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barış 
Hauptmanın ölüm saati 

yakınlaşıyor ! 
Lindbergin kaynanası 
kızı da Avrupa yo unu 

ile küçük 
tutuyorlar 

Ruzvelt Faşizm 
düşmanı 

Ruzvelt'in Amerika kongreı;ini açar
ken IÖylediği nutuk arsıulusal hay3tta 
~~er bırakacak bir hadise oldu. Şu 
1tibarla ki Amerika Cumurreisi bu nut-ı 
ku ile yalnız kendi memleketinin sulh 
ve harp itlerinde durumunu göstermek· 
le kalmıyor, dünya ıulhunu tehlikeye 
dlltüren iınilin otokrasi sistemi oMu • 
iunu, demokrat milletlerin bu ıoysal 
ve ıiyaaal hastalıkla mücadele etmele;i llznn geldiğini söylüyor. Bu suretle 
talyan Faıizmine hücum ediyor. Açık
~ açığa değilıe de dolayısilc Musao
lıniyi itham eyleyor. 

Almanyadaki idare de otokratik bir 
ıiıtemdir. Fakat İtalyan fa§izmi bugiln 
IÖmürge almak için Milletler Soıy,.te • 
ainin mUdahaleaine ratnıen harp vuı • 
taama mllracaat etmit olduğu için AJ. 
ınan nuyonal 90ly&lizminden ziyade 
ıöze çarpar bir vaziyettedir. 

MUNOlini Habeşistanı İtalyan sömür-
'tllfiltetr'""BU memlftet 

aaret içindedir. Benim maksadım Ha -
bcıistanr alarak insanlığa hizmet ;:t • 

mek, milyonlarca Habeı esirini boyun
duruktan kurtarmaktır.,, diyor. Ruz -
•dt ise nutkunda "ott>kraıi memlrket 
içinde esaret, dı)mda tecavüzdür ... di
ye nıukabelc ediyor. Bu suretle "ftal -
~nlar Habeıleri esaretten kurtarmağa 
&ıdecek yerde iptida kendilerini otck -
raai sisteminden kurtarsınlar.,. dernek 

Katil Haupman 
Nnyork, 5 (A.A.) - Daily Newa 

p.zeetalnin yudılma ıöre. Haı.pt • 
man'rn avukatlan, idam cezaımm 14 
kanunusani gecesi infaz ediJeceğinuen 
......_.ffl'r'ı'ı,....'As , ... 
Jeney at divanına verilme\: üzere ace
le, yeni bir tahkikat iatidaar hazırla • 
maktadırlar. 

Yine ayni gazeteye göre, Lindbergin 
kaynanası Madam Dwight • Morrow 
ile küçük kızı meçhul bir jstikamcte 
doğru hareket etmiflerdir. Bunların tn
giltereyc gitmekte olduklan aanıhyor. 

Gazetenin ilbeten yazdığına bakı • 
lıraa, son zamanlarda Morrow ailesi bir 
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teklifleri bekliyor! 
Sulh 
Teşebbüsleri 

kimin tarafından 
yapılabilir? 

Hmeri~n projesi 
Yeni bitaraflık 

telakkisi ortaya 
atıyormu~ 

Mücrimler le mücrim olma
yanlar arasında fark 

gözetmemek l 
Roma, 5 (A.A.) Resim 

Fuciıta gazeteai, timdiden sonra 
lnıilterenin İtalyan - Habet ih
tilif ını uzlaıtırma yolu ile hal için 
her hangi bir teıebbÜıte bulun • 
maıınm imkinı olmadığından, 
çünkü lnıiltere tarafından yapı • 

Güzel Adanamız 
Adanamızın kurtuluşu yıf dönü

mü dün kutlulandı 

Dünkü toplantıcla bulunanlardan bir grup.. • 
Adananın kurtuluıunun on be- iki bine yakın genç, Adana kur • 

tinci yılı İstanbul T oroı gençler tulutunun hatıraıını çok candan 
birliii tarafından dün halkevinde bir ilıi ile kuÜamıılardır. Törene 
büyük bir törenle kutlulanmııtır. aaat 2,5 da hep bir ağızdan ıöyle-

Tören çok jçli ve heyecanlı ol- nen lıtildil martı· ile baılanmıı ~ 
muı, ha1kevi salonlarını dolduran br. (Sonu Sa ' Sı1. 3) 

lacak bütün teıebbüılerin ltalyant----,,.---..--___,.__,,---------------------

dilfmanlığı ile bulaıık farzedile - Fransada Rus dostlu-
cejinden bahseden bir lnsiliz ıa-
zeteainin hu tözleri hakkında mü-

••IMl·r~ ac·~· ... ~t.na alervlıtar'~1 -
'37'e demektedir: • J . Hft 

"Her hanıi bir sulh teklifini 
doirudan doğruya, ya Necati T• 
yahut Milletler Cemiyeti yapabi -
lir, hem de bu teklif, bizi muta· 
amz sayan telikkiyi ıeri almak 
ıuretiyle yapabilir.,, 

(Sonu Sa. 4 SQ. 4) 

••Yapılacak 
• • • 

rıce nıçın 

nelerimiz var, ha
para veriyoruz ?,, 

istiyor. çok tehdit mektupları almıttır. ----------------

Marlen Ditrih de 

Fransa ile Sovyet Rusya arasında l 

kartılıklı yardım anlaımaaı bulunduiu lf 
malumdur. Bu anlatmanın imzasınJan 
beri yedi, aekiz ay seçtiii haide busü· 
ne kadar Fransız meclisinden ıeçme.miı 
olması ara sıra dedikodulara sebep olu· 
yor. Son zamanlarda Fransanın So'llyet 
Rus yaya bir milyar franklık para ıkraz • 
edeceii teklinde bir pyia çıkmıftı. Ba-' 
-zı Fransız ıueteleri bu pyia Ü-Zerine 
memnuniyetsizlik eserleri söster .. .._ie 
bqlamııtır. Bu arada haftalık (Gr:n • 
coire) sazetesi töyle diyor: 

tuyorlar? Eğer Franıız hükUıneti i~ıti .. 
lere it bulmak ve bunun için ıekiz 'llil4 
yon frank tahsis etmek istiyorsa ar;ya 
Sovyetlerin kanttınlmaaına ne H.ızıım 

vardır? Franaada ne kadar yıkılarak yt
niden yapılacak gayri sıhhi binalar varı 
Almanyada ve ltalyada oldutu gibi 
Franaanın da ne kadar devlet otomobil 
yollanna ihtiyacı vardır 1 Ne kadar ~ok 
ilimlerimiz vaartaıızlıktan liboratuvar
lannda bot durmaktadır 1 Fransız rnil -
Jetinin parumı 'Moak<?vaya göndert-cek 
yerde bu ttırlU projelerin tahakkuk~!na 
sarfetJMk daha makul <Aın midir? ... 

Garip değil midir ki bugün Avrapa· -------------
da otokrasi sistemine en göze çarpar 
nıiaat olarak gösterilen İtalya Avrupa
da denıokrasi için büyük mUcadetfler 
Y&Pnıiftır. Bir asır evvel demokrasi fik-

Bombalar 
ri Avrupanın her tarafmda halk aruına M K 1 
1aYJldifr sıralarda iptida (Manini) ia- ISlr iZi ayına 
llÜnde bir İtalyan (Genç Avrupa) \in - aı•t OtOmObı·ııer 
~ile bir gizli cemiyet kunnuı, bu ce-
~yetf nıuhtelif milli !Ubelere ayumıt. 
Avrupanm her tarafında monarıi siste- (talyan uçakları tarafından 
ırıiııdeJd hlikQmetJeri yıkarak yerl'!rine nasıl bombalandı 
denıokratik cumuriyetler kunnafı ~de-
al Y&PDUJtır. Bu hareketler Avruı:anrn (Y azı~ı 7 nci Sayı/ada) 
~Clnokraıi tarihinde ftalyaya rnühill' bir -------------

Amerika dan 
Ayrılıyor 

Sebebi hoydutlara lcarp 
tuttuğu muhafaza kıta

ıınıa masrafıdır 

nıevki ayırmııtır. 

itte bu ftalyadır ki şimdi dem'>kra
tilı: idare binasının enkazı üzerine k~ • 

rulmuı olan fatizm rejimi ile Am~: :ka \ 
Cumurreisinin en ağır tarizlerine uğru-

Londra, 5 (A.A.) 
- Röyter ajansaun 
!lollyvood'dan Ul w 

dirdiğine göre, 
meıhur sinema 
artisti Marl~ne 
Dietricb, Ameri

yor! AISM US 

Uypeşt~ 2 Galatasaray:l 
• 

kada oturma masra
fı ile vergilere ve al
tı kitiden mürekkep 

muhafız kıtaıınm icap ettirdiği maıraf· 
tara dayanamadıfından Amerikayı ter· 

"Fransanın Sovyet Rusyaya b'ir mil· 
yarl k bir istikraz için bağlandığı ve 
şimdiden avans olarak ~800) mil1on 
frank verileceğini yazmııtık. Bizi :ı . bu 
ne11riyatımız ıon haberlerle tecyYüt et·I 
miştir. Guya Sovyetler bu yeni milya ·ı 
rı alır almaz Franıız unayiinc .sipiariı· ı 
!erde bulunmağa ba§lıyacaklarmıt Bu 1 
suretle Fransada elli bin işsiz İliİn iı 1 
bulunacakmış... 1 

"Acaba Sovyetlere böyle para vrr -
mek iıtiyenler bizi ahmak yerine mi 
koyuyorlar? Bu elli bin itsiz bu va7i -
yetin ttalyaya kartı tatbik edil~n ıcc

rl tedbir neticesi olduğunu nasıl umı • 1 

"Unutuldu mu ki Sovyetler Ft · rıı:ı.s 

milletinin alacaklanru inkir etmi~lcr • 
dir. Ve yüz binlerce Franaıtın büy'ili 
müşkülit içinde ditlerind~ ve tırr.olc • 
tarından arttırdıktan pualan yok ede• 
rek bu kadar ailenin mihvolınas:na •e· 
bep olmuılardır? Unutuldu mu ki Fran-

sada dahili harp çıkar~ak iç'in uğnsan 

bir takım gazeteler Sovyet Rusy:.ı"tın 

paraları ile beslenmektedir? Öbür tlf • 

raftan yine bugün Cencvrede Lavı! hC

kumetinin siyasetini akim bırakma.:fl {a• 

lı,an Sovyet Rusva değil midir ? .• , 

kctmek niyetindedir. Marl~ne Dietıich ---~---------------------------
çevirdiii ber~ilın için 180, 200 bin 'l ürk 
lirası almaktadır. Kendisi kızının ka -
çmlacağı hakkındaki ilk tehdit mektu· 
bunu bundan iki yıl önce almıt ve o za
mandanberi kızının muhafazası için ya
nında 6 kiti bulundurmağa batlamıştrr. 

Yıldızlara ses 
verenler! 

Dan Galatasaray Uypqt takımiyle son mapın yaptı. Macarlar. Bu enter .. an ı•mıı, ı•· 
': "'~ tla kazandılar. F alıat bire karıı ilri 1411 ile. Bu ~a dair r1nkl •lnema .. ,ıfa•ınclat 
~at4" ~ lif ~arı neticelerini S inci ıayalaınıstla bulCICCllcıınız. \._ ........... 0-k .. u•y•u•n•u .. z ... ! ____ _. 

crrılti relim Galataaaray - Uypeft maçında alrnmııtır· 
Dün Y eıila1 kongreıinde lnıl~nanlar. 

(Yazı11 3 üncü -~~ 
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j ltalyan - Habeş lıarbi f 
: = 

\ Askeri vaziyet i 
5111936 

ltalyanlar 
~ Sefere baılamaclan, bir düımana karıı tahsis olunacak 
~ kuuoe±lerin hesabında yapılacak bir yanlışlık fena neticeler ı: 
\ verir· Bu hata, ekseriya harbin sonuna kadar düzeltilemez. Bu f 

1 
yüzden, sefer lüzumundan fazla uzar. Halbuki, harbi süratle ! 
ve şiddetle nihayete erdirmek gaye olmalıdır. Bunun tipik bir ~ 
misalini cereyan etmekte olan ltalyan - Habeş harbinde f 
görmekteyiz· \ 
. 1896 da dört liva ile Habeş seferlerine girişen ltalya, 
1935 ele on beş fırka hazırladı. Bu kuvvetin sekiz fırkasını 

Eritrede topladı, ikisini Şomaliye tahsis etti. Siyasi sebeplerden 
dolayı iki fırka da Tarablu•garbe ayrıldı. Üç lırka ela, ltalyacla 
ihtiyat olarak bırakıldı. 

Harekatın bQ§langıcı ltalyanlar için bir muvalfakiyet ıa
ydabilir: Şimalde, Acligrat, Adua, Akıum, Makalle zaptolundu. 
Somalicle alınan netice ilaha küçük oldu. Hudut boyunca bir
kaç iıtinat noktaıı ve kuyu batı ifgal edildi. 

Hudutlardaki Habeı ıetr kıtaatı oldukça ıidcletli bir mu. 
lıavemet gö•terdiler, bütün ltalyan orclu•unu vakit kaybettiren 
açılıp yaydmalara mecbur ettiler. Y olmzluk, ıuauzluk, f evkalô.
de ncaklık gibi Alrikaya mala.uı güçlükler yüzünden ltalyan 
ordusu üç ayda pekaz ilerliyebildi. Bu ıırada, Habeıler, sefer- ( 
berliklerini ve tecemmülerini bitirdiler. Şimdi, Habeı orduları 

1 
dııardan aldıkları ıihihlarla ltalyan kuvvetleriyle muharebf' ğ 
kabul edebilecek bir hale gelmiflerclir. ~ 

Eritre cepheıinde, 15 ve 22 Kanunuevvelde l/abeılerin ~ 
küçük kuvvetlerle yaptıkları taarruzlar, Habef hazırlığının ve ~ 

I taarruz kabiliyetinin bir örneğidir· ltalyanlar, bugünkü mev- ~ 
cutlariyle kolay kolay mağlUp edemiyecel>leri Habeş kuvvetleri c= 

) karşısındadırlar. 
~ Bu vaziyette, ltalyanlar için şu hareket tarzları düşü-- = ~~~= • 
) Habeşistanclaki kuvvetlerini hissolunur derecede arttırmak. 1 
j Bugünkü kuvvetlerle taarruz etmek, J 
J Habeı taarruzlarını bekliyerek düşmana zayiat verdirdik I 

ten •onra mukabil taarruza geçmek. l:. 
~ Avrupaclaki askeri müvazeneyi ltalya aleyhine bozactı· I 
"~ ğından.Habefi,ıtana daha fazla kuvvet ayrılması muhtemel ~ 
.l değil!f ir.. Şimdiki kuvvetlerle taarruz ise §~pheli bir (eşebbüstür j 
~ ita/yanların, şimdiye kadar elde ettikleri mevzilerde mücla
= faacla kc-lacakları Mussolininin son Nazırlar meclisindeki iza· 
f hatından ela anlaşılabilir. 
J Bu vaziyette, iki taraf da, kati bir netice alamadan yağ-

mur r.eevsimine girmi§ olacaktır. B. O. --
\ı.11111ıwı11ıh1n1111ıımıııı11111111ııttııııııı1111 S m ta ••ıt:ıstl'*ltumr•~;;..../ 

~l.___Y_a_b_a_n_cı __ P_o_st_~ ___ I 
(lmperial) ne demektir? 

Fra..~n Lonclra elçisi M. Ccrbin 
geçenlerde deniz konferansına aza ola
rak iş".irak ettiği için mensup olduğu 
devlet namına Fransızca bir açılış nut
ku ha.zulamı tır. Usulden olduğu veç • 
hile bu nutku koııferans toplanmazdan 
Hr kaç gün evvel İngiltere hariciye ne
zaretine göndenn.iştir. Tabii olarak nu
tuk hariciye nezaretinin tercüme kale -
minde ingilizceye çevrilmiştir. 

İngilizceye çeviren memur nutukta 
geçen bir kelimeyi yerinde bulmamı~tır. 
Bu kelime (les ln~erets imperiaux de la 
France) ibaresindeki (imperiaux) ke -
limesi idi ki (imperial) in cemidir. (tm
perial) de "imparatorluğa mensup" :Yıa
naınna bir sıfattır. Bu itibarla İngiliz 
tercünmnmm tereddüt ettiği ibarrnin 
manan !1Jdur: 

"Franaanın imparatorluğa ait me -
naffi" 

tngUh memur bu ibareyi yerinde ve 

- O halde (imperiaux) kelimesile ne 
gibi bir mana ifade etmeği murat e ii · 
yorsun uz?" 

Demiş. M. Corbin si.:i:unetle izah et-
miş: 

- l'empire coloniale fran'iaise ... 
Bu hadiseyi kaydeden Fransız ga -

zeteleri şu mülahazayı ilave ediy'>r -
lar: 

"Görülüyor ki İngiltere hariciye ne
zaretinin resmi büroıu Fransanm tö • 
mürgeleri bulunduğunu yeni öğTeni -

yor. Halbuki (empire) kelimesi ta (Kon-
vansjyon) dan beri Fransız ıömür~t" • 
leri için resmen kullanılan bir tabir<lir.,. 

Bu mülahaza ile Fransız gazet~leri 
İngilizlere kar ı biraz kızdıklarını gös
termiş oluyorlar. Daha doğrusu "tn · 
gilizler imparator ıuk tabirini yalnız İn· 
giltereye mahsus bir sıfatı farika ~;bi 

tel!kki ederek bunu Franuya yakı~tı -
ramıyorlar 1., demek iıtiyorl~r. 

manalı bulamayınca Fransız elçisine te- --------------

lefon ederek: Italyanların Oniki 
- Eksellnı, nutkunuzda bir yan11ş -

ıı~ var. <tmp6riaux> kelimesi g:ıliba Adadakı· tahc.:ı· datı 
(imp&ieux) olacak. Muvafık görürıe - ~ 

R,smcn tekzip ediliyor 

Ras Mulugetanın tehdidi karşısında 
• 

yerı bombardıman ediyorlar Italyanlar her 

ltalyanlar için ikinci bir tehlike: Yağmur mevsimi yaklaşıyor 
Londra, 5 (A.A.) - Röyter/ 

ajansr bildiriyor: 1 

!talyanlar tarafından son za • 
manlarda Cenup cephesinde ya · 
p1lan faaliyet şimdi Şimal cephe· 
sine de şamildir. İtalyan uçakları 
büytik biı' faaliyetle Habeş tahşi. 
datmı keşf etmiye çalışmakta ve 
bir düşman gıupu zannettikleri 
her toplantıyı bombardıman et · 
mektedirler. 

Uçaklarrn bu faaliyeti, Habeş 
Sübakanı Ras Mulugetanın iyi 
teçhiz edilmiş bir ordu ile Makal~ 
leye yaklaşmakta olduğundan ile
ri geldiği ve diğer taraftan da 
Ras Seyyum ve Ras Kassa kıta · 
tmrn Batrda ve Şimal Batısında 
Tembien ve Şirede şimdiye kadar 
tekrar elde ettikleri yerleri geniş. 
!etmeye çalıştıkları ve bu suretle 
İtalvan münakalatmı tehdit ettik 
leri 'haber verilmektedir. 

Uçaklar hiç bir noktayı ihmal 
etmeden istikşafta bulunuyorlar. 
Habeşler bir kaç uça~n. Habeşis. 
tanm Simal Batısın,,., ' ;r kfü;e 

~ , 

olan Volkait bölgesindeki Kafta-r 
yı bonıbardrmall ettiklerini bildi
riyorlar. 

Aşiretler uçaklara tüfenkle 
mukabele etmişler ve bir uçağı 
alevler içerisinde yere indirmiş ~ 
lerdir. 

Uçaklar dün Mısır . Habeş 

edıeceğini, bunun da çamuı a ~aı 
!anmadan evvel süratli bir taar 
ruz yapmak iste<likleri takdird 
Italyanlaım çabuk hareket etme 
lazım gGlcceğini bildirmektedir 
ler. 

ZEH1RLl GAZLAR 

seyyar hastahanesinin boınbard1 • Adisababa, 5 (A.A.) - Resn 
man edildiği mevkie yakın buhı - hir tebliğe göre, İtalyan uçakla 
nan Daggabur ~ehrini son haftR- - MakalJcnin cenuhunda Ambaala.._ 
lar zarfında sık sık ziyaret etmiş- üzerine bir çok boğucu bomba a 
lerdir. Bu şehir Cenup cephesirıin ımşlardır. Üç tayyare C.e Dehnat 
Doğu cenahı üzerindeki Habeş bombardıman etmiştir. 
mü~a~aasır:m mühim ~irileri mer lmpurator, Havas ajansını 
kezını teşkıl etmektedır. mümessiline şu beyanatta hulun 

Bununla beraber, Habeşler da- mu~tur: 
ima, uçakl~rm pek n.ı;tdi~. ölü.rne ~'Süel hareketin şimdiye karla 
sebep oldugunu ve çu ... nku aşıret aldığı ~ekilden cok memnunu 
adamla~·ınm yeraltı sıgmakla.rm · İtalyanlar tarafından f!az ku~Ia 
d~ ve .sıp~rle~·de ~eharetle gızlen mlıi1asr, ltal:ranlar tarafından ın 
dıklermı ıddıa edıyorlar. ltaly~n harebcye bizim henüz tanımadı 
taarruzunun pek vakm oldugı~ ... . . • 
zannedilmektedir. Çünkü Soma _ grmız yem hır unsur katma~L:.ı.r.ır 
lrdan gelen haberler sahilde kıı: ~~munla ~era?er hunun ~u~ma 
yağmurlarının başladığım ve ya,i! ıqın mahsus:; b11· fayda te~kıl ede 
ınurun yavaş yavaş Şimale sirayet ceğini znnnetmiyoruz.,ı 

RuZveltin tezi karşısındalTürk Resim Serg:s 
. Moskovada büyük takdir 

Milletler Cemiyetinin yeni bir ferle karşılandı 
yol tutması bekleniyor Moskova, 5 (A.A.) - Pravd, 

gazetesi, Emerim lgor Gralx:ı.nı 
Türk Resim Sergisi hakkında bi 
makalesini neşretmektedir Fransızlar ve lngilizler Amerikanın yeni kanun 

layihasını kendilerine müzahir sayıyorlar Makalede, bu sergi Türk · Sov 
yet münasebetleri tarihjndc mü 

Cenevre, 5 (A.A.) - Beynelmilel 
• mahfelle1";1Bay··Rur:vdtin lrongre7e o

lan beyannamesini gayet mühim bir ve
sika olarak telakki etmektedirler. 

Bu mahfeller, Ruzvelt tezinin pakttn 
tavsiye ettiği teşriki mesai si yasar: n
dan hiç değilse nazari olarak ne dere
ce uzak olduğunu inkar etmemekle be· 
raber, Amerikanın Milletler Cemi.\ eti 
azasının kollektiI emniyet eserine hiç • 
bir suretle karşı gelmemesi için yaf-tı

ğı büyük gayreti takdir ediyorlar. Cu • 
mu;başkam Ruzveltin bu hattı hareke -

1 
tinin, inanıldğı gibi kongre tarafmdan; 
tasvip edildiği takdirde, İtalyan - l Ja
beş anlaşmazlığının önümüzdeki istiha
lesi üzerinde müessir olacağı zann~dil· 
mektedir. Son zamanlarda, Konscyın ve 
konsey tarafından ihdas edilmiş rl::ın 

13 ler anlaşmazlık ve 18 ler zecri ted
birler komitelerinin ne istikamete doğ
ru gidecekleri merak ediliyordu. Şimdi 
ise, Milletler Cemiyeti azas:nm ve bil
hassa bir kararın mes'uliyeti üz::::ne 
düşen alakadar büyiik devletlerin Bay 
Ruzvelt tarafından izah edilen yoll.:ır -
dan ne dereceye kadar mülhem ola·~;.k
larım öğrenmek kafi gelecektir. 

ANGLO - SAKSON TESANODO 
Parie, 5 (A.A.) - Ajans ekonomik, 

finansie "Ruzveltin beyannamesi" haş· 

meselelerin halli s.arelerini aram:Jl\tan him bir~ı~ıdise ? arak tavsiİ edile 
daima imtina edeceğini zannettir•"~ek · rek c::ıderu.lıyoı. kı.: ....... ,, .. \""''."' 
hiç bir cmmare yoktur. . . ue_ı-gı, a_~tıstık kultur sev yes. 
LAYlHA NEYİ iSTlHDAF EDiYOR? 1tıbarıylc goze çarpmakta ve !11H1 

Nevyork, 5 (A.A.) _ Nevyorl< Ti- nuniyet uı;andırmaktadır. On se 
neyi ·henüz geçen hir müddet için 
de bu kadar milhim terakki!er c l 
de edilebileceğini asla z~nnctmc 
nü~tik. 

mes gazetesi, bibrafhk kanunu h:ık -
kında tehiratta bulunarak diyor ki. 

zumuzu kullanmaktan ziyade, harbin l\fal\alcniıı nuh:ılTiri, Halil 11:; 
rahim, c~· 1 lr Nazmi, Zh•a, Scıc 

Kanun layihası, bitaraflığın hi1.:rat 
harbi imkanstz lnle sokmak ic;in nii!tı • 

cereyan ettiği bölgede Amerikan·n müm ~ J ,,, 

kün olduğu kadar mutlak tecerrüdiinü ve d•iğer re~c:amlann eserler::ıde .. 
ten.in suretile tesisini istihdaf etml"k • ki büyük san'atı tahlil ettikten so 
tedir. ra, sözlerini su suretle bitirmekte .. 

Paris, 6 (A.A.) - Bay Ruzvdtir: dir; . 
kongreye beyannctmesi pazar ~azet~le
rinde tefsirlere }7Cr vermekt'!·Jir. Petiı 

Parisien gazetesi Amerika Cı!·nur '1aş 

kanın otoriter rciimler ve o;abrn·7Jıl< 

gösteren uluslar hakkındaki beyanatın· 
dan, Amerikanın bitaraflık kanuı.una 

rağmen ebedi ol.ııak dilsiz v~ ye~lİ hir 
Avrupa anlaşmazlığı halinde alak:ısız . 
hk rolü oynamak niyetinde olm:-. .-hğr 
manasını çıkarm.:ı'<tadır. 

Petit Journal gazeaesi, Frant·a:. ın, 

haksız ve açık bir taarruza uğradı~r tak 
dirde Amerikanın lüzumulu lıam mactde 
lere ambargo koym<>sın• ümit eclıı.: C"t· 
miyeceğini soruyor. 

'Ti.irk 1·csim ~an'atinin h~nü 
ne kadaı ı:renc olduP.:u göz <.'nünfl 
tutulursa. Türkiyenin kendisi i~i 
:veni olan bu ~nhnf!aki başarıJar n 
rlan rlolavı dnl a ~imdicfon müfte 
hir olmakt:ı h~kh ola.cağı t::ıın::ı • 
men t<'haıiiz erler. 

Yunanistanda 
Atina. !1 (A.A.) - Gaze+c1erin 

\·erc.ı:lderi haberlere o-öre hiikı1 -
ô ' 

met 1 mart isnmı li:r.erine az edi -
len memurların vc;·'erine iacJelı: -
rım esa~ itibnrjlc kanı.rln.~tınnış
tır. 

~~:altında ezcümle şu satıdan vazı -·ı K H • ,,. H b 
1 Teklif• edil~n kanunu~ .beşinci. -·~"d· ) sa a r) C 1 a (t f" e r 

d:si, denızlerın gerbcstlıgı prensıpn .1 
den vazgeçilmesi rlemektir. Binaenaleyh ---
mutaarrızın İngili.t filosu tarafından ab- • Fransanın her tarafında fen~ ha~a ı lınm bir veliahti dotduğunu hildı:n·lŞ· 
toka edilmesine müsaade edilmek~e 1ir ve su baskınları devam etmektedır. Rın tir. 
kj, bu Anglo - Sakson tesanüdiiı>:in lerle hektar buğ:lay sular altında 'tıtl "' 1ran hükumeti, Vaııinton tlçiıi Gaf
yeni bir teyididir. mıştır. Clain nehrinin sulan Paris - Br.r. far Celal'i geri çağ rmıııtır. Hatır•:ı da 

Paiifik denizinde çıkacak iht'.lciflar do yolunu kesmişlerdir. olduğu üzere, Gaffar Celal otom ,l.jJi. 

İngiliz müzaheretini istilzam edecektir. '" Kilise erkan mn vermit olduğ .. ita ni hızlı sürmek ..ıuçuyla tevkit oJuı.ı.ıuı 
Biliyoruz ki, Amerika hiç bir zamuı İn· rar mucibince 4.tincı ba~ piskCi'•.:!ı.u ve bu suretle dıplomat: k bir bad;s,.:ıin 
gilterenin boyun eğmesine veya ht"zi- papaslara sulh davası lehinde biı ~., • kahramanı olmuştu. 

metine müsaade etmiye~ektir. Şimdi, yanname göndermiştir. • Japon. Amerıkan ve İtalyan de:t • 
İngiltere gittik9e daha ziyade Mi'1~!1<"r • Şimendifer masraflarını kapatmak gaıyonları, deniı konferansı mesaıı.ine 
Cemiyetine dayanmaktad r. Buna tina· için Almanyada bilet karnelerine z:xm devam etmek üzere ..>ugün Londr•ya 

na tercümeyi ona göre yapacağız.,. de
mif. Bu suretle (Fra.nsantn impan.tor
lup ait mcnaf'ıi) ibaresini (Franıarun 
zarurt menafii) ~ekline koymt'lk IAte • 

mi• 
Fakat Fransız elçisi ısrar et mit: 

Ankara, 5 (A.A.) - İtalya en, Franıanın menfaati, Cenevre çer~e· yapılmıştu. Yüz milyon mark faz':. .ıa- döneceklerdir. Bu deeJgasyonJar k'mi· 
büyük elçiliği aşağıdaki tekzibin vesi içinde İngiltere ile dostluğu c;ağ - ridat umuluyor. yet esasına müstenit bir uzlaımı.ya 
neşrini Anadolu Ajansmdan rica lamlamaktadır. · • Malta valisi bir emirname ne1:':'t · varmak imkanı olup olmadığını ar:ya· 

- Hayır, nutukta hiç bir yanıı1I:k 
yoktur. G&dDğQnUı (imp&laux) ~eli

... - yaiaıdedir. Oldufu gibi b•ra • 
kmız. 1'e~1!tfnneyfniz .•• 

Diye cevap vermi§. 
O nkit tngUts memuru tekrar sor • 

etmiştir: Gazete makalesini şı.ı suretle bitiri· miş ve mekteplerde 1tal}ranca ok1'tıan caklard r. 
3 Kanunuevvel tarihli De~'li yor: bazı derslerin bundan sonra ingi~ızce • Bayan İsabet Mac Donald, Buclım-

Telgraf gazetesine Atinadan ve • Amerikanın başlcca devletlerle bi:lik- okunacağını bildirmiştir. gham kontluğunda bir arazi satın al • 
riten bir haberde İtalyanın güya te bütün insanlığı alakadar eden bazı " Santral ajansının bildirdi~ine ~·ö - mıştır. Buradaki müesseseyi bizzat ida· 
12 adada tahşidatta ve s\.ie} ha - -""-11
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11
'"'""""""""""-· re, Nankin ve Tokyo. Çin - Japo., mü· re edeceğini. orada babası Mar Dcnald' 

zrrlıklarda bulunduğu bildiıilmek redilen bu haberlerin kat'i surette nasebetlerinin tanzimi hakkında ınııta- in ba~bakan iken lmllanm § olduğu bir 
tedir. ajansmı.z vasıtasiyle yalanlanma- bık kalmışlardır. çok eski hizmetçileri kullanacağını •Öf· 

Deyli Telgraf tarafmdan neş - smı rica ederim. • Hindiçini genel valisi, Annam kra- lemiştir. 
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f İfaretler 1 
Bir kelimenin 

azizliği 
Abdülhamit sadrazamlarından Yeşilay 

Sait ~aşa, galiba Mitat Paşa me - •• 
ıelennin hallinden birkaç gün Dun yıllık kongre yapıldı 

I'\ IUtur •tler. 

öğle paydosu 
ı~nra illan olacak, Abdiilhamide Yeşil Hilal kurumu dün yıllık 
bır proje vermiş, bu proje vilayf't· kongresini yapmış, yeni idare he Paydos iki saatten bir 
ler iclaresine dairdir. Buraya ka- yetini seçmiştir. Kongreye İstik - sa~de indirilmelidir 
dar meselenin konuşulacak anl _ 13.lmarşile başlanmış, celse baş -
tılacak tar 

1 
' a kan Mazhar Osman Uzmanın baş lstanbul kültür direktörlüğü ta-

• Q ı yok, fakat bundan kanlığmdıa açrlmrştrr. Bundan son ı·afmdan ilk okulların ders s=ıa.t
sonra bır kelimenin azizliği, otuz ra kongre başkanlığına doktor leıinde bazı değişmeler yapılac:.ğı 
•ene.elen fazla bir zaman için bir Ahmet Cevdet, katipliklere Sa · evvelce yazılmıştı. llk okulla!'da 
1etküatın yüz üstü kalmasına se- dettin Kerim, Necmettin, secilmiş. sabahları derslere tam saat dokuz_ 
bep oldu. lerdir. ~ da başlanmakta ve akşam şaat 

K.ua boylu, kaba sakallı sad _ Bundan so~ra g~nel sekreter 15,10 da nihayet verilmektedir. 
razam adi h kl . .. doktor Fahrettın Kenm, altı aylık Bu arada öğle paydosu iki sn _ 
ltamit :na §a ınıbete edı. ~bd•.1l- 1çalış0ma raporunu okumuş, Maz · at sürmektedir. Bu müddet hem 

1 
gaga urnunu sıper a- ıar sınan Uzman meyva propa- talebeye hem de öğretmenlere u· 

~rak baktı. Küçük ihtiyarın bil - gandast hakkında bir diyevd-e bu- zun gelmektedir. Kültür direkt:.4ir
tu~ vaziyetlerini süzdü; sonra lunmuş, İbrahim Zati alkol hak · lüğü yeni ders saatlerini yapar}u:on 
elındeki arizayı okumaya ba§ladı. kındaki etüdünü okumuştur. bu durumu gözönüne alması Ja -

,Abcliilhamit bir yere geldi durak- " Blf arada ''Yeş~l Hil_al,, adının zımdır. Öğle paydosu iki saa!.~en 
laclı. ' Yeşıl ay,, a çevrılmesme karar bir saate indirilirse, akşam talr.be-

,, verilmiştir. nin biraz daha erken evlerine dön 
- Bu da ne? Dedi... Sadra- Yeni idare heyeti başkanlığına meleri de temin edilmiş olur. 

zam bir teıbih böceği gibi büzül- Mazhar Osman Uzman, ikinci--------------
tlü, küçüldü, yere bırakılmış bir başka.nlıklara Safiye Hüseyin, [ J 
11ttıfamba mum leneri gibi kemik- tbrahım Zati genel sekreterliğe *" K 1 S A H A B E R LE R 
ferinin iç içe girdiğini hiısetti. Sa- doktor Fahrettin Kerim Gökay, 
hal • muavinliğe muallim Mehmet Ali • Madritte ispınya ile ticaret anl•ş· 

1 titredi. Beyazlaşan dudakları Salih Erdıem, veznedarlığa Hüse- rnaaını imza eden Faik Kurt o~lu ya-
«raaından kıaa bir cümle fırladı: yin, üyeliklere Ferit, Şevket, Tali- kında Londraya geçerek büyük fabri • 

" - Efendimiz, Nahiye.. sin Hamdi, doktor Kudsi, doktor katarda tetkikler yapa<:aktır. 
Abdülhamit o zamana kadar A. Süheyl Ünver, Nevzat Ayas, * Bu yıl işlenmemiş deri ihracatrını.z • 

bu aözü iıitmemi§ti. Lütfi Bekir, avukat Celal FeyYaz, da bir canlılık göze çarptığı bndiril -

Yüzünden §imıekler geçti, ken- Mithat Atan, Baha.ettin, Ayşe mektedir. 
dis" • ald b Remzi, Piraye, mütekait miralay * Her yıl ikinci kanunda yapılan ha -

ını atan ir adamla kar§ı · lardan Cemı·l ve Reı::ı't, muallı·m hl t 'L l 'Y va §e t eri. ı.utifati bundan sonra mayıs 
Qfntlf gibi bir tavır alclı: Ali Riza, Habib, Halit Fuat seçil- ortaernda y•pıtaeaktır. 

" - Yani dedi, bunu iyice izah mişlerdir. * Haliç muvaıdcat itletmesi yaptığı 
et; anlıyamadım. Kon.O're Atatürke, Ismet lnö - bi :-. r .toplantıda tahsiıat bulunnıaclığmdan 

Sadrazam, bCl§ına bir tabanca nüne ve diğer bakanlara tazim vapurların tamirine imkin ıörememiş
lnrrtunu iıabet etmediğine, biT telgrafları çekmeğe karar veııniş tir. Eski şirket işletmeyi kat'i olarak 
luınç~in parıltılt gözlerle kend:. _ ve telgraflar çekilmi~tir. terkederse tamirat ancak o .zaman yapı-
ıine bakmadığına memnun oldu. Mimarların toplantısı · ıacaktır. 
Canuu kurtaran bir adam sevin. Dün akşam Alay köşkünde top • Evkaf umum müdürlüğünün yeni 
ciyle anlatmaya bcqladı: lanan mimarlar da veni idare he· kadroıu reımi gaıete ile ne§redilıni,. ve 

" 1.. '!;- Efendimiz Kommün teı • yetlerini seçmişlerd{r. mer'iyet mevkiine cirmiıtir. 
kiliitı h' Yeni idare he."et'...,0 '7Jeı~ Sa. •Kızılay kurumu memleketimize ee. 
• nı na ıye diye tercüme el - ·' " 1\.l ı t k K .J yar, Seyfı' Arkan, Nacı· Cemal en muhacirlerin doyurulması için ye -
1 

••• asaimiz... Demeğ• bnftla - · · '"" ~ Adamandidis, İsmet Hüsnü, ihti • nıden aş evleri ve seyyar hastaneler aç-
rnırtı. Abdülhamit kendiai ile aaJ. yat üyeliklere de Leman Cevat, mıştır. 
razamı araıına burnunu bir aiper Emin Necibi seçmişlerdir. *Vapurculuk ~irketinin muamel?.t ve 
gibi ıoktu; sadrazamına içinde o·ı . 1 hesaplanmn tetkikine bir heyet tarafm· 
korkunç kıvılcımların çt::vrilcliii 1 sız er cemiyeti dan ba~lanmıştır. Şirket hükuıt:ete 
gözlerini mitralyözün ağzı gibi Dün dilsiz cemiyeti de yılhk devredildiği takdirde §İrkete ait ac.en-
dikti. Cevap verdi: kongresini yapmıştır. Daha önce talarm kamilen kalkacağı söylenmek -

_ Hayir, olamaz, dedi .. Dur_ gazete ile bu kongre ilan edilir _ tedir. 
ken, "Gürültü yapanlar d'Işan çr- • Son iki gün içerisinde Balıkhane -

•un bu layiha... kaıı:lacaktır.,, denmişti. ye ağırlıkları üç yüz kilodan fazla olan 
Abdülhamit Nahiye sözünden Dünkü kongrenin çok heyecan üç yüz kadar orkinos balığı getirilmiş • 

bir fey anlamamt§tı. Sadrazamı • lr olacağınını duyanlardan cemi - tir. 
nın nahiyeyi anlatmak için Kom- yetle ilgili olnuyanla da gelmiş - • Son ihracat mevsiminde ecnebi ~ir ~ 
miin kelimeıini kullanması onun lerdi. Saat 11 a·e başlr;van toplan maıara satılan batıkların tutan ıso.ooo 
kal d .. h. b' tı lüzumsuz münakaşalarla uza - Türk lirasını geçmiştir. 

cuın a mut 'f ır tedai yaptı. mış ekseriyet de olmadığı için bir 
Bu tedai onun için korkunçtu, bu sonuc elde edileınemistir. Ş 
t -'....:-' -' · ehrin temizlig" i 
eu,.ucıe ölüm varııı, ihtilal vardı. Dilsiz;ler, bir aysonra toplan -

Ciyetin vardı. Yıkılan taht rJardı. mak üzere dağılmışlardır. Belediye nizamları mucibince 
Sait Pa,anın Kommifo sözii Ab _ halkın her ~n girip çıktığı han, 
diilharnide büyük ihtilalin "Kom- Yeni bir kefalet sandıg"' ı hamam, otel, kahve ve lokanta gi-

bi yerlerin temizliği daimi sm·et -
miirı" nünü hatırlatmt§tı. Finans bakanlığı tarafr1drııı te kontrolu icap etmektedir. Bu 

Zeki ihtiyar yaptığı gafı arıla- bir hususi kefalet sandığı k:ınun ciheti gözönünde bulunduran be
makta geçikmedi. Fakat proje 6U- projesi ile umumi müvazeneder! lediye, alakalı makamlara veni · 
Ya düşmüıtü. ve mülhak bütçeli idareler bütce- den şidoet]i emirler vererek bn 

Güneş tutulması 

lstanbul küsuf hattıntn 
dışında kalıyor 

19 Haziranda güneş tutulacağı 
yazrlmrştı. Bu pek nadir rastlanan 
hadisenin şekli ve saati hakkında 
rasathane direktörü bav Fatin bi 
ze şunlan söyledi: · 

- Küsuf sabah sa.at be§ten ye
diye kadar sürecektir. Bu prada 
bir dakika kadar kiisufun geçece
ği kutur karanbk olacaktır. Ku -
tur, Yunanistanda başlıyarak İz. 
mirden ve Bursanın Cenubundan 
geçecektir. lstanbul bu hattın dı
tında kalıyor. Bununla beraber 
güneş ancak bir parmak kadar 
görünecektir. Aydınlık da az ola· 
cak, onda bimisbetinc!e bir aydın
lrk kalacaktır. 

Kiisuf Avrupada görünmiye • 
cek, çünkü bu saatte oralar gece 
-halinde bulunacaktır. Küsufun ta· 
kib edeceği kutur Asyanın orta • 
11ndan geçecek ve Mançuriye ka
dar uzayacaktır.,, 

r ayyare vergisi nasıl 
tahsil edilecek 

Yüzde iki tayyare vergi$ine 
dair kabul edilen kanun layihası 
sene başından itibaren mer'iyete 
girdiği için devlet kadrosunda pe· 
şin olarak maaş alan bütün me • 
nmrlarrn ikinci kanun maaşların· 
dan yüzde iki vergi tahsil edilmiş 
tir. Ücret alanlardan da vergi ay 
sonunda kesilecektir. Tayyare ver 
gisi maaş ve ücretleri aslı üzc1in
den, diğer vergiler ise tayyare yüz 
de ikisi ayrıldıktan sonra geriye 
kalan kısnn üzerinden hesaphma
caktrr. 

.,Hu!u~ müesseselere gelince, 
bunlar müstahdem ücretlerini uy 
sonunda verdiklerinden ikinci ka
nuna mahsus tayyare vergileı ini, 
kazanç ve müvazene gibi diğer 
vergilerle beraber 15 şubata ka -
dar maliye şubelerine bildirecek -
ler ve şubatın yinni beşine kadar 
da tediye etmiş bulunacaklardır. 
Vakiinde vergisini Yermiyen mü
esseselerden yüzde on ceza alına
caktır. 

Elektrik saatleri kontrol 
ediliyor 

Ölçüler ve ayar müfetti~leri 
Ankaradan aldtklan bir emir üze
rine piyasadaki elektrikle işliyen 
duvar ve süs saatlerini kontrol et
meğe ve bu sarctleri getiren nıli -
esseselerden beyanname sorm:ıra 
b~~laın:ışla~d!r. q1çüler \'e ayar j 
mufettışlerının ızahma göre lm 
saatler tip tasdikine tab:<lir. 
Fakat her nasılsa bu saatler güm -
rüklerin kontrolünden k:ıçmr~ ve 
tip tasdiki muamelesi ar:ınm2d:m 
memleketimize girmiştir. Müfet -
tişlerin yaptıkları kontrol sonun · 
da bu saatlerin hangi gümrükten 
girdikleri meydana ~ıkarrlacak ve 
o gümriikler mes'ul tutuhcal;:1 rr. 

Cevdet Paşa ayni layiha • sinden maaş alan memurların t:ihi cihetin hiç bir vakit unutulmrıma
.Va tlalta ıonra nahiye yerine "teJZ- olduklat'I kefalet kanunu haricin· sını ve her hafta muntazam su • 
L~·ı -s- de kalan işlerde çalışan vazifedar rette bı·r yoklama yapılmasını 'ay 
"" ôta kurevive" ıöıünü kovmu•, 

1 
• 

1 
k ,, .,. ,,. Iardan icra ve iflas memurları, mrştır. Bundan .~onra, bu gibi yer· 

a at bir türlü Abdülhamit layi - muavinleri, katip, mübaşir ve müs Jer her hafta gozden geçirilecek diye memurları tarafından bu.-:-tya 
hayı kabul etmemi§tir· tahdemleri de müteselsil surette otel, hamam, kahve ve lokanb..: sa- gözden geçirme imzası atıhrak _ 

Bir kelimenin aziiliği bir tari- kefalete tabi tutulacaklardır. hipleri birer defter tutarak, bele - trr. 
hin battalla§maıına böyle seb.?p -.-------------------------------------------
oldu. 

Bizi bir harp sonrasında ( Rö
nesans) ı kar§ılıyacak kadar ağır- 1 

t;KO O Mi 
Yaş meyvelerimiz 

Avtupaya hangi yoldan 
gönderilmeli ? 

Yaş meyvelerimizi hangi yol• 
dan Avrupaya sevkcdeceğiz? Bu
nun için birkaç yol vardır: Biri 
Köstence yolu, diğeri Hamburg 
yoludur. Üçüncü yol da Şart~ de
miryollariyle Avrupaya mal gön
dermektir. 

Yaf meyve ihracatı yapan ta -
cirlerimiz, bu üç yoldan birini t.!!r• 
cih etmek hususunda tereddüt e • 
diyorlar. Bunlardan Köstencc yo
lu, Türkiye - Avrupa arasında 

en kısa yo!dur. 
Bu yol VQ8ıtasiyle, lstanbuldan 

Berline beş günde mal gönderrr.ek 
kabildir. Fakat bu yolda zamanın 
kısa olmaıına rağmen, birfok 
mahzurlar vardır. 

ihracat tacirlerimizin .öylecli -
ğine göre, Köıtenceden ıimendi • 
fere nakledildiği zaman, meyve -
ler zedelenmekteclir. Bu suretle 
gönderilen mallardan ıikayetler 
yapılmaktCldrr. 

Malların bozulmamaaını temin 
eJen en iyi yol, Hamburg yolu· 
dur. lstanbul limanına gelen Al -
man vapurlarında, ya§ meyveleri 
muhafaza etmek için tesisat var
dır. F akaı meyvelerin iyi muhala· 
za edilmesine karıılık, burada J11 
bir mah...~r daha göze çarpmakta
dır. O da yolun uzun ~lmmıdır· 

Y af meyue tacirlerinden bir 
kısmı da en iyi va..ıtcı ol.arak Şark 
Demiryollarını göstermektedir. 

Burada, meyve sarulıkları, ih
racat tacirlerimizn gözü önünde 
vagonlara konulur. Fakat Şark 
Demiryolları kumpanya11ı Yllf 

meyve İfİ için hazırlanmt§ değil
dir. ltalya demiryollar idarc:;İ 

Avrupamn istenilen yerine teılim 
etmek üzere binlerce taze meyve 
vagonu kullanmaktaclır. 

Halbuki Şark demiryollarıncla 
bu tarzda, taze meyve nakline t1l
veritli bir tek vagon yoktur. Böy
le olmadığı için, taze meyveleri .. 
miz, buradan Köstenceye gönde• 
rümekte, orada taze meyve nak .. 
line mahsus vagonlara doldurul • 
maktadır. Bu vaziyetin öniin11 
geçmek için Şark demiryollarının 
vagon tedarik etmui lazım.clrr. 

Eğer Şark clemiryolları bu ire lci
zımgelen ehemmiyeti verecek o • 
luraa, Türkiye için yeni bir ha .. 
zar.(; sahası daha açılacaktır. Bun
clan bir ıene evvel, Türkolis laTe 

meyve ihı·acatı htıkkırula yaptığı 
tetkiklerde bu yüzden memle/?ete 
10 milyon lira gireceğini tahmin 
etmqti. Her hal.Je taze meyve yii
zünJen T ürkiyeye birltaç milyon 
lira gfreceğinde .şüp!ıe yoktur. 

Bundan birkaç giin cvıJel, gene 
bu sütunda bahı:ettiğimiz gibi, Al
manyaya gönderilen birkaç FC:rti 
e!ma orada çok rağbet görmÜ{tÜr· 
Bundan da anlıyoruz hi, taze mey
ı•e ihracah Türkiye için y:!ni bir 
kazanç yolaclur. 

laıtıran •ebepleri aramak lcizım . 
gelse ne azizlikler, ne korkular, 
tıe cehaletler, tek bir kelime Ue 
kayıtıızlıklarla karşılaşırız. 

Jlsyan eden gemi tayfaları 
t~vk f eoildt 

Sadri Ertem 

Eser yazanlara mükafat 
. l~ültür Bakanlığı tarafındau 

~~ ;Y\ eser yazanlara verilecek mü 

1 
a at ar hakkındaki projenin c~~~ 1 

an tamamen hazırlanmış bulu~ · 
ınakta~ır. Haber verildiğine gfür. 
ınuhtelıf sahahra ait olmak Üze-ı 
~ on ~i"mükatat ihdas edilmiştir. 

.': n~ukafatların her b!ri be~er Dün toplanan Y eıilay kongreıinde 
Yt1z lıradan aşağr değildir. ;> 

Doktor Bay Maz.'ıa;· Oımanla, Ba~ Fo.hrettin Kerim - Sağırlar, Dıl

aizler kongreıinden bir görünüf. 

Geccnleı·de limannmzdan f:!'e -
çerken~ t:ıyfası .sya.n etmiş olan' t -
talyan lJaııdınılr Korona F,~ı ı ea 
isimli m=ızot gemisinin kaptaı1 ve 
makinistinden baqka bütün nıil -
rettebaıın Venedikte tevkif e,111 • 
dikleri hildirHmekt~dir. Gemi t • 
talyan olmasına rağmen isyan e -
den tayfa Romen ve Yunanlı idi. 

Bern efçim"z · 
Bern elçimiz Cemal Hügnü C'iin 

sabahki ekspresle şehıimize gel -
mis ve Park otele inmiştir. 
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Güzel 
Adanamız 

(Ostyanı 1 incide) 

Bundan sonra genel sekreter 
Bayan Hatice kürsüye gelerek sık 

Sulh teşebbüsleri kimin 
tarafından yapılabilir? 

Açık saylavlıklara namzetler 

Anh:ı.ra, 5 (Telefonla) - A -
çık bulunan saylavlrk)ara parti ta· 
rafından önümüzdeki pazar nam
:ı;etler gösterilecek, seçim tarihi de 
ilan ('-Hlecektir. Namzetlerden bi
rinin kadın olacağı ve bir saylav· 
lığa da parti tarafından namzet 
gösterilmiyeceği tahmin olunmak
tadır. 

Eski İstanbul saylavı Hüseyin 
Raufla tanışan ve kendisinin bir 

Tiyatromuzun ıslahına 
doğru 

müddet için An.karada bulunduğu 
nu söyliyen bir zat, açık saylavlık
lardan birine namzet göster\l:r.i
yeceği konuşulduğu zaman ~öyle 
demiştir: 

"- Denildiği gibi, bu açık s:ıy
la vlıklardan heı·hangi birine par
ti tarafından namzet 11;östcrilmiye
cek olursa belki de kendisi müs
takil namzetliğini koymak istiye·
cektir.,, 

= 

Maraş - Ka9seri yolunun 
ınşası bitiyor 

sık a1kışlanan bir diyevde bulun
muştur. Bayan Hatice söze şöyle 
başlamıştır: 

- Sayın arkadaşlarım .. 
Geçen yıl da burada ayni çatı 

altında ayni bayram günü size 
Adananın kara günlerine ait bir
kaç hatıramı sunmak ve yurdu -
mun kurtuluş gününde nasıl temiz 
bir iç ürpermesi ile sarsıldığını 1 

anlatmaya çalışmıştım.,, 
Bayan Hatice, Adana halkının 

kurtuluş savaşında gösterdiği ce
sareti anlatarak şunları söylemiş
tir: 

Ankara, 5 (Hususi) - Bayın- Ankara, 5 (TeJefonla) - Kül- - " Adana, Atatürkün yarat -
tığı yurdun genel kurtuluş tarihin
de çok değerli bir yer tutar. 

dırlrk bakanlığc Maraş - Kay - tür. Bakanlığı tiyatromuzun ıs • 
seri şosesinin in.şaatmın ikmalı i - lahile yakından alakadar olnı"k • 
çin yeniden 20 bin lira tah~isc..t tadır. Bu ay Almanyanm en yıik
vermiştir. Bu yol Maraşta ilbay - sek salahiveti haiz san'atkaı-lnrın 
hk ve!caletinde bulunmuş olan şiu dan Kari Öberg kültür Bakanlığı· 
diki mülkiye müfettişlerinden B. nın daveti ile, memJeketimize ge
~evki _Y alvaçın il baylık vek~le - lecek ve Türk tiyatro hayatını tet
tınde ıken tea~~ye~. t~a?iyesi ta - kik ed,ecektir. San'atkarların gele
mllll?'lanarak koprulerının malze - cek eylul ayma kadar vereceği rapo 
mesı h~zcr~a~dtktan sonra nafiaya ra göre Türk tiyatrosunun ıslahı 
d.evredılmifb. Yolun yenidenı ve - gereken i{ler ve teşebbüsler ara -
rılen bu 20 bin lira ile köprüler ik- sına girecektir. 

Atatürk, acı günlerden sonra 
yeniden Türk bayrağına kavuşan 
memleketimize ilk gezisini yaptı
ğı zaman "Bende bu vakayiin •lk 
hissi teşebbüsü bu güzel toprak -
/arda, Adanada doğdu.,, Demişti· 
iyiliğin ve büyüklüğün aşıkı olan 
Adanalılar topraklarına Ulu Tür
kün adına yükselttikleri tunç anı
dın üstüne onun bu sözünü par -
lak harflerle yazdılar. 

mal edilec.ek ve önümüzdeki ha· Bu yıl Viyanada harpten son -
harda na'kıl vasrtalarmnı gjclip raki tiyatro mevzuu üzerinde ti · 
gelmesine müsait bir hale ikona - yatroya ve her türlü tiyatro s~n'a· 
caktır. tına mensup kimse1erden mütcşek 

kil bir kongre toplanacaktır. Bu 
Şimdi Adana topraklarında, 

o şehrin bütün tarihini anlatabi -
lecek biribirinin zıddı iki anıt 
var: Biri topraklarımıza göz dik
miş fakat Türkün tükenmez kud
reti karşısında tutunamamış bir 
milletin ölen çocuklarının ba§ına 

Görünmez adam kongreye Tfü·kiyenin de iştiralci 
bekJenilmekted ir. 

Macar mucidi Londrada 
tecrübeler yapacak 
Bir roman mevzuu, sonra bi,· 

sinema senaryosu olan "Görülmez 
adam,, ı hakikat haline getirmek 
için bir Macar mucidinin çalış -
makta olduğu birçok za:ınan önce 
yazılmıştı. O vakittenberi uyuyan 
bu mesele bugün yeniden canlan. 
mış bulunuyor. Lö Jurnal gazete 
sinin bildirdiğine göre Macar mu
cidi Bay Pribil tecrübeledini yap
mak için Londraya gitmiştir. Söy
lendiğine göre bu hulu§ tesadüfi 
olmuştur. Mucit bir gün laboratu
varında çalışırken birtakım civalı 

lambaların önünde bulunan eşya
nın yavaş yavaş kaybolmaya ba!
ladıklarının ve nihayet büsbütün 
görünmez olduklarının farkına 

varmış. lJkin huna hayret etmiş. 
Sonra birkaç tecrübe yaparak ha
disenin aynen tekrar ettiğini gör
müş. Bunun üzerine bunu tetkik 
ederek tekemmül ettirdikten son
ra insanlara tatbik etmek istemiş 
ve iki kişiyi bir zaman için görün
mez bir hale getirmiş ... 

Şimdi hu tecrübeler Londracia 
yapılacak, Pribil'in gerçekten mu· 
vaff ak olup olmadığı anla§ılacak
tır. 

. 
Bulgaristanda lağvedilen 

milli teşkilatlar 
Sofya, 5 (A.A.) - Bakanlar bırakıp çeküdikleri kırık bir sü -

Kurulunun bir kararı üzerine ha- tun., ôte tarafta idaresi, iradesi, 
re~et ~d:n 1~ İşleri haka?~~ğr, Bul- d~hası b~t_ü!lı..~ur1,u kurt~rmıt. 0 -

gar mılh teJyonu fede-rasyonu ıle : lan ve mılletın ıstikbalıne hayat 
Ronda Zaşçita faşist teşkilatını dolu gözleri~ i~anla bakan 'A~a. 
lağvetmiştir. türkün tunç heykeli ... ,, 

~ulgar milli f edetasyonunun Çok alkışlanan Bayan Hatice-
40 hın kadar azası vardı. Ve bu.1- nin nutkundan sonra Vedat Güç
lar hassatan üniversite talebesi i- lü "T oros kurtuluşunun Ulusal sa
le lise talehe1erinden teşekkül ey- vaşta yeri,, adlı söylevini vermiş
lemekte idi. Rodna Zaşçita i ;e tir. 
1933 denberi ehemmiyetini kay - Bay Vedat Güçlü, Osmanlı sal
b~~erek ikinci safa geçmiş bir leş- tanatını çökerken Avrupa diplo -
kıl attı. matlarının T oros eteklerinde ya -
MAKEDONYA KOM/TECiLE- şıyanlarm Türk olmadıklarını ile-

RINl KALDIRMAK iÇİN ri sürerek yazdıkları kitaplarla 
Sofya, 5 (A.A.) - Hükumet bunu isbata yeltendiklerini, ve 

ne§rettiği bir beyanname ile, Bul- Osmanlı saltanatının çöküntüleri 
garistanda kanunen müsaade e - içinde yaşıyanların da bunu, T o -
dilmiş olan bütün Makedonya teş- rosun eteklerinde yaşıyanları 
kilatlatlarına, 20 Kanunusanid~n Türkten saymıyarak kendini kur
evvel yeni idare heyetleri teşkil tarmak istediklerini, fakat düş -
eylemelerini bildirmiştir. Bu he · man Türk ulusuna kıymak istedi
yetler, İç işleri bakanlığı tarafın - ği gün Adanalıların yazı ve kitabı 
dan tasdik olunacaktır. Bu beyan ile değil, sila'ı la cevap vererek 
namenin sebebi, kanuni teşekkiil- Türk oldukları haykırdıklarmı 
lerin başından bütün eski Make- anlatmıştır. 
donya komitecilerini kaldırmak · Bundan sonra Bay Mazhar 
hr. Yürük "Nasıl başladık, ne yaptık,, 

"""m"• .... w ...... ım ..... ,,ın.""-ft·-......... _. ___ w m... - Geçmiş Kur un /ar: -

1 
Danzig'de Lehlere tecavüz 6 Kanur.us:ıni 1921 

• Taymis gazetesi Türk-Yunan ltar-

başlıklı diyevini vermiştir. Bay 
Mazhar, Türk ulusunun u1usal sa
vaşa nasıl girdiğini kısaca anlat -
tıklan sonra Adananın işgali ve 
Adananın mukavemetini anlat -

(Ü styanı 1 in<'idc) 

U co del Mondo gazetesi, biı' 
sulh teşebbüsünün muvaffakiyet· 
le netice]enmesinin yalnız İtalya
nın Milletler Cemiyeti misakı hü
kümlerini bozmuş olmadığını ka
bul etmekle değil, belki ayni Z'l -

manda Haheşistanın takınrnış ol· 
duğu hattı hareket ile İtalyan l\k
sülameline sebebiyet vermiş oldı;
ğunu teslim etmekle kabil olabile
ceğini yazmaktadır. 

FRANSIZLARIN ROMA 
ELÇiSi PARISTE 

Roma, 3 (A.A.) - Fransız se· 
firi Kont de Chambrun, Parise 
gitmiştir. Orada kısa bir müddet 
kalmak niyetindedir. 
AMERiKA CUMUR ."JAŞKANI
NA HUDUTSUZ SALAHiYET 

VERiLiYOR 
Vaşington, 5 (A.A.) - Siyasal 

müşahitJere göre, Bay Ruzveltin 
arsıulusal vaziyet hakkındaki be
yanatı Amerika Cumu.r Başkam -
nrn Bay Mac Reyno]ds tarafın -
dan kongreye tevdi edilmiş olan 
bitaraflık projesini icabında ne 
suretle tatbik edeceği hususunu 
aydınlatmaktadır· 

Bu münasebetle Bay Mac Rey
nolds'un projesinin hali hazırda 
meriyet mevkiinde bulunan bit:ı -
raflık kararnamesinden Cumur 
başkanına hudutsuz salahiyet ver
mek noktasından farklı olduğu ve 
şimdiki kararnamenin daha ziya
de bu hususta ısrar edici mahiy~t
te bulunduğu tasrih edilmekte -
dir. Yeni bitaraflık kararnamesi 

$(\yesinde Cumur başkanı, muba • 
rip devletlere karşı harpte kulla -
nılahilecek olan ve ancak petrol, 
bakır, pamuk vesaire gibi esasen 
harp ma!zemesi olmıyan madde • 
ler üzerine ambargo koymak veya 
koymamak salahiyetine malik o -
lacaktır. 

Cumur başkanı, Amerikanın 

emniyetini ve bitaraflığını temin 
etmek ve yahut çıkmış Hr harbin 
uzamasına ve yayılmasına mani 
olmak maksadiyle salahiyetleri':"ai 
kullanacaktır. Arsmlusal bir ihi.i
lal zuhurunda Cumur başkan~:mı 
hu hudutsuz salahiyetleri büyük 
bir ehemmiyet atacaktır. 

Gene bu münasebetle Bay Ruz
ve1tin otokratik ve mdo.arrız mıl
letlere karşı şiddetli bir lisan kwıl
lanmış. ve onları harbin yega11e 
mesul'eri addetmiş olduğu hatır . 
latılmaktadır. 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HAl~IDE 

Selızadebaşı TURAN TiyatrOBUndo 
Bu gece san t 20.~0 rb 

KÖR DUGOM 
Vodvil 3 perde. Ay-

Dantzig, 5 ( A.A.) - Nasyona i binin yakında hitam bulacağı ümidi•ıi 
sosyalist patrisinin Dantzig Sena- izlıar etmekfrdir. Bunun için de ilk 
tosundaki mümessilleri dün şah· şartın l'unan ordusu tarafından 
san Polonya genel komiserine, ı 1 Anadolunun tahliyesi olduğunu siiy 

rıca: Şeytan Parma-
mıştır. Bay Mu?.:aff er Kerim Mol- ğ·. Komedi ı perde. 
la, Nail Molla, lbhi 0sman adlı Her tarafa tram,·ay 

ı lcmektedir. 
kinciteşrinde komiserhk memuı * lspanyol matbuatı İspanyol ı 

I1a.rındabn birinin evi üzerinden Po· mcmllrlarınm Fas müraMdi Abrliıl- . 
onya ayrağmm indirilmesi vo kerim ile bir itil(ıf akletmek üzere 

serb::;t l!~hir arazisinde Polonya . bulunduklarını yazıyor. Esnayı se · 
ldara bir takım tecavüzler yapıl . ferde Fa.slıların talırip edilmiş olan 
ınası meselesi ile alakadar olarak emlakini 1ıcnide11 inşa etmeği de-
t "f] · · h'ld' · 1 d' rulıte etmekte ve nwrkezi Rife da-
eessu erını ı ırmış er tr. lıil olmaktan feragat eyleml:tedir. 

Nasyonalist sosyal:st parti~ ! 1 Bilmukabele Abdülkerim Mmayt: 
~üm~ssilleri, hu hadise f":,illeTi 1 u~u!ün.ün kablllü i~·i? lıer ti!rlii ic ;
nın şıddetle cezalandırıldıgını ve 1 lıılatı ıbra:: edece/dır_ 
gerek Senato, gerek Dantzig nas-1 
yonalist partisinin takbih ettiği bı-1 KONYA - Uraya ait finansal 
gibi hadiselerin tekerrürünün ö ·ı' işlerin ba~arı~ması irin ~evkala?~ 

··ne k • · 14 1 rl t d toplantıya cagırılan Sehır meclrnı 
n~ ~eçme ı~ın ~z~m ge e : · 1 bankalarla ~yapılacak· itilaflar i~in 
~ırl~rın almdıgmı ılave eylemış ·ı belediye reisine lam salahiyet verl 
Ierdır. miştir. 

efelerin birkaç arkadaşları ile A- Telefon: 22127 
danayı istila etmek isti yen düş - =-=-=-=ç=-A-:--::-N--K---:IR=-=-'ı ==--:-T-=a=yy==a=re=-:h:-:ü=c1=1 
man ordularını nasıl dağıttıkları- mundan konmma tecrübe~i cu . 
m, Fatma adlı bir Türk kadmm n'artcısi gc-:esi s:-ı;ı.t 19.30 da va -
dört düşman asb:rini yere serd!k- pılmı~ :o muvaffnkiyetle netice -

t k d
. . . . d vcrmıştır. en sonra en ısını esır e en __ ,__ __________ _ 

Fransız kumandanınm: 

- Seni serbest bıraksam ne ya-
p:ırsın? 

Sualine: 
- İlk defa ı::!~1i öldürürüm·. 

Karşılığım verdi'1ini anlatmı§tır. 
Bay Muzaffer, vaktiyle Os

manlı devletini temsil etmek Ü7e
re Avrupaya gidenlerin, üçüncü 
dördüncü derece mektep adamla
rı ile görüşebildik1eri halde bu -

cün Türk u!usu ile dost olmakta 
bütün dünya uluslarının bir ol -
duk1armı söylemittir. 

Söylevlerden sonra halk türkü
leri çalınmış, gclen!C're Adana 
p:>rtakalları dağıtılmıştır. 

T oros gençleri, lrurtulu! bay -
ramı rlo~ayıs·vle dün ~ece Tokat
liyandt>. da bir rr'.!-:'.! c~lenc!3İ 

yapmı~lar, sabaha kadar eğlen -
miş]erdir. 

AJ.f ERIKADAN HiÇBiR .5E Y. 
ALINMAZSA 

Par is 5 (A.A.) - AmerikaıJ 

Cümur Ba~h:anı Bay Ruzve:tin b<-
yannam'!si hakkında mütalea' ..ır 
yürüten T emps gazetesi diyor k1: 

"E:rleşik Ameriltamn 1914 -
1918 de olduğu g'hi hakkı ve hür· 
riyeti müdafaa etmek için diğer 

devletlerin yanıha~ında silaha ~a
rıldığını tahmin etmekten kac'ı 

nazar, haklarını müdafaa eden ve 

mevcudiyetleri ve istiklalleri iç;n 
çarpışan milletler - tecavü~e 

kalkışmış devletler gibi - Am~
rikamn harbe devam için zaruri 
olan malzeme ve madc.folerini te
darik etmek imkanından mah .. 
rum kalacak]ardır. 

Böyle bir vaziyet, her türlü •a
arruzi ve tedafüi harbin şart?armı 
esaslı surette değiştirecek mabi· 
yettedir. Bütün milletler, ahval ~e 
şeraitin sevkiyle, icabında Ame • 
rika istihsalatından almakta ol • 
duklarından kendilerini müstağni 
kılacak şekilde sanayileşmek yo
luna sapacaklardır. Bu hal ise, 
otarşiyi tefvİkten başka bir şey o

lamaz. 
RUZVELTIN BEY ANATJ iT AL· 

YADA MÜSAiT SURETTE 
KARŞILANMIŞ 

Roma, 5 ( A.A.) - Resmi çe
venler, Bay Ruzveltin beyanna • 
mesi hakkında mütalea beyanın • 
dan çekinmektedirler. Bununla 
beraber İtalyan efkarı umumiye • 
sinin bu beyannameyi müsait bir 
surette kartdamı! oldu~ :ısaoa8l-

dilmektedir. , •4 """" 

1talyan efkarı umumiyesi, A • 
merikanın sulh zamanında nor • 
mal nisbet dahilinde petrol çıka
rılmasına müsaade edeceğini tah
min etmektedir. 

Diğer taraftan Amerikan pet
rolünün, İtalyan ithalatının altıda 
birini teşkil etmekte olduğu ·-e 
İtalyanın hali hazırda istikbaii 
emniyet ile görmesine müsait 
miktarda ve islok halinde petrolü 
bulunduğu söylenm::~il~dir. 

YUNANiSTAN ZECRi TEDBiR .. 
LERDEN DOLAYI l10ŞK0L 

V A.ZIYETTE MI? 
Atina, 5 (A.A.) - Yunan hü· 

kumetinin ltaJyaya karşı tatbik 
edilmekte olan zecri tedhirlerd::.n 
müteessir olmuş c~an bazı Yunan 
ihracatr hakkında kolaylıklar el .. 
de etmek maksadiyle Fransa ve 
lngiltere hükUınetleri nezdinde •e. 

şebbüslerde bulunmuş olduğu 
söylenmektedir. 

MÜCRIMLE~LE MÜCRiM OL
MIY ANLA.R ARASINDA FARK 

GÖZETMEMEK 
Beri in, 5 (A.A.) - "Diploma

tiche Politische Correspondenz" 
gazetesi yazıyor: 

Amerikanın bütün siyasası, 

Almanyarun harbin başlangıcın • 
danberi takip etmekte olduğu si
yasaya uymaktadır. Bu siyasa, or· 
taya çıkını) bir harpten menfaat 
.temin etmek yoluna gitmemektir. 

Siyasal çevenlere göre, yeni hi
tarafhk projesi, yeni bir bitarai • 
lık telakkisi ortaya atmaktadır ki, 
şudur: 

Bir harp zuhurunda mücrim • 
lerle mücrim olmıyanlar arasında 
fark gözetmemek. 
MUSSOLINININ BiR T AYiNi 

Roma, S (A.A.) - rlay Mu110o 
lini, Prens de Piemont'u ordu yük• 
sek meclisi azalığına layin etmit
lir. 
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Macarlar üçüncü maçı 
da 2 -1 kazandılar 

Perah oyuncularla takviye edilen Galatasaray 
takımı daha iyi bir ovun çıkardı 

Uypqt'ın bir hücumu 

Calatasaray takımı dün Macar 
Profesyone) ıampiyoniyle üçüncü 
•e ıon maçını yaptı. Pazar oldu · 
tu İçin saha daha kalabalıktı. Ma
C&rlann, kartdarına çıkan takım
lan rahat rahat yendiklerini du -
Yanlar veya okuyanlar solu~ 
stadda almıılardı. Fakat Macar -
ların bundan evvelki maçlarını 
-aönneyip de yalnız dünkü maçla
rını ıörenler bu ıörütlerinden 
pelc hOtDUt olmadılar. Çünkü Uy
peıt takımı, diierleri yanında 
biraz sönükçe kalan bir oyun ver
eli. Bunda belki bir gün evvelki 
·ıaapi).yorgunluğu amil olabm .... 

t.waber zayif Mılaalari • 
nı Pera oyunculariyle takviye ede-
rek oldiıkça kuvvetli ve mazbut 
bir halde ortaya çıkan Galataa. 
ray takımınm ku.vetli rakibi kar
tıaında bir sün evvelki kadaT ıö-
1itik kalmadıjmı da göz önüne nl· 
~ ıerektir. 

Galatasaray takımı töy)e ın~ . 
rulmuttu: 

'Y anakis - Velastardis, Lut. . 
f_i :-- Şüavi (Toto), Fahir (Anıe
~~ıı), Kadri - Salim, Eıfak, 
\.aÜndüz, Bambino, Etyen. 

ketler çok heyecanlı oldu. 
• • * 

İkinci devre birinci devreye 
ıöre daha hareketsiz, daha aley -
himize 'Jeçti. Macarların semere 
vermiyen hücumları arka arkaya 
ıürüp ıidiyor, isabetsiz tülleri ta
kım halindeki yüksek oyunlarına 
uymıyordu. 

Galatasaray takımı nadiren 
hücum fırsatı buluyor, fakat bun
lar iyi idare edilemediii, daima 
ıajdan itlenmek istendiii için bir 
tehlike haline airmeclen 8ÖDÜp ıi· 
diyordu. Macarlar bu devrede bir. 
kaç fırsat kaçırdılar ve 8 inci da· 
klbda 'SMDalttdaı bandıktan 
ikinci golden baıka sayı çıkara -
madan maçı bitirdiler 

"' . "' 
Maçı idare eden Bay Adnsn 

muvaffakiyetaiz günlerinden bi -
risindeydi. Cezaları ıeç çalıyor, 
avantajları hesaplamıyordu. Ga • 
latasaray kalesi önünde iki p~n
altı hareketini görmeyifİni doğru 
bulmadık. 

Lik maçları 
Dün Kadıköyünde }o ener sta -

dında lik maçlarına devam edil -
mittir. Birinci maçı Vefa - Bey
koz takımları yapıyordu. Beykoz 

lngilizce g·azete 
okuyan Fransız 

5 - KURUN 6 11. KANUN 19.16 ~ 

Azanı teneşir paklar(atalar. özü) 

Yazan: Sermet Muhtar Alus 
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de adamın biri rahatça oturmuf, 
/ngilizce Deyli Meyl gazetesini o
kuyordu. Karıuında daran ilıi 
Fran11z gencinden biri ıöyle de -
tli: 

- Şu lngilizler bizi harbe sü
rüklemek İ•tiyorlar. Hiç olmaua ı 
bari bizim aramızda böyle açık ·ı 
tan ~ığa gazetelerini okuyarak 
kendi milliyetlerini teıhir etmese
ler!,, 

Gencin bu •Özü arkaılatının 
hoıuna gitmedi. lngilizleri müda
faa etmeğe bQfladı: 

- Ôyle deme. I n,,.dizler çok 
Ko"ekt inaanlardır· Keıki bütün 
milletler lngilizler gibi olıaydı.,, 

Diye ceuap uerd i. Fakat İf bu
raJa kalmadı. Az kaldı, iki Fran
sız genci ara•ında yava§tan bcq -
lıyan münakata bir kaugaya mün
cer oluyordu. 

Bu •ırada Metro içinde kentli 
laaline gazetuini okuyan aJam 
baflnı kaldırdı: 

- Bana bakar muınu:, gen~ -
ler! Dedi. Ben ıuin zannettiğiniz 
gibi lngiliz defi/im. Hali• Fran • 
ııwn. lngilizce gazete okumalı 
mutlalıa lngiliz olmağı. icap et -
mu. Bir Frannzın lngilizce gaze
te okumcuı gayri tabii bir ıey de
fildir. 

Bu mretle hiç yoktan çılıacd 
bir lrcwranın önü alınmlf oluyor
tla. 

Ne müaasebet •• 
Hapisane mületti§i mevkulla

nia Ôcu ye lnı la&IA! eilfj"ottlti. 
Müebbederı kürefe malılriim ol1111 
birine .ortlu: 

- Söyle balıayım, ceza miitl
tletini hitirdiğin zaman memnun 
olacalıan tlefil mi? 

- Ben mi? Ne müncuebet/ 
Müdtletimi bitirme için ölmüı ol 
maklığım lôzımtlır ! 

Kadın aklı 
Luede olıuyan bir genç kız 

evtlelıi hizmetçiye öjiinerek: 
- Ôfretmen bende pek az bu

lunur bir zeka oltluiunu aöyleJi. 
Ncuıl, befendin mi? 

- Befenilecek bir fey mi bu? 
Berber de bana batımda pek 11: 
·~ bulunduğunu söyledi. 

(Rüyayı Sadıka ) 
(Ah l(örolası şeytan tek durma ısız') 

'abah kahvesi elinde, pannağı 
şakağında, diişiin babam düşün 
Tiabbim hayırlar versin, züınıiid 
gibi, çayırlar, çimenler; pıı,ı pı · ı 
rıl dereler, çağhyanlar. Yeşil renk 
mübarektir ve murada ermektir; 1 
billur gibi su da ferahlık ... Beyaz, 
penbe, mavi, sarı, siyah, çiçekler. 
Beyaz, Ebubekir efendimizin bay 
rağı; penbe, Hasan Hüseyin efen. 
tl~lerimizin yanakları; mavi, Kfı. 
be gökü ; ~an, Zemzem kuyusu . 
nun çcnberi; siyah, Haceıiiles . 
vet ... 

Ne mutlu ona,gördüğü cenneti 
ala ; bu rüya işallah (rüyayı sa . 
dıka) dır ve cennete gireceğinin 
beşaretidir. 

Arkadan şapa oturuverdi. 
Başlarında çiçekten sorguçlar, 

sirtlannda bürümcükten elbise " 
ler, ellerind~ altın buhurdanlar 
bulunan, asma kabakları, kaz gö· 
ğiisleri, kar tenleri mey&uıda hu
riler. Bunların peşi sıra, çehreleri 
dört katlı, göğdeleri kapı, vücut
ları levend diJaver1er, yani gil -
manlar ... 

Şafak bulutlarına sarılmış hal. 
de çayırların çimenlerin, derele -
rin çağJıyanJarın arasından sil -
züle süzüJe uçup geçmişler ... 

İnsanın apdesti bozulmak için 
ci&V1Jl ~a qaifn~z ~; ~nfın] 
Sultan Süleymanm Mehterhanei 
hakanisi vurmaz a ... 

Esseyid Hacı Dana Bey, şıpın 
işi mercan terliklerini ayaklann . 
dan atar, daha herkes uvkuda i . 
ken, alaca karanlıkta alt katı boy 
alrdı. 

Yazsa kolay, allaha şükür sih -
hatli adam. Kovayı kuyuya dal . 
dırır daldırmaz baştan aşağı dök 
mesi işten değil. Kışın ınutbağa i -
nip, gaz tenekesini ocağın üstü -
ne kor, ılınmcaya kadar bekler, 
rnnra vücudüne boca eclel'di. 

me ; ceplerini karıştırarak, b:ı ~ey 
arıycsmu · gibi kendini oyalama; 
ayak ~es1 erinin uzaklaştığını his 
edince tekrar yolu tutma. 
Ram~anda, kandillerde Beya. 

zittcn Şehzade başına adımını at• 
mazdı. Araba, ayak piyasasında
ki hanımlar gözüme ilişecek, 18 • 
vantalan burnuma gidecek, kala.. 
balıkta vücutlan Yücuduma de • 
ğip orucum sakatlanacak diye. 

Güzel Eese bayılır,narnlı mev -
ludhanlarm mevluduna, yüksek 
kurra hafızların mukabelesine 
can verirdi fakat senelerdir bi
rinden birini dinliyememişti. 

Sebebi: Camilere hanım • 
mukabelesine can verirdi, fakat 
senelerdir birinden birini dinliye
memişti. Sebebi: Camilere hanım 
lann üşüşmesi; açık yüzlerini, 
gerdanlannı, göğüslerini görüp 
günaha girmesi. 

Hatunlann Hafız Recebe, Ha • 
fız Samiye tebelleşliğini işittiği 
gün, etraflannı alm eteklerini çe
kerek, koJlarma çimdik atarak. 
bacaklarına iğne batırarak sıl'llq. 

tıklanru duyd'Uğu saniye, o zama
na kadar gözbebeği kadar sevdi
ği bu iki hafız gözünden düşmii§. 
loğatlar savurarak göğsünü yum
ruklamıştı : 

Laanallahü aleyhim!. Ne sesle. 
rini isterim, ne de yüzlerini .•. Ben 
köşeciğimde başımı eğip gözleri -
mikapadım mı, pünhan hanemde 
Hazreti Bilali Habeşinin lahni mü 
barekini duyar, tecdidi iman ve tef 
rihi kalp eylerim!... 

Raci Dana Bey, ahbapların bir 
araya gelip dere~n tepeden ko. 
nu~urlarken de tetikdeydi. Erkek .. 
lik hali bu, dilin kemiği de yok. 
Şundan bundan derken l~f dö • 
nüp dolaşıp cinsi lfltif e de gele " 
mez mi? 

Maçın en rüzel k11mı birinci 
devresi oldu· Sol iç ve sol açık 
lllevkilerinde oyniyan iki Perah 
OJUnc11, bilhassa Banıbino Gala -
t&aaray muhacim hattını sdc 11k 
Macar kalesine kadar ıürükleyip 
litürüyOl'lar, Macar nıüdafilerit.i 
•tlatacak kadar ustalık ve hız 
16-teriyorlardı. Sai açık Salim de 
~ 'Te hızlıydı. Buna kartı aai iç 
ıle orta muhacim alız kalıyorlar, 
~poju bozuyorlardı. Suavi çC1k 
11l:rdi. Kadri vaaatb. Fahir kötü 
IÜlalerinin birindeydi. Peralı mü
dafi aonuna kadar iyi lenıkir.li 
•JD&dr. Latfinin çok ilerde oyna
J'lfr kaleyi bazı tehlikeye ıoku • 
Yordu. 

ıüzel bir oyundan sonra 1 - o•.,. __ Bilir miıiniz ? --.... 

Bunların hep$İ boşuna kurun . 
tuydu. (Ah kör olası şeytan, t c>' · 
ciuramazsm !) Dercıi anıa o zaYn~
hcık şeytanın hiç kabahati yok -
tu. Hacininkisi (acaba) ydı; ken. 
di kuruntusuydu. 

Mesela içlerinde tiryakileri o • 
lur; rahat durmaz; mutlaka bir 
münasebet bulup bahsi Havva km 
larına getirir. Hele bazdan (ayı• 
nm kırk hikayesi vardır, hepsi ali. 
bit üstüne) fehvasınca, su derken 
sepet demez de araya bir hasba 
lafı karıştırıverir: 

Kalecimiz ıonuna kadar ;yi 
IÖl'.iiflü ve muvaffakiyetli idi. 

• • • 
13 üncü dakikada Macarların 

~~ &çrktan Galatasaray kalesi ö -
IWDe Yolladıkları topun bir kafa 
VUrufiyle kalemize ıirdifini ıör -
dtilc. Buna kartı 23 üncü dakika -
~bir penaltı ıoliyle karıılrk ver-

31 İnci dakikada en aüzel akı
nı ,.Ptık: Sai açıtımmn tütünü tt•rJan direk topa ıola fırlattı· 

.,. Jakm olan aol açık iska 
teçtl Bir -· f B" b •VI. 1J'latı kaybettik. 

ır G •niye içire sıjınan lıare-1 

maçı kazandı. 

ikinci ve son maçı F enerbahçe 
ve Eyüp takımları oynadılar. 

F enerbabçe birinci devreden, 
Ali Rizanın attığı bir golle, faik 
çıkb. 

ikinci devrede Ali Riza, Şa • 
ban, Naci birer ıol daha yaparak 
aabadan takımlarını 4 - O galip 
çıkardılar. 

Eyüp, kuvvetli rakibine ezil -
meden dayandı ve muvaffakiyetli 
b;r oyun oynadı. 

Şeref stadında yapılan lik maç
ları neticeleri de 9udur: 

Kaıımpqa 3 - 1 Karagümril· 
iü yenmiı, Anadoluhiaarı ile Ar
navutköy 1 - 1 berabere kalmıt· 
lardır. 

Son maç Süleymaniye ile Hil&J 
aa-aaında yapılmıf, maçı 3 - 1 
SüleJ111aniye kazanmıtbr. 

lzmirde maçlar 
İzmir, 5 ( A.A.) - Lik maçla

nna buıün de devam edildi ilk 
maç Demirspor - Bornova ara • 
ımda idi. Demiraporlular bu maç-

'Gonu Sa. 'l Sü. t) 

Dünkü .. ymuzda aorduklanmnr 
n ce...aplan: 

ı - latanbul de Uıküdar araaı ~e 
vakit dondu? 

- 1820 de. 
2 - Galata tüneli ne vakit açıldı? 
- 1873 de. 
3 - "Göı:lerim ebnayi ademden o 

riltbe yıldı kim. istemem ben fatiha 
tek çalmasınlar taırrnı,. beytini kim 
aöyledi? 

- Şair Eıref· 
4 - Harplerde ilk zehirli gaz n~ 

vakit kullanıldı? 
- Milattan 428 yıl önce Pelopona. 

mubarebelinde. Burada Plata tehri 
mub~a edildiii vakit kükürt, zift 
ve odun yakılarak zehirli ıu yapıl· 
mııtı. 

5 - tıtanbulda aaat 12 iken Nev
yorkta saat kaçtır? 

- Bet• 
YENi SORGULARIMIZ 

ı - Fotofraf ne vakit icat edildi" 
2 - Altın kale nerededir? 
3 - Derisi ile nefes alan hayvan 

hanciıidir? 

4 - Hekim Han nerededir? 
5 - "insanlara babalarından para. 

mal, mUlk blır aJnl kalmaz?., Hangi 
milletin darbrmeselidir.? 

ı ............... ______ .. 

O kafir iblisi altetrnek, ·musal
latlığmı def eylemek için neler de 
sağlık almamıştı? Ne tedbirlere 
başvurmazdı? 

Şeytanın gönlünü etmek için, 
her gece yatağa girerken sakız 
leblebisi, kişniş şekeri, acı badem 
kurabiyesi adamak. .. Gözünü kor 
kutmak için karyolanın baş tara
fına süpürkeyi ters koymak. .. O . 
daya sokmamak için süprüntüyü 
kapı eşiğine yayıp tu tu ! Deme . 
den üstünden içeri atlamak ... Kaş 
la göz arasında içeri kayıp yata: 
ğa giriverdise diye baş düşmanı 
olan kokuyla mel'unu boğmak, 
yani kafuriyı kmp kmp yorganın 
içine serpmek. 

F.sseyid Hacı Dana Bey, daire. 
ye gidip gelirken etrafına hiç göz 
kaydmnazdır. Karşıdan bir iki ka
dının geldiğini, akça pakça da ol
duğunu görünce terspe~ olup 
yallah öte kaldırıma. 

Olura. sokak hali bu. Kalabalık 
esnasında birden bastmldı; dara 
gelip kaçamada. I)ivar hangi taraf 
ta ise çarçabuk yüzünü ora~·a dön 1 

- Bugün Veznecilerden geçer
ken bir hatuneye rastladım ki, ha 
za teleme peyniri. Peçesinin al • 
tındaki gerdanı halis muhlis ilim .. 

k w 1 l ya aymagı .... 
O devamda ve dudaklar yalan

mada iken öteki alır: 
- Gördüğün hiç bir şey değil. 

sen sus... Dün Bahçekapısmdaf 
Selanikli Abdurrahman Teviık .. 
ten bizim küçük geline fildikoll 
fanila alıyordum. Dükkana bir hl 
ri girdi ki, mededallah !. .. PalU.ze. 
sine benim de, koca sakallı Tevf"ı. 
ğin de ağızımızın suyu aktı !... 

Diller öir kanş çıkıp üstüne a
vuçJar gidip gelmede iken daha 
boşboğazı berikileri bastırır: 

- Uskut, ikinizinki cıe marta. 
val; ben anlatayım da dinleyin. 
Evvelki gün oynatı veriyordum. 
Toptaşılık oldum gittiydi... Kal • 
pakçılar başında, kavaf Sağır n;. 
rahimden bizimkine şip şip terlilt 
alırken birde başımı yana döne • 
yim ki, Allihüekberü azimükebi • 
ra !... Bir baldır ki sormayın. Bala 
dır, baldrr yahu~ •.. (ArkaM wr). ] 



Cezası~ır ~e~sin! 
Anlatan: Vural Gayda 

Karısile çocuklarım, yazı .~e -J Bayan Ergecin gözünden kaçını -
çirmek için Bursaya gönderen B. yan bir şey vardı: 
Sıtkı Ergeç tstanbulda istediği 'Yi- - Tuhaf şey! dedi, herifler 
hi eğlenecek bir fırsat bulmu.şt7ı.. zevk ehlimişler .. 
Ve eğlendi de. Yalmz, bir gün ka- - Evet. Sofra km·up bir de ra· 
nsmdan hiç aklında ve h::ı.yafüırle kı içmişler. 
olmqan bir telgraf aldı: - Gramofon da çalmışlar! 

tSTANBUL - 17 tiniversiteden na-
kil. inktlap dersi. Mahmut Esat B::z -
kurt tarafından. 18 muhtelif plak neş -
riyatr. 19 haberler, 19,15 operet "Şen 
dul" ve "Maritza" 20 Çembalo xilcıfon 
solo. 20.30 stüdyo caz, tango ve orkes -
tra gruplan. 21.35 son haberler. Saat 
22 den sonra Anadolu ajansnm gaı:ete· 
lere mahsus havadis servisi verilecektir. "Sevine hasta. Gel" - Ya! gramofonda plik var. 

Bay Sıtkr Ergeç karısmr r;ek Bu sözle, Bay Ergeç karısmd::ı -------------
sevmediği halde, çocuklarına ı'leli sezdiği bazı şüpheleri giderme!~ is Pazartea1 

olurdu. !ki çocuğunun en küC'iiiYii tiyor ve tabii görünmeğe çalı~a - Ta kvim 6 II. KAn 

olan Sevinç' in hastalığı onun 'ak - rak telaş gösteriyordu: =====ıI ı şevvaı 
Salı 

lım başından aldr. O gün, eve hile - Dur bakayım, konsolun gö - Gün doğUşu 7 26 
uğramadan, hemen vapura atla - zünü açmışlar mı cun batışı 16 5.5 

7 II. Klnun 
12 Şevval 

7,26 
16 55 

dr, gitti. Konsolun gözünü çekince elin- Sabah namazı 6,15 
Bursada, çocuğunun teda visile de kaldı: !çi bomboştu: Oğle namazı 12 20 

fi lf> 
1220 
T4,43 
16 56 
18,34 

uğraşmıştı. Sevinç iyi olduktarı -Eyvah! oldu olanlar! parala lktndi namazı 14,44 
sonra tam dönmek üzere bulumır- rım da gı'tmi ! A.kşam namazı l6,!'\5 

t Yat&ı namazı I 8 3.i 
ken stanbuldan bir telgraf gf!i.di: İçinden kendi kendine ilave e- tmsak 5 39 539 

7 
359 

"Annen hastalandı. Gel." diyordu: "Bu suretle, sarf ettiğim Yılın geçengunıerı 6 
Bu telgraf, Bay Ergec'in kn - paraların da hesabını vermehten Yılın kalan günterı 360 

rısma, kardeşi tarafından gönde- kurtuldum.,, ı•--,---::---..ıı.---•ı 
l'iliycrdu. Bu haberin ilk c'ürn1esi Fakat bayanın şüphesi gittikçE 
Bay Ergeçi sevindirdi. Fakat r.orı kuvvetleniyordu galiba. Bir ara - Kayıp Mühür - Namıma muh~ner 
cümle! lrk, karyolanın üzeıindeki bir ~eyi tatbik mühürümü kaybettim. Yen!.,ini 

Karısı: çekerek gösterdi: çıkartacağımdan eskisinin hükmü y:.>k-

- Ben seninle tstanbula gide- - Bu da ne? tur. 
ceğim ! deyince Bay Srtkrda şafak Bay Ergeç bunun ne olduğunu Unkapanr Demirhon mahallesi Çe, -
attı. Karısı onunla beraber İs~an- biliyordu amma, bilmiyormuş gi - me sokak 4 numarada Sahure. 
bula, yani evlerine gelecekti! Fe- bi, hayretle baktı: Bu bir kadm -·-"-..... - .• - ................. --.. _. .. ..,,,_ 
Iaket ! korsasıydı. Polis haberi eri: 

Ça.re yoktu. Çocukları tey le - Cevap veremiyordu. Bütün pla 
1erine brraktrlar ve tstanbula yol- m suya mı düşmüştü? Belki de 
landılar. Vapurda bay Srtkı fntı- düşmek üzereydi. Son bir çare:: 
na gibi bir şeyle mi olur, Giinya . - Buldum! Şimdi işi anladım! 
nrn alt üst olmasile mi olw· ne ile Eve hırsız falan girmemiş. 
olu~·sa olsun, vapurun yoİundan - E? 
gerı kalmasını ve .• tstanbu!a gi _ - Daha doğrusu eve giren ya-
dememesini diliyordu. hancı bil' hırsız değil. 

Ne vardı İstanbul da? - Kim öyleyse ? 
1şt~, bunu ~üşündükçe Bay - Bizim ser~eri yeğen yok mu 

Ergecın aklr yerınden oynuyor . eve gelmadiğimi görünce hem içe
du. 1stanbulda .. Evet tstanbulda ri girmiş etrafı soymuş, hem de 
- yani evlerinde - öyle fena bir kadın getirerek bir güzel eğlen -
şey vardı ki: miş ... 

Fakat, vapur !stanbula yal{ • Bu sözleri heyecanla, şaşkın · 
laşmrştr. Şimdi Ergeç, ergeç bir lıkla ve hiddetle söylemeğe ç~.lı -
çare bulmağa mecburdu. Ne yapıp şan Bay Ergeç, .gözlerini yerden 
yapıp karısını eve sokmaması la- kaldrnp karısmın-yüztine bakma
zım<lr. ğa cesaı·et edemiyordu. Fakat kuk 

Fakat evde ne vardı? Bay Er- yıl yeer bakılmaz ya! Karısmm 
geç bunu, korka korka bir kere bir kelime söylemediğini gören B. 
daha gözlerinin önünden geçiri ~ Sıtkı, korka korka onun yüzüne 
yordu: yavaş yavaş baktı. Kansmm yü -

lstanbuldan hareket etmeden zünü gönueden evvel, ona bir şey 
bir gün evvel, pazardı ve 3abahtan uzatan elini gördü: 
akşama kadar e\rde, kadınlı fr • - AI şunu oku bakalım .. 
kekli bir eğlenti yapmışlardı. Ge- Bay, titriyen elini kaldırdı, ka-
ce, kafalar dumanlanmış, kalpler rısınm uzattığı mektubu aldı ve 
ateşlenmiş, bu sis ve yangın ara - gözleri bir anda, her kelimeyi iki 
sı.~da ~çki şişeleri krnlmrş, bir ciin· görerek, şunları okudu: 
huş, bır kıyamettir başlamıştı. Sa- "Sıtkıcığmn; 
baha karşı arkadaşlan dağılırken " Dün sabah acele ile giyinir -
Bay Ergeç kadınlardan birini ken korsamı unutmuıum. Lutfen 
kendisile alıkoymuştu. bugün bana göndermeni rica ede-

Sabahleyin geç kalkan Bay rim. Hayriye". 
Sıtkı, acele ile, odayı falan tof,la- İçeriye girerken arkada kalan 
mağa vakit bulmadan evden cık. bayan, kapıdan içeriye atılmış o· 
mıştr. Bundan ötesi 'de m~IUm: F.- lan bu mektubu almış ve açm·~tı. 
ve uğrayamadan Bursaya gidiyor Bay Ergeç'in gözlerinden fi -
ve şimdi bu maskara odava karr - ren mektuptaki ağır kelimele! ~an 
sile beraber dönüyordu! • ki boğazına tıkanmış kalmı~tı. 
. Bu vaziyet karşrsmda kim çıl- Dili bir kelime söylemeğe varmı -
dırnıaz ! yordu ; hatta yutkunamıyor'du M -

Fakat, Bay Sıtkı Ergeç çıldır- le. 
mamağa muvaffak oldu: Nihayet Karısı, alaylı, alaylı gülerek: 
bir hal sureti bulmuş veya btıİur - Senin yeğeninin ismi de mi 
gibi olmuştu. Bunu bir kere tec - Sıtkıdır, Allah aşkına? diyordu. 
rübe e~ecekti. Oldu, ve ala! Olma- ______ Z_A_Y_t ____ _ 

dı. İşi AUaha havale etmek lazım 1923 Senesinde tstanbul ı ı inci ilk 

dı. mektepten aldığım tasdiknameyi zayi 
Otomobilden evin kaprsmın ö- ettim. Yenisini alacağtmdan eskhı~nin 

nünde indiler. Kapıyı anahtarile hükmü yoktur. 
3ay açtı ve bayan önüne geçirmeği Hikmet IŞILDAR 
ihmal ederek, sakin görünmeğe ---
çalışan bir halle, içeri daldı, oda· Turizm kongresi bugün 
Jaı·ına doğru yürüdü. Oda kar.!sı- toplanıyor 
nı açtı, rolünü yapmağa hazrrta -
nıyordu. Fakat, arkasına baktı: Tul'ing klüp tarafından turızm 
Bayan yok. Acaba nicin geri kal- işlerine dair hazırlanan tetkik 
mrştı? Kapmrıı önünde ayakları- projesi için, evvelce de yazdrğt -
nr silmekle meşgul olacaktı. Ni - mız gibi, bugün Ankarada bir 
tekim, bfraz sonra bayan Ergeç kongre toplanacaktır. Kong:8de 
kocasının yanma geldi: turizm işleri ile uzaktan yakından 

!çeri girmek için, kansmrn gel- alakadar olan vekaletlerin birer 
mesini bekliyen bay Sıtkr, ilk adı- murahhası bulunmaktadır. Konu-
mım atar atmaz bir: şulacak meseleler arasında bilhas-

- A ! kopardı. sa, memleketimize gelecek sey -
- Ne var? yahlara fazla kolaylık gösterilme-

- Eyvah! hırsız girmiş! si ve otellerle, vesaiti nakliye ida-
- Ne hırsız mı? resinin doğrudan doğruya tuıizm 
İkisi birden iceri daldılar. Ha- işlerile uğrasacak bir makama ve 

kikaten, içeriye hırsız girmiş gibi rilerek belediyenin ve satr maknm 
oda karmakarışık olmuş, her şe- larm elinden alınması meselesi 
yin altı üstüne gelmişti. Fakat, vardır. 

Bıçak fır lattı 
Beyoğlunda Ayaspaşada otu -

ran Ahmet, Fındıklıda ekmek §U· 
besinde Mehmet tarafından ya -
ralanmrştır. Mehmet, tezgahta bu
lunan lbrahime bıçağı fırlatn:ış, 
bıçak Ahmede rastlamıştır. Suçlu 
yakalanmıştır. 

BAŞINDAN YARALADI -
Sirkecide Hocapaşada Leble:·iri 
Ahmet bir alacak yüzünden Ymm
fu başından dirhemle yaralamJŞ -
trr, suçlu yakalanmıştrr. 

ÇORAP ÇALARKEN - Ha -
san adında biri Malimutpaşada 

çorap çalaı·ken yakalanmıştır. • 
DÖVMÜŞLER - Berber çıra· 

ğı Antepli Cemil, Bakırcılarda her 
ber Fettah ile çırağı Osman Nuri 
tarafından döviilmüş, suçlular ya
kalanmışlardır. 

ÇAMUR KA YIGINA ÇARP -
Ti - Rizeli Ali kaptanın id:ıre 
etmekte olduğu Hilal motörü, ar
zuhal taşı önünde bir çamur ka -
yığma çarpmak üzere iken dümen 
kırmış ve taşlara çarparak delin -
miştir. Batmak üzere buluııa.n mo
tör cıvata fabrikası önünde bu.şt an 
kara ederek kurtulmuştm·. 

ÜZERiNE FENALIK GELMİŞ 
- Dün saat 19,45 te Beyoğlunda 
Meşrutiyet caddesinde 60 ya~h -
rmda bir adam yürürken üzerine 
fenalık gelmiş, yere düşmü~1ür. 
tfade veremiyecek bir halde Be · 
yoğlu hastanesine kaldırılmıştrr. 

SARHOŞLUK YÜZÜNDEN -
tnönü vapuru çarkçısı Latif, sar -
hoş bir halde Sirkecide halkı e~ra
fma topladığından yakalan'.lrak 
hakkında tahkikata başlanmıştrr. 

KAMYON TUTUŞTU - 400 
teneke benizn ve gaz yağc afo.~·ak 
Çubukludan Perşem bepazal'Ina 
gelmekte olan bir kamyon, P(1r -
şembepazarmda tutuşmuş, alrr,an 
tedbir sayesinde söndürülmü~. van 
gmın önü alınmıştır. 

MERDiVENDEN DÜŞTÜ -
Fatihte Kırçeşme mahallesin -

de bayan Halidenin evinde ml:;a -
fir bulunan bayan Şükriye, dün sa 
hah cam tavanı açarken ayai{r 
kaymış, üç metre derinliğ-ind~ki 
merdivenden düşerek ayağrn~3n 
yaralanmıştır. Yaralr Haseki h:~s • 
tanesine kaldırılmıştır. 

BtR ÜFÜRÜKÇÜ TUTUL -
DU-Eyüpte, Otakçılarda Çcl~bi 
mahallesinde avukat Bay Haliılin 
evinde oturan eski hocalardan Ya 
malı Nuri oğlu İbrahim, üfürfür • 
çülük yaparken yakalanmıştır. Ya 
nmda bir tütsü aleti, beşyüzfük 
bir tesbih bazı kitan ve deftede: 
bulunmuştur. Yamalı olğu tutulan 
bir zabıtla yakalanmış, adliyeye 
verilmiştir. 

J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

Samime asansör kapısına yum 
ruklariye vurmağa başladı. Bun -
dan da bir faide hasıl olmadı. 

Zil ikinci defa, üçüncü defa, dör . 
düncü defa çaldı; ondan sonra 
zırlaması hiç kesilmedi. Kapıyı 
açmak için Samimenin sarfettiği 
gayretler hep boşa gitti. Ayak ses 
leri işitildi. Gelenler mutlaka a -
sansörün ne olduğunu anlamak 
ve Feridi bir temiz haşlamak i~ -
teyenlerdi. Samime asansör kapı. 
sını açmaktan vaz geçti ve gözle
rini kapadı. Asansörün yine yuka 
nya doğru çıkmağa başladığmı 
hissetti. 

Rüyası burada dağıldı, netice 
siz kaldı .. 

Fakat yeni bir rüya manzarasi
le kaı~rlaştı. Otelin yemek salo · 
nunda oturuyordu. Hiçbir kimse 
kendisini tanımıyordu. Kıy af eti -
ni tamaınile değiştirmiş, sahte bir 
isim vererek başka bir oda almış 
tr. Esasen kendisi büsbütün ya -
bancı bir insandı. Şimdıi kocası 
Sadi bile gelip karşrsma otursa 
müsterihane onun yüzüne baka · 
bilirdi. 

Yalnız hararetten yanıyordu, 
müthiş surette susamıştı. Bugi.in 
masalar dolu idi. Her masada 
müşteriler oturuyorlar, yiyorl:tr, 
içiyorlardı. Hepsinin bardnkfarı 
dolu idi. Yalnız kendi masası boş
tu. Servis yapmak için hiç bir gar 
son Samimenin yanına yaklaşmı
yordu. Harareti dayamlamryacak 
derecede arttı. Su tedarik etm~k 
o kadar zor geldi ki : Yanındaki 
masalarda oturanlardan b ' r bar -
dak su isteyemezmiydi, bunu yap 
mak kolaydı, fakat Samime kendi 
sesini işitmekten korkuyordu. Bel
ki sesinden kim olduğu anlaşılrrdr. 

Acaba fısrld.ıryarak konuşsa ... 

Samime dudaklarım krmıl -
dattr, fakat sesini kimseye işitti . 
remedi; yemek salonunu doldu · 
ran bir vrzrltr şiddetlendi. O de -
rece ki Samime sesini işittirmek 

için mutlaka hızlı bağırmalıydı. 
Garson· onun masasına yaklaştı. 

Fakat o masada sanki hiç bir k!m 
se oturmuyormuş gibi Samimeyc 
bakmıyarak gelip geçti. 

Samime avaz avaz haykırarak: 
"B t· .. t d d' - ana su ge ırımz .,, e ı. 

Garson hiç aldırmadı. 
Birdenbire yemek salonunu de 

rin bir sükut kapladı. Samime, i -
kinci dıefa olarak : 

- "Su istiyorum ! ,, diye bağır 
dı . 

Müşteriler, başlarım çevirerek 
hayretle Samimenin oturduğu ma 
saya doğnı baktılar. Fakat Sami -
meyi görmüyormuş gibi davran · 
dılur. Omuzlarım kaldırdılar. Bi
ribirlerine "Acaba kim bağın -
yor?,, diye sordular. 

Garson, işitilen feryadıa hiç e
hemmiyet vermiyormuş gibi bir 
el hareketi yaptı. 

Salondaki vızıltı tekrar başla 
dı. 

Hiç bir kimse Samiıneye aldı
rış etmiyordu, kendisini susuzluk 
tan öldürecekler miydi? Samime 
nereden su tedarik edebileceğini 
ara~tırm'..l.k için etrafına bakmrlı. 

Bakarken bay Feridin, üzerin
de bir şişe şarapla, bardak duran 
bir tepsiie masa.iarın arasından 

geçerek gelmekte olduğunu gör · 
dl\. Ferit başım kaldırıp bir kere 
bile bakmadığı halde, Samime kal 

GECESl 
Bölem: ~5 

kıp bayı takib etmek rnzını geldi
ğini anladı. 

Yavaş yavaş ınaszsrndan kalk' 
tı ve Feridi takibe başladı, kadın 
yürürken, hiç bir kimseye sürtün .. 
meınek ve bu suretle kendisini 
belli etmemek için fevkal?.de dik' 
katli davranıyordu. 

Ferit yemek salonun can çıktı; 
Samime de arkasından. Ferit, ka
pıcının oturduğu gişemsi yere 
bakmadan ö~ünden geçti. Hiçbir 
kimse Feride nereye gidiyorsun 
diye sormadı. Samime hep onu 
takib ediyorC:u. 

Bay, üzerleıi bol halılarla dö • 
şeli olan merdivenlerden çıkmağa 
başladı. Birinci kata geldi, kori • 
dordan yürüdü. Bir mertliven rla· 
ha çıktr, üçüncü, dördüncü, beşin
ci kata kadar yükseldi. 

Samime, otelin bu kadar katı 
ve merdıiveni olmadığını bildiği 
halde nasıl olup da kat kat üstü -
ne çıkıldığmr rüyasında anlama • 
dan mütemadiyen oğlanın arka· 
smdan çıktı ve yürüdü. 

Bu çıkrş saatlerce devam etti. 
Sonu gelnıiyorG.ru. Samime oğlana 
artık dur emrini vermeyi düşün • 
dü. Bu düşüncesi derhal tesir etti. 

Bay yana döndü ve o katın her 
koridorunda ileriledi. Odalardan 
birinin kapısını açt! ve içeriye gir 
di. Smnime de onu takib etti. Ka.
pr gıcırdıyarQk arkasından ka • 
pandı Samime kendi odasınca 

bulunuyordu. 

Oğlan birdenbire kayboldu. 
Şarap şişesi masanın üzerinde du
ruyordu. Masanın etra{ııu!a ü~ 

erkek, Samimenin odadan içeriye 
girdiğinin farkında değildi. 

Hususi şişedeki kırmızı şarap. 
tan bardağa doldurdu. Ve barda· 
ğr dudaklarına götürerek ·Jir yu
tumcfa boşalttı. Ondan sonra bar· 
dağı yere frrlattr, bardak yerde 
parçalandı. Parçaların bulundu • 
ğu noktada kan kırmızrsı rengin· 
de bir ~arap yala~ı hasıl oldu. 

Rıfkı,. hoşnutsuzluğa delfilet 
eden bir bakışla Hulusiye baktı. 
Sait ise hafifçe içini çekerek kol· 
tuğuna yaslandı. 

Huliısi de cebinden bir şişe §a
!'ap bardağı çıkardı, ona ~arnp 
doldurdu. tsteıniyornmş gibi, ya. 
vaş ya.va~, yudum yudum içti. 
Ondan sonra., Hulüsi gibi o da 
bardağım yere ath. Bardağının 

ağzından yalnız bir parça kınldı. 
Bardağınm düştüğü yer kuru ha· 
yaldi. Rrfkr bir şeyler mınldanC:il. 
Samime, bu mırıltının iğrenç bir 
küfür olacağını tahmin etti. 

Şimd1 Sadi ayağa kalktı. Iü.ş.. 
larınm arasrnda derin, fena bir 
çizgi vardı. 

Sadi inliyerek inledi, Rıfkmın 
attığı bardağı kald1rdr ve ona ~a· 
rap doldurdu. Sonra, tereddüt e • 
derek bardağı dudaklarına gö .. 
türdü. !çerken bardağın kırıl• t:ı: 
rafından ~arap akryor, gömleğini 
ceketini, pantalonunu kirletiyor .. 
du. Saıiıi ~arabm hepsini içmedi. 
Karlehin içinde bir mikdar kaldr. 
Sadi bu artığr iğrenerek uzağa 
doğru tuttu ve hudutsuz bir ı:ztı .. 
rab belli eden derin, sert bir sesle: 

- "Eyvah, bu bardaktan çok 
kişiler içmiş!,, dedi. O kırık bnr 
dağı fırlattı, yere attı. Bardak, ta
kır tukur ederek bir kaç defa yu
varlandıktan sonra hıç bir tarafı 
kırılmadan durdu. Bardağın için
de kalan artık sarap da döküldü. 

(Arkası var) 



Bombalar SPOR 
DVN ve YARIN lililliflf!fından 

,( 

Mısır Kızılayına 
ait otomobiller 

Italyan uçaktan tarafından 
nasıl bombalandı 

Adisababadan dün gelen ha -
berlere göre Dagg·abur bombardı
manı esnasnıdB .Mısır Krzılayına 
ait sıhhiye otomobillerinin ltal . 
yan uçaklan tarafından bomba · 
1andıklan teeyyüd etmektedir. Bu 
haber "evvela bombaların Ame
rika~ Kızıl ~aç binasına düştüğü 
ve hır çok kımselerin yaralanma
sma sebep olduğu,, şeklinde ya · 
Yilmışsa da sonradan bombaların 
Mısrr Kızılayma ait sıhhiye oto -
m?billerine düştüğü tahakkuk et

---(5 inci ıayılaclan deıJam) 
ta güzel bir oyunla bire karşı üç 
sayı ile galip geldiler · 

ikinci kartılatma İzmirapor ile 
Şarkspor arasında idi. İ•mirspor
lular kolaylıkla Şarkspont 3 - O 
yendiler. 

Son maç Altay ile Altmordu a
rasında idi. ilk devrede Altay Al
tmordunun on kişi ve zayif olma
sından iıtifade ederek üç gol attı. 
ikinci devrede Altmordulular cid
den güzel bir oyunla Altayı çem
ber içine aldılar. Şanssızlık yü -
zünden iki muhakkak sayı ve bir
çok fırsatları kaçırdılar. Ancak 
iki gol atmaya muvaffak olan Al
tmordulular 2 - 3 ile mağlup ol
dular. 

YENt KtT APLAR 

Yeni ııldam 
F.Sf'ROYSB.l 
Haydar Rifat 

75 Kuruş 
No. 47 

irsiyetin tesirleri 
Tercüm~ 

Remzi Türker Nihat Kip 
'75 Kuruş 

No. 48 

Tevzi Merkezi: 
VAKiT Matbaası 

lstanbul 

• 

mıştir. 

!sveç Krzrl liaç hastahanesinin 
bk~ bardrmamnın brraktığı: ıztrra blı 
ah ısl~r henüz pek'. taze iken bu yeni 

ad~enin bu akisleri çok kuvvet
lendıreceği muhakkak sayılabilir. 

Ş. Karahisar, 5 (A.A.)"- Hal
kevi spor kolu üyeleri beş kilom.et- •·-·Mı-•u•fı•a•s•s•a•l•n•o-tl•u--• 
re mesafede T amzaraya dağ yo -
lundan ve yaya yürüyüşle bir gezi kanunumedeni 

HABEŞLiLER MiLLETLER 
CEMiYETiNE BAŞVURDULAR 

.. Çenevre, 5 ·ca:A..) - Habeş 
hükfimeti Milletler cemiyetine baş 
vurup, iki muhasım ordunun ne 

yapmışlardır. Üyeler burada çok 
güzel geçen bir av eğlencesi ter -
tip ederek iyi bir gün geçirmitler
dir· 

Güneş atletlerini.o dün 
yaptıkları müsabaka 

kısuretıe savaşmakta oldukları hak 
nda bitarafane bir tahkikat ya- Dün 10,50 de Güneş Kumkapı 

pılınasını istemiştir. İstanbul bö\gesi ile Yedikule a:a -
Habeş hükumeti, harb kanun- smda klüp atletleri tarafından gi· 

Iannm İtalyanlar tarafından na· dip gelme kros kontri müsabaka· 
s.ıl tecavüze uğramakta oldUğunu sı yaprlmıştır. 
haber vermek için gönderdiği mü- Müsabakaya yedi atlet iştirak 
teaddit notaları hatırlatmaktadır. etmiştir. Neticeleri şunlardır: 

Habeş hükUmeti, bu tahkikatın Birinci Avni 31, ikinci Ali 31. 
13 ler komitesi tarafından yapıl- 50; üçüniü Sadık 32; dördfüıcii 
:ua;gıı d}l~mektedir .. Zira ltalya Coşkun 35; beşinci Münir 36; al
a metı ım~~ _harbma amansız tmcı Mehmet 37 dakika. 
~evam edecegını matbuat ile bil- r -·-.................................... -. 
uıırdiği zaman, vaziyeti, heyeti u- . ·--.. ·-······· ............................. :·· ı= 

ınumiyesini tetkike gene bu ko _ !f Dr. Mehmet Alı :ı 
nıite memur edilmişti. P B • .. h H 
. Habeş hükumeti, bütün Afrika if evlıye mute assısı H 

kıt' asında hatır ve hayale gelmi - sa Köprübaşı: Eminönil han Tel: 21915fl 
Yen Vahl·m netı· el d ... b'l ........ ·-1111

•······················· ......... --..... .. 

Herhangi bir hadise esebebiyle ka • 
nunu tetkik ve o hadiseye mUteferri 
kanun hükümlerini bulup çıkarmak · 
taki müşkülat malumdur. 

Eserin sahibi. bu müşkülatı gider · 
mek içi (Her maddenin altına: Ka. 
nunu 1'" ~ ·.,ni. Borçlar, Ticaret Ka • 
aunlarında allka ve irtibatı olan) 
maddeleri hillasalariyle birlikte yaz. 
m1ı: tetkiki son derece kolaylaştırm1ş. 
tır. 

Hakimler. avukatlar, talebe, ve hu· 
kukla iştigal eden zevat aradıkla.rını 
derhal bulmakta güçlük çekmiyecel• 
lerdir. 

tliKft 
P.A. KROPOTKlN 

Ahmet Ağaoğlu 
344 sahife 100 Kuruş 

D. Y. No. 38 

c . er ogu.ra ı e - ······································--·-··=··· 
t ·• iıit\!Y~ .hatrr~sr D~ğı.ı Afrikada , ı , 

9 1 eCıfJ;lf!'l ıadesme ebedi engel teşkil 
e ~c~K: ?lan f ecayiin önüne geçil

rnesını Mılletler cemiyetinaen niyaz 
etmektedir. 
KIZILHAÇA KARŞI TAARRUZ 

DEVAM EDiYOR 
.. Adisababa, 5 ( A.A. )' - Dün · 

kü
1
. tarihli resmi bir tebliğdle deni
ıyor ki: 

0 
Krzılh~çlara karşr . taarruzlar 

evam edıyor. Bu sabah düşman 
U9ak1an tarafmdan bombardıman 
e<Himiş olan seyyar sıhhiye oto • 
mobili bütün sücl kamplardan çok 
uıakta bulunuyordu. Atrlan bom .. 
~alar, büyük hasarlar yapmıştır. 
. u otomobilde iki Mısırlı doktor 
ile doktor Refael ve asistanlan 
tki~giliz B. David Stokes ile B. Da~ 

ns bulunuyorlardı. 

C Olkemizde J 
Bir mahkum cezasını bitir

diği gün öldürüldü 
.F.SKIŞEHIR - Geçen yıl ra -

:!la-.~anda bekçi Kasnm yaraladı · 
gından mahkum olan Hakkı ce • 
z~sını bitirip çıktığı gün m~chul 
~:r adam tarafından öidürüıılıüş
tur. Hakkı fazla sarhoş olarak ar
k_adaşlan tarafından evine götü · 
r~I~rken, karanlık sokaklardan 
bırınden atılan kurşunla yaralan
ın~~' ~aldırıldığı hastahanede öl · 
muştur. Şüphe üzerine Hakkının 
~aralamış olduğu bekçi Kasım ya. 
}{alanmıştır. 

.. SEYHAN - Hırsızın biri hü · 
kumet dairesindeki icra odasmm 
. Pencere camını kırarak genel ~a· 
a:11anlık odasına girmekle burada 
~:~ masanın içindeki 60 lira ile 

1 ort tabancayı, icra pullarrm ça -
{/ kaçmağa muvaffak olmuştur. 

ırsız aranmaktadır. 
. IZMtR - Şehrimiz borsasında 

hır hafta içinde 5 kuruş 30 para
~~ 16 kun1şa kadar 4862 çuval 
t1ZUm •tı1mıştır. 

iBER_ 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

!ASPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur: 

Ambalaj ve komprimeferin 

üzerinde halisliğin timsali 
• 

olan EB markasını arayınız. 

.§~'· 
V') 
,t ı, 

•' 'ı o 
~ . 
' 

...... . . 
GUZEL ~s TALAR IAFA6lURS\N Z. 

101 istiklal Caddesi - Veresiye Satış 

J 

Muhammen bedeli 5000 lira olan lstanbul 50 inci mektep tamiri 
ve elektrotlar 12 - Şubat - 193(': Çilr§amba günü saat 15,30 da ita. 
palı zarf usulü ile Ankarada idar:; hinaıında satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 375 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve te!' liflerini ayni gün saat 14,30 a ka· 
dar komisyon l'eisliftine vermeleri lazımdır. 

Şartnameltt p•rasB olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpa~ada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(12) 

Muhammen bedeli 3750 lira olan 15000 tane ponelen telgraf 
izolatörü 11 - 2-1936 Sah gün•.ı saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alı nacaktır. Bu iıe girmek istiyenlerita 
281,25 liralık muvakkat teminatı ve kanunun tayin ettiği vesikalara 
ile tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kaclar komiıyon reiıliğine ver· 
meleri la:ırmdır. Bu i~e ait §b.rlnameJer Ankarada malzeme dairesin· 
de ve Haydarpatada T eaellüm vP. Sevk Müdürlüğünde parasız olarak 
daihhlmaktadır. (13) 

Istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
satınalma komisyonundan: 

ltlafifar ameliyatında kullarmak üzere 25 ton toz ·kükürt ekıilı.. 
me ile satın alınacaktır. 

A -Tahmin bedeli kilosu 27 kuruştan 6750 liradır . 
B - Kükürt şartnamesi lstarıbul Limanı Sahil Sıhhiye Merked 

Levazımından parasız alınır. 

C - Eksiltme 10 - lkincikl.nun - 936 Cuma günü ıaat 15 de 
Galatada Kara Mustafa Paşa soka.tında lıtanbul Limanı Sahil"Sıhhi
ye Merkezi satınalma komiıyonu"ldo. yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E -- Muvakkat teminat parası 507 liradır. ' 
F - Eksiltmeye girecek olar larm 9 5 seaeıi Ticaret odaır vesi .. 

kaar göstermeleri lazımdır. Mevsim başlangıcından şimdi
~e84k5t\dar satılan üzüm miktan 

' 87 çuvaldır. 

idare ambarında mevcut takriben altı yüz kilo eski kurıun 
boru pazarlık suretiyle satılacaktır. ihalesi 10 - 1 - 936 taYi· 
hinde saat 13 de Galatada Çinili Rıhtım hanında Tahli&iye 
Umum Müdürlüğü Satınalma komisyonunda yapılacJktır. istek
lilerin sekiz lira teminat paraHnı idare vezneıine yatırarak 
bildirilen vakitte arttırmaya girmeleri ilan olunur. (11) f 

G - lıtekli!erin ıaal 14 e kadar teklif mektuplarını Komiıyon& 
vermeleri lazım.dır. · ( 8076) _j 
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lzmir Sür'at l'olu 
IZMIR vapuru 7 ikincikinu .. 

SALI günü saat 11 de IZMl-
RE kadar. (31) 1 

İzmir Sür'at, Mersin Sür'at 
Ayvalık, Karabiğa, Bandırma 
l.-.ı.rı:•n yola KahYe kakları 

'Jliı 'ftmına kadar pazarlık 
etiyle kiraya verilecektir. 

lateklilerin teraiti öğrenmelc 
üzere her gün ve pazarlık için 
de teminat parasiyle 7-lkin
cikinun-936 Salı ıünü saat 
15 de idaremiz iıletme ıubesi
ne müracaat etmeleri. (51) 

• Uf klar 
N EO N'un ne olduğunu kımıe daha 
bilmiqor I 
Fakat, tatlı ve kuvr1etli olan bu ışılın 
cazibesini kim hıssetmemişt" ? 
Her renkte ve her şekildeki harfler 
ve resim.erin karanlık ıçinde ııılda
masının kim sıhrrli tesıri altında 
kalmarnıştır? 

Bu ış• kla qo dan geçenlerin gözleri 
teshir ediimiştır. Zorla kendini o/cıı .. 
tur, zihni ezber/emeğe mecbur eaer. 
Herkes bilir ki, r~klam muvaffaki-
1Jelin cambaz lahtt;ısıdır. 

o 
da, reklamın harikulade aıetidır. 

Tereddüd etmek, kaybetmektir, işleri kaçırmaktır. 
Bugün çok af ağı fiati, ehemmı yetaiz sarfiyatı ve dehşeili ilin lesi riyle ıizi i.leme tanıtir. lıminiz binlerce kitinirı aklında aletten 

harf gibi yazılı kalır. Malınızın markası herkes tarafından bellenir. 

Tereddüd etmeyiniz, SATiE' de 
iyi Tenvirat Büroıuna müracaat eclinia._Slsia taıraf1D1zdan Mçl»ir taahhüdü icab et:ti ... •lniMn pTOje fıaZ11'1trlar. 

Adres: Necatibey caddesi, Salıpazarı - Telefon: 44962-3 

12AYVADE ile Veresiye 

1-ler türlü gaz veya benzin 
lambalarınız için yalmz 

"DEGEA,,
1 

Marka litilleri lıullanınız 

Arzu ettiğiniz tam ziyayı veren 
ve aradığmız dayanıklığı temin 

eden yegane fitillerdir. 

Her lauıuıta ıizi memnun edecek 

''DEGEA, 
Fitillerini 

Kullanınız 
Her yerde satılır. 

Taklitlerinden sakınınız 

KATRAN HAKKI EKREM 

-
DAY e<ıjv,NC: aioc Q•OI 

AJ.TIN GÖ10L 

<:t1iK "'&pRuv,· v.Aro• 
tıcAı:ı~ıCA Mİ\.'fO ... LAR. v•ıı:ıoı 

1 
Türk hava kurumu piyanso dink ı 

törlüiünden: 
-------------------------.:.-...... 936 yılbap piyanıosu ketide liıte · 

Yozgat ilbaylığından: 
Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: sinde üç bin lira kazanan numaralar ara· 

sında (15298) nunıara ıehven (16298) 
olarak çıkmııtır. Binaenaleyh (15298) 
numaralı bilet hamWerinin ikramiyele 
ni almak üzere direktiSrlüğe müracaat 
eylemeleri lüzumu ilin olunur .. 

,_ __ Yeni çıktı --... 

Ulç'ln 111 D 
NdlablrlalEl1e r.,.. .,. ....... 

:IO K111111 

Evsafına uysun ve bir taneaine (20~ Jnırut fiyat.biçilen (14.7D~ 
çift piıLmuk ipliii çorap kapalı sarf tan i)&a&rhia tahvilea 7 - l -
936 Salı ıünü ıaat (15) de satın ah nacadır. lıtelcliler f&l'blameJi ._. 
misyondan parasız alabilirler. 

Puarlıla ~ (ati) ltra (~ ~ilk:.~-. 

bu •• ,. banka awldaha o. .... llln .. aaatbade ·-·-·· ma c.neı Komutaahiı Karalqa•Jd ._UIJll .. ..__..._; 
(IOOI) 

Sahibi: ASIM Uı - :Vüıt Jlat"'uı 


