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iki Taraf da Taarruz Hazırlıyor 
ltalya ve Avastarya arasında 
blyl k bir soğaklak başlamışı 

Yeni yılda neler olacak? 

ltalyada hiç beklenmiyen 
vakalar görülecekmiş! 

Fransada resmi saydan (!) mü
neccim Senegalli zenciye göre .. 

Pariste (Moge 
Noir Lodia) iı:min.. 
de Senegalli bir 
zenci müneccim 
vardır. Bu adam 
müneccim olmakla 
beraber "Ulum ede
biye,, den mezün. 
dur. Kendisi Faris 
ticaret odas.na ka. 
yit edilmiş olduğun. 
dan Fransada yıl
dızların vaziyetleri. 
ne göre istihracatta 
bulunmak sclahiy e_ 
tini resmen haiz te
lakki edilir. 

Müneccim Moge 
Noir Lodia yeni 
başlıyan 1936 ı:cnc. 
sinin zayiçesini ta. 
yin ederek ilan et
miştir. 

1936 yılında ne 
gibi hadiseler ola. 

cak, sualine karşr Senegalli Zenci müneccim gördüklerini anlahyo: 
bu müneccim diyor ki: ı ter'in lUtüfkar tesirleri altındadir. Ye-

- 1936 senesi harp ilahr olan Me. ni girdiğimiz yıl hadiselerle doludur. 
rih dairHi ile iylik kaynağı olan Jupi- (Sonu Scı. 7 Sii. ~) 

Nasyonal 
sosyalizm 
B. Hitlerin Yeni yıl 
hakkında söylediklelİ 

Berlin, 2 (A.A.) - Yeni sene dola
yısile Bay Hitlcr, Alınan milletine hi -
taben bir beyanname ne,rctmi§ ve bu 
beyannamede, rejimin muhaliflerinin 
bedbin kehanetlerine rağmen, Almw 
nasyonal sosyalizmi ile yeni Alman dev 
]etinin her sene daha kuvvetli ve daha 

(Sonu Sa. 1. Sü. 3), 

ltalyanlar şimale yeni 
fırkalar gönderiyorlar 

nın geri alınabileceği ümit olunu
yor. 

Makalle civarındaki kuvvetler
den bir kıımı, acele olarak, sağ 
cenaha gönderilmiıtir. 

(80'1'H.I /!a. 1 Sil. 1) 

Hareketleri dikkatle takip edilen 
... Ra• Seyyum 

Patriğin bir kaç gün sonra
seçileceği sanıhyor 

' 

Cenaze töreni btJ§lamadan Ve törende alınml§ resimlerimiz 
Dört gün önce ölen rum patri-ı ·

ği ikinci Fotiyosun cenazesi dün 400 k İ 1O1 U k bir 
vururdu 

törenle Fener patrikhane kilise -
sinden kaldırılmış ve Yedi.kule 
dışındaki Balıklı kilisesi patrik -
hane mezarlığına gömülmüştür. 

Cenaze töreni saat on birde 
başlamıştır. 

Patrik dört gün~nberi, nıhani 
elbisele_rini üzerine giydirilmiş ve 

.(Sonu. Sa. 1. Sii, • .2), 

ayı 

İstanbul avcıları Yalovada yap
tıkları bir avda 400 kiloluk bir. 
ayı vurdular. Avcılar arasında 
bir hadise teşkil edlen bu entere • 
san avcılığın hikayesini YA~ 
8aY,Il1llZda bulacaksınız. 



lltttffıtHtıMtıııııı1U1111111n111t111ınıuııı"' 

/ta/yan - Habeş lıarbi 

Askeri vaziyet 
·ıı 1 /936 

Dünkü ltalyan reami tebliğinde "Cephelertle mühim bir 
ıey yolıtur,, tlenilmelıle ilıtila olanmuıtur. Frannzların, "pa tl~ 
noucelles, bonnu nourıelles" yani "Hi,sbir haber olmaman, iyi· 
liğe iımettir,, meelincleki atalar sözü muharebeye tatbik olun3 
maz. Bundan, cephelerde hiçbir muharebe, hiçbir faaliyet ol
mculıiı manası ~ıkmılamaz. Sadece, matbuat rıe propagantla 
nezaretinin, memlelıet oe cihan elkarı umumiyaine ilma et
mekte layda görebileceği, milli ordular taralınclan bir muha
rebe kazanılması, bir ıehir zaptolunması, bir ordugahın laava
cl an bombalanması gibi heyecan ve takdir laüleri uyandıracak 
faaliyetler olmadığı anlqılır. Resmi tebliğlerin, hakikatte ken· 
dmnclen ziycule, vukuatın birkaç misli biiyültücü aynalmda.n 
geçirilmİf bir inikas olduğu göz önünde tutulmalulır. 

ltalyaalar bombardımanla 
ic alıyorlarmı, 1 

Habeşlerin bir ltalyan tayyarecisini esir edip öldürmeleri 
son bombardımana sebep olmuş 

ltalyan membalanmn bu kuırlıiı karıısında Habq mer 
kezinden gelen haberlerin bolluğu oldukça maniclarclır. Bunlar.:J 
bakılırsa, büyük umumi Habq taarnuu bG§lamqtır. Adi.ababa
clan verilen bir haberde §Öyle eleniyor: "Habeı kıtaatı, Eritrf' 
cephuinJe ltalyan bombardımanı alhncla yavq yaıuq, kilo 
metre lıilometre ilerliyor. Şimdi Şire bölgesinin hemen tama· 
men Habqlerin elintle olduğu bildirilmektedir .... " Bana göre, 
Habef lntaatının bütün Eritre cephesinde taarruz halinde olclu
fana lrabal etmelı rararitlir. Fakat, hakikat böyle clefildir l'e 
ba telwral, biraz ayJaralmrqa benziyor: ltalyan topçu ate,: 
altında lrilometre lıilometre ilerlemek yavq bir ilerleme deiil
tlir. Dila cilıetten, 15 - Xll - 935 ele, Habqler Takazavı 
•eprek Almam istikametinde ŞiTe mıntakcuına bir baskın yap
mqlar oe pükiirtiilmiiflercli. Acaba, Şire mıntakan hala Habeş-
lerin elinde mitlir? ltalyanlma göre olmamak lazım. . 

Her haltle, 6a Atliababa havacliıini de ihtiyatla telakkiye 
mecbaraz. 

Bunan si6i, ltalyan askeri laaliyetine dair gelen haberler 
de, tetkike malat~tır. Meıela, bir LonJra telgralınJa, ltalyan
lara, Ci6ati - :Atlüababa tlemiryolu münakalô.tını keamelı için 
Hararı itiol etmelr malaaJiyle büyii.lı bir taarruz yapmak 
tasaooaru at/olunuyor. Bunan i,in ele Eritreclen Somaliye bir· 
fok alter gönderiliyomlllf. Harar, Somalicleki ltalyan cephe. 
situlen, en Ofaiı (600) lıilometre rualıtatlır. Diğer cihetten, ltal 
yanlann, Somf!Ii cephuinde, Habeılerclen peJt ZG7lf. old.a/rlır 
nm biUyoraz. Evvelce de ycndrğrmrz gibi, ltalyanlar, bu cep
liele munlemel bir Habq taarnrzana ktıtfı lıojld6llmelı i~in 
lnr1JC1etlerini mthrmağa mecl>ardarlar. Şimclililr, Somalide I = 
taarnu etmeyi Jiifiinemezler. ' 

Hülcisa, muharebe meydanlarındaki vaziyete dair elimize J 
gelen haberler, diplomatik •ahatla olduğu gibi, lttı"flk ve fcqır- ~ 
hcrclır. B. O. ) 

Roma, 2 (A.A.) - Stefani A·( 
janaı bildiriyor: 

Son ıünlerde, İtalyan tayyare 
kuvvetleri, Somalide dü9man hat
ları üzerinde bir mukabele bilmi· 
sil bombardunanı yapm19tır. Bu -
nun sebebi, esir edilen İtalyan pi
lotu mülizım Minniti Tito'nun ba
tı kesilerek öldürüldüğünün ha 
ber alınmaııdır. 

Bomba ile beraber ayni zaman
da qağıdaki beyanname de abl 
mı9tır: "Siz esirleri mukaddes bi
len ve onlara hürmet edilmesirıi 

istiyen beynelmilel ve inıanl bü -
tün kanunların hilafına, eıir etti· 
liniz tayyarecilerimizden birini 
batını kesmek ıuretiyle öldürdii . 
nüz. Buna mukabil, liyikinizi gö 
recebiniz.,, 

Bu bombardıman esnasında 

bir bomba da lsveç Kızılhaçının 
kamp çadırlanndan birinin üıtü 
ne dütmüt ve söylendiiine gör~ 
iki İsveçli yaralanmıt imi9. Bu 
bombardıman neticeainde ölen ve 
yaralananlar pek çoktur. 

Atatürk'ten 
Bütüa vatandaılara 
Ankara, 2 (A.A.) - Cumut 

Baıkanhtı Genel Sekreterlitin -
den: 

Yeni yıl münasebetiyle yurdun 
her tarafından kutlama yazıları 
gönderen kumandanlara, ilbay ve 
ıarbaylara, parti J,aıkanlarına ve 
diğer ),ütün vatandatlara teıek · 
kürleri ile iyi dileklerini iletmeye. 
Atatürk, Anadolu Ajanıını ödev· 
lemittir. 

l 

: 1 · Yabancı Posta 1 
H·arp olmıyacakl Hayır olac8kl lngiltere Mısır ile 

Yeni müzakerelere 

Fransr! muhanirlerinden M. f yeceK. Bunun için sağ elinin bir 
Giraudoux son zamanlarda bir parmağını keseceğim.,, Diyor. Bu 
piyes yaıznuştır ki, ismi (Tnıva söze karşı piyesin eşhasmd'an o • 
harbi olmayacak!) tır. Doğu Af- lan ikrl Hektor şöyle mukabele 
rikasında İtalyanlar ile Habeş • de bulunuyor: 
ler arasında olan harbin A vnıpa- - Hayir harp olacak. Eğer hü 
ya sirayet edip etmiyeceği günün tün anneler senin gibi oğullarmın 
meselesi olduğundan bu piyesin birer parmaklannr keserlerse her 
mevzuu aktualite olmak itibarile kes yine harbe gidecek. Yalnız 
şöhret bubnuştur. ordular birer parmağı eksik olan 

Tarihin ilk devirlerinde Anado askerlerden teşekkül edecek. E • 
luda Tnıva kralı olan Piryamm ğer anneler oğullannm sağ ayak. 
oğlu Pirisin Yunanistanda lspar- Iannr keserlerse harbe giden as
ta kralının zevcesi Heleni kaçır - kerler sağ ayaksız olacak. Eğer 
masr üzerine eski Yunanlılar ile anneler oğullannın gözlerini o • 
Tnıvalrlann arası açılmıştır. işte yarlarsa ordular körlerden ibaret 
piyesin muharriri bu mevzuu ala- bulunacak. Fakat yine bu körler 
rak "Tnıva muharebesi olacak,, ordulan harbedecek. Yalnız ka -
~!yenler Ue ''Hayır olmayacak,, ranhkta birbirlerile çarpışacak. 
dıyenleri eserinde konuşturuyor. Zülınet içinde birbirlerini vurup 
Nihayet muharebe olmryacak di • öldürecek.,, 
yenler bahsi kaybediyorlar. Harp Bu l>iyesin mevzuu su itibarla 
oluyor. O vakrt sulhün Allah işi kıymetlidir ki, bugünkü medeni 
olduğu, insanların mutlaka harp alemin de telakkisini göstermek
yaptıklan anlaşılıyor. tedir. Oyle görülüyor ki, insan -

Giraudoux nun piyesinde An - lar ne kadar medeni olurlarsa ol-
dromak: sunlar yer yüzünde harp denilen 

- Benim oğlum harbe gitmi - şey eksik olmıyacaktır. 

girişmeği kabul etti 
Londra, 2 ( A.A.) - Daily He 

rald gazetesinin diplomatik ay -
tarının bildirdiğine göre, yeni bir 
İngiliz • Mısır anlatması hakkın
daki görütmelere bu ay içinde 
batlanacaktır. 1930 anlatması bu 
ıö~elere esas tutulacaktır. ln
ıiliz - M111r ıöriifmeleri Kahi•e' 
de ba9lıyarak Londrada bitecek-• tir. 

Vefd ıazetesi, B. Edenin ce · 
vabından memnun ıiirünmekte 
dir ki, bu hal talebe araamda ye
ni ıaleyanlara ıebep olmuttur. 
Talebenin ekıerisi Vefdin bu ha
reketini seçim enditelerinder. 
mülhem olarak telakki etmekte · 
dir. 8afbakanın talebeyi ıiik6nete 
davet için yapbiı tehditler bota 
gitmektedir. Galeyan timdi bü · 
yük A.har ıarp üniveraiteaine si
rayet etmittir. 

Kahire, 2 (A.A.) - Ab.basie
mabaUesinde kiin hükUmet reami 

Y 
mektebinin talebeleri, mektep bı-

a rı m asırlık bir ilim saltanatı naaı ile mobilyesini tahrip etmi2. 

Son günlerde seksen üç yaşın
da olarak ölen büyük Fraıısız e · 
dibi Pol Burje'nin ilk şöhreti 1885 
senesinde (Cnıelle Enigme) ismin 
deki eserinin neşri ile başlamıştır. 
Bu eser bilhassa kadınlar arasında 
tesirini yapmıştır. Ayni senede Pol 
Burje "Nouveaux Essais de Psi 

fer ve Üzerlerine av fifenki ile ~
chologie Contemporaine" adında-
ki eserini basmıştır. Bu eser de fev tef eden polis efradmı tatlamıı . 
kalade iyi karşılanmış, Fransız e· lardır. 15 talebe ve müteaddit po
dibinin şöhreti yalnız Fra.'lSaya liı yaralı vardır. 
değil, bütün dünyaya yayılmıştır. ---·---, 
Pol Burje'nin ilk şöhret alan c~e yUk fikir adamı flim ve edebiyat 
rinin neşrinden bugüne kadar elli aleminde tam yanın asır saltanat 
sene geçmiş olduğuna göre bu bu- sürmüş demektir. 

Adiaababa, 2 (A.A.) - İsveç l 
hastahanesinin bomdarclımanına 
12 İtalyan tayyaresi ittirak etmit
tir. Ras Destadan bugün alınan 
bir telgrafta, bu hastahanede te . 
davi edilmekte olan yaralılardan 
18 inin öldüğü bildirilmektedir. 
DAGGABUR BOMBARDIMAN 

EDiLDi 
Adiaababa, 2 (A.A.) - Dör~ 

İtalyan tayyaresi bu aabah Dag 
raburu bombardıman ebnitlerdir. 
Bu bombardıman neticesinde hiç· 
bir zayiat yoktur. 

HARP ŞiDDETLE DEVAM 
EDiYOR 

AdiH.baba, 2 (A.A.) - Cenup 
cephesinden bildirildiğine gÖl e, 
lta.lyanlar Balo mmtaıkuını de 
geçirmek için haz•bklarına de • 
vam etmektedir. Son hafta ve bil· 
huea eon iki gün içinde Raı Des 
tanm kuvvetleri dütman tayyare • 
lerinin tiddetli hücumlarıne. uğra· 
IDIJbr. ltalyanlar münhasıran gaz 
Ye ,.anam bombaları kullanmakta 
dD". Bir çok ba'ft büc:mnlarma rağ 
men HabetJer müllahkem mevzi 
!erinde tutunmaktadır. 

Şimal cepheainden alınan ba ,; 
berlere göre, faaliyet fuıluız de· 
vam f:tnıoktedir. Münferit miiN • 
demelere giri,mekte olan Habet 
kuvvetleri yavat yavaı iılerleme~ 
tedir. 

Beynelmilel Kızıl Haç cemiye· 
ti cenupta laveç Kızıl H~ heye -
tinin uiradığı hava hücumunu tah 
kik için laviçreli Juneeu'yu tayya
re ile hidiH mabaline ıöndemıit 
tir. lngiliz .e:yyar baetaneleri 16 
kamyonla birlikte Desie'den timal 
cephesinde Ras SeJU111'un mmta· 
kasına hareket etmittir. 

Bir Hint mihracesi de Ha.bet 
Kızıl Haçı için mühim bir mehti.ğ · 
la Adisababaya gelmi§tir. 

Adiaa.baba, 2 (A.A.) - iki Ha 
bet uçağı, arımlual Kızıl H9Ç ku· 
rumunun iki mümeuilini hamil ol 
duldarı halde, yarm sabah Raa 
Della'nm kararphma harekete· 
deceklerdir. Bu uçaklar, laveç Kı· 
zıl Haç üyelerinden yaralanan iki 
doktoru da buraya getirecekler • 
dir. 

Anıulusal Kızıl Haç kurumu 
ltalyan süel otoritelerinden bu iki 
Habet uçağına hücum edilmeme· 
aini İltemiftir. 

A vrupanın karışıklığı arasında 

arbla latlne ga~ek 
lmldl de vardır 

Romanya kıralının ve Macar naib]nin sözleri 

Bükret, 2, (A.A.) - Yılbqıı 
dolayııiyle, Bqbakan Tatarea • 
ko, söylediği nutukta, beynelmi-
lel vaziyetin tevlid ettiği vahim 
enditeleri kaydederek demiftir 
ki: 

Bu enditelere rağmen büyük 
halk kitlelerindeki tuurun galebe 
çalacağı ve mesut devlet adamla 
rmm da sulhü müdafaa ve mede-
niyetin sonu demek olacak bir 

harbin önüne geçmek çarelerini 
bulabilecekleri ümidi bildirilmek
tedir. Bununla beraber memleke
timiz:n mukadderatını gözönün -
de tutmaya ve haricin ihtilafları . 
nı dahilde!<i sükunla kar§ılamaya 
mecburuz.,, 

Dudapeşte, 2 (A.A.) - Naip 
yeni yıl münasebetile el;iler heye 
tini kabul ettiği vakit, papanın el 
çiai ve elçilerin en elıkiai Rotta'nın 
nutkuna cevabında naip Macar u· 
luaunun, ciddt enditeler ortasında 
da ıükUnet ve inzibabnı muhafa -

za ettiiini kaydederek 
ki: 

demiftir 

Haklı olduiuna inandljllDIZ a• 
maçle.ra eritmek için bu Jolda d4r 
vam edeceiiz. Ekonomik tecerrü · 
dün ifrata münier olc:kaia ye ser 
ben ek~ inkitafa mani olan 
bir çok eqelleri bütün ukulara 
zarar vermekle neticelendiii bu • 
giin itiraf eclilmeie bqW-n11tw. 
Uluslarm kartıılıklı müzaheretleri
ni ve teşri'ki mesaisini temine ma · 
tuf ciddi ıayelerin hmeclilmeicte 
olduğunu memrıuniyet!e müqhe • 
de ve te:sbit ediyoruz. 
FRANSA ASKERi. YARDIM 

lSTE&\tEDl 
Londra, 2, (A.A.) - Fran11-. 

hükUmetinin, ltalyan-Habet ibti • 
lafı do}ayısiyle tatbik edilmekte 
olan zecri tedbirlerin netayici 
hakkındaki ihtimallerle hicıbir •· 
likaaı olmıyan ihtimalleriJe ilgili 
olarak lnıiltere den bir askeri yar 
dım teahhüdü istediği haberini 
Pre11-A11ec · ation yalanlamakta • 
dır. 

Kısa Harici Haberler 
• Franaada Rosans ve Eyıuisans köy 

leri arasında çok ıenit bir toprak kay • 
ması vukubulmuıtur. Çok zayiat vardır. 

• ltalyaya karşı ze:rt tedbirlerin tat
biki üzerine Fransanın Savoie fabrl • 
kalanndan bir çoğu çalıpnaz olmu~hu
dır. ttalyadan mühim alacalı oldufu 
halde bu paralan tahsil edememt>ktedir· 
ler. · 

• X..ftl'in bir kaç gün kadar Parla • 
ten aynlarak, istirahat edecefi haber -
leri teeyyüt etmektedir. 

• Pariste Ven:ıilles ile Poco arasında 
ki yol üzerinde çökiintü olmuş ve i.ki 
kiti ölmüştür. 

• Yağan sürekli yağmurlar neticesin
de !ngilterenin genit m·ntaka'an su 11-
tında kalmıttır. Windsor'daki kralın 

parla bir ıöl halini almıştır ve Et:>n ~tb 
rini de sular muhasara etm:ıtir. Birrnin· 
ıhanıda bir demiryolu bozulmu§tur. 
Garbi lngiltere hattında milnı:kalit di.lr• 
muıtur. 

• ltalyada Pavia ıchrinde b:r tıbbi eo 
H deposunun patlamasında bir kad.a 
lSlmÜf, 18 kip de yaralanmıttır. 

• V&finıton aenato mecliai. üyelerin
den Bay Thomaı'ın bir para siyas•• 
kurmak Uzere arsıulusal bir konferan • 
sın toplanmasuu teklif etmiftir. 

• Londradan Ak ve Kızıl Denize sn
keditecek eıyanın harp tebliketi"\e br
~ı sigorta ücretleri beher 100 lngiliz li· 
rası için beş tilingden üç tilinc dört 
pense indirilmi§tir. 



Y cmng ona u1fan olmalıtlır 
•• llliiwaenin Rnan. politilıaı
ftl w.,. etlenlerln ıalıai polililıa · 
,.,.. Otllrtlır. Onlara tla riayet mec 
6-i~llflainia. Mılieaaaenin 



Kuru yemiş 

K Ultür itlcıri 
1 

Ulusal arttırım ve biriktirme ku. Mesken bedeli \ 
rumu tarafından kuru yemişlere Ao- 1 

ikramiye kazanan 
numaraların listesi 

nan numaraların ikramiyesi Çf>kilmiş 1 y • b ·· t · t h 
tir. Ka:anan numaralan yazıyor: Cnl sene U ccsıne 8 -

ipekli kumaş kazanan 158, pamuk- s=sat konacağı söyleniyor 
Ju erkek çorabı kazananlar: 6266 -

Polla haberleri: 

Kargalar 
Orta yere bir 
ceset çıkardılar 

llk okul öğretmenlerinin ınes -
782 - 2.'lJ;; - 2673 - 4~>-14 - .:;;; • - z b . . 
48 

ken bedel'eri Ü" yıl evvel kaldı - a ilta yenı bır cinayetten ha-
7 - 172:> - 1622 - 778;) - !)916 - " - b d 1663 _ 

370
;; _ 

5303 
_ 

1644 
_ 

862 
• rılmı~tı. Yalnız, evvelce öğretmen er ar olmuş, tahkikate ehemmi-

lpek çorap K. 4476. Uzun konçlu leıin alacağı olan ve ,~erilmeyen yetle el koymu~tur. 
küçük çocuk çorabı kazananlar: 6262 mikdar vilayet bütcesinfi.e tasar - Vakayı anlatalım: 
_ 

9 
_ 

166
2. ruf yapılarak tedricen iiç yıl için Uç gün evvel Usküdarda Bul -

Kısa konçlu küçük çocuk çorabı ka de verilecekti. gurlu ile ~erci'ivenköyü arasmda-
zananlar: 5313 _ 

4276 
_ 

5302 
_ 

15169 
Tzmir, Ankara ve bazı vilavet- ki taş ocaklarında çalışmaya gi. 

_ 34
22 

_ 
15913 

_ 
7956 

_ 
90 

_ 33;ı4 _ ler mesken bedellerinin bir kısmı den bir amele ocaklara yakın bir 
nı 935 mali biitçesinden vermi~ - yerdeki kayalıklar arasına bir 

859 - :l836 - 5698 - 3877 - 48:>9 - 1 - k k 1 . erdi. Diğer kısmım önümüzdeki ço arga arın inıp kalktığım 
21;9 - 808~ - 8086 - 4860 - 403 - 936 yılm~da vereceklerdir. görmüş, merak etmiş, gidip bak -
6877 - 5884 - 3268 - 15-160 - 16042 -_ 3 37 _ 

34
;;
9 

_ 
3340 

_ 
14307 

_ 
253 

İstanbul YiHiyeti de bu yıl öğ - mıştır. Kargalar bir adamın yak. 
_ :J;;61 _ g

621 
_ 

2260 
_ 

136 
_ 

9724 
retmenlerln alacağı olan mesken laştığmı görünce hep birden ha

- 498 _ 
9716 

_ 
2243 

_ 
3276 

_ 
787 

_ bedıellerinin kamutayda bütçe ya- valanmışlardır. Amele, kavalar 
2550 _ 

2278 
_ 

2660 
_ 

3717 
_ 

6879 
_ pıhrken bir tahsisat ile temJn e . arasında bir insan kolu görünce 

474 _ 72
52 

_ 
1358 

_ 
3302 

_ 
4842 

_ dileceğini söylemektedir. bir cinayet karşısında hulundu-
15901 _ 4

844 
_ 

197 
_ 

2042 
_ 

310 
_ B~tçeye mesken bedelleıi için ğunu anlamış, hemen Bulgurlu 

6
1
47 

_ 
2261

• tahsısat konduğu takdirde öğret- jan.darma karakoluna giderek 
Tire kadın çorabı kazananlar: 3178 menler haziranda birikmig olan gördüğünü anlatmıştır. 

paralarım alacaklardır. > Bunun üzerine J·andarmalar ka 
- 1780 - 15812. ipekli kadın çorabı 
kazananlar: 6162 - 2209 - 3221 - Fakir talebeye yardım yaklarka gitmişler üzerine taş, 1op-
690-

1 
ra , aya örtülmüş olan cesedi çı 

<> -
15708 - 284• §lemeli terlik llk okullal'da okuyan fakir ta - karmışlardır. Ustü hasr eski olan 

kazananlar: 2234 - 4958 - 4910 - lebeye okulun türlü ihtiyaçlarına bu ceset kokmru?tur. Elbiseleri a-
4515. d 

P ki 
ı.ı yar ım için talebe Yelilerindıen i - ranmış, hüviyetini ispata yarıya-

:amu u ıulot. K. : 488 - 15642 - b l k h" b. 'k 
6137. ipekli kefye K. ·: 4997 _ 670 _ aret o ınak iizere kurulan hima- ca ıç ır vesı a bulunmamış • 
331 

_ 
3185 

_ 
1110

• ye kurumlarının çalışmasından i- tır. Vücudünde kursun veri olma-
lpekH kilot K.: 967• Yünlü küçük yi son.uçl.a~ almınahiadır. Beyo.ğ- YIP boynunda bir~ biç3.k yarası 

çocuk hırkası K. 
15609 

_ 46' _ 
1749 

lu 48 mcı ılk okulda kunılan hi - vardıır. Ceset bir araba ile Kısık
- 1936 _ 3714 _ 6071• Pamuklu kil- maye kurulu bu yıl 60 kişiye el - lıya getirilmiş, burada teşhir edil
çilk çocuk gömlefi K.: 15910 - 1104. bise temin etmi~ ve yine bu tale- m~tir. 

Fotinbağı kazananlar: 6263 _ 1962 belere öğle yemeği vermeği de • Bulgurlu köyünden gelen bir • 
_ 

1200 
_ 

4457
_

4381
_

15687 
_ 5.'l44 ruhte etmiştir. Bundan başka ts - kaç köylü de bu adamı tammış -

_ 166 _ 
14600 

_ 
8325 

_ 
8588 

_ 
3

:>6
9 

tanbul yirmi yedinci ilk okulda lardır. 65 yaşında olan bu adam 
_ 

15
1
55 5812 

_ 
16023 

_ l602' _ 
7481 

kurulan himaye kurulu üyesinden seyyar çuvalcı İranlı Hüseyinin 
Rasım. ve Omer dle okulda okuyan yanında yatıp kalkmaktadır. Hü -

l __ I _S_P_O_R __.il 

Edebiyat 
Fakültesinde 

Tamir işi yüzünden 
t'drisat aksamam>şhr 
Dün çıkan gazetelerin edebi . 

yat fakültesinin bulunduğu Zey -
nep Kamil konağının son günler 1 
zarfında biisbütün çökmek tehli . 
kesinôe kaldığı yazılınıstı. Dün 
bu mesele etrafında Üniversite 
direktörü Bay Cemil Bilsel ken -
disiyle görüşen bir yazıcımıza 
şunları söylemiştir: 

"- Bundan on beş gün evvel 
edebiyat fakültesinin dokuz 11nı
f ı ile iki koridorunun tavan ııva -
1armda tehlike görüldü. Tetkike
dilerek neticenin ıüratle Üniver . 
ıiteye bildirilmesi iıi bir fen hey 
etine havale edildi. 

Fen heyeti oda ııvalarmm sök
türülerek tamir edilmesine lüzum 
gösterdi. 

Bı...-:ıun üzerine derhal ta.mırata 
baılandı. Tamirat elan devam et
mektedir. 

Lik maçlan 
\ 

4111936 cumartesi yapılacak martar. 
şunlardır: 

Fener stadı: 
Alnn gözciisü: S:ımim Talu, Fener . 

bahçe - Eyüp B t:ıkıınları sa.lt ı:! :10 
ha!\cm: Samim J'alu. Vefa - Bt>)'ko~ 
B takımları saat 13 hakem: Bahattin 
Cluöz. 

Şeref stadı: 

Alan gözcfü·ü: I!ıfkı. f:üleyma .. 
niye - Hilal B takımları saat ı:; ha
kem: Rıfkı. 

5111936 Pazar yc.pılacak maçlar 
Fener stadı: 
Alan gözcüsü: Saim Turgut. Vefa 

- Beykoz A takımları saat 12,·i:i. Ha
kem: 1. M. Apak. Yan hakemleri: Fe
ridun Kılıç, Samim Talu. 

Fenerbahçe - Eyüp A takımları 

saat 14,30 hakem: Sadi Korsan, Yan 
hakemleri: Bahattin Uluöz, Sedat. 

Şeref stadı: 

Alan gözcüsü: Muhtar Oyfur. Ka.. 
gümrük - Kasımpaşa A talamlan sa
at 11 hakem: Suphi Batur. 
Ortaköy - Anadoluhisan A takımta... 
rı saat 12,45 hakem: Şazi Tezcan. 

Süleymaniye - Hilal A takımlan. 
saat 14,30 hakem: A. A. Göğdiin. Yan 
hakemleri: Rıfkı, Tahsin. 

T edriıatı geri bwakmamak için ta -------------
)ebeler bot ıınıflarda derslerine Vali bugün geliyor 
devam etti'ler. Yazıldığı gibi ede-
biyat f akülteainin tedrisatı hiç bir Bayramdan evvel lzmire giden 
za.man akaamamııtır. Müntaza • vali ve belediye reisi Bay Muhid
man devam etmiıtir.,, din Üstündağ bugün İzmir vapu. 

Sebze hali için 
Kerestecilerdeki sebze halinin 

tütün gümrüğüne doğru uzatıla • 
cağım yazmıştık. Bu sahadaki yer 
lerin belediye tarafından istim -
laki yapılmaktadır. 

Demir boru fabrikası 

rile gelecektir. 
lzmirde bir ameliyat geçiren 

kardeşi de beraber gelmektedir. 

3541 - 6024-2704 - 3357- 7753 - f k 1 · H ı· ıs93 _ 
1519 

_ 
2246 

_ 
7860 

_ 
458 

_ a ır ta ebeye ayakkabı dağıtmış- seyın, a ıt babaya arasıra be~ 

16707 
_ 

5805 
_ 

4227 
_ 

4597 
_ 

5507 
_ Iaraır. lira vermekte ve ihtiyar adam köy Beledye tarafından Karaağaç • 

87 - 4761- 1823 - 3627 _ 16740 _ Okullar teftiş edili9or lere giderek çuval toplamaktadır. ta yapılacak demir boru fabrika-

GEÇIKEN CEZA1 

Yazan: 
1548- 333 M ~m-.nm oa ~ne doinı Hü '6 Sı .için bir ttalyan fmnasile mü • 

•
1 

- -
1 - 4614 - 5802 - Şehrimizin kiil iir iş erinin du • seyin yine IIalitbaba ra be; lir<ı ~al creye 11ir.i),llm1c:ıı. 

Jeftrey~ 
TUıh~t;ye .~~w~.ı:" 
ren: M. Fendun 2050 - 4987 - 7315 - 4866 - 7316 - ııımu kültür bakanhgr"' genel is • vemıış· , ıhtiyar adam yola çıkını~ ~ :ı. t'i 

38- 167 5899 3596 2511ı.1 kt :r Göriic:ıme anlaşma yapılmadan 
"' - - - - ""' - pe erleri tarafından ı·ncelenmek tir. • ~ -------------

2130 6
-1!'... .. .. ·5 3687 2536 geri kalmıştır. Yeniden başka fır- ~ • - .,.,.. - -:ı. - - - tedir. Halitbaba Umranı·ye ko''yu"n-::ıe r ransız tınatrosu 

17
-- 1-,,.... 15743 57.. 1 u malarla göruş·· ülecektir. , 
a.ı - 0 -- - - '* - 55 - }s~nbulun S'on ÜÇ aört yıllık ve bir de Üçpmarlar mevkiinde ------------- HALK OPERETi 

7239 - Sl28 - 16738 - 2860 - 5662 - kultur çalışmaları gözden geçiri - yolda giderken Yohan isminde bir lirayı almış lstanbula gelmiş, tan Bu akşam 20,30 d 
482 - 2112 - 7789 - 3909 - 7250. lerek sonuç raporla bakanlığa bil seyyar sat!cr tarafından görülmüş otelindıe Osman ile Şerafeddin bul TELLi TURNA 

Gelin teli kazananlar: 3821- 16083 dirilecektir. Genel ispekterler tu··r. Ondan sonra ı'htı'yarı go··ren 
7100 1 42 

.. muştur. Mektuplann sahte oldu - Büyük operet 
- - 67 - 31-.5 - 2885 - 8190 şehrin türlu·· semtlen"ndekı' ı'll", er- olmam,c:ıtır. ~ ~ guv meydana rıkınca zabıtadan Yazan: Malınwt 
- 199 - 8083 - 5925 - 5923 - 7:>86 t,.. ııs· e b l k k ıı c :s-... , ve ya ancı az ı o u arı- eset dün morga getirilmiştir. dört suçluyu da yakalamıştır. Bun Yesari, müzik: 
- 4466 - 2899 - 16836 - 3434 - 4777 nı dolaşacaklar ve burada talebe ihtiyarın köylerde konuc::urken: }ardan Ahmet Han1dı'nı'n u"zer1·11 Sezai ,.e Seyf et-
- 4773 -7004- 3348- 16717 - 4241 d d d ku k ... mumu, ers w·umu ve o 1 ·u - Çuvalcılık paralı iştir. Çok de 1500 Osmanın üzerinde se - tin Asaf 

\

1 - __ \ 

-, - . \\ -o .. , .. · ... < 
. 

- . 

HALK OPERETi 
- 2337 - 14406 - 2407 - 15443 - yfıdatım gözden geçireceklerdir. şükür, bir seferde 70-80 lira ka • kiz, otel masasında 1909 lira bu- Cumartssi ,.e pn 
3273 - 180• Genel ispekterler, ilk tedrisat is- zanıyorum diye bir tak'm sözler lunınuştur. Bunlar aldıkları para- zar akşamları ,·epazat· matineden 

Boyun bağı kazananlar: 4109 - pektcrlerinin tefti~ durum1ınt1 da so''yledı' ~ı·, bu ,"11retle kendı'sı"nı· · 937 ı· ıa · ,.... ·~ nın ırasmı harcadıkları an • 1 başka her zamanzabitan ,.e talebe-
- 1 - 460 - 3:;s.ı - 2180 - 8130 - gözden geçireceklerdir. mettettiği anlaşılnustır. Ia:ılınış, diğer paralar alınmıştır .. ye tenzilatlı. Pazarte.1:1i akşamı 

1112 - 2563 - 980 - 25M - 8643 - Teftiş bir aydan fazla sürecek- Yanında beş liradan fazla pa - Su~lular bugu"n müddei umumili-' I\adıköy: Halede Bay - Bagan 
U20 - 15508 - 6803 - 4273 - l:>US tir b 1 d -· ra u un umnyan ihtiyarın bu ğe verileceklerdir. 
-. 2788 - 904 - 2079 - 291 - 2170 - VEKiL Ö~RETMENLIKLER sözlerini hakikat zanne"""'nlerin 6092 470 1363 1371 14566 B" ,J u.... BiRDENBiRE DURUNCA - Naşit - Ertug"'rul Sadi 

- - - - - - utçe l:arlığı dolayısiyle bir ay. yolunu bekleyip öldürdükleri ih- Ak d d'l · 
1855 - 4812. lık vekfıletlerc vekil ögı"' ·etmen a - timali kuvvetlidir. Tahkikat de - ·~aray :1 oturyın . ı sız ~ma il A L ı D E 

K .. ilk k t şek l 3613 tan tramvay ıle Sırkecıye gelırke• 
uç u u · er eme: - - mayarak, baş ögvretmenler ta- vam ediyor. 

229
• 7381 56 ısı~ 1621 f tramvayın birdenbı're ..Jurması u··- ı.:ehzadeba11• 1'URAN Ti·.-r0ttund• 
" - · - • - ,. - - ra ından idare edilecektir. Sı h k b "" y r ,,u. 

8
'!!"ftn 6452 3820 2316 t i l k zerine düqmuş·· , yu··zun·· den yara • Bu gece saat 20,M dıl 
a"" - - - . a e me up a an a- :t··· 
~ş ıı:~~~ ~::ıba_:u~·~;:~·~ Reklam değil dan pa,.a alanla,. ıa~~i~\ARALANMA _ Lüt- VELiNiN çocucu 
1706. Nikoda büyük ikramiye Zabıta bir dolandırıcılık vaka- fiye isminde bir kadına ait 1314 Komedi 3 perde 

Çocuk lastiği kazananlar: 4915 - sına el koymuş, suçluları yaka _ numaralı hususi otomobil T;ı.rlaba 
7993 - 1631 - 2679. kazananlar arasında lamıştır. şmdan geçerken 60 yaşında Sa - Her tarafa tramvay 

7a.t2 ve 3199 erkek lastiği, 3071 kuş Kumkapıda oturan Niko ismin- Bu vaka ~öyle olm~tnr: dıka çarpmış, başından ağır su - Telefon: 22127 
tiiyli yastık, 958 ,.e 1625 şapka kazan- de birine büyük ikramiyenin çık- Sinop ziraat bankası odacıla _ rette yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu -------------
mışlardır. tığını yazmıştık. Cumuriyet gaze- nndan Omıan, K~f:taıııoniye srön- hastahanesine kaldırılmış, otomo- - G~çmiş Ku1unlar: 

4222 - 3455 - 2:>.i ipekli mendil. tesi ise bunun aslı olmadığım, ha- (:(?rdiği aıncazarfosi Serrıiedr1in biliKsiıA.rÇenARKKamENil y_akalTaonmpkıaştpıırd. a 3 l\arıuı.usani 1921 
5663 - 1608 - 2025 - 4221 yünlü yim bu resmi uydurarak kişesine namına ziraat bankasından alın-

bülUz. 6933 ynlü küçük çocuk elbise- reklam yapmak için camekanına mak üzre 55 liralık sahte bir Bevazit aifa mahallesinde oturan Dün Dürtyol kasaba.sı Franaıı· 
si. 5888 yünlü kostümlük kumaş. 11111 astığını yazıyordu. mektup tanzim etmiştir. Şeraf ed- balıkçı Bahrinin evine sabıkalı _ lardan tesf>llüm edilmif ve idarei mül 

3~7? 11 Sl0}'ah tesbı'h d. b ld kta 1z lardan lbrahıın· mrmış· ' "ekmece- kiyemı'ı teessu .. B etmi~tir. Ahali ,,.._ - " .. - · Tayyare piyango müdürlüğü ın u parayı a ı n sonra - ,.... ... r .... 
3341 siyah kolya. 2395 - 4968 - bunun üzerine tahkikat yapmış, mir vapuriyle Sinoba dönmüs ora de bulunan 228 lirayı çalmışsa da ı kerimizi büyük bir ,evk ve tMser-

169 - 7:>3 - 1039 - 2723 - 1001 - Nikoya büyük ikramiyenin çıktı • da Osman ile buluşmuştur. Ora _ kaçarken yakalanmıştır. 1 retle karşılamaış hükümet kona;ı-
45:;o - 311;; - 3010 - 58:>9 - :n22 - ğım öğrenmiştir. Niko dün sabah da Şerafeddinin verdiği adres ü- SU YÜZÜNDEN - Osman 1 na bayrak ke~idesi rf>sminde binler-
1933 - 17 - 9.t2 - l:l220 - 3751 - on birde piyango müdürlüğüne ·zerine İ&tanbulda Tan oteli sahi- hevde Halaskar Gazi caddesinae ce ahali haz•r bulunmuştur. iki kli 
1926 - 82 - 370;; - 1204 - 36.11 kü- gelmiş hissesine düşen parayı al- bi Hasan vasıtasiyle Osman na - kahveci Mehmetle hamal Hi~se . nunusanide de Gaziantep talılige 
çük losyon. ımştır. mma 2300 liralık, Buı:sada şeker- yin çeşm~cıen su almak yüzünden cdilmiı ve askerimiz şehre dalıil ol-

932 ter kolonyası. 2;)68 - 3168 - •••N•--1•111• 11•111111111 .. uııınınnN ____ "", ___ ,,,,.. ci Ahmet Hamdiye 1500 liralık sah kavg-a etmişlerdir. Hamal Hüse - muıtur. Bu 11ıüncuebetle Antepliler 
8637 Necip diş macunu. - 483:i - 8310 - 5819 - 16677 - 2682 te bir mektup hazırlanmıştır. Bu yiq kalın su değneğile kahveciyi tarafından el118alsiz nümayişler ve 

5660 - 2571 - 73;)3 - 7:>2 - 1206 - 2:>79 - 2062 - 23:>1 - 1843 küçük mektuplar hazırland,ktan sonra ba .. mrlan var:ılamıstır. şenlikler yapılnuştır. /darei miilkl-
- 1793 - 8102 - 1834 - 195~ - !l83 pastil şeker.. Osmanla Şerafeddin lstanbula ŞAKAYA BAKIN - Mercan . yenin teessüsünü müteakip bugiin 
- 14'7 - 1ss;; Pertev dudak boya~ı. 4110-76.'3 - 14575- 4111- 5:)48 gelmişlerdfr. Bir gün sonra otel • da Rizanaşa. yokuşunda alemin . Antep ahalisi, ba§larında eıral N 

2444 - 3747 - 4:>9a Atatürk büstü. - :>876 - 16661- 3469 - 453 - 4602 ci ile Osman ziraat bankasına gi- yom fahrika&ında amele Aö-on1a nwteberan bulunduğu halde bUu-
1106- 1109 fantazi baş tara~. 8066 - 4691 - :-,s~ - 296 - 272.t - !1:!02 din 2300 lirayı almışlardır. l~h-ık sakrl"~'rlarken <:ekiçle bir- ~"': mektep t~le~e~.inin iftlral-ilr 

- 197 ağızlık. 5671 - 3051 - 1524;; 11;;1 - 11:;2 - 18801 - 2026 - 1928 Ertesi günü Şerafeddin ile Os- h;rıer;n;n kafalaı1nı yarmışlar _ 1 hukumRt konagı onune nelmlf De 

- 1777 - 4517 - 6472 - 7702 - 5..\l58 - 3315 - 6036 - 770 - 26:> - 14437 man Bursaya gitmişler, Ahmet drr. lı bıırada nutuklar irat f>dilmiftir 
- 4465 - 1824 - 7322 - 1606 - 922 - 6:>1 - 3702 - 340 - 3140 - 486 - Hamdi bavram münasebetivle REZALET CIKM?MIŞ - ~ul- Şehir donanma iclndedir. 
- 278 - 2572 - 1205 - 16879 - 53.13 2578 - 3639 - 356;; - 28SO - ı:>.:; kil- narayı alawadığını söyleyince· i - tanahmet camiinde oturan Ah -1 
- 4908- 4M kUçilk torba şekerleme. 1 çük paket meyva şekeri. kisi tekrar !stanhula dönmüşler . met. sarhoş olmus. so1·rkl~r~a re> ... - ......... - ..... ,."',_ ....... , .......... .._ " 

3267 - 594.'l - 6!t30 - 3223 - 8614! 158-l kadın şason. ı:;:a - .ı21 ka - rlir. Evvelki günü Ahmet H:ıındi za1r+- c;ıkııı.rken vaka:~nmı~tir. ı lini nezarethanenin camma vur • 
- 2680 - 272 - 3485 - 1786 - 3899 kın lastiği kazanmışlardır. Bursa ziraat hankasından 1500 Ahmet Ayasofya mcvkiiııc:c c . muş, damarlan kesilmiştir. 
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A N }\. T 1 
Britanya imparatorluğunun şairi 

Kim gönderdi 
Rudyard Kipling'in 
70 inci yıldönümü 

"Britanya İmparatorluğunun şairi,,, 

ismini taııyan romancı ve şair Rudyard 
Kipling 70 yaşına girdi. 

Bu münasebele meıhur şairin hayatı 

ie şahsiyeti hakkında bütün dünya gazete 
leri yazılar neşretmekte ve İngiliz ede 
biyatma getirdiği hususi çeşniyi anlat 
maktadırlar. 

Kaliforniyamn San Fransiskr.. 
tebrinde çıkan gazetelerden bi!'i 
nin bir batmuharriri, maiyetind~ 
Çahıan muhabirlerin en gencin• 
Çağırtb. 

Yanına camlarının kahnhğ. 
göze çarpan gözlüklü utangaç bi!' 
genç girdi. 

Batmuharrir anlattı: 
- Yazdığın hikayeleri oku 

Baba - Bu daktiloyu kim gön 
dereli? 

Çocuk-Ben buldum baba .. 
Baba - Senden kim iıtecli .. 
Çocuk - Kimıe iıtemedı, 

dum. Bizim i!imize yarayacak gİ· Rudyard Kipling amma iyi bir malı kaçırmak iıte
medim? 

bi deiil ! Burası Amerika. Sen iıe ğıtçık bulmak istediler, bula bula 
Hindistanda geçen ordu hayatın· ona ait bir kitabı ele geçirdileı Anlayış meselesi 
dan bahsediyorsun. Bize çok uzak Ve dükkan sahibi anlattı: 

Almanyada bazı gıdai madde
lerin azlığından ıikayetler oldu · 
ğu, bu arada tereyağı kıtlığı bu
lunduğu malumdur. Almanlar ıa· 
bahları kahvaltılarında ekmek ile 

teyler ! - Bu kitabın hütün kenarları 
Batmuharrir, bir yığın kağıd~ kurıunkalem yazılariyle dolu idi. 

lnasaıının üzerine koydu ve genç Hepsini sildim ve kitabı temizle· 
hunları alıp odadan çıktı. dim ! 

Sıkdğan genç birkaç gün ıon- Halbuki buraya kotanların 
tereyağı yemeği çok ıeverler. O · 
nun için tereyağı tedarik etmek · 
teki zorluk furaJa, burada hayli 
cledikodulara aebep olmuftur. 
Gazetelerde okunduğuna göre ih
tiyar bir Alman kaJını derdini 
dökerek ıöyle demi§: 

ra pılıyı pırtıyı toplayarak San hepsi bu kurıunkalem karartıları· 
Franıiıkodan ayrıldı. nı arıyorlardı. 

Bu genç, sonraları, şöhreti bü- Kipling lngilterede mektep 
tün dünyayı kaplıyan Britanye ten çıkarak Hindistana döndüğiı 
imparatorluiu piri Rudyard Kil'· zaman gazeteciliğe ba,ladı ve ro-
ling' di. man yazmayı denedi, fakat mu 

Kendisi gerçi San Fransiako vaffak olamadı. Bunun üzerine 
da yazılarını satamamıttır. Fakat seyahate çıktı ve Çin diyarını, Ja
büyük bir ders almıştır: ponyayı, Avustralyayı, Afrikay: 

- Aman, bu tereyağı kıtlıfı ne 
olacak? Bir dükkamn önünde •a
atlerce bekliyorum da ancalı bir 
~,. tereya ı môlilll)Totlım.,, 

9inkü bu Amerfüa tehrinde ve Amerikayı ıezdi. Gezdiği yer
buf\JRaugu ııraC:la :fFı :Ameribl• lerde gördüklerini yazıyordu. 
kızı, bir dana salonunda 1&rho, Bu yazılardan bir cilt vücude Muhatabı ihtiyar katlına cevap 
gönnüı ve ağzına içki koymama- geldi. Daha ıonra hikayeler yaz vererek föyle demif: 
ğa andiçmif, ve bunu sonuna ka- mağa baıladı ve tekrar İngiltere . - Aman neneciğim, tereyağı 
dar lubnuftu. ye döndüğü zaman kendini ,öhre~ lntlıfınclan o kaclar fikayet etme. 

Kipling, kendisiyle ya~ıt olu kazanm•ı buldu. Bereket verıin ki, AlmanyaJcuın, 
lann hepsinden fazla şöhret ka Ondan bahsedenler "lmpara _ laiç olmazıa birkaç .aat bekledik
:ı:andı; daha sonra yeni neslin is· torluğun tairi ana yurda geldi,. di- ten •onra bir parçacık da olıa le· 
Yaniyle karıılandıysa da kendi ti yorlardı. reyağı alabüiyoraın. Ya Ru•yaJ11. 
yakat ve meziyetinin kurduğu te- ol.an ne yapacaknn. Ruıyacla bir 

Kipling bu 11rada ( 1892) ev 
mel üzerinde yükselen teref ve- çok kim.eler bazan .abahtan ak· 

lendi ve "Sönen ıtık,, adlı eseriy 
sayğı içinde yaıadı. fanta kaJar bir dükkanın önüncle 

le Hindistanda yafıyan İngiliz or· 
Kipling'in muvaffakiyeti ava bekliyorlar da gene bir parçacık 

dusunun hayatını anlatan bir ese-nıın seve seve okuyup anhyacağı, olmn tereyağı alamıyorlar.,, 
b rini nefretti. 

güzidelerin eğeneceği yazı yaz ihtiyar Alman kaJını bu teıelli 
nıaslndadır. Eserlerl.nde deh"' Yazılarında derin duygu ve _, • d'nl d'k .,. verici •Öuerı ı e ı ten ıonra 
l'lklarl go .. ze "~arpar ve her eserı' . tahsi tecrübe kuvveti görülüyor ha l .. l . . k .. l 

:J' yret e goz erını açara fOY e 
nin büyük bir hayal ıeyahatinin du. Daha sonra "Beyaz adamın demİf: 
ba.amag .. 1 oldugu" görülu"r. yükü" ad. h eseri çıktı. Bu ... e.ser., l 

l - Aman, ev ciC, ne aöyliiyOT · 
Kipling'in eserlerinde aletli bir ya~nız b~r yazı pa~ı.ı degı dı, mn? Ru•yaJa da Hitler rejimi mi 

ihtiraı yapr ve bunu bir kelime . d~rıtKa?yl~ ımbp~ratorl~~unun madrıı teeuii• efmİf. Bunu ıimtliye lıa -
ile ifade etmek mümkündür: Em- ı ı. ıp ıng ır eaerını yaz?1a an 

önce o eserini yaııyor, denız ha dar hiç duymatlımdı! peryalizm. Britanya İmparatorlu· 
ğu ve Britanya onun eıerlerinde 
en canlı ve en gür sevgiye ka vu . 
tur. İngilizler bunu: Büyük bir a
damın büyük bir vatana kartı 

bealiyeceği sevginin kemali sa 
Yarlar. 

Kipling yetmit yıl önce Bom 
bayda doğdu ve tahsil için İngil 
tereye geldi. ilk eserlerinde mek. 
tep hatıralarını yaşatır. Mektep · 
teki hayatı düzgündü, fakat par 
lak değildi. Geceleri ı,ıklar sön · 
dükten sonra arkada~larına tatl• 
tatlı masallar söylediği için hepsi 
de onu severlerdi. Kendisi de, ar
kadaıları da parasız kaldıkça ci. 
vardaki bir dükkana gider, evveli! 
saatlerini ve bunlara benzer e§Y• 
larını, fazla sıkıttıkça Pazar gün· 
leri giydikleri pantalonlarını re· 
hine koyarak para bulurlardı. 

Yıllarca sonra Kipling buma· 
iazadan nasıl para aldığını haber 
alanlar, taire ait bir hatırayı ele 
ıeçirnıek için buraya koıtular 
tairin el yazııiyle yazılmıt bir ki· 

yatını anlatmak için uzun bir vak- - - ·-- .... ' 
tini denizde geçiriyor, yahut daha lardan biri de Kiplinğ'dir. Onuıı 
baıka bir mevzuu anlatacaksa o- "Manadlaya giden yol" adlı eıe· 
nu yerli yerinde takip ediyordu. rinin el yazma11 geçenlerde (210) 
Alfred Austin'in ölümünden aon- İngiliz lirasına satıldı. Amerikalı 

ra Kipling onun yerine kral tairi bir meraklı onun bir el yazmaıt 
tayin olunzı.caktı. Fakat bir yazı . eıerine 610 İngiliz lirası, daha 
sında Kraliçe Viktorya hakkında batkuı "Beyaz adamın yükü,, 
"Vindsor'un dul kadını,, dediği adh eserinin otuz 1&tırhk el yaz· 
için kraliçe bu sözden muğber ol· masına 800 İngiliz lirası verdi. 
mu!, bu yüzden onu tayin etme Kipling'in hayatta uiradığı iki 

mi, ti. . 1 f aci~ vardır: ~~~in~is.~ altı yaıın 
Kipling yorulmak bilmez bır dakı kızının olumudur. Az kaldı 

gayretle yazı yazıyor ve eser veri· kendiıi de bu yüzden ölecekti. 
Yordu. Hila da yazı yazmaktarı Daha sonra Büyük harpte taİ· 
vazgeçmemi, ve yazı aleminden rin biricik oğlu da kayboldu. 
çekilmemiıtir. Bu iki hadiıe, pirin bayabnı 

İngiltere imparatorluğunun ta zehirliyen iki f adadır. 
iri, yazılarından bir servet yap . Kipling'in eserlerinden birçok· 
mağa muvaffak oldu. Bu servetin ları uzun bir hayata namzettir. 
ne kadar olduğu maliim olma . Birçokları her İngilizin ezberin -
makla beraber kelimeyi iki buçuk dedir. 
şiline, yani bugünkü paramızla Kipling, "Britanya imparator· 
87,5 kuru§& yazmıt olmakla meı- luğunun ıairi,, ünvanını bayatın · 
burdur. da da, ölümünden sonra da mu · 

El yaz11i en çok aranan adam- hafaza edecektir. 

Kırkından Sonra 
~ Ya:~ te~~~!~~!.~~~~~~-~-~····-···--··-· ~ 
·-··:·•••!11!••:::n:n::-.:::::::::::::::::::;;::::r_ı;; 3 ···-:·:::::=::::::::::::·c::··:::::::::=:::::::::i!f:I 
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Sazan dilini yaklaştırıp .• 
Bütün satırı boy'u boyunca yutma ..• 

Dünkü n e\'Yelki günkü tcfı i 
kaların hulasası: 

1314, cfrenci 1898 senesi lıazircı 
nı. Divanyolundan Ayasolya1c 
doğru yürüyoruz. Başımız ör:' 
doğru eğik, Adliye binasının sol 
kısnıında!d F,r:kaf nezaretine • oiriyoru:. 

'favan tahtaları ya 
mk, kavruk bir renkte ... Köşeler
de örümcekler ağ kurmuş ... Di\'aı 
da temel çivileri; üstlerinde yağ. 
murluk, kamsele, yün boyun at · 
kısı, şemsiye, baston, yazma men 
dilden çıkın, bir boş çilek sepeti, 
saza geçirilmiş soğan salata de -
meti, bir hevenk taze sannısak. .. 
Yüklüğe benziyen, kapaklan 

kınk iki dolapta sıra sıra, siyah 
kaplr, arşın boyundQ defterler ... 
Divar kenarlarındaki süpürgelik · 
lerin deliklerine kol kalınlığında 
elleme kömürler sokulmuş; dö · 
şeme tahtalarının yarıklarına 
mum sandığı, gaz tenekesi parç:1 
lan nıihlanmış. 

Odanın içinde altı kişi var. Sağ 
köşedeki büyükçe yazıhanenin\ 
arkasında bir sakallı. Soldaki kü
çük yazıhanenin arkasında başka 
bir sakallı. Bunların berilerinde, 
t.ahta masaların önüne yine iki 
sakallı. Kapının yanında bir 
çift sakallı daha. 

Bunlar Cihat idaresi :müdürü, 
Dersaadet kısmı mümeyyizi, Taş
ra kısmı mümeyyizi, bir katip, bir 
başka katip, bir mukayyittir. 

Müdür, koltuğun çökük yaylı 
oturacak yerine havı dökülmüş ka 
difeden bir mi~r koj111uş, üstü -
ne bağdaş kuruş kanburunu çıkar
mış. Bir elinde maktaı eğri ve şey
tan oturmasın diye nihayeti sip 
sivri bir karniş kalem; öbüründe 
şibih münharif biçiminde bükül . 
müş, kıvrım kıvrım olup yelpaze 
şeklini almış bir esercedid kağıdı. 
Yazıhanenin üstündizki lika ve 

bezirmürekkebi dolu penbe çi -
çekli yuvarlak hokkaya, kürek 
çeker gibi gidip geliyor; talikl "' 
rikka kırması karışık yazıyı cızır
da cızır, inci gibi diziyor. 

O derece iki büklüm olmuş, 

o kadar kağıdı suratına yaklaş -
tırımş ki, on numara miyoplar o
nun yanında be~ para etmez. Nere 
deyse burnunun ucu, sakalt yaz -
dığr satırlan birbirine katacak. 

Hafazanallah başına kan hü . 
cum etmiş, mosmor kesilmiş bir 
halde de. Alnından, şakaklann -
dan, boynundan ırmak gibi ter 
boşanmada. Bir satın yanlar ya
nlamaz, ağzında bir (Allahı Ek -
ber ! ) ve hemen serçe parmağım 
diline. Başı kavuşup (hı) olmuş, 
halbuki (gayın) olacak harfi ya
lama. lslak yeri hohladıktan ve 
sallayarak havaladıktan sonra (ga 
yım) yerine koyma ... Üç beş ke • 
lime sonra yine parmak dudakla
rın içine. Bazan dilini yapıştırıp 
bütün satın boylu boyunca yut -
ma. 

Bu hazret, evkaf nezareti Cihat 
iöaresi müdürü Esseyid Hacı Da
na beydi. 
Hacı Dana bey 50, 52 yaşların

da, nurani yüzlü, top sakallı, boy. 
lu boslu, tombul, hülasa kadnr la
nn eni konu yakışıklı erkek de -
dikleri tipte biradaindı. 

·1 

E .. eyd Hacı Dana Bey 

Romanımızın kahramanı oldu • 
ğu için daha etraflı bir portresi • 
ni çizelim: 
Başında hiç kalıplanmamış ka

dar yumuşak, rengi ne ciğer alı 
nede vapur dumanı, ömründe ya
na yıkılmamış ve tepesi basılma
mış,kulaklara kadar düşifk, efen· 
di harcı, babayani bir fes ... 
Yaşına başına nazaran, maşal

lah saçında, sakalında ak tanesi 
yok; varsa da o kadar az ki ben 
kabilinden ... 

Çehre değirmi, beyaz ve J)enbe. 
Alın biraz darcana yani hemen 
hemen iki parmak; şakak saçlan 
da faz laca taşkın ama koyu kum
ral kaslann gürlüğü ve kalernl• 
çizilmiş kadar müntazaınlığı yü .. 
zün üst kısmıncıaki bu iki kusu • 
ıu örtüyor. 

Gözlel' iri iri, kirpikli kirpikli 
fakat akları az, yani (gözü a~ 
özü hain) nevinden değil ve ha .. 
kışlar da bayğmcana. Bu iki gü. 
zel göz yüzün ortasındaki küçüW 
bir aykırılığı kapatıyor. 

O ay kınlık da ne mi? ... Burun 
kökiinün fazlaca girikliği, tahta ~ 
sının kısalığr,ucunun da potlığr.~ 
Yaradanın işine karışılmaz, gü ~ 
naha girmiyelim ama Bongo A'. 
raplarına, late~bih kısa bacaklrc 
tüyleri saçaklı finolara andırışı 

var gibi... 

Pos bıyıklar ve top sakal da 
kaşlar gibi tatlı bir kumrallıkta 

ve gürmü gür ... Mini mini bir M• 

zarltk daha: Sakal başları şakalC. 
lardıan inerken yanağa doğm faz. 
laca taşıvcrmiş, elmacık kemik -
!erinin altlarına kadar kolsalnuş. 
Gerdan biraz gabgablı ve kar gi • 
bi. Yakasız geydiği firenk röm • 
!eğinin renginden ayn·d edilemez 
beyazlıkta. 

Srrtında altın saat köstekJi pi
ke yelek. Yeleğin üstünde siyali 
alpaka caket. Caketin iç cepleri 
de, d~ş cepleri de kabarık ve dolu. 

Sağ iç cebinde en ·am ve evradı 
şerif, kasidei bürde ve münferi· 
ce. Sol iç cebinde meşin kaplı ü9 
defter. (Arkası r:ar ). 



Kalp para 
Fransızcadan 

Dansedenlerden biri bayan Ji- - Ne bileyim 1 Bazan ihtiyar -
zel Pontino'nun önünde bir reve larm öyle garip düşünceleri olur 
rans yaptı. Kadın yanındaki ko · ki ... 
casma dönerek izin istedi: - Her halde tamahkarlık de -

- Daha bir tangoya müsaade ğil. Çocuklara verdiği oyuncaklar 
eder misin? iki kuruştan fazla eder. 

- Hay, hay sevgilim! - Evet, doğru; fakat kim bi · 
Genç kadın kalktı, kocası omm lir, belki de bir azizlik yapmak is 

az çek sevinerek gittiğini görüyor tedi. Hiç de hoş bir şey değU. 
du. Bu sırada ısmarladığı sigara- Bundan sonra gelen ilk bay -
yı getirmişlerdi. Garsona bir b!ih ram gününde yine hep birden hü
şış vermek için elini cebine soktu, yük babama gitmiştik. Yine or'.l<la 
iki kuruşluk bir para çıkardı. Bu yemek yeyecektik. Biz dışarıda oy 
paraya bir iki saniye dikkatle b3k- narken annem büyük babama \a· 
tı sonra gözlerini karısına çevir - Jıyordu: 

.di. Karısı dansediyordu. Yine avu - Oğlunuz size söylemeye st 
cu içindeki parayı süzdü, süzdü.. kılıyor. Fakat ben düşündüğümü
Ben ve iki kardeşim, hiç bir za zü açıkça söylemek taraftarıyım. 
di ki: Sizin yıldönümünüz günü çocuk -

- Çok eski bir şeyi hatırladım. lara verdiğiniz paralar kurşundan 
Bu iki kuruş büyük babam Okta· dı. Tabii bunları bilerek verdiniz 
vı aklıma getirdi. Bak, anlata _ sebebini söyler misiniz? 
yım: Büyük babam gülümseyer~k 

Büyük babam dediğim, baba cevap verdi: 
mm babası idi. Kendisini iyi bir - Evet, kızım. Bilerek vermiş -

BOKREŞ: 364 m. - 12,30 - 15,10 
plak ve haberler 18 radyo orkestrası, 19 
sözler, 19,15 konserin devamı, 20 haber 
ler, 20,15 sözler, 20,35 operada verile 
cek piyesi nakil, 23,45 yabancılara ha 
herler, 23,55 son haberler, 24 Klasik 
konser, (Sen Sen, Becthoven, Brahms, 
Wagner). 
VARŞOVA: 1339 m. - 17,15 Lem 

herden radyo orkestrası, 17 ,45 çocukla 
ra, 18 sözler, ıs.ıs şiirler, 18,20 piya 
no şarkı, 18,50 sözler, 19 Malizevski 
kentiti 19,30 sözler, 19,40 sözler, 19, 
45 sözler. 19,55 sözler 20.05 reklamlar, 
20,35 haberler, ve saire 21 senfonik kon 
ser (Gluk, Mozart, Bacb, Şubert, Poot 
v. s.) 23,30 dans müziği nakli. 

BUDAPEŞTE: 550 m. - 18 piyano 
konseri, 18,30 konferans, 19 koro konse 
ri, 20 konferans, 20.30 Çimbal aletile 
konser, 20,55 şürler, 21,15 sözler, 21, 
35 plak 22,10 haberler. 22,30 Fridl ida 
resinde opera orkestrası. 23, 10 söz•er, 
23,50 fransxzca konferans. 24,10 Çinge 
ne müziği (şarkılı). 

ViYANA: 517 m. - Çocuklara 18 
' ' 30 Avusturya müziği, 19.10 spor bahsi 

19,35 sözler, 20 haberler, 20,10 memle 
ket haberleri, 20,30 eski Alman halk 
şarkıları, 21,05 haftanm haber icmali, 
21,30 Osvald Kabastamn idaresinde sen 
fonik konser, 23,10 Weinbergrin eserle 
rinden konser (Holgerin idareşinde), 24 
10 sorgulara cevap, 24,35 Şratnmel mü 
ziği (Straus triosu). 

süvari derlerdi. Fakat ben buna tim. Bunda ciddı bir mak~drm 
inanmıyordum. Çünkü doğduğum vardı. Yavrular daha pek gençt~r· 
gündenberi o bir koltuğa gömül- ler. Ben ise çok ihtiyar olduğum 
müş, damlalı dizleri üzerine bir için onların birer adam olduğunu 
battaniye atılmış dunıyordu. E · belki de görmiyeceğim. Fakat şim -------------
vinden çıkıp ta bizi görmeğe gel- diden onların kabiliyetini anh · ~ B O R S A + 
mesi kabil değildi. Yalnız bayram mak istedim. Bir insanı anlamaya : _ 1 • 936 
günlerinde biz onu izyarete gider- yaı1:yan en doğru ölçü paradır. r--
dik. Bizi c .. ok severdi. Yemeg~ e tu- Ben de her birine birer kalp para 1 "ıuc1a yılda ~arew oıan1aı. ııu · 

1 

rlm.lt: wwımele ırörenlerdlr. ICakamlaı -
tar, memnun etmek için elinaen vererek ne vaziyet alacaklarım an ıı kapımıı ut., rıyauarıa. 
gelen her şeyi yapar·clı. Ayrılaca _ lamayı düşün'düm.Artık Gaston hak "ukut 
ğımrz zaman her birimize bir 0 kında tam bir fikrim vardır. Bu • Londra lil6, - • Viyana 24 - 1 

yuncak ve çukulata ile dolu birer meseleyi de size haber veren onur : ~:~;or• ;:~: : • Maıirld 17 -

küçük kese verirdi. değil mi? Bana da aynile bir mek- • Mıu.ao 110, - : :::~:YI :!: : 
Yine bir bayram günü idi. Re· tup yaz?.ı, dedi ki: "Büyük ?ata, : !~~!:e !!~ : ! ~~~:::şte ~:. : 

diyelerimizi verdikten sonra "du- geçen ~n bana kurşv~n~an b~r.rıa· • Cenenr tı14 ·- • Betgrad ~4. -

run çapkınlar, dalia bitmedi. Us ra v:~dın. Bunu degıştı~elısın.,~ • sorya ~ '!4, - ~ Yotohama 34, -

lu olduğunuz için size başka şey B.~ so~l.er bana. on~n . ıstıkbalını : :,~;ccrdı • !~'.: : ~~~diye 9
:;,· : 

de vereceğim. Her birinize iki~er gosterdı. B~ çocuk ı:,erıde altları • Stokhoım 3'1, -- • Bankıı.ot 235 - l 
kuruş.,, n:IY~C:~~· ~ır ~ç~k ?oz olacaktır. Çekl~r 

lki kmı.ış 0 tarihlerde büyük bir Şımdvı• otekılerı~ı bı~·er sorguya '"ce I • Londrı 617.'0 * sıo~blm 
para idi. Onunla neler almmazur. kecegım. Verdıklerı cevaptan ... a- 1 : ~::~!or. ~;~:1~ : ~~ar~d 
Ben bu iki kardeşim, hiç bir za - biatle~ni anlıyacağız.v ı * Mllho 9.927 . • Perııa 

3.143ı 1 1 
4.937:\ 
5.BZ 
1,9.:!46 
4,tISo man cebimizde bulunmıyan bu iki tlkonce Gaston ça~rıldT. Kur- • Brlikae 4.7342 • VarşoYa 

kunt~la azametli birer şahsiyet ol- şun~ parasını ne yaptıgı soruldu. : : ~~::m s~.::58 : ::::~,eşır ı<ı;~~!~~ 
muştuk. Evde oyuncağımızla oy . Mege:· bu kurnaz çocuk onu .~a!. • Sotya 6t,74:ti • netırad aıı.o~:t~ 
myarak ~ukulatalara hücum eder grn bır sa._tıcıya yutt.urm. uş. Buyuk • Amıtcrdanı ı.ı7:.ı • Yokohama -ı.ns 

- d 1 k d d ki • Pra~ ıo.~o- • 1\1oskovı 1084.00 
ken kardeşim Gaston'un sesi ku - pe er, gu ere e 1 

: E s H A M ---•• 
laklarnnızm dibinde patladı: - İşte tam bir iş adamı olacak, it Bankası 9.60 ~ Tramvay 9,-

- 1ki kuruş ... Büyük babamı - bir çapkın! Anadolu 25.81 + Çimento n 9.65 

zm iki kuruşu .... kalptır Sıra bana gelmişti. Sorulan su- ReJı 2. ıs Onyon De!. -.-· 
Slr. llayrlyc ıs. - ~ ark De.?. • 

Gaston büyüğümüzdü. Marsel- ale .. cevap verirken, kızarmıştım. •Merkez Bankası ıo Ralya • 

aen bir, benden iki yaş farkı var Onume bakıyo~dum. P. ara.yı. ç1::k- u. sırort.. -.oo ~ art m. e~· -.-
k d - h b Bomontl 8, relefon -.-

dr. Ben yedi yaşımda olduğur.ıa mecem: oy ugumu, ıç ır ışe ya -istikrazlar - tahviller-
göre o büyük bir adam demekti ramadıgmı anladıktan sonra, ara • 1933Tllr'ı Bor.ı . :'i.:·o 

Tabii bizden daha çok bilgili idi. sı:a çekmeceyi aç~~ ~asretle b~k • . . ıı 23,SO 

Diinvada kalp para oldugun" u biz tı.gımı anlattım. Buyuk .. ba .. b. am, e- • _ m 71'.as 
" l 1 b k ld clı y latlkruıDablll I 99 -

afü;ünmüyorduk bile. o bunu hem l e aşımı a ır . uzume acı- •lrınl lıtlkruı 9~.u 

f:lektrik -.-
rramvay 31,70 

H ıhtı rn ll-
Anadolıı 1 43 20 
Ao1.dola ıı 43, ıO 

A ııadolu ıı ı 1,40 
* \Jümtssfl /ıı 411.~0 

bil~yor, hem de bize anlatıyordu: yan biAr hgözle blalkarak :k' ı92s A M ıo. 
B k d 1 - ' zava I çocu ... • Sıvu-En:uram 9~. 

- u para uı-şun an yapı mrş, D d. B h" d" d b" k ~----iiiiiiiii.--.;i;;;;;m....--. ........... ;;;!.!I 
h. ·ı · · w 1 ... e ı. u a ıse en ır aç se 

sa ıcı e11nın agrr rgma uydural · .. 1 .. t·· F k t d t.-------..----.--·-.-.ııı t s ne sonra o mu=? u. a a ne e: -
muş ur. onra bakın nasıl elden . . ? S"' 1 d"kl · t ·ı b" Takv:m k U · d v sınız . oy e ı erı amamı e ırer • 
ayıyor. zcrın en parmagmızı h k'k t ld M 1 b" d"' t . . . a ı a o u. arse ır en u;; rı 

geçınrken kabartıların farkında .. d b 1 h" t ld t 1 aun doguşu 
1 G 

.. t . . . k. 1 ışın e u unuyor, ıç e a a ı a - GUn batı§ı 
o amıyorsunuz. os erm sızın Lte- k b' d d v ·ı .,.. t b · d b k 

1 
ca ır a am egı . \ ıas on me sabah namazı 

n e .. a ·a~m · . ustur. Kalp paraları geçirmek de- oa-ıe namazı 
. Goste~?ık; hepsı km-şundan! ğilse bile kalp sözleri yutturuyor. ~~m 0:=zı 

~:r -~aç g~n sonra babam, annem Bana gelince... Yatsı namazı 
ışı ogrendıler. On~ar da buna şa- Bu sırada dansı bitirmiş olan imsak 
ı::rp kalm 1 d B t I Yılın geçen gUnlerl 

Owna Onınarlcsl 

311. KA.n 4 ILKA.nun 
B Şevval g Şevval 

7 26 7,26 
1649 1649 
6,(6 bl6 

12 17 12 17 
14,37 14,37 
16,49 16,49 
1826 18,26 
5 38 538 

3 4 
';J .~ş .. ar ~· ır ane. 0 sa, o kansı bize doğm geliyordu. Ben Yıtm kalan gunıerı 
kadar duşunmıye.ceklerdı. Eh .. o bu mağrur kadım biraz hafif, bi· ilı.----------------= 
h~r a! rast gele bır kalp para ote- raz uçarı olarak tanıyordum. Ar 

36J 362 

kılerın .. a.~·as.~na ~arışmış ol~~iUr. kadaşım devam etti: 
Fak?t uçumuze bırden te~adüf et- _ Evet bana gelince, hala öy
~es~ pekte akıl. alacak ~ır şey de- leyimdir. Bana verilen bir kalp şe
gıldı. Babam dıyordu ki: yi elimden çıkarmaya çalrşacak 

- Ben şu manayı veriyorum ; yerde muhafaza eder, ıztırab:nı 
her halde harcanmamak için bir çekerim! 
tarafa atılmış olan kalp paralar -------------
yanlrşlıkla almmrş olacak. INHISARLARDA TEFTiŞ -

Annem itiraz etti: LER - İnhisarlar teftiş heyeti 
- Ne münasebet! Baban pek başkanı Mehmet Kocabaş, yaptı

ğı teftişlerin sonucunu başkanlı -
ğa bildirmek üzre dün Ankara - · 
ya gitmiştir. 

iyi göriir. 
- Mahsus yapmadı ya! 

Irat almak isteyenlere 

Satılık bina 
Beyoğlunda Y enişebirde Hü . 

seyinağa mahallesinde Yenişehir 
caddesinde 92 numaralı kagir 
büyük kahvehane satılıktır. 

Üzerinde iki odası, altında b~ · 
yük mahzeni, tulumbası vardır. 

Yeni yapıdır. Almak istiyenlerin 
gazetemizde idare memurluğuna 
müracaat etmesi. 

l<ADlNlN 
Yazan : A. C. 

Olup biten şeylerden do
layı affınızı dilerim, hammefen • 
di. !sterseniz sizi şimdi otelinize 
götüreyim. Şayet bir müddet da -
ha misafir olarak evimdıe kalırsa
nrz bana nihayetsiz bir saadet 
bahşetmiş olursunuz.,, 

Samime karar verecek bir hal -
de değildi. Pek yorgun olduğun -
dan arkaya doğru yasJandı. Başı 
divanın üzerindeki ipekli yastık -
lann içine gömüldü. 

Rıfkı, yavaşça kadının ayakla
rını yerden kaldırarak divanın üs 
tüne koydu, ipekli örtü ile ört -
tü. Ondan sonra Samimenin yanı 
na oturdu, saçlarım okşadı. Hiç 
bir mükavemet eseri gösteııı1eyen 
Samime gözlerini kapadı. Kadm 
o kadar derin bir yorgunluk dl! . 
yuyordu ki, ne olduğunu, ne ola -
cağını düşünmek bile aklına gc:?l· 
miyordu. Yalnız yavaşca: 

- "Ölmek. .. Ölüm neredesin? 
Gel beni kurtar!,, Kelimelerini 
fısıldıyabildi. Rıfkı, Samimeye 
doğru eğildi. 

Kadın, bir rüya görüyordu: Hu
lUsiyi rüyasında görüyordu, ko • 
casını rüyasında görüyordu. mek
tepte iken Bebek tepelerinde be· 
raber dolaştığı gençlik arkadaşını 
rüyasında görüyordu; baştan aşa 
ğı çiçeklerle örtülü nihayetsiz bir 
çayırlığı rüyasında görüyordu. 

Samime, bir zaman sonra oto -
mobilde giderken başından gelip 
geçen şeyleri bir araya toplamak 
istedi, fakat muvaffak olamadl. 
Bu hususta hafızasına yardım e. 
decek olan hisleri tama.mile sön. 
müştü. Saatinin kaç olduğunu hi
le bilemiyordtu. 

Otomobil otel kapısının önün . 
de durdu. Samime cıktı. Soföre 
beş liralık1 bir kağıt ~zattı. Para -
nın üstünü istemek hatınna gel -
metli. Rıfkı onu kendi otomobiliy
le otele götürmek istemiş, fakat 
kadın buna razı olmamış: 

- "Hususi bir otomobille otele 
kadar gitmek istemem.,, 

Demişti. 

Otelin holündeki saat be§e 
yaklaşıyordu. Ortalrk eyice ay -
dmlanmıştı. Samime kapıcının ö. 
nüne doğru yüıüdi.i, anahtarını is
tiyeceği zaman oda numarasını 
hatırlayıncaya kadar epiyce dü . 
~ündü. Okadar dalgındı. 

Kapıcı anahtarı kenc:·isine uza
tırken hayretinden başını salla . 
dı. 

Samime, odasına kadar çıkma
ğa mecali kalmadığından holde -
ki koltuklardan birisine oturdu. 
Kenaisini pek iğrenç bir halde 
görüyordu. Göğsüne bir buz han
çeri geçirilmiş gibiydi. 

Ya kocası seyahatten geri dön
müş de odada yatıyorsa ne ola -
caktı? Samime bunu düşününce 
çok endişeye düştü. Fakat, gel -
s2ydi odıanın anahtarım da alırdı 
diyerek müteselli oldu. 

Kapıcıya giderek kocasından 
bir haber olup olmadığım sormak 
istedi. Fakat buna cesaret edeme
di. Bütün ayiplarmrn kenc!tllikle -
rinden meydana ç.ıkıvereceğıni 
ve herkesin onları göreceğini zan 
nediyor, fena halde sıkılıyordu. 

Daha iki gün evvel mesut bir 
kadındr. Şimdi ise kendisinden 
iğreniyordu. 

HulUsi ile olan macera öyle hir 
hadise idi ki, hayatınr dolduran 
hadiselerin arasından belki ko -
]ayca silip atabilirdi. Halbuki Rıf 

GECESl 
Bölenı: 22 

kr ile geçird1ği macera tüyler ür. 
pertici, esrarengiz bir şeydi. Bu 
genç adam acaba kimdi? 

Belki telefon kitabından onun 
kim olduğunu öğrenebilirim di • 
ye düşündü. Fakat kapıcıdan te • 
Iefon kitabını istemeğe de çekin
d~. Hem sabah! karşı saat beşte 
otele gelmek, hem de gelir gel • 
mez telefon kitabını istemek büs
bütün şüphe uyandırır, dedi. 

Samimenin gözüne uyku girmi
yor, mütemadiyen Rıfkınm kim 
olduğunu düşünüyordu: Nihayet 
bu düşünceler, iki gecedenb~ri 
devam eden uykusuzluk ve yor -
gunluk hep bir araya geldi. Ka .. 
dının aklım başmdan aldı. Sami
me birdenbire: 

- "Rıfkı mutlaka kocam tara
fından tutulmuş bir adam. Ona 
casusluk yapıyor.,, Diye bağırdı. 

Oda kapısına koştu, kapıyı iki 
defa kilitledıi ve bu da vetismiyor 

~ - . 
muş gibi arkasını kapıya dayadı. 
Sanki kendisini tevkif için bir ta-
kım insanlar geliyor, kapıyı kı • 
rıp açmak ve Samimeyi yak11.la -
yıp götürmek istiyorlardı. 

Bütün bunlar Samimenin o an. 
da geçirmekte olduğu buhranın 
sebep olduğu evhamdan başka hfr 
şey değildi Fakat kadın o kadar 
kendinden geçmişti ki, o evham -
ları hakikat zannediyor ve: 

- "Rıfkı mutlaka kocam tara. 
fından tutulmuş bir casus. Onun 
derinden derine beni sorguya çrk 
mesine, bir gece evvelki macera
mı bili~ine, kocamın birdenb:ı e 
hareket etme~ine ve benhbutıacla 
yalnız bırakmasına başlia-rte ··ma
na verilebilir? Sad~ beni denemek 
istedi. Yahut başka bir kadın sev
diği için benden ayrılmak se bPp. 
lerini aradı "işte buldu.,, Diyor -
du. Her tarafı tir tir titriyordu. 

-16-

Samime yatağa yattr, falrnt 
korkusundan odadaki elektl'ik 
lambalarım ı:öndürmedi. Fazla ola 
rak komodinin üzerintl-e dur11n 
gece lambasını da açık bıraklr. 

Karanlrkta kalırsa polislerin oda
dan i0eri gireceklerini ve elleri • 
ne kelep~e vurarak kendisini hap
se götüreceklerini zannediyordu. 

Samime. bu buhr::ı.nlı düşiince
lerin den bir:m evvel l;urtulm:ık 

için gözlerini kapadı. Fakat bu 
~efe~· de Rrfkının lrnrkunç, bir 
hakıf}la gözlerini üzerine diktiği
ni göıiir gibi oldu Odasının ta • 
vanma asılı dm·an büyük laml'a
nm beş ampulü birer harf şekli • 
ni aldı, biri R, ikincisi t, üçüncü
sü. F, c1ördüncüsü K ve beşincigi 
tekrar t oldu, hepsi bir araya ge. 
lerek Rıfkı i~mini meydana ge -
til"<'·i. Bu harfler inip çıkmağa. yer 
lerini dızğiştirmeğe başladı. Rıf • 
kı ismi hazan Kırfı, hazan Fikri, 
oluyor, bazan da harfler bir hal • 
ka teşkil ederek biribirlerini ko • 
valıyordu. 

Harfler, Saınimenin kapalı du
ran gözleri içinde bu suretle koş
maca oynarken Samime kendisi • 
nin de beş kişi tarafından kova
landığmı görür gibi oldu. Bu beş 
ki~inin birisi kocası, diğeri Huhi
si üçüncüsü Rıfkı ve diğer ikisi 
de iki polisti. Bunlar kovaladık • 
ça Samime kaçıyordu. Nihayet 
beşi birden yaklaştılar, tam elle -
rini uzatarak yakalıyacaklan es
nada Samime bir feryat kopara
rak yatağından fırladı. Etrafına 
bakındı. (Arkası var) 
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ltalya ve Avusturya Yunanistanda inti&r 
arasında soğukluk hap ne zaman? 

Londra, 2 (A.A.~. - Bazı ~azeteı~r}Eu tarihin bazıları çabuk 
Avusturya İtalya munasebetlcrınde bu- • . ' 
yük bir soğukluk göründüğünü kaydet- bazıları geç gelmesını 
mekte?ir. . . . [ istiyorlar 

Daily Telegraph gazetesının Vıya - . ... 
nadan aldığı bir habere göre, bu so - Atına, 2 (Hususı) - İntihap 
ğukluğun başlıca üç sebebi vardır: günü henüz tespis edilmit değ;\ 

ı - Habeş muharebesi başlıyalıdan- dir. fırkalar bu günü bekliyere.c 
beri İtalyanlar Avusturyadan yaptık - hazırlıklarına devam etmektedir . 
lan ithalatı peşin para ile değil, bono 
ile yapntaktadır. 

2 - Avusturya zecri tedbirlere iş -
tirak etmediği için İngiliz ihracat mü -ı 
esseselerinin boykotuna uğramaktadır. 
Uç İngiliz müessesesi İtalyan taraftan 

ler Venizeloscu parti lideri Sopu
lis intihabın bir hafta veya on bec: 
güne kadar yapılmasını istemekti! 
ise de Çaldaris buna muhalefet 
etmektedir. Hükubet henüz bir 

bir memleketle muamele yapmak iste - kara vermemiştir. 
mediklerini ileri sürerek kontratlarını 

feshetmişlerdir. 

Rum Patriği 
dün gömüldü 

3 - İngiliz alacaklrlar, yeni tenzi~at 
yapmaya razı olmamışlar ve italyaya 
karşı sempatisini açıkça gösteren ve ga 
zeteleri İngilterenin zecr1 tedbir po1iti-
kasrnı kötü bir şekilde tenkit eden hir ( Ustyanı 1 incide) 
memlekete biç bir imtiyaz vermek i, - tacı başına geçirilmiş olarak ma
temediklerini söylemişlerdir. kamına oturnmş bir vaziyette zi-

-...,_""'""""'""'-"'"""""'"""'"""""'m""""""'"'"'*-"-· yaı·etçilere gösteriliyordu. Gelen-
ler, patrikin elini öpüyor, kendi -iki taraf ta taarruz 

hazırlıyor 
(Üstyanı Birincide) 

Negüı, kalabalık bir maiyetlc 
Uesye' den şimale gitmiştir. Ka 
rargahın nerede kurulacağı he 
nüz belli değildir. Desye ile A 
malagi arası, şimale yürüyen Ha 
be! topçu ve askerleriyle doludur 

HABEŞLER TAARRUZ 
HAZIRLIYOR 

sini son defa olarak görüyordu. 
Evvelki akşam bu tören bittiği 

için, patrikin tabuta konulması 
hazrrlıklan başlamıştı. 

Dört gündenberi makamında 
oturur vaziyette tutulan patrikin 
cesedi dün dıoğrultularak tabuta 
konulmuş ve saat on birde mizmar 
lar okunarak patrikhane kilise -
sinden çıkarılmış ve cenaze ara -
basına yerleştirilmiştir. 

Cenaze törenine şehrimizdeki ru 
hani reislerin bir çoğundan baş -
ka vabancı devletlerin diplomatik 

Harrar, 2 (A.A.) - Harrar vi. mümessilleri de gelmişti. 
18.yetinde bütün eli silah tutarla Şarbay muavini Bay Ekrem ve 
nn, ay sonuna kadar Cicigaya mü 
racaat etmeleri hakkında impara· 
tor tarafından neşredilen emirna
me buranın başlıca meydanınd:ı 

okunmu§tur. 

Emirnamede, ayrıca kaçaklar· 
.aa.ıdaıı.ıameri hizmetten kurtulmağa 
-"'r«ç~ttf~anlarm ~iddetle cezalandırt 

lacakları kaydedilmektedir. 

emniyet direktör ınüavini Bay 
Mükrimin ve Fener nahiye müdü
rü de cenaze törenine gelenler a
rasındaydı. 

Yabancı mümes.5illerden Ame -
rika elçisi Bay Skiner, Fransız el 
çilik müsteşarı Bay Lekuyer, Fran 
srz ataşemiliteri Kolonel Dö Kur. 
son, Fransız elçiliği baş katibi Bay 
Pons, Habeşistan Ankara işgüde
ri Bay Markos Yunan konsolosu 

Bu emirnamenin neşri, Gene Bay Tiryandafilidis Yunan ataşa. 
ral Nasibu tarafından yakında bir militeri, Amerika baş konsolosu 
taarruz yapılacağına işaret sayıl . Lehistan, İspanya, Yugoslavya, 
maktadır. Romanya baş konsolosları tören -

l de bulunmuşlardır. 
TALYANLAR BiR Ruhani reislerden kadim yani 
ŞEHiR ALDI kilise başkam Hor peskapus Ah -

Londra, 2 (Özel) - Reuter'i~ dullah da, ermeni patrik vekili Bay 
bildirdiğine göre Donan şehrin~ Arslanyan, haham başıhk namı -
İtalyanlar birçok göğüs göğiise na Bay Herbi Saban törene işti -

d k l ı rak etmişlerdir. 
cereyan e en an 1 çarpışma ar Cenaze böylece Balıklı kilise -
neticesinde ele geçirmiştir. Ha - sine götürülınüş ve orada kendin
beıler yüz ölü ve hu miktardan den evvel ölen patriklerin mezar
fazla da yaralı vermişlerdir. ltal · larr arasında bir hususi mezara 
yanların zayiatı ise azdır. Şimal gömülmüştür. 
cephesinde İtalyanlar bir Habe~ YENi SEÇİM HAZIRLIKLARI 
taa:rruzuna intizaren son derece Patrikin gömülmesi dolayısiyle 
uyanık davranıyorlar. T embien' _ yeni patrik seiıni başlryacaktır. 
de Raa Mulugeta'mn kuvvetleri . Bu sabah patrikhanede Sen-

Sinoa meclisi toplanacaktır. 
nin Addi - Abbi cenubunda ta Sen sinod azasmdıan Maçka met-
hauüt etmekte olduğu zannedil· repolidi kirlos dün Dramadan gel 
mektedir. miş ve diğer Sinyoda azası metre 
TEMBIENDE MUHAREBELER polidlerle iştirak etmiştir. Metre-

Aımara 2 (A.A.) -Tenıbien · politlerle iştirak etmiştir. Metre-

d ·dd t1·' uharebeler ld v Polit Kirlosun da Sinyöd meclisi 
e !1 e ı nı o ugu l• l O t' Akil S' ö 
·ı · ·ı k d' H be le · - mec ıs top antısma ~ ıra e, ıno 

bı dırı me te ır. a ' rın agu· meclisi on üç kişiye çıkarıyor 
zayiata uğradıkları ve İtalyanla demektir. Serilen namzetlerdıen, 
rın ana vatan ordusuna ınensuv yedi rey alan patrik olacaktır. 
44 ölü ve 12 yaralı Eritreliler Şimdi namzet olacaklar arasın 
den de ıekiz ölü ve iki yaralı ver· da Kadıköy metrepolidi Bay Mak 

d'kl · •1A l nmaktadır. Yuka. simos dan bagka Trabya metrepo-
ı erı ııave o u ı·d·'ii> y k' · d d · ·, k ı h ı ıoay ava ımın a ı a geç -

rı Uebı Şebelı de de anı mu a· kt ·d. A k .. .. ·· d k' . me e ıır. nca onumuz e ı 

rebeler olduğu haber verılmekte Ortodoksların Epifani isimli yor-
dir. tusu bulunduğundan seciınin çar

şamba veya perşembeden evvel 
yapılamıyacağı sanılmaktadır. Ev 
Yamlamıyacağı sanılmaktadır. 

Eyüp sulh lıukuk mahkemesinden: 

Evvelce yazdığımız gibi Dra -
madan tedaviden ~elen Maçka 
mctrepolidti Bay Kirlos'un hasta -
1rğr dolayısiyle seçim reyine iş -
tirak etmcğe mezun olup olma • 
dlğI henüz belli değildir. 
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Bay Hitlerin 
söyledikleri 

(Üstyanı 1 incide) 

ııhhatli bir hale gelmekte olduğunu te
barüz ettirmekte ve geçen üç yılın pi
lançosunu yaparak bu müddet zarfırıda 
Almanyanm siyasal, kültürel ve tkono
mik alanda kalkınması yolunda müthiş 
ve muvaffakiyetli bir eser vücude ge -
tirilmiş olduğunu kaydeylemektedir. 

Bay Hitler, 1936 yılı hakkında da 

şunları söylemektedir: 
"Bu yıl da naıyonal sosyalizmin ye

ni bir azim ve faaliyet yılı olacakhr. Al· 
man devletinin ne kadar kuvveti artar 
ve bu hal Alman ordusunun ihyasında 
en büyük tecellisini buluna, bu ordu • 
nun varlığı dolayısile üzerimize çöken 
mes'uliyetler de o derece artmaktadır. 

Dünyanın öbür kmmlıınnda hüküm siir 
mekte olan karıtrklıklara bakbkça, Al • 
man devleti dahilinde hüküm ıüren müı 

I;KONOMi l 1 KONGRELER 1 
Sağır, dilsiz ve körleri koruma ku

rumundan: 
Komisyoncular 
Kendiıer ıne f!elen malı 
terhin edebilirler mi? 

Kurumumuzun yılhk toplantıst 

(:)-1-936) pazar giinü saat 11 de Şeh 
zadebaşında Lel-ıfet araptımanında 

C. H. P. kaza merkezi salonunda ya -
prJacaktır. 

Ticaret odası idare heyeti ye- 1 - Muhaliflerin İ)tiraki temin e • 
ni yd dolayısiyle dün fevkalade dilmiştir. 

2 - İhraç o1anlarh kuruma ka}ıt. 
toplanbsını yapmış, yeni idare 
h t . · · b k l .. h olmıyanlar i~tirak edemiyecekler • 

eye ını şeçmış, azı arar ar uze dir. 
rinde münaka§alar olmuştur. 

:J - İçtima esnasında gürültü ya • Dünkü toplantıya en ihtiyarlar-
d p:ınlar e:nniJet memurları tarafından 

an Murad Norton başkanlık yap 
<:•karıla caklardır. 

mıt, gizli reyle rjyaset divanı se- ---------------
çilmiştir. Başkanlığa Mihat Nem- VerjJen avr.s'ann geri 
li ikinci başkanlığa Ziya Tan Er, 
birinci başkan muavinliğine Ka - alınabifmes; için 
ra Ahmet, ikinci başkan muvinli - Bazr muallim ve memurlardan 
ğine Sait, hesap müfettişliğine [1.Vans ve peşin maaş alanların 
Hüseyin Sabri, muamelat müfet- hirkac gün sonra ya memuriyet • 
tişliğine Hilmi Naili, kongra mü- lerini değiştirdikleri yahut istifa 
rahhaslarma Hasan Vani ve Sait t t 'l l · .. "'l kt 11 · ;ı l 

tekar rejimin iyiliklerini ve bunun bize ıeçilmi"lerdir. Bundan so:ıra ida- e ı < erı goru me e, e erın'-"-e ı:a 
temin ettiği ıulhün ve sükUnun kıyme- -ı: lan paralarr geri almak için git • 
tini daha iyi anlarız.,, 

Bay Hitler, bundan sonra, progra
mın maddelerinden birisinin komünizme 
karşı mücadele olduğunu tasrih etmek
te ve enerjileri yeniden uyandırarak AI 
man milletinin yeni teşkilatmz vücude 
getiren nasyonal sosyalizmin iyilikleri -
ni tebarüz ettirmektedir. 

Bay Hitler, sadakat ve gayretlerin • 
den dolayı partinin muhtelif teşkilatı 

mensuplarına teşekkür etmekte ve be· 
yannanıesini şöyle bitirmektedir: 

"1936 yıb bizi müttehit olarak itte ve 
Alman milletinin müdafaasırnla yeni ve 
mukaddes bir azimle dolu olarak göre
cektir.,. 

Yeni yılda neler 
. oJacak 

re heyeti ıeç:mi yapılmı,, Os;.nan tikleri yerlerin İ<.'"3. daireleri vası-
Nuri, Sadeddin, Şerafeddin, Şe - tasiyle para tahsil edilmekte, ba
rafeddin Alemdar Murad Förtün zan da i~ davaya kadar varmakta 
Bedri Nedim seçilmişlerdir. t ır. 

Seçim işi bittikten sonra Emin Be1ediye, hazan avans parasım 
Yahya, memurların sandığı işi ü-1 bile geçen masrafJaı-ı mucip olan 

. zerinde bir sorgu ıormuş, netice. hu i~lere bir son yermeyi dfu;ün • 
de takrir vermesi ve yeniden ge- müş, nihayet mevcut memurlarla 
lecek celsede müzakeresi yapıl - bundan sonra memuriyete gire -
maama karar verilmiş.tir. ceklerden hirPr senet alınmasına 

Akça şehrin ihraç iskelesi o - karar venni~f r. 
lup olmaması üzerinde Murad Bu senetlerde memurlar, aldık 
Fortünün teklifi kabul edilmiş ve 1 }arı: parar1an doğncak bütün ihti
bunların ihraç tekilleri olarak lafJarm hall1nde !stanbul rnahke
kalması muvaffak görülmüştür. ınelerinin ve icra dairelerinin ka 
Tombul fındığın Avrupaya karı - zai selahiyetlerini kabul ettikle • 

tık ihraç edilmemesi hakkında ileri rini bildireceklerdir. 
sürülen fikirler üzerinde hayli mü --------------

nakaşalardan sonra hu cins fındığın 1 

yüzde altı mikdarının karışık ih -
raç ediLmesi yerinde bulunmuş ve 
karar altına alınmıştır. Fındr.ğın 

(Ustyanı ı incide) ağırlığını tesbit etmek işinden, 
. . . . . Bedri Nedimin ileri sürdüğü fikir 

den böyle bir taamülün bulunup 
bulunmaruğını sormuştu. Dünkü 
toplantıda bu bankalardan gelen 
cevap ckunm,,ştur. iki banka böy 
le bir teamülün me··cut olmadığı • 
nı ileri sürmekte. on sekiz mi:'.es
sese taa.mülün mevcut olduğunu 
bildirme~teydi. 

Fakat Jupıter'ın tesırı sayesmde Av- erinde görülerek vaz geçilmiştir. 
rupada harp olmryacaktır. Yakında Bundan sonra komisyoncuların ken 
Laval düşecektir. Ondan sonra ha.3ise- lerine gelen mali bankaya terhin 
ler birbirini takip edecektir. Uzak ol. edip para alabilip alamıyacak • 
mıyan bir istikbalde Habej :.arbi ni- )arı meselesi münakaşa edilmiştir. 
hayet bulacaktzr. 1936 senesinin ikinci Uzun kanuımalardan son ra bu 
yarısında Milletler cemiyetinin dela- da bir karara bağlanmadan ge -
letile cihan sulhu teessüs edecektir.1936 lecek celseye bırakılmıştır. Bu mev 
senesi birinci ve ikinci Teşrin aymda zu Osmanlı bakasının ticaret oda 
işler açılacaktır. Fransada Pol Bonkur, ıının sorduğu bir ıorgu yüzünden 
Heryo, Flanden biribiri arkasına harici- ortaya çıkmış, ticaret odası ve 
ye nezaretine geçeceklerdir. Fransız receği cevap için bir anket aça -1 
frangı mevkiini muhafaza eyliyecektir. rak birçok banka ve müesseseler-1 
Rusyada büyük hava kazaları olacak-

Bu mese!e uzun münakasalara 
yol açmış, bir kı.:;ım üyeler boy -
le bir tec:.mü1ün e crer mevcutsa 
bile doğru olma~hğmı, diğer bir 
kısım üyeler teamülün yerinde ol 
duğunu ileri sürmüşlerdir. Cevap 
vermemiş ımi!esseselerden gelecek 
cevapları beklemek ve gelecek 
celsede karar verilmek yerin -
de görüşülmüş, toplantıya sen ve
rilmiştir. 

tır. İspanyada rejim değişecektir. Al- J d J 
manyada fevkalade hiç birşey olmıya. an arma gene komutanlığı Ankara 

komisyonundan: 
caktır. İtalyada hiç beklenilmiycn •·ak- J 
alar görülecek büyük değişiklikler ola- satına ma 
caktır . ., 

C. H. Partisinde 
Ankara, 2 (A.A.) - C. H. Par· 

~isi Genel Sekreterliğinden: 
Bugün haftalık toplantısını ya· 

pan C. H. Partisi Genyön Kurulu 
aşağıdaki kararları vermiştir: 

Yaz azadında yapılıp sonuç 
landırılan parti tefti~lerinin ince· 
lenmesine devam olunmuş, türlü 
parti işleri konuıulmuttur. 

Matbaanuza Gelen Eserler. 

Yosma 
Genç ve güzide edibimiz Etem 1z -

zet Benicenin Yosma isimli romanı 
kitap ha1inde bastmhp çrkarılmıştır. 
499 sahife olan eser, güzel kağıt ü
zerine nefis bir sut·ette bası1m1ştır. E
serleri sevile sevile okunan muharri
rin bu yeni romanı da karilerin büyük 

Evsafına uygun ve bir tanesıne (20) kuruş fiyat biçilen (54,788) 
çift pamuk ipliği çorap kapalı zarf tan pazarlığa tahvilcn 7 - 1 - 938 
Salı günü saat (15) de satın alma caktrr. İstekliler şartnameyi komis
yondan parasız alabilirler. 

Pazarlığa girecelder (821) lira (82) kuru~luk ilk teminat mak· 
buz veya Banka mektubu ile pazaı lık gün ve saatinde Ankara Jıu"' 
darına Genel Komutanlığı kurağm daki komisyonda bulunmaları. 

(8003) (3701) 

ı __________ •s __ t_a __ n .• b __ u __ • __ ~_._• __ •_e_d __ ı_y_e __ s_ı __ ı_ıa __ n __ :a __ r_• ________ _ 

1 P.rtı, 1 erazi, Kanlar, Baskül ve sair ölçü 
sahiplerinin nazarıdikkatine 

936 senesi Kanunusani ayı içinde bilfunum ö)çü sahiplerinin 
bulundukları Belediye şubelerine r.ıürac=ıat)a ayar memurlarından 

alacakları ölçülerin nevini bildiri?" bir cetveli doldurarak ölçüleri.~ 

muayenesi için bir müracaat vefii!~a .jJ almala:ı lazımdır. Kanum.ts:nıi 

ayı içinde bu suretle müt ar.aat edip vesika. almıyanlarm c~za görecek· 
)eri ehemmiyeile ilan olunur. (8.) (9) 

Keşif bedeli 244 lira 35 kuru} olan lata:lbul 5 inci mektep tamiri 
bir alaka ile karşıhyacakları şüphe - pazarlığa konulmuıtur. Keşif evru. kı levazım müdürlüğünde görüliir. 
sizdiri. lkide birde edebiyat aleminin Pazarlığa girmek istiye:ıler 18 lira lık muvakk<:.t tcmimıt makbu:;:: vcy' 
hareketsiz1iğin.i ile.~·iye. sürenlere E- ı mektubiyle beraber 4 - 1 - 936 Cumartc:ıi günü saat 12 de Leva· 
tem izzet Benıce, ust üste çıkan ve ··d·· }" -·· ·· tl (B ı 7) 
b

. b.. ..k d _ 
1
. .

1 
k'l zım mu ur ugune mul'ac:ı:ı ~rı. . 

ırer uyu ve eger ı cı t teş ı e -
den eserlerile fili bir tekzip cevabı 

vermektedir; nitekim bu eserin so -
nunda muharririn Yakılacak kitap i -
simli eserinin ikinci tabının daha ha
zırlandığı haber veriliyor. 

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

Tahlisiye genel direl<törlüğünden: 

Davacı Afif tarafından Eyüpte Ni
şanca Müzevi mahallerinde 9 numara
lı evde sakin iken halen ikametgfıhı 
meçhul bulunduğu tahkikattan anla -
şılan Pakizenin borcundan dolayı ika
me olunan davada müddeaa1eynin 
ikametgahı meçhul olması itibarile 
hukuk U. muhakemeleri kanununun 
Ul ve 142 inci maddeleri mucibince 15 
rila •üddetle ilan edilmesine karar 
verllndş ve muhakeme günü olarak 
20-1-936 pazartesi günü saat 14 ta
yin edibniş olduğundan yevmi mez -

kurda bizzat gelmesi veyahut tarafın
dan musaddak bir vekil gönderme..:;i 
aksi takdirde gıyabında muhakemesi
nin icra kılınacağı mahim olmak üze-1 
re keyfiyet ilan olunur. (V. No. 12.155) 1 

GÜLHANE .UÜSAMERELERI -
Gülhane kliniğinin senelik beşinci tıb
bi müsameresi bu ayın üçüncü cuma 
günü saat 16.3 dan 18,!30 a kadar de
vam edecektir. Arzu eden meslekrlaş
lann gelmeleri rica ediliyor. 

İdareye ait iki tane sandala a';l'l!:ard~ mev~ut sekizer beygir 
kuvvetinde birer ham yağ motörii nün monte edilmesi işi pazarlıkla 

eksiltmeye konulmu~tur. lhale5İ 9 - 1 - 936 tarihine rastlayan Per· 
şembe günü saat on beşde Çinili rıhtım hLınında Tahlisiye Umum 
müdürlüğii binasında Sııtmalrna K ::lınİsyonunda yapıla~akhr. Muharrı· 
men bedel 990 lira ve :nuvakka.t teminat 75 liradır. Şartname söz\J 
geçen Komisyonda parasız veri! mektedir. (8105) 
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1 
DÜN ııe YARIN Külliyatından 

YENt K!T A PLA R 

Yeni Adam 
F. STROVSKI 
Haydar Rifat 

7:l Kuruş 
~o. 17 

lrsİIJeiin tesirleri 
Tercil.me 

I~cmzi Türker !\ihat Kip 
7:i Kuruş 

No. 48 

Tevzi Merkezi : 
\.AKIT Matbaası 

lstanbul 

Muhabere ile Ders 

1 

Yeni Ufuklar 
NEON'un ne olduğunu k mje daha 
biimiqor ! 
Fakat, tatlı ve kuvvetli olan bu ışığın 
cazibes;ni kim hıssetmemişt11 ? 
Her renkte ve her şekildeki harfler 
ve resimlerin karanlık 1çinde ışıld.a
masının kim sıhır/i tesiri altında 

kalmamıştır ? 
Bu ışıkla lJO dan geçenlerin gözleri 
teshir ediimişhr. Zorla kendini oku
t ur, zihni ezber/emeğe mecbur eder. 
Heı kes bilir ki, reklam muvaffaki
l/etin cambaz tahtasıdır , 

NEON 
da, reklamın harikulade aletidır. 

G.tyet müsait ~erait dahilinde muha· 
bere ile fransızca ve ticaret dersleri 
veri lir. Al'zu edilecek maliı.mat bila
iirrct YC derhal verilir. 14 kurusluk 
pul ile İzmit posta kutusu 10 mÜra . 
caat. Tereddüd etmek, kaybetmektir, işleri kaçırmaktır. 
lst. Levazım Rmlrll§ISatln ı 
Alma Komisyonu fllnarı 

Bugün ç.ok aşağı fiati, ehemmiyetsiz sarfiyatı ve dehtetli ilan tesiriyle sizi aleme tanıtır. isminiz binlerce kişinin aklında aletten 
1 

harf gibi yazılı kahr. Malınızın marka11 herkes tarafından bellenir. 

İstanbul Levazım Amirliğince 
yapılmakta olan ilanların bu ta -
rihten itibaren Zaman gazetesİtJ 
de çıkcıcağı ilan olunur. 

Tereddüd etmeyiniz, SATiE9 de 
(364) (18) İyi Tenvirat Bürosuna müracaat ediniz. Sizin tarafınızdan hiç.bir taahhüdü icab ettirmeksizin proje hazırlarlar. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakim _ 
liğinden: Adres: Necatibey çaddesi, Sahpazarı -Telefon: 44962-3 

' Fatih Çırçrr Fazilet sokak 2 numa
ralı c\·dc oturan 1\Iehmedin hacrile 
kendisine ayni evde oturan oğlu 
l\fustafanın 4-12-93;; tarihinden iti
baren Yasi tayin edildiği ilan olunur . 
. < V. No. 123:i2) 

12 AY VADE ile Veresiye 
l ............................................................. ~ 

Kültür · Bakanlığından: 1 oenizyolları 
1 - Ankara Dil - Tarih - Coğrafya fakültesinde tahsillerini iŞ L E T M E S İ 

bitirdikten sonra liset öğretmen ve orta okulb.rda yabancı dil öğret- Ae•t.leri: Ka.rakiy - IU,ribqı 
menliği yapmak üzere liselerin 1933 - 1934 ve 1934 - 1935 yıh reı. 42.112 ·Sirkeci U.llllrdar sad~ 
mezunlarından 30 talebe alınacaktır. .. __ HA• tel•f•R: 22'7~ft --• 

Posta T. T. binalar ve levazım 
direktörlüğünden : 

idare telsizleri iç.in Gümrük ambarında teslim şnrtiyle beş bin 
dört yüz lira muhammen kıymetli, eb'at ve evsafı şartnamesinde ya

zılı on bir kalemde 12410 parça ak kümülatör malzemesinin 27 - 1 -
2 - Kabul edilenler mezun olduktan sonra 789 numaralı ka

nur.un 8 inci maddesini değiştiren 1338 numaralı kanun gereğince 

leyli meccani olarak okudukları 111 üddetin bir buçuk misli Bakanlığın 
göstereceği yerde hizmet edecekle< dir. 

Mersin Yolu 936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla müna-

3 - Bunlardan onu İngilizce, onu Fransızça, onu Almanca öğ
retrnenliği içfo yetiştirilecektir. 

4 - Seçim sınavı yapılmıya cak, isteklilerin diplomalarının de 
rece sırasr ve sıhhatleri esas tutuh caktır. 

5 - Kabul edilenlerin ihtiyaç ları diğer yatılı talebeler gibi Ba 
kanlıkça temin edilecektir. 

6 - isteklilerin dokrudan do ğnıya Kültür Bakanlığına baş vur· 
maları gerektir. ' (10) 

~ııleı rEminuııırı ve ıim~n!ırı rtlttıe ı mHm ı~aresı ılinlırı 
Muhammen bedeli 5000 lira olan lstanbul 50 inci mektep tamir: 

ve elektrotlar 12 - Şubat - 1936Çıu~amba günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idar;; binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 375 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 a ka. 

ANAF ARTA Vapuru 5 kasası Ankarada Posta T. T. U. Müdürlüğünde toplanacak mübayaa 
lkincikanun PAZAR günü sa- komisyonunda yapılacaktır. 
at 10 da MERSIN'E kadar. İsteklilerin 405 liralık muvakkat teminatlarını idare veznesine 

(14) yatırıp alacakları makbuzu veya kanunen muteber banka temin:lt 
---------·----11 mektubu ile 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde ya

Ayvalık Yolu 
MERSiN Vapuru 4 ·İkinci 

kanun CUMARTESi günü sa
at 19 da İZM1R'E kadar. ( 15) 

Karadeniz hattı kahveo
cakları 936 senesi sonuna ka
dar pazarlık suretiyle kiraya 
verilecektir. İsteklilerin şeraiti 
öğrenmek üzere her gün ve 
pazarlık için de "400" lira te
minat p3rasiyle 6 lkincikanun 
Pazartesi günü saat 15 de ida· 
remiz işletme şubes:ne müra
caat etmeleri. (22) 

zılı vesikaları ve teklif mektuplan nı kanuni tarifat dairesinde zarfla· 
yarak ve mühürliyerek tayin olu nan tarih "e günde saat on dörde 
kadar Ankarada U. Müdür~ük Mü bayaa komisyonuna vermeleri la
znndır. 

Parasız verilecek tartname ler Ankara da Levazım Müdürlü
ğünden, lstanbulda Levazım Ayniyat muavinliğinden alınabilir. 

(3617) (7795) 

ııııı~ıııııııı~ıııı 1!1111 

Türk Hciva Kurumu 
Biiyük Piyangosu 

dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve ilıı••••••••••-.•llill Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etm~ştir. 

Haydarpa9ada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 
(12) 

Muhammen bedeli 3750 lira o1an 15000 tane porselen telgraf 
izolatörü 11 - 2 - 1936 Salı günu saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alı nacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
.!8!,25 Hre.M~ !nuvakkat teminatı ve kanunun tayin ettiği vesikalar• 

-- TiFOBiL 
l)r, iHSAn SAMI 

Tilo \e paratıfo hastalıklarına tutuı 

mamak için ağudan alınan tifo hap 
•:ınrltı Hiç rahatsızlık Vtrmt'Z. H<'r 

iks alabilir. Kutusu 5 r; Kr 

Ue tekliflerini ayni gün saat 14t30 a kadar komisyon reisliğine ver llı••••••••••••••lll 
me!eri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Ankarada. malzeme dairesin· -------------
de ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde parasız olarak 
(Jajrtılmaktadır. (13) 

Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası 

Neşriyat Direktörü: Refik A. Scvengil 

3. cü keşide 11 2. ci Kanun 936 dadırr 

Büyük ikramiye ; 50.000 Liradır 
Ayrıca : 20 000, 12.CJOO, 10.000 liralık 

ler e f 20.000 ) liralık bir mükafat 
1111~1111 

ikramiye
vardır .• 


