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lngiliz donanması 
Yunan sularında 

Geı n lerda (Timea) cueteai ~ . 
terede Briatoı Univeniteai tarih ıube
llDde sahttılı anlqıtın (Barcer) •• 
daacta bir profeaBrden aldığı bir Jdic;Uk 

llaektup Detfetti. Memleketinme ya y ) k b •• •• k d y 
1ı1acı "11üJarm celmeaini ko1ay1a;. apı aca uyu manevra a unan 
...... Tarlan hareketini aıttmmıkl v ı• h d h b } k isin ba defa Anbrada toplanan kon . e ıa tı a azır u unaca 
:. •lnuebetile bu mektubu hatırla • 

aa mektuptaki ifadeye care tngiliz 
~afSril (Barcer) Anadoluda tetkikat 
~ ıeserken viliyet merkezi olan bir 
::::_ Celitıce yanındaki Türk pauaı 

it• Profetar banknotu bozdur -
illik latemit- Kfmae almamıt- Fta'.'l!:U: 

~ bozdurmak iatemit- Yine lrlrr.ıe 
1e lrabaı ettlrememifo Nihayet vat•ve 
~Uf. O da cerek tngiliz bank .... o
lle Cenk lPransız francmı tstaJ, ~ul 
de Anırara ve tmürden bapa bir yer-

l>oadurmü mümkün olmad·ğmr ıeiiv
~ lereket venin, bir mikdar 1'ilrk 
~ tedarik edilerek kendisine y .. r • 
...._ edDmft de fıta"lbula bu sayede ·US
~ Bayle olmasaymrı. zavallı a -
..... An.dolunun içerisinde kalacakmı~. 

'fnıwa profesCSril aergilzettini bö~·le 
~ IOma bir temennide bulucu
,_ Ye flSyle diyor: .. Türk hükamfti 

~ pasaport verirken. yııthut 
eki puaportlan vise ederken bu 
~ bir damıa vursa ve Ttlrki -
~ Jabaacı memleketler banknotiı -
·~ lepaedilinl bildirmiı olsa çok iyi 
-ur. İtiç olmana bu memlekete pe . 
eeJı: o1uı yabanc:dar ftai)'eti b11erck tDa 

llı-e düa enelden Jluırlamr.ff 
JSaa ldmaeler turizm hareketini can
~ için tedbir almma11 mevzuu 

Atin&. 12 (Kurun) - ~e'de b .. Ju
nan tn,W. torpido muhripleri Sarorıi -
ko9 ldSrfuinde ~ puaı·tni 

ınno bqlıyacaldardrr. Bu manewala•da 
otıu kadar Yunan abitl ile, evvelce 
bildirdiiim pbi veliaht de bamr bul•ı • 

~==~bu~ifi sadece otd ve ~ • 

::::::~E!"~k:rr-~-~""r-aponya ıslıyor: 
..... okumak klftdlr. J ~ 

11
erhald• Ttlrk parumm def•rlnf Taarruzt deniz silahları orta-1roramu için hUkametin en ada t~IJ -

birleri almakta hakir oldufu açıktır. '8u- dan kaldırllmalı 1 
-.W. beraber Turizm hareketini teşvik 
~ biç olmana ötedenberi denm 

tdlp Celen bu türlü hareketleri durd'1r· 

~ çareleri de ihmal etınemek ge

~-
Almauya ılbl bir memlekette nor -

l\Jal fiyat bir Ura Ud mark oldufu hlll

de lade:e turinn hareketlerine t• Ur 
etı:Dek için aeyyaht.nn bir lirauna Uç 
~k ftrilmek pöl tedbir ahıımtıkm 
~ normal fiyat Uzerinden ·,c -
lltb( Jlal'UI bc>zdurulamusa yabancria -

flfı~Jlıktan babaetınek carip o•ur. 

~ dolzuau tutinn iti bir belediye 

~ dep, çok reniı bir devlet me

~.Onun için her yerde oldufu 

~-ba it ancak devlet eli ile hallolaM· 
·~istir. Bu bakımdan ilk defa olarak 

~ turizm kongresi ümit verici 

Eden deniz konf eranıı dağıldıp takdirde lngiltere
nin Japonyaya gene dost k•lacaJını vadetti 

Tokyo, 12 (A.A.) - Yunıiril ile a~ zamanda bir beyaımame 
gaztesinin öğtendilbıe göre, ami· negrtlderek si1ih yarıpna lQLlk~ • 
ral Nagano, Tol~yodafı kendisine nityacaldanm ilin etmelerini t-ak
verilen talimata tevfikan, salı gü- lif eyleyecektir. 
nü l.<)ncira deniZ konferansından Lon~ 12 {A.A.) - Toky-:> -
taarruzi deniz eilihl.rmm nrra - dan bildirildiğine göre haric;ye 
dan kaldınlmasmı istiyecekfu. nazırı Bay Eden, Bay Mainoi O -

Amiral, JaponyaJ)Dl LOndrn ve zaka ile yaptığı mülikatta Jap<'n· 
Vqington muahedenamelerillin yanın fikrinden dönemiyeeeğini 
denizaltı harbinln tahdidine, ti • pek ili anladığını ve konferaı ! 
caret gemilerinin teslihinin ve ec- akamete uğrarBa bile Ingiıteren!n 
nebi harp "Pmilerinin ktillamlmal Japonya için samimt bir dost o • 
smm menedilmesine dair olan ~ıh- larak kalacağını söylemiştir. Bay 
kamım muhafazaya aniade ol<.lu - Eden, tngiltere ile Japonyanm, iki 
~ bildirecektir. memleket arasında evvelee mev • 
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Memleketimizin 
Aziz Misafiri 

Efgan Hariciye Veziri 
bugün lstanbula geliyor. 

Ankara, 12 (A.A.) - Efcan bari ·1 
ciye veziri ebellnı Serdar Muhammet 
Han bu a1qam Ankaradan lıtanb .Ja 
müteveccihen hareJret etmİf ve iatul • 
yonda istikbali vepne tqyi edilmiı ve 
riyaaeti cumur bat}'8•eri •e bazı " • 
killer de bulunmuttur• Baıyaver Re • 
laicumur Atattırk•tın 1eJlmlanm hart • 
ciye vedrine teblil etmiftir. 

Misaflr hariciye vedri rtlkabuna ,tah 
alı edilen bir salonlu ngonla tataııt,ula 
azimet etmiflerdir • 

Misafh hariciye vulrlıie Efıan 1'1l • 
ytik elçlll Sultan Ahmet Han ve TUi • 
kiye Cumuriyeti Klbi1 btly6k elçili 
Memduh Şevket refakat etmelm-!fir. 
BbeJlna Serdar Fcys Muhammet Ban 
Haydarpqa iatuyonunda htanbul nli 
•e belediye relal, f atanhul llleTld Jnı • 
mandam, merku kumandanı ve mmİ· 
J'lt mOdOril taraı.dan iatikbal ediW .. 
cek ve bir ihtiram lat'uı tarafından :e
ltmlınacaktır. lliufirlw Haydupqa 

nhtımma yaDafllUI buhuwı AnDra 
motarilne binerek ·rophanede klin ~ 
nis Yollan lfletmeai nhtamaa pka't .. lli 
Jar ve oradan rtlk6plarma tabaia etil 
mit bulunan atom~billere binerek P. 
ra Pala• oteUnc1e lmadileri için Dm. 
edilen dairelerine tneceldentir. OteWt 
bir mtldclet lldrabat etdkten tOera .._ • 

ridye vuirl iatanbal vaJ " 1ılelec!l,e 
re1llni d,..ret edecek " mnld ..... 
danı ile Akdenis kmbamlama ...,_ 
kart bıralracaktır. 

!ltanbulda va1d 1bmetlerl 1111Ut. .. dll 
misafirler btlyUk mlzeJt Tcfpaps • • 
ra)'llllvebulnlJl,AJMOfya~~ 
mUnyl, evkaf mtbeliiıi ve diler ~ ... ~ 

Abl&leler ile Pmtap'ltflp qllD '-"•• 
nı. Beykoa kWle, Büırkey bes ~- ~ 
1ııa1anm sueceklft*. ~ mn -..... 
oldutu takdirde Adılera kadar bir p 
dntldeya~. 

Tevi IDll'Ulml lltikW menllmllılfi 
.,m olacaldlr. 

• Dl aylavlarımız 

kılrara, 12 (A.A.) - C. H. PutW Çanlan ..,S.vlılma: lhllll Kmt1rma 
ıenel 1elueterlii1nden: n,.. imal llllf, Çorum lqlavkldaf'IRS. 

Bc>plın saylavbldara partimlsce a - Raif ~ Zcınpldü uylavlzlma, • • 
day ıa.teriten ıeneral Pertev Deml.r • rahim Tali önctren Diyarbeldr -~ 
ban, doktor Saim Ali Dilemre Emırum t hiıh oybirlill ile rq alıp MSi' 'iP• 
aylavlıldanna: doktor HulOal A1ı.taı dlr. 
Aydın saylavhluı•; Hatice ösı-:nel ı 

Dünkü Spor Hareketleri 

........ 
ASIN US 

Amiral Nagano, konferans mü· cut olan sam~ işbirliğini tahat· 
zakeratmın inkrtaa tJiramamatsı tur ederek aynı suretle harekete- · 
için uğıraşacak ve son çare olmak decekleri ilmidinde oldufunu d:ı Diinlıil moslar411 (..ıffn) Betildtıtf• E7'Jp, Galaıa.,aylılar Hilll • 
üzere de\?let.lerin kendi ihtiya!lan ili.ve etmiştir. <Sonu Sa. 4 Si. l) lainıle. · (Yu111 7 iDci •Jfatl•) 

ast hazırlamakla suçlu g6riilenler ikinci duruşmalarınd 

...... .a-.ı laaarlcand l11 mcfa olanl,,,,,. Anhrcıı ~ mcılahmalncle Udnol cla"'fM"'1 anaatela alınan ralmlerlm&. (Soldan) : 
Balta Anlıan aö7'ii10f', mglol• ( in ..,,.,alcil.,), -slul•tlt111 Ali Saip VntlfHlf enap 11eri70r. 



Kısa Haric~ H~be~l~r 
• Fransada Douamenez'de demicte -ı bafbakanı Bay Gendun ile lil balqnı B. 

mit bulunan Wartze ismindeki FeJe - Demid ve Mongol bıyıtiılin diğer a -
iDenk nmlrköril. içinde J'ADC11l pkmıı aalan dün Oulanbatfr'a gitmiflıruir. 
o1uı Samatra adındaki tıveç vapuru - • Pariete resmi ıazete, hücum teıki
•• lmda4ma bpnak tuere Kanı de- lltlan llalıkmda bir kanun ile, memnu 
nldne •szbmlu da ifinde yanpn çık - siıtlıJar hakkında ve matbuat hUrri~·f' -
11UJ bulunan taves vapuru kendi vn:al- tine ait •bk'an itmam eden birer ka -
ti ile tn,W. ubnterinı avdet etmiştir. nun nepetDıittir. 

• Trenton'da af divanr, Hauptmann • Paris baıpiskoposu harbi "BudaJa-
laakkmda idaıp cezumm müebbet hcıı>- casma ve gayri makul bir hareket" di
• tahvili muvafık olup oWıJyacığma yt takbib etmit ve me,ru müdafaa ha · -
dair kararım verecektir. Divall, bu tah- linde mc:ıru olıcacuu lllvcden sonra 
.. muvafakat etmese bile New - Jeı11e müdafaayı ıu suretle tarif etmiıtir: 

Makalle ônünde 
Şiddetli çarpışmalar oluyor 

Şehrin kime geçtiği belli değil 
~i. llauptmann'ın idam cezasının tat 1 - Ortada haksız bir tecavU. ol -

blldnltocQa11ıtıdd•tleteh1retm•k1,.~- maır. . • • . Habeş imparatoru bütün kuvvetlerini Şimal cenlıesine ıö 
lana malik hulunmaktadır. 2 - Bu tecavü.s, nyaı bir mWet ırm 1" 

•Ölen Belpka kraliçesi Astrid içİJ\ maddi ve man_.t hakiki bir inhitat ttt- deretek ltaiganlara büyük bir taar1U% hazırlıyor 
konulaıat olan rnnıf aMtem kaldmlmıt- lril edecelr oı.n bir mWke kıJ'fl tevc:ih 
tir. Y&Qt aarayda bu matem dnam e· Milmlt olmalı. 
deceli bildirilmektedir. 3 - Müdafaa için ba!ka çare bu1•..ın-

• Berlindeıı bildirildiiine ıöre, ~ mamalı. 
sUnJetdı Almanya ile laviçte ll'ltm~ı • Lufthınu tirkctinin 10 uncu yıldö
yapdınıakta olan mtilalceler bir anlasma 1 nlimü dolayııile muhtelif hava ıirkö!tle· 
Dt netieelennıiıtfr. Seyahat i~in tniçre rinin Berlinde bulunan delecelcri ,., -
,_.. tevılint memur olan bürolar n- ıefine Xıy.ıer Park otelinde bir m\isa· 
aldeıt hviçreyc ıidectklere permi ver- mıre tertip edilıniftir. Bu münaae~tle 
-*.-mini ılmltlardıt. bava naaın Goerinı toplanmıt olan kon 

• llaüitte 111-.Uf liyaal kanaatlerdt grenin ırauluaal ticari han nakliyat.n· 
Waua itli puplan uumda mUa•-te- da görülen müfkilitı halletmeye yn -
aelcr olm111" bir itçl cstmUıtür. Dl;rt dun •bnit olmasından dolayı nıemau -
11111 yaraJmaıuttsr. niyetini bildirmiftir. 

• Moakovadan: Hariel Mocotiıtan 

1 Yabancı :~osta 1 
Eski .dünya ile yeni dünya tutuştu! 

Adiaaaba, 12 (A.A.) - Şimal ren Dessieden gelen bazı İtalyan kuvvetlerine hücum etmekte,~ 
cepheainden gelen haberlere göre esirleri, 15 ilk klnunda Chirede hut, ttalyan hatlan gerisinde 
MakaUe civanndaki muharebeler vukua gelen ve Habeşlerin mu - lar yapmaktadır. Daha Gar 
bütün şiddetiyle devam etmek • zafferiyetiyle, Enda • Silasie ve Takazzc nehrinin Şimal kıyısın 
tedir· Bu muharebeler, bilhassa Degiech ileri mevzilerini ele ge ·I kalmış bulunan Habeş kıtalan l 
şehrin 20 kilometre kadar Garbin çirmeleri ile neticelenen muhare • , talyan karakollanru ~ 
de gayet sıkı ve gayet mühimdir. be hakkında aşağıdaki tafailltı tadır. 

Habe§ler Makallenin 2ökilo • vennektedirler: Tigre cephesinde İtalyan taf 
metre Şimalinde bulunan Ataro- 800 Beyaz İtalyan ile 800 Erit· yare kuvveti her zaman hüc 
ya da hücum etmektedirler. ttal • reliden mürekkep bir kuvvet, En· hazır bir halde bulunmakta, ta 
yanlar, bilhassa burada gayet 81 • da • Silasie iltlkanıetinde Cenuba kat tayyareler bombardıman iç 
kışık ve fena bir vaziyettedirler. doğru gitmekte iken bir Habeş harekat yerlerine geldikleri za 
Yeni ve eski, bütün yollar yağmur kuvvetine tesadüf etmiştir. Habeş man Habeşleri tayyare hücuml 
lar dolaymile tamamiyle gayri ka· kuvveti çekilme~e ı.. .... 1amna ve na ka,.qı tahaffuz etmış· ve d 
bili ist.bnaldir. İtalyanlar tarafriıdan t:İdb ·~dil • mış bl; halde bulmaktadttlar. 

Garp cephesinden gelen haber· miştir. İtalyan kuvvetinin yamı, Röyter muhabirinin Adisaba 
lerden anlaşıldıtma göre, Somali ön~de tanklar olduiu halde, bir hadan bildirdiğine göre, Bende 
ordulan İtalyan başkumandan· çıkmazla son bulan bir ~ide ~ir- na geçid irnuharebes!ni bizzat 
lığı mühim yeni tah§idatta bulun- mişlerdir. :au esnada Habeşler, renler bu muh&rt'be e8namn 
maktadır. Kuvvetlerin mühim bir dağı çevirmeğe ve etraftaki tepe- l O hafif hücum tankrnm ele 
kısmı, Ogaoonden Addur ve Lug- lerde yerleşmeğe başlamışlardır. rilmesini şöyle anlatmaktadır) 
Ferrandiye sevkedibnektedir. İtalyanlar tamamiyle çıkmaza gi- Tepelerde yer almrş bul 

Adisa.baba, 12 (A.A.) - Or - rince Habeşler, geçidin ağzım ga- Habeş nöbetçileri İtalyan tank 
Amerika Cumurrefai Runelt'in bu( terine mahıuı tatoJar yerl!de olan buil- tada dolaşmakta olan bir şayiaya yet iri kayalarla kapamışlar~r. rmm vadide durmakta olduğu 

'41efa koncreyi açarken .ayleditl mq - clinıleri, ı~Hdere dotru ytikaelmit bt - göre Neçaşi, şimdiye kadar D~. İtalyanlar bu hilenin farkına var- görmüşler ve derhal bunu llz 
laur nutuk ya1nu ltlyanlan lmdmnalr- nalan ,ok mu?,. aienin şimalinde karargah kummş rnışlar ve geçitten çıkmak istemiş gelen yerlere bildirmişlerdir. 
la blmach. Ö)'Je riSrülüyor ki Prara••- Hakikaten Lindberı'in Amerika hay bulunan imparatorluk muhafız kı· lerdir. Ancak İtalyan kuvvetleri • nun üzerine yüzlerce muharip 
lar da bundan ahnmıı, hatta oldU:·.ça dutlanndan ikinci çocuğunu kurtarıbil· talannm büyük bir kısınma cep • nin gerisini örten tankta bir bo • miş ve ~eceleyin yukandan ~ ... ,. 
llkılmrtw. auawlt'in nutkunda Pra11 - mek için Avrupaya kaçması Rıuvett'in heye hareket emri venniştir. Şu zukluk olmuş ve ge~idin tek mah- ya büyük kaya par~alan yuvar 
azlan kızdıran fıkra ıudur: "Bir ta1cım nutkundaki tesiri bir hayli kırm·~tır. hale göre Neçaşinin yakında Tig· reci tıkanmıştrr. Dığer bir tank mak suretiyle geç.idi iki taraft 
1..-.al taslaklarının ve derebeylerinln Av- TesadDfe bakınız ki Linıberı'den •on- re cephesine gitmesi ve Habeş kuv da ateş almış ve Habeşler, İtalyan da tanklara kapamışlardır. Şaf. 
rupa haritalhftl oa 1Mı •WMı&e w. · - 1••'.-.._. nnı .~'lll:t•Aı:t' ~t-ı._ı..a-.JMl..,,uraı* '**· •nl lmırwıtıinin mütebaki 1mmma m.. laberaber Habeşler hücum (tm 
Qıdiklcri dwirler oldu.,. (Le JournaJ) ıediliyor. Amerika haydutları ons da bir taan·uza geçmeleri,, ihtimali lrç ariylc h1icum etmişler ve he • vo tnn1tlnrdM\ Y"?"1n\, ~ 
ıuetesinde htr ıüıa biı fante.ıi ıUtı.:.nu haber ıöııdcrmifler, "Ya bize ıu k.tiar vardır. men hemen bütüa lt.aıyaaları öl - ver.dili büyük zayıata rağmen 
yazan Franaı!. mlzahcıaı (Clement Vau- para ıönderirıin, yüut çocuğunu .ıJıp iT ALY ANLARIN T A.ARRUZUN dürmil§lerdir. Bunlardan ancak hayet tanklar ele gc~ ·rilm · 
tel) Ruzvelt'in bu aözilntln Aftapalıbra apraeatıs.,. diye tehdit etmiıter. ş:m- DAN KORKULUYOR yüz katlan kaçmafa muvaffak ol- Tanklann içinde bulunanların 
•rtı "q, hmU. orta çaidaa ~ıknıa - dl ba rnqbur ainana yıldw da bc7va Adisababa, 12 (A·A.) _Bu- muştur. Habeşler tanklarda yedi kısmı ölmüş ve tlıiğerleri de teali 
._.olan imanlar!.. cJlyo hitap etnııktaı kahramanı LindberJ cibi Avrupay:a kaç gi1n burada imparatorun bir emir- esir yakalamışlardır. Esirler, hiç olarak De~ieye getirilmoiştfr. 
-1-tka bir tel' obDadılmı kaydettlktaı mak için buırlaıuyonınql Bu ıur:tle namesi okunmuştur. bir uzuvlnnnm kesilmemiş oldu • Röyterin Dessie muhabiri d 
900n 1u cnaı. nri,or: .. Ya siz A1111- Anupablar Amerikalılann tarWerine Bu emirnamede 20 iJa 22 kA. ğu hakkında teminat vermekte ve İtalyan konsolosluk binaamda b 
dbhlar, tisin Amıpa albl orta p~ - karp yeni bir mubbcle •csileai bulu - nunusanide bir tayyare hücumu kendilerine iyi muamele edilmiş lunan dört ahit, iki küçük za 
ms olmadı mı? Hattı bugün bu devir- yorlar dcmelrtir. Eaki dünya ile >eni ihtimali olduğu ilan edilmekte - olduğunu ilave evlemektedirler. ve iki nefer ile mülakatta bul 
,aen tamamen kurtuldunuz mu? Hele bir dünya arumdaki bu kaqılddt hüca.ın - dir. Bugünler Habeş Epifani bay- HARP VAZiYETi NASIL? muştur. Bunlar kendi tankla 
1ı1N ıabmet edip tc fU zavallı kabr:ı - lann caaaına celinre, bu "tencere •~n- ramı günleridir. Bu esnada mer. Londra, 12 (A.A.) - Röyter esir edilmeleri hadisesini şöyle 
man IJndbcrı'e sorunua bakalım, c ıi· cereye l1l'tlD kara demit. O da ıen°tıki keze dtnt merasimde bulunmak bildiriyor: latmışlardrr: 
• ne di,ec.111 şı:n,ıi Amerikanın pet- beaıden daha kara diye cevap •ermiş. .. üzere on binlerce halk gelir. Bugün de Habeşler tarafından Habeşleı bu iki tankı yol 
nı krallan, kauçuk krallan, basm. si- darbımcaelinin yeni bir tecellisinden bat KIZILHÇ MESELESi... yenlıniC:-en ihşaab o!unhan hMlakad Ue'nin yürürken devrilmiş olarak görm 
....- "ti,atro kraDan yok mu? Ntv- u bir py deliJdir. Dessie, 12 (A.A.) _ Habeş a ması a en er a e doğru lerUir. Habeşler tanklan sard 
,_ıma " fikqonua feodalite derir .. hükdmeti, Habeşlerin Kızılhaç olmasa gerektir. Adiababada c&hi kutusu açar gibi açmışlar ve içirl-

. . buna inanılmamaktadır. Bununla de sağ İtalyanlar bulunca aşşıt' 

Meraklı bir eskrim hocası 
J'raaa. elkrim hoc:uı mtthur il. 

Baadat Mı IAıt ctln ""1 ildi. Her a .. 
.................... bir .... 
...,_.. olur. Püat il. Baadat'm aut
... ..,. .... IDllltbiJctl lds Mı kim • 
....... ..,. ......... Elindln ıtl
....... ı...-ı.na •• belki .. bG • tin,.,,.... .... ı.nıann eürim q. 
1'111 ..... lltmll. ...... pWlll ... 
m h~ ba an'ate teıvfk ederdi. 
lltulaa ~kten an'atine lpk hlr a -
ctlmdı. Oaan igiıı M. Baudat ilk ~efa 
tılmftllt laer adamdan aynlacağı zaman 
eaa .aall pa olurdu: 

- AsWm, tamtdıtumsa çok mem • 
nan oldum. Efer bir cün bir taraftan 
~lle1JIOJ8 cllTtt t4llecelr ohanams IMni 

---- OtUııü. .-tlab blDI ... ........ 

Eler mubatalx bu teklife kup: 
- 1'abt ıllm. ben 11s1 •n~,. 

dam tdlWlllWD ...,. deto. edll'DU -

..... --- Wr Jll ""'pUp ... 
mellybn ld Mr fa)'da olaım. ÇlnkG tAn 
....,..._ eürim ne oldufwlu bllman,, 

l>IJtctk oluna Baudat yine 1Pç itti· 
flnlbosım•: - Zarar,.. Zarar ,. ... ,tne ce
linla, beni rtsrOntu. DOellodan bir &Un 
evvel de ola yine ııllnb. Ben ebe tn 

mllhim hareketleri Lir gün içinde ıfls • 
teririm.,. 

Di1e cevap verirdi,.. GöıiilUyor ya, 
M. Baudat elinden ı.ıee llkdm ders • 
terini hap yaparak 8nilne raat ıeltne 

h ... en JUttaracaJamt t .... 
h te ebbüsl • • 

rı ıçın 

beı notası vesile olabilir mi ? 
Matla paeteainin Rw mu. 

laabirl, .. tahkikattan ....... 
nlr, Vatlbala al•haı oWala " 
... Wr ,...... ftktlJle Lortl 
1.Jttea'a ~ a1tw• Mal'. 
çulVe ıCSnderilmit olan h8Jet ka
bilinden bir tahkikat "heyetinin 
Habefiıtana ıanderilmesini dil • 

!2!1;et.ini Harrarda mühimmat YI-1 beraber muhakkak olan bir '8Y mışlardır. Bize teslim olmam 
ra;;~ örtmek üzere kullandık- varsa o da bu mıntakada İtalyan- ZI ve teslim oldutumuz takdir 

n hakkında ttal,_nlann çıkar • lann müthiş surette Habo•ler ta- çok fena muameleye maruz 
mış olduklan şayıayı bir kerre f d .. Tı.T ... t-"'1 ı -sl dı · · 
daha kat'! surette tekzip etmekte- ra ın .. an -.r.s-• mış 0 ma an r. ~IZI bıl<!lz:mişlerdir. Halb 
dir. Habeş askerlerinin bazı yer _ Hergun Habe, kıtalan İtalyan bı:z;e gayet ıyı muamele olun 

!eri Kwlhaç işaretile kapayıp et· s Ih ı • • k d k 
~i;:n:~cı:~=t~~'. u po ıtı asın a uv 
makta ve yalanlamaktadır. 

ısoo~1flo~~:s·L vetle bağlı iki memleke 
Adisababa, 12 ( A.A.) - Ahi -

tünmekte oldatunu bildirmekte - Efgan da 7 irkife f/İbi, sailı gol unda büt iin memlı 
dir. ketlerle oe gokın komıatarile birlikte yürü9eceld 
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-J ,iı retler 1 
Onun 17 nci 
yılı 
U'-ın 6irinei *'71/Glltlla wr Piyangoda Kongreler 

-::.. flllMrıiİ7eli •ut'7e> ,,.. Kazananlar Halcrılc F alci1lte•i kon-
.. • "4i ,_..... 6-tı. Halıi - • lı dı ..,,,.,, •illi--1-

1 
... ___ __ Yir•i bin lira 5624 gresı tamam an ı 

IWftlfl ıc _,_. - numaraya çıktı Hukuk takülteainin talebe ku-
:-"" eline •~lifi sifıa tl1in7aya Ta • ··~en rulu kongresine dün eabah saat 
1-,1ı-!• .... tleliltanlulır. Ba k•d~ıyanı.,~ı-;•~. u ırm· 

1
• bir buÇukta Alayköşkü salonunda 

..... .., • """1lltllllı1t 6ir inlalôp ~ an1 bitlh u,a~ır devam edilmiştir. Kongreyi baş -
nuıw,. llM..Wv. bin lira 6624 numaraya çıkmq - kan Kerim_~ ve kongre baş • 

RlltlıwllWfl lliUl781in on 794i :J: !1.U: efir~ kanJıtma Hakla, ikinci befbnlı • 
~ ..... '"- Aer ıqien 6nee kadar aonlan ( 4) le biten biletler ğma da Bedrettin seçilmişlerdir. 
'-• •&wıin laaltilıı warantül olan ikişer lira amorti alacaldardır. Kongrede enel& Yönetim ku -
l 15 cffi Nuaut tlavcıım.za mol ol- On iki bin lira 28091 numara- rulunun bir 11llık çalışma raponı 
'-lı W ya çıkrqtır. Bu numaranın da okunmuştur. Raporda kurulun ta· 
;:::,. roritmda yer oltlıfını yedi yüz elli qağmı ve yedi yüz lebeye lAzmı olan btttnn ders ki -

elli yukanmna kadar 10nlan (1) taplarmm fonnalarmı bastırdığı 
• • • le biten biletler de ild§er Ura a • ve bunun beşer kurut fiyatla l&tıl-

On 7Mi 711 inceyi lıtıtırlıyo- morti alacakalrdlr. ması temin edildiil ve bul profe-
..._ O Ulı _.J • On bin lira 25204 numara,,. sörler tarafmdan bıaıJan kitapla-llr ' •>'lnncıan itibaren J- mı da, basılma ifinin dotrudan 

İltll.IMin 6a,,ratı olmak miqo.. çıkmıştır. Bu numaranın da yedi d~ cemiyet tarafındlalı alı • 
....._ e.m..e almqtL yüz elli aoailll ve yedi yüz elli yu. na?ak basılmasına raJm]ilT~ ve 

........_... .karısına kadar sonlan ( 4) le bl • ,.. -r ""6 .. 
-..,_ Millet Meeli.inin 6a- ten biletler ikişer lira amorti ala· bunun yeni idare heyeti tarafın • 

..... ~ .,,._,.,," 4tı0aıra caklardır. dan kat'! olarak temin edilmeli 
~.,.,., AG.1n.ı nıii.....,eri ~ Büyük ikn.miye 29588 numara- yazrlmıpı. Bundan bqlra Birliiin 
...... .._ 6ir hodnıntıl-- 6-an ya ~kmqtı. Buriun yedi yilz elli kaıaamda evvelce bulunan i bin 
6lr 1-JL..... - ğıs di ..ı;. ı · .,..-1 .... --.. liraDm =gene mevcut oldu, _ _.......,. •rluwla 7Wi•tili 6'ln- aşa 1 ve ye 3 ...., eli J....-~ fa ve Bir • 400 lira borc'U öden 
~e. 6'lrolar windibleri memar- dan sonlan (8) le bit.en biletler dfll gibi merkezinde budn 
,... .,_,.,, laorosltmı lilneldik ikişer lira amorti alaeaklardır. bulunan formalar da eemiyete Kar 
..,....,,_ ~ ... &Uefi ı~-~,, a- Yalnız otuz binden fazla numara oJaralc: bJchfı U&ve edllmfttl 

""'"1tl-'- -'-J-ı • i~ olmadıfmdan büyük ikramiyenin Rapor okunduktan aonra Pi. 
,,.,, ... ucımJi en ~ par. yukan amortisi birden başhyarak detli münakaıalar bqladr ve ida-

.......... Mrard .a,..a yerine lıal- 288 numaraya kadar sonlan (S) re heyeti tenkicl olundu. Fakat 
~· ... ceplaane sanılılıltın cep- le biten biletlere verilecektir. neticede ~por çoklukla kabul edi-
..- ....... 7erine ._,flt:e __. lerek yeni Dnetfm kumhuıun seçi 
._, ..., • .,.. Klltlr .... ı mine gec;lldl. 

u,,.,,,, .,. lıilotl• ~ Yeni Yönetim kurulu 11 muJıa. t;: .... _.., z,_,, ...... Talebe işleri :ı..~~e::;. iif. 
,..~L • • bqkanlıja Bay Nuri p . . . • 

ilkokul çocukları geceleri ıh 
11"""'1wti •m17m1ıe • • 

111.u.. tlln7fqfı mncrn"ı':!:'Atilı~'41~'-•f&"?ll9atrı••..ıld • k hekimleri kODI' • 
5-ı ... ı ~bl plriltlifi siinlertle e)f ltd Dolll di " 
~lleian, dafltınn artlırvla, tle- Yardım hrula 1flJık koftpeaini 

• dün sabah saat 20.,30 da Etıbba 
en ... _.. .ıod•••datppe tl r. •..-'Jbati ,,._ '. ':'9'~ tliytnliı'nltt'l't &ir lere bazı emirler verdijini evvelki kanlığıJ1& general Ali, kltipliklere 

&.:......._ • .a>i litılilere ddrültlil. An • günkü saymuzda y&ll'Dlftık. Klzim •-=-•ı, Ali Esat, Nazmı• 
~- ..,., maı6a bayralılar Kültür Bakanlıtr. talebenin Fahri, R:f seçHmif ve 111hk ça • 
_. a'lsow Wlnin oalıll.rl 1111. "1nunile alllradar obnaJı blltliD lışma raporunu Bay Fahri oku • 

u.ebirv~~ larakokul atntm~01 muttur. 
~ ne Yaıou.e o vermiştir. • Rapor okunduktan aonra lYe-

..a Rr er telı lıatlı, bir lıay ret.menler talebeye bu dunımdan kaydedildiii ve mevcut üyelerden 
J'~ eluına hnziyen bina, not vereceklerdir· r.ekizinin öldiliü, bun1anD ailele
,... ..... q,ırwe, -1tlneleri ile, hm - Bun~ ilk okul talebe- riııe yardım eatıdftj, §lıııilfye Jıa.. 
:::;- ile, nwalariyle:o mürettip. sinin de durwnJarile ya• dar &len 44 doktor ailesine yapı • 

e. maaalaAiltleri ile, maAcrr. landan daı· olunacaktır. lan yardrmm 17,829 Ura olduln 
.. ...., ile 6a ilttllM valıilarinin Diğer taraftan akpm ve ötle her ölilnlln ailesine 406 lira ilabet 
Wltı---.:.1:&: tatillerinde bazı talebelerin tnm- eu;;w vaıuJm-tı. 

... ._ .. , ,aaı H SClfır haline lara ld~ ··..ııı-ıı...:ı. tik -..~ ,,_ .,.. 'ili 79Ni. vay ası eonuw~. Raporo]aınduktan sonra üye • 
• okUl öğretmen eri bu durumla da }erden Bay Sükdti, Bay Sürevva 
•• 6ir ,,.lacrrririn .Ullfii yakından alikadar olarak bu ta • Kadri ·· aJIDJl]ar • dare ~ #. 

.... ,_.,.. 7Gllı"'4n mma .. _ lebeleri cezalandıracak ve velile- tinin :ı:m. iş} az!riı:de ıenıl: 
,..llai6e pralıiılt ettifini, aa6cı- rini haberdar edeceklerdir. ıer yapm1şlardır. Neticede rapor 
-..,. lıolla 'evrilen bcraltı ,,.. llk okul talebelinin ıece sine - ~klukla kabul edllmlftir. 

lifı;lllnf poirtliflni s6rmelı, ya • malara götürillmeai de yasak edi- Bundan IOnra rilsnamenin fi • 
Wi pdrol lGm6cuı ve- IOftll- lecektir. ç(incü maddesi olan yeni Yönetim 

... _. ,_ Birlik ıecesi kunıluna verilecek ;•1er go··Mı .. m _ ~•4 6ir Ü~et mw- ~ & ""l'" !"' .,.,..er tleorilmı, bir atl711a :MDU Türk talebe birlif.i 22 "1- miye başlanmıştır. 
• z .._ .ı batta bü-m .. Birllkr.:! L. ... -Ja. Uyelerden Tevfik ~Jam, Sü· 

iUt -.,ı aeanua 6a, milret- J ua ,...... uı~ Nazi a.au- th 
AL• ~ maktadır. Bu dol'A e uhrfn tür' lü re17a .nt t m ~ıur, • ...... •W'ıtflftiflni •irnte/ı günün .... - r san Sami alarak yeni idare 
~ Cinet iter ıeyi elle ifliyen çevrelerinde oyunlar oynanacak heyetinin önümüzdeki yıl içinde 

Hava Kurumu 
balosu 

7 Şubatta Tokatlıyanda 
verilecek 

Her yıl oldUlu gibi bu yıl da 
"Hava kurumu,, balosunun yılın 
en yüksek balosu olması için ça • 
lışmıya bq)amqtır. Balo 'I pbat• 
ta verilecektir • 

Bayanlar komitesi evvelki 
gün toplanarak balonun yapıla • 

calı =·=it etmio ve prog_ramı ham • Balo bu yıl Tokat • 
hyan aalonlarmda verilecektir 

Baloda türlü etlenceler ve mü
sabakalar da tertib edilmiştir. Mü
zik işini şehrin tanınımş san'at -
kirlan denıhte etmişlerdir. Caz 
heyeti (70) kioiclen mürekke~ • 
O geee aynea baloya ~k ede
ceklere büyük bir eürpiris de ha
zır1anmqt.ır. 

Galip için 
Din de Beyolla Halke

Yinde taren JApılch 
Şehir TJpt.ı:oea artistlerinden 

san'atk&r Galibin an'at havatma 

cg~~ 
Gençler elinde bilJıük tören
le kutl&nmlf ve merasimde Galib, 
refibsr, Keki Hilanet, BeJOllu 
ka1111akunı Danio, BeJOtbı Bal -
km reisi ve psecllerle bir gok ..., ftiifı 

1 
,.. ,.,..,._, 

JUrtat bahmmupr. • 
Tar..~- Saltlaı.,,, ıı. ...... ~ ....... ~ 

bir ..... .a,ımı. hl1h1111 ve ı-. Alı~.,,__,_• 11 • 
Baha lll!Gal GaUbln haiatmı, Ku s8 ,,.,,.Z_,,cr ,,.,,.,, ...,. .. 
rat Sertoflu da san'at kıymetini mel• IWl, ...ı . .,._.,... 
tahlil ed~ iki konferans vermi§ • Ur1 .. 
)ftdlr. Bu mr&&f-'jtlbflesl ,.pılan Petrorlnn tM..r&r-.ı ~, .. 
:n:~ıı:-Jı: ~~~ = .,., iillN :'elbd1'• ...,,....""' 
miş, tekrar tekrar allaglanrı•p. "'-""• 'Bolıias'°" w _..,_. 

Bundan sonra ~ha SaJI • ,_,. .Wırfa ._..,.., 
hattin ile Baha HülOainin mit§te • ....,,,,,,. ,,.,__ .,,..,.. ,.,...__ 
rek yudrklan "Beni ,almz bira· '-Wr ,_,,,,,...,.., ~ llr 
km,, illmH .U-1 ~ mu - fut ,,,,.,_ .,,.,,. ... ._ • ., 
vaffakiyetle t.emsil ve tö- Sonra, O,,..,._ .,. mJllllMlll 
"?n Oamhurlyet Gengler ~eli- ~ 6ir ........, 
nın cu orkeatrumm 'ftrdiii bir Y.-. l'i • ı.-. ••• 
konserle sona erdirilmiştir. lMlwtle ;'.ı. lıfr Uıı'I 
çilmlltfr. Netet Osman, Fethi, Fah 
rettin Kerim, Eşref, Numi, Ziya 
Tevfilt Jllli Yönetim, Klslm ta • 
mail, Tevfik Recep, Kemal Oeman 
Etem Akif, Omer Abdilrrahman 
yedek üyeliklere seçilmiflerdlr. 

MiMARLARIN TOPLA.NTI -
Si - Halkevi Mimarlar ~bat JG. 
netim kurulu dün HalkeYlnln Gtı
zel San'atler tubesinde yıllık 
koncrelfni yapm.p. Konırede 
~ raporu okunmuş ve bbal 
edilmietir. Bundan eonra yeni ea • 
hşma illeri tizerinde göriifillmfil. 
tür • 

,.,.... iLWll•W• •·ılefll• 

ile "Oripll' in lirllfi, ··~-• 
da6lflltJ'.,...MDdll ... .,.~ 
nln .,.,..,.. aipııiori Wr .,. ... .,,,.,.,ablir ,,., _ ·-- .. ...,.,, ...... ,_..,..... ,..,,,. ,.,.. 
._ .Wili ıiW .... ~ .. 
~-,....ı.n....ı.ı. 
plfllfun-"- 611••.-.JllllM 

y.,,.ı.- İl .. : 
IClllllr .... ı.ıa. .... .,.. 

gerei, .......,i llr • .,, .. ...,,.,.; lff .. Wr ~ ı...u&l.I- ·-- ve sabaha kadar daDledll~. bir kooperatif kurmaamı, k\itilp • 
... ~ ·-· llllllluuı --- Gece için şehrin en büyük l&lon- han A. 

•• ~en -:.-- : ... ı,·ve- lamıdan biri" ı-:..alanmak n.a_ - e teşkilatı yapmasını, türlü ~ ERZURUM USESINDEN YE· 
.... .._.... ···-...---.,." ..J:-. aınw_ --- ~'" hirlerdeki hekim ihtiyacım tetkik 
~~~ .""!"""'L wc. etmesini, ve ~cak derece. TlŞENLER-Erzunun lise&hıden 

rlM lfin ···"'' .,_ - ... ndlerl ,.,..,... d•llRlfr· 
-~emin ftırfU/1111 6ala- ---------- de ma16l dolitorlani )'U'dmı edil- yetipnler kunımunurı yıllık kon • 
...,. fll11111wı 6ir meMle ol - ,_ Ulu o .....,. .,..,_ W1'e mesinl iltemiflerdlr. Bu istekler gresi dfln Balkevinde yapılacak-
..,ertle, ltcrrl, mat6aa, mli- 4ot...,ıa. kabul edilmittir. Bundan IOlll'a ye- tı. EkaeriJet olma~ için kongre 

·~•'lflat mllfemaılı 6ir .,,..,_ laclrl ..._. Di Yönetim bıulu eegimine ge • bqka ,am bhnJlbr. 
.._RhntbenJOllafıınUcrıl•'-----------------------------------------------------------------
lııll. V • Anhranın mat6a lacrl,. 

t#qılolar 6ir enerjini,, 
itli. 

Amma, .......,. llr ,., ,..,_,ol--. ....,,.. ..... 1 

"• ..... ilflıl• ,.......,, 
,_,.,.,. lıie•r .. .-••· , ............... ,.. 
fW, ,..... .. "'4 .. ... 
........ ,.....filt,, '-'""
,.,,~ ....... --
rnaıtfllıl.,,,.,.,. .,..., ..... le,_.,.,.,,,.., • .,. . ................... 
iP,. ,..,,.,., 7eıtl .... lıir ............. ..,,. ,..,,.,, ,,,,,,,, .., ,.,... 
,,.,.,,.WRr. Arfli 7*". 
""4enl-W .. .. 
......,.__ ...... il 

HapW-. ı•ılimqı ve tıil .. :, - Kcrnajım, o/erin 6crntıt 
,,lliia 1 Şolarlll lmtlltanıml• hun . 

1-eıiW .. .._.. ••• u.,. -sla çwa. ,..,_ ,-.: ~ ..,. .. ,...ı.;N .... ,..,.,,_, ,,.,. ........... ,,_ ....... .,.,,,,., ....... , ... «-. ,,_ 
~.,., ...r--· 
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Dışarıdan taarruz Da,iinceler: 1 

Ah Con Cilbert; 
Vah Con Cilbert! 

Bir tramvay tutuştu 
edeceklere karşı 

Savyetler !>irliği müdafaaya hazır Ben, geçenlerde ölen ıinema 
artiati Con Cilberti §Öyle böyle 

Kurtuluş-Beyazıt seferini yapan 13 
numaralı tramvay bir kaza geçirdi 

Mı•ı•a, 12 (A.A.) - TauJ demittir ki: 
A;amı bilJiri1or: "Eler düflll&n bir harp açarıa, 

Din, merkezi icra komitesinin aanılmaz bir doetlulda biribirine 
lstimamda tiz alanlann bep•i. bailı bulunan bütün Sovyet Ruı -
So.7et Raqanm bütün milletleri Y• milletleri, Sovyet Ruıya top
.._ bikGmetin aulbcü dıı ıiya raldannda müıtemlike aranılma • 
•11111 bili bJdütart taavip etmit- yacainu "bunlara gö.:terecektir. 
ı. ft bu milletlerin lüzumu tak - Eier Alman faıiıtleri ve Polonya 
6inde ntanı müdafaa için bü ·· emperyaliatleri bir müdabaleıe 
tin ıaJNtierini aarfedecelderini bqlarlar ise, bu topraklar onlara 
t.lauib ettirmiılerdir. mezar olacaktır. Büyilk ıef Stalin 

Anmlmal meeeleler bakkmda tarafından idare edilmekte ol~n 
... 81ylerken Ukranya cumuriye- memleket, hiç kimıe tarafınd~n 
ti laalk komiMrleri kurulu bqkanı hiçbir zaman mail6p r.dilemez.,, •1 Liubçenko alkqlar arumda 

Sovyet Kızıl Ordusu 
Cihanda sulhun bekcisidir 

tanmm. 
O da yeğenimin zoriyle ... 
Haftasının bet alqamını ıine -

malarda geçiren bazı arkadqla -
nmın zoriyle. .. 

Con Cilbert, Greta Garboyla 
aeviımit

Con Cilbert lna Klerle evlen • 
miı. 

lna Klerden boıammı ..• 
• • • 

- lna Kler de kim 1 
- Ayol tammıyor muıun, met-

bur ıabne artiıtidir ! 
- Bilmeyiıim ayıp mı? 
- Yirminci aıırda yaııyonun ! 
- Pek büyük bir artiıt mi? 
- Herkeı ondan bahıeder 

Her mecmua, her film münekki -
di. .. Ah Con Cilbert de ne güzel 

Dün gece saat 9 da Sirkeride 
bir tramvay kazası olmuş, Kurtu· 
luş k Beyazıt seferini yapan 180 
numaralı tramvay, tutuşarak kı.s -
men yanmıştır. Kaza, Sirkeci istas 
yomınun önünde olmuş, tramvayı 
idare etmekte olan 341 numaralı 
vatman ile biletç; bu büyük ka -
zayı çok soğukkanlılıkla atlatmış· 
lardır. Hadise şöyle olmuştur: 

Tramvay makasın önüne gelir
ken önünden sür'atle bir otonıo -
bil geçmek istemiştir. Hattın ö · 
nünde otomohil bulunduğunu ::ö · 
ren vatman, det·hal tramvayı ıfor
durmak istemiş ve bu man'!vra 
elektrik teJlerinin kontakt y~o · 
masına sebep olmuştur. Tramva -
yın hiç beklenilmiyen vaziyet' e 
sarsılarak duruşu ve ayni zaman-

Polla h•berlerl: 

da bütün sokağı aydınlatacak d 
cede ateş saçması, içinde bul 
lan fena halde korkutmuştur. Y 
cular arasında ik; de bayan bul 
makta idi. Ateşin ön sahanlıl<Ut 
ması, yolcuları arka kapıya k 
turmuş, bir çok yolcular ken 
ni kapıdan fırlatmIŞlardır. Bu 
rada bir ihtiyar elinden hafi 
yaralanmış, bir genç bayan 1 ·· 
koyun kapanmış, baygınlık 
miştir. 

Vatman. bilatı;iye derhal tr 
vaym elPktrik trli iJe iıtib-ı. 
kelmesini söylem:ş ve bu İ2' yal' 
dıktrın sonra ate3 sönmü .. tür. 

'Tramvayın önüne çıkan otc: 
bilin numarası tcsbit edilem 
miştir. 

Ceza evleri 
adamdL Kanıiyle bqlanııçta ne y• • d •• 
kadar ıeviımiıtiler. Onlann ıe - ırmı ort saatte 

lf<>lkova, 12 (A.A.) - Tasa- Ordusu vücude getirmiş bulunu - viımeai, benim diitündüifun v~ Yeni kanun hangi esas-
fallli bidiriyor: yoruz. Şimdide bu ordunun sadık her zaman arzuladıiım aeviıme. Üç otomobil kazası oldu lara göre hazır· anıyor 

B. Molotof'un Sovyet Rusya ve işlerini bilir savaşçılardan mü- nin ti kendisidir. Ben, ıinema ar- 1 _ Arap camiinde oturan Ali ı Ceza evleri tcşkilatile mevk 
merkezi icra komitesinde verdiği rekkep olmasma daha büyük bir tiıtlerinde kendi taıarladıiım ha- ğl M f d ve mahkumların vaziyetlerine c 
nutkun devamında §U cümleler gayretle çalışmamız lazımdır. yab buluyorum. 

0 u usta a ün Köprüden ge ·ı ir adliyece yapılmakta olan te!\. 
-~- çerken Eminönü tatafmdan gelen ler bu!riinlerde bitmek üzered; •.-wr: Ordumuz kadrosunun ehemmiyet- - Niçin böyle bir bayat düıü· şoför İsmailin idaresindeki 2084 ~ 

Son seneler zarfında müdafaa ni arttırmak için Kızıl Ordu ku - nüyoraun7 numaralı otomobil kendisine çar- Bu tetkiklerin sonu alınır alınn s 
liekDnnıdan çok şeyler yaptık. Fa mandanlanna şahsi rütbeler ver • _ Benienmiyor musun 7 He • parak hafif surette yaralanmasına hazırlanacak layiha Kamutaya v 
'--... memleketı"mızın· . sulh ı"çın· de dik. An k b.. 1 b" Kı 1 O d 1 sebep olmuştur. rilecektir. Haber aldığımıza gi! ..., ca oy e ır ZI r u rif er zengin oluyor, milyoner olu· · l n· te k·ltmı z .. -1 « 2 - Munla Aşkı mahallesinde yenı ceza ev e ş 1 1 ~ 'C' 

J'W&Dl881 ve sosyalizm alanındaki sulbü ve Sovyet Rusya hudutları· yorlar. Kini Efendi sokağında 21 numa- saslara göre tevzi edilmektedir: 
muvatfakiyetlerimizin müdaf&asI m l&yiki veçhile ve şerefle müda- • • • dıa tura O 1 - tdari ateşkilit. 
--1esı· mevzuu bahsolduğu ,, .. • faa edebı·lir. Kızıl Ordumuzu ı·le. Co ra 0 n merin oğlu beş yaş "":...-- evlen·, daimi surette ·h" ...- . .._ n Cilbertin öldüğü havadiıi lannda Faruk sokakta o.ynarken vcr.a 
man el&! edilen neticeler üzerin- ride gittikçe daha kuvvetlen dire - çıkınca, gazete idarelerinde de şoför Ahdinin idaresindeki oto • umum müf ettiŞ ve iki müfettiş • &' 

Cl4' dunıp kalamayız. Bunun için ceğiz ve ayni zamanda bütün mem bir telif bq göıterdi. Çok kimle- mobilin çarpmasile yaralamıştır. rafından teftiş ve mürakabe edi 
Jlzmı glen varidatı muhakkak su- Ieketler halkına beynelmilel siya - lerin bunu tanıdıtı biliniyordu. 3 - Şoför Hayrinin idaresin • lecektir. Ceza evleri direktörleı-i! 
rette bulmak ve devlet bütçesinin sasında güttüğümüz hususi pren - Bıyıklı adam ... Kqlan dit fırça • deki otomobil de Fındıklıdan ge- ceza evlerinin idari işlerile, da 
memleket müdafaasına ait kısmı· &iplerimizi ve hattı hareketimizi ıı, ıözleri yelek düymeai ıibi, saç· çerken Sinan adında birini yara- hili ihtiyaçlarile, mahkdmlann ~el 
Dl hn ~llA m1;ı,;_, _. ..... u... 1 1 • ........_ ......... ~_..,~.-..~--~~~~ıf,4~~-' Jamqtır. "llerilec---•J &eak 11116k• 
~~ ~ • 

1 31 
...._. TATLI J;>EVRILDI ~tın ~! gı·bi :ı·er~ d~ıre. ktö.rler~terLe•.U 

bımak .ehemdir. mekiçin de her imkandan istifade b kkalda C aokaim& _. ~ ._ 6 

Kuvvetli bir i§çi ve köylü Kızıl edeceğiz. ı!rada Ha;:İıınin kıZt ~-;; lecektir. .. . 
----------- larmdaki Sitrakın üzerine man - 2 - Müfettışler mahk<ımlau 

Roma k 1 B 1 d ti• • • • galda pişen tatlı devrilmiş, vücu- iç vaziyetleri ve hapisanedeki- a 
oya 18 I e gra 8 geç Fakat ölen ıinema artiıti Con dünün türlü yerlerinden kızcağızı lak değişmelerile daimi surette a 

Cilberti tanımıyanlar da var. yakmıştır. Çocuk derhal Sişli Ço- lakadar olacaklardır. Her ınah 
..... 12 (A.A.) - Knl Kuol ile 

Miciael, cliiD ........ sitmit• • 
cQr,. 

8a ...... sizli tvtalmaı ... Romen 
•ti.utma ucak ba ..ı.ı. ftl'İlmiftİr. 

kral, pmmü p.a .töwektir. 
..... ,......., ... ••etin tlıma -

... aDni oldaPaa t.ain ......... ... . 
a.lpllf, 12 (A.A.)" - ......,. icra. 

b ICarol ile pnDI Mitel, ......... mü -
• ..... i .... IMarap plmiflerdir. 

Kmlilerini iatu7onda Yuıoda-.ya 
....... ~ Marie ile ~ kral 
Pierre '" Mip preu Pal brtılanut • 
ı.rdır. 

MiMfirler, kad1Jeria ~la 
lııirlikte otomoW"le dclnaca Ncmsad H 

7-m. ıitmifl•dir. 
Bu • .,., 1lu se711hatin tek 1a7eeictir. 

"Con Cilbert ölmuı·· ,, diye .. ok cuk ~hane~~e .. k~ldmlmı§, kdmun müfettişler elinde bir ta 
~ fakat dun gece olmüştur,. .. 

kimleler saçını batmı yolar gibi BiR DUVAR ÇOKTO _ Ka- VIl' ve ahlak dosy~ bu!unac•~~· 
dö~:-ürken, biriai nezaketaizlik, d 1 ı,.,..... d b t · 8 - Ceza evlenne gırenler uça 

&1&&& If ar yoA"'i'Un a eş me re genış. da kufl 
aJikaaızlık olmuın diye: liğinde ve altı metre yü~n- a~lacaktır. Bunlar mev 31', 

- Güzel bir kızdı, dedi. de bulunan bir duvar ç~r. hafıf cezalı f!lahkfunl~ ve .~ 
Vay ıen miıin bunu diyen... Duvarın ~ökmesin& sebep de on cezalı mahkumlardan ıbarettır . 

ton taş k.. ürün d ·· · Adlan kötü hadiselere kari~an 
Con Cilbert kız mı yahu! Erkek yıkılmasıd=. uvann uzenne ve mahiyetleri şüpheli olan mıu:e-
be .•• Erkek! Hem de... · raperestler ve obsedeler münf flrit 

Bir ainema artiatini 1ru mı, .,... höcrelerede mevkuf kalacak, q8r 
kek mi larkedemetliii için, bubi- Ankara telefonu terecekleri ahlaki değişikliklPYe 
çare atlamcaiız, ahlald defil. İstanbul _ Ankara telefon hat göre haklarında haklannda daha 
"ilim ve irlan,, balnmımlan ııiUel tının daha fazla iyi konuşmaya umumi muamele yanılacaktır. lJir 

ğer taraftan mevkuf suçlulara a~t 
Japonya istiyor: 

(Oııyanı Birint:itleJ 

To]iyo, 12 ( A.A.) - Domei a .. 
jansmm öğrendifine göre yüksek 
harp meclisi, deniz §Ubesi ile ba • 
hnlar meclisi imparatorun ta~ -
mbinden IODI'& Londrada amiral 
liqaılo';ya gönderilecek talimat 
projelerini muvafık görmii§tür. 

Asabi gazetesine göre bu ta • 
llmatnamelerde reye müracaat su· 
~-·ıue deniz teslihatmm azami 
W hakkmCia bir karar verilme 
~·il&& &ıüne geçilmesi ve tecavürl 
leidz ciDJ'ü tamlannm teslihatmın 

meli müzakeresinde bulunul • 
için mrar edilmesi tavsiya e

ıGmııektedir. Bu talimat, deniz kcın 
~IDllınm akamete uğramasx ih -
[IMUllAl.llıu· açıkça derpiş etmektedi!'. 

A iLE RUSYA ÇACI· 
RILACAK MI? 

bir papara yedi. müsait bir vaziyete getirilmesi i - olan fotoğrafların neşrine mani o-
JAPONYA D~~~ICI TAK· • • • çin çalışmalar devaın etmekteJir. lacak idari tedbi .. lerin almma.qı da 

"Sönmüt 1ıldız,, Con Cilbertin Telefon idaresi tarafından kui an- düşünülmektedir. 
Tokyo, 12 (A.A.) -Japonya- ölümünden sadece tecrübe irin poıtör tesisatı konmuştur; Bir a· _..;.. __ =-=wı·--··---·-··-·----~ 

mn deniz konferansındaki kat'i T ya kadar hattın şı·mdı.kinden u .. p L • • b d 
ha k . d . li J kendı"ı"m• bahaetti~m "&kıl kl ~ u nan a ttı hare etme aır ta mat, :ı· •· misli mükaleme yapmaya elveriş • 
pon hayeti murahhasasma :r:!lı mil,, biri de, zamana uymamıı di· li olacağı söylenmektedir. Hatta 
günkü toplantıya yetiştirilecektir. ye tenkide uframaktan korka - daha üç muhabere kanalı ilivP. _ Cumurreisi seçimi nasıl 

İyi maldmat alan deniz mtı - rak: · l k? 
hafiline göre, Japonyanm ;a+iraki sini temin için 150.000 liraya Fi· yapı aca 

aoı" - Ha. evet, dedi. Pek acındım pariş edilen diğer kuranpartör ye-
olmaksızın konferans müzaker~le AJ'ln yirminci Pazartai sWI 
· kı d .. d ı t ı t • Yalmz, pek hatırlamıyorum. Bu di sekiz aya kadar- gelmiş buluna-

k
n ya n ah uliny ev le aktir~ a ·ır adam ne ıibi rollere çıkardı? caktır. Şimdi Ankara hattında iş· yapılacak olan Lübnan Cuımu:r1'9'!1 
onuşma a e ge ece · iıliii intihabı için yüksek komi • 

A MAK Ne gibi rollere çıktığmı pek liyen tek kanallı kuranportör o va 
KONFERANSIN DAulL kit İstanbul _ lzmır· hattına n .. k- ıerlik tarafmdan buırlanan bı 

TEHLiKESi YOK bilmiyorum amma, bazı tatkınla- ~ 
]edilecektir. rarnamenin ilin edildiii bilclidl • 

V · gto 12 (A.A ) D rm hayatında eaaılı bir rol oyna-
aşın n, • - IŞ ----------- mektedir. 

işleri müsteşan ve deniz konfc!"Jn dıiı muhakkak! J 
smda Amerikan delegesi Phil.lrps HiKMET MVNIR Fransız tiqatrosu Haber verilditllıe ılı'• 1 
perşembe günü Amerikaya dön - ------------ HALK OPERETi reiıicümhur aay~avlar meclisi ta 
mek üzere lngiltereden aynlarak Geçmiş Karun/ar: Bu aJqam uat ,afından ıizli rey ile ıeçilecektitö 
tır. 1 13 Klnurıusani 1921 20,30 da Reis olmak için de reylerin d&t 

Bay Hull, guetecilere beyat.a·ı tık Defa te üçünü almak lazımda. lntiM 
tında demiştir ki: Enverin tevkifi DENiZ HAVASI namzetlerinden hiçbiri ba eıu.l 

"Müsteşarın Amerikaya dönü- Parü, il Mnımaanl - Pet.r.. Büyük Operet yeti alamazsa ikinci defa 
şü evvelce hazırlanmış olan p1a- buradan 11elen bir '/aabne llire Yazan: Yuaof s~ müracaat edilecek, bunda,~ 
na uygundur. Esasen Londra·ia Enver (Ptlftı) M0111wı1ada hllümt· • Müzik K 
borkaç hafta kalacak ve konfe · tlıa nnrUe teoldl ftlikrek eenubl run. l:l aı dan bir fazla rey alan reia ol 
rans hakkında izahat vermek Ü1e- Ruaya ,ehlrlerinden birinde ne:ıart>t lo Kapoçe i br. Reiaicümburluk milddeti 
re buraya dönecekti.,, altına alın"'lffır. Gite cOndilz açıkbr. FiatJar: 35 - 50 senedir. 

Ehemmiyetle kaydedildi!ii!'P,._ __________ _. - 60 - 75 - ıot>. Loca: 400 - 100 -~--------..-• 
TelefoDı 41119 

göre, Bay Philipps'in bu harek..ti Hamiyetli bir zat BiRLiK GAZETESi - Tal 
Japonyanm silah beraberliği hn - be b" liği kı d "G liğin sa 

_..._, .. ...hJG.r zaman vukuhu. susunda gösterdiği mrann ort~ya lzmir, 12 (A.A·) - Taraklı çoculunun elblee, ayakkabı •e . ır _ya n a enç 
1~5& kanğı k f d ğ l r h nabiyeai mubtan Kemal Yılmaz! mektep kitaplarını almak auretiy-i sı,, adh hll' guete ~ 

llCllll Clerpiş edilmişti. Bugün • cı on eransm a ' ması ~ kendi heu.bma 23 erkek •e 10 kıs le 33 ıokaula ıarclmı etmiatir. Jıyaeaktv. ; r"let hiQ da bQıJa cJaiildir. likeliyle asli alikadar değildir. 



5 - KURUN 13 il. KANUN 1936 ~~ 

L Ş~ndan Bundan el 
Büyüdüler, yürüyorlar! 

- - -
( Kırkından Sonra 

Doğru havadis (( .,-l\.zanı Teneşir Pa~tat~!': 

Bir karında doğan beş çocuk şimdiden 
f. büyük bir servet sahibi oldular 

Veren bir gazete (( Yazan: Sermet Muhtar Alus 
l . izi . l l k . . •• ·······················:·.·.·.·.·.·.::::::::-= :::::::: 1 ·ı :::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::=···-···· l t i-· :: ············ · ········ ~ ::::::::::::::::::::::::ı:ı:c:::::::::::::::::::: ... nıı erın mpara or u ıaırı !iiii::!!!!iii!i!i:::::::::::::::::::::::::: ••• •••••••• 

Rudyard Kipling bir gün gazete- R 1 k 1 
·i~i .okurlc~n kend~sini.~ ~~ümünü Yalnız amazan a a sa .• 

ı 

o 
• 

f 

büdıren bır havadıs gordu. Ha • 

yatta sapaaağlam olan lngiliz ıai- •• l k d· ıı • ·ık 
rini böyle öldü diye Üan eden uç ay arı, an 1 erı, ayın ı cuma-
(Lahore) .iı'?indeki .gazete idi. } l tutturması da Caba ! .. 
Rudyard Pıplıng kenclı hakkında a 110 
hem tatsız ve hem de bu kadar 
yanlı§ bir havadis nqreden gaze
teye karıı hiçbir serzenifte bulun
madı. Yalnız kalemi ve kôğıdı a 
larak bu gazetenin direktörüne 
fÖyle bir mektup yazdı: 

"Azizim, 

Bir batında doğan bet kız ço-ı 
~iki yqlarını tamamladılar 
~~dalı bir kadmm doğurduğu 
~ bet çocuk daha timdiden bü -
>Git bir servet kazanmıı bulunu· 
)Q,ı.,.. Kanada halkının bu ço -
~iyi bakılması için teberrü 
ettikleri paralar 30.000 lsterlini 
hç\iğj gibi çocukların nasıl yetif
titudiklerine dair yapılan filmler 
de 10.000 lıterlin kazanmııtır. 

Muhterem gazeteniz bugünkü 
sayısında benim ölmüt olduğumu 
yazıyor. Verdiğiniz h~vadislerin 
daima mevsuk olduğunu bildiğim 
için bu haberin de doğru olduğun
da şüphe etmiyorum. Onun için ar
tık devamına ihtiyaç kalmıyan 

rarları bofa gitmİf, Kanada hii · abonemin kesilmesi için idarenize 
klimeti çocukların zerre kadar ib- emir vermenizi rica ederim.,, 
mal edilmemeleri için kendileri -
ne kafi sayıda bakıcılar tayin et- Elbisesine mekaklı 
miıtir. Fenn~ bakım sa~~sind~ ~.o· bir diplomat 
cukların beıı de en tabu teraıt ı -

Beı kız çocuğun ana babası 
çOcuklannı evlerine alıp götür 
~ için nrar ettikl~i halde ıı-

Bir kadın kızını 
ı:- >aüerikadan gelen haberlere 

!?Öre Ann Cooper Heirt namında 
~ Yatında bir Amerikalı genç 
""il anası aleyhinde dava açarak 
'bir ınilyon Türk lirasına yakm 
~inat iıtemiıtir. Sebebi anne 
•İnin kendisini, farkında olmadan 
ktaır laıtırması dır. 

Misı Ann Cooper Heirt'in ba 
h..ı Amerikanın en zengin adam· 
11.l'lndandı. Kısırla~tırma ameli 
>' .. tı apandisit ameliyatı namı al 
lıııda. yapılmıt ve doktorlar aley
hinde de takibat yapılması isten • 
a.ıittir. 

Mis Heirt'in 2 milyon lsterli11e 
"1.ran mira11, kendisinden sonra 
SOculdanna geçecek, çocukları ol· 
ttı.dığı takdirde annesine döne 
CeL· 

ını. 

Doktorlar kısırlattırma ameli 
>' .. bnı yapbklarmı itiraf ediyor 
f1.kat Mia Heirt'in ruhen hasta ol· 
.._.ından bu ameliyata lüzum 
IÖrdüklerini, kanunun buna mü -
'-it olduğunu ilave ediyorlar. 

Mis Heirt'in ruban hasta oldu-

çinde büyümü§ ve karşılaıtıkları 
bütün tehlikeleri atlatmıı bulunu
yorlar. 

Beş kız çocuğu bayram hedi 
yeleri önünde toplanmı§ görün -
mektedirler. Beti de tıpıf bpıf yü
rümektedir. 

kısırlaştırmış 1 

Ann Cooper Heriet 
ğunu söyliyen beyin ve sinir dok
toru aleyhinde de takibat yapılı
yor. 

F tansa Cumur Başkanı 
karşısında çıplak kadın! 

Çıpt«k danseden hiçbir Fran ·} kadar aeyretmit, ve kanun bu 
~- k.dın artisti Fransa Cumu:- durum karıısında bir §ey söyleme
~k&nının kart

1

ısına çıplak çıka- mittir. 
~ı. Bunu kanunlar yasak etmit- ------------

,:::. Fakat, geçenlerde dansöz Çingene devleti 
C Uaye İsminde bir kadın, Fransız 
h~ur batkanı Lebon'un gittiği 
)'~ ti~atroda sahneye, elinde bü-
1-ıt hır büketle çıkını§, buket çıp
ı.,. kadının bütün vücudünü kapd 'kk kadar büyük imif, danse
d~ en kadın elinde tutmakta ol · 
e11 ~ 'l>ııketi yavaı, yavat yolmuf. 
fit •h .. Yet Cumur batkanının kar· 
~~ büsbütün çıplak kalmıttır. 

.._.., batkanı artiıti, ıonuna 

Sovyet Rusyada bir 
mıntaka ayrılması 

düşünülüyor 

Moskova, 12 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Merkezi icra komitesi, "Muh -
tariyeti haiz bir çingene mıntaka-
11,, ihda11 tuavvurundadır. Rua · 

Almanyanın Paris elçisi iken 
bu defa ölmüf olan Köster daha 
evvel Berlin protokol ıeli idi. Bu 
zat giydiği elbiselerin biçimine 
çok ateralılı olduğrmtlmı Berlin 
terzilerine itimat edemez, yeni 
yaptırdığı elbiıeleri hep Londra 
terzilerine ısmarlardı. Protokol 
ıelinin bu merakı nazüerin hoJU
na gitmemiıtir. Bir gün BerlinJe 
iyi terziler bulunduğu münasip fe

hüd e kendisine söylenmiştir. An -
cak bundan ıonra Köster elbiaele
rini Londraya ıımarlamak adetin
den vazgeçmiıtir. 

Midesine düşürmüş 
Annesi çocuğa bir ıekerleme 

vermİ§ti. Beı dakika sonra küçük 
anne.inin yamna koıarak dedi ki: 

- Ben ıekerlememi dütür -
düm, bir bQ§kaıını ver. 

- Nereye düıürdün yavrum? 
- Mideme! 

- Bilir misiniz? -
Dünkü Sayımızda 10rduldannuz ve 

cevaplan: 

1 - Osmanlı devleti hangi tarihte 
kuruldu? 

- 1289 da. 
2 - Üsküdar, Elmalı suyu ne vakit 

akıtıldı? 

- 1893 le. 
3 - İstanbul muhasarasında ilk 

defa surun üstüne kim çıkmıttı? 
- Uluabatlı Haaan adında bir aı

ker. 
4 - Yaz saatini hangi milletler 

tatbik ediyor? 
- lngiltere, F clemenk, Belçika ve 

Fransa. 
5 - Barbaros Hayrettin nerede gC:· 

mülüdür.? 
- Beıiktaşta. 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - Kolera mikrobu en çok nerede 
yaşar? 

2 - Çırçır büyük yangını ne vakit 
oldu? 

3 - Karaköy köprüsü n~ vakit ya· 
pıldı? 

4 - 2 50 gram çelikten kaç iğne 
çıkarılır? 

5 - "Ben samanı ateşledim rilz· 
gar istikametini versin" sözünü kim 
söyledi? 

yada takriben 61.000 çingene bu
lunduğu söylenmektedir. Taıav -
vur olunan tedbirin bu nüfusun 
hakiki miktarını tesbite yaraya · 
cağı ümit olunmaktadır. 

Ramazan girmiş. Mevsimler -
den yaz. Günler yıl. Anneanne ge. 
ne Rabiyesine kumandada: 

- Peygamberimizin sünneti 
şerifelerinin yarısından fazlas:nı 
yerine getiremiyoruz; Ebulhanıf e 
efendimizin buyurduklarımn ço 
ğunu yapamıyoruz. Allahm far · 
zmdan da kaçınırsak billahi Ce · 
hemen kütüğü oluruz. Z~yifliği. 
takatsizliği düşünme Rabıye ; o · 
rucunu bir gün kaçırınad3n tut... 
Yok kırıklığım vardı, yok sahu~a 
kalkamadımdr, yok iştahasızdım 
da elimi yemeğe süremedimdi gi· 
bi mahanelere (yani bahanelere) 
kalkışırsan iki gözüm kör olsun ki 
Cehennemde zebanilerden çekmi-
yeceğin kalmaz ... Dişini sık, tut 
da aç tut. Oruçtan ziyan gelmez, 
bilakis fayda gelir. Ustünden mız 
mızlık, sünepelik kalkar; kuş gibi 
hafiflersin! ... 

Yalnız ramazanla kalsa ne a · 
la. Uç ayları, kandilleri, ayın ilk 
cumalarını tutturması da cabası. 

Muharrem mi giriyor, Edamın 
gene ayaklanmada. . 

Evin içinde ne kadar surahı 
bardak varsa hepsini toplayıp do
laplara kilitleme. Yerlerine göksu 
testileri, toprak çanaklar çıkar ~ 
ma •.. Gene gözlerini devire devi • 
re: 

- Hasan, Hüseyin ef endHeri· 
miz bu on gün Kerbelada &usuz
luhian çayır çayır yanarken ol 
ha·zretlere kasbahannek gibi pırıl 
pırıl surahilerden, bardaklardan 
su içilir mi hiç? Alimallah insanın 
dili ensesine çekilir de gözleri !ok
ma gibi dışan fırlar. 

Yemeği pişiren Ayşe kadım Çan 
kırılıydı ve altmış beşlikti. Çocuk· 
ken bilmem kimin konağına ah
retlik olarak getirilmiş. Kel tak -
yesini başından atıp saç lan fırça 
gibi gelince Arap aşçılar, bohça • 
cılar tarafından ayartılıp kapı ka
pı dolaşmış. Kaç kocaya varmış. 
Tahtaya, çamaşıra gitmiş ve git • 
gide kocamış. 

Bir yanına selamün kavlenin 
rüzgarı döğdüğü için dili ve bir 
ayağı ağırlaşmıştı. Sekiz on sene
dir, beş mecidiye aylıkla Danala
nn yanındaydı. Hırsrzlığı ol~ıya~ 
haline göre çalışkan, emnıyeth 
bir kadındı. 

10 12 yaşlarında olan besleme , . 
Nazikter, Evkaf odacılarından bı-
rinin krzıydı. İstanbullu üvey an • 
nesi onu istemediği için babası 
bunlara sığmdırmıştı. 

* * * 
Hacı Dana Bey Rabiasının de· 

lisiydi. Kızını canmdıan çok se -
verdi. 

- Şu biraz etlense canlan..~a, 
nanemollalıktan kurtulsa ömrü • 
mün on senesini veririm!.. Diye 
iç çekerken hemen kendini toplar, 

- Mevlayı mütealin işine ka -
rışıyorum, şirk koşuyorum. Alla
hım günahımı affet! Diyerek töv· 
belere girişirdi. 

Hem kızının hatırı, hem de bu
lunmaz tabiatleri için damadını 
başında tutar, öz evlattan ayır -
detmez: 

Pırıl pırıl aürahüerden, barda/e. 
lardan su içilir mi hiç? 

- Allah bana bir de oğul ihsan 
etti. Bu lUtufu Rabbaniye nasd 
hamdü şükür edeyim? Diye sec • 
delere yatardı. 

Torunlarına da bayılır, üstleri
ne titrer, birini bırakıp ötekini ku 
cağına alır, 

- Benim has yavrumun nur -
topları ı Diye oğsünc bastırırdL 

Dana Bey, karısı Şahsene Ha • 
nımm tabutunu şallarla, bürüm • 
cüklerle gelin gibi donatıp Edir -
nekapısına götürdükten sonra· za. 
ten tab'an neş'eli bir adam olma
dığı halde • daha da gamlı olmuş
tu. 

Kızının sağlıksızlığı, ikinci ço
cuğunu doğururken geçirdiği ö • 
lüm tehlikesi, kurtulduktan sonra 
gene ahireti boylatmasma dikiş 
kalmış olan o lohusa humması' ve 
bunlardan miras kalan iğne ipliği 
adamcağızı büsbütün kahırlı et • 
mişti. 

Var kuvveti taate, ibadete ver
miş, başını secdeden ve mushaft 
elinden ayırmaz olmuştu. Nait, 
kaside, manzume yazmağı unuta
lı niceydi. 

Gece, gündüz dilinde pürse • 
nin: 

-Yarabbi bizlere muin ü!. Y& 
nan!.. tmdat ya Mennan! .. 

Her an: 
. .... 

- Yarab bizlere muin ol ı .. YI. 
Hay şu kızcağızı koru! .. 

- Rabiacık, şimdiye kadar ge
çirdikleri yetişmiyormuş gibi, iki 
üç ay evvel gene ecelle pençeleş. 
miş, ölümlerden kurtulmuş, dün • 
yaya yeniden kavuşmuştu. Buse• 
fer hali daha bitik, daha berbat .. 

Bir mart sahibi, alaca karan • 
hkta, çinkolu merdiven altından 
sileceklere sarılı olarak odasına 
gelir gelmez zangır zangır titre -
me .. 

Yatış o yatış olmuştu. Ateşler 
içinde yanıyor, öksüremiyor, ne • 
fesini bile zor alıyor. 

Anneannesi başta olmak üzere 
komşanımlar etrafına toplanmış -
tı. Gelsin çeneler: 

- Dur bakayım ateşine ... K -
yol harareti hiç d-e fazla değil, iş
te benim alnım da o sıcaklıkta. 

(Arkası t1ar) 
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Kör .,, 
_.1 -Franıız.çadan- ~ 

Kontes Lerivil hiç bir zaman - Dostu ve sırlarının mahremi 
evinde kimseyi kabul etmezdi. Fa- idim. Hapisten çıktığı zaman siz 
kat bu sefer Harison adında biri onu hem cesaret hem sevgi ile gör. 
kendisine bir mektup yazmış, bir miye gitmiştiniz. Bunu her kadın 
kaç bin dolar getireceğini bildir- yapmaz. Ben de bilmeseydim, bu 
miş olduğu için randevu vermişti. büyüklüğünüzden kimsenin hahe· 
Şimdi Kontes, çok gecken bu zi- ri olmıyacaktr. 
~ aretçiyi bekliyordu. - Hiç bir şey anlamıyorum, 

Akşam olmuş bu eski Kontluk Bay Harison ! 

Kimsesiz çocuk
lar için 

binasının yüksek pencerelerinden - Daha izahat istiyor&unuz de
giren güneşin son penbe ışıkları mek, pek güzel! Dinleyiniz. Onun 
koyu kızıl bir renk almıya başla- sefil evccğinde, sefil odasında 
nuştr. Saat beşi geçiyordu. Kon - sizi gördüğü zaman suçunu ikrar / 
tesin cam sıkıldı. Uşağım çağırdı etmişti. Parasızdı, metresi olan t:~~"P~•~~ 
ve dedi ki: cevahircinin karısını ona para ver 

- Bu bay gelince, artık daha meyi reddettiği için istemiyerPk 
ziyade beklemek lmbil olmadı • öldürdüğünü söyledi. Söylemedi 
ğım söylersin. Bir komiteye baş - mi? Sonra siz ona yirnıi b~ bin 
kanlık etmiye gidiyorum. Canı is- frank vererek sadece "Hayd~ git,, 
terse oraya telefon etsin. dediniz. Hatta ona y_a.zdığmız mek 

Kontes uzun boylu bir kadındı. tuplara "Niket,, imzasını atıyor • 
Güzel mi idi? Belki! Kara elbise· dunuz. Bakın bunu da biliyorum. 
ler içinde kendisini görenlere hür- - Bunu da 6Öyledi ha? Aşkol· 
met ve takdir telkin ediyordu. Yü- sun. Bu sırrı verdiği için benim 
zünün klasik çizgileri üzerinde gözümde bir katil olmaktan daha 
pralak ve keskin bakışlı gözleri çok suçludur. 

Viyana zabıtası, kimsesiz ço -
cuklar için bir "çocuk yuvas111 

yapmııtır. Çocuk yuvası zabıta 
müdürlüğüne tabidir ve buraya 
yollarda yakalanan çocuklar gö . 
türülmekte ve yerle§tİrilmektedir. 
Çocuklara yuvaya alınmadan ev -
vel muayer"e olunuyor ve muaye
nenin neticesine göre bunlara ba. 
kılıyor ve aile terbiye~i veriliyor. 

yaşın tesiri altında kalmamıştr. • - Siz bir katile vaziyetini dü
Verdiği bu kat'i emre uşak şu ce • zeltmesi için yirmi beş bin farnk 
vahı verdi: verdiniz. O bundan istifade ede • 

- Kontes cesaretimi affeder- rek adını bile değiştirdi. Annesi· ------------
siniz. Şimdi avluya bir otomobil nin adtr olan "Anglez,, i aldr ... Su- [ K ı SA H As ERLER 1 
girdi. Beklediğiniz Bay gelmiş ol- sunuz, daha anlamıya çalışmayı • J 
malıdır! mz, henüz sırası değil! Evet sizin • İstanbul erkek .lisesi mektep içi!l -

de modern bir idman salonu yaptırma
ya karar vermiş ve inşaata başlanmış· 

Kontes merakla yerinden kalk· paranızın sayesinde çalıştı, mu • 
tı. Pencerenin camına alnını da - vaffak oldu. Eğer lngiltcrede çı -
yadı. Zarif bir otomobilden birisi- kan gazeteleri okumuş olsaydınız 
nin indiğini \~e bir küçük çocuğun bir laburatuvar kazasında yu""zü - tır. 

1. d tutt ., ··a ·· • Belediye, itfaiye efrat ve amirleri onun e ın en ugunu go ru. nün parçalandıg., mı, gözlerinin kör 
B d k d iht. tl d i~in bir mektep yapmayı dügünmekte -ı.t a anı ne a ar ıya a a ım oldugı.., mu cgı" ·enecektiniz. 

t d B k d. k d" dir. Mektebe tahsis edilmek üzere Fa· a ıyor u. ayan en ı en ıne - '.Ah, Jan !· .. O sensin demek! 
söyleniyordu: - Evet Niket, senin kurtarctıı.-

- Bu adam kör galiba! ğm, senin hapıstan çıkardığın 
Bir iki dakika sonra dediği a- J , 

d K 
an .... 

dam karşısında bulunuyor u. o- - Ah, buradan git, beni bırak. 
ca :::alonunun bütün lambaları yan Eğer gözlerin görseydi bir daki
mıştı. Kontes ona dQğru bir kol· ka durma.ız, kaçardın. Ne kadar 
tuk uzattı. Çocuk körün elinaen ihtiyarladım bilsen! 
tutarak koltuğuna getirip oturttu. - 'Ben körüm. Karanlıkta ~ a-
Z!yaretçl yorulmuş gibi dıenn bir şıyorum. 
nefes aldıktan sonra 'de"di ki: _ Brrak beni! 

- Biraz geç kaldım, aeğil mi? 
Izin verirseniz bu çocuğu gönae- - Yapamam, elimde değil! 

Ş. d · l b b Daima seninle yaşıyomm, seni dü-
reyim. ım i sizın e aşbaşa u - şünüyorum. !stirahat zamanlarım. 
lunmak istiyorum. Bizi hiç Kim • da daima aradıgım., sensin. Ne is -
senin dinlememesi lazımaır. 

Kontes cevap verCli: tirahat, bilir misin? Kabiis ! Bu .. 
Y ,__ · d. ı· ırüne kadar hiç bir kadmm yanın-

- auıu.ınl sızi ~n ıyorum. d d u k 
- Nerdesinız? !Atfen yanmıa a uyuma ım. Y um arasmdcı 

gelir misiniz? sırrımı açarım diye korkuyordum. 
_Yanınızdayım, dinliyorum. Bunu senden başkasının bilmesi _ 
Adam başını iğerek devam et- ni istemiyordum. 

ti : - Sen, sen gene geldin ha? ... 
- Artık yaşamıyan en sevgili Ben seni tanımıyorum. Fakat beni 

bir dostumdan size yüz bin Fran- sen kurtarıyorsun. 
sız frangı getiraim. lsmini söyler- - Seni görebilseydim, ben de 
sem, bundan yirmi yıl önce haya· kurtulacakım; lakin göremiyo -
tmızı altüst etmiş olan bu dostu- rum. Göremediğ~m halde görüş -
:mu belki tanırsınız. Ona Jan Fran miye geldim. 
suva ya.but sadece Fransuva der- - Ah sen, katil, rüyalarımda 
lerdi. bile arkamı bırakmadın. Oldür -

- Jan Fransua mı? Gerçek· aüğün kadını laskanıyordum. Her 
ten onını tarafından mı geliyorsu- şeye rağmen seni seviyordum. Ni
nuz? hayet rüyalarımdan koğdum, am· 

- Evet, onun tarafından ge - ma işte gene yakalandım. 
liyorum. lsbatmı istiyor musunuz? - Asıl senden lnırtulanuyan 
Bakınız: Siz biricik oğlunuzu evi· benim. Harison ve kumpanyasm
nizde tutmak istememi.5tiniz. Fran dan yıldn bir milyon dolar geli . 
sua onu almış himaye etmişti; fa- rim var, çok zenginim. Seni dü -
kat ne sefalet içindeydi!... Devam şünerck, laboratuvarımda .. Niha -
edeyim mi? yet kör oluncaya kadar icatlarda 

- ~iç bir şey anhya;myorum. ulundum. Artık senden a.,ka hi~ 
Evet, hır z~manl:ır çocugurna bak bir şeyi görmiyorum. 
mış olan boyle bır adam vardı. -Bunun için mi geldin? 

- Alılamayor musunuz? Ah, - Sesini işitmek için. 
K?n~s, o ~av~llr çok ?ef~l~t çek- Bu sırada 1rnpı açılarak Kon -

tihteki gazajın üzerine bir kat ilave ~· 
dilec:ektir. 

• UskQdar kaymakamlığı tarafından 
Usküdar iskelesinin etrafındaki r:ıb • 
trrn, çöpçilleri çalıştırmak suretile ya • 
pılmaya başlanmıştır. 

• Deniz yolları idaresinde yeni ra -
pılmuta olan teıkilS.:tla ida_rcnin tica.rft 

kısmı kaldırılmaktadır. Buradaki me • 
murlar iıietme ve mühasebe kısımi1t • 
rında kullanılacaktardır. 

• İnebolu faciası tahkikatının yakın

da bitirileceği lzmirden bildirilmekte- -
dir. 

• Evvelce yalnız Yunanistan ve it:ıl· 
ya tarafından istenen balıklarımıza ~fı

sır ve Suriyeden yeni mü~teriler çık -
mı§tır. 

* Şoförler cemiyeti taksi durak yer • 
!erinde inzibatı temin için hC"r durak 
yerine bir mümessil göndermeği karar
laştırmııttır. 

• Tahlisiye idaresi tarafından sahi~le· 
rimizde yirmi dört senede 5277 ir.ıan 

kurtarılmııtrr. 

• Belediye nizamsız hareketlerinden 
dolayı yeniden yedi otobüsün iıletme 

ruhsatiyesini almıştır 

ISTANBUL - 17 inkılap dersi. tl-
niversiteden nakil. Recep Peker taı a
lından 18 dans musikisi (plak). 19 ha
berler. 19.15 ses musikisi. 20 Trivo: 
(keman, viyolonsel, piyano). Hafi! e -
serler. 20.30 StUdyo caz tango ve or • 
kestra grupları. 21.35 son haberler. Sa· 
at 22 den sonra Anadolu ajansının ga 
zctclere mahsus havadis servisi vedle • 
<:ektir. mışti. !fa~~a ~!r cevahırcının ka - tesin oğlu içeriye girdi. Kontes yük 

rısını oldunnuş olmakla suçlan • sek sesle şunları söyledi: 1 .. ----..... ---...----~1 
dırzlmıştr. Hatıl'lamıyor musunuz? v • • Pazartesi Salı 

- Evet, aklnna geliyor, amma .. -. Jerar, oglum, gel, senın eski 
sonra serbest bırakılmıştı. ~a~n Jan Fransuad.an haber ~e-

- Doğru ve serbest bırakıl • tırmı~ olan Bay Hansonu takdım 
mıştr. Hakimler bir suçu ortaya edeyım. O adıamı unuttun _mu? 
koyaca.k hiç bir delil bulamamış- - Hayır anne, unut~adım. 0-
tı. Bundaµ başka kocanız Kont nu ne kacfur çok severdım. Ne se
mahk'emede onur{ hakkında çok vi~li bir adamdı. Şimdi nerede i-
güzel şahitlik etmişti. Hatırlamı • mış. .. 
yor musunuz? Çok güzel şahitlik.. - Olmuş yavrum! 

- Evet, Bay HariS<m, kocam -----
vazifesini yaptı. 

- Kont ne iyi bir adamdı. Ol· 
ttüğü zaman cenazesine gizlice bir 
çelenk: gönaermiştik· 

- Fakat anlamıyorum, Bay 
arison. Siz Fransuanm Clostu muy
dunuz?. 

Bolu Halkevinde 
Bolu, 12 (A.A.) - Dün halkevirde 

doktor Arlf Yaman tararrndan ırebtrli 

gazlar "c korunma çareleri hakkmda 
bir konferans verilmf§tir. 

Konferansçı dinleyicilere zehirli 'H 

Takvim 13 II. K!n 14 ILKlnun 
18 Şevval 19 Şevval 

G11n dotUfu 7 25 7,24 
GUn balıfl 17 02 17.0J 
Sabah n&mlW 6,15 6 ıo 
Otıe namazı 12 21 12 2.i 
tklndl nama.zı 14,47 14,48 
A.kpm namuı 17,02 17,0:l 
Yatm namazı 18 S9 18,40 
lmsak 5 :19 538 

Yılm geçen gUDlerl 13 14 
Yılın kalan günleri 353 352 

maııke ve sUzgeçlerini g8stererek iz:• 
hat vermi§tir. 

Halk konferansa bUyUk bir at1n 
göstermit ve konferansta büyük Lir 
dinleyici kUtlcıi hazır bulunmuıtur, 

Yazan : A. C. 

Samime arkasından ona birşey 
söyledi. Fakat o anda çalmağa 

başlıyan cazbandm güri.iltüsün • 
den dolayı söylediğini işittireme
<li. Ağzından çıkan kelimeler fok
strot patırdısı içinde kaybolup git 
ti. Samimenin gözleri önünde kı· 
vılcımlar hasıloldu. Yalnız, kendi
sinden uzaklaşmakta olan bir er
keğin arkasmı çevirerek gittiğini 
görebildi Nasıl ki hayat da ona 
büsbütün arkasını çevirmişti. 

Sanıime sallanarak koltuğun
dan kalktı. Kend~sinde, baygın -
Irktan yere serilen bir insanın gös 
terdiği son mukavemet kuvvetine, 
büsbütün nevmid kalan bir kim • 
senin son azmine benzer bir kud
ret hissetti : 

- "Ölmek istemiyorum, hayır 
ölmek istemiyorum!,, diye bağır
dı. Daha doğrusu bağırdığım zan
netti. Heyecandan, ve asabiyetten 
dolayı sesi kısık çıktı. Bir kısık 
ses dıe muzikanın gürültüsü içinde 
kayboldu. Bağırdığım kimse işit
medi. 

Samime büyük bir telaş içinde 
masaların arasından geçti. Karşı
sına çıkan insanlara çarparak 
yürüdü ve nasıl geldiğini bilme • 
den kendisini odasında buldu. 

Kapıyı şiddetle vurarak kapa
dıktan sonra hıçkıra hıçhıra ağla
mağa başladı: 

- "Varsın kimse bana yardım 
etmesin. Ben ölmiyeceğim. Ha • 
yatta kalacağım.,, dedi. 

Hemen büyük çantasını açtı, 
içinden zehiri çıkardr, pencereyi 
açtr: 

- "Ölmek cinnetine bir kere 
daha kapılmadan şunu atayım da 
kurtulayım!,, dedi. 

Fakat atacağıanda eli tutulup 
kaldı. Aklına müthiş bir şey gel
di: "Geç kaldım, anneme giden 
mektup yolda!,, diye düşündü. 
Sonra: 
-"Hayır, dedi,, Belki boy mek 

tubu postayavennemiştir. Onu ça
ğırıp sorayım!,, dedi. O kadar ak
lı başındıa değildi ki annesine bir 
telgraf çekerek o mektubu hüküm 
süz bırakmak, ondan sonra anne
sini teskin edici bir mektup gön
dermek hatırına gelmiyordu. 

Onun için zehiri encereden at
maktan vazgeçti. Zile bastı. Bir 
defa, iki defa,üç defa şiddetle 
çal&ı. ' 

Hizmetçi kız pUrtelaş geldi: 
- "Hammcf endi. Bir şey mi 

var? Hasta mısrnız?,, 
- "Hemen bana o küçük oğ . 

1 .. d 1 
anı gon er.,, 

- "Feridi mi?,, · · 
- "Evet, evet onu, hemen şim-

di gönder.,, 
Hizmetçi kız tuhaf tuhaf gü • 

lümseciıi. 

- " Hanımefendi, saat on iki· 
Boy uyuyor. Onun vazifesi saat 
on birde biter.,, 

- "Uyandıramaz mısın?,, 
- "Emrederseniz ... Fakat..,, 
- "Peki, peki, uyandırmaktan 

vazgeç. Yalnız, yarın sabah uya .. 
nır uyanmaz gelip beni görsün. 
Kendisine bir şey sipariş etmiş -
tim. Yapıp yapmadığını bilmek 
istiyorum.,, 

- "Peki Hammef endi. Gece . 
niz hayrolsun !,, 

Samime de ağlıyarak yatağının 
üstüne yığılıp kaldı. -

Kapı kapandı. 

-22-
Dolmabahçedeki Kulenin saati 

GECESl 
Bölem: 3' 

sabah karanlığında dan dan ça' 
lerken Samime gözlerini açtı. Ge
ce klyafetile uyuyup kaldığJt1111 
farkına vardı. 

Fakat birşey, müthiş bir şey dS· 
ha kendisini telfışa düşürdü. O d6 
güneş doğmak üzere olduğu haldt 
hala y~ıyordu. Halbuki bir }ı.aÇ 
saat sonra kocası gelecekti. O ı~ 
man ne olacaktı? 

Akşam verdiği karardan ge~ 
dönmesine imkan yoktu. Kararııt 
tatbikini azami derecede uzatınıt 
tı. İşte kulede çalan saat ona val<
tin geçikmekte olduğunu beyninl 
birer birer vurarak hatırlatıyordtJ 

Samime pencereye giderek dr 
şarısım seyretti. Limana, Saray ' 
burnuna, Marmara açıklarına, »· 
dalara kadar uzanıp giden man' 
zaraya doya doya baktı. "Yar.ıb' 
bi hayat ne güzel, ne tatlı! Tabi· 
daha göremiyecek miyim? Beıl 
atin yarattığı bu gi.izellikleri, bif 
hayatı tatmağa henüz başlama' 

dun! Yaşamah. bahsinde daha diiıt 
kü çocuk ~ayılırım. Ne yaptırıt 
da ... ,, gibi mülahtızal:ıra dald•· 
Kararını bir kaç saniye daha ge· 
ciktirıneğe Yesile o!aı:!ak bir şc1 
aradı. Geçen pazar Büyükadad• 
yaşadığı bir iki haftayı hatırlama
ğa çalıştı. Fakat bütün bu düşün ' 
celer kendisini bir kaç saniye iş " 
gal ettikten sonra hakiki vaziyet 
korkunç bir hivela gibi gene gö • 
zünün önüne geldi. 

O ana kad-ar saniyelerin de ' 
ğil, saatlerin, g!inlerin, httita.la " 
rın, ayların gelip geçmcsiirn 1ii~ 
e~ıemmiyet vermiyen, çok genç ol· 
duğu için ehemmiyet venniyet' 
Samime kazandığı bu bir kaç e.1' 
niyeyi garib bir zevkle tattı. Hct 
saniye ona bir ebediyet kadar u " 
zun göründü. 

Bir aralık gene bayılacak gibi 
oldu, gözleri karardL Fakat, bü • 
tün kuvvetini bir araya toplıya ' 
rak: 

- "Hayır, hayır, dedi.,, Sak1!1 
hayılımyaynn. Karanmta bundaJ1 
fazla gecikirsem felaket olur, f e ' 
la ket!,, dedi. 

Otelin denizenazır olan sepbe• 
sinin altında kalan dar sokaklar' 
daki avludan birinde bir klz sa ' 
hah karanlığında bir kedi şarkıS1 
söyliyordu. Samime bu şarkıyı i11' 
defa nerede işitmiş olduğunu ha' 
tırlamak için epeyce düşündü. 

E"ct, o şarlayı henüz on beş 01' 
altı yaşında bir kızken gene böyle 
bir ya·z sabahında, aydmlıklarl:J 
öıi.ilmeğc haşlanan bir yaz giiniİ' 
nün sabahında yatağında yatar" 
ken işitmiş ,.e hemen yataktıtt'I 
fırlıyarak pencereye koşmuş, 0 

şarkıyı seve seve dinlemişti. 
O günler nerede kaldı? Ne J,ıı· 

dar uzaklarda kaldı? Daha iki. ii4 
gün evvel o günleri hatırladık<:ıJ 
onları daha dün yaşamış gibi y2t' 

kın görürdü. Halbuki o kaygus1!
günler şimdi kendisine bir ebed~ 
yet kadar uzak geliyordu. 

Ne tuhaf şey! O genç kızlık fi 
lemi sanki bird~nbire büsbütiitl 
sönmiiştü· Samime i~in artık ne ' 
fes almıyordu. o alemin nabzı tl~ 
ımyordu ... 

Biraz sonra Samime de nefeS 
almıyacak, nabzı atmıyacaktı. O 
da sekiz sene evvelki kızlık haY'' 
tı gibi sönüp gidecekti. 

(Arka.!· var) 
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Lik maçlarının birinci 
devresi bitti 

Haftaya tehir edilen maçlara başlanı§or 

Yulıartla: Galatcuara;y ve H! lal oyuncuları sahaya pkarien 
~ftcu Günq - Anadolu maçından bir görünüf. 

• -. J>-. ıehrimizin üç Gtadında da Oyun ( 1 ....__ O ) Hilalin galib:. 
lllltlarına aevam edllmiıttr. yeti ve aozarttn OjUllU He defte 

11 
.. T akaim atadın da ilk maç ikinci sonlarına yaklaııyor. 40 ıncı da -
~en F eneryılmazla Anadolu- kidada Hilal müdafileri Galataaa

laıaan araıında idi. Kümenin bu ray içi Mehmet Salimi batalı ıu · 
İ)Q kunetli takımı bir buçuk saat rette durdurdular. 
•üren zevkli ve heyecanlı bir maç- Hakem penaltı veriyor. Necdet 
;an sonra 1 - 1 beraber kalmış - . bunu gole çevirdi. Devre de 1 l 
ardl1'. beraberlikle bitti. 

ikinci maç birinci kümeye ge - ikinci devrede 4 gol daha ya -
: Çeıı Hilal tak1mı ile Galataaar.ıy pan Galataıaraylılar 5 - 1 oyunu 

&l'aıında :di. bitirdiler. 
Hili.lin, Beıiktaş ve Fener gibi Son maç Günef - Anadoluh;. 

hirinca kümenin kuvvetli takımla- sarı arasında idi. On kiti ile maça 
rı karpımda aldığı neticelerden baılıyan Güneıliler birinci devre-
101lra Japacaiı bu maç mühimdi. yi 2 - O galip bitirdiler. 

Adnan Akının idaresinde oyu- ikinci devre Anadolunun hiki-
~ ~tlandığı zaman Galatasaray miyeti ve akınları ile geçmeıine 

'fın, Kadri, Gündüz, Fazıl gibi rağmen gol olmadı ve oyUn 2- O 
~iihiaı oyuncularından mahrum Güneıin galibiyeti ile bitti. 

r ~dro ile sahaya çıkmıştı. ŞEREF STADINDA 
lcnı Hılil aai açığı yaptığı bir " - ilk maç Ortaköy - Beylerbeyi 
, ~a Calatasaray kalesine kadı r arasında idi. Bu maçı Beylerbey • 
::ı. Güael bir pas alan sağ iç Yu- liler 2 _ t bitirdiler. 
•1L bekleri atlatarak takımının ikinci maç Beykoz - Topkapı 
ı ~ve'° I" .. t ... _ ~ ıo unu yap 1 arasında idi. 

Son yaptığı üç maçta iyi neti
celer alan Beykozlular dün ge.~ç 
rakiplerinin karııaında ıüzel ve 

Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
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DON ce YARIN Külliyatından 
........._ YENt'KlTAPLAR 

hakim bir oyundan sonra, maçın ---------------------------------------

-

Yeni Adam 
F. STROVSKI 
Haydar Rifat 

75 Kurut 
No. 47 

lraigetin tesirleri 
Tercüme 

Reazı Türker Nihat Kip 
75 Karuı 

No. '8 
ı ............ 

. ' . 

latanlnll 

-- - - · 

birinci devresinde 6 ve ikinci dev
resinde yapbklan 4 ıol ve yedik
leri bir ıolle oyundan ! O - t ıa
lip çıktılar. 

Son maç Betiktaı - Eyüp ara-
11nda idi. 

Kümenin f&IDpİyon namzetle
rinden Beıikt&fm kartııında ıenç 
ve enerjik Eyüplüler pzel ve te -
miz bir maç yaparak ancak 2 gol 
yiyerek lmnetli rakiplerine 2 . O 
gibi az bir aayı farkı ile mailur 
oldular. 

FENER STADINDA 
ilk maç ikinci kümeden AlliD

ordu - Sümer araamda idi. Bu 
maçı 8 - O Altmordulalar kazan
dılar. 

ikinci ve ,Unb en mühiın ma-

çı lıtanbulıpor - Vefa arumda' 
idi. Birinci kümenin bu iki kuv -
vetli takımı çok ıeri ve zevkli bir 
maç yapblar. 

Birinci devre Vefanın ve lıtan
hulıporun kaçırdıkları birkaç ıo! 
fırıab ile bitti. 

ikinci devrede lıtanbulıpor 
ıai açılı Nihat tahıt bir akını ;le 
Vefa kalesine kadar indi ve kuv -
vetli bir ıütle oyunun ilk ve ıon 
golünü yaptı. Bu golden ıonra Ve
fahlar birkaç akın yaptılar. Bu a
rada Enver ve Gazi bot kaleye to
pu atamadılar. 

Bundan aonra oyun ıert bir ce
reyan aldı. lıtanbulıporlu Sali -
hattln yaralanarak bir m6ddet ıa 
ha11 terkettl Maçta 1 - O latan -

bulsporun galibiyeti n~ bitti. 
Günün son maç1 ıampiyonlu 

ğun en kuvvetli namzetlerindrr 
Fener ile Sülevmaniyc arasında 
idi. 

Son zamanlarda takımlar.n 
gençlettiren siyah • beyazlılar l-u 

maça da genç oyuncu'ar ile çık 
mıılardır. F enerbabçe de bu m"ııw 
ta en kıymetli oyuncusu Ya~arda1 

mahrumdu. 

Maç Sadi Karsanın idaresi al 
bnda bqladı. F enerb'lhçenin hü
cumu Süleyman iye müdaf aaıında 
keıildi., 

Burün siyah beyazlılar cidd!:r 
güzel oyniyorlar. Fener muhacim 
!erinin de pnaaızlıiı üzeri erin h 

Bir türlü iOl yapmak f .nabnı ha. 
lamıyorlar. 

DeVTenin ortalanna doina sar~ 
li.civertliler iJk go1ler•ni ve Wru 
sonra da ikinci ve ıon ıollerirJ 
yaparak devreyi 2 - O ıalip bi • 
t!rdiler. ikinci devre hf"r iki tara • 
fın da hücumları ile geçiyor 1Ra 
devrede F'kret ve Niy .. zi birer~· 
fıraatı ksçmyorlar. 0,-cJa 2 1 
Fenerin galibiyeti ile b"tmittir. 

GALATASARAY ANKA
RAYA GiDiYOR 

önümüzdeki cumaıt..ı ft puar c""" 
teri Ankaranm Çankaya ft Oencls 1'11-
liği takrmlan ile ik' maç yapmak ıı .. 
re kend:sin~ yapıl tn daveti kabul ~eı/ 
Galataaaraylılar eunıa pi• elalpt..ı. 

Ankaraya cidecekJuclir. 
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·---------------, Vapurculuk 
TORK. ANONiM ŞiRKETi 

Ltanbul Acentalığı 
Liman ban, Telefon: 22925 
Galata şubesi Tel: 4366.1 

1rabzon Yolu 
GÜNEYSU Vapuru ı4 

lkincikanun SALI saat 20 de 
RIZEYE kadar. 

Birinci ilk okuma 
kitapları çıktı 

Dil devrimine göre Kültilr bakanlığı 

tarafından hazırlanan ilk okuma k!tap

Iannın birinci sınıflara mahsus olan da 

Devlet basımevi tarafından çok nefis bir 

tekilde basılmıı ve satııa çıkanlmı.,tır. 
Genel satıı ve dağıtma yeri: V AKIT 

kitap evi • İstanbul 
Bu kitaplardan bugünden itib.aren 

Türkiyenin her tarafına dağıtılm"kta 
olduğundan VAKiT' ın her yerde bu -
lunan satıcılanndan da temin ve tedarik 
edilebilir. 

Fiatı: 15 kuruıtur. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cafaloflu Nuruomıaniye cad. No. 30 
(Cağalcıığlu Ec%aneıi yanında) 

Sab ıünleri meccanenclir .. 
Telefon. 22566 

OAY Cfuv (NC: - a i oCa•o''· 

ALT~C:06LOL , . 

ıstanbul BeledJyeaı ilanlara f / _______ _. 

Senelik muhammen kiruı 240 lira olan Nurioımaniyede Atik 
Alipaf& mahalleainde Mebmetpap. •• •lıncla 3 - 9 - 7 Nö.b k&g\t 
üç katlı altı 'Odalı ve altında dükki nı Bulunan ev 937 veya 938 senesi 
Mayıs ıonuna kadar kiraya verilm ek üzere açık arttırmaya konul
mutlur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya gir 
mek istiyenler ı8 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle 
beraber 22 - 1 - 936 Çarpmba günü saat ıs de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. "(I.) , i (117) 

c:.c.~~rrc · ı.<.~p·R.-ü'y trvA~o· 

KA R.~J.O~_tıİ\.'f .2..l'HAR. _VAR Oı 

Denizyolları 
l!fLETMESI 

Ac•telf'ri: Karakiy - Kiıi,rlMt' 
l"el. 42.14<! . Sirkeci Milıılrdar atlt 

il•--• Hu t.·ı~r ... : mcft __ .. 
lzmir Sür' at }'olu 
IZMI~ Vapuru ı4 ikinci 

kanun SALI günü saat ı ı de 
lZMlR'E kadar. (176) 

lrat a lmak isteyenlere 

Satılık bina 
Beyoğlunda Y enitehirde Hil ' 

seyinağa mahallesinde Yenitehit 
caddesinde 92 numaralı kagir 
büyük kahvehane satı~ıktır. 

Üzerinde iki odası. altında bG· 
yük mahzeni, tulumbası vardır. 
Yeni yapıdır. Alm:t.!' istiyenlerill 
gazetemizde idare memurluğun!' 
müracaat etmesi. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütchcuııaı 

Paıardan başka günlerde öğlede• 
sonra saat (2 1/ 2 tan 6 ya) kadar 1s
tanbu1da Dh·anyolunda (104) numa • 
ralı husu~i kabinesinde hastalarınl 
kabul eder. Sah. cumartesi günleri 
sabah '"9 1/2 • 12" saatleri hakiki fı• 
karaya mahsustur. Herkesin halin• 
göre muamele olunur.Muayenehane,., 
ev telef on: 22.198. Kışlık telefon :2104.& 

Almanya' da 
MÜHENDiS MEKTEPLERi 

ı~ .................. _. ......... . 
1 Basm Kurumunun çıkardığı 

..,,,.... 1936 Almanağı 
r.ı.ı.ınoım eıc!ctdk muhcndısııkıcrı;tı· 1 En gllzel bir yılbaşı armağanıdır 
ktme bilgileri/otomobil ve tayyuccllik , 

._ ___ •'•01••m ... , .. ,z ___ _. Bütün ıaylavlarımızla gazete~ilerimizin resim albümü içinJeJi .. 

latanbul Harici AakerT ı 
Kıtaatı lllnlar1 

Ç 1KT1 
50 k"uruş Senelik muliammen kirası 12 lira olan Kapalıçarııda Gelincik 

aokağında 27 No.lı dükki.n 937 ve ya 938 senesi Mayısı ıonuna kadar 
kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuttur. Şartnamesi Levazım İdareleri lstanbul Levazım Türkiye Ziraat Bankasından: 
müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek iıtiyenler 90 kuru•luk mu- amirliğine bağlı müe11esat için 6S B k · · b d 5 d be d k k b ·ıa ,. an amızca yırmı eı a et tan art ve t a et ·ır et ı 
vakkat teminat makliuz veya mektubiyle beraber 24 - ı - 936 Cu- t ad y " ı7 lkı"n "kAn 935 · ı on s e agı cı a un elli santim Şaryolu yazı makinesi kapalı zarfla eksiltmeye konu • 
ma günü aaat ı5 de daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (116) Cuma günü saat ıs te Tophanede muttur. Eksiltmeye ittir.ık tartları: 

54 adet çiğdene tahtaıı 400X 28;< 2, 50 boyunda beheri 85 kuruf. zarfla ekailtmesi yapılacaktır. Tah· ı - T.~~~i~ mekt~bu <ı:eslim ~üddeti t~srih .edilmelidir): 
8 adet gürgen tahtası 400X 28X 2, 50 boyunda beheri 200 Kr. temi- min bedeli beher kilosu ı07 kurut ~ - Gorulup tecrube edılmek uzere teklıf edılecek . makıneler• 
2 adet gürgen tahtası 300X30X 6 boyunda beheri 300 kuruf. nat- tur. ilk teminatı 4727 lira 50 kuruf den bırer adet. 

28 adet kol ağacı sxıo boyunda beheri 50 kuru,. 33 li:-r. tur. Şartrıamesi 348 kurut mukabili • 3 - ~~teharrik al~samın an~liz raporu. 
8 adet taban ag"acı ıoxıo boyur.da beheri ıso kurut d k . d l 1 kl"l 4 - Yuzde 7,5 temınat akçes1 • . n e omı~yon an a mır. ste ı e· y d k k · · · 

2ıo kalaı 400X 26X4 boyunda he heri ıso kuruf. . .. . . 5 - e e a samın ayrı ayrı fıat hstesı. 
rın kanunı vesıkalarıle beraber tek Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. Eksiltme 

20 adet el arabası batlığı beheri 35 kurut. 

} 
. liflerini ihale saatinden bir saat müddeti 23 lkincikinun alqam sa at on dörde kadar Banka terc!b 

temı I k · l · 160 parmak beheri 6 kurut. evve omıayona verme en. hakkını muhafaza eder. (ı42) 
natları (36ı) (8140) 12 adet çöp araba baılıiı 65 ku ruf. 

40 çift ergen İspit beheri 25 kuru f· 3 lira 
• • • Istanbul inhisarlar Baş 

İ75kiloyağlıboya beheri50kurut. Anl:ara Levazım amirliiine müdürlüğünden: 
30 kilo teodil boya ı 75 kurut temi- bağlı kıtaat ve müesaesat hayvan· . 
25 kilo m•,.on 30 kurut. natl .. rı ı · · A k k d ki" Kasımpaıa tuz ambarında bir çuvald&n eksık olmamak üzere 

~ .,. arı ıçın n araya a ar na ıyeaı . ·ı 
1 teneke gaz 360 kurut. ı2 tiril alana ait olmak üzere 360 ton ar· tuz satılmaktadır. ıoo kiloluk bir çuval tuzun çuval bedeh de dahı 
6 adet 2,50 No.ra boya fırçası 100 kurut. . pa veya yulaf ı 7- 1- 936 cuma fiati 417 kuruttur. (1&3) 

Umumiba~~~~inB~~at~ye~ne lizım~an veyukuda günüıaatı~30daTophaneden ııııııooı'ı'ı~ı•••lııı•~ 
yazılı bulunan üç türlü malzeme ayrı ayrı pazarlığa konulmuftur. tınalma komısyonunda kapalı zaı-f IWI ~0011 ~I ~ IU il 
Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isti- la eksiltmeye konulmu~tur. Tahmin T •• k H K 
yenler 2490 No.lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve hi- bedeli 29160 liradır. ilk teminata Uf a Va Ur Um Ü 
zalarmda göıterilen muvakkat tem inat makbuz veya mektubiyle be· 2ı87 liradır. Şartnamesi ı46 ku· . 
raber 23 - ı - 936 Perıembe günü aaat ıs de Daimi Encümende rut mukabilinde komisyondan ah Bu·· yu·· k Pı· yangosu 
&ulunmalıdır. (8.) (118) nır. isteklilerin kanuni vesikalarile 
~~------~~------~--~----~~~~------~~~--~ tekliflerin~ ihale saatinden b~saat 

Türk hava kurumu satınalma 
Komisyonundan: 

evveline kadar komisyona vermele· . 
rı. 

~ (357) "(8ı27) 

10.000 cilt makl:Nz butmla cajından açık eksiltme ile ıs - •m=namımm:.-::::::::::::::::::::::::::::=• 
1 - 936 aaat 15 de münakuuı y:ı pılacaktır. İstekli olanlar tartna-
meain1 her gün Piyango Direktörlüğü Muhasebeıinde ıörebilirler. Dr. Mehmet Ali 1 

(ı66) Bevlige mütehassısı lı 

Şimdiye ~adar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir • 

4. cü keşide 11 Şubatta 936 dadır. 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
rer!e ( 20.000) liralıkbir mükafat vardır •• 

Sahibi: ASIM Uı -Yaklt Matbaası Neıriyat Direktörü: Refik A. Sevencil 
Köprübaşı: Eminönü han Tel: 2191511 
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