buzlarının asıllarıyla değiıtirilme muamelesi 25 - 12 - 935 
tarihinden baıhyacak 10 - 1 - 936 tarihine kadar devam 
edecektir. · 

Deiitlirme iti Türkiye Cümuriyet Merkez Bankasınm lda. 
rei Merkeziyeai ile ıubeleri ve evvelce muvakkat makbuz sab· 
şını yapan muhabirleri tarafından yapılacaktır. 

Bu istikraz ikramiyeli olmadığından muvakkat makbuz
lardaki numaraların aynı numarayı tafıyan asıl tahvillerle de· 
fittirilmeaine lüzum görülmemiştir. Bu itibarla muvakkat mak· 
buz sahiplerinin numara mutabakatı aramalarına ihtiyaç yok
tur. 10 - 1 - 936 tarihinden sonra deqiştirme muamelesi yal
n•z Merkez Bankasının Ankara Merkezinde yapılacaktır. 

Kupon tediyatı asıl tahviller üzerinden yapılacağına göre 
alakadarlarının muvakat makbu:ılarmı asıl tahvilleriyle bir an 
evvel değiıtirmeleri menfaatleri / icabından olduğu ilan olu· 
nur. (8023) 

"Akdenizde bir ihtiiaf zuhunı 
tehlikesi başgösterccek olursa 
hlikfımetin parlamentoyu feshet· 
ıniyeceğine muhakkak nazarile 
bakıla bilir.,, 

nımn da gömülmüş oldtıguv nu ha· 1 

• Londrı 6U, - • Vlyıu H, - ı11iiıl••······················-tır}atara~ verilecek reylerden a· * Nevyor• 126. - • Mıdrtd 11 -

P ARiS TEKLİFLERi ÖLMÜŞ 
CENAZESi KALDIRILMIŞTIR 

. Londra, 21 (A.A.) - Dün, 
13ırminghamda bir söylev söyli· 
Yen Bay Ncrille Chamberlain şöv 
le demiştir : • 

"Pariı teklifleri ölmüş ve hat· 
ta cenazeleri Cenevrede kaldırıl· 
ftlıştır. Şimdi artık zecri tedbirler 
ıiyasasına dönmeliyiz. Zira her 
türlü uzlaşma ümidi yok olmuı· 
tur. Hepimiz, muhtemel bir taar
ruza karşı !koymağa hazır bulun 
ınalıyız. İngiltere, miidaf aa kuv· 
Vetlerihi ihyaya hazırlanmakta· 
dır.,, 

. Lonara, 21 '(A.A.) - B. Ne 
"ıl Cemberlayn dün akşam Bir· 
nıinghamda söylediği bir nutuk
ta, evvelki gün avam kamarasm 
da verilen izahatı tekrar ederek 
demiştir ki: 

Ümit ediyorum ki, milletlerce· 
nıiyetine dahil bulunan memle· 
ketler, aralanndan birine vaki o· 
lacak her taarruza kartı koyma· 
Ya. amade bulunacaklardır. Eğer 
l>u milletler taahhütlerini ifa ede
cek ve bundan doğabilecek tehli· 
keyi kar,ılayacak halde olurlarsa 
tehlike kendiliğinden zail olacak
tır. 

FRANSIZ GAZETELERi PRO
TESTO EDiYOR 

Paris, 21 (A.A.) - Jul'lıal ga 
zetesi ile diğer bazı Paris gazete· 
leri, Bay Baldvinin zecri tedbir 
lerin tatbikinde !ngilterenin yal· 
nız kaldığı hakkındaki beyanatr 
nı protesto etmekte ve Fransaya 
tevcih edilmiş olan bu muahaze· 
nin haksız olduğunu bildirmekte 
'dirler. 'Fransa; milletler cemiyeti 
azası sıfatile olan vazifelerinde 
kusur etmemiştir. 

Jurnal gazetesi, Ingilterenin, 
filosunu seferberlik yapmadan 
harekete getirebileceğini, Fran· 
sanın ise parlföuentonun kararım 
aldıktan sonra yapılacak olan bir 
seferlierlikten evvel bunu yapa· 
mıyacağmı bildiriyor. 

HERlYONUN DiLEKLERi 
'Londra, 21 '(.A.'A.) - Bay He· 

riyo, tngiltere'de endüstriyel tu· 
rizmin fokişafmı gaye edinmiş o· 
lan birliğe çekmiş olduğu bir tel
grafta diyor ki: 

"İngiltere ile Fransanm, öbür 
devletlerle de sıkı elbirliği ede· 
rek, ortadaki anlaşmazlıkları da· 
ğrtmağa ve mutlu bir istikbal ha· 
Z!rlamağa yardım etmelerini oile· 
nm.,, 

lT AL YADAN ARTIK CEVAP 
BEKLENMiYOR ! 

Cenevre, 21 (A.A.) - Cenev 
rene ve avam kamarasında ge· 
çen son müzakerelerin . üstünde 
artrk !talyadan, La•al - Hoar 
tekliflerine resmi bir cevap bek" 
lenmemektedir. 

ltalya, olsa olsa, büyük faşist 
meclisinin bildiriği ile cevap ve· 
recektir. Bu bildirikte, ihtimal ki, 
Ingiliz - FrallSIZ barış teklifleri· 
~ geri alm'drğI zikredilecek ve 
Öarış müzakerelerin üstlerine atr 
Iacaktır. 
. tyi haber alan çevenler, 1talya. 

liük<rmetince önceden hazırlan· 

caba ne çık:.ıc?-ğım düşünmekte • Pırıs 167. so * Berlın M, -
ve reylerin tasnifi olduk"a heye· • MlliJSo ı10, - • Var$o't'• H. -

~ :ı- Brü"•eı s~. - • Budıpt•te 27 -
canlı olacagmı ya·ımaktadır. * ·~ "' .. - * Atlna H, - • Bilkres 14, -

Popüler diyor ki: • Cenent sıs ·- • Belgrad :;4, -

"Paris plan mı imzalayan iki • sor,.a H, - • Yottbımı 34• -

kişiden biri ölmüşt" ür. Halbuki * Amsttrdam 83, - * Altıa Ç44. -

La 1. • Prı• 96, - * Mtcldlyı S3, - 1 

Bay va m mes'uliyeti, Sir Sa· " 
• Stokbolm 3'1, -- * BıJStDOt !36 - I muel Hoar'mkinden daha da ağır· 

dır. Zira, kendisi, evrensel vicda· ı---- Çekl~r 
nmm red ve takbih ettiği bir ese· • Londrı 6to,- * Sto\:hlm 
rin mühim ve hakiki mu··essid· • Neryort o.79~6 • vı1111 

• Parls 12.06 • Madrtd 

:l.1180 
4.U88 
S.8150 

dir.,, • * MUlao 9.8747 • Balla 1,95!5 
4,H25 Karşılıklı yardım temini mak- • Brötse 4.7ıs • Var$o't'ı 

sadile lngilterenin Akdeniz dev· • Atim. s•.4t~ • Badıpeşte •.~3ro 
Jetlerine baş vurmus .. olması müna * Cenevre ·us15 • Bütreş ıos,1412 * Sofya 64.74~7 * Dılgrad ~5.IU!ı 
sebetile, Ovre gazetesi şu müta· * Ammtdım ı.1774 * Yok.obama t.775 
taleayr yürütüyor: • Prıg 19,!3- * Mouon 109!'.-

"!ngiltere bu teşebbüsünde ta· ---E S H A M --~ 
mamile muvaffak olmuştur. !ngi· 
liz ve Fransız hükumetleri, ttaı· 
yanın daha şimdiden aldığı dunr 
mu göıeterek petrol hakkmdaki 
zecri tedıbirleri tatbik etmezden 
önce her şeyi tamamlamak arzu
sundadırlar. 

Bu barışsel gösteri, Lcındra ve 
Pari zi ıı n d~wlarmm bazal'mda 
şimdiye kadar 1talyaya karşr ya· 
prlmış olan bütün tezahürlerden 
a-aha da müessir olacaktır. Fran· 

. ı, Bankası 9,80- Ttam't'IJ' 9,-
Audolo 26.t~ • Çlmeoto as. 9.40 
lteJl • t. ıs Onyoa Del- -.-
~ır. f-layr!Jt 15.- Şark De!. -.-

Mertu: Bııkuı 63.bO Balya -, -
U. Sigorta -,00 Şark m. ecza -,-
B'omontı S.- Telefon -.-

-latlkrazlar - tahviller-
• tuntrt 8or.l 7:1.~ 

• • 11 23,:ı~ 

r 

. _ m 2•.-
Ist1tru1Dab11t ı 99 -

ı Erıuı latlkruı 9:-.!S 
19!8 A M 10,-

Eld::trlk 
Trırqray 
Rıhum 

Anadolu I 
Anadola il 
Anadolu ili 

-.-
ıı.ro 
tı-

43,75 
43,75 

Mll•ıssll A 
1,40 

46.60 sız resmi çevenleri, 1talyanm, an· • Sı•aı-Erzunıa 9J, -
!aşılmaz durumundan son derece :.;;;_.. ________ ;;;;;;; __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöi~ 
gayri memnundurlar.,, 
AKDENiZ DEVLETLERiNDEN 

SORULAN MF...5ELE 
HAKKINDA 

. Pua.r 

Takvim 2 r. KAnun 
======ıııs:=:;:::::;~~QRBma:a,n 

I'~ 
3l. ~Dun 
?Ramazan 

Gün doıtufu 7,23 7.23 
Paris, 21 (A.A.) - Resmi çe· Glln bablt 1644 16,44 

venler, İngiltere hükfunetinin ted· Sabah namuı 6,15 6,16 
birlerin tatbiki üzerine bir takım ?ı:dlzı: 1212 12

•
1
3 

müşkülat çıktığı takdir"de gere· Akşam namazı :::3..! ~::~ 
ken her türlü süel ve bahri tedl· Yatsı namazı ı 8,23 ı 8,23 
birleri alıp almadıklarını Akde· 1maa.k s 34 5,34 
niz devletlerinden sormuş oldu· ::~;:;::;: ss: 35~ 
ğuna dair Londradan gelen ha·

1 
... _________ .._ ___ ,

1 berleri ne teyit ne de tekzip et.) 
mektedirler. ı·------·----..... 

Yalmz, Fransa hükfunetinin, 18 
ve 26 ilkteşrin tarihlerinde Lon· 
draya gönacı-dıiği notalarla 16 m· 
er maddenin tatbiki meselesini 
halletmiş olduğu beyan ediliyor. 

Diğer taraftan, Bay I..aval 'par 
lamentodaki son söylevinde 16 
mcı madde metninin Fransaya 
tahmil ettiği yardım mükellefiye· 
tine doğrudan doğruya temas et· 
meı< suretile bu on altmcr mad~ 
neyi zikreylemiş olduğu hatırla· 
tılmakta aır. 

HUKUKi DURUM VE LAHY 
DiVANi 

DUN ve YARIN Külliyatından 

YEN! KİTAPLAR 

Gizli Harpler 
Antolne Zqchka 
Hamdi Varoğlu 

75 Kuru~ , 
No: 45 

Diesraeli'nin Hayatı 
Andre Maurola 

tsınail Hakkı ~U§an 
100 Kuraş 

No: 46 
ı:ondra, 21 '(A.'A.) - Liöeral 

saylav1ardan Mander, ltaJyarun, 
Paris ve sair andlaşmalara teca· ı------------
vüz ettikten sonra, hukuki 'dıuru· 
mu ne olabileceğini Uhi aivanm
dan istişari mahiyette sorulması 
için Amerika 'devletinin de mil· 
Jetler cemiyetine iştirake davet 
olunmasını tavsiye etmiştir. 

Teni Merkezi: 
VAKiT Matbaası 

İstanbul 

• 
irsiyetin Tesirleri 

Dış bakanlığı müsteşarı lord 
Cranborne böyle bir harekette hiç 
bir fayda tasavvur etmed~ğini söy 
!emiştir. Çevirenler: 

AFRlKAYtA SEVKIYAT Remzi Türker, Nihat Kızi 
SÜROYOR Dün ve Yann Tercilınc KUlliyatrru' 

Napoli, 21 '(li..A.)' - Lombar 48 inci Kitabr 256 Sahife 75 Kur•tt 
dia vapuru, Tevere tümenine - ·AKIT Kütüphan·-\ 
mensup 400 asker ve 800 işçi ile ._ __________ _. 
doğu :Afrikaya hareket etmiştir. 

lstanbul müzeler genel 
direktörlüğünden: 

Topliapı Sarayı l>allçeıinde eıki Fodla fırınları denilen maliald• 
yatırılacak olan kimya laboratuvarı açık eksiltmeye konulmuıtur. Bi· 
nanın ketif bedeli 2861 lira 51 ku ruıtur. Eksiltme 28 - 12 - 935 
Cumartesi pnü ıaat 14,5 da lstan bul Müzeler Genel Direktörlüğü 
binasında yapılacaktır. Fenni ehH yetnameyi haiz ve Ticaret odaıma 
kayıtlı bulunup da eksiltmeye girmek istiyenlerin plan ve p.rtname
leri görmek ve yüzde 7,5 muvakkat teminatı y~tmnak üzere Genel Di
rektörlüğe ve yapı mahallini görınek için de Cumartesi, Salı günleri 
Müze Mimarlığına müracaat ebne leri. (7847) i 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

Evsafına uypn ve bir tanesine (20) kurut fiyat biçilen (54,788)1 

çift pamuk ipliği sorap kapalı zarf tan pazarlığa tahvilen 7 - ı -
936 Sair günü ıaaı:(lS) de aatm ah nacaktır. İstekliler §artnameyi ko
misyondan parasız alabilirler. \ 

· Pazarlığa girecekler (821) Hra (82) kuruşluk'. ilk teminat malt• 
lluz veya ljanka mektubu ile pazarlıli gün ve saatinde Ankara JandarJ 
ma Genel Komutanlığı Kurağındaki Komisyonda Dıılunmalan. 

.(8003) '.(3701)' 

1.tanbul altıncı icra memurluğun • 1:-------------.. 
tlan: lat. Levazım Amlrllll Sabn 

Bir borcun ödenmesi için mahcuz Al111a Komlayonu lllnar1 
olup açık arttırma ile satılmasına ka-,._--------~---.. 
rar nrilmi n tamamına (1600) bin Ankarada Levazım Amirliğine 
altı yüz lira kıymet takdir olunan bağlı kıtaat ve müesaesat hayY&D• 
Heybe1iadada Yalı .sokağında (Halen Iarı için 360 ton arpa veya yulaf 
Ay Yıldız ve Haşmet bey sokağı) 9·11 10 · - lkincikanun - 936 Cuma No. lu ve odaları müştemil dükkanın 
tamamı açık arttırmaya çıkarılmış 0 • günü saat 15 de Tophanede Satm· 
Jup 15-1-936 tarihinden itibaren alma komisyonunda kapalı zarf. 
şartnamesi herkesin görebilmesi için la eksiltmeye konulmu§tur. ~rpa
daire divanhanesine talik edilecek ,.c nın tahmin fi ati 7 kurut yulaf m 
30-1-936 tarihine müsadif perşem • altı kuruıtur. tik teminatı 1916 
be günü saat H den 16 ya. kadar 1s- Ş 
tanbul altıncı icra dairesinde satıla • lira 25 kuruttur. art.namesi 128 
caktır. kuruş mukabilinde komisyondaa 

Müteraktm vem vakıf karesi ve almrr. isteklilerin kanunt vesika;. 
tanzifat ve Tenvlriye ıilsumlan borç- lariyle birlikte ihale saatinden bir 
}oya ait olup arttırmaya iştirak için saat evvel tekliflerini komisyona 
% de 7,5 pey akçesi alınır. Attırma be- vermeleri. '(346) '(7967); . 
deli muhammen kıymetin % de 75 yet. 
miş beşi bulduğu takdirde ihale ya • -------------

pılacaktır. Dr. Hafız Cemal 
Aksi halde en son arttıranın taah - Dahiliye Mütehcunn 

hüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş 15 gün daha temdit edilerek 14- Pazardan başka günlerde öğleden 
2-936 tarihine mi.isadif cuma günü sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ls.. 
ayni saatte en çok arttırana ihale e- tanbulda Divanyolunda (104) numa .. 
dilecektir. ralı hususi kabinesinde hastalarını 

200-l No. lu icra ve iflas kanununun kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
126 ncı maddesine tevfikan ipotek sa· sabah "9 1/2 _ 12'' saatleri hnkikt fr. 
hibi alacaklılar ile dijer alakadarla- karaya mahsustur. Herkesin haline 
rm ve ittifak hakkı sahiplerinin dahi göre muamele olunur.l'tloayenehane ve 
işbu gayri menkuldeki haklarını ve ev telefon: 22398. Kışlık te1efon:21044 
hususile faiz ve masarife dair olan id- ------------
di1arını evrakı müsbitelerile 20 gün i· 
çinde icra. dairesine bildirmeleri J! -
zımdır. 

Aksi halde haklan tapu sicillerile 
sa.bit olmadıkça sabş bedelinin pay -
Ja_ştırılmasrndan hariç kalırlar. Ala • 
l<adarlann 1 bu maddei kanuniyeye 
lire hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak i~teyenlerin 93411115 
~o. ln dosyasiyle memuriyetimize mil 
racaat etmeleri ilan olunur. (12112) 

Beşiktaş icra dairesinden: ~ 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze ah. 
nıp paraya çevrilmesine karar verilen 
36 adet bisküvi kutusu eııe kahve çek· 
meye .mahsus makine cnmb vitrin ild 
taraflı pirinç tera~i büyük kavanoz 
kapaklan pirinç 30-12-935 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 10 daa 
12 ye kadar Beşiktaş Köyiçinde antı • 
lacağından talip olanların mnha11fn • 
de hazrr bulunmaları llb olunur. 

Fatih icrasından: (V. No. 12095) 
Bir deyinden dolayı tahtt hacze a • .... _ ·--.. •w 1 _ -

hnan fki duru renkte beygir ile bir de. bilmUıayede satılacağından talip o • 
mir tekerlekli araba 26-12-35 per • Janlann mahalli mezkur memuruna 
§embe günü saat onda Atpazarmda müracruı.tları ilan olunur. (1210t) 



•• ABONE SARTLARI: 
Yıllık e aylık 1 aylık Aylık 

MemlekeUı.nlzde 160 '20 236 110 
Yab&ııcı yerlere 1360 m '°° ıao 

Posta btrllgtı:ıe \ 
glrmlyeo yerlere} 1800 9~ C500 1AC 

l'tlrklyenln her poeta merkezinde KUHUNa abone yazılır 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

utaobul, Ankara caddeat, l VAJUl yurdu) 

\ldare: • 24!70 
J'eJe!oo {Yazı f§leri: 21'13 

Telgrat &dreşt: KURUN ı.tazıbuJ 

Poata lrutUIU No.. '8 
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, .... • l 
Denizyolları 

iŞ L ET M E S i 
Ac1tnteleri: Ka n .kay - Kiprit>qt 
Tel. 42.1452 ·Sirkeci Mlhlrdar ucl• 

llu teltofOll: 2'.!74ft 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 22 Birinci· 
kanun PAZAR günü Eaat 20 
de RIZEYE kadar. (7996) 

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

lzmir Sür 'at t olu 
lZMIR Vapuru 24 Birinci

kanun SALI günü saat 11 de 
k.ılkarak doğru IZMIR'E ı:•· 
decek ve PERŞEMBE günü 
ak§c:ımı IZMIR'DEN 1ST AN
BUL' A dönecektir. (7997) 

Şile Şarbaylığından: 

~ile belediyesine nit elektrik tesi . 
.satında kullanılmak Üz<'re 32 40 bey
gir k'tn vetinde yeni Hya az RullanıJ· 
mış bir istim makine ile mütena,;b 
cereyan h 220 volt Ye 30 kilovat 'e yi 
ne 220 , ·olt 13 kilovatlık bir ki ceman 
iki dinnmo satın alınacaktır. Böyle 
makine veya dinamo satanların birin. 
ci kanun 93:> . onuna kadar tiyath ka
taloğlannın belediyemize gönderme -
Jeri l'e hemen eksiltmeye konulacak 
bu satın almamız günü gazetelerle İ· 
lan edilmekle beraber hu mües.-.eselc· 
re de ayrıca hildirileceği ilan olunur. 

«;una ·oN ·.\) 

~- D ün ve Yarın --.... VER'LI MAL.LAR 
PA7ARl~ARl 

.. 

[, 

Tercüme külliyatının 4 üncü 
ser;si tamamlandı 

10 kitap 520 kuruş 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

ve Yılbaşı hediyelerinizi 
31 Rasin Ahmet Reıit 

32 Arisl.o Metafizik H ilmi Ziya 
33 lskender Haydar Rifat 
34 Kc1dm ve Sc~alizm Sabiha 

Pazarlarından 
:?ekeriya 

35 Demokrit Haydar Rif · ' 
36 Dinler Tarihi Hilmi Ömer 
37 Filozofi ve san'at Suud Kemal 

Alırsanız Yüzde 100 ikramiyeli satışlardan da 
istilade edersiniz. ' 

38 E tjka Ağaoğlu 

39 H eraklit H aydar Rifaı 

40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Mutlilka alınız ve okuyunuz 
İstanbul - Ankara caddesi 

Ankara - İzmir - Samsun - Mersin - Istanbul - Beyoğlu - Eminönü - Karaköy - Kadıköy- Beşiktaı. 

-~---------"! 
Reker Sergisi 

SATILIK 1K1 EV. 
Diyarbekirde, lmadiyedc müftü çık 

mazında Ar if ve hissedarı üzerinde _ 
ki (, ) No. lu iki bap ev tamamen sa
tılıktır. lstiyenlerin en son teklifleri
le adresime müracaatları. 

Besler Fabrikası · 
~~z;Jiesl öğleden sonra açılacaktır 

Bahçekapı -Taş Han 
Km .. EJl ........ I ................ ... 

Adres: (V. No. 11967) 
lstanbul Bakırköy, mektep sokak 

No. 15 erde merhum Arif zevcesi Ne. 
sime. 

)6R};. ÇJfKİilF yı# ık 

Ti ınız_ 
nuRT ULFICRl-<St'f iZ 

katacrP/p 
BUTlfN A~ıLARI 
Soğukv~fqınli!)ını 

&eç-irır. 

BAYRAM • • 
ıçın 

Şeker, çikolata ve bisküvilerin en igi ve 
tazesini hazırlamıştır. 

Satı§ yeri: Toptan ve perakende 
Bahçekapıda İstanbul tramvaylarının son durak yeri 

No. 10 Telefon: 20860 

1936 Yılbaşı Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi ( 500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.000 
30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle (Uç) adet 100.000 

liralık milkAfat vardır. 

Keşide : Yılbaşı gecesi yapılacaktır 
Biletler: (2,5), (5) ve (10) lirahktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 


