
Ingiltert'de iki tren çar· 
pı tı; ölenler, yarala

nanlar var 
2 nci saylfada 

Küçük anlaşma 
Ekonomi konferansı yarın Titüles· 

konun ba9kanhğında toplanacaktır. 

Bükreş 16 (A.~t.) 
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özyurt içinde 
turizm hareketi 
Kamutay al<.dından sonı a Anka -

ı-anm nüfusu cksilmcğc başlar. Fakat 
hu eksili~ yalnız sa:r1avlardan bir kıs
ınınıJl lş._t;:ın~uJa_, ):ahuJJi!eki yila!et
lcre dağılmasından ibaret değildir. 
Bir kısım sayJa,·lar Ani.arada yerleş· 
rniş oldukları için kendileri tetkik se
yahatine cıktıkları zaman bile gene 
ayleları k;lırlar. Yazın Anl,aradan 
giden saylavlar e:ı ~ok iki, üç yüzü 
geçmez. Bunlar ~oluk ~ocuklan ile 
beraber bin, bin beş yüz nüfusu bulur. 

Halbuki Devlet demiryollarının ge
çen yıl tuttuğu istatastik şunu göster
rniştir ki yaz men;imi içinde Ankara-
dan lstanbula giden nüfus yirmi bini 
bulmaktadır. Bunların içinde memur, 
tecimen (tüccar), iş adamr, öğretmen "Servet,, ve "Feneroahçe,, oyuncuları, oyuna l:;a§lamaClan önce birarada - Fener takımı stada çıkıyor 

(muallim) gibi hemen her cins yurtta~ h ı 
,·ardır. Dc,·lct demiryollarınm bilet· F b • •• 
leri bir, iki ayhk gidip gelmeler için ener a çenın guze 
yüztle eJli ye daha fazla ucuzlattığm-

bir_ zaferi 
danberi~bra Ankara ile hbnb~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

ra ·ındaki değil, Samsundan başlıya - ,, uı 1 K k 
rak Ankaray~ .. ~~kişehi~e, .Haydar· US af urumuna arşı 
pa~aya kadar buton hat uzerınde yol-

c:uluk hareketi artmıştır. Yaz meYsimi d •• · 1 • hl k ' · 
içinde bütün bu hat boylarından ls - uşma n oır o 
tanbuJa gelerek bir, iki ay kaldıktan . • ,, 
sonra gene yerlerine dönenlerin sa • 
"yısı kırk, elli bin kişi tahmin olunu -
yor. 

Demek ki Devlet demiryollarmın 
bilet paralarını ucuzlatması yalnız 

kendi gelirini arttırmakla kalmt.) or. 
Demiryollan üzerinde iş için gidip 
gelmelerden başka biraz da ha,·a al -
mak, gezmek ve eğlenmek gibi ihtiyaç

Süveyş kapatılırsa, ltalya ile Almanya 
Avusturyayı paylaşabilecek 

Birinciler 
lar için yapılan yolculukları arttm - Ok /J 
yor. Daha doğrusu kendi ülkemiz için- U QT 1 n l ' en • • 

ıyı 

Roma, 16 (A.A.) - Habtt!'İS· 
tanla harp inlimali karşısında ltal. 
yaya mukabele olmak için Süveyş 
kanalının k.lvatılması mes,..iesi 
hakkında fiki' yürüten Giormale 
D'halia gaztesi diyor ki: 

de. bir turizm hareketi uyandırıyor. 
-- ....-~au .. .,.,. -.-.:nın .. 1ft')'C&ıenn U"lll * 

sal ekonomi hayatı canlanıyor. 

ASIM US 

-
Deniz konuşmaları 

VE 
Fransa 

Paris, 16 (A.A.) - Londra de
niz uzlaşmaları Fransız kam oyu • 
nun §iddetli muhalefeti ile karşı • 

!aşmaktadır. İngiliz denizciliğinin 
tonilato hesabile yüzde 35 ine 

muadil olacak Alman denizciliği 

Fransa için kabul edilemez görü· 
lüyor. 

Siyasal mahafil Fransanın Tu
na konferansı hakkındaki cevabı· 
nı yakında verme~ini beklemekte
dirler. Bu cevap konferansın ta -
hakkukuna doğru atılmış bir adım 
olacaktır. 

Böylece gerek deniz uzlaşma · 
ları ve gerek orta Avrupa hakkın· 
da İtalya, Fransa ile müvazi ve 
hiç değilse uygun yollar takip ~t
nıek isteğindedir. Sosyalist orga· 
nr Popüler gazetesi deniz uzlaş -
nıalarına karşı ayni muhalefeti 
gösteriyor. "Zira diyor, bu uzla~· 
nıalar genel silahsızlanma ihti -
tna1ini her şeyden önce kırmak 
tehlikesini göstermektedir. 1 

dP.rP.ce ile b ·ı İl! 
çocuklar~ 

Ekrem Suad 

Bu yıl liselerimizi ve orta Ohulları· 
nuzı en ·iyi derece ·ite bitirmeğ<'-rmu . 
Yaffak olan ~ocuklanmızı arkada ·la -
rma Ye yurttaşlara taıutmağa bugün 

de dcnım ediyoruz, Şimdiye kadar, 
Vefa, İstanbul ve Darü~tıafalrn lis('le
rinden birinci çıkanların resimlerini 
basmıştık. Bugün burada, Galatasa -
ray lisesinin fen kolundan Ye edebi -

yat kolundan birinci sıkan iki gencin 
resmini görüyorsunuz. Bunlardan 
Sulhi fen kolunu, Ekrem ele edebiyat 
kolunu en iyi derece ile bitirmisler -
dir. Kendilerini kuUulanz. ~ 

Fransada fırtınalar 
Paris: 16 (A.A.) - Fransanm 

doğusunda çok kuvvetli fırtınalar 
olmaktaclır. Kayıp on milyonu 
geçmiştir. 

" uveyt kana ıntn ve gene. o
laraK bütün de::r.iz, boğaz ve gt.çit-

lerinin uluslar kurum~na birer si
yasal tedbir ~Jeti oldukları kabul 
edilirse, hav.J. filolarına karşı ne 
gibi tedbir alınabilecektir? Sim
diki boğazlar rejimini derhal lam 
olarak değiştiı mek lazımdır. 

Kui·ulacak yeni rejim ars:ulu
sal olmalı ve lvzı hükumetlere ve
rilen üstünlükleri taşımamalıdır.,, 

Süveyş kan" :ının kapatılması 

İngiliz gaze~eieri tarafından jJeri 
sü;ülmüştür. 

İtalyan basını hu gazetelere ce
vap vererek u~uslar kurumu ni
zamnamesin;n 20 nci madde~ini 
hatırlatmişfa,<l· r-: 

Bu maddcy( gör~ .kuruqla liyc 

olan hiikumctlu, rİİz<\mnarr:E.ye 
uygun olmaycı:ı:ı önceki teahhütleri 
hükümsüz bileceklerdir. 

1NG1L1ZLER Dl YOR Ki: 
Londra, 16 (A.A.) - lnt~;!iz 

kamoyu şu fikirde bulunmakta
dır: 

Üluslar kUrı:ımu 'nizamnamesi
nin 15 ve 16 r.cı maddeleri, i~al
yaya kar~ı gösterilecek ve tedbir 

(Sonu Sa.: 4. Sü.: 1) 

1 akınumız I sviçrelileri 
2 ye karşı 5 le 11endil 

Fenerbahçe, 27 nci ] 
yıldönümünü par
lak bir galibiyetle 

kutladı 
Fener bahçe •por 
klüplerimizin 2/: 

Bay Vedit 
Moskova büljük elçih'f<. 

yönet geri 
Diyarbekir saylavı ve eski Sii 

Bakanı Bay Ze · 

kainin Moskova 
büyük elçiliği;,e 
ıytanldığını dün 

inci yıldöni•mi. 

dün on bine ya 
kın yurtdatın İf 
tirakile kutlulan. 

) kü sayım1zcla 
yazmıştık. 

dı . Köprüden 
K~ :'ı'6yüne kai 
kan vapurla· 
spcr merak?rla 
rını, Fcnerb4h 
çeyi sevenleri 

büyük bir neşe Mütekait oyun

içinde Kadıkö. cular maçmda 
yüne çekiyordu. Yusuf Zi) a 

Fener bahçe klübü, bugün. için bir 
lsviçr~ takımını getirtmek ·suretiy
le cazip bir yenilik yapmıştı. Yurt
daşlar, nihayet alanlarında bir 
:sviçre takımını da göreceklerdi. 

Sarı ,· Lacivertliler bundan ba~ka 
programa mütekaitleri de kar~1laş
tırmak gibi ht'şa gidecek, merakı 

(Sonu Sa.: 4 • .;:,ii. 1) 

·································· 

. . . . . 

Fener bahçenin 
yıldönümii dola-· 
yısiyle dün ya
pılan geçit res
minde' Fenerli 
bayanlar - Stad
da törenle bay
rak çekiliyor • .................................. 

Dün öğrendi -
ğimize göre bü • 

rijl:; elçiliğin yö -

nelger (müste · 
?ar) liğine de S. 

Vedit aytanl · 
mıştır. Bay Vedit 

Bay Vedit bir zaman ön:e yi • 
ne hu elçilikte vazife gördükten 
sonra Başhaka~lık özel kalem di
rektörlüğüne getirilmiş idi. 

Bay Vedit devrimin en seçgin, 
en başarıkh gençlerinden biridir. 

Bilgisinin genişliği, çalı~kan -
lığı, ahl~kının dürüıtlüğü, ruhu -
nun ·asilliği,· inkılaba bağlılığı 

kendi!ini her tanıyana sevdir • 

_.- (Lut/en sayı/ayı çcvirüıiz) 
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y eni Alman askerlik ParÇalanan lokomotifin buhar ıslık· 
kanununun esasları larına yaralıların inil~isi karışıyoi-

21 Mayı• Reieft 1tiildime'i ye
li ukwlik ia....._ n8"ebnİ§lİI'. 
Bu kanun genel aıkeır1 mükell~fj. 
yetin tatlMlônclea aoara vaz' • li
zım ıelen .._len 38 madde i
çinde foplamaktacltt. 

Yenay muhedeeinia icbar et
tiii pot ve taleplere uysun olatu 
tanzim edihait olan 23 Mart 1921 
tarihli askerlik lramaau timdild 

. yeni kanaman 31 inei maddeeJyJe 
lriilriilllclen clüfiirllmüftlr. 

Yeni bnaıa ı&-e her Alman 
aıbrlik yapmafa mecbarchır. Hat 
tl ht.rp zamanında erkek, kadm 
her Alman vatan için hizmet ifa • 
ıma borçludur. Orduda faal biz. 
met için halis Alman ırkından ol
mak tarttJr. Huauat ahval ve t• 
rait altında hu lraydin iıtiınalan 
olabilir, fakat fa cihet kat'idit ld 
emir ve ku..nanda makamlarına 
ancak ha'-' Alman rrkından olan· 
lar geçebilir. Ordu mensuplariy
le mütekaitlerine haliı Alman ır
kından olmıyan kadmlarla evlen· 
mek yasaktır. \ 

Haliı Alman ırkından olnuyan
ların harp halinde ne 1Uretle iı • 
tihdam edilecekleri· ayrı bir ka · 
rar ve nizama bajbdır. 

Ordu, bundan eonra 3 gruptan 
müteşekkildir. Kara, deniz ve 
hava kuvvetleri. 

Bütün ordu kuvvetlerinin \;at 
kt•n'a~rk.nı Führer ve BatYeh:iJc!ir. 
Müşarünileyhin emir ve müraka • 
besi a!tında Reich Harbiye Na7ırı 
ordunun emir ve kumandaamı i -
dare eder. Askerlik mükellefiye· 
ti18 yaıından 45 e kadar i6rer. 

Harpte ve bilha11a lüzum ve 
ih~~·c.~ h., !inde R.kla harbiye oa
zm ask~rlik: mükellefiyetini buna 
ehil Alm3nlar arasında daha zi-

f "\rl~ te•r.1il etmeie ialihiyettardır. 
hıkerlik mükellefiyeti, askerlik 
himfllleriyle ödenir. Bu hizmet· 
ler J9bİ kanunun 7 nci maddesin
m, tafıilen kayit edilmiıtir. Buna 
cöre ill: önce muvazzaf hizmet dev 
resi gelir. Bu devre ordunun yu
karda kaydedilen üç sınıfı için de 
12 ay olarak tespit edilmittir. 

Muvazzaf aıkerllte celp \'eda· 
vet umumiyetle takvim yılında 
ba!lar. Çüftlü mükellefin 20 ya· 
tını ilohlunnut ôliiuı ıatttır. Bu
nunla beralNıt i8ftllti Olarak da · 
ha er~<el\ yani 11 yifıtti t.inamla. 
dıkün "1\r& ilnbik mümkündür . 
Muvazzaf a.hi-lik hi*ft\eti için ev· 
ve*l it m"lblltfiyitinib ifa edil • 
mit olduiuna dair bir. ftSİka ıöa
termek ..,uır. 

ihtiyat askerlik hizmeti için, 
muvazzaflığı 35 ,..ana kadar bl • 
tirmit oı.nlar çatmlır. Bunu mil· 
toakip 41 ,....... bMr •liren Ye 
Lavd'' e!ır ••llea tedlf hilrôeti 
,.11... u...r .....,._ ••~•™ 
za1D&nda ol .... slM MuYaaaaf 
hizmetletlnl 11aıa awa Mıım. • 
mit olu..._. 11a.UeRwl. il 
yqlarma lradar Shtl,at UJ'lbrlar • 
ihtiyatların itleri &Jl'ı bir makam 
tarafından ldan ohmur. 811 illa· 

kam ordu tetklllttnm l.lr cUaU o
lup diler hlare makMalan ile be
raber ~lıtır. lu ~ daha 
ayma hUkUmler .aaolunacaltbt. 

A•ert mahlrttt-~-
mmtablanla lh~t ltMI ıs.il 
~akamlar tarafın.lan llrGllr. 

MDazzaf hil!Rt mükellefi • 
yetinden hariç tattılmak için ha • 
lia Alman ırkına mensup olmak • 
tan batb Hhepler tlaha Yardır • 

Hava telı.likesi iki tren 
çarpıştı 

Yani ulıerlife 6hliyeti Ye Jiyaka • Yarttaılar' darmadaa, hava telaUkesini 
ti. ol~k •• u~eı:likten illiına • • bilen ihre ,---h, _._...: 60 yolcu yara{ andı 
dılmıt olmak rıbı hallet nrdır. -J __. O'r...-

Aiır hizmetler c:ewma mah • Balıkeeir, 16 CA.A.) _ Han ..WU..W ...._ ıa-ıt.inin 14 golcu öldü 
~ olanlarla m.dent hakları dU. huırladıiı toplantı hafÜll lteleclb'• alamada ,.... ... T..,Jallbda bü- Londra, 18, (A.A.) - Gece 1•· 
tütilenler, cll•anıharpluce H • -.aı. Li L~ıL ~ L'"""- L.....L....-...1- • •-- L--L•-- L-L'--'- · 1 nımda Leedı'den ıelen -L-reı, 
L l'I .hl" _. 1· k t• 1 ,,_ u r na a 11••• IHlml' ~ w _,,,......,.. •• _ ....... IÜt en- ~ 
aer 1 • IY- Ye ıya a 1 0 ma • mi ti. V elvinsarden istasyonunda durall 
dıtm& karar •erilenler, 'devlete 

1 
Toplantmm olacap n.,.. lar Wl ftldtten ince alam doldu • poıta trenine çarpmifbr. Reımi 

d_ütmanlı~ hareket Ye faaliyetJe • Dnlflardr. Aytaçlar •• hele Han. YI ....... han ....._i " 1'1~ tahkikata ıöre, beti kadın ikisi 
rı t&hmetıyle haklannda mahlie- aayıaıı haldmıcla .ayı..,ı., •••ı ı... Hallwtl hethenm ba da §OQalc olmak üzere 14 kiti ölmüf, 
melerce hükiini Yerilmiı olanlar ıelecek tehırt.-ı canlı Mr Mirde aalatmatr halk •--J-.~~ ~-~ • ~ 80 kiti yaralanmıfbr. VelYiqar • 

k l.k . . hl" 1· -•-~ _,,, .......,.._ u.nll ız d 
aı er ı ıçın e ıyet ve ıyaaatten ler bıralm. ende duran trenin normal olarak 
mahrum ıayıhrlar. Herlıette haTa tehlik•llll bilen ÜJ• yazılmak için hü:rük hir bu iıtaaymnı ıeçmesi liznn ıeli· 

Askerlikten iatiına edilenler lıtek Yardır. · · yordu. Yürütülen tahkikat &u dur· 
tabip raporu üzerine hizmete Ja • Mutia, 18 (A.A.) _ Bu,un liallceYinde toplanan baYa tehlike- manın sebebini araıtınnaktadır. 
ramlJ&Caiı ıabit olanlarla ı.m •İni bilenler kurumu rapılan batıı lamalan Ye yıllık yükenleri yaz- Ziyana uirayan trenin son iki va· 
ruhanilerdir. Yeni kanunun 17 n- mıtlır. Önemli baiıtlanıalar vardır. Halle veritlerine kıvanç ve he- ıonu parça parça olmuttur. Çar• 
ci maddesi yabancı memleketler- yecanla devam ediyor. GalcilldU oflu Bay Emin yükenlerinden ~aı- pua ek.pr .. in bir yolcvıeu, buJun. 
de yaıayan ve eıaı itiban asker - ka 500 lira vermiftir. . chaiu ftCODUD yolclan çıktıp 
Jikle mükellef bulunan Almaala- Sinop, 16 (A.A.) - Han Kurumuna üye ye yardımcı üye kay- hiuettitini taylemiftir. Bu yolca 
nn aıkerliklerine ait hükümleri dına dnam edilmektedir.il, ilçe ve komunlara ı:.aı1ı köylerde de ko- çarpqma emaamda dlf&rlY& yu • 
ihtiva ediyor. Yabancı me1ıtle- miteler kurulmuıtur. ilbay yanın da Parti ve Halkevi baıkanları, Ha. ~lanmıfbr. Parçalanan lokom~ 
~e.tlerde yafayan ve uzun müddet va Kurumu ileri gelenleri oldl&ğu halde yer yer komitelerin çahtma· taften çık~ ~a~ ıalıklanna ya• 
ıçın yabancı memleketlere git . larını ıözden ıeçirmeldedir. re.hların ınleyııl•rı karıflD&ktadır. 
mek istiyen Alman aıkert mükel • Uıak, 16 - (A.A.) - Ha•a Kurumu yönetim kurulu her gün 
lefler, iki seneye kadar ve müs • toplana~ak hava tehlikesini bilen üye yazma itine devam etmektedir. 
tesna hallerde askeri mükellefi • Üye sayısı iki yüze yaıdatmıtbt. 

Romanyanın hazine 
kifltlan 

yetinin sonuna kadar yani 45 ya • 
§ına kadar bu mükellefiyetten ha
riç tutulabilirler. 

Fakat bu milkellefler, yeni ka
nunun 5 inci maddesinin 1 inci 
fıkrası hükmünden ancak pek 
·müstesna ahvalde hariç tutulabi • 
lirler, '(bu fıkra bütün aıkeri mü -
kelleflerin bir ıef erberlik vuku -
unda kendilMini ordunun eımine 
taemr ~ı llleO'buriye. 

ti olduğunu ve bu mükelleflerin 
iıtihdamına ait kararların Reich 
liatbiye nasm tarafından verile· 
celi) aydini havidir. 

Yeni kanuna göre her Alman 
- \,qb yabancı bir devlet tabii
yetini dahi haiz olsa - yine Reich 
Alman tebaasıdır. 

40 •aaUik it 

Arsıulusal iı lcomi•gonu 
bir proje hazırladı 

Cenevre: 15 .(A.A.) - Japon 
gazetesi Y e>*hizaka, aruulusal it 
konferantında verdi.ii tayininde 
90 milyonu 6u1an Japon halkmın 
Lirİ9Ci ~er~ J~lu ~ir ~ ie· 
tidai maddelere ihtiyacı olCluğunu 
ve :t>unlara ıetlrmesi ıazmı aeldlli 
ni ve 'hunun Japonyanm dünya e
konomlılne yaptılt bir çok yar · 
dımlardan bir örnek olarak verdi· 
ğini söylemiıtir. 

40 Saatlik iı komiıyonu da it 
aaatlerinin azaltılmaaı için bir pro 

Şimdiye kadar yal>ancı bir dev- je hazırlamrf ve bu projeyi kabul 
lelin ordusunda muvazzaf asker • edecek üyenin 40 saat prenaihlni 
lik hizmeti yapmıt olan lju gibi bütün itlerde onaylamıt olau~a 
Alman tebaaları bununla Alman • . karar vennitllr. 
askerlik mükellefıyetınden kurtu. 
lamazlar iıe de sulhde bunların ltalyan deleıeıi B. Micdıellı bu 
muvazzaf hizmete alınması ancak meselenin konferanı raportlSrlüiü· 
ayn bir karar ile kabil olur. ne ıeçilmi!lir. 

Askeri mükelleflerin mezun 
ımıflan (ihtiyatlar, yedek ihtiyat
lar, redifler) ihtiyat hizmet büro
lanna tibi olup yılda bir defa İç· 
timaa çağırılrrlar. Bu ımıflardan 
hangilerinin ne müddet için talim 
ve terbiyeye davet edileceklerini 
Reich harbiye nazırı tayin eder. 
Bu huıusa dair &Jl'ıca hükümler 
Yazedilecektir. 

Yeni kanunun 21 inci madde • 
sindeki hükümler aık~r, askerime 
mur, zabit, liUçük zabit ve ne • 
fer gibi mefhumları tarif ve tespit 
etmektedir. 24 üncü madde hu· 
tuıt sebepler dolayısiyle hizmet . 
ten ihraç hWtln\lerint lhtlft ıt • 
mektedlr. Muttnaf hlanetteld 
aekerler için ihraç hülanG, hlnn• 
te el'fttrltli olmaclıfı hakkında ma. 
fe"tfdn ftNCell karar herine tat
bik olunur. Zabitlerin....,...., 
hlametten ihracı, kendileri için 

Almanyadan kotulan bir 
felsefe profesörü 

Stokholm, 16 (A.A.) - Got. 
hembourı üniveniteıi, felsefe Jnır_ 

au profeaörlüiünün bet sene için 
Alman profelÖrü Kouirer' e ver • 
miıtir. 

Kantm felMfeainde ihtitaıı o· 
lan profesör irt ırkından olmaclı
lı için Almanyadan çlktnak so
runda kalmıtb· 

Sosyalist ve komünistler 
nümayiı yapacaklardı! 

Parie, 15 (AA.) - Bit takım 
IOIJ&liat.e komualltler polWnin 
:raaalına ralmen tlıterltl• rap • 
nıalc U••re PantMoıaa albnltler · 
ae de hitllıeıia clatılmitlardır. 

htihclam lmklnı bulunmadıft Ya· lagiliz Golf takımı Franıız 
kit fapılır. Ordu ve mezun smıf.. t le yendi 

Saito'ya göre 

Çin • f apon hitliaeleri 
fazla ıiıirilmiı I 

-Vaıincton: 16 (A.A.) - Ja · 
pon7anın Amerika büyük • elçiıi 
Bay Saito ıaaetecilere demittir 
kiı 

lf ~&incleki.J~~-
leri, Aın.erıklt. teçim ı kuançlirı 
üzerinde hiçbir kötü etkide bu · 
lunmıyacaklardır.,, ' 

Hüktmetinin Çindeld hareket· 
lerinl incelemek iati,en B. Salto 
iN lnuuta1d '-aberlerin çolumm 
liencliılne mDballlalı 1Briinclo1ü· 
nU s8ylemiıtlr. 

Gümüt para yerine 
kifıt para 

Roma: 16 (A.A.) - RellDI p· 
zete, timdi tedavülde bulunan ıü
mü§ paraları piyasadan kaldır · 
mak ve 1erine kiiıt para koymak 
)'enkeaini Flnana Balsanma veren 
bir kanun neıretmiıtir. 

Gümiif taklıyanlar yüz ile iki 
bin liret arasında defiten para ce
zuma çarpdcaklardı r 

Fransız bisiklet 
tampiyonluğu 

Bükrq: 16 (A.A.) - Roman• 
J&Dm ıenel harpte itcali ııraam • 
da Ruıyaya gönderilmiı olan ye 
timdiye kadar orada lcalan Ro • 
manya huinetinin kltıtlan yann 
14 ••ron içinde buraya relecektir. 

Nasyonal sosyalist 
üniformaaı giyilecek 

·st~: ıa C.A..4.J - Polit 
na,y0nat sosyalfst Uni(ormaımtl-., 
batkaamın ıiyilmeaini iençler ce· 
miyetlerine yasak etmiıtir. 

Finlandiyanın savq 
borçları 

Vqinaton, 16 (A.A.) - Fin
landiya harp borçlarının 15 Ha
ziran bölüfilnG (takıitfni) ödemit· 
tir. 

Şimendifer konferansı 
V&rfOY&, 16 (A.A.) Anapa -

Uzak doiu timendiferlerinin aa• 
atlerini kararlattıımak üzere pa • 
sarteai sünii Vilnoda bir Pollônya 
- Avuıturya - ÇekoıloYakya 
konferamı toplanacaktır. 

Tramvay grevi 
Omaha • Amerika, 18 (A.A.)' 

- iki haftadanberi ıüren tram • 
vay grevi tehlikeli bir duruma ıir
miftir. Poliı halka ateı etmif, bir 
kiti almiif, birkaç kiti yaralanmq
br. Hükümet, örfi yönetim iliD 

MouyHıery: 16 (A.A.) - Fran· etmittir 
ıız bisiklet fUDpİyonluiunu Spei-
cher kaz•nmlflJr. 250 kilometre · 4,171 kiloluk albn külçesi 
yi yedi aaatte 36, buçuk metre hız· Molkova: 16 (A.A.) - Vem., 
la ıitmiılerdir. talinak altın mıntakaımda 4,171 

kilo aiırlıiında bir altın ki1lçeai 

Marışın bayındırlık iıleri 
Marat: 16 ( A.A.) -Şarbaylı · 

ğın, bu yıl bayındrrlık itleri için 
............ pllflll&lara .......... . 
tır. uı..ı.r. 10ı1ar. urt .... , . 
bk " ,,..... , ... ı.; k Jıl yapıla. 

ca1cı.-......-u. 

~- fU4aaylar banlwm • 

bulunmuttur. 

Hicaz veliahb 
Brüksel, 11 (A.A.) - Belçika• 

ela tetkik ıuaiDliii J&pmakta .. 
lan Hlau ...tiüb Emir Suad 
Laebıa ara:rmda btlak ,.....11 
,.... ....... DD Vu ZeeJantid 
aiyaretini 1ral.ul etmiftir. 

mittir. Unn '*'Mnelır delerll 
Ba,,,_ltanın )'alYIMla çalıtttıaaı 
yüksek ftUflal'blla '*tttea bel .. 
ıestc!lr. 

lar meDIUPları mahNm tutulm•ıı a ımını 
emredilmit olan hiamele ait huı• S&lnt Gennain: 19 (A.A.) in· 
Mtı alali tutmak mecburiyetinde.. ıili• Golf tabm F...- takımım 
dlrler. Bu mecburiyet aıkerldı Mrt t.lr OJ'Ullclan IODI'& 3 1 • 2 po· 
mükellefiyetlncla 9"trJdan aoma Yan& kartı 5 1 • 4 povUIJ& yen • 

elan altlılı 141Gaç paralar ile elek· Uf&kta Kızılay haft .. 
trik '"Llr de W yaptmlacaldlr. • Ufak, 18 (A.A.) - Kmlaf 

Yeni iılnl kutlar, J.tuwı • 
lıldv dilerlz. ela hakidir. lllittir• 

Elektritla Wr llteDeiJe Ya'il • .. ftaaı Wtti. Hafta içinde aye .. 
llMIİ için.......... nrdır. Ya• ler J&mldı. Haftanm son pol 
kmcla diler tehirlerimiz sihi Ma• Kmlay uıtma bir halo verildi. 
tat ft. elektrlfe b"f111UÔbr. Balo çok aiizel oldu. 
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....._,--~~~~~~~~~-..,,......_ l işaretler 1 
Madalyanın tersi 

Pren• Dö Gal e•lıi lrıPiz a
lt,erleı-i önüde tunları •Öyledi: 

"Almanlara do•tça el umt
rtaaya en yakııık alan •izler.iniz.,, 

Bu •Öz bana Münihin kanını 
İpek mendille •İldikten •onra öl-
1"Üf düımanının kanlı ıövde•İ ö
ııiincl e •el cim duran ıövalyeleri ha
tırlattı. 

Bir harp de•tanının mı.,alorı 
ribi aöylenen bu •özler uzun yıl
lar •iperlerde biribirlerine ölüm 
•eileı-i halinde uzanan rulılann 
ren•:? tıpkı biribirini •elcimlıyan i
ki kılıç gibi parıldayarak havaya 
doğru kalkmantlır. 

• • • 
Prcnı Dö Gal politilıacı Jt>fil· 

dir. Onun •özlerinden lngilterenir. 
Yerinde sayıp •aymıyacağını a"· 
lamc.k istiyenler i•tihareye vc.ta
clur~unlar. Fakat ıiz madalyarırn 
t:?rsine bakın: 

Büyük SavQJta lngiltereye teh
lihc olan bir Almanya vardı. Bu 
Aimanya, gün olurclu, •arı Jeniz 
kıyııtncla lngiltere ile bir maJin 
Bermeny markalı "hurtun kalem,, 
§eklinde boyölçertli. 

Gün olurdu, Büyük Okyanu.un 
Sedef a1alarınJa beklenmiyen bir 
kano.ılı Kayzerin kartalını haır 
yelkenli gemilerin arcuından bir 
ıüğlün gibi ıürükliyerek gelir, 
Hint cevizlerinin ıölguintle ya~ 
lanır, bir!taç arıın ba•ma, bir o
}'Unccık, bir bayrak lnıilizlertlen 
bQf ka kut uçup lıervan uöçmeyen 
:rer!ercle bir rüzgar gibi clolQfır

clı. 

Heli Golantl Kayzeri.n Brifan
}'~ a asına Cldnmü~ çizmeıinin çe-
ıu.. ~---MI· 

Vilhzlm bıyıklarını burJufu 
;::ır.ıan be~ milyon neler bıyıkları
nı burardı. 

Kayzer nezle olunca, batarya· 
ları öğürürdü! 

Avrupa ve dünya için Almanya 
bir tehlike idi. 

Tehlike ortadan kalkmqhr. 
Almanya ile da.t olmamalı için 
ortada ne gibi Hbep var. Bir ta· 
rafta kabına •ıiamıyan ltalya ile 
Almanyanın tlavcuı var. Beri ta· 
rafta Avrupada eıemenlilı etmek 
iıtiyen bir Fransa gü~leniyor. ln
gilizin halızaı unutma.z, 1935 tlen 
unra dünya yeniJen ilti Kayzer 
hilıayui tlinlememelı için finuli· 
den kendine mrar•ız olan Alm~ 
Yayı ok;byor. 

• • • 
Avam Kamaranntla bir saylav 

funl c:rı rJyle.-li: 
" - Ualya ı,tr diktatör tarafından idare 

l'dill'n lıtr memJPlu~ttlr. DabW durumu iyi 
cl"ğlldlr. Bunun için bükflmet, halk ara...ada 
hle\'kllnl yfiklcltmek Uure, Ualyan mlDPtl• 
ilin l(liı.UnU be'ka tarafa ~vlrmt-k istiyor. 

ltaJya bakUuıten kun·ete baıtvormak nl • 
' '"tinde bit', Babfıl)llltaua ~dnderilettk ltal • 
YUt ukerl.-rlnln bÜ\ l'YI kanalmdan ıreçmMI· 
be mlluadr. etnd)f'Ctltlmizl pyet açık bir 
lisanla anlatmalı idik.,, 

ltalyan Muapera ia.zetui bu· 
rta fu cevabı verdi: 

"fnglllı. saylavı SU10t')'I kanalmm kapanma 
6nrr~lle Avnıpa m~l~Ptl ile Afrika \'il· 
ı.13 l'tl arasında bir ıutlaın ilik koruyor.,, 

• • • 
Habetlerin hürriyeti için Sü· 

Okullarda allık l Kahve meraklısı l Kurtlu kirazlar 
Hayırsız adaya •• ve pudra yasak üç bayan 

Bu emre aykırı hareket Dün az daha Heybeliada Bir zamanlar köpeklerin 
eden ölretmen ve ~ale- çamlıkla1ını yakacaktı sörüldüfü adaya şimdi 

beler varmış Dün Heybeliadaya ıezmeie gi- kirazlar dökülüyor I 
Bazı kadın öjretmenlerin okul den üç bayan, Heybeliada papaz Son ıünlerde ıatdan kirazlann 

yasaıına uyaun olmıyan bir halde orta okulu yanında bulunan fun· çoğu kurtludur. Belediye kurtlu 
dudak boyası, pudra ve allık ıü- dahk yerde kahve pitirmek için kirazları toplatarak Hayır11ıada· 
rünerek geldikleri ıörülmüıtür. &lef yakmıılar, fakat biraz ıonra ya döktürmektedir. Son üç gün 

B h fundalıkların tututtuju ve okul içinde 150 küf~ kurtlu kiraz lop· 
u al kadın öjretmenlerde fundalıklarının da yanmaia bat • 

görüldüiü ıibi, kız talebelerde de latdarak dökülmüttür. 
ıörülmektedir.. ladıiı görülmüttür. Bu vaziyette ıöyle bir fikir ile· 

Okul direktörlüğü yangını Hey- ri ıürülmekted~r: 
Kültür Bakanhiı bütün okul- belir.da i!f aiye arupuna haber ver-

i 11 d i b
. · d • "Bu kirazlardan mükemmel ia-

ara yo a ı ı ır tamım e k&dın mittir. 
·· ~ t 1 · k ı b · bu pirto çıkarılabilir. Bunu inhisar 
ogre men erm ve ız ta e entn y etiıen itfaiye yangının daha 

1 
idareai hiç olmazsa 1 - 2 kunıt-

gibi teY eri kullanmalannın öğ- fazla ilerlemesine ve çamlıklara tan aatın alıa da bu para ile dllrÜ· 
retmenlik yaıasiyle uyjun o~ma- cr_."'eaine meydan vermedn ıön - l 1 •-r- lacezede bakımıız ka an ara yar-
dığını hatırlatarak bunların kul dürmüttür. dim edilıe çok iyi olur.,, 
lanılmamaıını bildirmittir. Yangının ateıten ııçrayan kı • 

Kültür Bakanhiı genel ve ilk vılcımlar yüzünden çıktıiı anla • 
espektörleri bundan sonra okulları tılmıt ve alet yakan bayanlar 

Yeni paralar 
aıkı arkı ıözden ıeçirerek emre hakkında aratt.ırmaya bqlanmıt- Gümüş hır l.İralık/arın 
aykırı hareket edenlerin cezalan- tır. yeni bir şekli daha 
dırılmaıı için rapor verecekler. 
dir. Attan düştü 1 . çıka~ı.lıgo~ 

Dudak boyaıı, allık ve pudra .. Hazı~~mn ~ırınde pıyuaya ç.ı· 
kullanan kız talebeden ıörü- Başından agır 1Jaralanan karılan dort mılyon tane yü1 ku-
lenler de okullar direktörleri tara- Hasarı Basri hastaneye rutluk gümüt paradan batka iki 

fından okullar inzibat mecliıine 
verileceklerdir. 

Polla h•~•rl•I : 

üvey babasını 
yaralamış •• 

milyon tane elli ve iki mi~yon ta-
ka/dırı ldı ne de yirmi bet kuruıluk hazırla. 

Dün Beykozda acıklı bir vaka nacaktı. 
olmuıtur: Fi nanı Bakanlığı lnriltereden 

Öileden aonra Beykozdan Ka · dünyanın methur üç para kalıpçı
rakulak suyuna ıiden Şile 21 nu· 11ndan biriıi olan M. Perıiyi ıe
maralı otobüs toförü Ahmet, Ak- tirtmif, yeni kalıplar yapbrmlf
baba yolu üzerinde bir adamm tır. 
yüzükoyun yattığını ıörmüıtür. Bu müteha111s, basılacak 50, 
Otobüs durmuı, yolcular yabancı 25 kuruıluk gümüf, 1 O, S kuruıluk 
a<Luiü yanına k91muılardır. Yer nikel ve 10 paıalık bronz parala
d"e~ı adamın mdan 1iaialar ak - rın kalıplatmı yaplltlf, iflnl de W.: 

kav~a çıkmıt, övey 011~ Kemal tığını ve konutmadığını görenler l~rdiği için memleketine dönmüt
babaıını bahçıvan çapaııyle yara· hemen jandarma karakoluna haber lür. Finans Bakanlığı M. Peniye 
lamııtır. Kemal yakalanmııtır. vermitlerdir. yeniden bir liralık ıümüt paraka-

OTOMOBIL KAZASI Hidiıe mahallinde yapılan tah· hbı yaptırmııtır. . 

Şoför Saimin kullandıiı 1943 kikattan sonra yaralının Yabkö - Bu kalıp yüzü eıkiıi ribidir. 
numaralı otomobile toför Mehme- yünde oturan Haaan Basri olduğu Fakat arka tarafında bir defiıme 
din kullandıiı bir otomobil Fatih ve attan düterek yaralandığı anla· olmuı, hili.lin vaziyeti, bayrap • 
durak yerinden ıeçerken biribiri- tılmıtlır. Hasan Basri ifade vere - mızdaki tekle göre sağa dojru a
ne çarpmıt ve her iki otomobil e- miyecek derecede aiır yaralı oldu· çılmııtır. Ayrıca (yüz kunıt) J&· 
hemmiyetliz surette zedelenmit· iundan eczanede yara11 bağlan • zııı da kaldırılmıı ve hili.lin taaı 
. dıktan ıonra hastaneye kaldırıl · ortasına ( 1) ve altına da lira ya-

tır. 

FABRiKADA KAVGA 

Süryya pqa fabrikasının çöz· 
aü kıımında çahpn Mustafa ile 
Muzaffer arasında kavga Çıkmıı, 
Muzaffer, Mustafayı iplik bıçaii· 
le ıöisünden yaralamıttlT. · 

ÇEKiÇLE YARALADI 

Fatih parkı civarında sütcü 
Muıtaf a ile Mahmudun arasında 
bir alacak yüzünden kavıa çık • 
mıı, Mahmut elinde bulunan çe • 
kiçle Muıtafayı bqından yara • 
lamıtbr. 

ÇEŞME BAŞINDA KAVGA 

Kaıımpa9ada Hacıhüsrev ma
hallesinde oturan Hüaeyin, polise 
batvurarak çeımede au doldur· 
makta iken Ali ve Hüaeyin iımin· 
de iki kiti tarafından dövüldüiü· 
nü iddia etmiıtir ... Hüseyin ve Ali 
yakalanmııtır. 

mııtır. zılmıttır. Bakanlık bu yeni tekle 

Ankarava su 
Yeni su ka1Jnakları 

bulundu 
Çubuk bendinin yapılması ile 

Ankaranın ıu ihtiyacı kökten ko -
t,nlmıı ıibi idi. Dün Ankaradan 
gelen baıka özel duyumlara göre 
Ankaranın içme ıuyu ihtiyacına 
karıılık verecek yolda yeni kay · 
naklar bulunmuttur. 

Bunlardan biri Ankaraya 15 ki
lometre kadar uzakhktadır.(Kırk· 
ıöz) denilen bu suyun ıehre geti -
rilmeıi için it resme konulmuf, 
ıereken izin ve para Kamutaydan 
abnmııtır. 

ikinci kaynak Ankaraya 50 ki· 
lometre uzaklıktadır. Bu da Çu -
buk taraflarındadır. Su mikyası 
ilk incelemelerde bir buçuk olmak 
üzere bulunmuftur. 

göre de bir milyon liralık d-'a 
bir liralık para buhrmaya karar 
vermiıtir. Bir haftaya kadar ba
ıtlmasına baflanacaktır, bUndan 
sonra da üç milyon liralık 50 ve 
25 kunı•luk basılacaktır. 

Sandalla gezmeğe çıkan 
Beş genç ne o!du ? 
Hayınızada önlerinde ~. bir 

anda\ bulunarak sahibi aranmıt, 
bu adam bulununca, ıandalmı Ga
' atadA bet gencin kirahyarak rit
tiklerini ıöylemittir. 

Poliı bu ıençlerin kimler ol· 
duklarını ve bir kazaya ujrayıp 

uğramadıklarını arqtırmaktadır. 

Talebe birliğinin mitingi 
yapılamadı 

uen karialının lı.apanmcuı önerre- PISIKLET ÇARPMASI Ankara aylarımız dün büyük · 
lerimizclen bazılarının bu suyu ye
rinde görmeye ıideceklerini bil · 
dirmekte idi. 

Dün Beyazıt meydanında Ta
lebe Birliği tarafından Türk Hava 
Kurumuna üye yazılmayı propa
ıanda için bir mitinı yapılacaktı. 
Bu mitiq ıörülen lüzum üzerine 
baıka ıüne bırakılmıtlp'. ai bir /ma7 AlriJıa paannın ye- • • • • 

.. !J J el L. D~· Anf adlı bın 1283 numaralı bı· 
•1&e1e11 aç nuuı eme11tir. .,... "ki ti ş· 1.d l 
"I •L_J_L! ltal I . _J• 11 e e •t ı en ıeçerken ame e Fiyat listeleri 

1 Konuşmalar 1 
Spqrdan ötürü 

sızlanma .. ,, 
Şair Abtlülluılı Hamitli, Kamrı

tay BQfltqnı AbJülhalilrle lttınflı• 
rcı", Muallim lfaci ile ıcızeteci Ali 
Naciyi ayart etlemiyen gençlikten 
•manan yalnız biz Jeiiliz. Bütün 
acun buna yanıp yalnlıyor. Al· 
man ıeftflİfi Göteyİ, /,..itiz re~ 
lifi Şeltupiri, ltalyan ıençlifi 
Danteyi unutluvermif •. 

lıte Fransanın anlı ya.zıcılann· 
dan Pol Röbu, üniver1itelilere •o-. 
ruyor: 

- M elıtepten ,Jıtıntz plıalı bir 
daha Viktor Hqoyu olıunuuluns 
mı? 

Gençler cevap ueriyorlar: 
- Olıumaiık. 
V • anlatıyorlar: V alrifleri yoli. 

itlerini bitirince hava almafa p
ltıyorlcır. Yürüyorlar, ltotuyorlar, 
otomobil lıullanıyorlar, lrürelt s• 
lriyorlar ••• 

Bu maferytılWrulen tilıainen 

yazıcı ı•n• ıoruyor: 

- Kol, bacalı, cifer, ltemih ve 
tlamcırlannızı lıuuvetleniirmefi 
beyninizi lnıuuetlentlirmelrfen Ü• 

tün mü buluyoraınuz? 
Kızlardan hiri atılıyor: 
- Ben, iyi ve iri yapılı, aaflılt

lı bir erlı.efi, lıatalıldı, koca lral• 
n iJe iolu birintlen ütün bula· 
nım. Sisin aiti zaman moJaı 
enteleJıtüelleriniz, laaatalılılı, md 
ve tlolpn ltalalıytldar ••• 

• • • 
Görülüyor, lıi •por ve ftitap s• 

lıifmai tle •ae bide alıp yürii
yen bir nane tlefiltlir. Biitiin a
~n ıençlifi beyinden çolı tlaman 
besliyor. Bcqa,clefil, ~zıya ho
vet veriyor. Gelıel;ıı~ 41nl'}r ı81-
l• hnafu)'OI': 

- Siz, ulıi ieuir nnli u/Mya 
er.,;.enliJı Üertliniz. Gençlifi se
W efitimiyle ~tirtlina. Olmltı 
pro~amlanm içimlen sılıılnwu, 
lıarqılı anlamlarla tloldardumu. 
Eier ıdin lriiltür metodannıa tlü
.zen uermacytlilı, iraMınlar, süpür· 
pıopanucanabalbbaiıtalnl· 
mqa tlineceltlertli. O biiyülr li· 
losolilı, atetilı tlolıtrinleriniz, 
ıiire Hrfı o büyük yürelı çat pıra
hlariyle ahlqlar; o nyaal, aosyal 
efitimlerin tona neye uardı? Kiil· 
türü tam bir ulm meydana •eltli. 
Gelıelelim 6u alru, hayatın ne tle
fertle oldufrımı iyi ıörüyor; iter 
ıeyi inceliyor, her feyllen ötiirü , .. 
lıifiyor. Beyinleri biribirine hr
ııt ,.,.. itlelerle tlolu; 6u w.ı., 
ruh ve yürek teplıinleriyle qılıla
myor ve ona Je,..ini lıaybettirl-
yor •.• 

• • • 
Ooiru tözün lıMfmnıla alıtır 

•lar Jpnırmuf. BGtıya, incel;ye
relt ie boltaalı, ıöylece im röz ti• 
atMllt tlenlılilı olnuulıfım ıörihü. 
Gel.elelim, -.rlartlanberi '°'"a
ralı tam lrültürlü bir alm yefigert-
lifintlen .nzlanıyor Jeye, 6idm i• 
haftan PJk pazıya lırıuoet oerme
nü rerelt mitlir? 

~ nırcucıwo yan an geçımıır· H · 
,,. lı • • K Al ·1uu1 al • asana çarparak viicudnun bır· 

,_e 1
1~" hu.zeyM " tua~-LlflJ~"! çok yerlerindn yaralamıtbr. Arif 

ocq amıf r. mn tnuuıc idi· 
'b I -!I•- • • s·· . L- yakalanmııtır. 
... en n5u~re ıçın, uvenı l'lUpG· ~------------
fllalı naıl bir bant juti ue, Ka· le, hPlf, hPlf Jiifüyorlar. 
~Y Alrilıa lnıilizleri i~ ie Yulıartla l,..Uiz politilıaı, Clf4I• 
Ortian ialta lıcirlı bir lı~ yola- fıtla lft6İlq elıononn.i h.zam· 
dtır. Diinya lırizJen lnnlırlıen, yor. 
ICu.zey Alrikaya alıcılar ayalılari- S•drl l!rtem 

Eroin düşkünleri 
Eroin kullanmaktan ıuçlu ola

rak tevkif edilen Ali ve Koço ad
lı iki kiti hakkında ihtisas mahke
mesi, bunların altı ay hastanede 
tedavi edilmelerine karar vermit
tir. 

Gazino, lokanta ve birahanele
re, fiat liıtelerini tasdik ettirme
!eri için, verilen mühlet eYYelki 
ıün bitmitlir. Dün, tehrin ejlen
ce yerleri kalabalık oldupnclan 
belediye memurları b.ıralan do
latmıılar, liıteleri tasdik ettirmİ·ı 
yenleri tespit etmitlerdir. 

Hayır, biztle sporla ufr"f dler, 
oltumafa tla iefer oertlirmelı •• 
reldir. Kitaptan çolı lwıoa alı10-
ru.z. Çöp oücrıtlar iidiimle içi üle 
dolu lıocaman lralolar ne iefin 
/ayda VermaNı lıötiiJı uücafla 
ceui.z hafların ia yaratuu rörnn .. 
)'iz. Btllffa ifa, paula ia, lreyf iy• 
te icfil, lıentiyete balralun. 

Bu prensip iidürule, metotla 
fGflrmatlan 1'iriirtd, pauı ho
vetlUerin aayuı, batı . lmoodli
lertl.en ,oi olur, istilıWie aoqai 

Sellml r:aet K•yaan 

~ (LQtfen Ayıfayı çeviriniz) 



I 

"Uluslar Kurumuna karşı'f""=ö;dıl=···"" Kadının evli oldoğu, 
düşman bir blok!,, il ~~m~,':!;.~_';.~!~ · Jyeni cüzdana_ yazılmamış! 

_.. (Ostganı 1. sayı/ada) 

abna.cak ohırsn, Avnıpada. buıun
duiu için daha tehlikeli olan yeni 
bir Mançuko i:e kar§ılanmıı bu· 
lunulacaktır. O zaman, Avustur· 
yanın, halya ve Almanya ile payft 
la.§ılması ve Avrupa diplomatik 
durumun önemli hir tekilde karı
§arak Cenevreye karşı düşman bir 
blok uyandır~nası tehlikeleri baş
gösterebilecektir. 

lngiliz siyasal maha.fili bu ih
timallerin anlaşılınaıını İtalyan 
baa,ınında lngiJtere aleyhinde ya
pılan neıriyatın neticesine bağlı 

görüyorlar. Bunlar Sir Samuel 
Hovard siyasal eskisinden <{aha 
yunıu§ak olacağı kanaatindedir -
ler. 

Bu münasebetle İtalyan hiiku -
metine geniş ekonomik imtiyaz • 
lar ve SomaUyi İtalyan Eritresine 
bafilayacak clemiryolu kolay~ık -
ları verme!< hususunda 1908 and -
la§masını im~a etmi~ olanla, ca 
üç taraf h bir hareket ihtiyarı hak
kında Londrada birtakım tecrlibe 
balonları uçurmut olduğunu h::.hr
latmak gerektir. Bu balonların 1-
t.lyan menb:lmdan uçurulmuş ol
'duğu RoJBa kabinesince tekzip e. 
'dilmiş olmakla beraber pek de ıo
nuçsuz kalmamıştır. Onun ıçın 
Hal>eı hUkunıetine ltalyarı snva~ 
şa tutuşmaktan vazgeçirmek a.. 
macı ile ona b~zı önemli imtiyaz~ 
lar vermesini tavsiye etmek Uzere 
yakında Adiaababada üç taraflı 
hir tetebbüste bulunulması imkln
sı~ değildir. Maa.mafih l:ngihere 

-11rcP~mmn ~~elki bazı andlaımala -
.... . nn Y~. ezciimle 1906 tarihli arıd • 

laşmanm İtalya ve Fransaya el • 
dufq gibi ke1'disine de Sud&nda 
ve Mısırda bahıetmif oldukları 
menfaatleri feda etmek taraftarı 
değildir. Franıa bu andla§manır. 
~endiıine vermit olduğu btitUrı 
haklardan vazgeçmitse de Roma 

· ile Londra bunu yapmamışlardır. 
lngiliz menfaatlerinin 'ha,hcası 
mahut T::ı.:ana gölü sularmdlldır. 
Bu aular lngiliz - Mıur - Sudan 
topraklarımn önemli hir bölgesini 
aul1Jcdığr takdirde pek geni§ ölçüde 
pamuk yetiştirecektir. 

iT AL YANIN l-IABEŞIST ANLA 
LA GÖRÜŞECEK BiR. HESABI 

VARt 
Londra, 16 (A.A.) - Iıı~ilte. 

r~pjn Haoeı meaeleıiııdelsi du~
mu iki cepheden gözetilmektedir • 
Evveli ulualar kurQmu, ~anra da 
Habeşistan ve d()ğrudan d<>ğnıya 
İngiliz menfaatleri cephesinden .. 
Uhıslar kıınımu cepheşinden, in~ 
giltere H~bqistan~ daima kuNm 
üyelerinden biri nazarJ ile bakmıt 
v., hu itibarla omm diğer bütün 
Üyelere bahıolım~n hak1ar~an ve: 
ezcümle yardım hakkınd!ln iat!fa .. 
de etmeıini y,:rinde gö~üı•ür. 
B\lnun içindir ki İP1pe.rator Ha~Je. 
Selassiye 20 Mtlyısta Val Val 
hidi1esjnin sµlhan teeviyeıini ve 

yapımızın dengi bozulmaz. 
Eğer biiyle 'Y'-'Pılmazıa, korka .. 

rım gelecek nesil §Öyle srzlp.nacpk~ 
tır: 

- Spor kiiltiirii tam bir ulus ye. 
tiıtircliniı. Pa.ııya egemenlik r.•er~ 
dİniı. Sizin kiiltiir metotlarımza 
dii~en vermemiı de elimi:zclen gel .. 
m.e~, lieyin yormaia alıımadık. 

~a~e~istan ~ınır.~arının çizilme&i - ji ~:!;.:;;:al- Hava işi savJi Bunun için Kadıköy nüfus memurla-
m ııtıyen bır muracaatta bulun - !! saya gelmez. is d . k. . . d l r 
duğu zaman İngiltere bir harbin si 2 - İşini savsa)·an taliSizliktenU rın an 1 ısının uruşması yapı ıyo 
önüne geçmek veı aradaki anla, .. i! bah~etmf.meli. H 
ma.mazlığı kurtarac:ak bir konıiı - ~i 2 -llıtiyat - Saknı =i Kadıköy nUfua dairesi memur -1 cüzdanı aldığı zuun bo,&JlPS1f 
yonun tayinini .ağlamak için bü - sı ihtiyat ~tmek - Saknınıak 1; !arından Şakir v~ HulQsj, İstanbul bulun.duğUQU •nlattı. ŞIJ)hit H• . 
.. "f k 11 t K !. ORNEKLER.: 1 - HaY1J;', 0 bu!j! · h k . d h k 1·1 k lb" . tut 1- ·~ tun nu uzunu u anmıt ır. Ut - "ı! i t d ~- 1 k ., t . ti • uçüncü ceza a yerın e mu a e · cer, e ı e a ını ara~, yorp 

• 1 ~ e savsa e1;;1 , sa 111 gos erınıt r. : . 
ku götürmez lu İtalyanın 25 Ma - :: 2 _ Kredi işlerinde saknıyanf! 111e ediliyorlar. Davanın sebebi, bir 1halde geldi. Rahe.t11~dı. Otur 
yıs tarihli uzlatmaya. .i~za koy - i~ bankalara. kızmamahyız. ii bir kadına verilen yeni nüfus cüz- tuldu ve ne lbildiii aoruld11. O ci• 
mu§ olması ancak lngdız delege - •1: 3 - Kaide - 1 - Knral =

1
: danma, deiii~tirilen cıkisindeki "ben, HtLyrİyeyi evli lbilirordudl· 

sinin gösterdiği sıkıdan ileri gel - =I 2 - Duraç ıl bir kaydın geçirilmemesidir. Sonradan boşandı d•dfüır,, 
mitcı.tir. İ: ÖRNEKLER: .f Bq ciirnle ~rı -:! d yollu •ahtilik etti. Ş•ll-it = ı• k ıı .. d w d W•ı i· Bu kayıt ne ir? Davaya göre, = •P O t "ht b . it l b .: rner ura arına gore ogru egı ·.: F 'k "- ld :; ,. 

arı en en a ya sınır o • ~= d. ı= Kadrköyünde Gazthanede oturan atma ' arısını ·cepnnt ., uaU 
yundaki hadiıelere yeniden git • ji ı;· - Taksim aıutııun mermer du-li genç: bir kadrn, nilfus memurlu . nu, ben Mehmedin aizmdan itil' 
mesini yeni bir durum yaratır gi • il raçuu nasrl bqluyorsqnqz? n ğuna müracaat etmiş, hu kadının tim,, dedi. Gazh~nede itçi Ali de, 
bi gösterip y~ni ihtiyat tedbirle - 5~ 4 - Tarif etmek - Taıuml~mak :: is1J1İ, Hayriyedir. Eski nüfus tez_ Haydyenin Mehmetten 1926 ıe" 
. . 1 h ki .. t k :. T ., T h . d b ' b b J d ' rımn a mırıasım a ı gos erme :: arı - anım 1: nesın en erı oıanmıt u un U 

:• öl~"!YEKLER ı B k .. keresini vererek, yeni cüzdan is · istemi9tir B Muaolini'nin söyle - .: 1 
" : - ana e otto • ı: ğuna dair ifade verdi. 

• d l 1· · H b . tanla nö _ I! 111lnin son tanımmı söyler ~üıiniz? iE tendJ. Yeni cüzdan kendisine ve - Nu'" fus m""murlarınm avu,··trı vı e ta yanın a e§JS I'• ·= ? E.1:1 • i .. . ta l 1· ·ı . F k l k' f ... .-
·· ı k b' h •bı bulunduiunu !i ... - 4 

,.;t'r )'E!fl1' z:ı ıyı Jllm ıya. a l'I mış. a at, a ınan eş ı n.ü us tez b 1 d ·... K d 1_,,, nu··fu• 
ru ece ır es,.. ,. .. . - . ii bilseydiniz bu kadar ~raytp IOl'l'l\ııtı.I;. kereıinin arkasında kadının Ha - u mese eye aı. a l.K'UY 
ve bu hesabın gorulmeııne hıç :: drnt. !i memurluğunda bir arattırma gol" 

.. ı. n san oğlu Mehmet isminde yazılı ,, 
kimseyi karıştırmayacagını apa - i.·1" 5 - Teşettilt -- ,Aynhşma q yası bulundug'"' un.u ileri ıürere~ 

Ö = bulunduğu halde, yeni nüfus cüz -Çık illn etıni§tir. bUr yandan :; Ö/lNEK: Yıırt ... i~leri:nde fikir~. müekkillerinin vaziyetine teair C'' 
b k c l"'L- ttl I! dan.mda bu ko.yıt yokmuş! yabancı hükumetlerı uluslar ku- ;.; ay:rılrşması en bü~u e .. ""e . ı;. I! debileceğini sandığı bir hwn.ııud 

rumu Habetiıtanda herhang'ıhir H NOl Td: Gbazekt. en,~ızel g.onderıleclef<,I itte, yeniıinin eskisine uygun. tahkikini, bu dosyanm aetirUmeıi" 
... . I r. yazı ar a u ·e ıme erın osman ı · l kta d 1 d 

barakC'te enr~l oldugu takdırde • si C(lları kuflanrfmamasını rica edf! • i 0 ntaYJŞI no lln an açı an ava· ni istedi, 
talyamn kurumdan ayrılacağı ka- :5 riz. a da, iki nüfus memurunun vazifele- Müddeiumumi 111Ui}vini Feri • 

t . d d' I R h ··kA t" • li rini gerek ıolduğu gi1bi yapmadık · d b ı·· .. d" .... · · k ~ naa m e ır er. oma u ume ı m::::m::m:mı~• Qn, una uzum gorme ıgını a.J" 
Berlincle bjr yaklnhk yaratmaya işkence davası lan ileri sürülüyor. dedip, hakyerindeki davada daı · 
girişirken diğer tara.ftan 1talyan - ....- Qçüncil ceza hakyeri, duruıma- yasmı göı:den geçirl'Jlek ü.ıere .ı .. 
basını İntJiltereye tiddetle hücum Yarınki duruşmada, müt/.f!" da birkaç ,ahit dinledi. Bunlar · mak isteğinde bulupdq. 
etmektedir. . J dan biri:ı · Hayriyedir. Hay - Reiı Hikmet, aza Hüıeyil'\ ve 'fa ueiumumi görücünü. BİR DE YÜKSEK DENiZ KA- r riye, kendisinin nüfus tezke - hir, dosyanın reşen getirtilmeııinB 

MUTANLIGI bildirecek resini eııki diye değiıtirmek üzere lüzıqı görül~ediğini, eier muha' 
Roma, 16 (A.A.) - lta\yan Şile - Pendik yolu üıerinde müracaatta 'bulunduğunu, dokuz keme edil~nlerin avu~atı suret ge-

hükU1lleti, Doğu Afrika iç-ht bir bir geceyarısı bas1'ma uğrıyarak sene evli kaldıkta.n .sonra mahalle· tirirse, tabii tetki~ oJunacağun bil• 
yüksek deniz kumandanlığı çtkar· öldürülerı ve soyulan bakkal Akif de boı•ndığmı, bu cihetin nüfus dirdiler ve ~üdclejuµıumiliğin e • 
mıştır. (ihdas etmiıtir.) Bu ku- ile 'ort~ğı Sapatayın öldürül~esine kaydında belirtilıııesine lüzum gör sasa dair isteğini ıöyleD)ek üzere 
:qıandanbk Masaoua'y~ yerleşerek· ait tahkikatla alakalı bir i9kence mediğini aöyledi. dava dosyasım alıp gözden geçir 
tir. davasına, lstanbul ağ~r ceı;a bek• Şahit Nadide!, Jinyriyenin önce mesi karariyle, duru_şmayı yinrıİ ı 

yerinde bakıldsinu ya:ınuıtık. evli olclı.ığunıı, f a}Çat yeni nüfusi be~ Haziran ~ııhahına bnaktılar. 

lzmirde 
Buğday 
endişesi 

buhranı 
kalmadı 

lzmir. (Kurun) - Bir iki gün 
ekmek buhranı geçiren İzmir; be
lediyenin aldıiı tedbirlerle niha • 
yet cndi§eden kurtulmuıtur. Fakat 
piyaıada buğday azdır. Un fiatlan 
Ç\lval ba§ına .(düz: kırma) 120 ku
TUfa çıkmr§tır. Birinci nevi ekme· 
ie ae 9,5 kuruı nark konmuttur. 

Oıt- Anac!aluda bu yd kurt\k • 
hk olduğu ve az mahsul ahndığı 
hakkında gelen hA'berler üze,ine, 
bazı müea&eseler, piyasaya bui -
day vermemitler ve bu hareket, 
bqhranı doğurmuıtur. Halk ara -
ıında; _(un yok, buğday yok, fe -
hir ekmekıiz kalacak) §ekliqde çı
kan ilk §ayia.lann, kaaten pydurul· 
duğu an1&!ıhnaktadrr. 

Bu vaziyet iizerine, Ziraat Ban· 
k•ıının buğday vaziyeti tetkik e· 
dilmiştir. ÇünkU ba.nka, aon za • 
manluda buğday ıatmama.ğa baş-

1-.mııtır. Tc::tkikin neticesinde an -
Ia,ılmı§hr ki, banka depolarında 
bmirin ihtiyacını birka..ç yıl kcır • 
tılayabilecek mikdarda buğday 

vardır. Ve binaena1leyh un ve ek
m~k buhranı ~ekilmiyecektir. 

Yalnız, fabrikatör ve uncular1n 
herha.ngibir piya&a oyunlarına im .. 
kan bırakmamak için bankanın 
genel direktörü ve Bakanhklar 
nezdinde giriti~ yapılmıf, piyaıa· 
ya buğday çıkarılmuı istenmiştir. 
Bu takdirde, fiatlar eski rakamla • 
rma düşmese bile her halde daha 
tabii bir §ekil a'lacaklardır. 

Tahkikat sırasında, ıufhı oJdu · 
ğu şüphesi uyanan Mehdi oğlu ts .. 
mail isminde bir köylüye janclar · 
ma karakolunda eziyet çektirildi .. 
ği, hatta koltuklarınm altına kız• 
gm yumurta konulacak kadar iJe .. 
riye gidildiği, bu suretle zorla sı.ıç 
söyletmek istenildiği, bu davanın 
mevzuudur, 

Şile jandarma bölük kumantl~ 
nı Albdürrraı;akın bu işten dolayı 
yapılan durutmaaıp.da, kendjıi i§· 
kencenin aslı olmadığın.ı söylemi§, 
tahitler dinlenilmiş ve müddeiu • 
mumiliğin mütaleasını bildirm,esi 
için duruşma kalmıştı. 

Açılan son celsede, nJiidd.,iumu 
milikçe dosya gözden geçirilerek 
mütaleanın henüz haur1anma • 
ehğı hildirilmiş, mühlet iııtcnilmiş • 
trr. Bu istek, yerine getirilmittir. 
Duru~maya yarın devanı edlecek, 
müddeiumumi mü.taleasını ıeyliye 
cektir. 

Ş&h.si idtlia ve müdafaanın da 
yarm yapılması ve ayf!.i zamanda 
kraı·m veı." ilrnes i muhtcm~ldir. 

Yazı yazan atletler 
hakkında 

Fener bahçe 27 nci yıldönümünü 
parlak bir galibiyetle kutladı 
.... (Üstyanı 1. sayıfada) 

ateşlendirecek bir numara daha 
katmışlardı. Dünün Şöhretleri ; 
Sabihleri, Caferleri, Kadrileri, Ne
cjpleri, Yusµf Ziyaları, hatta Ze
kileri, Ulvileri, Bedrileri de alan
da görmek mümkün olacaktı. 

Saat on dörtte stadın büyük 
Türk bayraklariyle süılenmiş tri
bünleri tamamen dolmuJ sayda.bi
lecek bir hale gelmi,ti. En üstte 
Türk ve lıviçı·e bayrakları yanya
na dalgalapııyordu. 

Saat 15 de tör~mı geçitle başla
dı. Önd~ Türk ba1ra..ğı, arkada 
F enerbahçe fonu, klübü11- büyük
leri ve ~uru.cuları, kadın, erkek 
tıJ.k~ın takım futbolcular, denizci, 
tenisçiı atletlerden mürekkep üç 
yüze yakın genç, temiz kıyafetle-

ri, güzel yürüyüşleri ile süel ban
donun temposuna ayak uydurarak 
pjsti .)olaıtıl,.r. Sonra dizi kolu 
halim;le fp~hol alam1'a girerek ka· 

p~h tribünlerin önündeki "Ata
türk,, heykeline kar§ı durdular. 
Bunda11 ıonra bayrak çekme töre· 

ni yapıldı ve bayrağımız; saygı İ· 
le dinlenen milli marşımız çalınır
ken ağır ağır çekildi. Stat alkış· 
tan inliyordu. Bu esnada Fener· 
baıhçelilerden bir heyet Sarı • La· 
civert çiçeklerden yapılmı~ güzel 

bir çelen2i Ata.türk h~y'Ji~linc koy
dular. Güneş klübü için de Sarı· 
Kırmızı çiçeklerden yapılmış bir 

yapıcılarından biri olan Vasıf (jı• 
narın hatırasını arnnak için bir da• 
kika susulmasını diledi. 

Bay Hayri Cel~l sÇ>ylevindt: F e-ı 
nerbahçenin kuruluıunu anlattı ve 
çok alkı§lanan sözler~Qi fÖYl~ bi· 
Lirdi: 

"Y a§aıın Atcıti.irlı, YQf41ın ciint• 
huriyet, ;y~a§trt spor!,. 

Bay J-layri Celi.iden aonra Qü· 
net klübü batkanı Bay Cevat Ab
bas Gür~r ıöz aldı. Gençliie de
ğerli öğütler verdi ve aJkı!landı. 

Alanda, sesin her taraftan iti• 
tilmesini temin edecek tertibat ı&• 
hnmaması bir ekıiklikti. Bu~uo 

içindir ki iki söylev de ancak kür 
süye yakın olanlar tarafından iıi· 
tile bildi. 

KOÇOKLERlN MAÇI 

Güzel törenden sonra ıpor~u • 
lar alanda.n çel<ildiler. Fen•rbıtb• 
çenin en küçük takımlarından i~i· 
si günün ilk maçını verdU~r. KÜ' 
çüklerin bu karıı1aıma1arı, aj•• 
beylerinin izinde yürüdüklerhıt' 

güzel ve heyecanlı bir örnek oldıı· 
Küçükler çok güzel sayılll', jeıt• 

ler yaptılar ve alkı,Iandılar. 

Bundan sonra diğer sporculat 
tarafından eğlenceli bazı müub•• 
kalar yapıldı ve sıra tekaUtl"ri" 
maçına geldi. Bu maçla günUO 
mühim maçı Fenerbahçe - Sen~el 
maçının tafsilatını yedinci eayıf.,. 
mızda okuyacaksınız. 

Hilbir feyi inceliyerniyoruz. H ig !!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!~~!!!!!~~ 
hir fey4en ötürü ,ekiıemiyonız. Birimiz hepimi"'' 

Birtakım günlük gl!ı~e.te ve tı,_f. 
talık mecmualarda uhual at},tler 
ve teşkilatımı~a dabH olan z~tl~r 
tarafından imıalarile ıe:rek Bal · 
kan, gerekııe te~kilat İ§lerine dn. • 
il" yazılmıt yazılara. rastgeliyor. 
Herkesin düşündüğünü yazması 

kadar tabii bir şey olmazsa. da eli· 
mizdeki nizMJlnamenin bu husus • 
taki açık hükümlerine göre bayle 
yazılar yazmak yasaktır. Kaldı ki 
bu yazıların çoğu, çalışanların gay 
retini kırabilecek gibidir. Bunun 
İçin bundan sonra gerek atletiz:nı 
federasyonuna bağlı kurym ve 
kimselerin g~rekse ulusa.1 a.tleti:ı;m 
takımında çalııtınlan namz~tlerin 
hu 1ıususla.ra dair yazı yazmaqıa • 
ları tebliğ olunur. 

ba,ka ~lenk Fener bahçe çelen· '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!!!!!!IA!'~· 

ginin Y•nma konuldu. Daima iyiye, Jofruya, 
Ptm lit!Jtı afar seliyor, de1tgi bula. HtJpimiz birimiz için 1 
mıyoruz... 1 

Sellml izzet KayaciHI 

F erıerbahçe başkan vekili Ray .. / guze e.,. 
H,,.yri Celal kürsüye çıktı. Gür bir =iiiiiiiİİİ!!İ~iiiiiijjii!iiiiıiiiiiiiiiiii!iifl"~ 

b 1 k ki 
L .., ±Z&&Ü E2 

seıle söylevine aş ar en Üı:;-Ün 
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Dil işleri 

[~idülüste Kemal Reis 
Kılavuz için 

dersler 
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l_Telrika No: 136 1 1 Yazan: lıhak FERDi Son öz türkçe yazıların E'1 gü
zellerinden bir dermeç yapılma~ı· 
nı doğru bulmaz mıaınız? 8ultnn H~~uııa~, H~amrnnın ternçasın~BD 

~üsınanın se~re Dirisini seyre~iyor~u ! 
Biz gazete düzeltiç'lerinin fi

kir adamları olmal.arı lazım g<'ldi
ğini bilmem niçin bir türlü anl:ya" 
mıyoruz. 

Düşman ordusu 
Garnataya girerken .. 

Don Petronun kumandaıındakı 
ordu, sabahleyin güneşle beraber, 
tehrin ıark kapıısmdan içeriye gİ· 
riyordu. l 

En önde lspanyol gözcüleri, 
arkada haaaa alayı gidiyordu. Bu 
alayın arkasında Don Petro be7az 
bir ata binmit·· Ve etrafını birçok 
zabitler sarmıştı. Daha arkadan 
da birinci, ikinci, üçüncü İıpanyo) 
fırkaları yürüyorlardı. 

Garnataya otuz bin asker gir
mİ§tİ. 

İ•:panyol ordusunun diğe;- üç 
fırkası da şehrin etrafında konak
lamıftı. 

Garnatahlar düşmanla Sulta · 
nm anlaşma müzakerelerine c!e -
vam ettiğini biliyorlardı. Fakat, 
böyle birdenbire ve haberaizce 
düşman ordusunun şehire gireceğj 
umulmuyordu. 

Bir perşembe sabahıydı .. Fa . 
naf, dükkanlarını açmak üzere 
sokağa çıktığı zaman düşman at· 
lılanmn süngüleriyle kartılaş~ 
rak, tekrar evlerine dönmüştü 

Sokaklarda başıbof kimnyi 
dolaştırmıyorl:ırdı. 

8 ada Elhamra ıarayrnm 

Wacasından dü,man ordusunun 
9ehirc giri§ini seyreden Sultan A~ 
dullah, elini §akağına dayamış 

düşünüyordu. 

Sultanın omuzuna hafif bir ka 
dın eli değdi. 

Abdullah ba§ını çevirdiği za. 
man anası Sitti Ayte ile kar~ılaş
tı. 

Hain sultan, anasını görünce, 
elini göğsüne koyar"°k geniş bir ne
fes almıştı. 

Sitti Ayte: 
- Niçin bu kadar korktun? 
Diye sordu. ' 
Abdullah titriyordu: 

- Omuzuma Ezrailin eli ya

pııtı sandım. 
Diyerek, taraçanın duvanna 

yaslandı. 
Sitti Anenin gözlerinden ya§ 

akıyordu: 
- Haberin var mı ki, bugün bir 

tarih kapanıyor .• Bir sultanın ıo· 
nuncu günüdür. Bu tarihi sen ka· 
padın! Gelecek nesiller, ıeni tel'in 
edecekler .• ! 

Alxlullahın gözleri, yoldan ge
çen lspanyol askerlerine takılıp 

kalmı§tı •. 
Susuyordu. 
Sultanın anaaı sözüne devam el

ti: 
- Yer yüzünde senin mezarın 

belli olmıyacak ! Topraklar, şeni 
koynunda taşımamak için, gömül
düğün yeri yakıp parçalıyacak
lar. Bundan ıonra, ecdadımızın 
kanı cotsa ve yeraltından yüzü • 
müze cehennemler, volkanlar sa V· 

rulsa azdır. Kulakların, göğiitle -
rinde salip taşıyan borucularm 
neteH seslerini işitmiyor mu? Göz
lerin, ellerinde tatıdıkları büyük 
ıaliplerle yurdumuzun toprakları
nı ~ifneyen papazları görmüyor 
mu 1 Bu ecdadının hıraktığl sa
rayları; şu, içi yeniden bir devlet 
ıkurmağa yetecek kadar de,ğerli 

mücevherlerle dolu hazineleri 
düşmana teslim etmek hakkını sa
na kim verdi? Bu yurdun sahip
leri, bundan sonra, şu gördüğü-

müz çapulcular mı olacak? Biz, 
onlara uşak mı olacağız? Yanına 
bir lıpanyol prensini tımarcı ola-

rak alan ve ona atını sürdüren ba
banın bu yurda caniyle, başiyle 

nasıl çalıştığını ne çabuk unut
tun? 

Sulh muahedesini imzalayan 
Sayit Abdüsselam bu sırada tara· 
çaya çdmıış, sultanı arıyordu . 

Sitti Ayşe, Abdüsselima: 

- Buradayız .• Ne var? 

Diye seslendi. Abdüsselam, sul
tanın yanına koştu •. Onun ne ka

dar dalgın ve meyus olduğunun 
farkmda değildi: 

- ispanyol askerleri sarayın 

kapısını sardılar.. Dııarıya hiç 
kimseyi bırakmıyorlar. 

Dedi. Sultan Abdullah bu söz
leri ifitmemit gibi davrandı. Bel
ki de sahiden kulağına girmemiş
ti. 

Sultan, söylenen sözleri anlamı
yacak kadar dalgın ve sersem gö
rünüyordu. 

Sitti Ayşe çok akıllı, fakat çok 
sessiz bir kadındı. O gün, gözle
rine ve Iiulaklarına inanamıyor
d'u .. ÇOTC liidCJetnydi .. Dü,man or-
dusunun şehire girdiğini görü:ıce 
coşmuştu. Abdüsselamın üzerine 
yürüyerek: 

- Yurdumuza bu felaketi geti
renlerden biri de sensin, dedi. Oğ
lumu körüklediniz.. Aldattınız .. 
Endülüs devletinin tarihi göçece
ğini; camilerin, mesçitlerin, tür
belerin kapılarına haçlı katolik 
kartalları dikileceğini, bütün var
lığımızın mahvolacağını düşün

meden, dütmanla anlattınız? 
Ve suratına bir tokat vurarak 

bağırdı: 

- Söyle bakayım, bu hizrı:ıeti
ne karşılık düşmandan kaç para 
aldın? 

Abdüsselam şaşaladı .. Sitti Ay
~eyi o güne kadar bu derece hid
detli ve sert görmemişti. 

- Ben düşmandan para alma
dım .. Alan varsa ..• 

Sözünü tamamlıyamadı.. Sul • 
tan Abdullahın yüzüne bakarak 
başını önüne eğdi. 

Sultan Abdullah, korkulu bir 
rüyadan uyanır gibi, birden si!'dn
di .• Ve Abdüsselamm yakasın ian 
çekerek: 

- Muhafızlarım neı ede? dedi, 
ben canımı ve sarayımı onlara tes
lim etmi,tim. 

Ah :lüsselam: 

Yeni evim, boğaz.da, eğik bfr 
yüzey üatündedir. 

Uyuk ve uygun kelimeler~ ara
•ında ayrımı söyler misiniz? 

"Bu hareketiniz kanuna uygun 
değildir.,, 

"Bu masanın tahtaları birrbiri
ne uyuk değildirler.,, 

Bu mektubu yollamak için i
nal bir ki1111Se bulmalısınız. 

Devrim, inanlı fikir ada.mfor1 
iater. 

Işın sular, aağç gölgeleriyle oy· 
nayarak ... 

Layiaizmin en iyi berkitf'' si, 
memlekette vicdan özgenliğini 
ıayd ırmaktır. 

Sanat için en iyi öden, anlayan-
lar tarafından değerlenmektir. 

Bu misallerde geçen kelimeler: 
Dermeç = Muktetafat 
Düzeltiç = Musahhih 
Eğik = Mail 
Yüzey = Satıh 

Uyuk = Muntabık 
Uygun = Mutabık 

inal = Mutemed 
inanlı . Mutekit 
Işın = Muzi 
Berkite = Müeyyide 
Öden = Mükafat 

D"üşün = Mülahaza 
Nasıl düşii111lerle böyle bir işe 

lfİrİpnİf oldııl9nuzu bir türlü kes· 
tiremedim. 

Etleç = Mülahham 
Etleç adamların har;talığa 

yanıkları az olur. 
:{< :(. ~ 

da· 

Sıralaşma = Münavebe 
Ahmetle ayni gece i1inde sıra· 

lafm!I yapıyoruz. 
~ :(. :(. 

Alanç = Muıadere 
Alancetmek =- Musadere etmek 
Osmanlı imparatorluğunun son , 

zamanlarına kadar alanç usulü 
devam etti. 

Mecleniğ memleketlerde kimse
nin malı alancedilmez. 

Dam = Müsakkafat 
Hükumet dam vergilerini indir-

miıtir. 

Savurgan = Müsrif 
Savurganlığın sonu, 

tır. 

el açmak· 

'Alman meselesi hakkındaki f!Ö· 

rü§'lerinizi öğrenmek istedim. 
Son Alman gezinizdeki görüm'

leriniz hakkında bir konferans ve-
rir misiniz? 

Görüt = Tarzı rüyet 
Görüm = Müşahede 

-ULUS-
- Saray ahırlarında dö·t yüz-------------

atlı hazırladım.. Fakat, sarayın Bir adam vapura binerken 
dış ~<-.pılarmı düş~an kesti. düşüp boğuldu 
Dıye cevap verdı. Evvelki gece Kadıköy iskele-
Sultan Abdullah, delirmiş gibi, sinde ölümle neticelenen bir kaza 

gözle"' dışarı fırlamış bir h:\lde o]muttur. Yumurtacı Yani adlı 
veziriain kollarına sarıldı: b~ri, gece 22,35 postasını yapan 
-\1uhafızlarıma emir ver .. Ar· Bağdat vapuruna binerken ayağı 

ka kapıları kırıp dr!arıya çıkım- kayarak denize düşmüştür. Der
lar ve aslanlar gibi, dü!ınan as- hal vapurdan sanda.) indirilerek 
kerimn üzerine yürüyerek, hepsi- kurtarılmak istemiş ise de Yani 
ni birer birer kesip parçalasın!ar ! yirmi dakika sonra ölü olarak çı-

(Arkaaı var) karılmıştır. 
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Bu kız da ne çabuk buran1n samimi 
meftunlarından olmuştu ? 

Uzaktan bir korna sesi işitildi. 
D.Jktor: J 

- Gördünüz mü? Tahminimde 
aldanmamışım; bu bizim otomo -
bilin kornas:dır, dedi. 

Otomobilden athyan Cemil he· 
men Bin nazın elini sıktı: 

- Oh, oh! Kızım da burada! 
Nekadar canh görünüyor. Bir gün 
de bu ne fark? 

Dedi ve sivil memuı·a dönerek 
ilave etti: 

- Görüyor musunuz? Dün ıa • 
bah daireye gelen Binnazın bu kız 
olduğuna inanrr mısınız? Vallahi 
doktorumuz pek yamanmış.. Ha, 
doktor takdim edeyim• 

Nezir buna sıra bırakmadan e · 
lini memura uzatt: 

- Hüsnü değil mi? Ben dok· 
tor Mehmet Nezir! Fakat böyle 
kapıda mı konuşacağız? 

Binnaz, misafirlerinizi içeriye 
davet erseniz e .. 

Cemil hayretini gizliyemiyol" • 
du: 1 

-Binnaz, kızım, doktora sor
sam "meslek sırrı,, diyecek, bari 
sen söyle bir günde, böyle az çok 
hissedilecek kadar canlılığı nasıl 

elde ettin? 
Binnaz hiç düşünmeden cevap 

verdi: 
- Ben hasta değildim ki: Biraz 

zaafım var, olsun; şimdi kendi e

vimde gibiyim. Düşüncem yok, ra
hahm yerinde; kendime İyi bakı
yorum; Pek yakında toplıyaca -
ğım. Bu da size karşı olan minnet
tarlığımın artmasına sebep olacak· 
hr. 

- Öyle minnettarlık, falan yok; 
sen benim kızıınsm. Seni böyle 
görünce ben de iyi olacağıma ka · 
nıyorum. Artık kendimi doktora 
teslim etmekte tereddüt etmiye~e
ğim. 

- İnanınız, gerçekten inanınız. 
Ben burada şifa ve saadet bulaca· 
ğıma iman ettim. Doktoruımuzun 

Kabul edecek] erinden emin olsam, 
bütün hastaları buraya gönder -
menizi rica edecektim. Burası bir 
hastane değil, her tarafından ha· 
yat fışkıran ilahi bir kaynaktır. 

Hüsnü hayretle Binnaza bakı -
yordu. Hacı Yaşar Ağa hastanesi · 
nin bütün hastaları gibi, bu kız da 
ne çabuk buranın samimi meftun· 
larından olmuştu! Burada dünden 
heri neler geçmişti. O da söze ka · 
rıştı: 

-Tabii doktorun tedavisinden 
memnun kalmışsınızdır. 

- Hangi tedavi? Doktor henüz 
huna başlamadı ki ... Hem ne lü -
zum '\·ar? Ben hasta değilim. On· 
ce çektiğim ıstıraplar, E,.Onra ev -
ham beni bu hale koydu. Şimdi 
vicdanrahatma kavuştum, elbette 
iyi olacağım. 

Nezir, sivil memuru göz ucuyla 
tetkik ederek Binnaza cevap ver · 
di: 

- Hastaları buraya getirmek i
çin benim kabul edeceğimi neden 
düşünüyorsunuz? Burasını kendi 
eviniz gibi tutacağıntzl söyleme · 
dim. Yerimizin müsaadesi dere • 
cesinde hasta alabilirsiniz. 

Cemil de söze karı§tı: 
- Çok doğru. Ben de Binn.az· 

dan kabul olunmamı rica edece· 
ğim. Hunu buraya gelmezden ön · 
ce yapmak lazımdı, ama ... 

Binnaz hemen cevap verdi: .. 
- Siz hastanenin pek değerli 

bir miıafiriıiniz. T e§rif edeceğini
zi doktora bildirdiniz ya? .. 

Sonra titriyen bir ıeıle ilave 
etti: 
· - Dün bana şifa ve saadet va· 
det.miştiniz; bunu elde ettirmek 
için tenezzülen buraya kadar ge • 
tirdiniz. İtte görüyorsunuz ki ha · 
yatımı kazanmama sebep oldu • 
nuz. Sizi manevi değil, gerçekten 
baba bilmek boynumun borcudur. 
Babamın arkadaşları bence ne ka· 
dar değerli iseler, ıizin de dost • 
larınıza o derece hürmette bulun· 
mak vazifemdir. Size refakat e • 
den zata da ayni hürmeti arzeder 
sem reddetmez ıanırım. 

Binnaz bu sözleri heyecanla söy
lemişti. Samimi olduğundan fÜP • 
he edilemezdi. Daha dün poliı 
müdüründen himaye dilenen kim· 
sesiz bir kız, bugün yeni bir i· 
nancm verdiği kuvvet ile h!lyatı 
önemlemeye (ehemmiyet verme· 
ye) ba,Iamıf, iyi bir aile kızının 

gösterebileceği duyguları gizle • 
memiıti. Qmil ona takdir ile bak
tı, Hüsnü memnuniyeti, ayni ne· 
zaket ile göstermek için dedi ki: 

- Dün daireye geldiğiniz za • 
man ben de orada idim. Bir hasta· 
neden anlaşılmaz bir surette çık
mıştınız, müdürümüzden hiyame 
istiyordunuz. Doktorumuzun yük · 
sek ruhunu, büyük'lia2a.Katini bili
yorduk. Bunun içe ıizt büiaya 
getirmek en doğru bir yoldu. Bıaı· 
ka türlü de yapılamazdı. Netice • 
nin böyle bir saadet getirmeıi bi· 
zim için bahtiyarlıktır. 

- Evet, unutmadım, ıiz de &

rada idiniz. Beni buraya vermek 
için polis müdürü ile gizlice görüı· 
tüğünüzü de farkettim. Size olan 
borcumun da büyüklüğünü anla -
maz değilim. Bana iyilik etmit o • 
!anları bugün burada görmek de 
ayrı bir saadettir. 

Sözünü kesmeden doktor\ln yü
züne baktı, gülümsediğini gördü 
ve devam etti. 

- Bu ziyaretiniz bir iki saat 
fazla olursa, bahtiyarlığım da o 
kadar alacak; Sizi yemekte de ya· 
mmızda görmek bilıeniz benim i· 
çin ne büyük bir sevinçtir. 

Bin.naz, doktoru memnun et .. 
mek için, kendisini zorluyarak bu 
teklifi yapabildi. Cemi1, bunu dok 
tor tarafından telkin edildiğini an. 
lamamış değildi; her halde bun · 
da bir maksat olacağını seziyor • 
du. Bunu kolaylaştırmak için de· 
diki: 

- Kızımın hu nezaketini ka • 
bul etmemeye hiçbir sebep yoktur. 
Sivil memurumuz ıüpheaiz bu ıe • 
vimli davetten atifade etmek iati
yecektir. 

"istifa.de,, aözü Hüsnüye gizli 
bir im (işaret) demekti. Hemen 
cevap verdi. 

Teşekkür ederim. Yeniden ha • 
yata kavuşmuş olmanız feref ine, 
bu güzel davetinizi memnuniyetle 
kabul ediyorum. 

Doktor, planının muvaffak ol· 
duğunu görünce aöze karıfh: 

- Binnaza ben de teıekkür ede· 
rim. Artık bize güzel bir sofra ha· 
zırlatmak zahmetine katlanmasını 
da ben rica edeceğim. 

.(Arkaaı var). 



anakkale Halkevi bir 
tetkik gezisi hazırlıyor 

.ç..lılıale illı olmlu .an .ani talebai, ~tatlan aonra 
ÔfTetmenlm oe kü.ltür tlirelıtörüyle biraratla 

Aıafıila; illı olıalan •ergi.İntlen bir lıöt• 

Çanalclcale (Özel) - ilk obl- aa, latanbul ıarlanna uğrayar&'k 
ı~'~, er1ti •• dldt. Wçlii ı• ~ ... ,..._ ...- 'PP • 

Jir~~Btrfl•Yt.. ha•a açık bu· mak üzere ıimdiden hazırlık yap· 
lundurulduktan aom'a bpanmıt • maktadll'lar. Bu ıeziye katılacak· 

· br. Serailer 1N yıl fUllDIZda de • 
rin ilsi uyaıldll'llllfbr. Çocuktan
mizm yaptıiı eıerleri tönneye ıe· 
tenler 573 kadm, 254 erkek olmak 
iizere 827 kitidir. 

• • • 
Bir haftadanberi esmekte olan 

poJrU henüz dmmamıt, dalsalar 
danılmamıfln'. Polita vapurları it
lEeleye süçliikle yanqmaktadır • 
lar. . . .. 

H .. eri üyeleri Ballke.ir, Bur· 
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fula ça}lflllltb. Bazı istihbarat 
'leri için anterpolara, kapalıçarıı 
7-&. üniTeniteye lııottu. oııen üze· 
ri aç l>iiliç, ucaktan yarı erlDllf 
tiir li&lde BalniU JObtunu İDİJor
da. Keetane aiaçlan bldırmu 
aölıelendiriyor. Sucular, terbetçi· 
ler, INslu ! niduile bardak tıkır· 
datıyo~Caddetenıhaca. Tektük 
Jokut JÜan ıelenler var. Boyun· 
ımn. mendil dolamq, huır f&P • 
a ile yelpazelenen viliyet me • 
ID1B"lan, Wrkaç pzetec:i. 

Matl»a•nm bpumdan sher ıir 
mez Necdet lot !tir aerinlik içinde 
oh! dedi. Sokak iti utık bittiiin • 
den mua mıında çalqmak kal • 
mıilL Şmdi l>iru Grim peynir 
.......... 81r W...e, hir ıisara, 
,ar. laat olaan iltlnıliat. 

Yman kata çıbaazdan enel, 

larm sayıaı 30 u bulacağı aanıh • 
yor. Gezi ve tetkik prorramları 

halkevince hazırlanmaktadır. 

• • • 
Halkeri, tarımızın en ıüzel, te

miz ve ha-.ab yerinde ıenit bir 
teniı kordu ve voleybol hazll'lıiı • 
na bqlamıf ve alamn etrafını çe· 
virerek ekliklerini tamamlamağa 
çalıtmaktadır. Alan, yakında üye

lere açılacaktır. 
• • 

Yazan: Safiye Erol 
mürettiphaneye inip provaları 

prmek istedi. Kendiaine dediler 
ki: 

- Hemen yukan çıkın. Fahred 
din bey ıizi bekliyor. Birkaç defa 
aordurdu. 

Fahri Bey, ıazetenin aahibi, 
acaba ne aiyliyecekti? Mühim bir 
teY olmalı. Keneli odaama bile ui· 
ramadan fll'ladı. 

Gazetenin sahibi ve müdürü, 
yazıhaneıinin üzerine Necdetin 

' imrendiii tarzda bir kahvalti ha -
zırlatmıf, yiyordu: Gevrek, buzlu 
1:,-nonat~, üzüm, peynir. Necdete 
ikram etti. Bu meaele de bitip 
kahveler ıelince Fahri Bey yazı· 
har.~ \"..:erine yıjılmıt evrakı ita· 
ret ederek: 

- lnanmazam, tafradan ne mü
racaatlar var. Gazete de baıılmk 

Cihanbeylide 
Hava Kurumuna 
yazılan yurttaşlar 
Cihanbeyli, (Kurun) - Sayın 

Baıbakan ismet lnönünün uçak 
kurultayındaki söylevinin kaza • 
mızda uyandırdığı canlı duygu ile 
C. H. Partiıi salonunda bir top • 
lantı yapılmıt, konupnalardan 
sonra bu uluıal yurt itile uirat • 
mak üzere bir komite ıeçilmiftir. 
Komite hemen yayıma geçerek 
ilk toplantıda 27 üye kaydetmif 
bunların yükenleri 480 lirayı bul
muıtur. 

Komite her yönden çahtarak 
propaıanda yapacak ve köylere 
kadar kol uzatarak üye aayııını 
çoğaltacaktır. 

Komite üyeleri ıunlardır: ilçe
bay Baki Bll§aran, C. H. P. bat • 
kanı AliFuat Ünal, Jandarma K. 
Hamdi Polat, Ziraat Bank. M. 
Remzi Demirok, Ziraat memuru 
Krif F ırıncı,ıağlık memuru Kazım 
Kurultay, Maliye sandık emini 
Şükrü Çetin. 

1hıVA·'tt!hlilfe•int ~ft · -üyeler 
liateıine ilk yazılanlar ve taahhüt 
ettikleri para ıunlardır: 

Uçe bay Baki Baıaran 20, C. 
H. P. baıkanı bay Ali Fuat Onat 
20, Ziraat Bank. M. bay RftlZi 
Demirok 20, aa.ihk memuru bay 
MMımet Ali Y ıldırrm 20, ziraat 
m~uru bay Arif F ınncı 40, jan
damıa K. bay Hamdi Polat 20, 

Hikim bay Kanber 20, hususi 
idare M. bav Kamil Kolancı 20, 
züıt kitibi •bay lbrahim Erdofdu 
20, 'huıuıi l. talııildan hay Ali Ka· 

luti Gürel 20, Tayyare şube mu • 
huhai.bar.tthçfll'Ö:t ~ ıo, 
ebe bayan Nigir 10, hayvan sai • 
lık M. bay Veli Güner 10, Maliye 
veznedarı bay Şükrü Çetin 20, far
bay Bulduk Erdal 20, arzuhalci 
bay Nazmi Oml 10, nüfus aekre • 
teri bay Rahim 20, uğlrk memu • 
ru bay Kizım Kurultay 20, gelir 
iıyarı bay Mehmet Ali Akıncı 20, 
Ziraat Bankası M. bay Hamza A· 
kıncı 20, tapu memururu B. Huan 
Ergin 1 O, Okutan bay lıhak Acar
alp 20, nüfus meuru baY. Turpt 
Ceran 20, müstantik bay Kizmı 
20, kuap bay Abdullah 10, Sü • 

üzere hemen herıün hikayeler, 
tiirler, hatti piyesler, evet piyesler 
bile ıeliyor. Bunlan kullanmaia 
kalklfl&k halimiz dumandır. Her 
bıyığı terliyen delikanlı oturuyor, 
çalakalem bir tiir, mevzu da ne
dir biliyor muıun? Atk ! Daima 
aık. HahhaY. ! Bu ne ateı, ne ıale
yan. 

Necdet biraz sıkilarak ıülüm • 
aedi. Kendi kalemi de zaman za· 
man kağıda, mürekkebe, kıyar, 
böyle fİİTler, hikiyelf!r patlatırdı. 
Bununla beraber, utandığım bel • 
li temek iltemedi, 

- Evet, diyordu. Aktamcı Vi· 
li da, hani bizde içtimai. heşeri 
mevzular? diye tepiniyor Bazı 
mütefekkirlerimiz, fenne kartı göa 
terilen likaydiliğe küsüyor. Gaze
teler, mecmualar, pirane lusmen 
itıkane teflerle dolu. Geniı bir 
halk tabakuı bunlardan hazedi • 
yor. Muharrir ne yapsın? Hele pi
yıua muraniri oluna. Ratbet gö
ren ne iae onu yazar. 

Fahri bey baiah gözlüğ\Anü çı
kararak menclilile ıöz çukurların· 
daki teri aldı. Sonra mendiH dik • 
katle katlayıp cebine koydu. Giz • 

kadın, bir erkeğı 
dövmüş mü? 

Sütçü Ahmet, F atmanın çeşme ba
şında kendisini dövdüğü iddiasındadır! 

Ahmet imıinde ıenç bir aütçü, J 
Fatma isminde ıenç bir kadmdan ' 
davacı... ikisi; Sultanahmet ikin
ci ıulh ceza hakyerinde karıılaı · 
tılar. 

Hikim Salahaddin Demirelli, 
sordu: 

- Siz, daha barı!madınız mı? 
Bu aorıuya Ahmetten önce 

Fatma, ıülerek cevap verdi: 
- Zaten biz dargın mıyız ki? 

Bilmem! Ben, hu adamdan ber
gün ıüt alıyorum. O da vermemez· 
lik etmiyor. Kendiıiyle konuıu
yoruz da! Hem aramızdaki vazi · 
yet böyle, hem de benden davacı!. 

Kadm ıözünü bitirince, erkek 
gayet ciddi bir tavırla ıöyle söyle -
di: 

- O baıka ıey ! Ben, gene ha · 
rıtık değilim. Bana borcunu ver -
meden de, davamdan vazıeç ~ 
mem ! Versin alacağımı, o zaman 

kalamıtlar, o onu itiyor, o onul 
Sonradan bu ıütçü Ahmet, F atJD8 
kendiıini çeıme batında dövdü, di 
ye arzühal vermif. Sahiden döf"' 
müt mü yoksa dövmemit mi? Ar 
tık orasını ben bilmiyorum doğru· 
ıu ! Çünkü, çocuklu kadınım. Ka"" 
ıa edenlere iyi bakmadım. Yal • 
nız fÖyle uzaktan bir topluluk, bit 
itiıme ıeçtim ! 

Şahitlerden Ha ticeye ev numa .. 
raıı yanht kaydedildifinden ye 
Mecnuneye de, iımi Mahmure di • 
ye yazıldığından, tebligat yapıla
mamıttı. Hakim Salahaddin De· 
mirelli, bu tahitlere yeniden celp· 
name çıkanlması kararile, duruf .. 

·Koridorda ıütçü Ahmetle Fat • 
ma araıında bir münakatadır bar 
ladı ve iki tarafla onların yanı ıı• 
ra yürüyenler, hararetli hararetli 
konuıutl,a adliye daireıinin mer
divenlerini indiler! 

belki! ;:=::==========_. F'atmiı., ııitçiinüri ileri ıürdüğü 1 • OKULLAR I 
bu tarta kartı hiçbir fey söyleme-
meli tercih etti. Hikim, ıahitleri Nafıa Fen okuluna 
dinlemeie baıladı. • rtl 

Once Emine iıminde bir kadr gırme Ş8 an 
nı ıeldi. Kucaimda kundaklı ço- Oku! yatıl~ ~e paruızdır. 8'I 
cuiunu tutan Eminenin peıi ııra . okula ıırmek ıçın en az orta okul 
da, salona bet yqmda kadar bir mezunu olmak, yafı 17 den küçük 
çocuk girdi. Kih Eminenin eteii - ve 25 den yukarı olmamak lizmtt 
ni çekerek, kih davacmm önünde· dır. 
ki maaanm kenarını tutatak salon Yazılma zamanı bir Eylülcleit 
da yalnayak dolaf&ll hu çocuk bir on bet Eylüle kadardır. Obla 
aralık ıitti, hakyeri saıoOU:,un girmek için riyaziye derslerinden 
kapııını ite ite tamamile kapattı. en az, iyi derece ile çıkmıt olQıak 

~··-~· re; bpmın atdiır'llalma11 Wfiikti. 
. Mü'bqir, kapıyı açtı ve çoç\Jip e
linden tuttu, koridcl'.l çıkardı. 

Çocuk orada oynarken, Emine 
bir iskemleye oturtulmuı, kuc.ağın 
da kundaklı çocutunu sallıya ıal· 
lıya phitlik ediyordu. Şunları 
.. 1 d. 1 soy e ı: 

- Bir ıün çefme batında ıu 
dolduran birkaç kitinin bulundu· 
iu taraftan ıeıler ıeldi. Uzaktan 
ıördüm, iki kiti !biribirlerini ya · 

lüklü komonbayı bay Olman Yai· 
cı 30. Y ekiin 480 liradır. 

• • 
li bir alayla için için ıülüm~r gi· 
bi idi. Birkaç aaniyelik bir •üldit 
boflqundan aonra vantilatörü dur 
durdu "te ıeıini biraz alçaklata • 
rak: 

- Necdet, dedi, ıana bir Ş!'y ıo· 
racağım. Bilirim, kaçamak yap • 
mazaın. Doiru düriiat cevap ve • 
recebin. Söyle, bugünün ı~nçlik 
hayatında atk mühim bir ro' oy • 
nar mı? Bugünün ıençleri ıever 

mi? Ama törle ıeliıi ıüze1 ıat • 
hi bir sevmek deiil, derin içli bir 
duygu. Kııa aöyleyim: Buıünün 
ıençleri hakiki bir atk ihtiyacr 
duyar mı? 

Necdet baıım önüne eiere-k dü
tündü. Sonra batını kaldırd&. Ken· 
disini tanıyanlam o kadar sevdiii 
aamimi çehreaile açık açık i:niri • 
nin yüzüne, baktı. 

- Ne büyük aual ~oruyor .. unuz, 
beyefendi. Yalmz bilmeliyim ki 
bu sualiniz benim phcıma mı, yok 
sa bütün zamane ıençliğine mi? 

Fahri bey bir fey tartar gt~i du· 
dağmı büküp 'bqım ağır ağı':' sa -
ia aola efdi. 

- Hem o, hem o, Dedi. Bana 

.auJa Lü, ~.. ..~ •••••• t· 
iu aınaçta cebir, hendeae, hesap, 
muaattah hendeaeden aonılar ao
rulur. 

Sınaçta muvaffak olanlar oku
la alınır. Muvaffak olamıyanla• 
nn belıeleri ıeri verilir. 

Liıe mezunlandan sirmek iati· 
yenler yablı olarak ımaçaız l:tiri ... 
ci ımıfa ılrelhlir. 

Okula ıirmek için ıu belpleri 
ıetirmek gerektir: 

Okul tahadetname.i, sallık ra· 
poru, &fı kiiıd~ yedi fotoiraf ve 
iyi ahlaklı olcluiuna dair poli1Ç• 
onaylanmıf bir belıe •. 

ıençlikten balıaet. Kendi fikrini de 
IÖyle. lnıan benim yqıma ıeJince 
bu ıeyleri biraz zor anlıyor. 

- Bir dakika müaaacle ediniz, 
dütünecejim. 

Necdet bir ıiıara yaktı. Birkaç 
nefeı çektikten sonra dedi ki: 

- Ben ıaliba hiç de uri bir 
ıenç deiilim. Nefaimde bası ba· 
zı - belki tevarüs yolile edinil • 
mit - bir tarkb. mizacı .aı ~iyo • 
rum. Benim fikrim zamane 
gençliii için miyar olur mu bil .. 
mem. Yalnız, yeni nealin },aleti 
ruhiyeıini, kendim de bU neıle da
hil olmak dolayııilt-, anb)~rum. 

Evveli qk ! Her baharda alaçla• 
rın yapraklanmuı, çiçekleri"'. mç• 
muı naııl ezeli bir nizam iw atlı 
da ıeıÇik iç91 öyle ezeli bl- ni .. 
zamdıt. f6evıim icabatınd&ndll' 
diyece .... F.akat busünün ıenç • 
;eri ıuurha,)rir eurette qk ihtiyaCll 
duymuyor zannederim. Bun~ mu
klbil ıüzellik için kuvvetli bir ill"' 
cizap tqıyorlar. Gizellik iı~vakı" 
nı rloyurmak için ıençler kenJilr 
ri.w?i apon., ainf"ID&Ja verdiler. ı 

(Arkaı rxır) 
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MaÇ güzel ve heyecanlı oldu. Sarı - Licivertliler 
lsviçrelilere karşı parlak bir zafer kazandılar 
Artık sıra günün büyük maçı -

a gelmişti. İçlerinde yedisi bey -
elmilel olan İsviçre takımı koşa
ak alana girdi. Vişneçürüğü göm
k, mavi don giymişlerdi. Bu iti

aı-la evvela renklerile bir husu -
·yet yapıyorlardı. Halkı selam -

ladılar ve alkışlandı]aı. 
Arkalarından, coşkun alkışlar 

arasında Fenerliler çıktılar. Ta -
kım şöyle kurulmuştu: 

- Bedii - Fazıl, Yaşar - Re· 
şat, Esat, Cevat - Fikret, Naci A
li Rı~a, Şaban, Niyazi. 

F azıUa Cevadm cezaları affe • ı nu açamamaları, ve kapalı oyna • 
edildiği için takımda yer almışlar· mala~~ idi: Bun?an başka uzun v'e 
dı. Mutat törenden sonra hakem sıkı şutlerı yersız ve zamansız 0 ~ 
Şazi Tezcanm idaresinde maça luyor, kaliyi tutmuyordu. 

başlandı. Fener bahçeliler bu dev· 18 inci dakikada Fikretin mü • 
red~ rüzgar altına düştükleri için kemmel bir frikiki İsviçre · kalesi· 
seyirciler arasında büyük bir te - nin direğine çarparak geri döndü. 
Hiş ve heyecan görünüyordu. Fakat Fener bahçe rüzgara rağ . -

Bir iki deneme hareketinden men kendisini rakibinin oyununa 
sonra Fenerbahçe ileri atılmaya kaptırmamaya ve tekrar rakip a ,

'başladı. En çok sağlal'Clan yarma landa yerleşmeye muvaffak oldu. 
hareketi yapıyoruz. Bununla be • 19 uncu dakikada İsviçreliler 
raber Şaban bugün pek iyi vazi • aleyhine açık bir penaltı oldu. H>!r 
yette görünmüyor. Ya fazla sürüş kes go] .. Diye dudaklarını kımıl -· 
yapmatkan, yahut topu stop ede- datırken Fikretin şütü kale dışın- · 
memekten kaybediyor. Henüz İs- dan akıp gitti. Fakat bir dakika 
viçre takımmda da bir fevkalade- sonra Fikret oyunun başrndanberi 
lik yok. Bununla beraber kesiş ve Fener takımım saran şanssızhğı 
vuruşlarında olgunluk, ihtiyat, he- şahsi ustalığı ile yırtmaya ve F e • 
sap şimdiden ğöze çarpıyo:r. nerlilerin hak kazandıkları sayı -

Mütekaitler maçında: Yusuf Ziya (Başbaşkan 
direktörü) bir hücum yapıyor. ... 

Beşinci dakikada bu ilk tazyiki· yı çıkarmaya muvaffak oldu: Or
mh eserini verdi ve İsviçre kale . ta.dan pas aldı. Üzerine gelen mü
sin1n allak bullak olduğu dafii atlatıp geçere~ s~a "~ı~r~l r 
hir saniyede top da ka . dr, çıkış yapan kale.ıciyi güzel bir 
leden içeriye girdi. fakat halkın manevra ile açıkta bıraktıktan son 
çılgınca sevinci boşa gitti. Çünkü ra topu boş kaleye soktu .. 
vaziyet ofsayd olduğu için hakem Bu gol çok alkışlandı. lsviç • 
bu golü saymadı. reliler oyun başlar başlamaz so • 

Mütekait oyuncular biri
birlerini yenemediler! 

işte asıl güzel oyun da bu da _ luğu bizim kalede aldılar. Sağa -
kikadan sonra başladı. İsviçre ta- çıkları mükemmel korner atıyor. 
kımı, tehlikeyi sezmiş gibi can • Arka arkaya üç kornerin üçü de 

landı. Oyuncular teker teker ken- çok tehlikeli geçti. 
dilerini gösteı·emiyorlardı amma Birinci devre bu vaziyette bit· 
takım halinde merkezi Avrupa 0 _ ti. Fenerbahçe rüzgara karşı ol. -

Mütekait oyuncuların alana çı • ı 
kışları da, oynayışları da gol ya-
pışları da alam dolduranların hep· 
sini coşkun bir neş' e içinde bırak· 
tr. Geç~n on on beş yıl i_çinde .hep

si bellibaşlı birer şöhret olan Lu 
oyuncular şimdi ne kılıklara gir -
mişlerdi. Göbek mi, katmer kat

mer ense mi .. Hiçbir şey eksik de
ğildi. Spor, insanları işte sonun • 
da boyle kanlı canlı ve gösterişli 
yapar, işte sporun bir faydası da

ha .. Diyenlere hak verdirecek b~r 
görünüş! 

Fener bahçe mütekaitleri şöyle 
bir takım yapmışlardı: 

Nedim - Cafer, Kamil - Sü· 
reyya, Sadi, Kadri - Hikmet, Bed 
ri, Zeki, Suat Sabih. 

Buna karşı Güneş forması al • 
tında _r~ ..._ şöyle_ bir tilkım kurul -. 
muştu: 

Ulvi - :-Iüseyin, Me·hm
0

et Na • 
zif - Ahmet Arif, Kemal Rifat, 
Hayri - · Müfit Latif Necip Zi • 1 I J 

ya, Saıbit. 

Oyun, başlangıçta bir hayli gül
dürecek sahnelerle açılıp kapan
dı. Oyuncular şöyle ateşlendirili -
yor, hızl~mdırılıyorlardı: 

- Yaşa davul.. yunlanna canlı ve bir örnek ve • makla beraber İsviçre takımından 
- Haydi şişman koş. riyorlardı. Güzel, hesaplı paslar, . ~stün oynamış, sayı y~pmış ve bir 
- Cafer beç ! şurada burada müsel1es1er görü . çok sayı fırsatı kaçırmıştı. 
- Melimet Nazif .. Ye.. nüyor, açıkların bilhassa sağaçık - :f. :ıt- :t-

• Necip Şahinin kafa vuracağım larının Reşadr, arkasından Fazılı ikinci devre, bütün Ôyuncular 
diye top başının hizasını bir met· atlatarak Fener kalesine kadar so· yorulmuş gibi, ağır ve yavaş ha . 
re geçtiJiten sonra boşuna havaya lculuşu heyecan uyandırıyordu. B•.ı reketlerle açıldı. Bizim takımlara 
zıplamalarına, Yusuf Ziyanın eski sağaçık 'biraz da seri olsaydı tu _ böyle ağır oyun hiç gelmez. Bu 
günlerini hatırlatan ağır, emniyetli tulmaz bir oyuncu olacaktı. İs _ devrede Yaşarın yerine Lebip a -
şaşırtma hareketlerine, topu, biri- 'Vİçrelilerin en zayıf tarafları oyu • lındığı için müdafaamız da zayıf-
birlerine ikram ederek boş bırakıp lamıştır. İsviçreliler ağır oMuğu i· 

rakip oyunculara kaptıran meş.hur ı Teb·rl· k çin pek tehlikeli görünmeyen hü-
müdafilere doyum olmuyordu. cumlar yapıyorlar. Oyunu hızlan· 

Bununla beraber dakikalar geç- KURUN yirmi yedinci yıl dö. dırmak, açmak lazım. 
tikçe F enerbahçe takımının oyunu nümünü kutlayan ve yeni yılı- Sekizinci dakikada . Cevadın 
daha düzgünleşti. Zeki daha he - na büyük bir zaferle giren Fe . lüzumsuz bir favlü Fener bahçeye 
nüz mütekait sayılamaz bir varlık- nerbahçe kulübümüzü candan bir sayıya mal oldu. Bir frikik a -

· k tıldı. Soliçleri kaptı, şi.it: Gol. 
h. Cafer eski. günlerini hatırlata • 1 ·utlar ve daha üstün zaferlerle 

Vaziyet bir bire olunca Fener· 
cak kesişler, vuruşlar yapıyor. 

1 
yükselmesini diler .. 

Bedri pek ala oynıyor, Sabih bir bahçe canlandı ve hızlandı. Yani 

iki antrenmandan sonra takımda 
pek ala eski yerini alabilecek bir 
canlılık ve bilgi gösteriyordu. 

Karşı tarafta ise en çok Ulvi, 
Mehmet Nazif, Sabit, Yusuf Zi • 
ya göze çarpıyordu. Top Sabit - · 
Yusuf Ziya - Necip kombinezo· 

MNIW U11Uilllfhı 1 iUl1ıll1ıılllSUHIUı"•IMMllllUllltlllllhlllllUlldllıLOU1ı.tıuW..utmuııum11• lazım olan oyun tarzına girdi. Ev-
rede bir penaltıyı dışarı atan Yu- velce esen kuvvetli rb:gardan şim· 
suf Ziya bu devrede · bir başka di eser yok. Fener bahçe bu yan • 
penaltıyı Fener ağlarma takıyor- dan da şanssız çıktı. Fakat ço • 
du ! Zekini bir iki mükemme! şü- cuklar dakikalar geçtikçe tekrar 

tünü Ulvi eski günlerini hatırla • iyi, hızlı, hesaplı bir oyuna doğru 
tan ustaca plonjonlarla tuttu. Fa- gitmeğe başladılar. İsviçre hatla -
kat oyun sonuna doğru F enerlile - rı gittikçe geriliyerek l<endi saha
rin zorlu bir hücumları beraber · \arına sokuldular. Esat her tarafa 
lik sayısını temin etti ve maç böy· yetişiyor, muhacimleri mükemmel 
le 1 - 1 beraberlikle bitti. Dü - besliyor. Reşat da en iyi oynıyan· 

RESiMLERiMiZ: Sol ba1tan Sol baştan aşağı doğru: Servet 

nuna girdi mi kahkahalar başlı

yordu. Bununla beraber Sabitle 
Yusuf Ziya göbeklerine rağmen 

ne güzel aldatış ve sürüş yapıyor
lardı .. 

nün şöhretleri alkışlar arasında lar arasında. 

&Qğa doğru: Mütekait lutbolı.·ll.lar - Fener maçında bir enstan'ane, 
birarada - Fener .sporcuları geçit küçüklerin geçişi - bir enstantane 
töreninde - Fener büyükleri ve daha< .. 

kurucularının geçiıi .. 

Birinci devre sıfır sıfıra bitti. 
ikinci devrede oyun daha gü -

zel oldu. Oyuncular epeyce alış -
mışlar, geli~mitlerdi. Birinci dev-

yorulmuş, şişmiş ve kızarmış bir 13 üncü dakikada, Şaban bü· 
halde alandan çekildiler. Yorul - tün kaçırdıklarını . ödedi: Şüt!e 
muşlardı amma eski günlerini ha- şandel arası bir "U~uş tam lsviç· 
trrlamışlar, halkın sevgisini top · 
lamı§lardı. ( Devanu 10 uncu sayfada) 
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Dün çıhan kumm hüUbuuı: 

Trende ild yolcu, arkadaş olu
yor. Biri diğerine gençliğinde 
başından geçenleri anlatıyor" 
Kadınsız bir kHye gezmeğe git-
mişlerdi. Bir akşam köye eksan
trik erkek tiplerini tetkike ge • 
len bir ]iadın muharrirle fanışr
yorlar. Sonunu aşağıda takip 
ediniz •• 

Ertesi •abah; işaret kulesinde 
lbulunanlann hepsi, erkenaen kalk 
tılar; Y.fizlerini temizce bir traı ve 
sinekkaydı bir perdah ettiler; bi • 
rer de temiz gömlek giydiler. 
Bu şrklanma müsabakasına benim 
de dahil olduğgmu söy1emeğe ha· 
cet yoktur! 

Güzel kadm, kahvaltı için, ye
mek Jalonuna gelmeden önce, ev 
sahibi onun hakkında bize biraz 
malmnat verdi: 

-;-- Matbuata mensup bir mu • 
narrirmiş ve işaret kulesine, yeni 
yazacağı bir roman için, mevzu ve 
eksantrik tipler 'araınağa gelıniı. 

Ev sahibi bu sözleri &Öylerken, 
Horoz gözlü Martin söze karııa • 
rak: 

- MatJbaa makineleri büradan 
6C kilometre uzaktadır. Dedi. 

Fakat, ben kendisine muhar. 
... irlerin arad~ğı tipler hurufat; ve 
rrakine değil, in~an tipleri ve ka -
rakterleri olduğunu ıüylediğilll za· 
man; arkadaşım, bu kadın muhar· 
tirin araaiği illf abenin herhangi 
bir harfi olmaği\ razı oMuğunu 
~öyledi .. Gülüştük, Doğru&unu &Öy· 
!emek lazım gelirse; bu tip ara • 
mak meselesi, bizi biraz rahatsız 
etti .. Korktuk ki; ~u kadın biz\', 
yabani bir hayvan sürüsü nazarile 
bakacak ... Bununla beı·aber, sofra 
başına oturduğumuz zaına.n, bu 
Jlederimizden eser kalmadı. Gü • 
zel kadın etrafma neş'eler saçarak 
;IÖze batladı: 

- Benim adım Lotti F airf ax' • 
'dır. Burada, bizi biribirimize ta. 
nıtacak, kimse yoktur •• itte be.;, ioıı· 
mimi söyledim .. Siz de, birer bi -
rer iıimlerinizi &Öyleueniz, bu su
retle tanqmış oluruz ... 

Ben, güzel kad nın, sağ tarafın
'Ja oturuyordum. Bu sözleri aöy • 
leyip de, karşılrk bekler bir tan -
da, ellerini masanın üzerine koya
rak yüzüme baktığı zaman; fa! • 
kınlığxmdan, aptal gibi elimde • 
ki kahvenin 1arısmı üzerime dök· 
müştüm. Fakat, bereket venin ki, 
kendi adımı hatırlıyarak, ona söy
lemeği becerebildim ... 

Bundan sonra, aramızdaki do
nukluk ve ıeuizlilC kaybOtdu •• Ko
nutmalar ha§ladı. 

Sabah kahvaltısı bittikten son· 
ra, bütün arkadatlar kendilerini 
Lotti'ye beğendirmek için, yapma 
bir nezaket maskesi altmda kınt· 
mağa: baıladı ve bu vaziyetten, sa· 
rt bjr huta1ıkmı§ gihi, hiçbirimiz 
kurtul,.madık.. Hatti ben bile. 

Şunu size söylemeği unuttum. 
ki, Lotti'nin, lşal'et kulesine gel • 
mesinden bir gün evvel, bir seyyar 
kuyumcu gelım.i, ve ı,aret kulesi • 
nin postahaneıi diye ayrılan o • 
dayı, birkaç gün için, kirabyarak 
penceresine de, yalancı mücevhe
rattan ya.p1!lmıf bir arslan heykeli 
yerlqtirmitti. Bu adaıım: ilk gör • 
'duğümüz zaman hepimiz birden: 

..- Eier bizim ile alrıverit ede· 

lngilizceclen ,evirctn: Kalaylıurt 

t.ı 4. 

Tefrlkl No. -189-

Bizansın, şimdi yerinde 
qeller esen sarayı 

~------.,...ıl)!_....__.,.~.....,,..,...._ 

yemek yiyebileceği kadu genit '" 
tt Burada imparator Oto kurunun• 
da 928 yılında yenen bir yemek 
:JÖyle anlatılmaktadır: 

"Herkes yemeği yanın uzan ,,. 
mış ve hemen yatın~ bir halde yj· 
yordu. Yemek kapları hepsi altın• 
.dandı. Yemişler o kadar büyük 
J.ltın kaplar jçinde veriliyordu, ki 
bunların ağrrlığmdan elde taşı • 
:ınak kabil olmadığı için küçük el 
Jl.rabaları üstünde gezdiriliyor ve 
1;.c'lvana bağh bir makara ile kal .. 
~ırılxyordu. Araba bu kırmızı 
~e kıymetli kumaşlarla süslenmiş.. 
ti. Kapları kaldıran ipekler üstü· 
11e yaldızh deri1er sarılmıştı. Kap· 
laı1n iki tarafındaki kulplarına 
halkalarla geçirilm~ olan bu ipleri 
hademeler çekerek kaldırıyorlar· 
dı.,, f 

Saraya girilecek kapıların ö • 
qünde geljp geçenlerin ıöre'bile • 
cekleri tekilde kilise dütman • 
~arma kartı haçın galebe çalmaıı• 
nı göıterir yaih boya bir reıinı 
yapılmıştı. Reaimde, kKiıe dıiif • 
manları bir yılan ıuretinde göa • 
terilmi! imparator Koıtantin de 
bqında :z:afer alameti, etrafında 
çocukları bulunduğu halde görü .. 
lüy()rdu. Yılan, in:ıparatonm ayak· 
ları altında idi. Bir ok bir tarafın .. 
dan öbür tarafına saplanmıt ve 
cehenneme doğru atrlmı, vaziyet-
~ i~. 1 

Prokopiyoı, Halke'nin dört ta.
rafı yükıek duvarla çevrili oldu • . 
funu kaydetmektedir. Binanın bir 
wk yerinde ltalyada, .Afrikanın 
Jiıı_ıali 'arki Libya kıtaımda ah • 
~n yerleı;-, galip Jüıtinyano,, 

orduau ile dönerek Vaıileuı'• 
harpte aldığı e,yaları, es\r edilen 
kralları getiren VeHaaryuı'un re .. 
simleri bulunmakta idi. 

Bu tasvirlerin ortaımda impa • 
r.atorla karısı T eodora, Vandal • 
larla Gotlara kartı kazanılan harp• 
ten sonra yapılan ihtifali yapar • 
larken gözüküyordu. Mozayıkla .. 
nn bulunduiu yere kadar kaph 
bulunan mennerin rengi zümrüt 
ve atot renginde idi. 

Kostantinin burada yaphmuı 
·olduju lıanın tunçtan heykelinin 
(717 - 741) e kad•r yerinde dur-

1 

duiu rivayet edi'lmektedir. 1 

Onuncu yijzyılda burada lıa na• 
mına huauıi bir meççit yapılan, • 
~J. J an Cimiıki Berit'in yapm19 ol· 
d~ lıanm. remıi ile, ayakkapla• 
ıını burada 11aldatm1ttı. Reaim, -
lıanın çarıniha. gerildiğini göıter • 
mekte idi. Halke'nin büyük tunç 
kapııı meraıim kitabında 11k aık 
JÖrülür. Fakat bu kapının mevkii 
kat'i olarak tayin edHmit değil 9: 

!lir. Muhtelif ri'Vayetler vardır. Di" 
jer bir rivayet d~ Halke'nin Bi .. 
~aJMıta ;ki yerde hulundujunu ıöı~ 
~rmektedir. Koıtantin tarafından 

yapılc:hiını yazdığımız Halke için 
pirinci Anaıtuwı mimarı Aite • 
riyuı'a yaptırdı, deniyor. Bununla 
beraber, bu rivayetin bir iltibıu .. 
tan ileri reldiiini ııöyliyenler d• 
v•rdır. 

Pukahn, 498 ihtilalinde ye,iller 
Etmeydanınm Halke'ısini yaktık • 
lannı kaydetmesi: "Demek ki Et· 
meydanının Ha•e'ıinden hatk• 
bir de sarayın Ha'lke'si vardır.,, 
fikrini ortaya atmaktadır. 

·"Arkası var) 



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

- Geçen gün şahitlik ederken , hakim ya§ımı sordu. Ne elersin?. 
Yirmi sekiz mi, yoksa yirmi dokuz mu olduğunu bir türlü hatırlıya· 
mai11m ! 

- Bazan öyle olur. Peki, .sonra kaç dedin? 
- Yirmi iki! 

-<"--

--

- . -

Sandaldaki kadın, artık sandalda bulunmıyan kocasına ıeıleni· 
Yor : 

- Böyle güzel havada deniz Ü•tünde gezen, mutlaka mayo giy· 
miş olmalıdır. Ôyle değil mi, Necdet?! 

Yumurta Hesabı ! 
Baba, çocuğuna hesap öğret • 

ınek için ugraşryordu. Bir aralık, 
şöyle dedi: 

- Şu bahçede dolaşan tavuk, 
tiımdi folluğa girip bir yumurta 
bırak.sa, !onra da ben folluğa bir 
yumurta koysam, follukta kaç yu· 
ınurta bulunur? 

Çocuk, hayretle babasının yü -
:ı:üne baktı: 

- Sahi mi, baba?. Sen de onun 
gibi yınnurtlıyabilir miliin 1 ! 

Meydan Ve Sokak! 
Alman nüktesi. ~akim, suçlu

ya soruyor: 
- Davr.cmız, kendisine şeb • 

rin meycılnnmda herkesin gözü ö
nünde bir tokat vurduğunuzu id
dia ediyor. Buna kartı ne diye -
ceksiniz?. Hiddet tesiriyle bu ka· 
dar ileri gittiğinizi itiraf ediyor 

Uçurum üıtünde ve dal ucunda 
kalan iki adamdan, üıtteki söylü· 
yor: 

- Aman, enaeme bir sinek kon· 
du! 

musunuz? ============================ 
Suçlu, şu cevabı verdi: 
- Ueri gittiğim muhakkaktır. 

I<alabahk olan meydana çıkınca
Ya kadar beklemeyip tenha ola.n 
Yan ıokak)ardan birisinde iken 
tokat at.aydım, hadisenin tek ta
hidi bile bulunmazdı ! 

Sarı Saçlar ! 
Şık iki kadın konuıuyorlar: 

- F erihanm ıaçları, aarı m• )a? 
Öteki, §Öy)e dedi: 

- Evet, ~imdi tarı renkte ka -
rar kıldı! 

-- - --- - -- .. - --- ----~ 

Bir lskoçyalının çocuğu, baba
sına şöyle dedi: 

- Baba, para verir misin hana? 
la.koçyalı, bu istekten cam sı • 

kılmış bir halde, ~ordu: 

- Parayı ne yapacaksın? 
Çocuk, anlattı: 

- Şuradaki manavdan bir el · 
ma alt\cağım ! 

Babanın yüzü gü]dü: 

- Bı.mun iç.in para istemeğe 

hacet · yek, oğlum. Git, dükkanın 
karşısında dur, manava dilini çı -
kar, guguk yap. Eninde sonunda 
kızdı mı, seni kovmak için bir de-

' ğil, birkaç tane fırlatır. Sen de ka-
PJ? kaçarsın! 

Nişanlanınca .. 
Evin kadını, hizmetçi kıza çı • 

kışıyoı du: 
- Sizin iş görmeğe hiç heve • 

siniz yok! Halbuki, sizden evvelki 
hizmetçim canla, başla iş görü -
yordu. Ah, ben onu bırakır mı i · 
dim. Hiç!. Ne yazık, ki nişanlandı 
da gitti. ! 

Bu auretle kendisine çıkışılan 
hizmetçi kız, kırıtıp dudak bük -
tü: 

- Az kaldı size müjdelemeği 
unutuyordum. Ben de dün nitan· 
ıandım! 

Yeni Ve Eski! 
İki kiıi, hatka iki kitiden bah

sederek, dedikodu yapıyorlaT. Bu 
sırada, aralarında şöyle bir ıöz 
geçti: 

de ..... 
- Oğlu onun yolunu tutma -

dı! 

- Evet, oğlu caz beateleri ya
pıyor. Ultramo'dern bir kompo -
zitör ! 

' 
- Ne kadar biribirine zıt iki 

meılek, değil mi? 

- Evet! Biri, yeni şeyleri eski
leştiriyor, öteki eski ,eyleri yeni
leştiriyor! 

Mey Vestin 
Nükteleri ! 

ÇeleCeA 5.alµfada 

- - - -

Canı •ıkılan erkek, mırılclanı yor: - Para, Jaima para! Yolua 
•en beni altın yumurtlıyan kaz mı zannediyorıun! 

Bu söze kar§t kadının söyledi ği ıu: - Hayır, yumurtlıyan değil! 

- Korkma, kocacığım, korkma.. Bak, benim kar§ımda 
uyıallcqtı. Dostça kuyruk ·iallcyor. Ben, onu da yola getirelim' 

- Karıcığım, demek o Ja ben elen; farklı değil, ha! 

nasıl 

- Getirdiğimiz tuğlaların her zaman neden ek•ik çıktığı anla
şıldı. iki dalgın biraraya gelinC'e, İfİn olacağı hep budur! 

•, 

Şehirde yük&ek bir apartmanın en üst katında oturan adam, mi •aliri kadına anlatı3•or: - Şu pen
cere önünde gördüğünüz mini mini bahçemcleki çiçek tohumları~ı ka t1lardan korumak için, bir çare clü
§Ündüm. Nihayet, İ.§te bu çareyi buldum! 
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.HAFTALIK 

Badro Programı 
18 llAZlJlAN SALI 

tS'IANBUL: 
18,80: .Aiınıuıca dere. 19: Danı muslklsi. 
(PlA.k) 19,30: B&lalayka orkestrası. Koro. 
ZO: Haberler. 20,10: Kontera.ruı. 20,30: Stüıi· 
yo orkestrası. koMeri. 21: Radyo caz ve 
tango orkestrası. 21,80: 8oD haöer1er t Bor
salar. 21,40: ııa.ayan S'itar. Siret ve arka -
daılan. 22: Pllk negrlyatı. 
BO'KREŞ: 

13 - ıs: plAk •e duyumlar. 18: PlAk. Hl: 
Duyumlar. 19,l~: l'lAk. 20: Sözler. 20,20: 

BUDAPEŞTE: 

19,30: V&g11.erln TANNHAEUSER o-
peruımn lkind perdeaini röle. 21: Sözler. 
21,30: Çingene mUzlği. 22,30 : Duyumlar. 
:ZZ,: Süel kon.er. 2-i.20: Hcinemann cazı .. 
- Duyumlar. 

V1YANA.: 
20,25: Piyano mllzltf. 21,05: Reportaj. 

21,315: Se\'g1 ıarkılan. 23; Duyumlar. 23,25: 
Yeni Viyana orkeatr& koıuerl. 2f,30: Sözler. 
24,ü: Dana mUZlgt. 

2l HA7JRAN CU~IA 

l :ı'ANBUL: 

Yabancı baaınd• 
gördUklerlmlz - - -1 

1 Yeni Çekoslovak 
hükumeti 

1\fünchner Neueşte Nachichten 
- Haziran 1935. 

0

Yeni hükiımet meb'uıan mec • 
Hainde 32 ve ıenatoda 14 rey faz· 
laıile bir ekseriyete ma1iktir. 

Alman hiristiyan soıyaliıt par· 
tisi Henlein'in ıodet Almanları 
partisi ile müıtereken harekete 
karar vermit ve hükiımete ititraki 
reddetmiJtir. Bu suretle ıodet Al
manlığı toplu bir halde muhalefet· 
te kalmıJtır. 

Tanmmıı prkıcıtar (Pak.) 20,50: Program 
içiD 96zler. 21 : Kon!eran.aı 21,15: Radyo een· 
tonllc orkut.r&sı. 22: Duyumlar. 22,15: aen
tc·n1k kamerin stırcğl. 23: Yabancı dillerde 
dUyumlar. 23,l6: Kazinonıın birinden konaer. 
(röle). 
VARŞOVA: 

18,30 Dans muSikisi ve muhulit eserler. 
19,20: Haberler. 19,30. Ege C&ı:. Türkçe IÖZ• 

ıu eserler. 20: Konferam. 20,30: Studyo or • 
kcslralarr konacri. 21: Radyo caz ve tango 
orkestraları ıan. Çadırcı. 21,30: Son haber· 
!er - Borılalar. 21,i<>: Bayan Bablkyan 
CŞ&n.) 22: PAlk neıriyatr. 

Batvekil Malypert'in papu 11· 1 
linka'nın Slovak halk partiıi ile ! 

1 

21: Ekim yayımh 21,10: Ktıçuk radyo or· 
kettrasx ile solist konser. 21,ü. Duyum]Ar. 
21~: Sözler. 22: Denizaltı 1eml8fnden rble. 
22~: Senfonik komar. 23: PlA.k. 23,30: Spor 
duyumları. 23,40: Kilçtlk orkestra konseri. 

UOSKOVA: 
18,30: İsteğe göre mllzlk yaymu. 20,30: 

kan§ık yayım. 22: Almanca yayım. 23,05: 
P'rmwzca yayım. 4,~: Felemenkçe yayım. 

PRAG: 
20,10. PlAk. 20,15: 'Duyumlar. 20,2S: Sllel 

konar. 21.ıo: Sözle.r. 21,23: caz. 22. Kon
servatuvaran röle. 23,1~: Duyuinl&r. 23,80: 
Pltk. 23,45: Yabancı diller'.16 duyumlar 
BUD.APEŞTE: 

20,.!5: Piyano bir~ lle garlolar. 21.l.O: 
KmıCerans. 22,10: Duyumlar. 22,80 : Bu -
~ta kon9er orkeatruı. :U: tnpne müziği 

- Duyumlar. !f l':..l.. 
N1YANA: . 

BtJkREŞ: 
13 - 15: PlAk ve duyumlar yayımı. 15: 

Radyo hafi! mUzlğl. l9: Duyumlar. 19,15: 
Konserin süreği. 20: Sözler. 20,20: Yeni ope
reUuedn plA.klar. 20,:m: Sözler. 21,15: Şark 
ır.UzlğL 21,45: Oda ınUzlği. 22: 11An müziği. 
22,30; Duyumlar. 22,50: Konser (röle.) 23, 
115: Yabancı dillerde duyumlar. 23,3!5: Konser 
( r(ilc.) 

VARŞOVA: 

21,10: Şarkılı koruıer. 21,45: Duyumlar. 21, 
tı~: Koıl1erana. 22: Senfonik konser. 23: spor 
duyumlar. 23,10: İyi auU Cpl4klar.) 

XOSKOVA: 
18,30: Koro konseri. 22: ekçe yayım. 23,05 

tngiUzcc yayrm. 24,0:5: Almanca yayı m. 
PRAG: 
20,25: Rcportaj. 20,55: Varyete. 21.15: 

yaptığı müzakereler akim kalmı•, 
çünkü muhtariyetçi Slovaklar k&
bineye girmek için bir takım tart· 
lar ileri ıürmütler ve bu tartlar 
Çekler tarafından kabul edilme • 
yerek reddedilmi§tir. Slovaklar 
kendilerinin muhtariyet talepleri • 
nin kabulünü ve devlet mübaya • 
atı He hükumet hizmetlerinde Slo
vaklara tahaiı edilen niabetin ar· 
tınlmaıınr, birçok ehemmiyetli 
kilise meselelerinin yeniden tan • 
zimini ve brlhaaaa bir Slovak baı 
peskapoıluğu tesisini ve bir Slo -
vak tedrisat mecliıi kurulmasını 

Reaimcle görülenler stüdyo yıl dıziarıclır. Reıim, bir plajcla aJıtr 
mııtır. Bu yaz; pllıjlarda çok, hattô mübalağalı clerececle güzel modalil' 
ı a ralanacağı aöyleniyormuı .. 

Fener bahçe S: -Servet : 2 
DF" (Üstyanı 'l. sayı/ada) futbolcularımızı, genç ve aletli f• 

re kaleıinin kötesini tuttu. Kale- nerbahçelileri candan tebrik edi· 
ci topu yakaldı amma ne çare ki yoruz. 

kalenin içine attı: Fenerin ikinci 
ıolü. 

A. S. 

2Q,30: Kllia 1usHri- (Beethoveıı.) 22: 
Sözler. 22,10: Haft tehlikesi. ~: Şarkllı 
radyo cıw.' 23: Duyam!ar. 23.10: D&DaJn 
zıllreğf. 24,20: S&ıler. 2f,2:5: PlAk. (Uluaal 

Mflıikll yayım. 21.50: Sözler. 22,00: Radyo 
orkeat.rur. 23: Duyumlar. 23,15: PlAk. 23, 
30: Rusça duyumlar. 

iıtemitlerdir. 18 inci dakikada Niyazinin tu· 
--------------1 tulmaz bir akışını gördük. Top 

F eneryılmaz ikinci kü
meye terfi etti 

havalar.) 

ıt HAZİBil' ÇARŞ.UOIA 

11TANBUL: 
18,SO: JimnasUk Bayan Azade Tarcan. 

18,SO: Fraıwzca derıı. 19,20: Dana mu.slldaf 
(PJA.k) 19,30: Haberler. 19,40: Bayan Halide 
monoloğ. 20: Konferans. 20,30: StUdyo or • 
kestra konseri. 21 : Radyo caz ve tango er • 
K~traları. Şan. Bayan Emine tıısan. 21,30: 
Son haberler - Bomlar. ~t,iO: Bayan A • 
te;o. (~an.) z::. nmc neşriyatı. 
BUKllEŞ: 

l3,15:Pltık vedu;ı.-umlııryaymıı. 18: Grlgo • 
ras Dlnlco orkcstrasmm koruıeri. ısı: Duyum
lar. 19,50: Sözler. 20,10: Kilise korosu. 20,40: 
Ama.töre cevap. 20,50: Sözler. 21,05: KJA.ıılk 

kan!er. {Şarkılı.) 22: Radyo salon orkeatr&• 
az. 22,30: Duyumlar. 22.:IO: Hafi! m!lzflin 
aUrelf. 23,lS: Yabancı dlllerde duJ'uml.ar. 
23,35: Komer. (rble.) 
VARŞOVA: 

20,30: Schuma.nnın prkılarmdan. ıo.:so: 

Reportaj. 21: Sözler. ıı,ıo: s.Jca orb8truı. 
21,415: Duyumlar. 21.53: s&ıler. 22: Chop1n 
Jcoııaerl. 22,30: Roman tefrikuı. 23: Spordu
yumları. 23,10: KUçQk kllalk orkfftra kOlı • 
ıserL 

MOSKOVA: 
18,30: Konser. 22: Çekçe yayım. 23,~: ln· 

-glllzce, 24.05: Almanca. 
PRAG: 
20.40: Rc;,ortaj. 21,GO· Jerem!J:.as radyo 

ork~trıuu. 641: Duyullll&r. 22: "Kral Rudolf., 
adlı tarih! plyeL ıa.ıs: Son duyum•~:-. 23,30: 
PIAk. 23,4" :Y&b&Da dillerde duyumlar. 
BUDAP~rE: 

20,05: Pl:;&no konseri. 20,15: "Bank Ban,, 
adlı plyea ı::tüdyodan), 22,·:0: Duyumlar. 
33: Plyanclu p.rkı, 23,40: Alm&:IC4 aylık 
duyumlar. :!4: Çlngene mll.aiği. - 1'ayunılar. 
VİYANA: 

20,30: Elektrlkli en3Ulrmanlar mllziti. -
21: Blcrbaumun eserlerinden konııer. 21,40: 
Hattanın duywnları. 22,C5: Leharın eserler~ 
den kamer. (ôrkutra ve pl&k Ue.) 23,10: 

llUDAPEŞTE. 

20: ".Mikroblann ya.§ayı~ı . ., alflr diyalog. 
20,30: Pllk. 21,30: Dı§ ııya.Mya bir baki§. 
21,50: Buda korosu. 22,40: Duyumlar. 
~: Cingene mUztği. 24,15: Piyano konııeri. 

vtYANA: 
20,30: Senfonlk konııer. 21,35: "Dergrossc 

Ram.ııea geht durchs ziel,. adlı pi~. 23,20 : 
Duyumlar. 23,30: Dans mUziğf. 2(,30: Söz • 
ler. 24,45: SUving kuarteU. 

22 HAZİRAN cmL\RTESt 

BÜ KREŞ: 
13 - 15: PlAk ve duyumlar. ıs: Süel 
(~) m\ttak. :7.9: Duyumlar. 19,18ı 

SUcl kODserin sUregi. 20: S&:lcr. 20,.211: Ye
ni p!Aklar. 20,50: Reportaj 21: Posta kutusu. 
Zl,20: Radyo salon orkestrası. 22,15: Du • 
yumlar. 22,30: Koruıerln 61.ireğf. 23,15: Ya -
bancı dillerle duyumlar. 23,35: Konser. (röle.) 
VARŞOVA: 

~,ao: Piyano birliği ile Leh ıarkıları. 
20,50: Aktila!lte. 21: Ekim bahsi. 21,10: 
MUaikal bir tamnya ya.ıunda. 21,4:5: Dııyum 
lar. 21.55: Sözler. 22: Yabancı illkelerdekl 
Lelılller için yayım. 23 : Spor duyumlan 
23,10: Sözler ve mUztk yayımı. 23,30: KUçUk 
radyo orkeatraaı. 

Konya dördüncü yerli 
mallar sergisi 

20 Haziranda açılacak, 10 Tem· 
muzda kapanacaktır. Yerlimalı ya . 
pan ulusal fabrikalarımızm sergiye 
katışmaları en değerli vazifeleridir. 

Uluaal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

BÜYÜK, FAKAT KELEPiR 
Şitli Bomonti tramvaY. iıtaayo • 

nu, Şiıli palas arkuında kasaba 
bititik 34 numaralı 11 oda, elek • 
trik, havagazi, terkoı ve banyo 
teıiıatıru havi, mevkian ,eref Ji ve 

müferrih kigir ve mükemmel bir 
hane ıon 4 bin liraya ıatrlacaktır. 
Fınattan iıtifade için acele ediniz 
yanındaki 36 numaraya müracaat. 

lılOSKOVA: DIŞ DOKTORU 
17,30: Parti yayımL 18,30: Konser. 22: 

Almanca yayım. 23,0.5: Fraruırzca. 2(,05: ftb eyt Salt 
~~8c:: Fatih Karagümrük tramvay 

20,30: narıt müzik. - sczıer. 21,10: Mi· durağı, No. 4 
zalıl yayım. 21,4:;: Sözler. 22: l(an§ık ya- -----------------------------
'ım. 23,15: Duyumlar. 23,30: Plak. 23,45: 
Popüler koruıcr. (röle.) 
BUDAPEŞTE: 

20,15: Radyo aeamıan. :?0,50: Macar 
garkıJan. (çingene orkeatrıuıı birllğile.) 21, 
40: Karı§Ik hafta ııonu yayımL 22,50: Duyum 
ıar. 23,ıo· Caz 24: :Sudapcfte konser orkest-
ruı. 

VlYANA: 
20,20: Llzst - Schubert garkılan. 21: Söz

ler. 21,30: Sözler. 21,SS: Şen epor yayımr. 
.CMUzlkll). 23: Duyumlar. 23,10: Piyano mU
zlll. 23,50: Sözler. 21,05: Eğlencell müzik. 

KiRALIK ARSA 

lmıail lımet ve Halil vakıfla • 
nndan Y enipoıtane karı11mda 
köıe ba§ında 51 numaralı araa 
kiraya verileceğinden iıtiyenle · 
rin 17 Haziran 935 pazarteai ıü · 
nü Evkaf müdüriY.eli encümen i -
dareye IJ!Üracaat etmeleri ilin o· 
lunur. '(7616) 

Hcüer radyoorkeatra.sı.23,<&0: Oda.mt1aftL ~----~--------------------------------------------~~------------------------------------------------~ 
23,.ı&: 56zler <Eçeranto dlllle.) 2UO: Söz-
ler. 2t,&S: Yeni dam mtlmfl. 

IO BAZIBAN PEB~DIBE: 

tSTANB~ 
11,30: .TfmuaWc ISçq Aade Tarcu. 

ll,80: Almanca derL lt.JO: Halleder. 18,IO: 
Sfpn orkeatruı. 20: Kcıaferau. 30.IO: BtQd
JO orkutr& kcmaerl. 21: RaQo cu -.. tap 
orteatraıarr. TOl'kçe .cizlij -- C4Vld) 
21.ao: 8oD haberler - Bor88l&r. 21,40: Ba • 
yan Nimet Vahit (f&D) 22: Pllk MI~~ 

BOKRq: 
11 - lS: PWc ve dU.)'Ullll&r ~ 18: 

P1ü.. 19: Duyumlar. 19,115: Pl&k. 20: Söz
ler. 20~: Oda mllalll pWdan. 20,30: Söz. 
ler. 21: JıhaenetlD "'KANON., operur 
(pl&k De Ue). (Aral&rda du1UJDlar ve aalre) 
V.utŞOVA: 

20.ao: Şarkılı (pllk.} 20,50: .s&ler. 21: 
SenfonDc kouer. 21.~: Duyumlar. 21.~: 

Türk · Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadı1' 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, · 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır ••. 
SC!ıa!er. 21: LllT&DY& mtı.zilL 22,ao: Söaler. --- -----------------------------------------------

23.:S ı::~r;3~~. 23'15: ~er. Adana .Doğum ve Çocuk Bakım 
JIOSXOVA: 

lT,30: 86aler. 18,30: Konser. 22: Almanca Evi Baştabipligıw. nden : 
yayım. 23,05: Franauııca yayım. 2(.05: ı. · 
paıcyot~,... Adana Dolum ve Çocuk Bakım Eviııin bir aenelik yyecek ve 

=~o popurtat (f&l'kılı) 2us: ~- yakacak ihtiyacı 30 - 6 - 935 gij nüqc:le üıtermek keıiuıi ıcra edile. 
yo pl,.t. 22,ts: Koıo konetrf. 22.fO: Kahve ceiinden ekıiltmeye konulmuttur. İıtekliler 9artnameyi ıörmek vt. 

koc9Mi Creı•> 2us: Son duyumlar. n,so: tafsilat almak için Kurumumuz Baıtababetine sormaları illn olı.ınur. 
Pl-k. 23,35: Duyumlar. (Alma.nca.) 23,40: .(3324) 
FJtk. 23,45: llı!Uzlk. 

çiz.gi üzerinden mum gibi düm • 
düz İsviçre kalesine indi ortadan 
bir tüt: Üçüncü gol!.. 

hviçreliler büyük bir ıaıkınlığa 
kapılmıta benziyorlar. Fener mu· 
ba~irnleri bundan iıtif ade ederek 

mekik dokur gibi çahfıyor. 22 inci 

dakikada Niyazi topla beraber ka
leye .cirai. F~a\ ~ı~ clokund~ 

için sayılmadı. Bununla herabc,ı l 
viçre kalesinin karıılattığı fırtı • 

na henüz dinmekten uzaktı. 24 
üncü dakikada Fikretin uzun bir 

Dün üçüncü küme t•mpiyon11 

F eneryılmazla ikinci küme aonuıı· 

cusu Beylerbeyi Şeref stadında v• 
hakem Bay Suphinin idareaind• 
kar§ıla§tılar. Feneryılmaz iki devr• 

yi üstün bir oyunla bitirdi Te neti• 
cede 2 - 1 salip gelerek hak etti
ği ikinci kümeye terfi etmit oldu· 
Genç klübü aporun her aahaaır 

da göster i leri var r lar an iU 

layı tebrik eder ve bu ıene dah• 

çok çalı9malarını isteriz. 

Tiirk atletizm federasyonundan: 

paıını alan Ali Rıza dimdik bir 1••••••••••••••1111 
tülle topu dördüncü defa ağlara 
taktı. 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Niyaziden başka bütün muha - lJrolog - Operatör 

cim oyuncular birer gol çıkarmıt· Bevliye MUtehaUISI 
lardı. Niyazi de gayrete geldi. Yir Kraköu -

8 
Eb~lsi~or ınajauı 

• . . , yanında. er gun ojleden sonra 
mi betıncı dakıkada tek ibaıına 1 2. den 8 • e kadar.. Tel: 41235 
hızla aktı, atlatıp geçti ve şütünü l•-•••••••••••ı••
çekti: Betinci gol .. 

Meşhur İaviçre takımı berbat 
HOSEYtN USMAN 

Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassrsr 

Laleli Lütüf Apartımanı ıaat 

4 • 7 e kadar Telefon 22459 

bir hale gehniJti. Bununla beTaber 
kendini toplamak için çalışıyor · 
du. Bunda muvaffak da oldu. O • 
yun tekrar ortada oynanmaya bat 
ladı. So\dan başlıyan İsviçre akı .. 11 

Fener kalesi önlerinde dolaşmıya I•••••••• 
başlad1. Sol içleri yerinde bir §Ü!· 

le bir sayı çıkardı. Oyunun bitme· 
sine on iki dakika kalmııtr. hviç · 

reliler çok gayret ediyorlardı. Fa

kat maç böylece 5 - 2 F enerbah· 
çenin parlak zaferile bitti. 

• laviçre takımı, hemen hemen va 
mrdan çıkıp pek az dinlendikten 

sonra sahaya çıkmasına rağmen 

aon aylarda gördüğümüz ~abancı 

takımların en iyiıi denilebilir.Takı 
mı iyi pi9mi!, vücutları kavi, bilgi· 

leri yerinde oyuncular kuruyon 
Fakat en büyük değerleri takım 

halinde ortaya koydukları oyun · 

dur. Eğer beklediğimiz, umduğu .. 

muz oyunu vermedilerse bunu can 

ları istediler de veremedil~r §ek · 

tinde dejil, vermeye imkan bula· 

madılar, F enerhahçe bütün hesap· 
)arını bo~du .. teklinde görmek la· 
umdır. 

Bi1=e, Türk futbolunun merkezi 
Avrupa futboJile mükemmelen 

boy ölçü,ecek hale geldiiini isbat 
eden ve bizi cidden sevindiren 

Yeni Çıktı 

Dün n Yana 
Terctıme kWJlyatı 

Sayı-33 

KADIN 
' 
ve 

SOSYALiZM 

Avguıt Bebel 

Sabiha Zekeriya 

latan bul - 1935 

Flatı 100 Kurut 
Satıldığı yer: 

V AKIT Matbaatı - latan1tu] 

' 



DünvE 
Yarın 

Neıırigatı 

• Jıncl • 
y_, 

&,; tamamlandı 
Abone Şartları~ 

Birinci seri 10 kitap 
238 aı petln ve her ay 
100 kurut o mak Uzere 

838 kuruttur 

Sal o 
A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş. 

Aile Çemberi 
A. l\l. - 1. H. Alişan 100 Kr. 

Ticaret, Banka, BorlO 
Muhlis Etem 7;, Kr. 

Devlet ve ihtilôl 
Lenin - H. Rifat 75 Kr. 

So.yalizm 
K. Kautsky - S. Zekeriya 7:> Kr. 

J. Ruin K.üUiyat ı 
A. Reşit - H. Nbım 75 Kr. 

lıçi anılı ihtilali 
Lenin - H. Rifat 60 Kr. 

Ruhi hayatta IGfınır 
Dr. Yung - Dr. Hayrullab 60 Kr. 

lılahantı dolru 
P. Loti - l. H. Alişa. 1tO Kr. 

J. kuin K.üll~ il 
H. Nazım 75 Kr. 

ikinci seri 10 kitap 
201 U pefln ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 

504 lıuru.tur 

l'ürgenyef - S. Z. Süreyya 75 Kr. 

Engerek düğümü 
F. l\loryak - P. Sefa 60 Kr. 

J. Raain Kiilliyah jJ 

H. Nazım 75 Kr. ·-----Samimi aaadet 
Tolstoy - t. H. Alişan 50 Kr. 

lıtati.tilı 
Andreles - Ur. • N11rl 30 Kr. 

Cocd llifliı'cnlcr 
H. G. M. - 1- F. Rasim 10 Kr. im.,.,..,. 

M. Şllk - H. JIJa 30 Kr, 

C.....,_A•'l .. 
F. Eııp1' - Muhittift 100 Kr. 

UçiJncü seri 10 kitap 
182 al pe9ln ve il• ., 
100 kurut olm•k U•r• 

SS2 kurutlur 

Yeni ilmi zilaniyeı 
Bachtrlard - H. Ziya 75 Kr. 

Hükümdar millet 
Ruel - G. Kemali 50 Kr. 

K.°""""2Im 
Lenin - Stalin - Buharin 

H. Rifat.. 50 Kr. 

T erc:iimenin rolü 
H. Ziya Ülken 100 Kr. 

Delifitler 
Ovld - S. Z. AKTAY '15 Kr. 

La o kon 
u.\q - S. Kemal 30 

Kapitollsmin Balarwnı 
CL,.,..., - A. H. 8apr IO , 

SALAMBO 
G. P. - l. H. Alişan 125 Kr. 

Mlracaat yeri - VAKiT 
Matt.uı - Anbra caddesi 

l.ll.L 

lat. Levazım Amlrllll Satın 
Al- Komleyonu lllnlar1 

Mlteahbit auı ve heaabma 630 
talaa pijama 24 Haziran 935 pa· 
...tMİ liİDÜ IUt 15 de ~ık ek • 
ıilt.m• ile ahaicektır. Tahmin 1'e-
deli 1890 lirads. lateklilerin tart· 

• • • k .. ---••• _..........,euze· 
re hersüa •• elralibaell için de 
ı•t lira 75 kurut ilk tam_.,vile 
belli aatte Tophanede Satıne.1· 
.. komieJODHN ....... Ji (7) 

(3149) 

• • • 
Müteahhit nam ve hesabına 600 

kilo makine yağı 24 Maziran 935 
P&Zarteıi günü ıaat 14,30 da açık 
ekaUtme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 240 liradır. isteklilerin bel· 
li aaatte 18 lira ilk temim-tlarile 
Tophanede Satmalıaa komiıyeau· 
na ıelmeleri. (8) (3150) 

• • • 
Harbiye ve merbutu mektep -

ler için 12000 kilo kabak 7000 ki· 
lo taze çalı f aıulyeaİlle •erilea 
fiyat pahalı görüldüğündea ı.ll • 
ru açık ekailtmeıi 28 - Had • 
ran - 931 Cuma siinii Mat 14,10 
da yapdacakbr. Tslamia bı•eli 
1470 lir&dsr. fartıaameıini .... -
n;ek isere h. dil ve ekıilt.meıi 
için ele 110 Hra 25 kurut ilk temi-
natlari,W Mili ıaatte T opl.aaede 
S..t•lma Komisyonuna ı•ı.. . 
leri. (17) .(iMi) ,. ... 

Harbiye mektebi için müttılll
hit nam ve heaabma ZllO ldl9 ..... 

yaz pepir 28 - Huiru - • 
Cuma ginü 1&&t 11 ch --~ 
me ile alınacaktır" Tı Wali 
825 liradır. Şaıtn•••i ....... 
aörülebilir. EWltc .,. siNoek • 
lerin belli saatte eı lira 88 kUrut 
ilM .s. 
tınalma Ko•itJ'ODUN plmeleri. 

(ti) (32.S) 
J ••• 

Harbire •• merlautu mektep -
Ier için 25 ton pü•t.el, on toa ku
ru aoğan, 11,000 adet limon 28 -

' 

Haziran - 935 Cuma IÜIÜl ... t ~----------ı-... 
KURUN l4 de~ ekailtme ile ahnacak. 

lU', Talunin Weli 3210 liradır. 
f&lt•naeai heıwün ıörüle&ilir. ilk 
temiutı 240 Hra 75 kuruıtur. la • 
teklilerin IMUi aaatte Tophanede 
Satmalma ko111iıyoa1111a aelmele -
ri. (14) (3249) 

Dr. Hafız Cemal 
Dalaili7• MiUeluulUI 

Pazardan baıka günlerde .aat 
(2,5 dan 6) ya kader lttaıılNI Di· 
YaDyobaadakf (Jll) .__, ... hu 
ıusi kabinesinde haıtalal'TDJ kabuı 
eder. 

Muayenehane •• ey •lefOllll 
22396, yazlık telefon11 Kaudilli 
as, Beylerbeyi 48. 

Gl1Ddellk Slyaal Gazete 
latan bul Ankara cadde.il, (V AKIT) yurdu 

TELEFON NUMABALARI: 
l'uı lflerl telefonu: US19 
idare telefonu s W10 

Telcraf adresi: btanbol - (KURUN) 

ABONI: Bl!:DEU.EBI 

POlta k•tuau Ho. 46 
Türkiyı Ecnebi 

...... iMi ar. l'llO ar. 
6 aylık 730 # 1450 
..... - • soo. 
l &1ldl IGO • SOO • 

illa~; 
ncart UIDlarm uan aayıtaıarmda llUl • 

tı1m1 ao ~ -.w. ıuc -.,stada ., 
k.\lrut& kadar çıkar. 
~ ,._. devamlı UAD verenkr• 

.ad ayn ıenzuat vardır. 

• ·-'mli illnlann bfr utm 10 kuruıtuı 
.... Ulnlal'S 

Bir det• 30, iki detuı M, Oç defam ~ ------- _____ ,.art 4dul Tll "' cıe defam ıoo kuru§tur 
Uç a:ylık UlD verenlerin bir detuı beda· 
Ydlr. Dert ,.mı reçen lllnlarm faslı 

Abrlan be:t kw'Ultan heaap edilir. 

--•YENi __ _ 

ANADOLU 
KUtUpllaneeı 

K•dıkly • Altııol•izı 

Dün ve. l'arı11 
IQllllJ•b 

JI akıt Neşrigatı 
11111 aabf ı•lcllr. 

Göz Hekimi 
Dr. ükrü Ertan 

a.wn, Aakara ca.Mai No. IO 
T.W0..121118 

Sah ......... mecaınncllr-

Denizyolları 
''Ll!TMl!SI 

Acenteleri: Kuak.11 ,_ Jıfprübqı 
Tel. QIU • ~eci lftihl1#r zade 

••• Han telefon: 22740 ••dl 

lskenderige Yolu 
ANKARA Y&puru 18 Hazi· 

ran SALI ıünü aaat 11 de le • 
keııcleriyeye kadar (3339) 

Tra6%on Yola 
VAT AN Y&pQN 18 Haziran 

SALI ıünii eu.t 20 de Rizeye 
kadar. (3338) 

1 

Tc:.Jo.K··ve 
l\RAAT 
BANK.A~I 

.DA A 
BiRiKTiREN 
RAi-IAT-~b~Q 

latanbul Evkaf MGdllrHllU Hlnlan 1 
1 - Aksaray, Şirmet Çavuı, Arap manav S. 10 No. Iu ev. 
2 - Beyoğlu, Ajahamamı So. 59-1 No. lu dükkin. 
3 - Sultan Beyazıt, Topane camii S. 280-264 No. lu dükkin. 
4 - Galata da Kalafat yerin den 5-7 No. in mağaza. 
S - Nipntatı, Muradiye, Ca aai yanında U-39 No. la dükün. 
6 - Topane, Çanıt batı, Topçular C. 394-386 No. lu dükki.n. 
7 - Bahçekapıda yeni poıta ne C. 44-60 No. Iu dükkin. 
8 - Çelebioğlu Ataettin, Yeni cami avlusunda 89-53 No. lu dük· 

kin. 
9 - Beyazıtta Simkeıhane al t.nda 105 No. lu dükkan. 

10 - Yusufpa ıada Topkapı caddesinde 115 No. lu ana veba-
rab. 1 

11 - Çarııda kahYehane soka ğuada 11 No. lu dükkin. 
12 - Çarııda Hacı Haaan •oka imda 19 No. lu dükkin. 
13 - Kaıımpap., Camiikebir, K11la boyu 3 No. lu kahvehane. 
14 - Kaıımpaıa, Emincamii, Samancı S. 45 No. lu dUkklb. 
15 - Oıküdar, Arakiyeci Hacı Cafer, Körbakkal S. 35--85 No. 

lu dükkan. 
16 - Oıküdar, Rum Mehmet pqa, Çqme meydanı 2 No. lu dük. 

kin. 
17 - Arnavutköyünde TeYfiki Y• camii altında 38 No. lu dükün. 
18 - Galata, Yenicami .aThıauncla ild ocla. 
19 - Galata, Emeky ... a camii altmda iki ocla. 
20 - Galata Mehmet Ali pap hanı Uat bbnda 52 No. lu oda. 
21 - Karapmrük, Karabaı, cami yanuacla 106 No. la oda. 
22 - Şiıli, Mecidiye köyünde 13, 11, 19, 21, Z3, No. lu analar. 
23 - Kanmpqa, Gui Huan P&f&, kayık iıbleaiacle 29 metre 

24 - Küçükayaaofya, Çadadıkapıcla üç kıt'a ana. 
25 - Küçükayaaofya Çadadık•pıda üç lat'a ana. 

ana 

Yukarda yazılı mahaller, 936 ıeneıi Mayıı bitimi;e delilil maya 
verilmek üzere açık arttırmaya konlJ\Uftur. istekliler 20 Hazlran 935 

p~rtembe ıü~ ıaat on bOfO denlü Evkaf müdüriyetinde varidat kale
mın gelmelerı. (3193). 




