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Habeşistan Allahtan va bütün milletlerden Habeşl 
ve ltalyan kanının dökülmesinin önüne 

geçmelerini rica ediyor 

ıtaıra Fraasara glveaıror•Df 
Fakat Fransa da Cenevreden ayrı 
bereket edemiyeceğini bildirmiş 
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I Uıncl Wmınll• l".,ıı1.U ronwr 
nunaın imaülir. Buna 'ISlr•rullnls. 

Eeeeyit Hacı D&na Beyi de orada 
tamyacaklmız 

Kızıl ordu ! ALMANYA 
Fransızla IngiJizin 0 8 Z 1 8 D t 8 p 1118 r SoTyet ittihadı orduu hakkında, 

ıhnd~ kadar pek çok hakikate uy· ' 
ma)-U haberler yayıldı. SilAhları mo
dern olmakla beraber kumanda be 
,..uala n umumi)'eUe sabltlerlnlD , 
kıµlet n kablllyet itibarile, A 1111pa ' 
ordularlle mukayese 01anallll1&caiı 1 
ileri alrlldU. Ekserisi kl:rlU olan as · 
kerlerla, bir harp vukuunda rejime 
hallı kalacaklanndan tUphe edildi. 

: arasını mı açacak? Dün Halkevinde toplanarak şehirleri· 
.(Y&ZJ81 5 inci sayıfada) DİD kurtuluş yıldÖnÜmÜDÜ kutlu)adılar 

Btltln bu tenkit n tereddUtlerlıa, 
u aşalı on sene enelkl bir ıa••na 
alt oldafmın siylemek bir mtlballja 

1 

aayılamu- SoTJet ordusu, busfln 11 
senelik mazisi olan modern blr Avru
pa orduadur. Dahili muharebeler ve 
SoYJet - Polonya harblndenberl re · 

H~ imparatoru 
Haile Ua.iye 

Yugoslavya ile 
lngiltere arasında 

.Atlna, 25 (özel) - lnsiltere ile 
Yusoela•ya arumda haamt Mr aa • 
l&fma oldujg Loadradan blldlrlhnek 
tedlr • .Anlqaia,a gire lncfltere, Ad· 
rJyatik dellldaield Yqoelav Uman -
larmı dllecllft sfbl lmllanaeak w ' • 
... .ı. ~••111 lwt\~M!llk fw..tlb 
harp ıuuıe:nAra ...ııeu 1'1a .u.... 
sip rireeetl .btlttba tedbirleri a1aeak • 
tır. 

Bu anlqma, alJUI malaafllia flk -
rine göre, .Akdenlzde İngiltere ile t . 
talya arasmcla bir harp vukuu ihti • 
mallnin ailnden &iin• arttıinıı life • 
teriyor. 

• ?.!..!' ... ~~ilk ~unca -~~~~~·~1!_.zaı-
1.:~r nreıe dllse'ftffmesl lçla sok ph • 
11ım11trr. Zabltıerln ve kumandanla • 
ım, yeni ihtiyaçlara göre yetlştiril -
mesl için harbiye mektepleri, harp a· 
bdemlsi ve talimgihlar çok iyi neti
eeJer ftl'llliştir. Genç zabitler, hattA 
Badyemtl gibi muharebelerde şöhret 
banmış kmnandanlar bu mek~pler. 
de nazari ve ameli tatbikat görmüş • -------------------------
]erdir. Hava kuvntleri nsair teknik 
ıubelerde büyük inkişafa mazhar ol 
:muşlardır. 

Kml orduda, şimdiye kadar, aske. 
rl rtıtbeler yoktu. Bu halin, disiplin 
bekmmclan mahzuru bilinmekte idi. 
Yakınlarda, rütbelerin kabulü zama-
1U11ın da geldi~ine hükmolunmuş, ve 
fnuaa karar verılerek tatbik olunmuş.. 
tar. Bu sırada, ordunun tensik ve ku· 
mandasında yararbklan bütün mem
leketçe tasdik olunan beş bUytlk ku
mandana da marepUik verilmf~tir. 
Yeni marepUerden Voroşı1of harbi • 
ye komiseri, Budyennl süvari mUf et
tişi, TuhaçefsJd garp mıntakası ku -
mandam, Blüher Uzak Şark kuman· 
danı, Eprof da Mytlk erklnr harbi· 
7e reisidirler. 

Tlrk ve Sovyet ihtilillerinin ilk 
ı&nlerinde temeli atılan ve gittikçe 
kuvvetleten Türk - Sovyet dostluğu 
bagtln dhan politikasında miihlm bir 
sulh ve emniyet Amllldir. TUrk n 
Sovyet milletleri arasında olduğu gi. 
bi Tilrk ve Kwl ordular arasında da 
samimi bir arkadaşlık ve dostluk var· 
dır. Bu itibarla, dost ordunun son ıs
lahatla bir kat daha kun·et bulması. 
nı memnuniyetle kaydederiz. B. O. 

Paul Bourget 
Meşhus Fransız edibi öldü 

Parls, 25 (A.A.) - Fraruuz akade
misinin en kıdemli azası olan Paul 
Bourget, bu sabah ölmüştür. 

2 eyhll 1852 de Amiens'de doğmuş 
elan müşarünileyh, Lejion donör 
birinci rütbesini hamil idi. 

Bir çok romanları arasında bilhas· 
a qafıdakller, zikredilmektedir: 

Le Dfsciple - ki ilk büyük muvaf · 
fakiyetinl temin etmiştir -. Un Di. 
•orce, le Dcmon de midi, Lazarine, 
Monique, Eau Profonde ilh .. 

Barrama llazırlıll 

Uugün arife, )arın bayram ... ı:cs. 

mt daireler yann sabahtan itibaren 
pazartesi sabahına kadar kapalı ola -
c:aktır. Hususi müessese ve dükkAn • 
Jarın kapanma mecburiyeti yoktur. 
Yılbaşı ile bayram bir araya geldi -
ğinden çarp ve JM\zarlarda alış veriş 
ziyadelepafttir. lstanbul sokakla • 
nnda her zamankine nazaran daha 
fazla bir kalabalık vardır. Bilhassa 
kadmlar dtlkkinlara girip çıkmakta, 
kendilerine, çocuk1anna elbise, öte -
beri almaktadırlar. 

Şekerciler, ayakkabmlar, elbiseci. 
ler, oyuncak satanlarda adeta sıra 
beklenmektedir. Yılbaşı piyango bileti 
satan dtikkAnlar da çok kalabalıktır. 

Bayramdan bir gün sonra yıl başı 
olduğundan resmi daireler yine hir bu 
çuk gün kapalı olacaktır. Daireler pa
zartesi sabahı açılacak, memurlar o 

gün ak~ma kadar ~alı~acaklardır. 
Ertesi sah günü daireler sabahleyin 
yine açılacak, saat birde kapanacak
tır. Daireler perşembe sabahı açıla • 
c.-aktır. Bu suretle memurlar üç gfln 
bayram tatilinden sonra bir buçuk 
gün ~alışacaklar ,.e tekrar bir buçuk 
gün daha tatil yapacaklardır. · 

Dün l.ıanlnıl Hallıevinde topla nan Gazianteplilerden 1Ha:ıl1111 
Gaziantebln 14: Uncu kurtuluş yıl -

dönümü dün halkevinde büyük tö • 
renle kutlulanmıştır. Halkevi bayrak 
larla stislenmiş, üst kat salonlar ta • 
mamen dolmuştu. 

Saat on beşte Jstikla1 marşi1t• me ·
rasime başlanmış, doktor Bay Meh • 
met Baran ilk sözü söylemiştir. Bun· 
dan sonra bayan Nedret cc;>hede ka • 
dınların yaptıklan fedakarlığı ye B. 

Ali Rıza daygulannı anlatJaIJ, lJa7, 
Mehm~t '.Ba.tlas, Bay Atidillkadir .Da. 
tur, Bay lsmail Ba~p Serik Gazi • 
antep mtldafaa8ina Üt sözler söyle • 
JDlşlerdir. Gfbıat ve arkadaf1an ball 
alafranga ıiarp~ çaldıktan eonra ti 
rene nihajet ve.tilnai§tir • 

. Töreqcl~ .)'.iikSek makamlara tazia 
telgrafları cta~~flmesfne karar ve. 
rilad.ştir . .. · 

.ı• 

Esma kadını hunlar mı 
öldürdüler? 

lzmirde Jutu~~n -,~~(kişi polise verdik
leri ifad~tef!d~ tne.ler söylediler?. 

• 1 • 

lzmir, (Öıel ay . 
tammidan) - Is . 
tanbuldakl Kasım · 
pqada köprü altın 
da Ma:.,.tnb Esma 
namında bir~ 
dıncağızın:..cesedi bu 
lunmuştu. btan -
bul Zabıtasının ver· 
diii haber üzeıiae 
lzmir polisi, bara • 
da maktul kadının Rifat 
kocası Abdullah ile Rifat ve Halit' 
nammda iki ki§iyi tevkif etmi§tir. 

Zabıtanın zan ve tahminine göre, 
kadmcağız, kocası ve arkadaşları ta
raf mdan 700 lirasına tamaan öldürül 
müştiir. Abdullah buraya geçen pa • 
zar günU Vatan vapura ile gelmlftlr. 
Zabıta, zeveeslnin öldQrülmil§ olma -
sına rafmen kendisini arayıp llOl'lllL 

yarak bmire gelmiş olmasını mana -
b görmUıtür. FU.at Abdal1ah-dfyor 
ki: -- "i 

Halit Abdulla:ı 
- Znc::em çamaşıra, işe giderdi. IJC' 

zan bir kaç gün eve gelmez, akrs ba • 
larda, hemşerllerin evlerinde kal<lı • 
ğını söylerdi. Son defa da öyle oid .. 
gitti, gelmedi. Ben de Rifafü• 1-rra • 
her lzmire çahşmağa geldim. 
· Rifatle Halit, bu hadisede zcr19 
kadar alakalan olmadığını iddia l't -
mektedirler. 

!Wlt: 
.-.:~ :'~~ Rifati, ~a~la 

,,.UJıf.m Stıy#°"' cevinnu:J' 
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Petrol saallslyoaa 
ve Tlrlllye 

hariçten giren petrolun Italyaya 
yarıdan fazlası boğazlardan geçer 

ltalya, petrol ve benzin iht•ya-ı 
cını hemen ltamilen hari~ten teJa
rilte mecbur bir memlekettir. Mü
letler Cemiyetine dahil devlet!er· 
ce, bu mühim maddenin ltalyay:t 
verilmemeıi, Habeıiıtantla /tal 
yan orclruunun üıtünlüğünü temin 
eclen müuıir ıüah!arın faaliyeti· 
ni birclenbire Jurclurur. T ayyoıre 
lerin, tankların ve kamyonlarır. 
yarclımınJan mahrum bir ltalyan 
orclumnun clüıeceği vaziyet hi~ 
Je laoıa gidecek bir ıey değildir. 
ltalya, hariçten ıatın alclıfı petro 
lan yüde 35 ini Romanyaaan 

yüde 23 ünü RuıyaJan tedarik 
ecler ve bunlar kt2tnilen humıi 

tank vapurlariyle boğazlardan re· 
çerek deniz yoliyle ltalyaya 
naklolunur. 

Bu hal, ltalyan - Habq har
bincle, boiaiların kaandıiı e· 
hemmiyeti afı~a meydana koy
muıtur. Petrol. ambargoıuna ka 
rar verilirıe bunun tatbik ve kon
trolunda, Boğazlara ıahip bir Ak 
cleniz clevleti .. ıatiyle, Türkiye 
nazik bir vaziyet karıı11nda bulu
nabüir. 

8. o. 

1 Yabancı Posta 1 • 
Eden ve Musolin i 

lnıiliz hariciye nezaretine Ce -
ne.rede MflJetler Cemiyeti i,Ierine ba 
kan Bay -den'ln gelmiş olması birçok 
Frarunz gazetelerinin keyfini kaçırdı. 
Bunun sebebi Eden ile Fransız BaŞ
vekill (Laval) arasında Habe, mesele 
si dola.yısile oldukça büyük anlaşma· 
ma-zlık bulunmasıdır. Eler (Laval) 
vaziyeti idare ederek İngiliz - Fran
sız siyasetleri aruında bir çarpıtma 
vukuuna mani olursa gerçekten mu • 
valf akiyrl göstermlt olacaktır. 

Fransız gazetelerine gelinre, bun -
)arın Eden hakkında ileriye sürdükle
ri başlıca kusur genç olmuıdrr. (E • 
den) henüz otuz sekiz yapndadır. O· 
nun için bazı Fransız gazeteleri bu 
........ "' .. ~ı •• 1 .... _ .. ·~·- _,., __ .. _ ,_ ~ 

yenün etmiştir. Altı lıalta euı:el Pa· 
riıte bir Fran.aız senatörünün sofra· 
sında şöyle denıişir: "Mussolini bize 
Nilin kagnağını, Habeşiıtanda g;:ı • 
ter mıntakasını, hattci bu nwmlcıtin ya 
rısını vernıeği l'aadetti. Biz hayır di· 
ye cevap verdik. Çünkü biz Musıoli · 
ninin kendiaini yıkmak iıtiyoruz • ., 

(Eden) in Muaıolini aleyhindeki 
kini geçen eglUlde Romada Mu'8olinl 
Ue miJlôkat ettiği zaman baflar. O ua
A'it (Eden) Mussolinige: "Şahıan ı·ok 
fena dldbetlcre maruz kalmamanı;: i· 
çin bu ifte ıırar etmemeniz ldzımdır.,, 
demlıti. Ve ıalııan ıözünü ıöylerken 
gözlerini kır pare·, manalı bir vazlııel 
almııtı. Mu88olini ,·ayet ıoğuk bir ta· 

•- ~·•AA.-• 
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SON HABERLER 
Yen iden beş vilayet 

teşkil edildi · 
lngiliz Kralı 

lngilterenın hiçbir dev:ete 
düşman o!madığ.anı söyledi 

Yeni teşkil edilen bazı viliyetlerin 
idari şekilleri Üzerinde 

Londra, 25, (A.A.) - K1'1 rad 
yo ile neşredilen bir nutkunda 
Noel temennilerinden sonra diyor 
ki: 

Avrupada, endişelerle çevril • 
miş bulunuyoruz. Milletlerim~in 
teşkil ettiği ailenin barış içinde 
d1iğer milletlerle barış halinde kal 

Şükrü Kaya bir izahatta bulundu 
Ankara, 25 (Özel) - Kamu -ı 

tay bugün Refet Hayati T ez'in 
başkanlığında yaptığı toplantıda 
1935 yılı umumi müvazenedeki 
bazı dairelerden 63.417 liranın 
indirilerek bazı bütçelere mun • 
zam tahsisat olarak konulması 
hakkındaki kanunu müzakere ve 
kabul etmi,tir. 

Türkiye ve Yuğoslavya krallığr 
arasında iadei mücrimin mukave
leleri tasdik edilmit ve bundan 
sonra hava kuvvetlerinin arttırıl
ması için satın alınacak veya ya
pılacak tayyare ve techizatı için 
yıllık tediye miktarı 7.000.000 li
re.yi geçmemek üzere 20 milyon 
ve intaat için de 1.500.000 liralık 
taahhüde girişilmesi hususunda 
Sü ve bono çıkartmak hususunda 
Finans Bakanlığına mezuniyet ve 
ren kanun kabul edilmiştir. 

Kamutayın müzakere ettiği di
ğer oir kanun ile ele hakiki ve 
hükmi tahısların nezdinde veya 
onlara merbut olarak çahtanlara, 
yevmiye suretiyle de olaa verile -
cek bilumum ücret, bedel veya ta
yinlerle ıirket veya müe11eıelerce 
verilen temettü ve ikramiyeler • 
den Hava kuvvetlerine yardım 
vergisi namiyle yüzde 2 vergi alına 
caktır. 

Yeniden 9 kaza ve S vilayet mak arzusunda müttehid bulundu 
tcıkiline ait kanun da müzakere ğunu ve bütün milletlerin dostu 
ve kabul edilmi§tİr. Kanunun der- olarak hiç bir milletin düşmanı 
Pİ! ettiği yeni idari taksimat ile olmadığım düşünmek hoş bir şey 
Ankara vilayetinde Çankaya ka- dir. Hüsnüniyet ve karşılıklı yar" 
zası teşkil edilmekte Borçka, Art- dım fikrinin inkişaf ve intişar et
vin, Şav§at, Hopa kaz:ılariyle Er- me~;i temenniye şayandır. Bu fi • 
zurum vilayetinin Yusuf eli kaza • kir yalnız barışı taziz etmekle kal 
11nı ihtiva etmek ve merkezi Art- mıyacak, ayni zamanda bizi sarS 
vin olmak üzere Çoruh vilayeti makta olan ekonomik müşküllere 
tetkil edilmekte ve halen mevcut de bir tarzı hal bulacaktır. 
Çoruh vilayetinin Rize ve Pazar -------------
kazalarından ibaret kalan kısmı - hiliye vekili Şükrü Kaya §U izaha 
na da merkezi Rize olmak üzere lı vermittir: 
Rize vilayeti adı verilmektedir. Tunceli adı ile !:,mdi tetkil edi 

Şemdinli, Hakkari, Gevar ka- lecek vilayetin ve belediyenin er 
zalariyle Siirt vilayetine bağlı ki İMDİ Den.imdir. Dersim eski 
Zap kazasından tetekkül etmek Ü· za.manda da muayyen bir mınta • 
zere merkezi Gülemrik kasabası kaya verilmiş bir isim deyildir. 
olmak üzere Hakkin vilayeti Jru- Bölgenin kıamı azamı taşlık ve 
rulmaktadır. kayalııktır. Sakinleri 65-70 bin 

Mut vilayetinin Bitli•, Motki, nüfustan ibarettir. Aden Türk un· 
ve Van vilayetinin Ahlat kazala· suruna mensup bir kütledir. 
riyle yeni tetkil edilf':t Hizan ve Bugün buraların içtimai tet 
Kotum kazalarını ihtiva etmek ve kilatı kurunu vüstai bir te~kilat • 
merkezi Bitliı olmak üzere Bitlis trr. Yani hir takım parçalara ay • 
~yeti vücuda getirilmektedir. nlını§br. Bunlar huau&atı medeni· 
Muı vilayetinden ayrılan Ça _ ye, hu!rukiye ve hatta cezaiyf:Jeri· 

pakçur, genç, Solohan, Kalan ve ni keı:ıdi aralarında görürler. Ru· 
Erzincan vilayetinden Kiıı kaza gün hu•·ası 91 2..§İrete mür.kssem• 
lanndan, terekküp etmek ve mer dir. 1876 dan bu~iine kadar mn'ı 
kezi Çapakçur olmak üzere Bin- telif zamanlarda Dersim ü;·erire 
göl vilayeti kurulmaktadır. 11 harekatı as.kerh·e yapılmı~br. 

it olmadıjmı yazıyorlar. 
Bundan zafka bazı gazeteler de 

(Eden) in MU8801iniye şahsan düt -
man oldufunu iddia ediyorlar. Bu ba 
kımdan haftalık (Gringoire) gazete -
sinin yazdrfı satırlar kaydedllmefe 

ikinci genel ispekterlik emrin
de bulunacak mü,avirlikler kad -
rolarını ve maaılarını tesbit eden 
kanun da K•mrtaV.1,!\ hURün mii -
zakere ve kabu ~ttıgı "'kanunlar a

keıti: "Mösyö, ltalya hükfnnet rei.<Ji - raaında bulunmakta idi. Bu ka -
ne bu tarzda bir liıan ile hitap etmek nunda Atatürkün Kamutayın son 

Bir batka kanun ile de Plümür, Halkı cahil, biraz da toprağın fa· 
Nazimiye, Mazgırd, Pertek, Ho . kirliği dolayısile fakir olur v~ c'i 
zat, Ovacık. Çemitkezek kazala de silahlı bulunursa tabii böyle 
J;?.•uı ...... ...ı,.1r::- .... __ ,_ ···-•: .. ı. bir .Yerde vukınıt e.ksik oJ~. \ 
.J unceli vilayeti teşıkil edilmittir. r ransaoa. IL~ıya.~a, , a \ ,\1, ıorri 
Bu kanunun hükümlerine ıöre, tan.da da böyle yerler var ır. Arn.· 
Tunceli vilayetine Ordu ile irtiba· ğı yukarı her memleketin elin~e 
tı baki kalmak ve rütbesinin seli böyle geri kalını§ yerleri vardn·. 
hiyetini haiz bulunmak üzere kor Cumuryet devriminin mem1e • 
komutan rütbesinde bir zat vali ketin enslı ihth•a-;larmı temin ve 
ve kumandan olarak tayin edile . aaıl hastalığı tedavi etme·k !tarı ol 
cektir. duiu i~in burada da meden; uJu1· 

adet değildir.,, dedi. ld k 
Bundan sonra (Eden) Mussolini ile açıh,ında itaret etmiı o uğü öy 

ve köycülük itleriyle uğratmak 
yeniden konuşmak için tam üç ı?Ün üzere bir de Köycüfük bürosu te~-
çağmlma.sını beklemiştir. Şimdi in - kil edilmektedir. 

değer. ' 
Bu gazete diyor ki: 

giliz hariciye nazırı ~lan bu 1.at Mus- -----------------
solininin kendine kartı yaptığı haka· 

Eden Mustolin.igi. düıür~k için• reti bir türlü hazmedememiştir. 

Fransızlar ve Beneş 
Çekoslovakya Cumurreisl (Masa • 

ryk) in istifası ü:ııerine yerine bu de -
fa cumurrelsl intihap edilen eski ha -
rlclye nazın (Benet) bir kaç hafta ev· 
vel bir Fransız diplomatı ile konu~u • 
yordu. 

Fransız diplomatı söz arasında 

(Denet) e fÖyle demişti: 
- Bütün Fransızlar sizi severler, 

Fransada ne kadar çok takdir edildi-

ğinlzi tahmin edemezsiniz! 
- Olabilir. Fakat garip değil midir 

ki beni bu kadar çok seven Fransız • 
lar arasında belki bin ki~ide bir tane· 
si bile adımı doğru okumasını bilmez! 

Hakikat halde Fransızlar bu ismi 
(Benesse = Benes) şeklinde okul'Jar; 
halbuki bu kelimenin doğru tali\ffuzu 
şöyledir: ( Bencche = Beneş). 

Kısa Harici Haberler 
• Bir takım meçhul kimseler, Fran· 

sada Paris - Deauville yolu üzerinde 
dikilmiş olan Aristide Briand'nın hey 
kelini kırmışlardır. 

• Kondilis hükumeti zamanında mu 
kaddes Eustration Adasına tehcir e -
dihn.it elan 140 komünist açlık ırevi 
yapacaldannı söylemektedirler. 

* Ava la ajansı, genç radikallerin 
Yugoslav radikal birlitfne fazla mik 
darda taraftar kazandırmak için ha· 
rekete geçmit olduklarını bildirmek
tedir. 

• Ru.cıyanın cenubu şarki mıntakaJa 
nn.tb bir kar fırtınası hüküm cılir -
mektedir. Hazer denizi sahillerinde o· 
turan bir çok kimseler, karlara bil • 

tanıdım. Bunlar çingenedir! 
Demektedir. Abdullah, Tepecikte, 

rünmüş olan evlerinde mahpus kal _ 
mışlar, bir çokları ölmüştür. Molodez 
ve Asia adındaki buz kıranlar, geri · 
de kalanların imdadına koşmuşlar -
dır. 

* Sovyetler hükQmeti, lng\lterenin 
daveti tizerine, Londra deniz konfe -
ransında resmi bir müşahit bulun · 
durmaktadır. Bu, Japonyaya karşı. 

İngiltere, Amerika ve Sovyetler itti · 
hadı arasında mUş~rek bir rephe a_ 
hnacafına delil sayılmaktadır. 

• Londra deniz konferansında, in · 
giltere, uzun bir zaman için hazırlan· 
m:ısı lazımgelen deniz inşaat program 
larının neşrini istemiştir. Fransa ve 
İtalya, bu programların altı sene için 
olmurnı kabul etmişlerdir. Amerika 
ve Japonya, İngiliz teklifine taraftar 
dırlar. 

=aemşerllerlnden Demir Alt namında•--------.------
birinin erinde yatıp kalkıyor n RI· Almanyada hır tren kazası 
tatla beraber hamallık yapıyordu. Almanyada dün olan Erfurt 

Tahkikat bitirilince hepsi btanbu. tren kazaamda ölenlerin miktan 
la gönderilceklerdfr. 23, yaralıların miktan 72 dir. 

lngiltere - ltalya 
ihtilafında 

ispanya nasıl hareket 
edect-k 

Madrid, 25 (A.A.) - Bakan • 
)ar, lnailterenin, bir lnailiz • İtal
yan ihtilafı halinde ispanyanın 
alacalı duruma dair olan ispanya. 
ya gönderilen nota hakkında kati 
ketumiyet saklamakta devam edi
yorlar. 

Bununla beraber, notanın fil
hakika mevcut ve doğrudan doğ
ruya Cumur Batkanına verilmi• 
olc!uğu temin edilmektedir. Kanu· 
nu esaıi mucibince, Cumur Bat -
kanı beynelmilel mahiyette bütün 
itlerin tetkikine memurdur. 

Keza, lıpanyanın bu notaya 
barıt ve bitaraflık arzularını Mil
letler Cemiyetine kartı olan taah
hütleriyle telif edecek tarzda ce
vap vereceği temin edilmektedir. 

Uşakta ve Afyonda ışık 
söndürme tecrübeleri 
Uşak, 25, (A.A.) - Hava teh· 

likesine karşı ışık söndürme tec · 
rübesi dün akşam saat 19 da ya · 
pıldır. Daha evvelden ışıkların mas 
kelenmesi halka tenbih olunmuş 
tu. Saat 19 da top atıldı ve fahri 
kaların işaret düdüğii üzerine lam 
balar söndürüldü ve tam bir mu 
vaff akiyetle neticelendi. 

Afyon, 25, (A.A.) - Hava 
hücumlarına karşı ışık söndürme 
denemeleri muvaffakjyetle Y,aprl· 
dr. 

lerle bir tıı!dbir dü~iindü. v~ bu 
DAHiLiYE VEKiLiNiN IZA· programile mernleektin her 3•erin· 

HATl de oldu~u gtbi buraların da c:.ımu 
Tunceli vilayeti tetkiline ait ka- riyetin fevizlerinden istifade etme 
nunun görüşülmesi esnasında da- aini gözetti. 

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

ltalyanlar ilerliyem~yor 
Habeşler 

tıkları 
birdenbire baskın yap
zaman kazanıyorlar 

Bir lngiJiz Kızılhaç tayyaresi yere düştü 

Londra, .25 (A.A.) - Reuterl 
bildiriyor: 

Dört haftadan beri mareşal Ba · 
doglio İtalyan kuvvetleri başku · 
mandanlrğım ele aldığmdanbı:?ri 
İtalyan ordulaıımn hareketsizliği 
görülmekte ve Romanın bekledi -
ği nihai zafer meşkuk hir hale 
inmektedir. 

Eritre kaynaklarından gelen 
haberlere göre, geçen pazar Ab · 
hiaddi civarındaki muharebedf' l· 
talyanlar 1000 kadar esir almışlar 
ve bu suretle Habeşler. tamıza 
geçirdikleri kuvvetlerin yarısı11 -
dan fazlasını kaybetmişlerdir. t -
ta lyanlann bu son muvaffakiyeti 
nin sebebi şudur ki, muharebe.ve 
kendileri başlamışlardır. Halhuki 
'T'akazze nehri boyunca yaprl:ın 
muharebelerde Habe~ler baskın 
tarzında hareket etmi~lerdir. 

Halen İtalyanlar f ahhiadrli 
mmtakasmdaki mu va ffakiyet1eri 
ni semeredar etmeğe çalışmakta 
ve bu mmtakarun cenubundaki 
Habeş toplantılarını faal surette 
bombardıman etmektedirler. 

Habeşlerin Adikala'yı aldık -
lanna dair Adisababadan gelen 
telgrafa fazla inanılmamaktadır. 

Bir çok yollann birleştiği bir nok
tada kain olan bu mevki Adua'nın 
60 kilometre şimalindedir. Bun • 
dan dolayı Habeş kıtalannm ora· 
va kadar gidebildikleri sanılma • 
maktadır. ·Maaınafih akıncı kıta -
\arından birinin ltalyan hatl:ın • 
mn gerisinde gece hareketleri ya· 
parak oraya bir giriı:: yapını~ olma 
tarı daima muhtemeldir. 

HABESLER BiRDENBiRE: 
TAARRUZ f:DIYORLAR 
Roma, 25 ( A.A.) - Habeı::Je • 

rin A hbiaddi mmtakasındaki İtal
yan mevzilerine karşı yapmıc: ol -
dukları son taarruz. başka bir ta· 
hiye kabul etmiş olduklarmı V<iS" 
termcktcdir. ~imdive kadar tt~ l • 
yan orrlul:-ırmİn cenahlaıım s:1rs -
makla iktifa eden Habeşler, ~imdi 
düşman cephesine ~ürpriz şeklin • 
ne taarruz etmektedirler. 
lNGILlZ KIZ1L HAC TA YY A· 

RESi DÜŞTÜ 
Aclisababa, 25 (A.A.) - Rar

tumdan gelmekte olan tngili7- Kı
zıl Haç tayyare~i Adisabahava 80 
kilometre mssef ede vere ~ii r-müş
tür. Pilot yaralanmt;tır. Di7 f'r ikf 
tngiliz ta:vyarecisinin buraya gel· 
meleri beklenmektedir. 
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SiYASA 

lngiltere Mısırda muhte
mel bir ltalyan tarruzuna 

karşı hazırlanıyor 
Alman gazetelerine verilen malü • 

nıata göre son zamanlarda, İngiltere 
den lskenderiyeye tayyare, top, tank, 
kamyon n pek çok mikdarda dikenli 
tel yüklü \'apurlar gönderilmekte • 
dir. lskenderiye civarında Sidibeşir' 
de adeta askeri bir çadır şehri pey · 
da olmuştur. Burada asfalt yolJar 
yapılmı~ ve kahvehaneler, sinemalar 

Yüksek Mühendis Mektebindeki hadise: 

Mektebe ait bazı kitapları satmak 
davası, dün akşam sonunu buldu! 

açıJmıştır. Bir çok İngiliz gemilerinin Kütüphanenin sabık işyarı Hüseyin Süreyya, adiyen 
ateş talimlerini seyretmek, şehir aha· 

lisi için günlük bir meşguliyet ol - zı·mmetten 3 buçuk ay hapse, 7 ay işyarlıktan mahrum 
muştur. Tayyare toplarının gürültü· 

leri, sahilde mutat bir hadise teşkil J "" 350 l • •• d "" hk A d• td• 
etmektedir. Şehir civarında, kışla o - tutu maga ve ııra o emege ma um e 1 1 

larak konuklamak için tahta bara'kalar -------------
ıtıantar gibi az zaman içinde yük~el- N .

1 <'ktedir. . .. ansen pasaportı e 
Kara ''e deniz tayyarelerı her gun 

şehir üzerinde, talimler yapıyorlar.. gelen bir Rus! 
Limanda takriben seksen harp gemı· , 
si bulunmaktaCıır. Iskenderiye limanı. 
tarihte ilk defa olarak bu kndar gemi 
görmüştür. Yeni gelen iki kruvazör, 
liman dışında demir atmağa mecbur 
olmuştur. 

Yakın zamanlara kadar~ nhalinin 
reıinti yeri olan şehrin garhindeki sa 
hile yanaşmak menedilmiştir. 

Jngillz donanması Mısır sahilleri -
ııe hikim oldukça Jtalyanlann, Bin · 
ıaziden yapacaklan bir taarruzun a· 
kim kalacağı kanaati vardır. Bunun 
için, ltalyanların evvelemirde, Oniki 
Adadan \'e bilhassa Radostan tayya • 

te n denizaltı gemileriJe hücunıedt-rek 
sahilden lngiliz donanmasını uzaklaş· 
tırmağa çahşacaklarr hesap olunmak 
tadır. lngilizler, böyle bir ihtimale 
lcarşı, Jskenderiye mrntakasında, 1 · 
talyanlann Blngazi ve Onikl Adalar 
da hazırlayabileceği mikdardan daha 
fazla ha\'a kunetl toplamağa ~.alışı · 
Yor)ar. 

R. O. 

Şehir tiyatrosu temsit 
pıogramını değişf rdi 
p ... - .... ,..;;rı1ı:ı1'!1 cıo:ıno:ıh ............. ,., ..... : 

ni~ ~ttctik6temsillerlne hasrjfd~n şe 
hir tiyatrosu kanunusaniden iti · 
haren bu programı değiştirmeğe 
karar vermist;ir. tik temsil günü 
ol~n beş kanunusani pazar günün 
den itibaren saat on bir matine · 
sinc"ız çocuk temsili yerine dram 
oynanacaktır. tık dram, 935 sene 
sinin Amerikan tiyatro eserleri a 
rasmda birinciliği kazanan "Be · 
yaz gömlekliler,, isimli piyestir. 
Çocuk temsilleri kültür direktör · 
lüğünün tensibi ile çarşamba ve 
cumartesi günleri saat dörde alın 
mıştır. Ve çocuk temsillerine ak · 
tör M. Kemalin gülmeyen çocuk 
isimli piyesile devam edilecektir. 

TlJRKÇE VE ALMANCA DERS 

C. H. P. Alemdar kanyön kurullln· 
dan: 

Cumuriyet Halk Partisi Alemdar 
kamun kurağında uzman bir Alman 
öğretmen tarafından parasız ders ve 
ı·ilecektir. Bu dersler haftada iki gün 
cumartesi n çarşamba akşamları sa· 
at 17 den 18 e kadar dile biraz vuku
fu olanlara ve 18 den 19 a kadar hiç 
bilmiyenlere mahsustur. 

lstiyenlerln akşamları saat 16 dan 
sonra Divanyolunda Kamun kurağın 
da sekreterliğe baş,·urmaları. 

Ötedenberi devam eden öz türkçe 
derslerinin de yeni yıldan itibaren 
perşembe akşamları saat 18 den 19 a 
kadar verileceği için önceden yazılı 
talebenin o ründe gelmeleri ve ye • 
niden yazılmak istiyenlerin de sekre 
terliğe başvurmaları. 

Matbaamıza Gelen Eserler. 

Sofya kor.solosunun im
zasını taklitten tutuldu 

tstanbula gelen bir Rus, pasa · 
port tahrif etmekten yakalanmış, 
polisçe dün tüzeye getirilmiştir. 
Genel savamanyar Şefik, mesele· 
yi tetkik etmiş, suçluyu ve dosya -
smı dördüncü sorgu hakimliğine 
\•ermiştir. 

Yakalanan Rus, Jozef Zaytman 
adım taşıyor. Kendisi, Kudüsten 
Nansen pasaportile Sofyaya git · 
miş ve orada, Kudüste iken muha 
cirin komisyonundan aldığı bu pa 
saport üzerinde oynamıştrr. Bu oy 
nayış, bir sahtekarlık mahiyetin · 
dedfr. Çünkü Bulgaristandan Tür 
kiyeye gelebilmek için yapılma · 
sı gerek olan vizeyi, Türkiyenin 
Sofya konsolosluğunun mührünü 
ve konsolosun im~asmı taklit et · 
mek suretile temin etmiştir. Fa· 
kat, tstanbula ayak basınca, pasa 
port gözden ge~irilirken şüphe u 
yanmış ve sonuçta pasaport sahi· 
bi, tüzeye gönderilmiştir. Aley · 

'hicıd~a.lıLthaılıh hl .i.~ih:; da.Ta. 
açılan J ozef Zaytman hakkında 
ki tahkikatın bundan sonrasına 
sorgu hakimliğince devam oluna 
caktır. 

Urküpte yakalanan 
Yunus IJO/a çıkarıldı/ 
Ayazağada bir gece Galata 

postahanesi veznedarı Hüseyin 
Hüsnüyü öldüıınekten suclu ola· 
rak tevkif edilen Abdullıthın suç 
ortağı olduğu kaydile alevhinde 
takibata girişilen Yunus, Urküp · 
te yakalanmıştı. 

Yunüsün Istanbula' doğru yola 
çıkarıldığına dair dün buraya ha· 
ber gelmiı::tir. Urküoteki sorguda 
suçunu inkfır eden Yunus, buraya 
gelir gelmez yeniden sorguya çe 
kilecek. Abdullahla beraber tevkif 
edilen ahçı Mehmet ve hükafat a 
leyhlerindeki tahkikatla birleşik 
olarak, araştırma derinleştirile · 
ccktir. 

Yankes;ci/ikten ceza 
Şakir isminde biri, Tramvayda 

Dimitri isminde birinin cebini ke· 
serek yankesicilik yapmaktan ls · 
tan bul üçüncü ceza hakyerinde mu 
hakeme ediliyordu. Dün akşam 
karar verilmiştir. Şakir, 1 yıl, 5 
ay hapis cezası yemiştir. 

Finans bakanhğında 
yeni bir kalem 

Ceza hakyerinde 
bayılan bir suçlu! 

Yüksek mühendis mektebi kü 
tüphane işyarhğında bulunduğu 
sırada muhafazasına memur bu · 
lunduğu bazı kitapları talebeye 
satmak ve aldıığı paraya karşı 
makbuz vermemek suretile bu pa 
ralarıyalıkoymak iddİ!-5ile tstan ~ Dün akşam 3 üncü cezada 
bul agır ceza hakyerınde mev • .. . 
kuf olarak duruşması yapılan Hü hır had1se oldu 
seyin Süreyya aleyhindeki dava, 
dün akşam ortalık kararırken so 
nunu bulmuş, hakyeri kararını ve 
rip bildirmiştir. 

Dünkü celsede, önce genel sa · 
vamanlığm esasa dair mütaleası 
d~nlenilmiştir. Hakyerinde genel 
savamanlığr temsil eden yar Ah· 
met Muhlis Tümay, esasa dair mü 
taleasmı bildirirken, hadisenin eh 
1ivukuf raporu ve şahit olarak din 
lenilen baz talebelerin ifadeleri · 
le sabit olduğunu, ancak ihtilas 
mahiyetinde bulunmayıp idiyen 
zimmet şeklinde bulunduğunu ile 
ri sürmüştür. 

Sonuçta ceıa kanununun 202 
inci maddesine göre ceza kesilme 
sini, zimmete geçirildiği anlaşı · 
lan 350 liranın da suçlu Hüseyin 
Süreyyaya ödetilmesini istemiş • 
ti~ . 

Bundan sonra davacı taraf avu 
katı Sami, 718 lira 25 ;kuruşun su· 
'iioti'nıalü'~df~ı 111\lti:ftritıJ f:t2 
lası tesbit emlirse ileride h~kuk 
hakyerine müracaatte muhtar bıra 
kılmak üzere, bu miktar paranın 
ödetilmesini istemiştir. Sıra mü · 
dafaaya gelmiş, Hüseyin Sürey · 
yanın avukatı olan eski İstanbul 
genel savamanı Esat, müdafaaya 
girişmiş, müekkilinin masum ol -
duğunu, halef ve selef arasında 
usulü dairesinde devir ve teslim 
muamelesi y3pılmadığmı, eskiden 
mevcut kitapları sahid~m eksilmiş 
olup olmadığının layiki üzere an 
laşılamadığmı, çünkü bunlann iyi 
ce sayılmadığım ; mektepte böy -
le sayılamamış olarak duran ki · 
tapların hayli kabarık bir yekun 
tuttuğunu, ihtimal bedeli isteni · 
len paraya kat kat tekabül ede · 
cek mikdarda odalar dolusu kita· 
hın şimdi mektepte yığılı durdu · 
ğunu müdafaa yollu ortaya atmıs 

Istanbul üçüncü ceza hakyeri 
salonunda, dün akşam geç vakit 
duruşma yapılırken, beklenilme · 
dik bir hadise olmuştur. 
Davacısı Bilal isminde biri ve suç 
lusu duruşması mevkuf yapılan 
Hidayet isminde yirmi beş yaşın 
da bir delikanlı olan.hırsızlık da 
vasmda, şahit olarak zabıt imzalı 
yan bir kaç polis işyarı dinlenil · 
miş, tam duruşma sonuna geldiği 
ve bazı cihetlerin daha tahkiki i· 
çin başka güne bıraloldığr sırada, 
jandarmanın önünde duran Hida 
yet, birdenbire sendelemiş, son · 
ra boylu boyunca yere düşmüş; ol 
duğu yerde hareketsiz olarak kal 
mıştır. 

Hakyeri kurulu başkam Necip 
Nadir, baygın bir halde yattığı gö 
riilen Hidayetin ayıltılması için, 
tüze doktorluğuna hakyeri müba· 
şirini göndererek durumu bildir · 
miş, bir taraftan da su getirtile · 
rek yerde yatanın yüziine--serpil • 
mtştf.a. Bti madl saloh fôlpısi ka: 
patılmış, duruşmalara ara veril · 
miştir. 

Tüze doktoru Enver, derhal sa· 
lona gelmiş, Hidayeti muayene et 
miş ve kendisine eter koklatmış · 
tır. Bunun üzerine Hidayet kımıl 
damış, yerinden kalkmıştır. Bi ·· 
raz sonra da tevkifhaneye gönde 
rilmiştir. 

Kadını döven kadın 
Şaziye Canan isminde bir kadı 

md·Sverek bir ayağının kırılma~ı · 
na ve yedi ay hasta yatmasına se-

bep olmaktan suçlu Dilber ismin 
dıe ki kadının duruşması1 tstanbul 
üçlincü ceza hakyerinde dün so · 
nuna gelm:ştir. 

Genel sa,·aınanlık ceza istemis 
c.ruruşma müdafaa ve karara kal· 
nu~tr. 

müek~i~inin beraatini istiyerek: 
karar ıçın duruşma başka güne 
kaldııl'ı takdirde. sekiz avdır mev -------------
kuf kalan müekkilinin Şimdiden bitlerin ifadelerinden başka, Hü -

serbest bırakılarak şeker hayra . seyin Süreyyanm kütüphane işya 
mn~ı ve yıl b~nı aile yuvasında n iken kendi el yazıs"yle tuttuğu 
geçırmesıne musaade edilmesini mevcut kitapların ~ayı5ını göste · 
rica etmiş ve genel savamanlığın rir defterdeki ka,yitlara göre de 
tatbikini istediği madde gözönün sabit görülmüştür. Suçun ihtilas ma 
de tutulursa, kanunun karardan hiyetinde olmadığı, ihmal ve tera 
evvel de tahliyeye müsait bulun . zide sayılamıyacağı, genel sava · 
duğunu, müekkili mahkum edil . manltğm mi.italeasma uygun ola 
se bile, bu maddenin hükmünce rak, adiyen zimmet n:ıahiyetinde 
verilecek ceza müddetini mevkuf bulunduğu neticesine varılmış, 
olarak çoktan tekmillediğini söz · suçlu Hüseyin Süreyyanın ceza 
}erine katmıştır. kanununun 202 inci maddı2si mu 

Genel savamanhkla müdafaa cihince cezalandırılması, hareke· 
vekilliği arasında bu ve başka tinin gayri muayyen ve muhtelif 

1Gezintiler1 

Niçin 
kutluluyoruz? 

Gazetzler, sanatkarlarımız.dan 
1. Ga?ibin •r:ılınede yirmi b2§ıncİ 
ya§ına baı;tığı için bir jübile her 
zırland:ğını yazıyorlar. Bu, daha 
önceleri "Fehim" için de, "l:Jeh· 

" · · d "E l v l" . . J ... zat ıçın e, r ugru ıçın ..-

yapılmııtı. Yurdumuzda •anat ııe 

sanatkarı gözeten, dü1ünü~ ve gö
nül inceliklerini h~ka indirPcelt 
yolları arayan adamlar var. Bu 
türlü insanlar için her değer, bir 
kozd~r. Ortaya atarlar, ileriye sÜ· 

rerler, kendi güçlerini bcı:ımak 
y3parak bun!an y!ikseltirler. ••Da
rülbedayi" kurulduğu gün'c..rd~ 
bir mo~a, bir gösteri§ olan bu İ• 
bugün artık ıuurlu bir emek h~li 
ni aldı. 

S!ıhnede yirmi beı yıl, bu dile 
kolay bir §eydir. S!ıhneye giı {§in 
bir suç, bir ahlak dütkünlüğü sa. 
yıldığı günlerden çok uz.akta de· 
ğiliz.. Her ıeyden önce bugünkü 
•anatkarfarımızı sosyal hınca. 
hatta keneli ailelerinin alorozltın 
na göğüs germiş sahnenın cemr 
neferleri •aymalıyız. Bunlar yep. 
yeni bir ya§ayııın ilk kahraman-
ları idiler. Arkalarında kara knla· 
balık ulurken, onlar gözleri ıcle· 
cek, doğacak •abahların aydın · 
lıklarında~ ileri atılmı,lar, bu u
ğurda her ıeyden vazgeçmiılercli. 

Bir oyunda bir Türk kızının 
rol alı§t halk ile birlikte memle1 

ketin poliıini, mer!<ez kumandarr 
lıfanı cofturmuıtu. Tiyatroya bas· 
kın yapılclrffını unutmıyanlar çok· 
tur. Bu adamlar, iıte böylt- bir 
çağcla ve bu kıratta bir çevrPJe 
çalııtılar. Bir çocuk altırak gir:lik
leri kolis!ercle yiiıleri derin çiı_gi· 
lerle ve a~l«n oklarla Jollu. Ar· 
kalarında ne iıkence1er, r.«' ~zi· 
yeller, ne dertler var!... Aç!ıiim 
izlerini, kırgın!ığın her tiirlüs:.irıü 
onlarda arayınız. 

Darülbedayi, .Şehir Tiyatrosrı 
oluncaya kadar bu böylece sürdü. 
gitti. Eğer fimdi ortada seyredile
bilir bir •ahnemiz varsa, bunu bir 
az ela "Uray'' ın eseri gibi Jüıü
nebiliriz. lstanbul belediyesi, hin 
türlü yokluklar, darlıklar içinde 
bu kuramı yaıatmalı için elinden 
geleni e•irgemedi. Muhittin Oıtün
dağ bütün "yapıcı" lar gibi, •a.i · 
dan soldan gelen ıeı dalgaların« 
aldırmıyarak çalı§tı. Tiyatro tı>ri-

himiz bir gün •erinkanlı bir kalem
le yazılırken, onun büyük payı da 
ayrılacak. Onun ve seçdiği arka
cla§larının emeklerine hangi nok· 
tadan bakılır•a bakılsın bir ıeyin 
olanca ayclınlığiyle belirdiği gö . 
rülür. Bu, alıtörlüfii bir t:1U~•lt 
yapmak gayretidir. Artık hiç kim
se, •ahneye çıkan adamı evinden 
kovulma§ bir mahluk, bir düşkii•• 
•aymryorsa, bu inanı§ta lstcınbul 
belediyesinin ele payı var. Ga!ip, 
arkaııncla acı gecelerin kara tea 
bihini çeke çeke ün tanına ka•;Uf· 
tu. Bugün baıın-:ı giydiği tacın pa

rıltıııncla, biraz clihkc:tle, esh&d e"t 

clöktüğii göz y41larının damlılltın 
görülebilir. 

E 1aziz için ıesimli 

mecmua 

Finans bakanlığı hususi kaleme 
bağlı müracaat kaleminin vazife 
sine dair bir talimat hazırlamış · 
tır. Müracaat kalemi iş sahipleri· 
nin kalemlerdeki işlerini takip e· 
decek ve kalemler müracaat ka · 
lemlerinin sorgularına süratle ce· 
vap vereceklerdir. Bundan sonra 
iş sahipleri ancak çok mühim vazi 
yetlerde direktör ve komisyon 
başkanlarile temas edeceklerdir. 

~o~Ja;dan noktainazar değişik- zamanlarda müteselsil ş2kilde ol· 
lığı belırten karşılıklt bazı sözler duğunun da bu arana (!Özetilmesi -----------
den sonra, Hüseyin Süreyya da kararlaştınlm1ştır. Neticede Hü · 
hiç bir suç işlemedıiı7ini söyliye . seyin Süreyya 3 ay, 15 gün hapis 
rek beraet isterinr1 e bulunmuş, ve 7 ay işyarlıktan ırahrum tutul 
Kemalm başka11J·ıY1 altında üve · mak yolundaki kararla temyizi 
lerden Sakıp ,.e t- hdurrahma~ Şe kabil olmak iizere ittifakla mah -
refle kurulan hak~reri kurulu, mü kum edilmiı'.:tir. Zimmetine c:eçir 
zakereye başlamıştır. Bu sırada r.ıiği sabit olan 350 liranın da ö· 

EIAzlz vilayeti tarafından il ve il 
çelerde cumuriyet devrindeki kültü _ 
rel hareketlerle hal!<e,·inin \•ilayet da· 
hilindeki çalışmalarını gösteren hü • 
yük kıt'ada resimli iki mecmua neş _ 
reclflmJıtfr. <'umuriyetln 14 senelik 
•eghrhlf a111at'lln n Elazizi bayındır 
lığa kaTIJ§turan hareketleri re.simle 
tesbit eden her iki mecmuada da EIA· 'ı 
ziıe aft bir çok güzel resimler vardır. 

Lüks taksiler 
Dünkü gazetelerden biri piya 

sadaki lüks taksilerin işlemekten 
mene dileceğini yazıyordu. 

Bu haber belediye mahafilince 
tekzip olunmuştur 

salon boşaltılmıct·r. detilmesi karar altına alınmıştır. 
Hakyeri kurulu, bfr saatten faz Hüseyin Süreyya, mahkum ol · 

la süren müzakereden sonra, esas duğu hapig mUddetini mevk\ıf ola 
karanm tebliğ etmiştir. Suçun iş rak gecirdiğinden, derhal salıve- 1 lendiği, ehli vukuf raporu ile şa - rilmiştir. 

Yeni havuzlar yakırda 
bit ece~ 

• >-J Sular idaresi taraf mdan 
yaptulmakta olan yeni süzme ha· 
vuzlarmm inşası, havalar müsait 
gittiği takdirde gelecek ay sonu • 
na kac.lar bitecek ve haYuzlar ça • 
lışmaya bm:Jıyacaktır. Bu suretle 
Tcrkos suyu yağmu~lu havalarda 
berrak akacaktır. 



Rnkaradan:
1 

Efgan Hariciye Nazırı 
Bir iki güne kadar memleketimize geliyor 

Ankara. 25 (Telefonla) - if- - Ankaraya resmi ziyaretini bir iki 
aan Hariciye nazırının memleke . güne kadar yapacaktır. Nazırın 
timizi ziyaret edeceği bildirilmiı- Ankarada ne kadar kalacağı belli 
ti. Haber alındığına göre Nazır, değildir. 

Saqım mukagese broşörü 
çıkıyor 

Ankara, 25 (Telefonla) - SU:.
tistik genel direktörlüğü, vilayet 
kaza, nahiye ve köylerimizin son 
sayım ile ortaya çıkan nüfusları -
nrn 1927 deki sayımla mukayese 
edilen bir brotür hazırlamaktadır. 
Bu broıür yılbaıında neıroluna -
caktır. 

Hava kongrerinde 
murahhasımız 

Ankara, 25 (Telefonla) - Ha
va yolları ıenel direktörü Şevket 
bugünlerde Bükrqe aidecek, ora

Ank11ra Haıkevinde bir 
konferans 

Ankara, 25 (Telefonla) - Ş~h
rimizde bulunan İzmir Erkek Li
sesi direktörü Bay Halil tarafın -
dan bugün, Ankara Halkevinde 
"Eski Türk mimarisi ve eseri" 
mevzuu üzerinde projeksiyonlu 
bir konferans verilmiştir. 

Kamuta9ın kış tatiıi 
Ankara 25 (Telefonla) - Ka

mutayın, bayram ertesi toplantı -
sından sonra 15 Şubattan Mart so
nuna kadar tatil yapacağı söylen
mektedir. 

da toplanacak olan ''Areıulusal - -
bava konıresi" nde memleketi- İıLln&ul BtltdİQ\'Sİ 
mizi temsil edecektir. ~ıhir1i"gatrosu Bu akşam saat 

20 de Balıkçılık tetkikleri 
Ankara, 25 (Telefonla) - Ba

lıkçılık tetkikabnda bulunmak i • 
çin bir heyet Bandırma sahillerine 
ve Buraada Apollon ıölüne side -
cektir. 

Ankara polisinde 
Ankara 25 (Telefonla) -An

kara polisinin Alman tabanca 
mavzeri taıımalanna karar veril • 
mittir. Bu tabancalar 3 kilo ajır
lıiındadır. 

• 
Berlin olimpigaaı oe biz 

Ankara, 25 (Telefonla) - 15 
Şubatta Berlinde yapılacak olan 
1936 kıt olimpiyadma memleketi· 
miz güret münbakasma müp.hit 
olarak ittirak edecektir. Ankara 
Güret gurupu daha genit bir su
rette ittirak etmek için karar ver
miıtir. 

Baş muallimlerin makam 
tahsisab veriliyor 

llk mektep baş muallimleri ile 
müfettişlerin birkaç aydanberi bi 
rikmiş olan makam tahsisatlarr 

nm dünden itibaren verilmesine 
başlannuştır. 

ZEKAT VE FITRENIZI HAVA 
KURUMUNA VERiNiZ 

ıınııııııııııı 

tlll 
111111111 

SAZ, CAZ 

Yazan: 
ı·:krem Reşit 

Müzik: 
Cemal Reşit 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETi 

Bu akşam 
20.30 da 

Bfiytik Operet 

Yazan: Mahmut \ e=-.·ı. Müzik: 
Sezai ve Seyfettin Asaf. Gişe gündüz 

açıktır. Telefon 41819. 
Fiatlar: 35-50-60-75.100 Loca 400--300 

Bayramda her gün 2 matine 13 ve 
16 da 1 Jnd günü matilerde Sevda O 
teli, akşamı Bay - Bayan. 13 matine. 
sinde talebeey tenzilat. 

Naşit - Ertııirııl Sadi 
BALI DE 

Şeluadebafı TURAN Tll/flfrtMunda 
Bu ıece saat 20,00 rl .. 

ÇAM SAKIZI 
Vodvil 3 perde. Y n 
zan: 1. Galip. Bay_ 
ramda 3 gün 3 gece 
yeni program. 

Her tarafa tramvay 
Telef on: 22127 

••••••• Bu akpmdan itibaren •••••••• 

SA~AY Sineması Bayram 
IS ••rafine hazırladı~• 

Ali Baba ve Harun Reşid 
(Tekmili Türlıfe .özlü ve ımlnlı) 

Şark operetini takdim ediyor. Eti ıörülmemiı bir ihtiıam ve ha
rika filmi... Milyonlar sarfiyle vücuda ıetirilmit Şark dekorları. 
10.000 fiıüranm ittirakiyle çevrilmit azametli sahneler .... Yüz-

lerce dansöz tarafından yapılmıı 12 büyük bale sahnesi ... 
Peri masallarını andıran büyük lüks ihtiıam... Heyecan ve eğ

lence ... Buıüne kad:ır güzel dilimize çevrilen filmle-
rin en harikulidesi. 

BaSln Kurumunun çıkardığı 

1936 Almanağı 
En gDzel bir yılbaşı armağanıdır 

Biililıt _,ıaolarimula •aetecilerinmin ruim al6iimü içinJeJir 

Bir kaç güne kadar çıkıyor 
50 kuruş 

Feci bir kaza 
1 [Kısa Haberler J 1 nOEL 

• lstanbul Basın kurumu senelik! Nası( geçti? 
balosunu şubatın birinci cumartesi i 

Bir çöpçü çöp arabasının 
altJnda kalarak öldü 

ltalyan kolon sinde noel 
kut'u'anmadı 

günü ak,amı ''erecektir. i 
• lzmir gümrükleri baş mtidüı·IU j 

ğiine tayin edilen Seyfi lzmire hare· 
Dün sabah Unkapanında çok ket etıniştir. 

feci bir kaza olmuştur: • Darphanede yeni kırkparahklar _ Evvelki akşam Noel Yortuıu oI-
Kumkapıda Nişancada Tülbent la onparahkların basılmasına baılan mak dolayısiyle şehrimizdeki ec" 

ci sokağında yedi numaralı evde mıştır. On paralar sarı bronzdan kırk nebiler ve hıristiyanlar, bu yortU
oturan 65 yaşında Hüseyinin tek paralar da nikelden yapılmaktadır. yu her yıl olduğu gibi kutlulaını§" 
atlı çöp arabası saat altıya doğru • lzmir Aksihan ile kanşmaması lard!r. 
Unkapamnda Kemalpaşa cadde · için Geyve Akhlsarının adı Sakarya Ecnebi.koloniler, kendi kulüple 
sinde gazeteci sokağına saparken Akhisarına çevrilmiştir. rinde toplanmışlar, bu arada Yu· 
birdenbire devrilmiş, Hüseyin al • Almanyada bir kimveyt müstahza goslav, ,Totonya kulüplerinde top 
tnda kalarak ezilmiş, hemen öl · rat fabrikası memleketimizden defne lantı olmuş buna konsolosluk er • 
müştür. Kazadan sonra yoldBn ge yaprağı istemiştir. kanı da iştirak etmişlerdir. 
çenler arabacıyı ölü olarak bul · * Almanyadan memleketimize kül_ Eğlenceler, sabaha kadar sür• 
muşlar, Unkapam merkezine ha liyetli mikdarda soğan siparişi gel · müştür. 
her vermişlerdir. Hüseyinin cese miştir. Fakat soğan az fldldiif için Yalnız şehrimizdeki İtalyan ko 
di kaldırıl11ııştır. bulunamamktadır. lonisi ltalyanlar harp içerisinde 

MENDiL KURUTURKEN - • Irak hökQmeti 35 tane son sistem bulunduklannde.n eğlencelere res 
Kadıköyünde Acı Bedemde otu · u~ak ısmarlamı~tır. men iştirak etmemişler .• Bununla 
ran hamal Mehmed~n krz;ı dört ya • lstanbul kütüphanelerinin tasnif beraber müteferrik surette bazı 
şında Necla, maltızda mendilini ve tanzimi için bir heyet tefekktll et- İtalyanlar, Noel Yortusunu kutlu 
kuruturken entarisinin eteği tutuş miştir; ilk toplantı bugünlerde ya - lamrşlardır. 
muş, alevler elbisesini ve vücudü· pılacaktır. Gelecek yıl başında da, ayni su 
nün muhtelif yerlerini yakmıştır. * Tapu ve kadastro başmüf ettiıliti rette toplantı yapılmıyacak ve l · 
Zavalh kız Şişli ~ocuk hastahane tarafından İstanbul tapu idaresinde talyada kral ve Mussolini resmen 
sine kaldırılmışsa da biraz sonra yapılan teftişler bitirilmiıtir; bu tef tebrikleri kabul etmiy. ecekleri Jri· 
ölmüştür. tişler sonunda Kınacıyan hanı ile bi, buradaki konsolluk ve elçili]( 

Bundan başka Cibalide haraç bir fınnm hazineye ait oldufQ mey - te de her seneki gibi kabul resmi 
çı kara Mehmet sokağında yed·i dana çıkarılmııtır. yapılmıyacaktır. :t 

numaralı evde oturan Haydarın * BUyfikadada yapılmasına karar -
kızı 22 yaşnda Zehra da mangal verilen plljın inşasına ilkbaharda M• h d b• h 
da çocuk bezi kuruturken entarisi başlanacaktır. ıza e e ıya mı-
tutuşmuş, vücudünün muhtelif yer * Bakır fiyatları geçen aeneye na · • b• • 
!erinden yanarak hastahaneye kal zaran yüzde kırk ytikselmiştir. zın yenı ır eserı 
dınlmrştır. • Şehrimizde bulanan gümrük a · 

ÇÖP KUTUSUNDA YANGIN mum müdüril İstanbul ıümrüklerinin Osman Cemal Kaygısız bizde şfm. 
- Sultan hamamftıda Emin be • yeni kadrosile meşgul olmaktadır. diye kadar eşi görülmemit yepyeni 

bir eser yazmıştır. Yakında HABER'
ğin üç kattan ibaret klrgir hanı· -R----P--k--d-.. --.-k-1_"_ de çıkacak ve mızah edebiyatımızın en 
nm üçüncü katında koridorda çöp ecep e er un ın 1 ap kuvvetli, en yüksek eserlerinden birl-
atılmak için bulundurulan tahta dersini verdi ni teşkil edecek olan Osman Cemalin 
kutunun içintleki çöpler tutuşmuş, 
çıkan alevlerden koridordaki 12 C. H. Partisi genel sekreteri Bay bu eserinde adları sanları geçecek ve 
cam çatlamış, yangın sirayet etme Recep Peker dün sabah Ankara .. şimdi bulunduktan yerlerde nel~r 
den söndüıiilmüştür. don şehrimize gelmiş, parti aza . yaptıkları anlatılacak olanların hır 

TT ı ı..· d .. lan tJ:ı.r.s:ıfrncfon k~n-GtlAnmtıııf:no 1 kısmı şunlardır: • 
n.s:ın.s:ı gp ~n nl~ Q Qn"''IT\ .oO•g. Genel sekreter saat on yedide ~ rıom'r: ""'~''°' uncnaftt cı.,.-.-. 

yanmış kibrit yüzünaen yangının Üniversitede inkilap dersini ver_ Şeyh Sadı, Arısto, Firdevsi, Fuzaıı. 
çıktığı anlaşılmıştır. miştir. Teokri~ Virjil, lb~ireşit.. Dante, Şe~-
Za~!~~ ~~~/kaf ::Y~e~!~rı:~~~ lnkilap dersi dünden itibaren pir, ~gdath ~ahı, ~~ilıi Kadim: ş~ı-
tedir. mecburi olduğundan derste bü - ler, Vıktor. Hügo, ~uleyman 1'\ııf, 

.Jıı. tün talebeler bulunmuştur. Piyer Lotı, Mualhm Naci, ~r 
nlR OFOROKÇO YAKALAN Bay Recep Peker bayramdan Vayld, Pol Verlen, Ahmet Haşim, Tuc 

Dl - Fatihte Alyanak sokağın · sonra Ankaraya dönecektir. car Kamanto, Mus~vi doktor Hod~ 
da 12 numaralı evde oturan ame • • • Kleopatra, Zaro Al{a. Barabernar. Ka· 
le Süleyman polise başvurmuş, Bına vergılerı vuklu Hamdi, Kel P~san. P.o\1 r ••a.z 
akıl hastalığına müptela olan ka· Bina vergisini hazirandan iti · Kaznov, Ahmet Ra..,:·n, Molrer. ' "erik 
nsı Ayşeyi iyi etmek maksadile haren belediye alacaktır. Bunun Paşa, Nasrettin Hoca, Diyo ·en. ~"m
Karabaş mahallesinde oturan Şa için belediyenin hazırlanmakta 0 si Tebrizi. Madam .lorj.-ıan, Mark To
ziye isminde bir kadının büyü yap lan 936 bütçesine yeni bir fasrl ek veyn, tngiliz şairi Marlov. Sılit Hik • 
tığını söylemistir. Bunun üzerine lenecektir. met. Beethonn, Ded,. Efendi. Pflro. 
zabıta ,memurlan eve giderek Şa A I • din, Korz,,kof, Bach . . •endeJc;of' Tan• 
ziyeyi oliuyup üflerken yakalamrş y tutu aca~ buri lzak. rna!l ~ ehn1·~' tin. J" ·ıT"ln· 
Iardır. Üzerinde bir de Arap harf Ay, 8 kanunusani gecesi saat ~ız Aptal. p,,·Jiya <':?'ehi. tı "'en, 
}erile yazılı muska bulunan üfü 18,28 c~ Istanbuldan tabıamile Borazan Te' rik. Arap Hadi r.a • 
rükçü adliyeye veriecektir. görülebilecek bir şekilde tutula zeteci Vartan, Muzi't~ r.ı Guvate!li pa· 
PENCEREDEN DÜŞMÜŞ - Fa· caktır. Hadise saat yirmi bire ka · şa, ömer Seyfettin, '!\fak,·ave1. l"" 7 retl 

tihte lskender caddesinde 13 sa· dar devam edecektir. Nuh, Tevfik Fikret. l"met l\Iotla, 
yıda oturan 70 yasında Domina Tolstoi. Niçe, Şopenhu r ... 
penc:ereden bakarken müvazene · G · K I Bu isimlerden de Rnla~ılaca ·· ı ii1e-
sını. • kaybe.:ı""'rek balkona duş·· mu··ş, - eçmış u1un ar; -li.'-' re Osman Cemalin J·u yepyeni ec:-erl 
yaralanarak hastahaneye kaldınl 26 Kiııuııuev\"el 1921 arsıulusal bir mi7.nh mevzuu i\1eriM 
mıştır. DahUige müatefflTI tarafından y:ızılmış orijinal bir eser olacaktır. 
QDAS1NA SOKMADICI iÇiN Adanada Mösg8 Franklen Buyyon 
- Galatada kara oil'lan sokağın- ıerefine mükellef bir zlga/et veril Riyodojaneyroda örfiidare 
da oturan Hayko nolise müracaat naif ve ziyafette haoall kumandanı, 
etmiı:ı. kir:ıcısı A raleti odasına sok Franaız general kouoloıu, Adana 
madığı kin kadının kendisini bi · eıralı ve Adana 1Mb'111larUe bir 
cakla göğsünc'(ln varaladı.ibm id · çok Franaız zabitleri bulunmuftur. 
di$ etmiştir. Adalet yakalanmış, Ziyafetten sonra Mösyö Franklen 
tahkikata başlanmıştır. Buygon uzun bir nutuk irat ederek 

ALACAK YÜZÜNDEN KAV- Fransanın, ekseriyeti Türklerle 
GA - Beşiktaşta seyyar maka · nıeakıln olan Adana vilayetini 
racı ile Tevfik alacak yüzünden Türklere iade etmekte hiçbir tered-

Rio de Janeiroda Cumur Reiai 
B. Varıas, örfi idareyi 90 ıün 11' 

zatan kararnameyi imzalamııtır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu menfaatine 

ka vga ederlerken aralarına Ali is düt göstermediğini söylemif, harekd 2:;. 12. 9:J:> akpmı AZAK sine. 
minde birisi girmiş, bu sırada Ra tı millgenin semerelerinden birisi o masında yapılacak resmi kiişat 
cinin Tevfika vurmak üzere kal · lan bu neticeden dolagı Türkleri j 
dırdığı sandalye başına isabet e • tebrik etmlf ve Franaızla Türklerin 
derek yaralam1!3tır. Kavgacılar ko11UJu ilı.i devlet kalacaklarını be 1 
yakalanmış, yaralı hastahaneye yan etmiştir. ,. 
kaldırılmıştır. 

BAŞINI YARDI - Beyoğlun ·· Mustafa isminde altı kişi zarla 
da birinci ilk mektepte hademe kum.ar oynarlarken yakalanmış 
Nazif ile ayni mektepte ahçı çıra· lnrdır. Dört lira kumar parası mü 
ğr Mustafa bir kapı anahtarı yü - sadere edilmiştir. 
zünden kavga etmişler, Mustafa OTOMOBiL ÇARPTI - Orta 
tuğla ile Nazüin başını yarmış · köyde Amerikan kollejinde otu · 
tır. ran Frangın kızı Hurdeskin husu 

YAKALANAN KUMARCI - si otomobili ile Kuruceşme<!ıen ge 
LAR - Sirkecide istasvon arka - çerken otomobil kömür amelesin 

programı: 

1 - Bando, açılma işi, aöyleTl•r. 
2 - Film, 
3 - Enternasyonal (Yılanlı ka· 

dın) Bayan Feride tarafından nr. 
yete. 

4 - .... Varyete, (6) kifilik rnp 
tarafından, 

5 - Film, 
6 - Kıymetli san'atklrlanmrz 

Bayan Safiye tarafından koaer n 
fuıllar. 

7 - Film. 
R - Caz, dans. 

sında Nesimin bekar ocnsmda Da de Burhana çarpmış, yaralamış · •------------· 
vid, Mişon, llyazar, Roza, Muiz, tır. 
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Bekarlık sultanlıktır derler./ 
Çok doğru; fakat " Bir zaman g~ 
lir ki insan kendisini yalnız hisse
der" de diyorlar. İtle bu söyle
dikleri zaman, artık benim için 
gelmit demektir. Belki bana itiraz 
edecek, " Otuz yaı, insan çağının 
~içeğidir,, diyeceksiniz. Ben de 
aksini iddia etmiyorum. Hiçbir 
zaman ıimdi olduğum kadar gü • 
zel, nazik, hoı sözlü olmamıtlmı. 
Likin, yalnız kendimin istifade 
ettiğim bu kadar güzellik neye ya
rar? Bir defa bulunduğum mevkii 
dütünelim: Bir büyük doktorun 
yanında katibim, ayda bin frank 
kazanıyorum. Çok çalıfıyor, pek. 
az geziyorum. Daima, hiç de hot
lanmadığım hastalarla uğraııyo -
nun, onlann fitlerini kopya edi -
Yor, 11raya koyuyorum. itte bütün 
münasebetim bunlarla olunca ni· 
hayet günün birinde ya ıeker, ya 
karaciğer hastalığı olan birini ya 
iktidarsız bir adamı ve yahut hü
kUınetin kontrolü altında olmıyan 
yerlerde çok gezmit birini seçmek 
mecburiyetinde kalacağım. Tabii 
dıtarıya çıkmadıktan, kimseyi gö
remedikten sonra ... 

karıı içimde gizli bir ateı yanma
ya batlamııtı. Hani Trajedilerde 
söyledikleri gibi. Fakat ne yazık 
ki, fotoğtafisiy)e beni aıka düıü 
ren teknikçi Şimali Afrikaya git· I 
mi§, görütmemize imkan olmadı. 
~nnesi ·gelebilirmit amma, neye 
yarar? Ben annesiyle evlenecek 
değilim ya ! Bayan Vuzev bana te
selli vermek için daha dört tane 
niıanlı seçti. T aliim ya ver olma -
dıktan sonra yüz tane de seçse 
beyhüde. Bu dördünü de yarmııar 
saat ara ile ziyaret ettim. Biri di~
çi idi. Güzel, fena meslek değil. 
Atağı yukarı bir doktor demek. . 
Likin bu adamın §İmdilik pek ev· 
lenmeye niyeti yok. Çünkü, açık 
söyliyeyim, bu zamanda di~ler 
her ağıza uymıyor. Tabii buhran! 
Herkes kuron yaptırmaktan ise 
ditlerini söktürmeyi üstün bulu -

Asla! 

Bayan kırkını çoktan geçmişti 
Doıtlarından biriıi tarafından gö 
türüldüğü resıamın atelyesinde 
geziniyor, duvarları dolduran tür 
lü resimlere bakıyordu. Bir aralık 
ressamın önünde durarak sordu: 

Benim için yalnız bir ümit yolu 
vardı: Evlendirme acentalarma 
bat vurmak! bir gazetede bunları 
arqtırırken rastgele birini seçtim. 

yor. 
İkincisi, Pariste bir vazife ile 

bulunan Bolivyalı bir zahitti. Çok 
kibar adam doğrusu. Mahcup, tat
lı bakışlariyle fena değil. Hotuma 
gitti. Bayan Vuzev'in dediği gibi 
ayda beı bin frank kazanıyor. 
Fakat parada gözü yok, yalnız bo. 
ıuna gidecek bir kadın istiyor 
Karısını ilkin Bolivyaya götüre -
cek, sonra Cenovaya, daha soura 
Londraya ... 

2ayan Vuzev. · Gerçekten iyi bir §ey. Bayan 
Sakın böyle bir kadını araya - benimle birlikte idi. Zabitten üni

yım demeyin. Çünkü bu, onun a- formalı bir resmini istedi. Bunda 
ıd adı değildir. Ne olur ne olmaz. da talihsiz çıktım . Yanında yok. 
Ben uydurma bir ad koymayı uy- muf. Bunun üzerine Bayan Vu'Zev 
gun buldum. yerinden kalktı ve bana bitişik o-

Her ne ise, çöp çatmakta usta 
olan bu şaym bayamn evine git· 

-P1ÜA1. Be~i iyi k~nıladı. Yanyana 
oturduk. Dedi ki: 

- Bana geldiğinize çok iyi et
tiniz. Size öyle birini bulayım ki, 
saadetinize nihayet olmasın. Yal
nız burası ciddi bir müessesedir. 
Her ıeyi açıkça konuımak, ona 
göre hareket etme klizımdır. Şim· 
di sıkılmadan söyleyiniz bakayım. 
Maceralarınız var mı? Çocuğunuz 
oldu mu? Rica ederim, beni ma
zur görün. Bu zamanda öyle kız · 
)ar görülüyor ki... Yok değil mi? 
Çok güzel, it kolaylaıtı. işte size 
bir albüm. Buradaki resimlerden 
hoıunuza gideni seçebilirsiniz. 

Bayan Vuzev parmaklarını tü· 
kürükliyerek albümün sayıfaları · 
nı açmaya başladı. Birdenbire bit> 
resme parmağını koyarak ded; ki: 

- İf te size çok uygun gelecek 
ol~n bir bay! Bu bir politeknikçi
. dir. Yahut, durunuz bir de bu var ... 

Ben tereddütle bakıyordum. 
Gözüm önünde birçok fotoğrafile
ri zıplayıp geçiyordu. Bayan Vu
zev artık karar verilmiş gibi di. 
yordu ki : 

- Anlaştık değil? Pek güze! 
itte yazıyorum. Yalnız bet yüz 
frank vereceksiniz. Sonra burada 
itl~r ezbere yapılmaz. Size mak -
buz vereceğim. Biz işimizi açık 
Yaparız. Hesaplarımız tamamdır. 
Bu hususta korkacak hiçbir şeyi -
miz yoktur. 

daya gitmek için iıaret etti. Git -
tim. Kulağımı kapıya dayadım. 

Bayan benim için neler de nelel'. 
söylemiyordu. Ali mektepten dip
lomam varmış, çok ciddi bir kız 
imiıim, benim hakkımda çok iyi 
malUınat almış vesaire. Zabit bun
ları dikkatle dinliyor ve ''Güzel, 
çok güzel!,, diyordu. Nihayet heni 
bir defa daha görmeğe karar \Ter
di. Bir daha görüştük. iki gün 
sonra için de bir randevu aldım. 
Oraya yalnız olarak gittim. ko
nuıtuk. 

Nihayet zabit, acele işi oldu -
ğundan gidecekti, kalktı. Bana 
elini uzatıp uzatmamakta müte
redditti, ben de öyle. Bunda şaşı
lacak bir şey göremiyordum. O da 
benim gibi daha ilk namzetlikte 
biraz çekinğen duracaktı. Ayrıl -
dık. 

Bayan Vuzev' in yanına gide • 
rek olup bitenleri anlattım. Ka -
dm, söylediklerimin doğru olup 
olmadığını anlamak için kafasını 
kitabının içine gömmüştü. Bu iti 
bitirdikten sonra bana, iki c;ün 
sonra olacak görüşme hakkında 
nasihatler vermeye başladı : 

- Tabü siz, bu yaşta, artık ak· 
lı başında bir kızsınız. Bununla 
beraber biraz dinleseniz fena ol • 
maz. Erkekleri biliyorsunuz ... Sizi 
tecrübe etmek için evlenmezden 
evvel yapılması caiz olmıyan bir 
şey yapmak isterler. Mesela öpüş
mek gibi. Siz, pek ciddi ve sebatlı 
hareket etmelisiniz. Aksi hD~de 
evlenmekten vazgeçerler. 

- Bay Reaıam; çıplak kadın 
resmi yapmıyor mumnuz? 

Reııam gözlerini yumup aça· 
rak kekeledi: 

- Asla sevgili bayan aalô.! 

Bir hatanın tamiri 
Geçen aaırda Amerikanın ye. 

tiıtirdiği en büyük mizah muhar· 
riri (Mark Tvain) bir gün kom -
§usunu ziyaretine gitmiş. Komfunı 
olan zat ayni zamanda henJiainir. 
mektep arkadaşı ımı§. Mark 
Tvain biraz dalğın olduğu için 
yakalık ve kravat takmayı unut . 
mu§. Halbuki ziyaret ettiği evin 
hanımı levkalô.de etikete meraklt 
imiı Mark Tvain'in böyle yakalık .. 
sız ve kravatsız olarak evlerini zi
yaret etmif olma•ından aılıdmq. 
Bunu bir meıele yapmı§. 

Kadının kocaıı kendi•ini tes 
kin etmek istemif: 

- Mark Tvain benim mektep 
arkadCl§ımdır. Aramızda teklif v e 
tekellüf yoktur. Yakalıklı, yahut 
yahalıkıı.z olmaıı.nın ne ehemmi . 
yeti var? Rica ederim, arada bir 
tatsızlık olmasın!,, demif. Fakat 
gene aöz dinletememi§. O kadar 
ki, nihayet Amerikalı mizah mu . 
harriri kotn§uıunun yanında otur· 
mağa ve konu§mağa imkan bula 
mamış. Kalkıp gitmeğe mecbur 
olma§. 

Fakat Mark Tvain evine dön -
dükten sonra büyükçe bir zari al. 
mı§, içerisine bir kravat ile bir 
yakalık koymu§. Sonra §U mealJP. 
bir mektup yazarak komıusun~ 
göndermİ§: 

"Karde§İm, 

Bugün evinizi ziyaretim eana 
sında yakalık•ız ve kravat•ız ol · 
duğum sonradan anlaııldı. Bizim 
evde b~ yüzden kıyametler kop 
tu. V akı olan hatanın tamiri içfo 
yakalık ve kravatımı bu zarf için 
de size gönderiyorum. Evinizi zi· 
yaretim kaç dakika siirmü§ iıe bu 
kravat ile yakalığı o kadar zaman 
yanınızda alıkoyunuz, •onra ge . 
ne lutfen bize gönderiniz. Derin 
sevgiler ve saygılar .•. ,, 

Neyi yapamaz! 
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!Almanya F ransızla lngi· 
lizin arasını mı açacak ? 

1
Hitlerin lngiliz elçisine iki taraflı bir 
hava misakı teklifi fransızları kı2d ırdı 

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

Paris, 25 (A.A.) - Birçok ga·f 
zeteler, Almanyanın sükUtili ğini 
terkedeceği mütaleasında bulun -
makta ve bu hususta dikkate de -
ğer maJUınat vermektedirler. 

Madam Tabouis, Oeuvre gaze
tesinde yazıyor : 

"Cuma günü Bay Hitlerin 1n -
giliz elçisine Almanyamn deniz 
itilafının mütemmimi olacak iki 
taraflı bir hava misakı akdi için 
müzakerelerde bulunmağa hazır 
olduğunu söylemit bulunduğu ri -
vayet ediliyor,,. 

Pertinax, Echo de Pari~ ga7.e -
lesinde ayni şayiaları nakletmek
te ve Almanyanm karşılıklı yar
dım prensibine karşı iki taraflı 
misaklar prensibini muzaffer kıl
mak için çalışmakta olduğunu 
yazmaktadır. 

Pertinax, ilave ediyor: 
"Mevzuu bahsolan mesE"le, 

Fransa ile İngiltereyi Merkezi ve 
Şarki Avrupadan ayırmaktır ve 
Fransa mukavemet ettiği takdirde 
İngiltereyi hususi bir itilaf akdine 
sürüklemeğe teşebbüs olunacak
tır. Bu itilaf, o suretle tertip olu -
nacaktır ki, Fransa, günün . birin
de müttefiklerinin ve §eriklerinin 
yardımına koşmak istediği zaman 
- Londra nazarında - mütear -
rız siması arzedecektir.,, 

Pertinax ile ayni gazetenin iç 

siyasa muharriri olan Kerrillis, 
lngiltereden ayrılmak temayülü 
a leyhinde bulunmakta ve bu ha • 
tanın geçen asırda irt:kap edilmiş 
ve Sadoie ve Sedan f elaket!erini 
intaç eylemiş olduğunu hatırlat -
maktad ı rlar. 

Le JournaJ'da Sint • Erice, 
Berlinin Paris ile Londrayı biri • 
bfrine muarız bir mevkii .. sok
maktan ibaret olan gizli niyet!e .. 
rinden bahs:!derek diyor. ki : 

"B:ı umumi, bir düşünce değil
dir. Fransızların maceraperest.me 
bir takım ispekülasyonlara sürük
lenebilece!<lerine inanmaktan da. 
ha vahim bir ihta r" o'amaz.,, 

HITLf.R INGILIZ ELÇiSi 
iLE GôROŞMEMIŞ 

Bertin, 25 (A.A.) - lngiliz seıo 
farethanesi Bay Hitler ile Büyiik 
Britanya elçisi arasında yeni bir 
görüşme vukubufmuş olduğuna 

dair olan bütün hab~deri kati su
rette tekzip etmekt~dir. 

13 irincikanun tarih.inde yapıl. 
mış olduğu bir tebliğ ile bildiri· 
len görüşmeden sonra Bay Phipps 
ile ~ay Hit)er arasında hiçbir gö
rüşme .vak~ olmuş de.ğ"ltlir. 

Binnetice muhayyel bu son m Ü· 

lakatın mevzuu hakkında yapılan 
her türlü tahminler asıl ve eeastan 
aridir." 

Habeşlere dua . edin ! 
Lond.r~l .25, (A.A.) .. - Habeşis lerimize noeli ve yeni seneyi teb • 

tan el~ılıgı, noel munasebetiyle rik eder iz. Eğlenceleriniz arasın -
~abe~ıstan namına İngiliz mille· da. zavallıları, felaket içinde bulu 
tıne hıtaben bir beyanname neR · nanlarr unutmayınız: zavallılar 
retmiştir. ~ için dua ediniz, onl.ara yardımda 

Bunda deniliyor ki : bulununuz. Herkes, kendisine ne 
" Ey satvetli İngiliz imparator· yapılmak lazrm ise onu yapsın 

luğunun adil erkekleri, kadınlan, dünya beşeriyet için sulh ve saadet 
ve bütün dünyadaki müslüman - yeri olur. 
Jar, işte size biçare ve betbaht Ha ITAL YA FRANSADAN YENi 
beş kardeşlerinizin bir müracaatı: TEKLiFLER iSTiYOR 
;Bütün dünyanın zevk ve neş.e için Paris, 23 (A.A.) - :Madam 
de .bulunduğı.~ şu. saatte Habeş mil Tabouis, OemTe gazetesinde B. 
letı, makul hıçbır sebep olmadıığı Suvic'in Fransa 'mn Roma elcisi • 
h~lde, çarpışmak, ölmek ve öl . ne ve italya'nm Paris· elcisiniİı B 
durrnek mecburiyetinde bulunu . Laval'e ghvcnmekte bulUnduğu : 
Y.oı:. Bunun için Habeşistan, elle . mı bildirmiş olduklar1 rivayeti 
rını allaha ve bütün milletlere u . ni Jrnydetmektedfrler. n. Laval' 
zatıyor ve onlardan masum Ha . in halihazırda ancak !ng1ltere ve 
beslerle İtalyanların caniyane bir on· üçler komitesi ile bilitilfd ce · 
surette kanlarının dökülmesinin ö n~yre tarafından yapılacak .. bir 
n~ne geçilmesini rica ediyor. Bir 1~~da~-ıiede~1 · başkasmm . m.mn : 
mıllet ne kadar kuvvetli ve ne ka k~ ol2!:1adıg1 ceva~mı veı mıB ol 
dar mağrur olursa olsun dünya 0 dugu. soylenmekte.dır . 
nu, herhalde durdurabilir ve t 0 . ~ı~ar? · gazete~~ yazıyor: f 
mm yağınaO'erlikler ve katliamlar 1. enı te~ebbu ·]erde buJun • 
irtikap etm:sinin önün b T . n~~mrn Fransaya aid olduğunu id· 
Bir tek milletten kork e g~çe : 11

: dıa etmek · alelade bir latifeden 
nuz? Hodbı"nlı" k d"ulyoı 111~15~1 başka birşey değildir. Şimdiye 

· ve m oması sız 1 d t ~ t bb"' leri korkak mı vaotr? H ' . t ' <a ar yap~ rgımız eşe uslerden 
şerefiniz namına · bi~· ad~~~i~ ; ~ s?n:a. ve a.ın;ıs~os ~n:md~ teklifle • 
vuncao-1 olmayın H b c:ıl . . r~!m~ın tetkık~ne bıle luzum gö • 
t t"- rz. a e.., eı asn rulmn·erel b l ·ı ··ı t 
ardanberi mevcut olan istik

0

lalle- c:ı . •. . ' ı~e yo v~rı. c.1 ."- en 
rini muhafaza ·c· ·· d 1 d ·oma, yıne evlul avında 1kıncı de· 
vam etmekte \~1~~nuca ~ e~·ef : fa bize ayni'muaı11ele yapıldık • 
k n 01 mayor.aı , a tan sonra kilnunn"'vel a d ·· 

at adam akıJlr siJahlanınış bir mu . · tl . ' .. ··. ym a mu 
taaıTrzm müdafaasına bir millet ~a~a.a a~ 8 gun CC\ ap?r~ ~)Irak~~ • 
efradını ölC:ürmesine, omm mmn ı tan 'e .. ancak P~ntınıa da soy 
leketi yağ'ıua etmesine dünvanm ]~~e~. ~aı ıf nutuk 1 le ı~1~kabele 
IaAk"'yı't b k b" t·· 1.. gordukten sonra artık bızını bu .... çe a masmr ır ur u an · t ı · 
layamayorlar. Hiristiyan kardes · oyuna 0 n·ar .. ba~.J.amasına ınan · Hala tereddüt ediyordum. T e · 

reddüdüm de beş yüz frank için· 
di. Bununla beraber Politeknikçi 
fena adam değildi. Gözüme kes -
tinniıtim. ister istemez bet yüz 
frangı verdim. 

Bu hususta emin olmasını söy
ledim. Ciddilikle herkese örrıek 
olacak bir kız olduğumu anlattım. 
Gitmek için ayağa kalkınca omuz
larımdan iterek oturttu: 

]erimize ve dindaşlarından bin· - . m~k nas:ı. mumkün oluı:? Hayır, 
lercesi sevgili imparatorlarr ve ~.1 aı;ıs:ı. bıı fırsatlar fabrıkasr de • 

S. b. b 11' H b l . · t"kJ" l ' · · h gıldır. ~ l§manca ır ayan mua ım, . a e~ erın ıs ı ~- ı -~çın ay:ıtla · · · LA y ALLE ING1LIZ EL l 
çocuklara kuşlardan, ve kuşların nnr feda eden musluman kardC;Ş p · . 2 ~ (AA ) ÇtS . 

Nitanlım olacak adamı tanı
mak da ne kadar uzun sürüyordu. 
Üç gün sonra için randevu alabil· 
dim. Daha şimdiden bu adama 

- Biraz durunuz, dedi. Gidip 
görmeniz icap eden daha iki kişi 
vardır. ihtiyatlı bulunmak lazlm. 
Ne olur ne olmaz ! 

{ A rka!'ı rnr) 

arıs~ o,_ .. '. ~ Bahrıye 
huylarından bahsettikten •onra - --------....:.....____ bakanlıgr, bır !ngılız f ılosunun A· 
ilave etti: kaldırdı. Bayan öğretmen: jaccio üssü bahrisinin mahrukat 

- Benim evde bir kanaryam - Söyle oğlum! dedi. stoklarım kullanma.i{a hazırlan -
var. Bu kanaryacık, benim yapa- Çocuk anlattı: makta olduğu haberini kati suret 
madıgvım bir ıııeyi yapıyor. Ne ol - K b te tekzip etmektedir. 

:s - anaryanız ir fincanın i. DIŞ BAKANIMIZ GELiYOR 
Juğunu ıöyliyebilir misiniz ? çinde yıkanabilir. Fakat siz bunu Parjs, 25, (A.A.) _ B. Edenin 

Çocuklardan biri . parmağını yapamazsınız ! r 
(Lütfe11, Sayı/ayı <;cvirinii); J 



Harici Haberler 1 
Alman Baltıkta 

yerleşirse •• 
lngilterenin Rusyaya ve 
Baltık devletlerine karşı 

vaziyeti ne olacak? 
Londra, 25 ( A.A.) - Sovyet 

Rusya le Baltık devletleri, Al -
manya Baltık denizinde hakimi
yet tesis ettiği takdirde hattı ha · 
reketinin ne olacağını İngiltere · 
den sonnuşlardır. 

lngilt~renin vermiş olduğu ce
vap muhteviyatı henüz malfım de
ğildir. Yalnız Havas ajansmın 
Londra aytarmın öğrendiğine gö· 
re bu cevap, bilhassa Sovyet Rmr 
yada, memnuniyete değer görül · 
memiştir. 

Büyük Britanyanm açık bir ce
vap vermemiş olması muhtemel · 
dir. Zira sorulan sual, muhtemel 
ve farazi bir vaziyete müteallik 
bulunmaktadır. 

Alman yada 
•• 

reıım 

Hergün bir az daha dev
letçilite doğru gidijor 

Entransijan gazetesinin Ber · 
lin muhabiri telefonla gazetesine 
bildiriyor: 

Japon ve Mançuri 
kuvvetleri 

\th Çin kazasını kimilen 
işgal ettiler 

Pekin, ( A.A.) - Kalgan' dan 
bildirildiğine göre Japon ve Man 
çuri kıtalaraı, Changto?, Cl!a~~ · 
pel ve şarki Chahar'm ışgalını ık
mal etmişlerdir. Chahar eyaleti.· 
nin hemen hemen yarısını teşkil 
eden 6 kazanın işgali ameliyesi ik 
mal edilmiştir. 

MUHT ARiYETiN iLGASI 
iÇiN 

Bay Doihaı;a ile Hopei ve Cha· 
har siyasi ko~yi reisi Bay Sung
chehyuan, Tiyençine hareket et -
mişlerdir. 

Şarki Hopei'nin muhtar hükft
metinin ilgası için Tiyençinde he • 
men müzakelere başlanacaktır. 

Lindberg Avrupaya 
niçin geçiyor? 

Nevyork, 25 (A.A.) - Bütün 
gazeteler, başmakalelerinde, Lind 
bergin Amerikadan kat't surette 
aynlışınm Amekikan ulusuna in · 
dirdiği beklenmiyen darbeyi ak · 
settinnekte ve bu milli kahrama · 
nm gurbeti, Amerika.da kanunla -
rm tatbik ediliş tarzı için tahrik · 
imiz bir tenkit, teşkil ettiğini kay· 
detmektedrler. 

Gazelerin ekserisi, ceza kanun 
larmı tenkit etmekte ve Ameri • 
kanın "Temizlenmesi,, ni istemek 

lSTANBUL - 18 Tok&Uıyan otelinden 
nakli, teı.ız caz, 11 haberler, 19,115 hıı.fif mu 
ilki, (plAk), 20 tUrkçe 16z1U mualkl parça 
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BCIUll:Şı 111 m. - 12 haberler, 12,80 
Dtn1ku orkutruı. 11,12 llJ>OI', ıa,ao kouerln 
dnamı, H,11 haberler, H,IO koneerln deva 
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BUDARŞft: ll50 m. - 1),BO aUel kon 
eer, 18, çlftçlye, 18,30 Bemlnar kol'09U, 19,15 
ekonomi, 19,40 H&llo caz bandoeu, 20,50 
"Noel" adlı hlklyemm piyes, :!2,315 haberler, 
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(keman. ..tyolouel, piyano), 1T,ı515 Noel ıı 

frleri 18,10 ~n yayım, 18,M dans J.ıllklan, 
20 .Ozler, 20,10 çocuklara noel ııarkılan, 21 
piyano kOD8erl, (Aleksa.ndr), Mihallovsklnln 
eRılertnden), 21,20 ıen yayım. 21,ıso haber 
ıer, 22 •neyaz mazurka" adlı Frana Leharm 
opereti, 23,lS dana pllklan. 

H08KAVA: 17!4 m. - 18,30: 1905 aıene 
8IJMI alt earkılar, 19,30 yenl f&l'kılar, 20,30 
çift piyano refnkatıle, ıarkılar, 22 yabancı 
dillerle kontera.ruı • 

\'IYANA: 111 m. - 18 aöaler, Tenor ve 
BOpran ıoUraklle aentonik radyo orkestraaı, 
20 haberler, 20,10 konaerln devamı 20,415 
mlah ve net'e, 21 "lhr korporal,. adlı radyo 
plye.t, 23 haberler, 23,10 aopran Ellsabet 
şuman, piyano Ue ıarkı söylUyor, 23,50 ta 
mtmler. 24,0G bando mUzfka, 24,20 dans. 

BEBLlN: 1:58 m. - 17 Sopran tşUraldle 
baflf tnUzUc. lt Enatrymental n mtl&llt. 19, 
SO apor !ıaberlerl, 20 radyo piyesi, 21 Berlln 
ba)'ilk open.amdan nakil, Puclnlnln ''Turan 
dot" operaaı, 23,4S haberler, 24 kUçük radyo 
orkestruı, ı dana mUzift ..---------.... ------..-·-----:. tedir. 

Almanyadaki nasyonal SOl}'&
list rejimi her gün biraz daha deV' 
letçiliğe dofnı gitmektedir. En • 
düstri ve ekonomi hareketleri üze- __________ _. ..... 
rine kontrol konuyor ve huswd 
teşebbüslere de direktifler verili· 
yor. Bu yalnız rejimin eaaJarm • 
dan biri olduğu için aejil ayni •• 
manda buhranın bir icabıdır. 

• Perran be Cuma 
Takvım 6 L KAnmı 1 L KAnun 

1şte bu cümleden olaralC ~I • 
manyada süt fstihsalleri de devle· 
tin kontro.1\l altmiJa., bulunmakta • 
dır. ~ =kendi tstnıl&lderffte 
ait birkiÇ lıtreden maaaa bütün 
sütlerini kooperatiflere vermele 
mecburdurlar. Süthaneler tanın 
bakanlığının memurlan tarafın • 
dan ciddi bir nezaret altmda bu -
lundunıluyor. Süt.çillerin tereyafı 
satmaya da sallhiyetleri yoktur. 
Bütün mahsuller bir yeide topla· 
nrr ve perakendecilere az mika&r 
da verilir. Bu tedbirler Almanya. 
da iptidai maddelerin pek az ol .. 
ouğunu gösteriyor. 

Şako sulhu hazırlanıyor 

Buenos • Aires, 25 ( A.A.) -
Sulh konferansı azalan dün ak -
pm Bay Saavedra lamaa'm ika· 
metgihm<ıa toplannµşlnı'dtr. Bu 
zatlar, Bolivya dl§ işleri bakanına 
esirler ve tazminat meselelerinin 
halli için Paraguay tarafından ya· 
pılmış olan teklifleri tevdi etmişler 
cµr. Bay Saavedra Lamu, Paragu. 
ay eski dş bakanmdan bir telgraf 
name almıştır. Mumaileyh, bu tel 
grafnamesintie sulh konferansı a· 

Ealannm geçenlerde Asaomption'a 
vaki ziyaretlerinden dolayı teşek' 
kür etmektedir. 

büyük Britanya dış işleri bakanlı 
jma tayini üzerine Tevfik Rüştü 
Aras tarafından gönderilmiş o • 
lan tebrik telgrafına karşı Eden 
çok samimi teşekkürlerini bildir 
miştir. 

Tevfik Rüştü Aras Viyana yolu 
ile Ankaraya dönmek üzere bugün 
buradan aynlacaktır. 

FRANSA "KARDES HARBi,, 
NE MUARIZ 

Paris, 25, (A.A.) - Muharip· 
ler birliğinin milH komitesi kabul 
ettiği bir karar suretinde harp ih 
timalinin gayri varid olmadığı 
şeklinde Avam Kamarasında eon 
ppılan beyanattan dolayı teeelii 
rilntl blltlrmekte ve hig bir Fran 
sız askerinin lt.alyaya karsı yapı · 
lacak bir "kardeş harbinde,, ken 
dini tehlikeye koymıyacatı beyan 
olunmaktadır. 

An karada 

Yeni bir sergi 
hazırlanıyor 

ürkiye, taritb fÜ~ 
ve iı memleketiclirl 
Ankarada, aeral made, Bum ıe -

nel cllrektlrlBIU tartfmclaa 25 ıubat 
1938 dan 5 mart 1916 tarlhbae kadar 
dnam etmek &zere açılacak "Tllrld • 
ye Tarih, ıttselllk n lf, memleketi" 
atbl tapyacak olan fotolraf •rıi · 
lbae Tllrldyıcle J&ll1all 11rll n ya -
bua prof111oael n aaatlr fototraf 
p]ar da qalıdald prt1ar altm4a it · 
tlnk edeeeklmllr: 

l - Glntlerlleeek fotolraflann on 
pbatta Anbrada, Bum pnel direk· 
tlr18ttlatla eline nrmuı Jbnncbr. 
Bu tarihten 10nr& plecek re.tmler 
mtllabüan lftlnk tclemaler. 

2 - Her fototrafçmm ılndereeefi 
realm1erln 1&)'181 onu ~lyeeektlr. 

3 - Glnderilen fotofraflama uıa
rl tb'acb 2' X 18, uaml eb'adı 40X50 
olaeak ye bu resimler kartonlanmıt 
olarak slnderlletldk. 

4 - Her r_..in arkuma ıindere 
nfn adı .e adresi Te remnln neye alt 
oJclllfa )'&DJacU Ti rlrUnen tarafın 
bir klfealnde de sahibinin imzuı bu· 

s:ıı:::a:a::m::==-=-=42()Ramazan t Ramazan 
Ob dolUIU 
OQn batıp 
Babü D&IDUI 

ôlte IWDUI 
bdnclllalllUI 
Üf&IDDaıDUI 
'l'atm IWDUI 

lnilalr 
we~~ 
Wm lcalaD IODlerl 

7 24 7,25 
1646 16.46 
6,16 6 16 

1214 12.15 
14.34 14,3~ 
lOM 16.46 
18!S 18,26 
~'31 SY! 
- :ts~ 

4 3 

............ ,.... ... reWolUlu,._. 
tlDd9 _..... llrenlerdlr. Kallamlar • 
il 1ra,.... •111 ftJatlanda. 

"ukut 
• Loıdrı fı!O - • Vlyuı !4 _ ı 
• Nnyor• ıt6. - • Maılrld 17 -
• Parls 167. so • Bertin ll.,, -
• MJl&ao 170. - • Vaqoyı t4, -
• ıraseı 8.1, - • B•daptttr ıs -
• Atlaı !4, - • Bltres il',-

• Cnnr• •14 •• • a.ısra• ~.._ -
.. SofJ• IJI, - ~ Yokoh••• 

...,_ 
• Am1terdın 824, - • Alt111 945, -

•Prq 96 - •Mecidiye n.-
• Sıothol• ................ _I 

Çeki• 
• Londrı 6to.t • • Sto\hlrn :a. 13!'0 
• NeYJOrk 0.70·0 • Vlyer. <U488 

• Paılı ıt.06 tı Madrld 5.Sl o 
* MUho 9.8790 • ferli• l,9:tl!I 

• BrUlı:se 4.71~4 • Vırşon Ut2S 
• Atla. •4311!'1 • Ba :lapesrr 4,!'310 
• c .... ,. 1.44•0 • Blltret 108.1717 

• Sofya 6t,74.'i • Delgrad :tU:t3' 
• Amıterdım 1.177.J * Yotohamı t.775 

• Pru 19,'ıll- • Moaton 1089 ":i 

lanaeaJdır. ııı----E S HA M---·11 
5 - Giaderileeek n.lmlerla kınbp ıs a111tar uo - Tramny 9,-

bu111p1amalan l~n iki kabn karton AHdolı• 2uo çımeato as 9.40 

aruıncla amballj edilmlı olmaları Te Reli ı ili ('ayoa Oe1
• -.-· 

taahhiltlii olarak röaderllmeleri ll • Slr. Ha1rtye 15. - \'1rt Oe!. -. -
•MmeıButut 61>0 Ralyı -.-

zımdır. Yol4a yıpranmıt YeJa eline u. Slıort• -,oo ~art-. ecu -.-
nrmamuı rt11lmlerden dolayı. Basın Romoıtı s. reıeroa -.-
dlreldirUlfU hl~ bir me.'aUyet ka • l•tlkrazlar - bıh vlller-
bal edemez. 

1 - Sersl kapandıktan sonra bir 
•1 l~inde 1'191mler 1ahlplerine, mu • 
raflan kendtltrlne ait olmak tlzere, 
iade olanaeaktır. 

7 - Realmlerln •rsl1• kaballl YeJ'& 

• ı933Tln Bor.ı uo Elıttrlk 
il !3)0 Tramvn 

• • IU 74.- Rıhtım 
ltlltrbıDabUI 1 99 - AHdoln 1 
lrreal tıtltr111 91' 00 Anıdola il 
t9tı A M ıo, Aaadola 111 

• Sıvu-P:rzaram 9.c, * ~ll•esall A 

-.-
lll.70 
11-
431" 
4',15 .... ( 

411.1 ~ 

reddi bir Jlrl heyeti tarafmdaa ka _ &----------.-lliiiiii:I 
rarlaıtınlaeaktır. Rusyaya üzüm 

8 - Serrfde en çok manffak olan . yollayacatız 
blrlnd,, ikin~ &~indi fototrafa Ba· lzmir, 25, (A.A.)- O.um ku 
ınn renel dlrektlfrlOfU tarafmdan bir rumu, üzüm mahM.tlümb için ye
şeref diplomam nrlleeektir. ni bir pazar teminine muyaffak 

Meml.Utlmlstlt ilk defa Japıl • olmuftur. Bu pazar bundan bir 
makta olan b61le bir serrfye Ttlrkiye kaç .,..ı enel -bizden bir miktar ü 
de Y&flJaD bOtUn prof esyone1 Ye a - zGm aldıiı halde aonLaharlan biç 
matlr fototranann lftlrak edecek • ihracat yapılmayan Rusyadır. Bu 
lerlnl. B ... pnel dinktlrlQtl lmlt ay içinde Ruqaya ihracata ba! -
ediyor. l•necaldlr. 

.J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

Tüyleri henüz beliren bir genç, 
Samime lstiklal caddesinden ge · 
len geçen kalabalığa baktıkca, 

fırsattan istifade ederek ona he · 
men bir nazar fırlatıyordu. Gali ~ 
ba Beyoğlunun yeni müdavimle -
rinden olduğundan bir kadınla 
göz göze gelmekten henüz çekini 
yordu. 

Bütün bu gördüğü şeyleri Sa · 
mime, pek, basit, pek adi bulu · 
yordu. Kafası kanna karışık his · 
lerle doluyordu. Bu hisler henüz 
olgun bir hale gelmeyen aşk his · 
!eriydi, dağınık olmakla beraber 
onları bazan küçük bir düğüm ile 
birbirine birleştirmeğe muvaffak 
oluyordu. Fakat Samime, bu kü · 
çük düğüm hasıl olur olmaz kal · 
binde üzücü bir ağrı duyuyordu. 
Bu ağrı çabuk geliyor, yine çar 
çabuk geçiyordu. 

Samime, bu garip hisleri kapıp 
koyuvermek için beyhude uğraştı. 
Onlar kayıp gidiyorlar, yalnız ne 
şeli bir hicran, bir hasret izi, hı · 
rakıyorlardı... Acaba bu aşk mı 
'd"? l ı .... 

GECES] 
Bölem: 18 

O anda pastahaneden içeriy 
HulQsi girmiş olsaydı Samime b 
na hiç hayret etmezdi. Kadın H 
lUaiyi düşündüğü zaman kendi 
sinde üzücü bir his duyuyord 
Bu his, çoktanberi vefat ede 
dostlardan veya akrabadan b' · 
hatırlandığı zaman duyulan · 
çok benziyordu. HulU8i aklına ge 
dikçe: 

- "Neden onu hatırlıyorum 1 
Diye canı sıkılıyor: 

- "Onu düşüneceğime hiç ol 
mazsa tlün akşam havıu başında, 
çamlar altında otururken karşım 
da duran ve gözlerini benden a • 
yırmayan genç adamı hatırlıya • 
ymı.,, diyordu. 

Galiba o genç aklına gelince 
Samime canlandı. Çünkü birden 
bire garsonu çağırarak hesap ii · 
tedi. Parasını verdikten sonra !O. 

kağa çıktı. 
Cadde oldukca kalabalıktı. Ak 

şanı serinliğinde herkes 1stiklil 
caddıesine atılmıştı. Samime gü • 
ya saat sekizde HulU&i ile buluşa• 
caktı. Samime, bu randewyu bü
tün gün unutmuşken o anda ha • 
tırladı. Fakat yaya olarak d_oJnı 
otele gitti. Seri adımlarla holden 
geçti ve asansörle yukarıya çık • 
tı. Asansörün tamü•ğı Bay Ferit 
tarafından değil, bagka bir çocuk 
tarafından idare edildiği dikkat 
nazanm celbetti. 

Samime odasına girdikten son 
ra soyundu ve ak~am yemeği için 
yeni bir tuvalet giyrneğe başladı. 
Acele ile giyinirken hafif bir he • 
yecana kapılmış olduğu hareki ~ 
tınaan anta~ıyordu. 

-13-

Biraz evvel otelden çıkarak ls 
tiklal caddesinden aşağıya doğru 
yürürken bir şey Samimenin dik· 
kat nazannı celbetmişti: Yolda 
hangi erkeğe rast gelse, onun Hu 
liisi olduğunu zannediyordu. Bu · 
rada pastahanede otururken de 
bir adamda gördüğü el hareketi, 
diğer birisinde gördüğü profil 
benzeyişi her defasında Samime 
yi içten sarsıyordu. Kadın, bu ben 
zeyişlerin yanlış olduğuna yavaş 
yavaş alışa bildi.Her halde Hultl 
si ~mime üzerinde pek kuvveUi 
biti 'tesir bırakmış olacakfı. Bütlln 
hadise • yahut Huldsinin dediği 
gibi, bütün macera uyuşturucu O gün Samime hayatında ilk 
ve baş döndürücü bir teesmirle defa baştan çıkan kadrın ruhunu 
birdenbire hayatına nüfuz etmiş · taşıdığından onun bu heyecanı • 
ti. Bunda yalnız Huhlsinin şahsi na hayret etmemek laznnge • 
yeti bir rol uynamıyordu. Hadise lir. O her geçen Süatin kendisi
nin umumi heyeti teshir ediyor, ni yeni bir hadise ile karşılaştı • 
yaşama şekillerini, yaşama im • racağım umuyordu. Onun için ge 
Kanlarını gözönüne getirmek onu lecek saatleri sabirs!Zlıkla bekli
Sürsıyordu. liayatta ne anlar ya · yordu. Bu sabırsızlığı bir an ev • 
şanıyordu ! ... Demek ki, insan ha vel tatmin etmemek, istiyordu. 
yatını istediği gibi zenginleştirme Çünkü bunu de ayn bir zevk sam 
ğe, her gün yeknasak tar~da gelip yordu. 
geçen anlan şaheserlere kalbet · Hulllsile tekrar buluşmayı cid -
meğe, Huldsinin dediği gibi 'ha · den istiyormuydu, yoksa istemi • 
tıra incileri dizmeğe,, kadirdi! yor muydu? Bunu iyice bilemyor 

Samime kendisini kapıp koyver du. Bazan, şayet Huldsi bu akşam 
di. Bir kabus gibi dimağım saran gelmezse geniş bir nefes alaca • 
hislerinin ceryanma atıldı. O cer ğrm diye düşif'nüyor, bazan da 
yana karşı mükavemet etmeği ha kendisini beyhudıe intizarda bırak 
tınna bile getirmedi. Arkası o · ması ve hiç görünmemesi ihtimali 
turduğu sandaliyeye dayalıydı, ni hatmna getirerek fena halde 
halbuki kendisini hiç sa.ndaliye · kızıyordu. 
de oturuyormuş, kqşlar gi~i ha · Samime, yalnız başına geçire • 
vada uç~yonnuş ze:nnedıyordu. ceği ikinci akşamın ne gibi hadi
Asabı en ınce raşele!"1 h~tırlıyor · . seler doğuracağını gözünün önüne 
du. Bu raşeler eTI•ela muphem şe getiriyor ve bu suretle muhayye· 
killerde tecelli ediyor, ondan son lesinde doğan imk!n!ar, bir gece 
ra, hafıza denilen alet, çabalıya evvelki hatıraları baş döndürecek 
çabalıya o raşelere kat'i birer şe kadar güzel kokulara bulayarak 
kil venneğe muvaffak oluyordu. dimağına aksettiriyordu. Kadimn 

Samime, son gecenin hadisele • aklını, fikrini bir sis kaplamıştı; 
rini bütün tef errüatile hafızasın · bütün gördüğü ve işittiği teYler 
da toplamağa beyhude çalıştı. Ya kendisine birbirine karışık, vüzuh 
şanan şeyler henüz pek taze idi. suz gibi geliyordu. 
Onlar daha Samimenin dimağı hr Hultlsinin her bir temasının en 
ricinde dolaşıyordu. Samime va · ufak teferriiatını ve biribirlerinin 
kıt ve zaman hesabını da btisbü · koUarı arasında iken teati ettik
tün şaşırmış, gibiydi. Bir akşam leri bütün kelimeleri ayn ayn hr 
önce Otel holünden içeriye gire · tırlıyordu. 
rek kocasını sorabdanberi gün · ( Ar7oaaı war) 
ler, hatta haftalar geçtiğini zan · -----------
nediyordu. 

Yoksa günler, haftalar defil 
de ancak birkaç dakika mı geç • 
mişti '! ... Samime bunun katiyen 

far landa değildi. 

ispanyada yeni bir fırka 
Madridde, Patron lllllf111111 men 

faatlarma tecaris eden •lfut te
telddlllerle mücadele i;in Wr _.t 
ronfnbtıkunA1 Uflca. 
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''Ulu$,, un dil yazıları 
'7 o Lz&1 -- ,,-.awa .., _.........,, 

Göz, Gör, Kör 

SATILIK lKl EV 
Diyarbekirde, lmadiyedc müftü çık 

rnazmda Arif ve hissedarı üzerinde • 
ki (8) No. lu iki bap ev tamamen sa
tıhktır. lstiyenlerin en ~en teklifleri-
ıe adresime müraca.atıarı. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BAN ASI 

"Güneş - Dil,, teorisinin Adres: (V. No. 11967) 
lstanbul Bakırköy, m~ktep ıokak 

"1.etodu manayı eSQ$ tu- No. 15 evde merhum Arif zevceıl Ne. 
21112/ 1935 vaziyeti 

AKTiF 
ta,.ak kelimelerin etimo- sime. Kast.. 

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

lojik asıllarını bulup 
analiz etmektir 

ZAYİ Altın . ~ati kilogram Itı 567,288 1 L.23.303.265 ,o 
Beyoğlu mal müdürlüfilnden aldı- eınknm.. ... . .. . .... . . . ........ .... ......... .. .. 7 5;36 080 -

ğım tekaüt maaşıma ait tatbik mü - Ufaklıı. ....................................... ,. 298.003. 47 
hürümü zayi ettim. Yenisini hakket -

Dünkü sayımızdan devam tirdiğimden eskisinin hükmü yoktur.

1 

Dahlldekl Muhabirler : 
(V. No. 12192) 

Not: 2. - Fransızcada (gör · Mütekait süvari K. Yüzbaşr 1 ürk ı ıı ası ~...... .. . ...... .. .... ..... . 1 L 543. ı 46.24 

lllek) manasına gelen {voir) kel
1
_: Abdülkadir tieriçtekl Muhabirler: 

ınesiyle onun Iatince aslı olan v 
dere kelimeleri de etimoloji bakı 
ınrndan {görmek) ten uzak değil 
dirler. Etimolojik şekillerini alt 
alta yazalım : 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Görmek: Oğ+öğ+. +ör+üm+ek 
Voir :Oğ+ov+oğ+ar+ . + . 
Videre : lğ+iv+id+er+ . +eğ 

ZAYi Altın ~afi kiloı:;ram 4.401 ,26:> J 6. 190.74~.gı 
Istanbul ithalit gümrüğünden al· '.ltı na ıahvilı kabil Stıbcı-ı döviz lr 9850976. 14 

mış olduğunıuz 11014 numaralı be - Hezlne TahviUeri: 
yannameye ait 188970 numaralı ve 18 IJ cruhtt- edllrn n·rakı naktt)'t 1 
-11-9:J4 tarihli 265 lira 34 kuruşluk arşılıt!'ı L158.748.!'56.l _ 
keza 11510 numaralı beyannameye ait l\ınu.nu rı •. Vt" ~ ı ncı mad· 
1897"0 lr ve 2:>-11-934 tarih delerım ıev:ıı :ın rlazinf' tara ·~ 10 90- 985 

,, numara ~ ıırıdın vakl ıedira · ' · ' · , .-
li 591 lira sı kuruşluk ve keza 1162a S --
numaralı beyannameye ait 241283 nu e~E:dat CUzdanı 

1 93 ~ ta "hl. 587 ı· Hazıne bonoları ············ ........... J L. 620.COO. _ marnh ve 19-- - .. J rı ı . ıra . 
Bu sekilleı· karşılaştırılınca go·· 1 d 't akb 1 fıcarı senetl~ı -.................... 2T Ull 968 16 .. 41 kuruc:.Iu c ~pozı o m uz annr .. . . __ 

liilen manzara şudur: knz..ıen ~ayi ettik. Bunların suretleri- Esham ve Taltvillt Cüzdanı· 
Ana kökle onun mefhumunu te ni çıkaracağımızdan asıllarının lrUk - { Deruhcc- edilen evrakı nak-

celli ve teces.5Üm ettiren radikal mü kalmadığını il:in eyleriz. (Y. No. '\ dytnın karşı'ı~ı esham Te 34 609 167 56 
her üÇ 'kelimede dıe birdir. Görm~ 12188) . tabvilAı ıti~ari kıymetle 1 

~taalluk eylediği süje veya oh A. Ebeyan ve A. Haçaduryan B ' .ı.:t rbe~t ~:~hım vr TahviUt ·· 4.425 .4~3 70 
Jeyi gösteren unsur Fransızca ve Sultan Hamanu Rıza paşa caddesi Al d" ·· · J 1 

87 
tın \e ovı? uzrnne avtn"' .. 27.939.; 4 

atincede (3) üncü geldiği halde, No. • f ahvil~t üzrrine avım . 4.706.054 79 
Türkçede ( 5) inci gelmiş, y:ıni yal mr.===:::n:ı::-::m::::::::::::::::::::::::::::::::. 
l'Uz yer değiştirmiştri. Tekarrür ve ~o' M h el Aı· p Hlasedarlar .. ········--···· ............................ . 
temer'ltiiz anlatan ekler her üçün· f: r. .... e m 1 .: muhte=ıt 

Lira 

31.J37 949 17 

5-lJ. 146 2 4 

16.041.721.41 

147 840.578 -

2r 75J.9M.r6 

~9 0.34 60 I 26 

4 733.994.SJ 

4 500000 -
I T i'Ol !'i09 9!'i 

~77.291.468.72 -----

PASiF 

Serma1e .......................................................... . 
lhtivat akçesi ...................................................... . 

1 E C'avi..IC' eki f. anknotlar: 

()cı ıı h te edilen evra ,\ nt" lİ )' t IJ. 158.748.56~ -

l\an •mun o 'e 8 ı nt•ı madde· 

1 
1 eri ııt> cevt'i ~ ,, huine lata 1 

rından vali ıedi 31 l, __ ı_o._g_o7_.9_8_s_-_ 

1 )eruhte edil e n l'.' Vf3 ı na r ı v r 

La • ı ''es ............. ·-···· ............. . 147 8-10 5~8 -

Lira 

1 s.000.000.
ı 026.7 56.61 

1 

l\arşılı~ı r :ımamen aitın nlara '~ 

•edavül t il:\\'eten vau~iilen M' •. ı aooo.ooo. - 165 840 !i78 -

TUrk Lirası Mevduatı : 
\ 'aJ esiz .............................. i 17.496 009.32 
Vaceli .............................. ~ 

Döviz Mevduatı : 

~~:~:~11 ~~:: ~::::::~::~ ............................. ı 12 ı-~~~~~·.!; 
M uhtol it .......................................................... . 

YekOn 

17 .496 009 82 

12.269 297 11 

65 658 827.50 

!77.29 I."68.7J 

~ ff art 1933 tarihinden itibaren~ 
Cskonto haddi . yl!zde 5 1·2 - Albn Uzerlne avan• yUzd• 4 1·2 

de dle aynıdır. Kelitneyi taman:Iı · ii Bevliye mütehassısı İİ YekOn 
Yan son ek Fransızcada eksiktır. ~iKöprübaşı: Eminönü han Tel: 219l;;fi 

KÖR ............... - •• -.............................. = ...... . ····················-········--······· ... ··· ...... . 
Kelimenin etimolojik şekli şu · 

dur: 
(1) (2) (3) 

Öğ + ök +ör 

(1) Öğ: Ana köktür. Burada 
''esas,, anlamından alınarak doğ · 
rudan do~ruya süje veya objeyı 

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

l, _________ •_•_t_a~n-b ___ u_• ___ e_. __ ı_e_d __ ıy __ e_a __ ı_ı_ı_a_n __ •~a-r __ • ________ ( 

Tartı, terazi, kantar, baskül ve sair 
ölçü sahiplerinin nazarıdikkatine 

936 senesi Kanunusani ayı iç inde bilumum ölçü sahiplerinin bu-
n 11"~?:1~1\taC:.ıır. ı b ı · lundukları Be ediye §U e erme müracaatla ayar memurlarından ala-

(~) ö:~ : Birinci derece prensi· cakları ölçülerin nevini bildirir bir cetveli doldurarak ölçülerin mu
ıı., l l ~l.Wr. Butada "aydınlık, par 

d B . ayeneai için birer ınüracaat veıika u almaları lazımdır. Kanunusani 
:ıhlı:~ -iya'' anlamına ır. u an~ -

l·· nın 'öğ'yerine ök ile anlatılması, ayı içinde bu surette müracaat edip vesika almıyanların ceza görecek- • 
:-·y.:-n·n keskin, kuvvetli ve mii - leri ehemmiyetle ilan olunur. (8.) (8120) 
c:::~:~· olarak alındığını gösterir. 

(
3

, Ör: (. + r); ektir. Mefhu Keşif bedeli 101 lira 72 kuruş olan Beyazit İnkılap müzesi iç\n-
mun rıı uayyen ve kat'i bir nokta de bulunan eski eserlerden dört sütunun yerine konması, binanın dı§ 
ü~c:·inde tekrrrür \"3 tcı:: çrl~üzünv ve içinde kapı arasına asfalt yol ya pılmaıı ve mevcut bulunan kapı 
gös~crir. kaldırılarak yerine duvar yapılma ıı pazarlığa konulmuftur. Ke§İf 

( Öğ + ök + ör == Öğökör) : evrakı Levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek için de 775 
::ı.na kök prensipal unsurla kay - kuru,luk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 2 -
naşnuş, hatşaki vok~l de düşer~k ı - 936 Perşembe günü saat 15 de Daiıni encümende bulunmalıdır. 
kelime son morfolo]ık ve fonetık (8.) (8121) 
şeklini almıştır: KOR. 

KOR: Keskin ve parlak bir zr 
ya kendi üzerinde tekarrür ve te- Yozgat ilbaylığından: 
merküz etmekle görmek hassasını Yozgat Memleket hastahanesi için fazla miktar açık ekıiltme 
kayl)eden bir süje veya objeyi gös 
terir. Burada 0 obje veya süjeyi suretiyle satın alınacak karyola, ya tak, battaniye, terlikiyle amelivat-
kaynamrş olan (i'•ğ) göstermekte- hane, laboratuvar levazımı veaair alat ve mefruşat efyasının ihale gi!

dir. Tabii insanın gözü üzerinde, nü olan 2 - Kanunusani- 936 günü görülen lüzum üzerine 15 -
böyle keskin ve parlak bir ziya te· Kanunusani -· 936 tarihine uzatılmıştır. 
merküz ve tekarrür edince göz gö- lhale mezkur tarihe rastlayan Çarşamba günü Yozgat Daimi 
remez hale gelir. Encümeninde yapılacağı ve alınacak bu malzemenin teraitini öğren-

Not: 1. - Bu kelimenin analizi ı ık D Türk dilinin en ince karakterle ~ mek istiyenlerin Yozgat, Ankara, stanbul Sağ ı irektörlüklerine 
rinden bir takımını ortaya koy - baş vurmaları ilan olunur. (3722) (8101) 

maktadı!'. 

Emniyet işleri genel 
direktörlüğünden: 

Bunlar'dan biri, ziya anlamına 
gelen ana kökün konsonu. değiş 
mekle ziyan~. vasfı~u t~yın etm~ 
sidir. {K) gıbı keskın ~ır konson-
un (ğ) yerine geçmesıyle, mana 1 _Zabıta memurlarının 935 senesine ait fotinleri 20 gün müd 
değişmediği halde, onun vasfı ta detle ve kapalı zarf usuliyle eksilt meye konulmuştur. Bir çiftine bi . 
yin edilmiş olur. çilen eder ( 500) kuruş olup miktarı 3639 ila ( 4000) dir. 

Diğer bir nok_ta da keski~. z~.Y~ 2 _ Şartnamesini almak ve örneğini görmek istiyenler her güa 
şuamm göz üzerınde temerkuzu. 1_ Umum müdürlükteki müte§ekkil komisyona gelebilirler. 
le gözün göremez_ l~ale. g.e~mesı 
nin ifade edilmesıdır kı dılın kuv- 3 - Eksiltmeye girecekler (1500) liralık ilk teminat paraSl 
vetli orijinalitelernden birini gös- mektup veya makbuzlariyle kanu nun ikinci ve üçüncü maddelerin 
terir. deki belgelerle birlikte teklif mektuplarının ihale günü olan 10 -

Not: 2. - (Göz) ve {gör) sözle ı _ 936 Salı günü tam saat on bei ten bir saat evvel komisyona ver. 
rinin (r . z) tebadüliyle ayni keli meleri. (3678) ( 7927) 
me oldukları yolundaki eski ka · 
naatlerJ 5füülüyor ki, "Güneı. -
Dil" teorif:>inin rşıklan altında erı
yip hükümden düşmektedir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

1. Necıni DiLMEN Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar İs
(1) Dictlonnaire etymologique de tanbulda Divanyolunda (104) numa - ı 

la langue françalse, Oscar Bloch, c. 11· rah hususi kabinesinde hastalarını 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22500 

Sah günleri meccanendir .. 

il. toz. _ kabul eder. Sah, cumartesi günleri im••••••••••••••• (2) Etimoloji, Morfoloji ve fone 
tik bakımından Türk Dili Analiz yol sabah "9 1/2 _ 12" saatleri hakikt fı· gUre muamele olunur.Muayenehane \'e 

karaya mahsustur. Herkesin haline ev telefon: 22398. Kışlık telef on :21044 
la.rı: s. 11 

lstanbul müzeler genel 
direktörlüğünden: 

Topkapı Sarayı bahçesinde eııki Fodla fırınları denilen mahalde 
yatırılacak olan kimya laboratuva rı açık eksiltmeye konulmuştur. Bi
nanın keşif bedeli 2861 lira 51 kuruştur. Eksiltme 28 - 12 - S35 
Cumartesi günü saat 14,5 da lstan bul Müzeler Genel Direktörlüğü 
binasında yapılacaktır. Fenni ehi: yetnameyi haiz ve Ticaret odasına 
kayıtlı bulunup da eksiltmeye gir mek ist~yenlerin plan ve şartname
leri görmelc ve yüzde 7,5 muvakkat teminatı yatırmak üzere G:?nel Di
rektörlüfje ve yapı mahallini görmek iç.b de Cumartesi, Salı günleri 
Müze Mimarlığına müracaat etmE> leri. (7847) 

Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Şeker Bayramına tesadüf eden Birincikônun 27 ve 28 ind 

Cuma ve Cumartesi günleri Hay darpaş:ı - Kadıköy - Adalar _ 
Anadolu - Yalova hattında Pazar tarifesi tatbik olunacaktır. (8099) 
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YAZI VE YONETIM YERi: 
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\ lı11lre: 24370 
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SUMER 
BANK 

Yerli 
Mallar 

Pazarları 
Her istediğinizi bulurs~ouı 

w 

aga 

TABLET 

KATAGRIP 

TABLET 

KATAGRIP 

Besler Fabrikası 
BAYRAM • • çn 
Şeker, cikolata fJe bisküt1ilerin en ıgı fJe 

tazesini hazırlamıştır. 
Sattı yeri: Toptan ve perakende 

Baliçekapıda lıtanbul tramvaylarının ıon durak yeri 
No. 10 Telefon: 20860 

Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassal 

Cağaloğlu Hilaliahmer caddesi Keçigören apartımanı kat No. (1) Tel: 220:J3 

Ev: Kadıköy Bahariye ileri ıokak numara 3. Telefon: 60791 

SAN 
a ecioğlu 

Bugün Kahve Alacak Bütün 
Müşterilerine Birer 

yram Hediyesi 
verecektir. 

Satış yeri yalnız: 

İstanbul, 'I1ahmls sokak; Kurukabveci hanı altında 

Telefon: 20425 

•ıf-
Denizyolları 

1 
iŞ LE TM E 5 1 " 

Aceateleri: Karaki1 - "ı,rı-.. 'lı: 
Tıl. 42.112 • Sirkeci Mllllrdar ud• 

1 ••-- Ha• tıt•r .. : %2'744t --•• 

Imroz Yolu 
ASYA Vapuru 26 Birinci

kinun PERŞEMBE günü ıaal 
16 da IMROZ'a kadar. (8078) 

Trabzon Yolu 
ECE Vapuru 26 Birincika

nun PERŞEMBE günü ıaat 20 
de HOPA'YA kadar. (8079) 

Yeni kitaplar -
Devlet Basım Evi tarafından 

basılan aşağıda yazılı kitaplar da 
bugün satışa çıkarılmıştır. 

J{uruş 

80 Grafik metod ile itmam -
Ali Hikmet, 

1::> Manadoloji - Suud Kema 
leddin. 

6:> Türk büyükleri \'eya Türk 
adları - Besim Atalay. 

Satış yeri: YAKIT Kitap Evi -
Ankara caddesi - İstanbul. 

VAKIT'ın Türkiyenin her tara· 
fında bulunan satıcılarından da 

I temin edilebilir. I 

Bayram ve Yılbaşı Münasebetile 
20 Birincikfınun ila 10 !kincikfı mm müddet zarfında peşin pa· 

ı a ile satın alınan her 

Elektrik aleti için 

SAT E • 
1 

0 10 15 tenzilat yapacaktır 
llllHlHlUll!Rfflmonır.111üU11UIUH•IBlll• 1111ıııaııııuııııımıınııoıuı•uıı11•11UJD8--•••ı•---

1 
1 

1 

i 

1 lstanbul 'l inci icra memurluğun . 
dan: ~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~--

llir ~nun~mi~~tifu~içinha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~ 
zedilen kanape takımı, yemek m:ısa. 
sı, sandalya, ayna, hah, muşamba \'el 
saf renin paraya çevrilmesine karar 1 
verilmiş olduğundan 30-12-93:> tari 

1 

hine müsadif pazartesi günü Eahah 1 

saat 9 dan 10 na kadar Harbiyede Ha 
laskar Gazi caddesinde 58 No. lu a · 
partımanın 3 üncü katında açık art · 
tırma suretile satılacağından talip o. 
lanlarnı gün ve saati mezkurda ma · 

inkılap Tarihinin Fransızca 
nüshası basıldı 

Devlet Ba.ımevi tarafından liıelerin bütün ıınıtlanntla 

okutulmakta olan ve münlaaııran inkılap .,e Cumuriyet deoritt
den bahıeden dördüncü Tarih kitabının Fraruuça.ı baalmq ua 
ıatııa çıkanlmlftır. Değeri "325" kul'llfhır. 

Sat'§ yeri: Vakit KittJpevi - Ankara caJdeıi - lıtanbul. 
hatlind~ ha~r bulu~~k memuruna ~~~~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~~~ 
müracaat etmeleri ilan olunur. (V. --- ------'-------------------
~o. 12191) Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevensil 


