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Sovyet Rusyadaki i ·danılar 
Ayni günde Sovyet büyükle
linden 72 sini öldiireceklerdi 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~....,...~~---

Türk kadınlığı coş
kun bir sevinçte 

Vladivostokon genel görUnUtU 

Sovyetlerden Vladi-
\roStoku istiyorlar 
Japonlar bu şehrin Sovyetlere 
lüzumu olmadığını söyliyorlar 

Atina, 7 - Yunan Bat bakanı 
M. Çaldariı, r'Ubini k!sve hakkın
da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul edilmit olan ka -
nun liy:haıından bahsederek be -
yanatda bulunmuıdur. M. Çal da -
ris bu beyanatı, gerek matbuat ve 
gerek muhacirler taraf mdan kopa
rılan gürüküler üzerine yapmıt -
dır. 

Baıvekil beyanatının bqmda 
dem ittir ki; 

"-Bu tedb:rden doian meıe • 
lenin biri dini, diğeri hiaıi iki cep
heıi vardır. Meselenin dini cebhesi 

cübbesiz iyinin manaıı olmamaıı
~ll~ii,. Ramazanın biridir. Bu dır. Hi11i cebheıi de ortodoks 
~da mahyalar ö: tiirkçe Rumların dini an'anelerine göre 
~' mııhtelil camilerde de- rt.ihani kiıveye kartı beıledikleri 

11::z'cır verilecektir. hürmet ve muhabbetdir. 
~ :nıan · okuyuculanml%tn itin ehemmiyetini müdrik olan 
' • R"1ntuanlannı kutlula- Yunan hükiimeti, iki cepheden de 

.(Devamı G ma da), 

Viyanada yakalanan nazller kamplarda 
Viyanada muhtelif sebeplerle [ ki, batvekilin öldürülmesiyle ne

hapse konulmuı olan ıiyasi suç- ticelenen temmuz hüldimet dar
luların yavq yavq tahliyesine besi hadisesi dolayııiyle yatmak
baılanmıı olduğu haber verili • tadırlar. 
yor. Fakat bunların hepıi dıtarı Aradan bu kadar zaman geç-
bırakılmıt delildir. mit olmasına rağmen mühim bir 

Siyasi mahldimlardan büyük ıiyaat kafilesi bili hapiıhaneler
bir kısmı, bundan dokuz ay ev- de ve temerküz kamplarında bu
velki ıubat hadisesi, gene mühim lunmaktadır. 
bir diier kamı da dört aJ: evvel- .(Devamı a mcı aX 

Soy adları 
Nizamname tudik edildi. Na
ıd tatbik edilecek? 

- 2 inci aayıfada -
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Devlet şurası 
Soy adı nizamnamesini 

tastik etti 
Ankara, 8 (Telefonla) - Soy

adı nizamnameıi bazı değiıiklik • 
lerle Devlet ŞGrumca tudik edil-

miıtir. Bugün İçiıleri Bakanlığı
na tebliğ edilmesi muhtemeldir. 

Gerek yapılan değiıiklik Te ıe
rekse nizamnamenin tatbik sureti 
hakkında lçiıleri Bakanlıimda sa
lahiyetatr bir zatle görüttüm. De
di ki: 

- Nizamname henüz lçitleri
ne teblii edilmemiştir. Hususi su
retle aldıimuz malumata göre Şu
ranın yaptığı tadilat aruında ıun
lar vardır: 

- Nüfus iskan müdürlüiünce 
yapılan nizamnamede ayni mahal-

lede- oturanların ayni ıoyadını ala
mc;maları esaıı vardı. Şura bunu 
genitletmiı, bir ıehirde oturan -
larm ayni soyadım alamamalan 
eaaıını kabul etmittir. Ayni ıe • 
hirtle oturmıyanlar ayni soyadmı 
taııyabileceklerdir. 

- Soyadları ne auretle tescil 
edilec,ktir?. 

- Nizamnamenin ŞGradan ıel
meaini müteakip belediyelere, be
lediyeler olmayan yerlerd ihtiyar 
hyetlerine umumi tebliğat yapıla· 
caktır. Buna göre Soyadlan ev-

vel& belediyeler, ihtiyar heyetle
rine bildirilecek ve onlar tarafın
dan tasdik edilecektir. Belediye
lerle htiyar heyetleri birer defter 
tutmakla mükellef olacaklardır. 

Soy adı alanlar aJdıklan 107 &• 

dını,.~oterine ,.azıp bele
diyelere ve ihtiyar heyetlerine ve· 
recekler, bunları ııraıiyle kayde • 
dip ayni adın evvelce bir batkuı 
tarafından almıp almmadıima ba 
karak taıdik edeceklerdir. Eler 
aoyadr ba9kaıı tarafından alın -
mııaa taıdik edilm:yecelderdir. 

Soyadı ıabibi israr ederae soy -
adının başına bqka bir 11f at ıeti • 
rilecektir. 

Bubeyannameler nüfuı idare • 
lerince aynca bir tetkikten ıeçi • 
rildikten eonra teacil edilecektir. 
Nüfuı ,dareleri de ayni adm bir 
baıkuı tarafmdan alınıp alınma • 
dıiını kontrolla mükellef olacak • 
tır. 

Esasen ıoy adı olanlar yeniden 
ad almıya ve yahut teıcile mecbur 
değildirler. Soyadı beyannamele· 
ri ve defterleri baıtmlmaktadır . 
Bu nümuneler yakında dağıbla · 
cakhr. 

ismet lnönü 
Kırklarellnde yllrek

ten karşılandı 

HAih:.!t - Akşam Postaıı 

Japonya Vaşington muahede
sini feshediyor 

Çünkü, kendisi i~.ii emniyetli bulmıyor, ko
nuşmalardan ayrıl- mıya da sebeb görmiyor 

deniz konutmalarında ikinci bir 1 birinden ti. temelden ayralmakdadır. Bu J ğı ve ıimdiki murahhaslar ara • 
Tokyo, 7 (A.A.) - Hususi konsey ayrı'ıiın en mühim noktası ıudur: Biriıi ıında 1111 yoksa di•lomatilc yol • 

Vaıington muahedeainin feshi notasını deniz silahlarında bugünkü nisbetin mu- 1 1 ya lacağ henüz belli 
h f d

. • . b • be ar a mı pı ı 
yazacak dokuz azalık bir komite teıkil a azasını ığen 11e u nıs tten tama - d ... ld' 1935 d • k f 
etmiıdir. mile u~qmayı istemekdedir. egı ır. enız on eran .• 

Vaıiaston, 7 (A.A.) _ Amerikan .Vaşington muahedesinin eaaımı teı- ıını toplamadan evvel bazı teknık 
hükumetine söre, japonyanın Londra ko kil eden emniyette beraberlik prensibi • noktaların görütülme!İ lazım gel
nuımalan ppıbrken Vqinıton muahe - nin devam ettirilmesi husuıunclaki ·A • diii aöylenmektedir. Bu noktala. 
deaini feshetmesi Japon~ bu konuı· merikan tezine gelince, ba,ka devletle • rın bqhcalan ıunlardır: 
malanlan çekilmeai clemekclir. Baılaca a- rin emniyet duyguıu baklanda söz aöy. 1 J d • d' ... 
lüaürludan llÜinin çekilmeaile de bu lemeğe ıalahiyetim yok dur. Ancak Ja _ d . -. __ ~podnyb~nl ın • a. ı~le 111 an· 
kona---•-- hikmeti vücudu kalmaz • lflıraa e e ı meaı ıçın. m«mu ......-u• ponya bu muahede ile kendiıi için ge • ·ı k J d d 
Ye ı.:mun bütün meıuliy.-.: --ı..:ı-- a"ıt _ tonı iloyu onUf1Da arın ııın a 

vu ".....,_ reken emniyeti elde etmiı olduiu ka • 
tir. Muahede timcli feaheclilM Wle ancak naatinde deiildir ve 1922 de doinı ola. bırakan bir lnıilia • Amerikan 
1936 aonunda hükümden diifecekdir. bi!ecek bir teY bugün deiitmit olabilir. mukavelesinin akdi imklnlarmı 
Amerika hikUmeti, •Jilnıdar cliier dev- H k 1 • • .. __ t..A.. Bu ka 1 h 
le 

.. ,_ ba ........ _ .. :-=-..ı.. • ___ ,. 'k • ava uYYet enmn artmıı ve deniz it • arqur_maaur. mu ve e arp 
u..... mu - ~uy- aati ra ı.-..: .. :- d ·-•-- •- b d ı· 'kli 'I • • k f' • "ba • 1 n n eteniz ilihlarmm temdiclini temin - - • ÇOBIUllllf ouuası u e ııı - ıemı ennm •J ıyet ıti ny e a -

eclecek elhirliii imkiDlannı bulabilecek· iin baılıca imillerindendir. zalblmuı hakkında olacak ve di· 
Büyük zırhlıların tecavliz ıilihı oldu· 

leri imülindeclir. Baaclu ela •nl.eııbyor iu mütaleumdayız '" banlann ~bl· ğer devletler de buna iltihak ecle-
ki~ Jaikimetiain Jaatb hareketi bı"l---Llerdır' • maımı iıtiyoruz. Biz azaltmama usulü- ...,_ 

nün konulmamu delil falcat basfin)rii 2 - Senelik denis proıramla • 
nziyete daha u)'pn 'bir muahede yapıl- rını birbirlerine bildirmek taah • 
munu istemekdeyiz. hüdünü mutazammın bir muka • 

vele akdi imkinlarmı araşbrmak 
için de bütün devletlerle müzake • 

Kadınların 
tBaş tnratı ı oclde) 

şekkür için toplandı. Hür me111I., 
kette verilen hakların tiikran bol" 
cunu Türk kadınının naıııl ödiyt• 
ceiini bilmiyorum. Ne yaptdt 
naari tefekkür etsek gene azdır• 
Bundan ıonraki nesle kadını er
kekle müıtakil ve bütün hakları..
aahip insanlar olarak bırakac•• 

ğız.,, 

Dünkü tezahürden baıka yaflll 
aaat on altıda Türk kadın birliiİ 
merkezinde de büyük bir topla11t1 
vapı'acnk, verilen hak kutlaJaJll• 
cr 1· • ·r. 

Ankaı•a kadınları 
Ankara, 7 ( A.A.) - Anka" 

Halkevindeki toplantı baıkanlı ' 
iı divanından ıu bildiriği aldık= 

Türk kadınının ııyasal hatlaıl 
tükelleyen büyük kurultaya uoat' 
mazhğını bildirmek, aaygdaJ111' 
ıunmak için Halkevinde lopl__.. 
Ankara kadınlarının bqk~ 
diT&Dı, yurdun her yanından ta1' 
ıız tel yazıları almııtır. 

Bafkanlık divanı, bütün Tiir : 
kiye kadmlıiının Anbrad~ 
arkadqlan ile özden birliib" 
ıöateren k. cotkun telyazılardl 
elan duydulu ıonıuz aevinci al 
kenin her yanma yaymaamr J. 
nadolu ajanımdan diler. 

Tdrklye kadınları 

M. Norman Davis'in ıörüıJerine tama • 
miyle uypndar. Amerika ıimdiye kadar 
rumen ltildirmemit İM de deniz ıilü • 
lanmn uulı bir tanda ualblmuau İl
temekdedir. Bahriye bakam M. Svanson 
Amerilauun, lnsiltere Ye Japonyacla ay • 
nen hareket ettikleri takdirde clenia si • 
lahlannm yibde yİnaİ aaltdmaıma mu
vafakat ettiiini hildirmifdir. 

V aıinıton mu~edainin feahi ele be
nim buradaki vazifemden aynlamk için 
bir ıebeb teıkil etmez. Çünkü 1N mua • 
bedenin feshi ile hük6mden clüpneai a • 
raımda iki ıeneb1r Wr middet ~
dir ve bu iki aene içinde yeni bir mua • 
abede huırlanihilir.,, 

relerde bulunulacaktır. · dınına saylav ıeçmek ve aeçi 

Lonclra, 7 (A.A.) - Jıq>on Amirali 
M. Y amamoto, Amerikan murahbaıı M. 
Nonnan Da.U'in sözleri baklanda Roy
ter ajanuna ıu beyanatta bulunmuıdur: 

"- Amerikan '" Japon plinlan biri-

Londra, 7 (A.A.) - lnailizler, 
aafbayı beklemektedirler. Bu i . 
kinci konuımalarm nerede olaca • 

Bütün IRı konupnalar böyle bir hakkının Büyük Millet MecliaiO 
mukavele yapılabilecefini ı&ter- ce kabulü memleketin hn ıa" 
dili takdirdedir ki Londra konfe- fmda büyük aevinç doiurmutttd'• 
ramı topla181Caktır. Akıi tak· Dün bütün ıehirlerimiade kad,. 
dirde konferamm toplanmaması 
çok muhtemeldir. 

Sulİyefini İsbaf edecek Vehize,os ne dı 
. , Sefirimiz Bay Ruıen E 

• Cenevre, 7 (~~·> -:- Manılya maclıtmı ancak sulh ve ıiikGna o· f Cenevre, 7 (A.A.) - Macariı. dün M. Maksimosla uı 
~~ıkub maeleaım tetkik etmek lan inanı tekrar canlandırmak li . tan dat itleri bekıpı M. Dö Kaaua. .. .. - •• 
uzere bu sabah to~lanmuı ~ar: zım geldifini tasrih etmiı ve de. büyük devletlerin müme11i11erile ~ _mucfdet J!?ruştu 
latlm~lf olan Mılletler Cemıyetı mitdir ki: ı&riltmek üzere Cenevreye selmit- Atin&, 7. (HuıuıiT - R 
konseyı bu toplantumı öileclen "- Zorbalık hareketlerinde dir. M. Dö Kanya bu aabah M. La· kiıve meaele•i üzerinde bu 
sonraya bırakmııbr. val Eden ve Aloizi ile ilk konut- ıazetelerde M. Venizeloaun da 

C (A ) Y Macariatanın meıuliyetini iıbat e • ' ka d k" dotl: nevre, 7 .A. - uaoılav. malannı yapnutdır. makaleıi çıkb. An ra a ı 
yanın Dıtiıleri bakanı M. Yevtiç den helıelor giıtereceiim ve mil· M. Laval Macar Dıf bakanı ile lanna hitap eden M. Venizelol 
hükUmetinjn Cenevrede Japmıı ol- Jetler cemiyetinden ıulhün muha· ılrütdükten ıonra küçük anlatma make!eainde vaktiyle Moratoll 
duğu teıebbüaün Y uaoılavya ile faauı olan vuifeıini yapmaia ve Balkan an1qmsı murhlıaılarım yünde yapbkları bir ıandal 1 
Macariıtan arasında bir dava ol • devam edecefim. öğle yeme~ine cağ,ırmı"dır. liınide ismet lnönüne ıöyl 

aialerl hatırlatarak patriiin 

r Sabah ~azeteleri -- --·-ı ne diqorlar? 
,KURUN - AAD U•. bir ktıg t1in· ı tlnü gize batan 61r dlbn giJrllnifiJ 

Mn6nl Atfnadan gema U111azdan ,&ümnler? . 
üzerine "Dolru 11oldaıa 1111nl11U111alun.. 81; ne gaptılunızı bUlıorru. Yap
baflıilı bir flGZI ,,,...,ıır. A•ım U• tıfırnutlan tlolaı11 ~ ldmMiUn zerre 
dll/Or ld: lıallına el Gt""f üğUu. Glrdllli -

- Bizim 6lldlllnU pdıır ld; Tir· mlh ı, blltln anlamlarında üuanea • 
kl11e ile Yunanütan araantla fOi akı dır, Unldlr. l,ın 6rı ldnl girerek 
bir ballılık """*· Bu IHıllılık bir 1Nrtrnln "°'"'"" Nf'MÜ gecikme 
a1Jn Ud lllb ordıllaruaıa 61rfblrlerl ,,_,, doeU•klara eblklllc wnblı. • 

içinde bütün iflerln üneme tahtası 
olarak yapılmadığının gösterümeıl la· 
tenmeküdlr. 
AKŞAM - Necmeddin Sadık "Süı 

kadulı, lf iatlını" başlıklı makalnin
de: 

nl elbiıeyi taınnaıının mu 
delil, mutlak olmuını iıtiyor· 
kales~n1n Atatürke, Baıbaka•at 
Dıt Bakanına hitap eden M. 
nizclosle beraber kurdukları 
- Yunan dostluğunun daha 
de tabiyea! lüzumunda iel'I" 
mektedir. 

Atina, 8 (Huau:sl) - T 
ıefiri Ba,. Ruten Etref düa 'fı 
Haric0 ye Nazm M. M 
ıaat onda :ıiyar~ etti •• 
müddet ı&riiıtüler.Bu ıcs-=·:ıamııı;o 

sonra M. Maluimoı ta 

için kan dö~lılerl l«Mlar Unldedlr. cek Uerl geri ıerm 16zlnün ."°2 
Tllrldge ile YıuıaııNtan flirotuUleld Mmnl en doğru olur. UtrllUQ ki 
bajlılık bıı kertede olum:a papaalann 1J11le yaptlacakhr. 

Kırklareli, 7 (A.A.) - Bqba- aokak kılılclan üillffelurdf tlJ,,e o MiLLiYET - AlurNt 81Jkra E1111er 
kan lımet lnönü saat 17 de Kırk· ünllJ ftıfkınlıldara dS,mek bir ülllUc •Kılık tllral N Yu~,, hflıklı 

- BiltlJn Türk tarllıl •ireöince, 
kadını, 3iJa diJfldJnlJ görebU~ğlmb 

bir deolr yoktur. Tllrk kaduunı, ata
larımızın bin bir IJlketle ün •aldı/elan 
fallarda erkekle yan 11ana ata binip 
IGl'ClfC' gidn, tarla ıürllp ekin biçer, 
ulıula ullUI ifleri.-ıü hep bir arada 
çallfır çabalar gijriJrlJz. 

M. Çaldar0 ıi ziyaret ederek 
meleri etrafında izahat• ---·--

lareline geldi. Havanın yağmur -
lu ve soğuk olmaıına ratmen bin· 
lerce halk, mekteplller, memurlar 
tarafından yürekden ıelen coı · 
gunlukla kartılandı. General lı • 
met lnönü ayrı ayrı halka, mek • 
teblilere iltifatta bulundu. 

• 
Bu alqam belediyece ıerefine 

bir ziyafet verilecekdir. 
Baıbakan lımet lnanü yarın 

öileden soma Kırklarelinden ay· 
nları.k Babaeski yoluyla Edime • 

ye ıelecekdtr. Edime Büyük Bat· 
bakam laaaretle bek1emekdedir. 

olur. Oyle aam11Qruı ki lıtanbuldqld makalnfntle dlflOr lef: 
,,,,,,.ıar araında ,,.k geniz w ffr· - Biz yanlan ,,aılfll'la Tllrk -
irin, alttan alta IGf/cınlılt f/OPlllllar Tıınan dottlulunıın ıanılacalına lna
ı-ardır. Bllıti llUlet Meclt.lıdn o- nanlardt111 ülUlz. lld ullUUn dUek • 
rralgadılı kaunııa bir lcellmnl üfll, lnlM w ~lanna Ul/llflll olan bu 
!Jir noktası lt!le ~f'ğb;rmeı. Krınunla dostluk çok derin w ıallam temele 
belli olan altı ay f1P.t.:1ncc M'lı:nıJ; ıeri dayanmaktadır. Ancak •lya.sal olan 
nt qdirlllr. bu doetlulu Ud ul1UUn yüreğinde kök-

CV M BU RIY ET - YulllU Nadl, le,,,.eıl lfln uirtıf1yoruz. Bir kaç met
rulaanı giyimleri. kanunu Ue Rum pa- re kaftan Ue bir kllldlı bu uğurlu fa-
paslan hakkında yazı yazmııtır. lıımalrırı duraklcrmaaın. Dilşllncemlz 

YunlUI Nadi diyor ki: yalnız budur. 
- Ru1ıanUer sokaklarda. lıalk a- SON POSTA - Btu1maluıle llOk· 

raııında ne lfln sanlda. cübbe Ue, tur. {)z türkçe ba,lıklı yazıda •kak 
kaftanla geııinler1 Baham lıtmrada, aıllarınuı de6ittfrUmnı dllflinDlür
lıoca camlt.le, papaı lilt.eü iıüdlll iera tllrkçe konmuı Nlcak tullannın 
kılığa girsin, ayni adamlar neden do- da gizden oeçirllıneıl, bunlann da 
lagı ruhani kıyafetlerini aolcaklarda aralannda 6fPmslzlerl, 11artlflkaızlan 
oezdirerek bafkalannın ~ iiı- olduğu yazılnuıkta, Tilrld11e .,,,,,ıan 

Türk kadını erdemlidir. Slla kadı· 
nı delil, İf kadınıdır, df110r. 

ZAMAN - EblJzıiga zade "Ka.dın-

lann meb,,.,,,lu" baflıklı makalesin· 
de, kadınlara meb1Uluk hakkının ve
rUmesüıü bir levkalUelik olmadılı -
nı, blJyle bir kanan on beı HM ev
vel s·ıkaagdı kadınların le'Dkaldde H· 

vl.nmele haklan olacalını söyledlkten 
..,.re diyor iri: 

- Yalnıı her nlnwtUı bir klllfeU 
oldalu gibi h•r hakka mukabil bir 

Portf an d 'da vanel~ \; 
Portland (Maine) 7 (J.Jtt'f. 

Limanda çıkan bir yanilO 
binlerce dolar zarara .. ~ 
matdur. 

AleYler ailratle ya~ 
tezılh, hasarlar, ..ptdd 
çük ıemiler yanmıtdır. lci 
Viyanada casus Jet 

rHUi/~ Nrdır. Ihı rxızlfenüı ne oldu· Viyana, 7 (A.A.) - ~ 
lunrı iıe kadınlar 61rUll dünldJ be- yaya gizli belıeler vereli 
11annameıindt' fU vecize Ue ,,.k güzel N • t k·latı rııef .... 
lı--'- d" UI c&IUI ef 1 
rnnc~ t' ıyor: • ,..ıet 

"TBrlt tadını, unutma ld Tllrk ~ 11 kanlmı, ve bir çok kilD 
tünaf lıqaluun taıtelı.tn.,, kif edilm:tdir. 
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ci ~ CJÖ!~üşu~_~ .. ~=-=_:..=~ =rr~~~~==~~~= 
~ie- 'Paslarla Samson 
o~ (ı.ı·~k yüksek Okuklulardan 
·e• hU~~~VVerlerden) olan bir rum 
Lkı ~ ilin vardır. Hem bizi, hem 
Jır• ~?elini, hem de Avrupayı 
~r· ;rı~ayı pek iyi tanır. 

Şoförlere bir örnek elbise 
ııı• llitı• enı düşüncelidir; ancak, di-
s· ~göreneklerine de bağlı bu

' ktadlT. Dalkavukluğu da Veresesinin Yunan 
ırı , ediğini söz arasına kata- hUktl.metl aleyhin-

Abdülhamit Cemiyette kurs Dilsizler 
Yıllık toplantılarını 

yaptılar 
iİ ır.,._ kaldı ki, bundan bir çıkar d kl d 

11t1 ~az. Çıkarı yoktur ki umsun. F avası Şoförler cemiyeti yeni idare he- Sağır, dilsiz ve körleri himaye 
u d Türk· Yunan muhtelit mahke- • b" ı · · · Ilık k • d'" 

r
a· e i ki: yetı ır top anb yapmıf, cemi- cemıyetının yı ongresı un 

açılması 
düşünülüyor 

l-ıJ-... Yunan gazeteleri bu papas mesi, .Abdülhamid · varislerinin
1 

yetin bundan sonraki itleri etra - cemiyetin Şehzadebatındaki mer
h_aıd dolayısıyle bot yere yazılar Yunanıstanda bulunan mallarının fında görütmüıtür. Cemiyet tara- kez binasında yapılmııtır. 
i;d ı. Çünkü, iti kavrıyamamıı- geri verilmesi için Yunan hükii - fından ıoförlere umumi ve meale - Kongreyi açan cemiyet reisi 

il'; meti aleyhine açtığı davaya bak - ki malumat verilmesi :çin bir kura Süleyman Gök sağırların kendile-

ı...!iirlciye, Hristiyanlığa kartı tı. açılması etrafında bir teklif yapıl- rine mahsus anlatıı ifadeleriyle 

'ile uac, 'ile ~ok 
-= ,,_,, zzwa:P"~ 

Uzun boy u adam 
Avusturyalı göz hekimi doktor 

Fuchs, son seyahahnda lranda gö-

rüp muayene ettiği ~e dünyamı:. 

en uzun boylu adamı sayılabilen 

b"r dev genç hakkında bir kaç gün 

evvel toplanan Viyana Tip cemi
yetine b·r rapor ve~ti. Dev 20 
yatında, 200 kiloluk bir delikanlı
dır.! Ağırhğın<lan dolayı da"ma 
göğsü üzerine iğilmit birvaziyette 

tuttuğu ve alelade adamların iki 
misli büyüklüğünde olan ba§ında
ki - biri anlının, diğer ikisi de alt 
çenesinin iki tarafında - üç ka· 
barıktan başka ne vücud ne de 
aklında bir kusur yoktur. lnki,afı 

art ~nrnıı değildir. Hele papasla- Neticede mahkemnin bu dava- mııtır. Cemiyet, toförlerin eskiden "dilsizce,, bir nutuk söyliyerek 
ut· h. )&pıla.nın benzeri hocalara da ya bakıb bakmamak hakkındaki olduğu gibi yekneıak elb:ae giy • demi9tir ki: dokuz Y•!IDa kadar yolunda ol-

~ddığını söylersek, bu, büsbü- salahiyti konutulmak üzere mu - melerini rde temin edecektir. Bun• "Arkadatlar; muı. Bu ya!mdan sonra hayret 
: •Ortaya çıkar. lıakeme batka bir güne bırakıl - dan baıka cemiyete kayıtlı bulun· Bugün cemiyetimizin beıinci edilecek çabuklukla büyüyere1C 
tJc 'ıtt 'Yeryüzünün hiç bir yerinde, mı,tır. mıyan toförler de cemiyete aza o- kongresini açıyorum. Dört yıldır bu günkü bo~na erif1D

0

§tir. Tabi-
11. "'-ıllbuldaki bollukta papazla kar- .M~hakeme §Öyle cereyan et - larak alm111.cak, ve azalara yapıla- azimle, ıebatla çalışan cemiyeti - atiyle, bu ıatılaca:k büyüklüğü 

~İılrnazdı. iki adımda bir pa- mıştır: cak maddi yardım ziyadeleıti- mizin azasına gösterdiği ıefkat kendisine, hele ıeyahatta türlü 
ı.:: Belki Hristiyanların dörtte Varislerden Naimenin davaya rilecektir. ve alaka takdire li.yiktır. türlü sıkıntılar çektirmektedir. 
"lti d" .:ı d girmek irin gönderdigvi tel yazısı I ______________ H t•• ı·· ı'hmale ragmv ....... ce S d f b" b. k I Jf, . ın auamıy 1• ;ı- er ur u "'u • on e a, ır vapura ınme i-
~ ~•tiyanların yatadığı Berlin. okunmuf, Yunan ajanı buna iti - ~~-~ i ~T 11 miyetimiz hedefine varabilmek i. - zım geldiğinden, balya ve sandıli 

• ra • I raz etmif, demiıtir ki: · 1 b 1 1 tır Bır b. 1 ~-d .. rııte papas ann göze çarp- çın can a at a ça ıtmı§ • . İmİ§ gi ı, vinç e içeriye alınmıt-
""' ı b "- Bu istida, mahkemenin ta- d ı f ı· ti · k .. l\.ı_ gını ilirsiniz. Böyleyken, bu- yıl için e yapı an aa ı~e en a- tır. Tabiate aylan büyümesi üze-
~ t·· ki yin ettiği mühletten sonra verildi- K r k k·ı L!l M hm d 1..:.. caktı tı... • ur erin kendi din adamla- a,a 1 O tip veKİ i e e OAuya r. rine bir çok faraziyeler ileri sü-

G;;'. koydukları yasayı bizimkiler ği için, dikkate alınmamak lazım Karagümrükte Çmarlı cadde - Çabıma raporunun okunmaıın • rülmektedir bazdan bunun aebe-
ıaı.tıne de koymamaları bir kapi- gelir •.. ,, ıinde Sultan mahallesinde Ki. - dan sonra dütüncelerimi aöyliye - b" . k d. . . d h ocUk ik 
"•)' d Türk ajanı da Türk tabiiyetini milin kahvesinde arama yapıl • v• ını en ısınm a a ç en 

>of.ı_ on olur u. Yunanistanın can cegım.,, b ki d. d ~ T muhafaza eden varisler tarafın - 140 k·t k ak b ı k · ekil. M h atını yere vurma a ımağm a ~· tı ürkiyeden Yunan gazete- mıt ve ı o aç et u una - Bundan sonra atıp v ı e -
~'- ~n hunu istemeği bile dütün- dan ileri sürülen bir talep olduğu rak müsadere edilmiıtir. Kamil med kürsüye gelerek bir yıllık peyda olan bir yaraya atfetmek· 
~~ilden geçirmemeleri gerek- cihetle kabul edilebileceği kaydı· yakalanmıftır. çalıtma raporunu okumut ve de- tedir. 

m ileri sürmüttür. Tramvay kazası mi,tir ki: 
.. .,..ld k" O d k d ı Bundan sonra varisler avUkatı T h d b'I.. ~ ı ı, rto o s ininin n- op ane e karyolacılık yapan - "Dilsizliiin bir felaket oldu-

~~td k Franko, Lozan muahedesinin ak- Ah d c ı ık e i, Amer:kadaki papas· me e i arısı Nazmiye, dün ğunu kimse inkar edemez. 
ı •-le k b d 1 k 1 ti zamanında Abdülhamid varis- Gal d N · dd • d d t....~ ~ a ta, ö ür a am arın ı ı- ata a ecati c:a eıın e tnun Söz tayliyemedilimiz için er-

Ln~ o 1 l d k terinin Türk tabiiyetinde olduk - d tlam k · t · fak 1 "t b .. ezer er, aaç arını a eser- vay an a a ıa emı,, at dimizi kimseye an atamıyonız. 
• Q,. d d k ·k I lannı, hatti bütün varislerin 24 d · k ... ) d ... d · I&.._ .. 7ra a a aaçı eaı papaa ar uıere agırca yara an ıgın an Bazan günlerce aç ve perışan 
"~tf, duruyordu. Eylül 1914 tarihinde Türk tabii - Beyoğlu haatahaneaine kaldırıl - bir halde sokaklarda kalıyoruz. 

ı '- 1 d. • ·ı· · ... ı b" yetinde bulunduklarının inkar e • 1 d ~' 'ltlç a ının ne ı ıfıgı o a ı- mııtır. Cemiyetimiz bu gibilere e in en 
···· "· ku t" ta d ? dilemiyecegwini aöylemi"tir. Bunun • • um vve ı ıaç mı ır · ·•· .. 'S' Kumar aeldiği kadar yardım ebnıttir. 

ti; ıı1. -- -ıre-· --· ....... ...,.,f""Jr1mcf. ..... ,__ .... -.41 ............... _ ....... .,.._ ............ .,., s 1{ - ' 
• "e L 1 O d k d haklarının muhafazasını istiyebi - ne me ' • ueuf ve Bunlardan l»lr kaçmı ılze aöyli • 1~ • Ka mamı§... rto 0 s ini, İsmail isimlerinde üç kiti Rumeli yeyim: 

eli ~ ki, papasların saçı kesil- leceklerini ve dolayısiy)e Türk - k v d ku 
'tt Yumın muhtelı0t hakem mahkeme- avagın a mar oynarlarken Muhtelif mahkemelerde on ae-
ct,;. e Samson'a dönmiyecektir ! h 1 

\ '°'Qun için, Yunanlı gazeteler- sinin de Türk mahkemelerinin cürmü metut a inde yakalanmıt- kiz dilsiz arkadaıa tercümanlık 
ti} uh f 1 ük 11 lardır. ettik. On hasta arkada .. a doktor ~ .a_ erini göğüslerine bashra- m a aza i e m" e ef bulunduğu ;ı-

-. dU~~a doğruyu sever olmaları- haklardan doğan davalara bak • Kimsesiz çocuk ve ilaç parası verdik. On altı ar· 
!-.~~ın. Türklerle Yunanlılara- ması icab ettiğini ileri sürmÜ§tÜr. d ~ksarayda Nalbantçı sokağın- kadaıa da fabrikalarda it bulduk. 
~ . ~ doğan bu güzel geçimi bir Bundan sonra Türkiye ajanı a ir atkıya sardı tahminen üç · Buna mukabil cemiyetimizin \ 7: bozmasınlar. Türkiye, bü- tekrar ıöz alarak Türkiye hükU - dört aylık bir oğlan çocuğu bulun- bir yıllık varidatı 285 liradır. 
~.1_eri arasında bunu yapma- metinin 1924 kanununa rağmen mut ve Darülacezeye gönderil- Yapacağımız masarifler 227 lira-
~ edemezdi. (Vl·rtO) hi.li. Türk tabiiyetinde kalmıt o - mittir. dır.,, 

....__ --:~----------~----~ 
B 

lan varisler ile ali.kadar olduğunu ·ış saatle • Bu izahattan sonra kongre re-olivya söyliyerek ve bunu daha ziyade rı ialiğine bir kaç takrir verilmittir. 
?a bir hukukçu sıfatiyle ileri sürdü • ltal d b ftad Bu takrirlerde, Anadoludaki fa -ragvay ğünü ili.ve ederek sözlerinin zap - ya a a a 40 kir, kimıesiz arkadaılara bir yurt 

.. ~ .... b için nekar ta geçmesini istemiıtir. saate indirildi açılması, cemiyete yeni bir vari -
ili\ Yunan ajanı1 mahkemede söy- Romadan gelen haberlere gö- dat temin etmek için duvar ceb 

li.. ait !nı h gitti lenen her sözün zapta geçmesi la- re, itçilerin gündelikleri yüzde takvimleri çıkarılması, cemiyetin 
:~ andır sürüp giden Bo- zım gelmediğini iddia etmi!, mah- 16 buçuk indirilmit ve çalııma kapanmaıını iıtiyen on bet aza -
)'-it"': Paraguvay harbine dair keme esas meseleyle münasebeti saatleri azaltılmıttır. 

h .Q\t ka t rta km nın cemiyetten çıkarılması, cemi-
·~•·- naa 0 ya çı 1!tır. olmıyan bu mütaleanın zapta geç- itlerden bazdan tasnif edil--ı-af uh · ) · A yetin daimt ba,kanlıg .. ına Süley • 

• nı anp erıne, vnı · I" ı d · · mi•, bazı vaziyetlerde birer ada--.....~ ltd msıne uzum 0 ma ığı netıcesıne 'S' manın intibah edilmesi istendi. 
ı.~ en ıilihlarm cenubi A· vannı!lır. mın elinden gelebilecek iki iti 
~ .._ ı.ıeınlektelerindeki acen - Bundan sonra Yunan ajanı, yapması menedilmi!tir. Bu istekler kabul edildi. Bundan 

'-'. •ttasiyle geçirildiği yazı - maddeler serdederek, mahkeme • ltalyanın timdiki halde iısiz- sonra da yeni idare heyeti seçile-
., 1 • • 970 d rek toplantıya nihayet verildi. il\ (.il nin bu davaya bakmak salahiyeti ermın resmen ~yısı ,000 ir. 

~. "'~~ni silahları, diğer Avru - olmadığını ileri ıürmüştür. Çalııma saat\ haftada 48 saatten DUnkU kongreler 
~ 1 eketlerinde ld "' ka 40 · d. ·ı · · B 1 Dün ıehrimizde bazı te .. eklrul-lltil n ° ugu · Mahkeme salahiyet meselesi saate ın ırı mıttir. öy ece 'S' 

tereden de .. nce b. · · 1 · b l .. 1 akta lerin yıllık toplantıları yapılmı,, 
~ ~ ' 0 cenu 1 üzerinde bir karar vermek üzere ıtsız ere 1! u maga ça ıım -
~·.~ ı.ıeınleketleri ·sabn alı - muhakemeyi baıka bir güne hı- dırlar. lstanbulda okuyan Amasyalı 
"1\ilt ita.. harbeden bu iki millete rakmıttır. Fazla mesai denen §eyi orta- gençler ve Ankara lisesinden ye-
,~ h la ıatıyonnuı. dan lcaldırmıılardır. Ancak fev- titenler cemiyeti Halkevinde top-
~'Ilı_ _•adisin doğruluk derece- Kftc:Uk sanatlar ka- kali.de vaziyetlerde buna bat vu- lanmıtlardır. c. H. F. Fatih nahi
~~ ~-~için, lngiliz ga"Zetele- DUDUDUR tatbikatı rulacak ve ayrıca ücretle adam ye ocağı kongresi de Letafet a-
~u ırı resmi mahafilden so- Küçük sanatlar erbabından 150 kullanılabilecektir. partmanında toplanmııtır. 
~~ 1ftur. Yunan tabaası dün "Romanya,, ve ltalyada tu günlerde, fazla 
\'~l''~ ay içinde Arjantin ve "Viyana,, v~purlariyle Pireye git- muzikacı ve tarkıcı iısizler de ol- Telefon şirketi 

Mektepten yan f)fzmek fçln 
Berımude kasabasında oturan 

bir lngilizin ıekiz yatında biri-
cik oilu, Bermudeı adaları sula
rında seyreden bir vapur içinde 

gizli yolcu gibi bulunmuştur. ço-

cuk gaip olunca yeise kapılan ha· 
bası, her tarafa hat vurduktan 
ıonra, poliıe de haber vermİ§, fa

kat müsbet bir netice çıkmamıt

br. Araıtırmaların hoıluğu üzeri
ne polis bir gün evvel limandan 

kalkmıt bir vapura radyo telgrafı 
ile keyfiyeti sormağı düşünmüf. 

Vapur da yapılan sıkı bir tarama 

çocuğu gizlendiği anbardan mey· 
dana çıkarmıfbr. Kaptanın, ka· 1 

çıtı sebebinin ne olduğunu ıuali- · 
ne çocuk mektebe gitmekten se 
Nevyorkta ki ninesine kaçmağı 

hayırlı bulduğu cevabmı vermit-
tir.! 

lnglliz kllsesl papası 
Anglikan Prot~tan kilisesi r&• 

hiplerinden Mister Okley tehri· 
mizdeki Kırım - İngiliz kilisesi ra· 
hipliğine seçilmittir. 

Mister Okley ve kansı ıeliri· 
mize gelmiıler, dün kendileri için 
İngiliz sefaretinde bir ziyafet ve-
rilmiıtir. ,. 

Yabancı muhabirlerin 
vesikaları yenilerile 

değiştirilecek 
Matbuat Umum Müdürlüğünden 

tebliğ edilmiıdir: 

Yabancı gazete muhabirlerine veril· 

mit olan vesikalar 1935 yılımn ilk gü

nüne kadar yenilerile değiıtirilecekdtr. 

Elinde vesikası olan yabancı muhabir • 

lerin yeniden vesika alabilme!eri için 
temsil ettikleri gazetelerin, en geç bir ay ~~il\h "'. lnenıleketlerinin neka- mitlerdir. duğu için, bunlar yeniden tasnif mildilril 

i 'nllibneıine müsaade edil- Al edilmiı ve her birinin ancak bi- Telefon tirketi müdürü Mister eski tarihli saiahiyet mektubunu Mat • 
· ~. •ırı 1c • man konsolosu ı.ı.~~M- a ııtemittir. rer i! yapmalan kararlaştırılmıı- Andersonun tahvilat sahipleriyle buat umum müdürlüğüne gönderilmek 
'\:-.• ·~ lrıuh b. · Alman ceneral konsolosu M. ı •tı, . a ırı, önce ıtatistik 1 tır. görü•mek üzere Avrupaya gittigwi- üzere, stanbulda vilayet matbuat büro· 

lönd ·ı · d T opke Alman elriıi M. Rozen- ;ı- ·1· tJ d t'l'kl A k da ~i erı mıı, ora an da ~ Meseli bir tenor operada !ar- ni yazmıttık. suna, vı aye er e va ı ı ere, n ara 
I' ~IA- l f berg ile bazı meseleler üzerinde M b U M_d .. ı··x.:: t 1· 'ce . ""1atm maa ese ve- kı söylene, radyoda ıöyliyemiye- Avrupadan dönen müdür, bu at uat mum u ur u5 .. ne es un et-

L laı li, aöyl · · görütmek üzere eltin Ankaraya meleri ve ellerindeki vesika suretlerini 
~ tilte ' enmıttır. cek yahut konserlerde, kiliseler- hafta, Ankaraya giderek tirketin 

16 
ku 

1 
k 

1 
.. f -..a .

1 
b' 

•iı~h tll'ede yapılması dütünü- gitmittir. de teganni edemı·yecektı"r. t 1 l . f d ru! u pu ve uç oto~ ..... an e ır-
C• • sa ın a ınma mese eıı etra ın a l'kd b ktbl •1• ti. ·ı 1 • k 

~ ... retını· t hkik • • k'ld 1 .. k ~ b l M ı e u me ara • •! rı me en aere -

1-ııın a lflne, l e yapı acagı arı tan arıga e - uzikacılar da aynı· .. eraı"te N r· B k 1 ~. 1 l c. ;ı- 3' 3' a ıa a an ıgıy e temasa ıe e-I ekd d' Sarh· t kt bl • bi · 
adığı gibi, ne te li olmut delildir. tabidir. cekt" m e ır. a ıye me u an •! tın· 

ır · ce areri verilecekdir. 
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BÜYÜK DENiZ ROMANI 

--· Şabla Yavrasa ~ 
1 Yazan: Kadir Can no.20 1 

Bir ses "yangın var!,, diye yırtı
hrcasına haykırdı, telaş başladı 

Uzaktan ve yakından korkulu - Ayaiımdaki zencir çok ağır 
insan sesleri ititildi. Kıç tarafta, geliyor ... insanı denizin dibine çe
fenerin dibindeki bir karalh an- kiyor ... 
ıızm doğnıldu: Hakkı vardı. 

- Yanım var!... Yangm var! Diierleri de buna hak veriyor-
Diye yırtılırca1ma haykırdı. lardı. 

Sonra deli aibi aafa, ıola, ileriye Çünkü, Geminin teknesine bai· 
k ... ~tu. Kaptan köıkünün etrafm.} lı. olduklan demir halka kırılmıt-
da dart dönüyordu. h. Fakat zencirler, ayak bilekleri-

Ali )erinden fırladı. ne aeçirilmiı ve perçimlenmit, o-
Sürgüyü çekti kapağı kaldırdı, lan kösteklerde uıh kalmıftı. 

atalı indi. ' Onlan da aökebilmek için la. 
Gene kapadı... zım ol,uı valcit yoktu. 
- Ali! ... Ali!.. Küçük Hüıeyin hem yüzüyor, 
- Yusuf, neredesin? Hüseyin! hem de cevap veriyordu: 
MahkWıılann çoğu horul horul - Hele turadan uzaklaplrm-

uyuyorlardı. da, ötesi kolay!. •. 
Bir kaçı gürültüden uyandı, sa- Yukarıdan telqlı ıesler duyu-

yıkladı, zincirler takırdadı. luyordu: 
Ali doğruca YU.ufun yanma - itte! .•• Kaçıyorlar ... Orada •.. 

koıtu. · Bir ok, 11lık çalarak geldi, de-
y ukandaki korkunç yanıınm nize ıömijldü; vahıi bir ses çıkar

ıtıklarmda birbirlerini iyiden iyi- dı. Bir daha, bir daha! ••• 
ye tanıyorlardı. Ali en önde yüzüyor, onlara yol 

Geminin güvertesinde yüzlerce g&teriyordu: 
adam kOfUıuyor, kıyamet kopu- - Çabuk .•• Ok abyorlar ••• 
yordu. - Ok dt!iil, yıldırım atsalar yo· 

Mahldimlar birer birer uyanı . lumdan dönmem •.• 
yorlar, uyananlar henüz uyuyan • - Elbet! ••• 
lan kaldırıyorlardı. Gemi büyük çatrrdılarla yanı-

- Ne var? ... Ne oldu?... yordu; 
Diye soruyorlardı. 
Balyoz, Kara Yuaufu geminin 

teknesine ba'ilıyan halkayı bir vu
rutta kopardı. Kara Yusuf kur
turmuftu. 

Balyozu Alinin elinden kapb. 
Kiiçük Httae1ioio -.. diler nl

T.,ıann yanma koftu. Onlarm da 
ayaklarını gemiye baflıyan demir 
halkaları kopardı. 

Sonra diler mahkGmlardan en 
iri ve kuvvetli olanına yaklqh. 
Zincirini kırdı. Balyozu onun eli-
ne verdi: 

- Al ve arkadqlarmı kurtar!. 
Dedi. 
Önde Kara Yusuf, arkada Ali, 

sonra küçük Hüseyin ve arkadq
ları olduiu halde güverteye çıkan 
merdivene kottular. Kapalı kal
dırdılar, dıtan fırladılar. 

- Kotun! .•• Kaçıyorlar ... 
- F onalar kaçıyorlar. Bunları 

kim bıraktı! .• 
- Tutun! ... 
- Kapayın anJ;ar kapafını ... 

Y • d0 
•• k' angın tım ı sonece .... 

Kara Y uauf önüne çıkan ilk a
damın çenesine korkunç bir yum
ruk attı. 

-Ah! ... 

Okların ardı kesildi. 
y anamdan, etrafa bakmak i

çin bat alamadıklan anlqılıyor
du. 

Sekiz arkadq kayıla girdiler. 
Kara Yuauf ldireklere aarıldı. 
Dil-'eri .. ka71lm k-~ltt 

doğru, iki taraflı eğildiler, Avuç
ları kürek gibi kullanmaia batla
dılar. 

Amiral gemisi bir çıra gibi ya
nıyordu. 

Emirler, batırmalar birbirine 
karqıyor, tenanenih ve diğer ıe
nıilerin içi kayı1&Jıyordu. Pozinde
nu kurtannaktan ümitlerini ke .. 
mit olmalılar ki güvertesi botalı
yor ve batka gemileri mümkün ol
duiu kadar uzaklqtınnağa çalııı· 
yorlardı. 

Diler kürek mabk6mlannm da 
ambardan dqarı fırladıkları, çatır 
çatır yanan güvertenin alevleri a
raamda çılım gibi kotuttukları, 
kendilerini denize attıkları ıarülü
yordu. 

Şehir uyanmıtb. Pencerelerde, 
balkonlarda, damlarda, kapılann 
önünde ıecelik kıyafetleriyle sa
yıaız imanlar vardı. 

Caddelerde .elleri mepleli ve 
lkinciıi, üçüncüıü onun 

yuvarlandı. 

üstüne zırhlı atlılar dolqıyor, tenaneden 

Güvertedeki kalabalık, çılgın 
gibiydi. Yanıma mı kotac•kları
nı, yoksa fonalan mı tutacakları· 
nı taıırmıtlardı. 

Bu ıatkınlık araıında, Kara Yu 
ıufla arkadqları, sağa sola yum

ruk, tekme ve bıçak sallıyarak yol 
açıyorlar, geminin bordaıına doğ
"\ kotuyarlardı. 

Ali, ikide bir emir veriyordu: 
- Sağa! Çabuk olalım... Hay

di... Denize! .. 
Yedi kiti birden kendilerin~ de

nize attılar. 
Büsbütün büyüyen yangının ı • 

tıklarında, yedi kitinin hızlı hız -
•- :,-!izdükleri görülüye1rdu. 

- Kenardan... Lyık d6men 
Altma yakındır... Orada... lıte ! ... 

Bunlan Ali ıöylüyordu 
Kara Yusuf bir küfür savurdu 

ve söylendia 

kaçmak veya oraya yaklqmak ia
tiyenleri kılıç, mızrak, kamçıyla 
kpvuyorlardı. 

Kaybedilecek bir dakika bile 
yoktu. 

Küçük Hüseyin: 
- Daha açıktan ridelim ... Bizi 

görmesinler! ... 
Dedi. 
Kara Y uauf cevap verdi: 

- Reiı naırl emrederse öyle ya-
parız ... 

Uzakta tutupn geminin ıtıiı 

onlara kadar ıeliyordu. Sekizi de 
Kara Y uaufun yüzüne bakhlar: 
Acaba reiı kimdi? ••• 

Hepıi de arhk hatlarında bir 
reisin bulunmumı ve onun emir· 
lerine 18re it yapılman llznn ol
duiunu anlamıtlardı. 

Kara tüpheleri silmek için, sö
zünü aydmlattı: 

- Ne denin Ali Reial ... ~ 

llAllER - A1ipm Poıfuı 

Franaız gazetelerinde çıkan bu re • 
ıim "Almanlann zehirli gaz tecrübe
lerine ait,, diye göıterilmi,tir. Alman· 
lann mütemadi11en harp hazırlıklan 
gaptıklonna bir delil ıayılıyor. 

Ferraguti adlı bir ltalyan dünyanın 
en ldlçilk traktörQnü meydana getir • 
mlftir. Bu traktör ıaatte yanm litre 
eıana aarletmekte ve bir metre mu -
rabbaı aahada dönebilmekedir. 
------,··--1-AZQbi._.._, ______ ._.. __ M, ..... 

lım mı? ••• 

Kayıktakilerin hepıi yüzlerini 
Aliye çevirdiler. 

Kara Yuıuf devam etti: 

- Ali, bizi kurtardı. Onun ye
rinde ben olsaydım gene bu iti 
beceremezdim. 

Sonra arkaclqlarma söz ıez
dir~i ve MWdu f 

- Siz yapabilir miydiniz? •• 
Hepsi birden1 

- Hayır! •• 
Dediler. 
Küçük Hüıeyin tamamladı: 

- Yapamazdık .•• Türk gemici
leri batı bot dolatamazlar •.. içi: 
mizde reiılik için Şahin Reisin oğ-
lundan. daha iyisi yoktur. Onun 
her sözünü dinliyeceğiz... Onun 
git dediği yer cehennem bile olsa 
gideceiiz ... 01 ! dediii yerde öle
cek, kal ! dediği yerde kalacağız .•. 
Y &JUm Ali Reis! ••• 

Yedi kiti f,irden tekrarladı: 
- Yataım Ali Reis! ... 

Ali, kartıımdaki bu iri yan, 
denizde yıllaraca çalkanmıt eski 
kurtlara bakıyor, ne diyeceğini bi
lemiyordu. Kendini zorladı ve bir 
pyler aöylemek arzusuyle: 

- Fakat .•. Şey ..• 
Diye kekeledi. 
Kara Yuıuf onun sözünü kesti: 

- Seni biz rei• olarak seçtik:. 
Bunu kabul etmeliıin ! ... Şahin Re
iıi kurtarmcıya kadar bu böyle o
lacaktır. Bu dakikadan batlıyarak 
andediyoruz ki ıenin her emrini 
hemen yapacağız ... Olünciye ka
dar ıenden aynlmıyacağız.. Öyle 
değil mi arkadaılar? .. Ant içiyo-
ruz ..• 

- Ant içiyoruz .. 
Hepsi birden böyle söylemit

lerdi. 
Daha çok konupcak zaman 

değildi. 

Ali ilk emrini verdi: 
- O halde, biraz açılalım Kara 

Ymaf •.• Belki yorulmu§lundur, kü
reklere küçük Hüseyin geçıin ! ... 

P k. . ' .- e ı reıı ..•• 
(Devamı var) 

-~T: 5000' -
Yazan: ı 

Aka QUndUz no.sa 

Kolsuz zabit iki dirseğini uza. 
tıp haykırdı: 

- Esoes ! Esoes ! Bizi unut-

Esoeı vapur iskelesine kadar 
gözlerini ıoıeden kaldırmadı. Dü
tünmüyordu. Karıtık ~ygula
rın dütündürmezliği içındey -
di. 

-Zabit efendi!. Dispansere ne· 
reden gidilir? . 

Batını kaldmnca kart11ında 
yedi, ıekiz yatlarında bir kız ço
cuğu gördü. Uçuk benizli, sıska, 
ve yırtık kunduralı bir kız çocu-.. gu ••• 

Bu kız; düğmeleri kopuk, etek
leri yırtık, havı kalmamıt bir u
ker kaputuna büninmüı, trqı u
zamıt bir adamm elinden tut -
muıtu. Bu genç adamın gözleri 
~ördü. 

! · ıoesin yüreğine bir çarpınb 
' !üttü. iki gözü görmiyen bu 
genç adamı nereden tanıyordu. 

- Kızım! Bu, ıenin baban mı? 
- Değil. Ağabeyim. 

- Dispansere niçin gidiyor-
sun? 

- Gözleri kör olduğu için tay
yareler boiucu gazlı bomba at
mıılar, ciğerleri bozulmut·· Yok
latmağa götürüyorum. 

Kör genç kız kardetine aordu: 
- Kiminle konUfuyorsun? • 
- Bir zabit efendi ile. 
Kör gençle Eaoeı konuttular: 
- Nesiniz zabit efendi? 
- Yedek yüzbqı. 
Kör genç irkildi. 
- Bana elinizi verir misiniz? 
~- Ut *-Rrtl'eyını,a. 

Söyleyiniz. Sesinıze laililtlaım 
öyle alqık ki... Siz? Siz? Si
zin adınız ne? 

- Eıoea! 
Kör sabit t.itreıneie IMııladw. 
- Beni tanıyamadınız mı yüz. 

ljqrm? 
- Tanımak istiyorum. 
- Ben Saverdem (Edebiyat) 

fakültesindeki futbol kaptanı de
ğil miyim. Üç buçuk yıl önce bir 
ay kadar ıizin bölüğünüzde kü
çük zabitlik etmedim mi? Hani 
yanyana yaralanmıtbk. 

Gürgenç zangırdıyordu: . 
- Yüzbaııın! Eaoeı! Fakülte 

aünlerini, korunma günlerini, 
ıonra sa vata girir gününü unuttu
nuz mu? 

- Hiç unutur muyum? 
Sesinin tonunu değiıtirdi: 
- o sün ve ıonraki günler 

bize hız verdin, bize güç, hmç 
verdin, bize atılganlık yalazı ver
din. Vermedin mi? 

- Öyle oldu. 
- Biz senin verdiklerinle git-

tik döndük ve timdi de diıpan· 
ıer, dispanser dolqıyoruz. iki 
yıldanberi herkese sordum. Eh, 
itte buldum. Bana her teYi verdi
ğin gibi bir \t'Y, tek bir ıey daha 
ver. 

- Ne istersin? 
- iki göz, bana çoktur. Bana 

bir tek göz ver! Bir tek göz ver 
ki evdeki anamı, elimden tutan 
tU kız kardetimi beslemek için ça
lıtabileyim ! 

Kız kardeti aiabeyinin elini 
ııktı: 

- Söyleme artık! 
N .. ? - ıçın. 

- Kaçtı. • 

Gürgenç arkasından haykır· 
dı: 

- Kasma Eaoea! Her ai~ 

Alma ve başka dıle çevirm~ 
Devlet yasasınca koru'uduq 

öne atılan Esoes ! Kaçma! 
boğucu gaz bombası atın• 
Sana insanca lif ettim. 

Ve küçük kızın • elini 
rak: · , 

- Haydi geri dönelim. E 
ze dönelim. Dispansere si 
yecefim. 

- Gene ikide bir tık 
ıın ağabey! 

- Artık hiç bkanmıyaca 

Esoeı Üniversitenin kaP 
dan girerken geri döndü. B 
Holde bir küme insan göJ'lll 

ki hepsinin de birer, ikiter 
eksikti. 

Sol bacağını kukab b 
ıon, ikinci aeceden beri her 
ve herkes onu ıuçlandrrıy 

Baraakları f ıralamıf, kolları 
danmıı, göğüıleri delinmif, 
kemikleri parçalanmıı ölülel' .. 

Tek göz, tek kol, tek kulak 
ralı diriler .. Toprak, ıu, ha_.. 

Kan kokuıu, çürük et ko 
Gözaüz Fakülteli .• 

Holdeki kırık dökükler 
ıi .. 

Ve en aon, çarpan 
ezilen içseıi (vicdanı).. Her 
her py .. 

Onu ıuçlandrrıyordu. 
Beyninde, yüreğinde, 

ğinde hep bi~ ıes, hep: 
- Senden! Hep senden! 
Diyor gibi geliyordu. ;j 

Bir .bot o~a bul~ ~ 
ile eıki panaıyonuna gırdı~· 
yırtık pırhk kadm yere e 
ıalak, koc•man bir lifle kir 
Jarr taft'liı.,.~.c,..•- ;• ";~ 

_ Siz 'buranm kapıcııı ....,, 

mz? ' -Ne gezer! Bize kapıcı1' 
rirler mi? Ben burumı ~ 
mizlerim, buna kartılık La.
mürlütün bir kötesini v 
Ç0cuğumla orada yatanm-
le olacak kadm mıydım. 
Kadın Eaoeain yüzüne 

dan hem siliyor, hem IÖf 
du: 

- Kapıcı, hanımını aldı 
maya ıitti. Benim kocam 
goz kalfuıydı. Eier 1 
parçalansaydı ben de bir 
olurdum. Parçalanmadan 
de k•ndime göre odaauD 

m•.rdım ya.. ~ 
Esoea donmuf kalmı~ 

kadın hem eski pamiyon 
auydu, hem ulusa ateıli aö 
lerken yanmdan aynlnu1" 
ranıoz kalfuının kansı.. ~ 

Hol, lot olduğu İç~~ 
Eıoea'i tanımamıfh. Y tıi' 
kanyL töyle bir yarım 
aordu: J 

- Kapıcıyı ne ya~ · 
- Bot oda aoracaJd!IO" 
- iki bot oda vard~ 

dün kiraladılar. Ote~ _...,, 
kiralamıyor. Adını ui'Pl.aıt 
kardılar. Dört buçuk~ 
bombof •• Orada bir ~ 
ruyordu. Onun için u -'• 
diler. Bilmem ıizin &ö1 • 

. mı' re ınanmız var ;_.-ıd 

- Gerçekten up·-
o miskin? ~ 

- Bence dejil. fi" 
adamdı. Ama savat 

gün deiifti. K~ile~J' 
parçalatan odur. Ne ~ 

- Bence her odada .,,. 
1. A'--- .. tü bir d.tı-
ır. as-au UI ..1l' ,.,.,. ,. 

nm. :<~ 



Cilzamlıların---
M eza r lığı j 

8UyUk zabıta romanı nakleden : va • na 

-34-
- T qekkür ederim. Teklifini-( tuplan, mühim bir iıaretle götte

ıt llıenınuniyetle kabul ediyorum. riyordu. Sezilmesi süç bir sesle: 
8ö1Ielikle itim bir bayii kolayla- - Biz burada yalmz değiliz ... 
llcaktır.Sizin beni dostlarınızdan Buna eminim .•• 
biri diye tavsiye etmeniz lazım- Çok korkuyordu. Korkusuna 
dır, hakim olamıyordu. Bunun böyle 

- Biz de, zaten böyle anlatmıt· olduğunu her hareketinden anla-1 
tık. mak kabildi. 

- Pek ali ... Demek ki bütün it- Latif, yanlarındaki kapıya doğ-

···H~;pee .... -i 
.ı 

Geliyor a 

1911 
Yazan: Franal Dölezl 

Buıün dünyanm en büyük e

konomi yazıcısı olan Frami Dö-

1 
lezi 1911 senesinde "Harp ge- f 
liyor,, iımi ile bir kitapcık yaz. 
mııtı. 

O zmana herkes buna !I 
gülmüştü. 1 

Fakat 3 sene sonra harp pat-& 
ladı ve yazıcının aöyledikleril 
aynen çıktı. 

ler Yoluna girdi. Yarın, vakalan ru batını çevirdi: 
h&ıtan ba,Iıyarak tetkik ederiz. - Çaldığınızı itittiğim zaman, Harp 

Nuh, polis hafiyesini birinci ka- ilk önce, dıtan çıkmadım. Bana Gene 
~çıkardı. Kendisine tahsis edi: bir tuzak kurulduğuna kail ol- Geliyor 
en odayı gösterdi. Bir müddet dum. içine dütmiyeyim dedim. 19 3 4 

'°llra., aıağıya, Dirayet Hanımın Latifin korkusu Nuha da sira • 
Ylnına indi. yet ediyordu. O da: Şimdi de ayni yazıcı "Harp. 
~ . , ? tekrar geliyor,, ismiyle bir bat·ı11. ~dın: - Peki ama niçin.... Niçin .. 
- Söyle bakalım... Üzerinde diye sordu. ka kitapçık Y&ZmI§tır. i 

ile tesir hasıl oldu? diye sordu. Latif, onun yanma oturdu. Pek yakında :İ 
. - Evvela oldukça fena bir te- - Buraya geceleyin gelmemek HABER• İİ 

•ır hasıl oldu. Lakin sonra, gİtgi- için kendi kendime söz vermit- •• 
de fikrim değiftİ. tim. Likin, fU saatin tam manui- Olacak harpleri keramete§ 

n._ yakın bir deha ile haber verenH vnıuz silkti. le gece olduğu söylenemez ya... H 
bu büyük. yazıcının iki kitalV"J. - Latif bey, artık evine dön • Zira, bahçede, pek çok ağaçlar ve r 7 

Qıii. bak G 1 x.-.. da Fa. wa revirtecek ve ya-ı ,tür. Gidip ıuna ayım. e - diğer tekiller oldukça vazıh ola· •&&AA " 7 

Qıit ıni, gelmemit mi? rak görünüyordu. iillzacaktırmı-••. -lllllll'llllllD: 
Bahçeye çıktı ve kötkün alt ka- "Yukarda, kendi odMnda, bir· ==:::============~= 

lıııc1a •tık olduğunu gördü. denbire bir qık belirdiğini gör- ~ il_ R A D y o_JI_ 
L - Latif, dönmü§. Fakat bizi düm. Evet, yanıbmyordum. Iıık. •• - -
""l saatte rahatsız etmekten çeki- d D 1 ık ti u g u n 
llİYor. Benim odam a... ütünün. f ... ISTANBUL 

Gürültü etkmeksizin kapıyı ka- "Bir müddet, donakaldım ••• Ol- 18 den 18.30 a kadar Fransızca den, 
illldı. Bahçeye çıktı. Oranm da duium yerde çivilenmit gibiydim. 18,30 elan 19,50 1• kadar Jimnastik (Ba· 

~klıklı kapıımı kapadı. Son- Bakıyordum. .. Fakat, odamın pen- ~~) m~~ v:enne~ m:.:clar 
I'\, aokakta bir müddet durarak ceresinden sızan bu ziyanm mü· 19,30 dan 19,40 a kadar Dünya haberle
'lraf ına baktı .. Hiç kimae yoktu. temadiyen renk değiıtirdiğini gö- ri, 19,40 dan 20 ye kadar Teganni: Meh-

Y·· .. d.. rüyordum. Evvel& kırmızı olan I• med Münür, Bariton, 20 den20,30 aka-
~ uru u. ka ıık, mor oldu. Sonra, karanlıklar dar Spor konuımuı, Etref Şefik, 20.30 
l\omıunun kötküne vennca, • 

...,. çaldı. içinde erir gibi oldu. Bir kaç sa· dan 21,lS e kadar Macar havalan, 21,tS 
niye öldü kaldı. den 21,30 a kadar Anadolu ajan11, bor • 

Hu parça11 ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık. kuvvet, qk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU. 
Tefrika no.108 

Aynlacaklan aaat gelmiıti. A .. 
lanlı Adam, onlara ormanı geçin· 
ciye kadar kendilerini tafıyacak 

vasıta temin ebnitti. Fillerinden 
ikiıini çağırmı§tı. iki kadm bir fi
le, ötekine de Abdullah binecekti. 

Aslanlı Adam, Merzukanm gi
ditini görmemek için, aslanların

dan birini behane ederek yanla
rından ayrıldı ve ayrılırken de: 

-Belki dönütümde zisi göre
mem .. Şayet on be, dakikaya ka· 
dar dönmemit bulunursam beni 
beklemeyiniz. Allah yolunuzu a
çık etsin, dedi. 

Aslanlı Hükümdar son cümle· 
ıini töylediği zaman onlardan e
peyce açılmıt bulunuyordu. Biraz 
sonra, Merzuka arkasııidan baka
kaldığı Aslanlı Hükümdarı ağaç

lar aruma gir~r girmez göremez 
oldu. 

Aradan yaran saatten fazla 
geçtiği halde Aslanlı Hükümdar 
görünmemiıti. Abdullah: 

- Fazla beklemeğe luzum yolC. 
.Artık gidelim.. O gelmiyeceiini 
zaten giderken anlattı. dedi. 

Merzuka: · 
-Hayır, hayır, diyordu. Az da· 

ha duralım. Muhakkak gelir .• 
Beklediler, beklediler.. Fakat, 

ne Aslanlı Adam, ne ulam artık 
görünmedi. 

....... 
Aılanlı HükümClar mağaraya 

dönüp geldiği zaman artık aktaaıı 
basmı§tı. 40 günü aıan kalabalık 
bir banttan ıonra böyle birdenbi-

l;:;;n-; 
. Rıza 

1 Şek!p 
·---· -re, kendisini yalnızlıkta bulunca 

derin se11izliği i.deta yadırgadı. 
Bıçağını, uzandığı ağaç dalına 

sapbyarak uzandı, derin derin dü
tünüyordu. Bora Aslanlı Adamın 
hiç böyle dütünceli zamanını gör-
memiıti. Onun bu garip halinden 
Bora bile alındı. Efendiıine yak
lattı. Sert bir törpüye benziyen 
diliyle parmaklannı yaladı. 

Aslanlı Hükümdar, o kadar 
dalgındı ki ulanmm bu hareketi
ne mukabele etmiyordu. Yoksa 
öylemi yapardı? 

Onun dütüncesi olmasaydı Bo
ra ile ıakalaımaz mıydı? 

Onunla altüst olur, kovalar, ka
çar, yere yatar, aslanın çimdikle-

medilc hırpalamadrk bir yerini bı
rakmazdı. 

Bora seuiz dUTdu ve bu hal bel
ki bir saatten fazla ıürdü. 

Bora itin farkında değil miydi 
sanki .. Yabancı adamlar gider git
mez efendisinin sakinletmesi, net· 
esini kaybetmesi onun gözünden 
kaçacak ıeylerden miydi? 

Dört bir tarafı kokladıktan 
sonra birdenbire harekete geçti. 
Gidiyordu? Nereye .. Bunu sonra 
öğreneceğiz. 

'(Devamı var)' 
, 4.-a.dan epeyce bir müddet geç- salar, 21,30 dan 22 ye kadar Türk"e ıöz· ti. ~. ·· ·· d' "Titriy_erek eve girdim. Korido- :ı- • 
Aımae gorunme ı. ıa .__._ a.... •••4• ....._ NOT. ----.ı---..... -.-.~~'1!""!!!!!!11~'!!!!'19!!!!!!"111i!'""-'!!!!l""!!!'!'!!'"~-~!!"I!~~~ ....... l\ı;den sonra, LltlF; liôfliü&c&: (Halk prlalan), 22 den ib°buen radyo ı SOY' ADLARI 4 ifade eden bir ae1le sordu: "0 esnada korkmuyordum ... caz ve tango orlı:estraıL 

Yalnız tatmnııtım ... Fakat, heye- sıs Khz. BnKREş, ast m. -Kimo?. 
- Benim ... Nuh •.• 
Bunun üzerine ses, yumuıadı: 
- O ..• Sefa geldiniz ... Buyurun 

lirin öyleyse, Nuh bey ... Sizi bu· 
ll.da bekliyonım ... 

- Kapıyı a~nıza .•• 
'-Açıktır. 

~ li.ıcikaten de açıktı. Bu hal, 
llhun tuhafına gitti. 

M_llci erkek, birbirlerinin elini aık· 
~. latif, kapıyı kapadı. Dira-
tet L _ .. • k 1 
~ IQLllnnm yegenı, omıu armm 
L._ lradar endiıeli ve sinirli oldu
''lllll aördü. 
;; Yol göstereyim efendim .•• 

....__ ~firi, çalııma odası gibi dö
·~lf bir odaya aldı. 

....... 8 
8. UJUrun .. 
~ ır koltuk gösterdi. 

O~ oturdu. 
~_ıae, ayakta durmuıtu. Miaa-
"dt lQ lcarıuında ve derhal ka
' lı kapı ile yazı maaasmın a-

llıdaydı. 
~e acele: 

·~~ t\ret, benim de size ziyarete 
~· eğe niyetim vardı. Lakin 
~~~ tnünaaebeuiz diye dütün -

ş· . 
'~~· Nuh, muhatabının yü • 
t\l._ eltı çizgilerinin ne derece yor 

canım, harekt:tlerime mani ola- 13 P1Ak. 13,~ plAk, 14,1'5 haberler, 1',40 okuyucu 1ar1 m 1z1 n soy 
k h 1 plA.k, 16 mektep ne,,rlyatr, 18 dans musl-

ca ve ne yaptığımı atır atmıya- klsf, 19 haberler, 10,115 Corologos caz tala- d ı 
cak derecede değildi. mı, 20 konferam, 20,20 pllk, 21 radyo or- a ar 1 n 1 yaz 1 yor uz 

keetruı, 22 konteram, 22,1'5 konııertn deva-
"Şimdi içind• bulunduiumuz 

odaya geldim, Çantamı ıu masa
nın üstüne koydum. 

"Çanta, hili. da oradadır. 
"Tam o . sırada, yemek odası· 

nın aydınlık olduğunun farkına 
vardım. · 

"Dütünün: 
"Eve girdiğim vakit, 

aydınlık değildi. 
bu oda, 

Nuhun gözleri, muhatabınmki
lerle kartılqtı. 

Latif, Nuhun gözlerinde bir 
~üphe okur gibi oldu. 

0

Bir kere daha anlatmaia baıla
dı: 

- Evin içindeki ıtıklan kendim 
yakmadığıma kat'i surette emi • 
nim! 

- Lakin ihtimal ki li.mbalan 
açık olarak unutmupunuzdur. 
Bu, aklınızdan çıkmııtır. 

- imkanı yok... Dütünün ki, 
galonun penceresi öyledir ki, ta • 
yet içinde ıtık olaaydı, gelirken, 
dııardan ıörecektim. 

(Devamı var) 

mı, 23 haberler, 23,215 kahvehane konaerl. 

ftS Khz. VABŞOVA, lSU m. 
18 Daruı mwdldııt, 18,!50 ' konterau, 19 

J'llytlln, 19,115 Vlyolomel lle parçalar, 19,415 
tıbb! tavsiyeler, 20 piyano re!akaUyle prla
Jar, 20,20 konferans, 20,30 konııer, 20,415 
llllzler, 21 popWer aenfonlk orkestra. konaert, 
21,415 haberler, 22 Sebellll8W1 ııeı:ı.font.sl, 22,415 
llllzler, 23 rekllmlı konser, 23,1'5 plA.k, 23,40 
pl!k De dana - ellzler, 24,015 konferans, 
24,38 dan.I mwdldal. 

511 Kllz. BUDA~TZ, l50 m. 
lT,43 koruıervatuvardan nakD, 19,115 pllk, 

20,30 nqell 8'Szler, 21 &rEUya 'be.#11 konaer, 
22,80 spor haberleri, 22.!50 Pens çingene or
kestrur, 23,40 posta memurlan takımı tara
fmdan konaer. 

OZAN OPERETi (Eski Süreyya ope • 
reti) Şehzadebatı Ferah tiyatrosunda 
Ramavuıda her rece Muhlis Sabahat· 
tin, Fahri Gülünç, İsmail Dünbüllü. 
Bu sece: Telefoncu Kız operet 3 perde 

HABER 
Akşam Postası ------

ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

clarebanesh 

NJ1'&1 Adrealı ISTANBUL BABEH 
Tl'llefon Tun 188"11 lclareı 141"0 

ABOnE ŞERAiTi 

Can (*) - Milli Müdafaa Veklleti 
Hukuk Müşaviri muavinlerinden Fah
ri. 

Bengi - Müskirat lnhisan BilmL 
Kardeşleri: ErkAnıharbiye kaymaka· 
mı Fehim, Remzi Kütüphanesi sahibi 
Remzi; amca oğlu muallim Suphi. 

Umit, Müfit. 
Erden - Nuruosmanıye caaaesın • 

de Mengene sokak 5 No. evde Abdul • 
lah. ailesi: Emine, çoculdan Sebahad, 
Mellhad, Nebahad. 

Türk Uyandı - Tophane kılıç Ali 
Menderes sokak No. 2 Ahmet oğlu Rt-

öztaş- Beyazıt Okçularbaşı Ümidi za. 
istikbal klşesi sahibi Ta§Çı Zade Meh· Oleay - Lllell apartıman 4 Undl 
met Kemal. daire 4 üncü kat 36 No. Ahmet l\lithat, 

Tok - Fatih: Saraçhanebaşı: Şen· annesi Merzuka çocuklan, piyade atı§ 
Türk lokantası sahibi Aziz. mektebi 23. Zabit vekili Necdet, Neri-

Sayar - İnhisarlar umum mUdür
lUk kimyahanesinde ldmyaker Muam
mer Faruk • 

Taylan - İnhisarlar umum müdür
liik kimyahanesinde kimyaker Tahsin. 

Künay - İnhisarlar umum müdür
Jnk klmyahanesinde klmyaker İsmail 
Safa. 
Kızrlkaya - Haydarpaşa komiser

liği memurlarından polis İsmail Hak· 
kı, kardeşi Yalovada kunduracı Ha-
san. 

Ararat - Haydarpaşa komiserliği 

polisi Cemil, biraderleri: Kunduracı 

Feyzullah, berber Mahmut. 

Soy Demir - Haydarpaşa komiser
liği memurlanndan polis Muhittin. 

Dimicioilu - Haydarpaşa. komiser
liği memurlarından polis Osman. 

man, Nezihi, Nezahet, Nesrin Suna. 
Barbaros (*) - Nimet Şamana, an

nesi Feriha Nazıma oğullan Gümrük 
ve inhisarlar müfettişi: Celadet, Li • 
man şirketi şef puvantöri Siret, Gala
tasaray lisesi 11 inci sınıftan Resai. 
Akalın - Eski Bursa valisi Azmi 

nmer, kardeşleri Prof. doktor Besim 
Ömer. Agah Ömer. 

Kural - lst.,nbul Tel~iz telgra\ 
me.!l'g,rlal'!nd~n İsmail Zühti. İstan
bul Zi_!8.at Ban!cası memurlanndan 
Osman Sulhi kardeşler. 

• Kenarlan ( •) İ§aretli soyatlla-
" evvelce (,tJ§lıalan tarafından a
lınm11 isimlerdir. Sahiplerinin de
iiıtirmeleri layJalı olur. 

~İ) ~e Peritan olduğuna dikkat 
~ .. hor

1
du. Cidden pek enditeli 

......._' "•rdı. --------------
~itı 1Buraya çantamı bırakmak i

1 • • lJ •Tô 

Çığ - M. M. V. deniz müsteşarlığı 
donanma şubesi birinci kısım amiri 
deniz binbaşısı Saim Nihat. 

VaUnı., •QY adı 
lstanbul Valisinden tu tezkere-

yi aldık: 

' ti~ 1 Cltı\ln • ~ce e girdim... Kapıyı da 
~:Ç~n kapamamı§tım. Lakin ... 
it tıı al~altmı§b. 
~ 011

Ufrnaktan korkuyor gibiy -

baha '"k 
......._ .\ Yu sek bir sesle: 
~ele itim vardı ... 

lllın üzerinde duran melC-

Gftneşll Sağnaklar 
ldrla Ahmet 

Bu isimde yeni bir f iir kitabı 

l'llrldJ91 l!O S&O fl80 1%50 K.rf. 
Ecaeblı 150 t4o MO Ullt 

ıLAn TARiFESi 
11cuet UAolarmrn •tın IJ.I' 

Remd U1ıı1u ı o auuıtuı. 

çıknuttır. Dört formalık, bir cilt Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
içinde (26) güzel 9iirden ibaret o- HASAN RASiM US 

lan bu kitap 25 kuruıadır. Oku· •••Bud-•dı•l'l•ye•r•ı •(•V•A•K•IT•)•Ma•t•baul•• 
yuculanmıza tavsiye ederiz. 

Kuran - Cağaloğlu yokuşu 7 - 9 

Hattat Ahmet Tevfik, kızı, MualH .• 
Sanlav - Cağaloğlu yokuşu 7 - 9 

res'3am H. Sadi, ~ocuklan: Şe~ip, Se
mih Esat, Naime, Güzin. Aynur: 

Alada - Ankara cadde!d 74 No. 
Hakkak Ahmet Hilmi, ailesi: Hatice, 
km. Sıdıka, oğlu, Ahmet Muhtar. 

Emren - Zeynep Kamil hastahane- ) 
Si serhademe :Ahmet ailesi, Nazlnde, 

"Bazı gazeteler benim soyadı 
olarak (Kültür) sözünü seçtiğimi 
ve aldığımı yazmakta ve bazı ar
kadatlar da böyle bilmektedirler. 
Soyadım '(Ostündai) dır. Ona 
aöre düzeltilmesini dilerim. 

lstanbul Valisi 
,e belediye rem 

MOMIDDIN 1 

ı 



Sar meselesi 
Fransa - Almanya anlaşmasına 

doğru bir adım mı ? 
Netice Almanya lehine çıkarsa Fransaya 

nekadar tazminat verilecek 
Fransa ile Almanya arasında 

bir müddettenberi görüşülen me
selelerden en dikenlisi Almanya
mn tasarrufundan ada vazgeçmi· 
yecegını evvelce söylediği ve 
f ramamn muhalefeti Ü2erine bi -
Jdhare umumi reyle mukaddera -
tının tesbit edilmesi kararlaıtırı • 
lan Saar havzası olduğu mal\ım -
dur. Bu meseleye bağlı bir çok 
siyasi, hukuki, mali, teknik vesa
ire cihetleri hal için bir kaç top
lantı yapmı~ bulunan ve nihayet 
bu ayın üçünde bir protokol im
zalamak muvaffakiyetini elde e
den S3o.r Komitesi Konseyi Ro
mada faaliyetteydi. 

kında endişeye ıimdiden mahal 
kalmadığı iddiaımm doğru ola • 
mıyacağını, Franıanın ıimdiden 

umumi rey neticesinin ne olaca -
ğmı tahmin ettiğini yazmaktadır. 

Anlaımanm, Alman efkarı u -
mumiyesince, cihan ıulhuna doğ -
ru hayırlı bir adımdır; Fransa 
Şark misakına Almanyanm da iı
tirakini tekrar istiyecek ve fakat 
bu teıebbüsünden evvel Lehistan
dan misak hakkında cevap bekli
yecek imiş. Almanya hariciye na
zırının bilhassa memleketinin 
Milletler Cemiyetine avdetine mü 
nasebeti olan Reuter İngiliz ajan
sı sualine cevaben yaptığı beya
nattaki yumuıaklık kayda ıayan 
.ıazırmm aynı zamanda irad etti-

l 
Bundan bir kaç gün önce bir

denbire öldüğünü bildirdiğimiz 
Arnavutluk Kralı Ahmet Zogonun 
annesi büyük bir alayla Drar.tan 
Tirana getirüerek gömülmiiı tü. 
Son gelen Avrupa gazeteleri Kra
lın annesinin yukarıya koyduğu. 
muz resmini ne§retmiılerdir. 

S lih inci Kanun l$W 

Bitler imparator 
mu olacak 

Operada imparatorun locasında 
oturması bu şayiayı çıkardı 

Moskova, S - Almanya pro- Bu iddiayı isbat etmek için f' 
paganda nazırı Göbelsin söylemi§ malumat veriliyor: 
olduğu nutuktaki "tarihini yap-
mak niyetinde olan bir hükUıne- Geçen hafta Berlinde devf,I 
tin büyük ve cüretkir kararlar ver operasında methur tenör '' Jan gi
mesi lazımdır. Almanya şimdiye pura,, T oska operasını oynarke'I 
kadar tarihde görülmemit bir it Hitler ilk defa olarak oyunu edİ 
yapacaktır.,, sözleri burada genit imparator Kayzer Vilhelmin 10' 
dedikodulara sebep olmaktadır. casından seyretmiıtir. 

iyi menhalardan haber almak- Alman devlet reisi timdiye ki' 
la meıhur bir mahf elde söylendi- .., 
. I dar daima parterde otururdu. T' 

ğıne göre A manyanın yapacağı 
bu cüretkirane hareket, Hitlerin hu locaya İmparatorun kaçmasııl' 
resmen imparator ilan edilmesi- danberi §İmdiye kadar hiç bit 

Hapishane değil dir. ----------ki-m-se_o_ıu_rm_am_ı_,t_ı. __ 

Nazi fabrikası Sovyet Rusyadaki 
iıe de, Essen'de Almanya hava (Ba~ tarafı 1 inci de) idamlar 

lş metinglere 
kadar varacak 

Ozlaıtırma lavassutundan do
layı ltalyanın bir gurur gibi telak
ki ettiği ve fakat pek fazla da e
hemmiyetinin büyütülmesi gerek
miyen hu protokol mucibince, Al
manyayn Saarı iade etmek veya 
etmemek maksadiyle evvelce ka
rarlaştırılmış umumi reyin, neti
cesine göre, Almanya lehine çık
tığından Fransaya Almanyanın 

ne vereceğinin ve ne tanıyacağı 

ana hatlan tayin edilmiştir. Ga
zeteler rivayeti, umumi rey Alman 
ya lehine çlkarsa F ransaya, Saar 
kömür madenleriyle dört timen -
diferi için 900 milyon halen Saarı 
idare eden hükumet komitesiyle 
olan konturatosu veçhile, ağızları 
asıl Fransız toprağında bulundu
ğu halde Sanr h:>.vzasına lağımla
rı dallanan kuyuları ve imtiyazm 

ği nukut aıikar bir tezad ve d()j Yakınlarda Brükselde çıkan 
layısiyle büyük bir hayreti mucib bir kitabın yapılan bir kaç tahJi. 
olmuıtur. Nutkunda hava nazırı yede tesiri olmuıtur. Bu kitap
hüli.sa olarak: "Almanya harp i~- ta, Avusturyadaki mahbusiyet 
temez, ancak terefine toz kondu- hayatına dair notlar intişar et -
ramaz; yalnız bu esaı üzerine Av- mekte olduğunu ve Belçika siya
nıpayı canlandırmak kabildir. Hu si fırka liderlerinden birinin bir 
zur ve selamet ancak keskin bir etraflı mukaddemesi bulunduğu. 
kılıç ku~anmakla olabilir. Alman- nu, lngilizce "Mançester Gardi • 
ya kargatalıklara ve harplere se- yan,, gazetesi yazmaktadır. 
bcbiyet veremez. Silahsız olan bir "Siyah kitap,, adı verilen bu 
kimse, daima, silahlanmıt bulu- kitabın içinde yazılanları Avus
nana hücumu dütünür, halbuki si4 turya hüktimeti tekzip etmek is
lah!ı adam hem kendisini, hem de temittir. Fakat kitabın çıkmaaı
bqkasını korur. Hakiki bir an • nı müteakip bir çok mahbus Ii. 
la.tına zayıf ile kuvvetli arasında derler de salıverilmiıtir. 
değil, müsavi kuvvettekiler ara • Bunlar arasında mahbus sosya
sında. olabilir.,, demiıtir. Bu iti • liat liderlerinden bir kaçı da bı-

(Baı.tarafı 1 inci de) 
kof, Slatinski, Gurin, Fadeyef, Y. 
Nikolayevski, Olo, V. Nikolayevs
ki, Vladliıirof, Çukanof, Dada -
nof, Ostnııof, B. Afanasiyef, Ma
yorof, A. lvanof, E. Griger, Çinof 
P. Antonof, G. Griger, Pozdrof, 
Dubof, Muyagin, H. Komarof, 
Moskovada: P. Vuilef, Rumyan
sef, Poıdnakof, Bobrof, Paneha, 
Setporanof, l. Sidorenko, M. Si
dorof, K. Manuhof, Kanxvenatz. 
N. lvanovski, Kluıevski, V. Sido
renko, Kopalenko, Rer;aynenko, 
Buligin, Rozenberg, Kornitzki, 
Banuşkin, Zdobonf • Vyetkof, 
Eycmond, Bolkof, Sevastiyanof, 

(Bat tarafı 1 inci de) 
meseleyi tetkik eylemekdedir. tJ' 
nı düşüncekdir.,, 

M. Çaldaris muvafık ve mub• • 
lif fırkalar reislerinin ittirakiyl• 
bir içtima yapılıp yapılmıya~I' 
hakkında sorulan sorguya ceva~ 
de demi§dir ki: 

- Kabine ile çalıımalarmı bit' 
let diren muvafık fırkalar reisleri• 
nin ilk içtimaından sonra mub•Jil 
fırkalar reislerinin de davetiyi• 
ikinci bir toplantı yapılmaıı k• ' 
rarlaıtırılmxıdı. Bu içtima teı.r 
edilmitdir. 

Çünkü hükômetin vara 
neticelerin tekaddüm etmesi d 
muvafık garülmütdür. Eeaaen 
lecelC hafta Mebuıan Meclisi 
malarma ba~lıyacağı cihetle, 
kamet muhalif fırkalar ile daha 

feshi için bir Fransız şirl<etinin barla protokol neticeleri hakkın - rakılmıştır. 
hakı olan 45 milyon; madenler da kestirme söz söylemek kabil Eski sosyal demokrat fırkası 
üzerindeki İpotek vesaire için 30 
milyon Fransız frangı verilecek
tir. 

değildir. mebusu olan ve ıubat ayındaki 
patırtıda karısı öldürüldükten 

Bazı rivayete göre tazminat ye
kumı 900 milyon franktır. 

Gayet zengin olan hazvn rna -
denlerine Fransa, bidayette, 300 
milyon frank istemişti. Şimdi ko -
nuşulan şartlarda tabiatiyle öde -
me tarzı da vardır ki geciktirme -
mek ve bet sene içinde Fransaya 
5 milyon ton kömür ve zahire ve . 
rilmel:: suretiyle borcun tamamen 
ödenmiş bulunması tartlardan en 
başlıcasıdır. 

Buda bir türlüsü 
(Ba§ tarafı 1 inci de) 

Bir tarafta binlerce sosyalist 
- Y aıasın Moskova ! 
Diye bağırırlarken diğer taraf

tan binlerce papaz kilise duaları 
okumakla idiler. 

Birden sosyalistler papazların 
üstüne taş atmağa başlamıtlar. 

Papazfar da derhal bunlara kartı 
İstavnız çıkarınıılar ve ba§papaz 
bütün sosyalistleri aforoz etmiı
tir. 

Nihayet itfaiye ve jandarmalar 
yetiımişler, iki tarafı da dağıt· 
mak için uğraşmıılarsa da bir 
netice vermemi§. Nihayet itfaiye 
hortumlarından fııkıran sular 
sosyalistleri kaçırmıf, fakat pa. 
pazlar iliklerine kadar ıslandık
ları halde yerlerinden bile kı·
mı1damamıtlar. Sabaha kadar 
olduklan yerde dualar okuyarak 
beklemi§ler ve sabah çanları çal
mağa ba~ladığı esnada yavaı 
yavaı clağılmı~lardır .. 

Zabıta raporundan anlaşıldı
ğına göre nümayişler neticesinde 
ikisi jandarjma olmak üzere yir
mi bet kiti yaralanmıttır. Birçok 
kimseler tevkif edilmitlerdir. 

İtalyan matbuatı bu anlaıma
dan hayırlı neticeler çıkabilece
ğinden memnuniyetini beyan et
mektedir. Fransız gazeteleri de 
en mühimleri protokolun şumülü
nü inkar etmemekle beraber Hit
ler elçisinin bu münasebetle en 
fo~la Fransız hükumet adamları
nı iskandil m::.kaadpıı güttüğünü, 
Almanyanın ileride eski Afrika 
müsteıdekelerini istemeğe yelte -
leneceği malinde bir İngiliz ga • 
zete:;inin protokol vesilesiyle ile -
ri sürdüğü Airnanynnın bu bab . 
taki çürüh niyeti ve silahlanma 
müsavatı talebi üzerinde durmak 
caiz olmadıT.m yazdıktan sonra. 
siyaı:.et ~erefinin tekrar canlan -
rnnsı için Almanyanın Milletler 
Cemiyetine tekrar dönmesini :--------------111 

zimne::l istediğini de ilave etmek- Çocukları koruyalım 
teclir. Kıt geldi. Kııın .ofuiundan ve bu 

lneilizce Times gazetesi, Al • soğuğun getirdiği hastalıklardan yok
rnar:;ada dnhili istikrarsızlık ve suz yuttaflanmızı korumak hepimi • 
(.,"'rİci ~:ya~t fotikametsizliği e • zin boynumuza borçtur. Bu borcu ö . 
l!lilreleri henüz varken, Fransa ile demiı olmak için kullanamadığJD'lız 

Almanya arasındaki bir çok me • eski ~ıır!anmızı, <:ocuklar:mızrn 
!~le1erin balline yardım edebile _I cıkilerini Çocuk E::irgc~~ Kurumuna 
cek olan bu hayırlı protokola rağ- "Himayci Etfal Cemiye!i,, verelim. 

men 3aar umumi reyi ve atisi hak- -----------=ıı==-w-.-.: 

sonra üzerine kara sevda gibi bir 
hal gelen Alber Sevr de tahliye 
edilmit, fakat hapishaneden çı • 
karılarak timarhaneye götürül • 
müıtür. 

Timarhaneye götürülmesi sıh
hi vaziyeti dolayııiyle bir zaru
ret icabıdır. Fakat resmen ken
disi serbest sayılmaktadır. 

Sosyal demokrat fırkasmdan 
iki kadın da serbest bırakılmıt· 
tır. 

Dieer cihetten temerküz kamp
larında bulunan diğer siyasi fÜp
helilerin sayısı haylı mühimdir. 

Hele göz altında bulundurulan 
naziler hepsinden çoktur. Altı 
hafta .kadar önce, hapishanede 
ve kamplarda bulunan nazilerin 

sayısı 6000 olduğu yazılıyor. Ge
çen ayın ba~langıcında Volers -
dorf temerküz kampındaki nazi
lerin 3300 ü bulduğu haber ve· 

riliyor. Bundan ba§ka bir kaç yüz 
nazi de orada burada muhakeme 
edilmeyi beklemektedirler. 

Ayrıca son zamanlarda Tirol 
ve Stiryada gene bir takım tev
kifler yapılmıttır. 

Avusturya temerküz kan::>la
rmda göz altın.la hulundunılan
lara, Almanlarınki kadar ıid -

detli davranılmadığı yazılıyorsa 
da. Mançester Gardiyan muhabi
ri Avusturya kamplarından biri
ni yakından görenlerden fÖyle 
bir malumat nakletmektedir: 

"Vollersdorf kampına alınan 

naziler, girmeden önce yüzde 
elli nazi idilerse, girdikten sonra 
yüzde yaz nazi olmu~Ir.r .• 

a o n , efe of, R n'ko 

Drutkof, F. Sergeyef, Kamaul<of, 
Kozlof, Habayenko. 

Kirofun ölümü duyulur duyul • 
maz Stalin ile Vor9ilof derhal Le
nin Grada gitmi,ler ve cenazenin 
haıı ucunda ilk gece, ilk nöbeti 
Stalin'le VorıilQf yapmıtlardır. 
Ahali en büyük iki Sovyet adamı
nın süngü ile hazırol vaziyetinde 
beklediği ni.§m önünde büyük te
zahürlerle geçmitlerdir. 

Kirofun cenazesi · Moskovada 
yapılacak ve cesedi yakıldıktan 

sonra külü Kremlinde Leninin ya
nına konacaktır. 

Kızıl meydanda matem 

kı temaslarda bulunacakdır.,, 
Yunan Batbakanı, Dıı 

M. Maksimosun istif ası 9ayia,.
dan haberi olmadığını ve bu rJtl' 
vakkat ayrılıtm istifa oldu 
zannetmediğini ili.ve etmitdir· 

Batvekilin Dıtbakanı hakkd' 
daki bu ihtiyatkirane beyan• 
rağmen siyasal mahafil, M. M 
mosun Türk· Yunan münaıe 
nın aldığı son tekilden dolayı İ 
fasını tacil ettiği ve ahvalin ald 
bu mecradan sonra Dıtbakanlı 
da kalamıyacağı fikrinde bul 
yorlar. Diğer bazı mahafil ise 

Moıkova, 7. (A.A.) - Kirofun cena- Maksimosun kabineden uzakl•f 
ze merasimi münaıebetile Kızıl meydan· 1 J k 1 · ~ 

mitingi 

rı masmın evve ce arar af tırılJI""' 
da bir matem mitingi yapılmıtdır. h 1 d u un uğunu söylüyorlar. • ~~ 

HükUmet ve merkez icra komitesi na- .,.-
mrna söz alan Molotof, işçi 11mfı düı • Mebus Kunduros ile diğer fi" 
manlarının hareketlerini takbih ett~kten mebuslar, Meclis baıkanhğrn• , 

dikleri tiddetli bir takrirde hiitı' ıonra demiıdir ki: 

"- lhtilil tefinin talısında bizzat ih
tilali kudeden kurıun bu ihtilili, ve 
bolıeviklerin Lenin ve Sta!in'in fırkası
na olan bağhhklannı daha ziyade arb • 
racakdır.,, 

Sovyet Ruıya iıçileri namına söz 
ıöyliyen Kaganoviç de aynı yolda aöz 
aöylemiı ve KiroPun yolunda öldüiü 
davayı mutlak aurette muzaffer kılmak 
için iıçilerin beılediği aanılmaz inanı 
bildirmişdir. 

metten izahat taleb ediyorlar· ,ı-

Kunduroı istizah takririııde , 
hib cübbelerinin haricde giyifıdl', 
. . d -·" e sın1 mene en Türk kanunun~ 

kalliyetlerin tarunmıı hukıl ,r 
dokunduğunu ve Lozan arıd~ 
masının bı. huıusdaki hü~"'~r 
ne aykırı bulunduğunu ic:Jdı• 
yor. 1'' 

Atina, 7 - Muhacirler net ,-, 
dikleri beyannameden sonr• P ti' 

İngiltere ve Mısır testo mitİilf.leri tertibine çalrt~, 
lar. Bunnula beraber bu aıı•. 1,.-

Yeni muahede dar hiikumetden izin atanı~~.:_,. 
dır. Meselenin sokaklara dokil i' 

yapacaklar sini istemiyen hükumetin bu~' 
Mısırla İngiltere arasında yeni tingleri menedeceği zannedih 

siyasi bir muahede yapılacağını 

1 lngilizce gazeteler yazıyor. Bu YENi ÇJKTI 

muahede, iki memleketin daha 1 Gorio Baba 
dostça münasebetini temin için 

1 
olacaklıl". Konu§malann yakın- Fiatı 100 kurut ~ 
da baılayacağı zannediliyor. Tevzi yeri - VAKiT Matb• 
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SAçLARıNızıN 1 S O fv y A R A D / L A iv Barlarda, 

Güzell~~:mek YağSız N E c 1 p BEY Briyantinini Spor mefd~?::~~d~ 
SAÇLARINIZA 

MİSiNİZ? T e c r Ü be Ediniz 1 Haııran olurlar -1. 
• 
~arınızı Bahçe ~oıı·~ ~ecuı·ı den alınız. Reçeteleri o iz büyllk bir f osf oıı•n ~ecoıı· Çok: kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla beslenen yavrular tombul 

Kapıda dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. knvvetli ve neş'eli olur. F. T. 620 

• 
lllhisarlar U. Müdürlüğünden Bayram için ucuz ıapkalarmızı ~-=a::ı:: MOBıL YA, KARYOLA ve SANDAL YA ==== 

1 
KADINLARA MÜJDE . 1 . 

lstaiıbulda en büyük ve zarif Mod i: Alacaksanıı lıtaobulda Rıza Paıa yokuşunda 66 No. lı 

17 ldaıemı~ ıçio şeraıti veçbıle aekız bin kilo gazın pazarbgı Olca salonundan alınız. Sultan~ Asri Mobilya Mağazas~na uiramadan almayınız. 
L • 12 · 933 taribıne müsadif Pazartesi gUnU saat 15 te icra Hamam, Havuzlu han yanında li Tel. 23407, AHMET FEVZi 
::•caktar. Talip olanlann ıartnameyi almak üzere her glln •e No: 22. · :::·-===-.. =-·i'"-...:-.:::rm::::::: -::-.:::::::::::::::::::m::::::::::a::::::::::==::---:::: 
'• thk için de tayin olunan gDn ve Hatte CabaJide Levazım 6_.... . m-mmı il ===ı: 

... ,b•Y••t ıubeıine mlir•C••tları. • (8336> UDr.Kemal Osmantl 
l .. ; 

l. - idaremiz için tartnameai mucibince bir adet otomatik mat- H [ B 1. Müt b ] ı 
"'l ""·'-· 11 e• ıye e a111sı : 
Ilı ... ~ınesi açık arttırma ve eksiltme ve ihalat kanununun 41 inci !! Ek 

1 
. d 1 

~d · .1 . l :: Karaköy- se sıyor mağ4zası yanın a • 
eaıne tevfikan açık eks1 ~e s~retı!le sabn amaca~. İi No. 

3
4 ! 

L. 2 - Kırdırma ıartnamelerı C1bahde levazım ve mubayaat fU· ii H _ 
4 20 k d T Jf 

4193
5 !: 

~d :• ergun ı · ye a ar e . - ı: en alınacaktır. :! :: 
ts 3 - Kırdırma 23/1/935 tarihine müsadif ça11amba günü saat llı::m::nn:•=ncm:an:::::::m::::ı:: ....... -: 

de Cibalide Alım. Satım komisyonunda icra kılınacaktır. 
lliaı.~.- Talip olanlann makine için teklif edecekleri ~delin % 7,5 
~nde muvakkat teminat parasiyle birlikte mür~caatlan. (8338) 

Doktor Orfanldis 
l «>katliyan karıısı Su terazi 5 Nil apartıman 2 nci kata 

nakletmiştir. Telef. 43734 

C 1 C 1 DUDAKLIK 
DGnyaa111 en eablt 

dudalıı boyan, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtJdır. HJ, •ır te
mula silinmez. Ya. 
lııaua hile ;ıkmaı. 
24 aaat dudakta lııalır. 
Tecrübeal kolaydır. 

Deposu c Su\tanham&aunda 

""' F ARUKI GÜZEL kOKULAlr 

talebe kayit ve kabulü.-~ 
~bir Bandosuna gündüz devam etmek üzere talebe dınacaktır. , A K B A 

der malfunat almak için hergün 13 - 15 e kadar Betiktq'ta 
~r yatı kısmına ıormalan (5595) Ankarada A K B A kitap 

evin!n birinci ıubeıi modern 
bir ıekilde Maarif Vekaleti 
kartısmda açılmıttır. AK B A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına 

cevap vermektedirler. Gerek 
lllilltıımıı~•r.itaplarınızı, .ı_erek kırtaı iyen izi 

en ucuz olar&Jc A K B A ldtaip 
evlerinden tedarik edebil;rsi· 
niz. Devlet Matbaası kitapları 

ve V AKIT in neşriyatının An· 
karada salı~ yeri A K B A ki· 
tap evleridir. 
AKBA Merkezi Telefon .:1137 • 
Birinci ıube " l7Gl --,~-Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
ikinci ıube: Saman Puan • • =.w •n11t1ııını 30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edil. ıw:aı m = 

......... ı: .... - ............ . mit olan ecnebi tirketlerinden Atina Bankası bu kere müracaatla 
llwıa.a[,j-' hekl~·i ................ i!

1
1Türkiyedeki ıubelerini kapattığını ve tasfiye muamelesini ikmal etli· 

Hanımefendi: :: t I! b ld M '-"'- l~L ı 
il 'LI.- • •I f , ./. ff ğinİ İ İnnİftİr. eZKUr banka ile a uası O anların bankaya Ve İ~ 

Para saadetin anahtandlr M~ut H nuseyın ır.ıus aJa iJ b d l b 1 V ı·ı·w· .. 1 . ·1A l (4600) 
olmak için zengin olmak şarttır. fi lst .Aksaray Valide cami • 

• coıı !! g ın a stan u a ı ıgıne mura-caat etme er1 1 an o unur. , 

Zengin olmak için de bir Piyango H karşı11nda ı. 

bileti almak llmıidır.. ======:=::::::::::==•11===-:.•www====== Günün F otogralları 
Behemehal bir Yılba§ı Piyango Dr. Hafız Cemal 

bileti a1uuz... 

ÇAPA MARKA 
Pirinçunu fabrikasının büyük 

Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 

Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22898. Yazlık ikametgah telef o

l nu: Kandilli 38, Beylerbeyi 48. 

Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo. 
tograflarla spor mecmualarında gördüğünüz ıpor hare· 
kellerine ait fo?ograflar yalaız lstanbulda VAKlT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

. ..... . . . .. 

lstanbul Milli Emlak MüdürJüğünden: 

bir mııvaffakıyeti 
Bakırköy: Sakızağacı mahalle sinin Kara Mehmed sokağında ea

ki 6 ve yeni 8 numaralı hanenin dörtte biri. Muhammen bedeli pe-

~" tin para ile 750 lira. 
l\uv ne kadar lngiltere ve Amer:kadan ithal edilen ••••----•~'~----. · Hocapaşa: Hocapaıa mahallesinin Yenipostahane caddesinde 

Al<EROÇ, yani ezme tane yulah bu kere memleketi· Göz Hekimi eski 69 yeni 10 numaralı dükkanın üçde iki hissesi. Muhammen be· 
lbİzin en olgun yulafından imale muvaffak olan Dr. Şükrü Ertan deli peıin para ile 2667 lira. 

Ç A P A M A R K A Babıali, Ankara caddeıi No. 60 Yukardaki mallar hizalarmdaki kıymetler üzerinden 6/1/ 935 ta-
&, t~ Telefon: 

22566 
rihinde saat on dörde kadar pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin mu· len b Sah günleri meccanendir •• 

~-··-iz•m•e•t•i•d•e~şe•r•e•f•~.·u~y•a•ra•k•m•u•b•t•e•re•m•b•a•lk•a•a•r•u•d•e•~--ı~-~--~------~h~m~d~n~z~~di~ç~ ~~n~kipeya~d~~m~ 
..._ racaatlan. (M.) (8350 ) . .... 

~.\DAKÖY ECZANESİ 
Hüseyin 

Caddesi No.5 

Yeni satan aldı~m Kar:ık6y ecıaneai bu mulıitin mllhim bir boıluğunu doldur• 
mu,tur. Karak6yden geçenler artık reçetelerini •e bütün ııbbi •e parfümöri 
ibtıyaçlarını her hususta kendilerini memnun edecek şekilde Karaköy eczane-
ıioden temin edebilirler. (5388) 

~~ Kara köy 
~ ~~I aa.., --F------f-----,------"""'-- -k_,,_____M _____ l ____ H _____ l_A _________ K __ u_l_la-n-1-n-1z-. 

~~:~:~:l~~ os at 1 ar a t u asası ~ede =~:ıi~. 
9CSruıen ~4345; 



Kt!ÇU'K İLANLAB 

Okuyuculanınıza bir hizmette bu
lunmak gayesiyle bir "Küçük tıan. 
lar,, sütunu açıyoruz. Bu il!nların 

satırına beş kuruş ücret alınacak· 

tir. Bu günden itibaren 2 gün içindı 
gönderilen küçük ilanlar gazetemize pa· 
rasız konulacaktır. 

KUPO ft 

340 
8-12-934 

Dün şild maçları oynandı, 3 ncü küme liki başladı 
Dün senenin ikinci tild haftası termeğe ve güzel oynamağa mu

da yapıldı. Ve üçüncü küme lik vaffak oldu. 

maçları ba,ıamıı oldu. Fenerbahçede 
Dünkü maçlann mühim bir kıs- . 

k h 1 aii7 el oldu Dün Fenerbahçe alanmdada 
mı ço eyecan ı ve 0 - • • 

üç ayrı sahada yapılan maçları ıi_1d müsabakalarına devam edıl
yazıyoruz: 

Taksimde 
BEYKOZ - KARAGOMROK 
Günün ilk ve en heyecanlı şild 

maçı birinci kümeden Beykozla, 
üçüncü kümenin en kuvvetli ta -
kıınlarından Karagümrük arasın • 
da oldu. 

Daha ilk dakikalarında sıkı ve 
seri hamlerle baılıyan oyun, baş
tan sonuna kadar meraklı bir maç 
,ldu. 

Beykozun bozuk oynamasına 

mukabil, çok iyi ve hesaplı oynı
yan Karagümrük rakibini sıkı!}tır
mağa baıladı. Ve 15 inci dakika
'da attığı golle galip vaziyete geç
ti. Bundan sonra biraz canlanan 
Beykozluların bir kaç akını neti
cesiz kaldı. Ve Karagümrük tek
rar hakimiyeti aldı. Ancak devre 
sonlarına doğru sarı siyahlıların 
bir kaç hamlesi görülebildi. 

Devrenin bitmesine 30 • 35 sa
niye kala, ani bir hücumda Bey
koz beraberlik sayısını yaptı. Ve 
devre 1 - 1 bitti. 

ikinci devre başladığı zaman ' 
Karagümrüğün oyunu biraz bo -
zulmuş görülüyordu. Beykozaa 
daha akıllı oynuyordu. 

Devre başlarında müsavi bir 
oyun oynadıktan sonra 16 ncı da· 
kikada iki müdafaanın arasında 
duran Rıdvan, nefis bir serilişle 
müdafaalardan birinin başını ya
hyan topu kaparak Beykozun ga
libiyet sayısını ve günün en güzel 
golünü yaptı. 

Devre ortalarına kadar iki t~- 1 raf başka bir şey yapamadılar. 
Beykozluların şimdi daha ağır 

l)astıkları görülüyordu. 24 üncü 
dakika da Karagümrüğe çelme 
takmaktan bir penaltı oldu. V ~ 
Beykoz 3 üncü golünü yaptı. 

Bundan soma tekrar açılan 
Karagümrük, hasım kaleye bir 
kaç hücum daha yaptı. Fakat ne
tice değişmeden 1 - 3 bitti. 

dı. 
SOLEYMANIYE - HiLAL 
ilk müsabaka: Birinci küıne · 

den Süleymaniye ile ikinci küme .• 
den Hilal arasında oldu. 

Kar§ılıklı gollerle birinci çağı 
3 - 4 üstün bitiren Süleymaniyeli
ler ikinci çağda da bir gol atarak 
oyundan 3 · 5 galip çıktılar. 

Gollerin çoğluğu da anlatır ki 
Süleymaniye hem zayıf, hem de 
fena oynamıştır. iki taraf kaleci
lerinin hatalı oyunlarını da hesa
ba katarsak bu neticeyi tabii gör
mek lazım gelir. Böyle olmakla 
beraber Hilal, Süleymaniyenin 
dünkü takıınına layik bir takım 
olduğunu göstermittir. 
IST ANBULSPOR w 'ANADOLU 

ikinci müsabaka yılına birinci 
kümeden lıtanbulsporla ikinci kü 
meden Anadolu arasında oldu. 

Anadolu ikinci kümenin şam· 
piyon olmıya değer iyi bir takımı· 
dır, iyi anlaşmıf, iyi kaynaımıt
lardır. 

Bu böyle olduğu halde lstan
bulıpor nedense zayıf çıkmıttır. 

Bunun neticesi olarak taraftar
larına heyecan ve helecan veren 
bir oyunda~ ıonra birinci devre
yi 1 - 1 berabere bitirdiler. 

Bu devrede lstanbulspor bir de 
penaltı atamamıtbr. 

ikinci devreye beraberlik için 
giren Anadolular güzel bir gol a
tarak 1 • 2 üstün vaziyete geçmiı· 
lerse de hücumlarını şuurlu bir 
şekilde sıklaştıran lstanbulsporlu
lar ikinci, üçüncü, dördüncü gol
lerine mani olamamışlar' netice
de 2 - 4 yenik dütmütlerdir. 
FENERBAHÇE - ATEŞCONEŞ 

Dün kadıköyde, F enerbahçe • 
Ateşgünef bir hususi maç yapmıı

lardır. 
Birinci devrede eksik kadrosu-

na rağmen, güzel bir oyun oym
yan Fenerbahçe (3) gol atmış, bir 
o kadar da kaçırmıştır. ikinci dev 
rede Ateıgüneş iyi oynamıt ve 
bir gol yapmağa muvaffak olmuf-
tur. 

~ . .... 

... """···~ ""!İ~ 
ıı«ııi'4 

1! ·• ....... l 

Beykoz - KaragUmrük ma~ında KaragUmrUK kalesi önünde biran .. 
tasaray, daha ilk 1 O dakika zar· Atletizm klübünün A maçı mem- Atlatizmi en çok ileri göt\11~ 
fında 3 gol yapa~ak tamamen ha- leketin dört taraf ma gönderilen Amerika, İngiltere, Almaııt' 
kim bir oyunla birinci devreyi 0..6 programlarla kolaylıkla anlatıl - hep atletik klüplerdir. 
b·ı· d' ktad d d · ··~"e ı ır ı. ma ır. Kim ne erse esın, yu1 "'~ · 

ikinci devrede Haliçliler dalia Kurulutları atletik sporları bu- cekleri çok mütkül ve karıtılı 1 
güzel oynamağa, Galatasaray ise günkünden daha etraflı ve daha ları şaıırmadıkları takdirde~~ 
dikkatsizlik etmiye baıladı. ziyade yayma yoliyle canlandır - kara Atletizm klübü Türki~ 

Bu devrede canlı oyunları sa- mak olan klübün mutlak surette en çok iş gören bir spor yu~91 

yesinde bir gol yapan Haliçliler, bu iti bataracağma en fazla ina. lacaktır. .t 
ancak iki gol daha yediler ve 0 - nanlardan biriyim... 13 Birinci Kanunda yapıl~ 
yun 1 • 8 Galatasarayın galibiye • Vücud terbiyesi namma yapı • sokak bayrak kotusu klübiiJJ _.t 

tiyle bitti. lacak ilk hareket atletik sporlar hayırlı adımı olacak ve bu lı,.-,~ 

Şeref sahasında 
A. iDMAN YURDU - SOMER 

Üçüncü kümenin ilklik maçın
da Anadoluhisar idman yurdu ta

kım çikaramaClığından Sümer 
hükmen galip gelmiştir. 

FENERYILMAZ - ORTAKÖY 
Üçüncü küme lik maçlarında, 

F eneryılmaz Ortaköy karşılaşma
sında F eneryılmaz rakibini 1 • 3 
yendi. 

VEFA - TOPKOPI 
Şild maçında karşılaşan birinci 

kümeden Vefa, üçüncü kümeden 
Topkapıyı 1·5 mağlup etmiştir. 

iki takım da güzel bir oyun oy
namış, bilhassa Topkapılılar, kuv 
vetli rakipleri karşısında çok ça
hımışlardır. 

Voleybol 
Galatasaray lokalinde yapılan 

valeybol lik maçlarşnda F eneryıl· 
maz - lstanhulspor maçım, F e
neryılmaz sahaya gelmediğinden 
lstanbulspor hükmen kazanmış-

olduğu kabul edilince bu klübün keti mutlaka tarihi günler ~ 
• J 

yürüyüşünde karşdatacağın hiç edecektir. 
bir zorluk hatıra gelmez... _A 

ı-- ·-""Gü;;;i--;;;-Güı:bü;·Ço~k·-1 
l.. ________ ....... _ .. ~ .. ~_:a t5 a l<as ı _ _ .. __..J 

Dün Beykoz birinci devrede f e
na, ikinci devrede vasat bir oyun 
oynadı. 

Karagümrük ise, birinci devre
de çok iyi ve canlı, ikinci devrede 
orta idi. 

Neticede 1 - 3 Fenerbahçe ga- tır. 

Mağlup olmalarına rağmen, bi
rinci kümenin Beykoz karşısında 
üçüncü kümenin Karagümrüğü 

dün şayanı takdir bir varlık gös-

lip gelmittir. Galatasaray - Topkapı maçın· 
GALATASARAY. HALlÇ da Galatasaray (8 · 15), (14 -16) 
Günün ikinci maçı, Galatasa -

ray ile Haliç arasındaki şild kar -
şılatması oldu. 

Eksik bir kadro ile çıkan Gala-

galip gelmiştir. . Ho. 76 - Feridun ;ıi 
Topkapı. t~k~~-b~ maçta yem Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza giren küçüklerde~ i~ 

oyuncuları ıyı gorunuyordu. daha resmini bugün koyuyoruz. Müsabakamıza İ!}tirak edıJJ ../. 
Halkevinde yapılan hususi vo- ---;::::::::! 

~:::lan~a~:~~!aKo~:;la:;:ı~:~ ~ s p o R p o s T A s J 
vini, Fevziye l. S. K. nü, T. Y. Y. ~ 

Kurtuluş Robert Kolleji, lstanbul 1 d b-utu .. D spo'eı-' Memleketimizde ve ecnebi memleket erin e v 
spor T. Y. Y. Kurtuluşu, Mühen -1 k l . . ı•w ·ı · Ja'"zıtıı g t( 

. . . . . kt gençlik hare et erını ve sporcu genç ıge nrı mesı " i• 
dıs Şışlı Tarakkıyı, Sanat me .~ · ı yeni şekiller hakk1Ddaki yazıları muntazaman takip etdl~ rl•'' 
bi Kırlangıcı, Galatasaray bu -ı yenler milnhasıran S P O R P O S T AS 1 nı okumah 1 

yükleri de Anadoluhisar büyükle- . 
• . . 

1 
d" · Her yrde fıatı 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

rını yenmış er ır. 

Ankara atletizm kulUbu 
Nihayet senelerdenberi hayal.-.----------·----------------.ıır----------------~-

olan bir teşebbüs Ankarada haki- YENi ÇIKTI YENi ÇJK'fl .. 
~ ··ııııJ 

kat oldu. Bir kaç ateşli arkadaşın ilkbahar Selleri Engerek DügU 
gayretiyle kurulan Ankara Atle- Fiatı 75 kuruş Fiatı 60 kurut b~ı 
tizm klübü işe başlamış ve açılış 

1 

AKl'f M~t 
Dağıtma yeri - Vakit Matbaası Tevzi yeri • V 

bir gol kurtarayor l 
günü içinde büyük bir sokak bay· 
rak kotusu hazırlamıştır. 


