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him görüşmeler 
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Bize nasıl 
• 

menı 

köy Öğret-
13.zım? 

Şimdiqe kadar köylerimizin ancak 
sekizde, onda birinde mektep açıla
biliyordu. l' eni usulle beş on yıl 
içinde bütün köylerimize öğretmen 
yet iştir ilecekt ir. 

Bugüne kadar köylere öğretmer.} 
olarak gönderilen gençlerin hemen 
hiç biri yerlerinde bir kaç yıldan faı. 
la kalmıyordu. Sonra bu öğretmen. 
ler cocukları, köylerde asla tatbik 
tne,•kii olmıyan nazari malQmat il.• 
llleşgul ediyordu. Bu türlü malılmal 
ile yetişen çocukları gördükçe köylü. 
~.'._r: "Okumak, yazmak, bir çok şeyle:
ogrenmek... Bunlar pek ftl!. Fakat 
ile Yapa1rm ki, bunlar bizim istediği. 
~iz, işimize yarar şeyler değil.,, diyor. 
tr~ı. Onun için ilk tahsilden köy. 
erımizde hiç bir fayda hasıl olmu. 

Yordu. Bununla beraber, ameli ha. 
Yatta faydasız olan bugünkü tahsil 

usulünü yaymak için devlet milyo·1. 
lar Vf' milyonlar feda ediyordu. B•; 
türlü bir usul ile köylerimizin ancak 
sekizde, onda birinde mektep açılabi. 
liyordu. Fazlasına imkan bulunam·. 
yordu. 

Halbuki Eskişehirde yapılan de. 
neme usulü tatbik edilerek köy ög. 
retmeni yetiştirmeğe başlanınca oıı 

vaziyet tamamile değişmiş olacaktır 
Beş on yıl içinde bütün köylerimiz? 
birer öğretmen, hem de köylülerimiz\n 
muhtaç olduğu vasıfları haiz oğret. 
men yetiştirilecektir. 

ASIM US 
(Başmakalemlzln tamamı 6 ncı ııahi!ede) 

~nf er:üı peşinden: j tiilrır.ı~~ 
Nasıl selam 

vermeli? 
'Son zamanlarda Fransa.da şap'ko çı. 

~7'arak Belôm ~k ııaulü aleyhine 
,,.T' cereyan ba§l.adı. Bunun sebebi bıt 

1 ~ .>CINll•••• ,._, ~I lfk>UU ~oll fı.tÇ 
1'o,. gitmıiyecek bir menşeden gel. 

~ir: Vaktile bir adam mücadele. 
h... »u:ığlılp olduğıt zaman ba§tnı ~r~ 
~unu hasmına doğru u:xıtır: "işte 
~ m., istertten bir kılıç darbesile ko
-ze: ı,, dermiş. işte bu tarzda gösteri. 
ile teazimiyet ııe esaret ~areti zaman 

aeıam §ekline girmiş! 
~ 11 aldkat halde insanlığın hukııkU 
&ı 'nına ihtildZ yapm1§, insanlar ara
le '1dcı mü.savat fikri yolunda mücade
~ etm.i~ kcrhangi bir milletin efradı 
ti'lı~: "işte başım, istersen kesebilir. 
tek; .nıanasına gelen bfr tavır ııe ha
~lc tı medeni bir sel.dm işareti ola. 
li'rt.1ca 'kabuz etmek biraz garip oluyor. 
~k t Şapkayı Ç1kararak seldm ver. 
~aki :ıt8ulü d-Oğm değflse ne yapmalı' 
tılğ ~lde temenna mı etmeli, yahut 
tıı ;zı g6ğüs üzerine mi koymalı, yok
~ 1nı.tınl.ar, yahut ltalyanl.ar gibi 

eli tıe kolu havaya mı kaldırmalı1. 

~ Hasan Kum~ayı 

ı~~;,. .J • • .. -
"e ıncır uzum satışı 

lıını 
lııı lla r, 22 (A.A.) - Sekiz kuruş o. 
)aı ti tadan 22 kuruşa kadar 7811 çu. 
~darz:U~ ve 7,30 paradan 16 kuruş.ı 
~ 2;}:) çuval incir satılmıştır. 

\a~ evsırn başlangıcından bugüne 
'tıttr: satılan üzümler 342012 çuval, 

er de 175087 çunldır. 
~ 

•2""4-v- - - - - ....... -~ _.Y~~!L.Aı<L ,_, 

Bugün 
Nefis bir &§k hikayesi 

~ Serab Hanım 
~~arı 
11 illckı SUha Gezgin 

(Dördüncü Sayıfada) 

ke,,f . 
" ıc;n hastalanma 
~ nedir? 

~~~~ k Riizel fantezi bir yazı 
~eder.: 

l1Uc111et MUn ir 

'· _ (UçUncil Sayıfada) 
Lt~~ 

Belçika kralı fle evleneceği söylenen 
f)TC'n8e8 Adel.aid 

Belçika kralı efllenigor 
Sof yadan bildiriliyor: Viyanada 

çıkan (Telgraf) gazetesinin Istok. 
holmde çıkan Avton Bladod gazete. 
sinden alarak yazdığına göre, Belçi. 
ka kralı Leopold, önümüzdeki büyük 
yortular esnasında Arşidük Ottı> 

Hab~burgun kız kardeşi Prenses Adc. 
laid ile evlenecektir. 

Çinde muharebe 
oluyor 

Pekin, 22 (A.A.) - Çengtunun gar. 
binde Suyuanda yapılmakta olan mu. 
harebelerin ilki Çinli müdafilerin bit' 
muzafferiyeti ile hitama ermiştr. Mü. 
tecaviz]er Çengtu üzerine doğru ric!lt 
etmP-kte olduklarının işaretini vermis .. 
sayılıyorlar. 

Huna mukabiJ, cenup mıntakasrn. 
daki mutaarrızların Pingtiçuana doğ. 
ru olan ileri hareketlerinde terak!<i 
etmiş oldukları zannolunmaktadır. 

Yarı resmi Çin ajansr. mütecavı7 
kuvvetlerin miktarını 23.000 kişi bh. 
min etmektedir. 

Mongul menabiinden öğrenildiğinf' 
göre, Mongul kuvvetleri, şimdiy<' 

kadar muharebeye karışmamışlardır 
Muharebeleri yapanlar Uang çetele. 
rinfn şefi tarafından kumanda edil. 
mekte olan Çinli silahendazlardır. 

Fas ilik/al ;stiyor 
Fransız !<'asında başlıyan hadise. 

lcr lıüyümüş ve bütün Fasın ayaklan. 
ma ,, şekline girmiştir. 

~ümayişlerde polisle nümayişçiler 
arasında kanlı çarpışmalar olmuştur 

Ayaklanan halk, General Franko 
nun lspanyol Puına istiklal vaadet.l 
tiğini öne sürerek Fransız Fası için 
de !stikla.1 istemektedirler. · 

1 Kominızme karşı mücadele 
birliğine laglltere girmiyor 

Von Ribbentrop'un Londra 
iyi bir netice alamadığı 

seyahatinden 
söyleniyor 

Paris, 22 (A.A.) - B. Edenin La. 
mingtonda söylemiş olduğu nutuk, 
gazeteler tarafından müsait bir su. 
rette kar~ılanmıştır. Gazeteler, in. 
giliz hariciye naznının sözlerinde+d 
vuzuhtan dolayı memnuniyet ibrat 
etmekte müttefiktirler. 

Echo de Paris gazetesi diyor ki: 
B. Edenin bu defa söylemiş oldu. 

ğu söıleri 1914 senesinde bir lngili.r. 
hariciye nazırı ~öylemiş olsaydı Av. 
rupa felaketten kurtulurdu. 

Fransa, tekrar pek müsait bir va. 
ziyet karşısında bulunuyor. 

Ami du Peuple gazetesi diyor ki: 
B. Eden, söylemiş olduğu nutukla 

Alm.1nyaya garbi A vrupanın kapıla. 
rmı kapamıştır. 

Oeuvre gazetesi, başmakalesinde 

7-:-:::--:-=:'":'.'::=-:""-:-"'"~-:-~~~-:-~ 

şöyle diyor: _ . 

"Jngiltere, garbi Avrupadaki mil. Madrit mvannaa askerler aç Ç,()Cltkl.ara yiye,cck veriyorlar 
Jetlerin sulhun tensikine iştiraki ka. 

:;:.::7.~::!0;ö,:•Y:.s!~;®.~i::!ı;: Asiler bozquna uğramak 
olduklarını bildirmişlerdir. Şimdiye 

k~dar ~aın.~z faşistler söylemişler. telılı'kesı·nde mıc ? 
dır. Soz soylemek sırası demokrat • 
devletlere gelmiştir.,, 

Madam Tabouis, aynı gazetede 
şöyle diyor: 

Yağan yağmurlar yüzünden 

"n. nn,1. ..... t. ............ Lcnul&o o•t ... rc.~l, 

Almanya için tam bir ilJAs ile netice. 
lenmiştir. B. Ribbentrop, son gün. 
lerde B. Eden ile kısa bir mülıi.kat 
yapmış ve lngilterenin Berlin tara. 
fından teklif edilmekte olan komüniz.. 
me karşı mücadeleye iştirak etmesi 
Uizım geldiğini söylemiştir. Zanno. 
lunduğuna göre, B. Eden bu davete 
katr surette menfi bir cevap vermiş. 
tir. 

Tayyarelerinin faydası kalmadı 
Bir lngiliz gazetesine göre Madrit 
bir kaç qün daha düşmzse General 
Franko'nun vaziyeti müşkülieşecek 

lzmirde bir şölen 
lımir, 22 (A,A.) - Şehrimizdeki 

Sovyet konsolosu tarafından dün ak. 
şam İzmir gazetecileri şerefine kon. 
solo.shanede bir şölen verilmiştir. Şo. 
Jen geç vakte kadar devam etmiştir. 

Barselon 22 (A.A.) - Röyter ajan
sının aldığı malumata göre, şimdiye 
kadar Aragon şimal cephesindeki hü
kfunet kıtaatının kumandanı olan al
bay Vilabanm yerine kumandan Lueg
so Gomez Garcia tayin edilmiştir. 

Asilerin muhabere ve muvasalaları 
kesilmiş ve düşman büyük zayiatla 
tardedilmiştir. 

Şiddetli yağmurlar Aragon cephesi
nin diğer kısımlarmdakl harekata ma
ni olmuştur. 
AStLERtN BtLDIRDlÖlNE GöRE 

Salamanka 22 (A.A.) - Resmi teb
liğde, şimal ordusu cephesinde on be-

Dünkü futbol maçları 

F enerbahçe Beşiktaşı 
2 - O yendi 

Güneş Eyüple berabere kaldı 
Vefa Topkapıyı yendi 

Fener - Be§ikta§ maçında Fenerin sayılmayan ilk go?iı 
(Yazısı dördüncü sayıfamızda) 

§inci fırkanın hükfımetçilerin mütead
dit hücumlanm tardettiği bunların 150 
ölü verdikleri keza Villamuevada da 
hükılmetçilcrin def edildikleri bildiri
liyor. 

Espinos de los Monteros cephesinde 
asilerin Vallego mevkii ile Villa Mayer 
tepelerini işgal ettikleri bildirilmekte
dir. 

Yedinci fırka, Madride hükfunetçile
rin müteaddit defalar Kastet de Monk
loaya ·ve asilerin Kasa de Kampadaki 
mevzilerine tanklarla hücum ettikleri 
ve fakat mühim zayiatla tardedildikle
ri bildiriliyor. 

Asiler dört tank ele geçirmişlerdir. 

MADRlT BİRKAÇ GüN DAHA 
DÜŞMEZSE 

Londra 22 (A.A.) - "Sunday Ti
mes,. ga.z.etesi yazıyor: 

CSonu: Sa. 2 Sil. 5l 

Sovyett'er Birliğinde 

Suçlular idama 
mahkum edildi 
Moskova. 22 lA.A.) - Tass ajan.. 

sın dan: Mosibirsk mahkemesinde 
miıttchim Stuklin, hafi celsede söy,. 
ıemiş olduklarını mahkemede aleni 
olarak itiraf etmiştir. 

Müttehim, Centralnaia madenin .. 
de kundakçıhk etmiş ve bo hususta 
ecnebi bir devlete mensup bir şahıs. 
tan talimat almış olduğunu söylemiş. 
tir. 

Mahkeme, müteakiben beş mütte. 
himi daha isticvap etmiştir. Bunlar, 
kundakçılığın ve tahrikatın mensup 
olduklarr mukabil ihtilal grupları ta. 
rafından tertip edilmiş olduğunu söy. 
lem<"ktedirler. 

IDAJIA AIAHKUJtJ EDiLDiLER 
Moskova, 22 (A.A.) - Novisibirsk 

davasında methaldar dokuz suçlu, 
Alman mühendisi Stikling de dahil 
oldu~u halde, ölüm cezasına mah .. 
kum edilmişlerdir~ 
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man - Japon anlaş
ması üzerinde 

Fr sanın Tokyo sefiri Japon hükü
metine bazı sualler sordu 
Bir Sovyet gazetesine göre 

-Japon anlaşması Avrupa 
iç·n de bir tehlikedir 

Tokyo, 22 (A.A.) - Franaıs ıefi -
ri, hariciye nazın muavini M. Horinti'yi 
ziyaret ederek Japonyarun bazı ecnebi 
devletleriyle olan münasebetleri hakkın
da bir takım sualler sormuştur. 

Fransarun uzak §ark meseleleri hak
kındaki hattı hareketine dair toru~an bir 
suale cevaben Fransız sefiri, Parla hU.. 
kQmetinln prkf Asya devletleri iıine 
kat'iyyen kanımamak azminde olduğu
nu s8ylettıiı ve Frant&l% - Sovyet misa
lanm tamamlJe garba alt bir itilif ol -
dutunu tekrar etmlıtir. 

İyi malilmat almakta olan mahafll, 
Fransıs sefirinin bu mllrac:aatının sebe
bi, resmen tekzip edilmit olmalanna 
rafmen, komilnizme kruır bir Alınan -
Japon veya Japon - Alman - İtalyan 
itllUı mevcut olduğuna dair ortada do
lapn pyialar olduğunu beyan eylemek
tedir. 

İtalya sefiri M'. :A'uritti de hariciye 
mUstepn ile glSriişmÜ§ ve İtalyanın ge
neral Fıanco'nun hUkfunetini hukuk.an 
~ olduğunu bildirmittir. tki dev -
lct adamı Avnıpaya ait meseleler hak -
kında noktai nazar teatisinde bulun -
mu§lardır. 

JAPON tMPARA TORUNUN KAR
DEŞi BERLtNE NiÇiN GtDtYOR7 

Berlin. 22 (~.A.) - Salahiyettar 
nuhııfilrt,. MHr~tln•"'"' lr.. .. ,. ... ı ... ı .. .... 1-

da Berlini ziyaret edeceği §ayi.asr dola
ymllo ıu beyanatta bulunmaktadır. Mi -
ki.donun en kfiçük kardeşi olan Prens 
~itibu, ilkbaharda fn&ilterc Kralı Seki
zinci Edvard'm taç giyme merasimin -
i!o hazır bulunmak ü.lere Londraya gi
~ecekttr. Prens Londradan avdetinde 
~vrupanm muhtellf payltahtlanna ve 
bllbassa Pariı, Roma ve Berline ufra • 
yaeaktır. Şu halde Mikadonun kardeıi
nln 1936 klnunuevvelinde Berlinl d -
~ret etmeıl mevzuubahis değildir. 

JAPON - AL!dAN ANLAŞMASI 
YE AV:RUPA 

Molkova. 22 (A:.i\.) - Tasa ~janaı 
l:>ndirlyor: hvcsttya gueted "Banp 
kargı Alman - Japon komplollu,, bq -
h~ altında neırcttiğl batmakalede u -
cllmle ıunlan söylüyor: 

Atikfirdır ki komilnizme karşı mil -
cadele, Japon - Alman gizli blokunun 
hakikt mahiyetini gizlemek için bir ba
hanedir. Bu, baııta memleketlerde ve 
bilhusa Sovyetler Birliğine ka.tıı olan 
iki emperyalist ve ilhak aiyasaaınm ha· 
ıanlması için akdetilmit bir asked itti
faktır ve her iki kıtaya da ~amil olma
sı icap eder. 

Bu ittifak hem Japonyaıun, İngiliz 
imparatorluğu ve Amerika muvacehe -
sindeki tehdidini ve .hem de B. Hitlerin 
köle olmaya muvafakat etmiyen bUtün 
Avrupa mi.ivaceheııindeki Alınan tehdi· 
dini kuvvetlendirmektedir. Bu ittifak 
İngiltereyi Fransaclan ayırmak ve Fran
ıayı da Sovyetler Birliğinden ve doğu 
Avrupasındaki mUttefiklerinden ayır • 
mak için Hitlerin bir hilesidir. 

Alman - Japon ittifakı hiç tilphe -
eb bugUnkU beynelmilel vaziyetin en 
feci unsurlarından birini teşkil etmek -
tedir. Bu ittifak harp kuvvetlerinin teş
kilatlanmakta olduğunu ve banşm her 
zamandan daha ziyade tehlikede oldu -
ğunu gösteren beliğ bir mukaddimedir. 
Harp kuvvetlerinin bu seferberliği, pa
ılfik memleketlerin, kollelctif emniyete 
taarruz edenlere karşı kendi memleket
lerinin ve barışın mi.iessir surette mü -

dafaasını her zamankinden ziyade istil
zam etmektedir. Bu kavfivet. aimdive 
kadar olduğu gibi, bundan böyle de Sov 
yet diplomasisinin faaliyetine mevzu ol
makta devam edecek ve bu faaliyet her
hangi ıartlar altında olursa olsun her 
tUrlU taarruza karşı muzaffer surette 
müdafaaya amade bulunan memleketin 
sarsılmaz kuvvetine dayanacaktır. 

BiR ANLAŞMA YARI KALDI 
Londra1 22 (A.A.) - Reuter ajansı

nın Moıkova muhabiri bildiriyor: 
Sovyet hükÖmeti, Almanya - Ja -

ponya arasında .imza edildiği bildiri! -
mekte olan anti komUnist muahedeye 
mukabele olmak üzere, Sovyet - Japon 
balık avı anla§masmı imzadan istinkU 
etmlttlr. 

Japonlara Sahalin sularında balık avı 
yapmak hakkırun veren bu anlatma Ja
ponya için bilyUk bir ehemmiyeti haiz 
bulunmaktaclır, 

Fran$ıZ Dahiliye Nazırı gömülürken 

Fransa'da nümayişler yaplldı 
Patis, 22 (A.A.) - Salengronun 

Llllede gömülmesi münasebetile, Pa. 
riste halk cephesl komitesi tarafın. 
dan tertip edilen alay, büyük bir in. 
tiznm içinde şehri lmtetmiştlr. Çocuk. 
Jardıın mürekkep grup "Kahrolsun 
harpı., nidnlarile Nn yon meydanın 
dnn geçmiştir. 

Çok kalabalık bir eski muharipleı 
grubu çok alkışlanmıştır. aden ame. 
lesi geçerken cumhuriyet İspanyası 
lehinde bağırışmalıır bilhassa çoğal. 
mıtıtır. Bir lspnnyol ba)•rağı alayın 
bütün güzergahında çok alkışlanmı . 
tır. 

Saat 18,45 de, geçit, içlerinde bir 
çok homiinist bulunan Paris ve ban. 
Jiyö gruplarının geçmesile nihayet 
lıulmuştur. 

'l'ezahUratçdar bundan sonra gare 
gitmişlerdir. 

Bu akşam, bu tnıntaka.nın her ta. 
rafında maden sanayii amelesi grev 
ilan etmişlerdir. Saat 12,50 de ame. 
le işi bırakmış ve fabrikaların ekse. 
risini işgal etmiştir. 

BAŞVEKlL NUTUK SöYLEDl 
LiUe, 22 (A.A.) - Dün akşam be • 

tediyede Salangronun tabutu Ö!llinden 
binlerce halk ve muhtelif heyetler geç· 
miştlr. 

BugUn saat birde cenaze merasimi 
yapılmt§ ve Leon Blum heyecan veren 
bir nutuk ıöylemittir. Nutuk biltiln şe
hirde hoparlörle neıredilmiıtir. 

B. blum, Salangronun hayatını ve i!; 
bakanhğmda yeni nizamı kanuni nizam 
la telif vaıifesindcki ağır yüküni.i kay -

Orta Avrupada 

Görüşmeler 
devam ediyor 

Viyana, 22 (A.A.) - Gazcteler!n 
haber verdiğine göre, Alman dış iş. 
leri bakanı Baron von .Neurath, ikin. 
clkanun bidayetinde Viyanayı ziyaret 
edecektir. llu haber, mUsalt bir şe. 
kilde karşılanmıştır. 
~!ACAR NAiBi ROMAYA VE 

VlfANAYA GiDiYOR 
Belgrad, 22 (Hususi) - Macar 

kral naibi Amirnl Ilorthy yakında 

Romaya gidecek ve bir iki gün kal. 
dıktan sonra Viynnayn gelecektir. 

Aynı zamanda kral ve ınnlyetilc 
birlikte Romaya başbakan Daranyf 
ve dış bakanr Kanya da gideceklerdir. 

/JlACARISTANIN SiYASETi 
Peşte, 22 - Macar Telgraf ajans,, 

Roma seyahati münnsebetile şunları 

bildiriyor: 
Macaristan1 bir taraflı t.'lhakkürn 

temayüllerinin tersine olarak, D1en. 
faatların kar§ılıklı uzlaşması esasına 

dayanan yaprcr bir barı~ arzu etmek. 
tedir. Bir çok münakaşalarında mev. 
zuu bah.c;olmuş olan teslihat mü"avi. 
Jiği hukuki meselesine gelince, Vi. 
yana konferansı, İtalya ile Avustur. 
yanın bu Macar isteklerine iştirak 
cttfklcrlnf göstermiştir. 

Macaristanın haklarını ne zaman 
ve na~rl fatblk mcvldfne koyacağı me. 
sele.c;i ise tamamen kendisine aft bir 
iştir. 

Alman iktisat 
Nazırı 

1 ahranda götüşmelerine 
başladı 

'fahran, 22 (A.A.) - Rayşbank 
.,.._,, .... v. u n. o .. ı ...... 1u, uuu .ı:ran mııu 

banka direktörü ile iki saatlik bir 
görüşme yapmıştır. B. Schacht, bun. 
dan sonra parlamento başkanını zi. 
yaret etml~tir. 

Dit itleri bnkanı1 Rayşbank direk. 
törU şerefine bir akşam ziyafeti ver. 
mlştir. 

Faransa'nın Londra 
sefiri Paris'te 

Paris, 22 (A.A.) - Hafta ıonu ta. 
tilf ni geçirmek Uzere buraya gelmiş 
olan Franaanın Londra sefiri, dün 
öğleden sonra B. Delbos ile uzun u. 
zadıya görüşmüştür. Sefir, haUha. 
:zırd mevzuu bahsolan beynelmile1 
meseleler hakkındaki İngiliz hattı 
hareketine dair toplamış olduğu ma. 
lumatı bildirmiştir. 

Sallhlyettar mahafil, bu mülaka. 
tın hususi bir siyasi ehemmiyeti ol. 
madığını beyan etmektedir. 

ltalqanlor Habeşistan' da 
ilerliqor 

Roma, 22 (A.A.) - Batı Habeşis -
tanda harekat yapan İtalyan kıtaatı ça
buk ilerlemektedir. 

Gazeteler hiç bir tarafta bu Uerleme
lere dddt bir mukavemet gösterilmedi· 
fini ve bilhassa Gimma sultanlığı hal -
kının kıtaatı şevk ve heyecanla karşı -
}anmakta olduklarını bildiriyorlar. 

ADISABABADAN FRANSIZ 
ASKERLERi ÇEKiLDi 

Paris, 22 (A.A.) - Adisababadan 
bildirildiğine göre, Adisababa - Cibuti 
demiryolundaki Fransız menfaatlerini 
korumak Uzere Dircdaua'ya gönderilmiş 
olan Senegalli si1ahendazlar Franıız So
malisine dönmi.işlerdir. Adisababa Fran 
ıız elçiliğini muhafaza eden askerler de 
Cibuti'ye döneceklerdir. 

Ne güzergfihta, ne de nlny dnğı. 
lırkcıı hiç bir hadise kaydedilmenıl . 
tir. 

detmiş ve Salangronun gayretlerini bu ____ ıcıı::ı ___ _._._. ___ _ 

],ille, 22 (A.A.) - Saat 17.~0 da el. 
}erinde kızıl bayraklar ve pankartlar 
bulul!an te7.nhüratçılnr grupları nlav 
halinde Lille'in biiyük meydanına gel. 
lşln datrtılmı olıtn bir müfrit 

sağ renahı grubunun binası önündr 
hasmane bağırmada bulunmuşlardır. 

vazifeyi ifaya ha .. retmiş olduğunu bil • 
dirnıi§tlr. 

Bosbakan Salangronun alçı:ık bi:- if -
tirnyıı kurban gittiğini kaydeylcmiştir. 

l\1ECLlS YENi KARARLAR 
ALACAK 

Paris, 22 (A.A.) - M. Paul Faure, 
matbuata ait yeni bir nizamname vücu
da getirmek ve gazetelerin varidat mem 

balarının il&nını mecburi kılmak, bunla
rın bir takım devlet adamları hakkında 
zemmU kadihte bulunmak, onları manen 
öldUrmek teşebbUslerine mani olmak i
çin soayalistlcrin l'iynn ve meb•usan mec 
lislerinde sarfedecek!eri faaliyete, radi -
kal sosyalistlerin mUzaherette buluna • 
cnklarım bildiren M. Dnladler'yi alkı§ -
lamııkta olduğunu söylemiştir. 

tehiikesinde mi? 
Yağan yağmurlar yüzünden 

Tayyarelerinin faydası kalmadı 
(Üsttarafı 1 ncide) ' General Frankonun Jspanyol Lej> 

Ma.drit, birkaç güne kadar düşmeye- etranjerinin müessisi olan Gen~ 
oek olursa general Frankonun vaziyeti Astroy'a İspanyanın bütUn hartcı 1 
müşkültcşecektlr. Rendisi payitahtın }erini tedvir etmek vazifesini verııı 
muhasarasına devam ~ecburiyetinde olduğunu ve Generalin aynı zamli 
kalacaktır. Esasen, payıtahtın da ele . rı 
g mesinin ancak manevi bir kıymeti du rn11 tbun t ve pfopagan da ışlc. 
v~dır. Ka7..anılacak zaferin bahalıya de meşgul olacağını bildirmektedı~ 
mal olacağı ve harabidcn başka bir AIJIERIKA TEBAASINI Al~!ıfAtı; 
netice vermiyeceği kuvvetle tahmin iÇiN 
olunmaktadır. General Ftanl<o, mUhim 
mat ve harp malzemesi alarak Madritf' 
sevkctnıokte olan Barselon ~nrini 
muaheze etmektedir. General Franko 
bu hareketi "Rezila.ne,, diya tavsif 
ediyor, ediyor amma kendi yaptığı ti· 
caret de bundan aşağı kalmamakta· 
dır. 

Va§ington, 22 (A.A.) - Harici. 
nezr.l'etl, Madtlddekl Amerika seli 

Barselonu bombardıman etmek teh- mişt!r. 
didi, general Frankonun bu limanı 

ne H! Bar~elondaki Amerikan kottS 
losuna bir telgraf çekerek raydı 
gördükleri anda memuriyetlerini ~ 
rakıp hareket edebileceklerini bi1d1 

fiili bir surette abloka etmekten acit Hu münasebetle hariciye 
olduğunu göstermektedir. Her bitat-?1 şöyle demiştir: 
devletin yapabileceği şey. generalın nu hareketimizde hiç bir ifJ 
gemileri tarafından bitaraf gemilere mülahazaya tebaiyet etmedik. V 
karşı vapılacak her ti.lrltl hareketin 1 .ı ki k ıos~ 
korsanlık tellkki edileceğini iHln et• harp ıtmisi Barse onua on ° t! 
mektir. emriııe verilmiştir. Konsolos, çer 

TAYYARELERİN FAYDl\.SI memurları ve gerek Harselonda b111 
DOICTJNMIYOR nan Amerikahlarr bıı gemiye bindi 

Lizbon 22 (A.A.) - Asilerin Madrit bilecektir. 
cephesinde ilerlemiş olduklanna dair Parirı 22 (A.A.l _ Arnerlkıınrn f{

1 olan haberler, asilerle temas halinde 
bulunan mahafil tarafından tekzip ne torpitosu Roşfordan İspanyol ııu 
edilmektedir. rma hareket etmiştir. 

Diario de Llsbao gazetesinin asilerin BtR fNGtLtZ KRUVAZöRtt 
ne1.dindeki muhabiri, hUkftmet kuvvet· MAJORKA ADASINA GtTTt 
lerinin bilhassa Csrabanchel. usera. ve Londra 22 (A.A.) - tmı:iliz krU' 
Brumrero rnıntakalarmda çok şiddetli zöril Arethuse diln gece Banıeloıi5~ 
mukabil taarruzlarda bulunmuş olduk- Majorkad:ı.kl Palmaya hareket ct.rı1 
larını bildirmektedir. Havaların fena t' 

ır. 

gitmesi tayyarelerin ııs!lere yardımda Röyter ajansı, bu yer değiştirın r 
bulunma.sına mani olmaktadır. Tf'lefat hueıuıi bir chemıniyeti ha~ olrnadlJ\ 
miktarı, boyuna artmaktadır. Sokak· nı bltdirivor. 
lar yaralıları götUrUp g~tiren kamyon· ISPANYOL SULARTNDAKİ 
Jarla doludur. FRANSIZ GEMlLERf 

YENI TAYYARELER GELM1Ş ııt 
Bir İtalyan gazetecl!!l, general Va- Paris 22 (A.A.) - Bu sab:ıh ec ll 

Jeraya mUracn.nt ederek Sevillaya bir memleketlerde intişar eden bazI ıs.: 
takım tayyareler gelmesi yUzUnden berlerde Barseloıı.da bulunmakta ~;ij 
ul tayyarelerin mlktan artmıe oldu· Fransız gemilerinin İspanyanın ·ıııı 
ğunu bildirmiştir. General §U cevabı sularını terketmie oldu klan bildirı bt 
vermiştir: olduğundan resmi mahafil, bu Jıa .h 

._.7'._,.~~~~~~~ler. Kızılların t.av:varp. !er1!1 Y~~!'..2~.!!~ pc ~~vı 
tR LOSU Albatros muhribi yerine VaJmi (;_ 

B AVUSTURYA KON80 to muhribinin getirilmesinden ve ?r 
ÖLDÜRÜLDÜ lene kruvazörünün Palma de ?.itıJ0 

Salama.nka 22 (A.A.) - Burgos gitmesinden galat olduğunu nnvc 
radyosu BUJ?aodo.kl Avusturya konso- lemektedfr. ı; 
losonun ölclUrUldU~nU bildiriyor.. Aynı maha.ftl, Verdun torpito J!':J 

BARSELONDA YAGM.A! ribinin halen Allcante de bulundtı~J 
Perpıgnan 22 (A.A.) - Barsclondan ve ynkmda İspanyanın şark sahil

1
1 

alman haberlere göre oradaki Alman nt takip etmek üzere oradan ayrı B 
ve İtalyan tacirlerinin dükkanları ge- ğmı sövlemelrtedir. 
neral Franko hükumetinin Almanya ve ------------
lta.Iya tarafından ta.nmmıe olması se
bebile yağma edilmiştir. 
ASİLERE YARDIM ED1LMED1Gt 

MEYDANA ÇIKMIŞ 
Valancia 22 (A.A.) - HUkömet bi!' 

beyanname neşrederek Burgoe htikft· 
metinin İtalya ve Almanya tara!ındnn 
tanınmasına mukabele etmiştir. İşbu 
tebliğde bu tanımanın bu iki memleket 
tarafmdan asilere yapılmakta olan 
yardımı mevdn.nn ç:ıka.rmış olduğu be
yan edilmel~tedir. 
AMERiKA BARSELON KONSOLO· 

SUNU GERt ÇAôIRIYOR 
Vaşington, 22 (A.A.) - Dı~ işleri 

bakanlığı Amerikanın Barselon konso -
tosundan bir mektup almıştır. Bu mek
tubunda k'>nsolos, bu şehir mıntakastn
da bulunan Amerikalılara mmtakayı der 
hal tahliye etmeleri liizımgeldiğini bil -
dirdiğini haber vermektedir. 

Konsolos yakında vazifesinden ayrı· 
lacaktır. 

CESA VALESl(EZ iSTiRDAT 
OLUNDU 

Yunanistan' da 
Kral ve Kraıiçelerifl 

cenaze alalJı 
11 .ı\tina, 22 (Hususi) - Tab\l~ıı" 

ltal:pdan buraya nakledilen 111 ıJ 
veffa kral ve kraliçeler için dUP t;l 
yük bir cenaze merasimi yapıln\lf, 

llaş peskoposluk kilisesinde >"ttl' 
lan dini fıylne, lskt!nderi)'e P''; 
riyaset etmiştir. Kral, ,·eliaht, P~~~ 
ler, Başvekil ,·e nazırar. burn 
el~iler, ataşe mititer \'e na,·nııer~ ı 
yük~ek rütbede nişan hamilleri tı 
yinele hazır bulunmuşlardır. p ı 

Ayinin hitamında tabutlar, to~, 
rahn lnrtna konularak büyük 11:_1, 
mer.ısimle mezara nakledilıt11~, 
dir. Çok htiyük bir alay cen•1ıt ı' 
takl ::> etml~tfr. Yunanistanın Jtc

1
t 1, 

d 
• ,. 11 

rnf'ındaki klli~elerde de inı n, 
l\fadrid, 22 (A.A.) - llükum0 t y:tpılmıştır. . 

kuvvetleri, Cesa Valeskezi kati sunt. A.JIER//(A 11..E YUNANIS1A' 
te istirdat etmişlerdir. 

Yalnız. binadan, harabeden başka 
bir ~f>Y kalmamıştır. Çünkü yangın 
mnh"etmi~tir. llu binanın etrafında. 
ki Hl i~indeki muharebeler ~ok çet!n 
o!nıU'} ''e çok ki i ölmü~tür. 

ı 1 ikiiye edildiğine g(irc. hir an Asi. 
1 er hinnnrn aşağı katını i gn 1 ~tmi~. 
lerdir. Bu esnada 80 milis neCeri yu. 
kan katlarda hulunuyodr!rclr. 

\siler, mili-.leri teslim olma~n 

mec!>ur etmişler, kafma ırıalarını t1>. 
min i~in elbiseforini sormıı~lnr '"e a 
yak lmplarını c-ıknrtmı~lardır. l\ln!l 

mafih, 20 - ?1 te!!l'ini~nni ~l'<'P"; 

cıkan yanstınrlan milteve11it karga~<\. 
lıktan istifrr'n eden hu mfli~ler ka~. 
mağıı muvaffak olmn!Şlnrdır. 

ISPANl'ANIN HARiCi l.CJT,EUININ 
iDARESi 

Teneriffe, 22 (A.A.) - Radyo KJUp 

ARASINDA 
1 

·ı-ıt 
Atina. 22 (llususi) - Amcr~~' 

Yun:ınistan arnsında dün burıı . .o( . ıı•· 

ni !ıir ikamet muka\·elenamcsı .c:r 

edP .nf~tir. Bu muka\'clenin ec::~~ t 
. J:ıf• <lcvll't tebna~ının karşılıklı o ' ıt 

7.ivnde mazharı müc:;aade dc,·ıct . r 
asr hakkına malik olacaklarıd1 • 

An~a1a lik maçıa':..ı 
Ankara, 22 (Telefonla) --; .;e' 

de lik maclanna devam ediJrnıŞ 
klilp karşılaşmıştır. ,fi 

Gençler Birliği ile Kırıkktıl~i!)İ) 
Fındaki maç Gençlerin 8 - O gaucll 
ti ile bitti. Cankaya - Muhafızg g.,, 

çında da h~r iki takım 2 gol lttıııs" ~ 
berabere kaldılar. tlçüncü rnaÇ (1 sır 
tmordu - Demirspor karşılaşııı11tl,1\ 
Altınordunun galiblyetile nihaYe 
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K ey ·ç D lıa 
ma nedir? •• 

D-

Ar2u ederseniz bir kere de 
siz tecrübe edebilirsıniz .• 

Nakleden: 

Hikmet Münir 

Son gUnlerdc bana mlihim bir de.l 
ğlşiklik arız oldu. "Keyf için hastu. 
1anma,, illetinin müdafii kesildim .. 
Keyf için hastalanma nedir, bilir mi. 
siniz? Bunu makul bir şekilde yap. 
tıkça siz de zevkini bulursunuz. "Ma. 
kul bir şekilde,, diyorum. Çünkü bU. 
tUn insani zevkler gibi, bu zevkin ü. 
Zerine de fazla düşerseniz tabii, tadı. 
nı kaybeder. ldnre ile, itidalle ha. 
rek :t edeceksiniz. lşte o kadar .. 

lki Uç ~ün yatakta, yanınızda içi. 
lecek bir şey bulundurarak ve mu. 
hlttnb.in derin tekayyüdü içinde ya. 
§amnk, yabana atılır bir tat değil. 
dir. 

Hem benim işim, böyle ufak t~ 
fek fasılalarla bozulacak bir iş de 
değil. bir gazetecinin işi ne de olsa 
Yapılabilir. Elverir ki parmaklarr 
kalem tutabilecek kadar sağlam Ri. 
J\irli ve bozulmamı~ olsun.. Kim hl. 
1ir, belki modern bir şekilde yazıları 
kendi başına yazdırmanın da bir yolu 
bulunur. 

Yalnız şunu söyliyeyim ki. şu da. 
klkada keyf l~in hastnlanmış değilim. 
Vaziyetim ~u götürmiyecek kadar 
t,na... Keyf için hastalanarak bütüı. 
li!,·kJerini tatmak hatırımdan geçi. 
Yor, Fakat işte böyle bazı ı,ıısnai 
haller vu ki, baş edemiyorum. 

Bademciklerim var. Tuhaf de. 
fil ınt? Bademcik?. Bu kadar cirim. 
iliz bir şey için yatağa düşmüş ola. 
hm, .Bununla beraber eminim ki bir :un ~elecek, zamanla bunun mevcu. 
iyetınden bahsetmek ırülünç olacak 

lttıtc.. Bademcikler ortadan kalkıı. 
''·· .. '"" J.,.ı ...... ıu .• c. ""d'"""''"S'"· ~Ulll\.U 

afl~nım: Ne mazısı, ne bir şeysi 
~r.. Öyle zıp çıktı bir hastalık .. 

tselfl - bir mütehassısın ifade.sine 
:Öre - diğer hastahk1ar üz~rine 

Can yanması, keyf hastalarının en 
arzu etmiyeccği şeydit' sanırım. 

Acısı, hem öyle diş çektirmek ne. 
\.nJen basit bir hal değil.. Di · çeK. 
mek acır; çenenizin içinde bomba pnı 
lamı~ gibi bir eza duyarsınız. Duyar. 
sınız ama, neticede dişçi: "Oldu d:ı 

bitti maşallah.,, gibi bir tcbşlrde bu. 
lunur ve her şey biter. Ve bu, bir de. 
fayn mah.-,ustur. Fakat gelin hadem. 
ciğe... Vaziyet hiç de öyle değildir. 
Bu işte milyonlarca fazla eza var .. 
Siz Jıer yutlrnndukça bu acı kendini 
tckr:ırlıyor. 

Günde kaç defa yutkunursunuz'!. 
Yeni nes1in, o kadar keder ve dii~ün 
ce ile dolu olmıyan yaşayışı içind.· 
bu yutkunma fiili belki zorla ve ü. 
ziintüyle olmuyor. Ama dikkat edin . 
Siz de bir gün yaşlanabilirsiniz. Vak. 
tile hen de yutl<unurken sizin gibi nr. 
şeve kayıtsızlığa kendimi Hrmedim 
değil, Fakat zaman g-eçiyor. 

Bugün bundan o kadar çekiniyo. 
rum, o kadar itina ediyorum.. Amn 
biitün gayretime rağmen gene yut 
kunmağoa mecbur oluyorum.. lşt~ 

güçHik buradan başlıyor. Sanki b:r 
deste bıçağı merhamct.c;izce boğazımın 
ucuna. kadar hrzla çekiyor, .Elonrn 
tekrar geriye itiyorlar. Ye ben sırt 

üstü dü'}üyor. yatağıma kendimi b• . 
rnkıyorum. 

Bitti mi?. Hayır .. Baştmtn ucu.!' . 
da bir ses: 

- Kalk. Gargara yapaeaksm ! 
Yahu, bu işkence neden? BUtü'll 

hürriyetim, serbe~t hnyntımla bun:ı 
nftin mecbur olayım? Öyle, öyle amn 
'l,.u.\.lt:llh .. !f;:!... " ' -·"' -, •.:.: 4-t:... L .. u.•lu' ı 

Çt'kecek.'!!in i te .. 
Çocuklar, sİ7:e na~ihntim ol~un · 

bad~mciktcn S.'lktnmız. Ben ''kevf 
i~in.. ha~talansam hile, gene hu fı:ı: 
bademciksiz Jmsarm'lk niyrtinclevim 
Ve e/!er .... - aman, hir da ilin ~Usa 
nde edin. hınzır !'lıkıntı gene musal 
fat o1du: - Yutkunmak mecburly•• 
tfndeyim. 

1 Polis Haberleri] 

0nan teşhislerden bir ikisini söyliye. 
~ltı: • ·ikris'i ağır başlı bir arıza o1a. 
~le bilirler. Romatizma ise, azimkaı 

111h:ıt1ı ve dilnyanın yıllardanberi ta. 
eı:•gı bir debclleştir. Fakat badem. 
lt "· Bir hastanın odasındaki ~dii ---------------
~\·ayı bile bozan, berbat eden bir 

Y!. 

dı:ğer sadece keyf için hasta olsay. 
,. •Yatağımın yanıbac:mdaki masa\·ı 
"'e U -s • 
!ta t zeı süsler ve odama ne şirin bf~· 
.a arı 1.nra verirdim.. Fakat gelin ba. 
"'nıc· v lıa ıge... Bu menhus şey, tasarla. 
~: zevklerin hepsini alıp götürür .. 

t 8anı7., boğazınıza. tatbik edilecek 
lltlo b' . doı · ır sürü Aletlerle ve ilaçlarla 

&er a~. Ona sürülecek ililçlar, on!\ 
~1~llecek ildç1ar, onunla çalkana 

il. flar ıı:.. • 
1) :ır Ylsınr .•. 

lerı aha ister mt~iniz? :Menhus şe~·
Son" boyanmağa bile ihtiyacı vardır. 

;.hda ameliyata kadar gidersini'T. 
Sil•- ır alet var: Ucu düğümlü bi,. 

-ııla b • G tlı~ 
1 

entıyor. ene bir tanesi, nar. 
~}'df~~ makJneli tllf ek ara.~ında bir 
boıq • Ucu, boğazınıza c!nyanıyor. 
l>ldu:r bunun gerisinde ve hnstadatı 
hir ldça. emin bir mesafede, e1fnde 
~ille $tık topla işini görüyor. Kor. 
'll'rı~ bir şey de hani.. Yani doktor, 
~il ... muamelenin kendisine tathik " 

''''81 •. 
bl~'flın ne frrs.ıt vermiyecek kadar 

11 
1 hesaplı tutuyor. 

)' r, ~ bademcik işinin bir başka ttı. 
a tnsanrn canını yakmastdrr. 

Düdük çalan bir kadın 

Bütün mahalleyi 
telaşa düşürdü 
Evvelki gece saat 21 de Kadıköy 

Mühürdarda mahalleyi ve devriye po
lisleri heyecana düşUren bir hadise 
olmuştur: 

Bir evden Ustilste ve mUtemadiyen 
düdük öttUrmeğe başlanmıştır. Ses ge
len eve koşan polisler, kap1:vıı dayan
dıkları zaman düdük sesı kcsilmicıtir. 
Neticede dildUk çalanın 1zmnro ad;nd:ı. 
sarhoş bir ıra.dm olduğu nnlaşılmtş 
hakkında takibata başlanmıştır. 

DtJŞTtl::ıER - Feriköviinde Kuyu
lu sokağında Yeni Türk mensucat 
fabrikasında çalıaan camcı llii!'PYin 
ile Mahmut be~ metre yükseklikten 
düşerek yarnlanmışlardır. 

Hüseyin ifade veremlyccek bir hal
de Şişli hasttlhanesine kaldırılmış, bu
rada ilk tedavisi yapıldıktan sonra 
Cerrahpaşa hastahanesine nakledil
miştir. 

OTO.'l!OBIL ÇARPTI - Fındıklı da 
oturan Abbas oğlu Aliye, Tophanede 
şoför Şakir oğlu Tahsinin idaresinde
ki otomobil çarpmış, başından yarala
mıştır. 

Bazı berberler 

Diikanlarını dün 
kapamadılar 

Hafta tatili rtsmen kendi· 
ferine henüz &öylenmemiş 

Berberlerin hafta. tatili kanunu dün
den itibaren tatbik edilmeğe ba~lan· 
mıştır. Cemiyet, evvelki gUtı, bUtün 
berberlerin tat!l etmeleri lazım geldi
ğini bildirmişti. 

Buna rağmen bazı semtlerde açık 
berber dükkanlarına rastlanmıştır. 
Fakat bunlar, kanunun kendilerine Vi· 
15.yetçe henüz resmen tebliğ edilmemiş 
olduğunu ileri sUrmUşlerdir. Gelecek 
h.aftadan itibaren şehirde hiçbir berbe
rın açık bulundurulmaması temin edi
lecektir. 

Yalnız mezkfır kanun dolayıslle yeni 
bir şey ortaya cıkmıştır: 

O da berberlerin Belediyeden pa1..ar 
ruhsatiycsi almalarıdır. Kendileri için 
mil_him bir yekun tutan bu ruhsatiye
lerın kanunun kabuliinden sonra hlc
b!r ehemmiveti kalmadığına göre ver
dıkleri paraların Beledivece kendileri
ne iadesi tazım geldiği kanaa.tindedir
le~. Cemiyet bu hususta Belediyeye 
muracaat edecektir. 

Çimento ihtikarı 
Yeni bir komisyon 

toplanmak üzere 
Çimento ihtikftrını tetkik komisyo

nunun ilk yaptığı içtimada salahiyet 
meselesinden dolayı vaziyeti tetkik 
cdemiyerck dağıldı/fım yazmıştık. Şim
diye kadar yapılan konuşmalarda böy
le bir komisyonun teşkiline kanuni im
kan olup olmadığı ve aynı zamanda 
vereceği kararla kanuni bir teşebbüs 
yapılmasına imklin bulunup bulunma
yacağı araşbrılmıştır. Fakat bu tet
kik neticesinde, hiçbir kanun veya. ta
limatnamede bövle bir madde bulun
madığı anlaşıldİğından komisyon top
lamı.mamaktadır. 

BunıınHi. beraber ihtiki'ır vananlan 
dernal miiddeiumumilii!e tC'~lim etmek 
ilzere yakında ayrı bir komieyonun 
toplanacn!; haber verilmektedir. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Büyük erkanıharbiye reisimiz Ma

reşal Fevzi Çakmak dün akşamki eks
presle Ankaraya hareket etmiştir. 

Birl1kler mUhUrlendl 
. D~hiliye vekaletinin yaptığı tebliğ 
tizerıne dün şehrimizdeki talebe birlik
lerinin hepsi polls tarafından miihiir· 
lenmiştir. Nunıosmaniyedeki Milli 
Talebe Birliği, Hukuk, Tıp talebe bir· 
ltklerinln levhaları da kaldırılmış, ka
pıları mühürlenmiştir. 

QUmrUlt antrepolar. 
Gümrük antrepolarının Uman ida. 

resine devri muamelesi gelecek hafta
ya bitecektir. 

Antrepolarda 92 mavnalık yer bos 
olduğu ve 44 mavnanın da eşya yüklü 
olarak bulunduğu tesbit edilmiş vo bir 
r~~rl~ ktimrUk baş müdürliiğilne bil· 
dırılmıştir. 

Mıs1rda TUrrzm işlerl 

Mısır hükumeti turizmi teşvik için 
50,000 sterling sarf etmeğe karar ver
miştir. 

Mensucat sanayicllerl 
top' anıyor 

Beynelmilel iş bilrosu önümUzdeki 
4 nisanda mensucat sanayii hakkında 
Vaşingtonda bir konferans toplanma
sı için Ruzveltin yapmı~ olduğu daveti 
kabUl etmiştir. 

KIZIN SAÇINI KESMiŞLER - A
U>n adında. bir kız, pôlise milracaa.t 
ederek Yedikuleden gelirken tanıma
dığı iki kişinin önüne çıkarak saçını 
çakı ile kestiklerini iddia etmiştir. Bu 
iki kişinin Debağ mahallesinden Meh
met ile Mustafa oldukları anltıısılrnıe, 

JIALKltl DtLEICLERt 
'ambaları da sabaha kadar yan~ah 

"h~ Suıt ""Q\et ~nahmette Nakilbcnd 
nkkı yazıyor: 

mahallesinde oturan 

hl( nıuu 
~t d<h-t ~ oaddcZcrde clc7:tri.k1cr oobah saat clört ya-
te~i elekt ~k'ğa 1.-adar yandığı halde rruıluılle aralann-

bir zarı~_ lambaları erkenden söndürUliiyor. Gerçi 
nıvu. bırakılıyorsa da bu lamba ancak Trendi 

muhitine ve bu1ımdıığu sol:ağtı 1.şık t:eı"1nekfodfr. Hal
buki biUfüı bir mahallenin sol,wjı b~tan başa karanlık 
içinde yüzü.yor. Bıı yü::xleıı hcrl'uıny·i bir seuaple evleri
ne neç gelmek mccbw iyctiııdo bulıtoonl.ar lıc1c l:ış giin
leri.nde önkrini görcmemc1c tc1ı1ir.esindc kalıyorlar. 
Herhalde soJ..."al> Zcinıbalarını da sabaha locıdar yakmak 
ldzım!,, 

Meşhut Suçlar Mahkemesinde -
ilk tokadı kadın 

yoksa erkel: 
mı attı; 

m;? •• 
Dün mahkum olan bir kaaın da şöl}le df di: 

''Kışı rahat geçireceğim diye 
seviniyordum doğrusu,,, 

Dün öğleden sonra nöbetçi meşhut 
cürümlor mahkemesinde iki davn gö
rüldü. 

Bunlardan biri karı kocanın arasın
da dövme ve sövme diğeri de dolandı· 
rıcılık yUzilnden idi. 

tear1koca davZtsı 
Fatihte oturan Hasan Sabri, on hir 

aydır evli bulunduğu kansı MUzcyye
ni kendisini dövdüğü ve .sövdüğtinden 
dolayı dava ediyor, Müzeyyen de aynı 
suçlardan kocasından davacı olduğunu 
ileri silrUyordu. MUzeyyen ayrıca nn
cak bir haftada geçebilecek derecede 
yaralı bulunduğu hakkında. bir rapor 
g"etirmişti. 
Hasan Sabri, karısının kendisine söv
dUğünü ve dövdüğünü söyliyordu. 

MUr.eyyen: 
- Bon kendil!inl dövemtyeceğlrni her 

kes anlar. Sövmeğe gelince, bana atf
edilen küfürler, ancak bir erkeğin söv
liyebileceği küfürlerdir. Bunu da söy
lemedim. 

Hasan ı::;abri: 
- Hepsi yalandır. Müı.cyyen bana 

dostumdan bir çocuk peydahladım; 
doğurup sana besleteccğim dedi. Sonra 
bir yumruk vurdu. Ben de nefsimi mü
dafaa için bir tokat vurdum. Hepsi bu 
kadar. dedi. 

Dinlenen sahiller, kan kocanın kav
ga ettiklerini ve birbirlerine ktifür et
tiklerini görüp ciuvduklarmt söylediler. 

Muhakeme, Müzcvyenin nüfus kağı
dını getirme!'li ve diğer bir şahidin cel
bi için aym 25 inci gUntine kaldı. 

Meşin bir c~ket kaCj lira 
eaer ·ı 

tkfncl dava çok enteresandı. Süley
man ve Şevket adlarında iki kişi, Yeni 
cami avlusunda seyyar satıcılık yapan 
Rozayı da.va ediyorlardı. 

ŞeYket davasını şöyle anlattı: 
- BugUn Gircsundan geldim. Otele 

indikten ve eşyalarımı yerleştirdikten 
sonra köprUve do~ gidiyordum. Yeni 
camiin önünde hiç ta.nmıadığım biri 
yanım:ı. ya1daştı: 

- Şurada bir Romanyalı muhacir 
kadın var, dedi. Elinde çok kıymetli 
me!'lin bir caket var. Ucuzca elinden 
cıkarncak. Bari siz alsanız, hem ona 
ivilik yapmıg, hem de kıymetli malın 
bn5k:ısmm eline geçmesine mani olmuş 
olurdunuz. 

- ~nim övle Reve ihtivacım yok .. 
dedim. O esnada muhacir denen kadın 
yanımıza ~vaklaştı. Satılığa çıkardı~ı 
CR,<P.t de elinde idi. Yanımdaki yaban
cı. hemen: 

- Madem ki siz almtlk istemiyorsu
nuz, ben gidip para bulayım. Kendim 

alacağım. Yalnız çok rica ederim, 
b~kası gelirse sattırma .• 

Adam gittikten sonra blr ikinci müş
teri peydahlandı. Kadına: 

- Kaça satıyorsun?. dei. 
Ben, para bulmağa giden zata söz 

vermiş bulunuyordum: 
- Satılmıştır. diye ikinci adamı sav

dım ve kadının on sekiz lira.ıııını vere
rek o adamı beklemeğe başladım. 

O esnada, gene hiç tanınıadtğun iki 
kişi yanıma yaklaştı: 

- Birader, dediler. Bu kadın seni 
dolandırdı. Aldığın caket üç lira et
mez. Git polise şikllyet et. Ben de po
lise şikAyet ettim. Kadının şeklini ta
rif edince tanıdılar. 

İkinci §lkftyetçl Şevket de aynı şe
kilde ve Süleymana satılan cakctinin 
bir aynı 20 liraya satılmak suretile do
laııdırılmı§tı. Ba§ına geleni §Öyle an
lattı: 

- Namaza gidiyordum. Karşıma çı
kan yabancı bir adam, aynı şekllde 
Romanyalı muhacir bir kadından bahs 
ederek kıvmetli caketini satın almamı 
rica etti. 

0

Ya.nım1za ynkla.san kadının 
üstü başına baktım: füyaf ctini tasta
mam Romanyalı muhacirlere benziyor 
du. Yanımdaki adam. siz almak iste
miyorsanız bekleyiniz. ben p:ıra geti
rip alavım, dedi uzaklnştr. Kadın: 

- Ah, ben ne yapacağ'ım. Evdo Ç<>
cuklarım hasta: ölüm döşeğinde. Dok
tor getirecek param vok. Bunu satıp 
doktora gidecektim. Bir loluna ~kmek 
paramızda yok. Bu li.dam da gelmedi.. 
diyo sızlanıyor, ağlıyordu. 

Bende muhacirlik cekmiş bir insa
nım. lGım ~ızlndı. Zn'tım arttı. Kadını 
bir daha sü7.düm, çoraplarına kadar 
Romanva muhacirini andırıyordu. Fiz 
yamomisi de öyle .. 

- Peki hemşire hanım, deim. Sen 
üzülme. Ben sana parasını vereyi~ 
sen hemen git dokton.ı bul. çocuklan
nm tedavisine baktır. Ve 20 lira ~ıka
rrp verdim. 

Giderken. kendi kendime acaba kaç 
lira eder, diye birine gösterdim. Yirmi 
liraya Romanyalı bir muhacir kndm
dan aldığımı sövledfn1. GUldUler ve: 

- Adam akıllı dolandınlmışsın de
diler. Polise müracaat etmemi tnvsiye 
ettiler. 

Ro?.a, şu ifadeyi verdi: 
- Katiyen sövlcnenleri kabul et

mem. On sekiz lirava Mttığım caket
ten iki lira kazı!ndım. Öbüründen de 
öy1e. 

Zorla satmadım, ki.. İstediler aldı
lar. dedi. 

Dinlenen sahillerden Sarıycrde mu-

(Lutf en sayıfa1J1 çeviriniz) 

- Baya 1.:arşı olan §'ükran borıımıu da Txıydedin: Kar§ınUJ çıkmtısayilı oto
mobilimi durduramayacaktım. 



SERAP HA iM 
Dünkü futbol maçları 
----------------------------------------~ 

Yazan: Hakkı Süha Gezgin F enerbahçe Beşiktaşı 2 - O yendi 
Rc..flan fil külbastısı kadar ağır ilim) 

kitapları yüklü, bir çalışma odasında 

idiler. Kocaman masa, deri koltuklar, 
duvarlardaki koyu kağıt, ayak sesini 
sünger gibi emen esmer hah ortalığa 

korkunç bir ağırbaşhlrk veriyordu. Yal
nız, abajurdan süzülen ispirto alevi ren
gindeki ışık, bu ciddiyeti bozup yumu

- Elbet! G E J 
- Sana düşündüğümü açıkça söyle- Üneş yüp e bera;_,ere yendi 

§atmıştı. 

İşte böyle bir odada, dört kişi, de
korla taban taöana zıt bir şeyden, aşk
tan konuşuyorlardı. 

Hepsi sevmişler ve belki de sevilmiş
lerdi. Gönül işlerinde onlar için kapalı 
bir şey yoktu. Bin fırtınadan sonra du
rulup uslanmıı denizler gibi durgundu
lar. 

En yaşltısı, bir saattir süren konuş
mayı: 

- Yanlı§ yola sapıyoruz; kalp nişter 
altında adi bir et parçasından başka bir 
§ey değildir. 

Diye kesti. Ötekiler şaştılar; biribir
lerine bakıştılar. Anlamadan gülümsi -
yortanlı. 

Yaşlı adam l&fın arkasını bırakma -
dı: 

- Evet yanlış. Demindenberi sözü 
evirip çeviriyor, hep bektaşinin meşhur 
yaylasma getiriyoruz. Halbuki aşk, hiç 
de böyle değildir. 

Uçan bir ömrün bütün yorgunluğu
nu, alnının kınşıklannda taşıyan doktor 
Mazhar: 

- Ama yaptın ha! .. dedi; yoksa yeni 
baıtan mı Aşık oldun? 

- Hayır, yeni baştan aşık olmadım. 
Fakat ne zamandır eski sevgililerime bir 
tahlil pertavsızının arkasından bakıp dü 
§Ünüyorum. 

- E, ne buluyorsun bakalım? 
- Bir çok tabut... İçleri boşalmış. 

Zaman onların içinde bir avuç toprak 
olsun bırakmamış. Yalnız biri hala taze 
ve canu . . mr turıu tabuta gırmıyor. 

- Kim bu? 
- Serap Hanım 1 
- Serap Hanım mı? .. Ne tuhaf isim .. 

Hiç böyle ad da duymamıştım. 
- Aptallığı bırak. Serap, kadının 

kendi adı değil. Onu ben koydum. 
- Ne demek? 
- Yani erişilmez, elle tutulmaz, aç 

dudaklarla soldurulmaz demek. 
Mazhar güld:i ve: 

yim mi? Bana öyle geliyor, ki bu Se - ,---------------
rap Hanım, seninle adamakıllı eğlen -
miş. 

- Niçin eğlensin? 
- Kadın işine akıl erer mi? .. Kim bi-

lir, bunun nasıl bir sebebi vardır? Öy -
lelerini tanıdım, ki vücutları bir tek ö
püşe dayananuyacak kadar yorgun iken 
de, gönüllerinin açlığı dinmez. Zararsız 
bir sevgi beşiğinde dinlenmek isterler. 
Başka sebepler de olabilir. Mesela, bu 
bu S~rap Hanım, belki senin kafanı sev
miştir. Kucağını bir plaj gibi kullanmış. 
varh~ına bir çınar gölgesinden daha 
çok değer vermemiştir. Haşan, azgın, 

fişrkların örseleyişlerinden sonra, bu u-

KISA HABERLER 
El ve ev işleri sergisi için Ankaraya gön 

dertlen e§ynlarm iadesine başlanmıştır. 

• İktısat vekll.leti menııe §ahadetnameleri 
için yeni bir tormlll bulmak Uzcrcdlr. Bu 
formUI bulunup tatbikine başlandıktan son 
ra tUccarların ellerinde bulunan muvakkat 
vesikalar değl~Urllcccktlr. 

• Bir c;ok Alman !lrmalan Türkofise mU 1 
racant ederek hatif ekııt Rize elmnları iste 
ml§lcrdlr. 

• StltçUlcr cemiyeti Jdare heyeti seçimi 
yapılmakla beraber lnckçilerle sUtçillcr ayrıl 
maya karar vermişler ve ayrılma bugUnler 
de yapılacak olan konuıımnıardan sonra tat 
bik edllccclctir . 

zaktan sevişte, bir Eflatun felsefesinde • Trakyada ruam mücadelesine başlanmış 
belki benim anlryamıyacağım bir tat bul tır. 
muştur. Bilirsin, ya erkeklerin çoğu, ta- • Balıkeslrde Sabriye isimli bir kız mUIA 
ze bir kadın eti karşısında kaplanlaşıve- zım Unl!orması giyerek istasyon caddesinde 
rirler. Halbuki onların şair günleri, me- dolaştığı için adliyeye verllmlştır. 

• İstanbul ve Edirneyi birleştirecek olan 
lek d<>.kikaları vardır. Neticeye uzun yol- Mfalt yolun tstanbul vlAyctl dahllindeki kıs 
lardan gitmeği isterler. mı tamnmlanmnk Uzeredir. 

Bu da başka türlü bir zevk sayıla - --:=========-------
bilir. Kimi nazlı bir çiçek gibi toplan - 1 Geçmiş Kurun lar 
maktan hoşlanır, kimi de ince bir so - _ 
yuştan ziyade, yırtılan bir kumaştan ko
parılm1ğı sever. Senin "Serap" da bun
lardan olacak. Aşm nezaketle onu ür -
küttün galiba. Havva anamızdanberi, 

kadının yalnız elbisesi değişti. Şuna 

inanıyorum, ki eğer, Adem baba, karı -
sına cennet kuşlarının tüylerinden ya -

23 Teşrinisani 921 
SIHHİYE RİYASET! 

lt!üdafaai Milliye vekaleti S1hhiye 
dairesi riyasetine tıp faldatcsi milder
rfalcrinden miral.ny Tevfik Salim bey 
tayin olıuımuş ı•e milnwileyh evvelld 
gün şehrimizden vazifei cedidesine mii
tcveccihcn harcl:ct etmi.Jfir. 

tak yapmağa kalkışsa idi, yeryüzünde --------
bu kadar kalabalrk torunları olmıyacak
tı. 

"Serap" ın aş.ığı, ihtiyarlığından u -
mulmaz bir çeviklikle yerinden fırladı: 

- Sus be zehir dilli musibet 1 diye 
bağırdı; ömründe bir kerecik olsun gön 
lünle konuşmamışsın. Sonra da en çap
raşık meseleler hak.kında ağzına geleni 
soyıuyorsun. .l<engı, koıtusu, gergın 

yaprakları ayrı ayrı birer güzellik olan 
çiçeğ!n, ağızdaki berbat tadım düşün. 
Hiç kanarya yenir mi? 

Adamcağız, böyle dedi. Fakat doğ -
rusunu söylemek lazım gelirse, içi çil -
rümilştü. Benliğinin en derin yerlerin -
de şakrak, fıkır fıkır, çapkın bir kah -
kaha kaynayışı duyar gibi oluyordu. Bu 
gülen kadın, acaba "Serap Hanım" mıy

dı? ... 

IST ANBUL BELEDIYESJ 

Şehir Tiqatrosu 
Fransız Tiyatrosu 

Operet Kısmı 

Bu akşam saat 
20.30 da 

MASKARA 

Eğlenceli köşe 

llHIJlfl 111111 

ffl ... mr 
Hffllll~ 

Bunu yapabilir misiniz? 

- öyle ise, benimkilerin hepsi Şarap ----------------
Hanım! · istatistiklere göre 

Dedi. öteki, ona acıyarak baktı: 

- Peki, elinde ne kaldı? Zeyt·ınyagOJ 1 ı·st·ıhsali 
Diye sordu. Doktor, omuzlarını silk-

Yukarda muhtelif şekilde keıülıniı; 
kağıt parçaları var. Bunlaı:ı bir aray~ 
nasıl getirmeli ki ortaya bır haç şcklı 
çıksın? ti: N kal k d.. tı Her memlekette azalıyor 

- e aca ... unyanm en ta r 
Ilalli1ıi yarın görcceksiniz1 earhoıluğu r Son seneler zarfında muhtelif mem-

- Sarhoşluk duyguyu uyu~turur. Ruh lek:tıe;i~ ve ~ilha.ssa İtalyanın zeytin ---------• 
d · 1 · . ır. b kl kl d.. d.. .. yagı ıstıhsalı a7..almıştır. İtalyanın diği kavdedilmektedir. 
enız ennı sı6 ata ı ara on urur. 1935 senesi zarfında istihsal ettiği Ancak İtalyanın Amerikadan yapn-

övündüğün şey bu mu?.. zeytin yağı miktarı 1,5 milyon ken- cağı ithalatın aynı memlekette yapa-
- Derinlikler, enginler "Serap" da taldir. Geçen seneki istihsal jse 1,76 cağı ihracatla mütenasip_ ~lmasmı is-

mı ya? milyon kental idi. temesi dolayısile ileride ıkı memleket 
Diğer memleketlerin 1936 yılı zey- arasındaki ticari münasebetlerin inki

tin yağı istihsali ceman 6.5 milyon şafı için büyük imkar.lar mevcut ol-
allim Şeref şunları söyledi: 

- Bir ay evvel aynı kadın beni do
landırmak istemiş, muvaffak olama
mıştı. Bugün arkada.cıım Şükrü ile ora
dan geçerken hiç tanımadığım Süley
manm para saydığını görünce dolan
dmldrğını anladım. Daha önce bir ta
kım yabancı adamlar da kadının vanı
na gidip geliyorlardı. Süleymana ·yak
laşarak kaça aldığını sorduk. Vaziyeti 
anlatınca dolandırıldığını bildirdik. 

Müddeiumumi rn:\kamını işgal eden 
Kihsif, caketlerin fivatlarınm takdir 
edilmesini istedi. Ehli vukuf, caketle
rin en çok on lira edebileceğini söyle
di. Kısa bir miizakereden ı:ıonra Rozn 
iki ay on beş gün hapse. 41 lira 60 ku
ruş para cezasına mahkfun edildi. 

Roza mahkfım olduğuna hiç mütees
f;ir olmadı. Mahkemeden çıkarken gü
lilyordu. 

- Bi1..de böyle gedniyoruz. Ne ya
palım. Hakimin kestiği rıarmak acı
maz. Kı~ı rahat geçireceğim. 

······································-·········. 
Parasız muaqPne 

kuvonu 
Bil kupondan yedısini birik

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız: 

muayene ettırebilir. i .......•........................................ 

kental olarak tahmin e<lilmektedir. marlıı!ı gi)rülmektedir. 
Bu mikt:ır geçen S<'nelerinkindcn tak Halbuid Amerika ile ttalya arasın-

ribcn % 18 nisbctinde azdır. daki drş ticaretin daima ve mühim 
Amerikanın ıtalvaya nisbetlerde Amerika lehine bulunduğu 

kavctedilmektedir. 
lhracah azalmı~ Diı"tcr taraftan ttalvad:ı halen bü-

Habcşistan seferinden ı:;onra harp yük ham madde stokl:ırının mevcudi
mnlzcmesi sevkiyatınm durması dola- yeti Amerikanın bu memlekete olan 
yısile Amerikanın ltalyaya olan ihra ihracatını arttırmasını imkansız bı-
catı mühim derecede azalmıştır rakmaktadır. 

Bu arada ltalyaya yapılan pamuk Verilen haberlere göre her iki mem-
ihracatmm dahi gittikçe azaldığı w• leket tarafından bir ticaret anlaşması 
haziran ayından ağustos ayma kadnr akdi i~in hazırlıklar yapıldığı ve bu 
olan ihracatın geçen senenin 84 -: no mevnnda hususi konuşmalara ba§lnn
balyasma naz.'l.ran 40 900 balyaya in- dığı anlaşılmaktadır. 

• ,.. ' • • • • . • • ,. .,_. J . ,. . ~~ ..... , . '. ·~ 
HoUvul - lstanbul Mağazin 

Serıebaşı fevkalade nüshası 
1 K5nunusani 937 tarihinde Holivut, İstanbul Magazin mec

muası üç tenkli bir kapak içinde bol sahife ve bol resimli olarak bir 
nüshai fevkalade çıkaracaktır. 

Bu mevsim sinemalarda gösterilecek olan filmlerin mevzuları 
l<ritiklcri ve resimlerile neşroluruıcaktır. 

Sinema meraklılarına ve Anadoluda sinema işi yapanlara bu 
nüshayı tavsiye ederi?.. 

Bayilerin bu nüsha için şimdid~n sipariş vermelerini ve ilan 
lwymnk istiyen ticarethanelerin de V AKIT Propaganda servisine mü 
racaatlarmı bildiririz . 

• 

. ................................ , 

Bcşikt~ - Fener 

Di"'l Beşiktaş sahasında senenin en 
miihim maçlarmd.m biri oynandı: Fe
nerbahçe ile Beşiktaş takımları karşı
laştılar. 

Beşiktaş sahası tıklım tıklım dene
cek derecede dolmuştu. Herkes netice 
hakkında tahminler yürütüyor, Beşik
taşın 3-2, 5-:l gibi bir farkla yenile«e
ği ileri siirülüyordu. Bu arada Bc
şiktaşm biraz tnliinin yardımı da ol· 
dmfo takdi:de Feneri yenebileceği de 
iddia ediliyordu. ~aat ilce çeyrek kala 
her iki takım sahava çıktı. Fener ta
kımı şöyle kurulmuııtu: 

Tlii8amccldin - Fazıl, Lebip - Ce
vat. Ayten. 11!. Re§at - Niya::i, Naci , 
Ali Rı:"A, Esat, Fikret. 

Bcsiktaş takımı da şöyle idi: 
Jı!chm.ct Ali - Nuri, Famk - Hils

nil, Ri/at, Fevzi - Cemal, Hakkı, Sul
hi, Şeref E/}Tcf. 

Hakem Adil Giray. 
Düdiik çalınca Beşiktaşlılar hemen 

hiicuma g-cçip Fener kalesine indiler. 
Bu iniş oyunun ilk dakikalarda Fener 
-- ' -'-----' ~ ı - ---r ... -ı:UU. ~-
Şiktaşhlar mütemadiven sıkıştırmaya 
başladılar. Bu arada Fenerlilerin sağ
dan bir hi!cumu Beı-;iktal31ılan birrlen 
bire şaşırttı Bu çok tehlikeli ve ani bir 
akın olmuştu. Tehlike çabuk savuştu
ruldu. 

Beşiktaşlılar bu hücuma cevap ve
rerek Fener kalesine geçtiler. nk on 
beş dakika bu suretle Beşiktaşlıların 
tefcvvuku altında geçti. Dakikalar 
ilerledikçe FenerJiler acılmaya ba.slı 
varlardı. Net~kim yirminci dakikava 
do{?ru ovun ortalarda ve oradan Be
sikta_ş sahasına gecti. Bec;iktaşlı kale
r.inin cok şansı vardr. B;rkaç giizel ve 
siddctli BH avuta gitti. Yirmi sekizin
ci dakikada fü·şikt:ı.ş kı:ıl<'"i önünde bir 
karıı:;ıklık olclu. Kaleyi sıkıştıran Fe
nerlilf'rden Nivazi kuvvetli bir sütle 
trınu Bf'siktaı:; kalesine soktu. Hakem 
eliie ofsayd iı:ıareti vererek düdiik cal
dt. Halk gol dive ba<?ınvordıı . Hakem 
bir sanive sonra golii savch. Huna Re
ı::i1'ta(1hlar itiraz ettiler. Hal·em bu 
i ir<>~ üzerine _golU kabııl etl"'lekten va1 
nerlilerln bu golii savılmadı. Bu hak
sn:lığn. rağmen Fenerliler asnbileşme
diler ve oyuna devam ettiler. 
Hattn Bcşikta~hlarm sert oyunlarına 

bile aynı ı:ıekilcie mukabele etmeden 
devam f'ttiler. Birinci devre Fenerlile
rin biiviik bir hakimiyeti altında sıfır 
srfrrn bitti. 

İkinci devre başlayınca Fenerliler 
nttltlı1ar ve dörcfünrU dakiknıfa Niya
ziclen Nnr.iyc>. NPciden Eqada gecen 
topu Er:nt ~ii7.el hir sütle Bcsiktaş ka
lesine soktu. Top Beşiktaş kalesi önün
cl" Jleri ~eri giderken bir dakika sonra 
Ali Rıza Fenerin ikinci ve son golünü 
attı. 

Bundan sonra oyun Besiktaşlılarm 
<'Ok sert ve kırıcı oynamaları ~eklinde 
tecelli etti. Devre sonuna kadar Be-

maçından bir görünüş 

şiktaşlılar azami derecede sert oynadı· 
lar. Fenerliler ise bu sertliğe mukabele 
etmiyerek sakin ve ahenktar bir şekil· 
de rıvunu bitirdiler. 

Fenerliler de sert oynasalardı düıı· 
kü macm vnrıda kalması. hatta hiç de 
arzu edilmiven kavgalı bir şekilde bit· 
mcsi muhakkaktı. 

Hakem Bc~ikta!=ıhlarn ~ık, sık iht3r 
vermesine ra~n- bu ihtarı hak edeJJ• 
leri dışarı çıkartmıyordu. 

Son dakikalara doj!ru ise BeşiktaŞ
tnn Faruğu çıkarttı. Halbuki hakertl 
bunda da haksıwı. Çünkü çıkarılaClllC 
ovuncu başkası idi. Hakemin kavg& 
çıkmamak için işi idarei maslahat et· 
tiı'Ti g-ötiiliivordu. 

Fenerliler etin bu sene 13imdiye k•· 
dar görühr.emis güzel bir oyun oynıı· 
dılar. 

BEYKOZ - tST ANBULSP8R 
Bu maçtan evvel Beşiktaş sahasın• 

da Beyltoz - İstanbulspor takımlaf'f 
karşılaı:;tı. 
~ .. ' ....... --- , ... .,. ~ 

hın, ikisi Kazımın, b:ri de Rat.\l 
ava~ile olmak iizere lstanbulsor kale
sine be!'! !!Ol attılar. . 

İkinci devrede sahava dokuz kiŞ\ 
olarak c:ıkan tstanbulsporlular üç g~ 
daha yediler. Ovun 8-0 Beykozlutarı 
galibiyeti ile bitti. 

KARAGÜMRÜK - ORTAKÖY 

Aynt sahada ikinci kümeden Kata: 
gümrU1{ ile Ortaköy k"~ılnştı. Kn~~ 
gümrükliler iki gol attıktan sonra ~ 
takövlüler sahavı terkettiler ve tnb 
mağlup sayıldılar. 

KASIMPAŞA - ANADOLUH1Sı\l? 
Dün Taksim sahasında ilk ola~ 

ikinci kümeden Kn.sımnaşa - Anad~ 
hi~ar karşıla..~tı. Kasımpaşalıl ~· 
akını He geçen bu devrede KasımP 
lılar iki gol attılar. ·•l 

İkinci de'\Tede Anadoluhisar 1,-e 
e-ol attıysa da Ka.cıımnaşadan Sait et· 
Miimtn7. birer golle buna mukabele A' 
tiler. Neticede Kasımpa.~ahlar 4-2 b" 

lip çıktılar. 

GÜNEŞ-EYÜP 

Şazi Tezcanın hakemliği altınd~ c;; 
revaL eden Güne~ Eyüp maçı hıÇ dİ· 
beklenildiği gibi bir netice ile bititle 1, 

Güneşin Eyübe bir hayli gol at~~,.. 
ğı bekleniyordu. GUneşliler ilk dak~ef 
larda hakim oynamaya başladıla.:· Jilet 
an Eyiio kalesine iniyorlardı. Eyup ıcıl· 
de bu hücumlara mukabelede gerı r0'f' 

mıyorlar, Güneş kalesini sıkıştırJ~çitl 
lardı. Güneşliler gol atabilmek 
büvük bir enerji sarfcdivorlard~:. gibl 

Birinci devre sıfır sıfıra bittı~i eıeıı· 
ikinci devrede aynı şekilde netiC ço• 
di. Dün Eyünliler Günese karŞı 
mUkemmel bir oyun oynadılar. ) 

(Det-amı "/ inclM 

Galip gelen Betjkozlular ~ çı'T«ırlarken 
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Merzifon' da 
Dokumacı ık yeni 

devresine 
bir çahşma 
girdi 

Fen Hel}etinin kontrolundan geçmİIJen 
mallar satıştan menedilıyor 

Merzifon, (Öze: J 

Buranın belli ha~ 
lı işlerinden biri:.. 
de do1 .. umacılıktı r. 

Şimdiye kadar ba. 
kımsız.lıktan gün 
geçtikçe değerini 

kaybetmeğe başln 

ynn dokumacılık 

durumunun ı); gıt 
mediği anlaşılarah 

bu hususta tedbır 
alınmasına haş in ' 
mıştır. 

Geçen temmuı 

ayında ilçebay lb. 
M crzifon dol-."Umacılan Oumhuriyet bayramında 

rahim Aıtrok'un başkanlığı altında 

bütün dokumacılar toplanarak bir 
cemiyet kurmu;;lardı. Cemiyetin başka 
nı Sabri Aşık; azaları da Musa Feren. 
deci, Kadir Aydınlı, 11.Jrahim na 
macı, Kemal Elçi, Aziz Zeren, Ih. 
san Şahindir. Bunlardan başka 12 
kişilik de bir fen heyeti vardır. Va. 
zifesi, malJarın damgasında kontrLıl 

memurunun yanında bulunmak ,.~ 

çok gUzel gidiyor. Adeta bir yaz ka. 
dar s-ıcaklık ve güzcUik \'arc!ır. Zaten 
l\lerzifonun en giizel mevsimi de son 
bah~rdır. Çünkü baharı olmn 7., yazı 

da c.t-rın geçer. • * 
Ehliyet siz bir şoförün 
idare ettiği otomobil 

qolda aevrıtdi 
malların usule tıygun dokunup do :::\ivas, (HtL<;usi) - Zaradan Sivasa 
kunrnadığını gözden geçirmektir. gelmekte olan l\hı.c;tnfanın idaresin. 

Damgasız mal satılmadığı için do. deki kamyon yolda devrilmiş, ve .,u. 
kuyucunun elinden çıkınca ilk defa Cör muavini ölmüştür. Bu husu~fa 
111Unclire, oradan da cemiyete gelerek elde ettiğim tafsilatı bildiriyorum. 
damgalanıp s:ıtışa çıkarılmaktadır. Şoför Mustafa ehliyetsizdir. Za. 
Bu kanalden geçmiyen mallar kaçak ra - Sivas ara.c;ında yoku götürü 1ı 
sayılarak hemen musadere ediliyor. getirmektedir. Kazanın vuku buldu. 

Bu işlerin tanzimi ve yolunda de. ğu gUn Mustafa, kamyonuna Zaradan 
vamr için 44 maddelik bir iş iç tali. müdteri aJarak Siva.sa doğru hareket 
matnamesi yapılmıştır. Talimatna. ediyor. Şoför muavini Osman oğlu 
mede dokuyucuların, ustaların, idn Durmuş, daima makinenin çamurlu. 
re ve fen heyetinin, katibin, damg~ ğunda gidip gelmektedir. Zaraya ya. 
-- -ı.. . .... ~ .ı ---···-·lu&&..... • .... ın::ı"ı 1 rım ~:ı.:1t mP.c;..-ıf.-rte kamvnn rlPmJ!. 
göst'?rilmiş, aksi hareket edenlerin yor Ye Durmuş altında kalarak ölü. 
d l d yor. e ceza an ırılacağı tebarüz ettiril. 
mişttr. Bütün maJların cemiyetçe Vakadan, Siva.c; hükOmet doktoru 
boylan, boyalan 92 kalem iberJnc Cemal Başer ve Zara müddeiumumiı;;i 
tesbit edilmiştir. Bu şartlar dahilin. hemen haberdar ediliyorlar. Kaza 
de ılokunmıynn mallar derhal sahip. mahalJine gidiliyor. Şoför Mustafa 
]erine iade ediliyor. tevkif edilmiştir. 

Bugünkü halde memlekette 3.500 
dokuyucu, 10 boyacı ve çözücü, 250 Bir cocuk yandı 
ancı vardır. Çıkan mallardan ı pn. Sivas, (Hususi) - Evvelki gün 
ndan 60 paraya ka~ar damga ücrt>tı Bezirci mahallesinde oturan hamal 
alınmaktadır. Aynca iş talimatna. Refik'in karısı Nazlı, dışarda ev işle. 
mesinden birer tane esnafa verilmis. rile uğraşırken ocak önünde yalnız 
tir ve dokuyuculara da hüviyet di~ kalan dört yaşındaki oğlu Hfüıeyin 
danlan dağıtılmıştır. Bunda. da bir yanmış ve ölmüştür. 

işçinin hangi llSta yanında çalIJhir, Uzun ekmek kalktı 

Bize nasıl köy 
öğ!retmeni 

lazım? 1 

Tefrika : 5 J 
Et r ü ~o~e• ~~ez_o_s_u __ ,,,, 

Jf.. nknrada (Evedi) adında (lOS) 
Jf1l nüfuslu bir köy vardır. Ziraat 

Türkçeye çeviren: 

HAYDAR RiFAT 
llakanlığı bu köy ahalisinin se. 

nede 266 gün çalışarak elde edebil. Daha bir gün evvel, aşkını ortaya 
dikleri h~ılatı hesap etmiş. Netice. atarak o evlenmek anını yaklaştırmak 
de bu hasılatın 5,500 liralık bir ka. için adeta hayatından bir §eY verme

ğe hazırdı. Şimdi talilni Masinyi'nin 
zançtan ibaret olduğunu görmüş. Bu 

metresine yaklagtırmayı hatırına ge
da l~öylülerin maru;uııeri bugün ol. 

tirmekle titriyordu. Fa.kat: 
du~u gibi devletten yardım görüp - Bununla beraber borçluyum ve 
yüksek fiatla satın alınması ~artilc bu ~lacaktır. Zavallı kadın, benim 
imiş. 5,500 liralık ha_ılat, 105 kişilik kendisinin geçmi(! hayatında böyle bir 
bir köy için nedir? Zira bütün bu in. leke olduğunu bllerek yine o histe bu-
sanla rın yemliğe, tohumluğa, yiyece. 

lunduğum kanaatine saplanm13 ola-
ğc iht'yaçları vardır. Bu da en aşa~ı caktır. Çünkü işte işi bilmiyen kalma-

kuvvetine inanırdı; bir gün sonra 
dürüleceğini düşünüyor ve bunu d 
rumu için en iyi bir hateme buluY 
du. Demek bir gün daha yaşayaca1' 
Ertesi günden itibaren hiçbir 
hiçbir ıztırap kalmayacaktı. Köşk 
döndü. Miralay Böje'yc bir kağıt Y 
dı. Birkaç mektup hazırladı, sofr 
g~ip yemeğini ittihla yedi ve alc; 
saat tam sekiz yemeğinde parkın 
çük kapısında göründü. 

,,. ,,. ,,. 
• • 

:i,001) liradır. Geriye kalan 500 lirıt mış imiş diyorlar. Halbuki, o beni bil
ile köylüler devlete \'ergilerini mi miyor, anlamıyor, anlayamaz, kendisi 
,·erı;inler, yoksa yaşamak ihtiyacı dı. benim de 0 aşıkı gibi sevdiğimi zann<'- Kontes - Sevgilim, bugün n 
şınd~ kalan şeyleri mi temin etsinler? diyor. var? Tuhaf bir eetaret içindcSill 

Orta Anadolu baştan aşağı tetkik DüııUncelerinin bu noktasında, ~u- Halbuki bütUn latifclerinizle beni Y 
edil:ıse görüliir ki köylerimizin bir rurlanmak adeti olmayarak ou nokta- gilldürmcğe muvaffak olamıyo 
çoğu aynı haldedir. Tabii olarak hu ya vardı: Üç ay mütemadiyen beni nuz. Dün siz az çok durgun idİJI 
köylere bugünkü usuller dairesind<' insanların en mesudu etti. Bu saadet ben §en idim. Bugün rollerimizi değ 
bir öğretmen göndermek Hizım gelin. bütün ömrümU feda etmeğe değer.. tirmiş gibiyiz. Halbuki benim bıı.; 
ce in1kftnsızlık baş gösterir. Bunun Yatmadı, atma atlayarak orman- pel,ı:: ağrıyor .. 
için köylülerimizi okutup yazdırma"< larda gezintiye çıktı, Verrier ormanı- - Güzel dost, doğrusu öyle, dUn fi 
işi bir köy kalkınması meselesidir. nın bir yolunda güzel bir İngiliz atına can sıkıcı bir halde idim. F'akat bu 
Kiiltür Bakanlığı me~eleyi bu şeki1d~ binmiş bir adam gördü, uzaklardan dol3.3tım, egzersiz yaptım, çok iyi# 
milt.tl~a etmektedir. Hakikatin ken. kendisini ismile çağırıyor ve bir iki da- - Bana gelince ben geç kalktılllı 
disi de bundan başka bir şey değildir. kika içinde yanına yetigip çattı, bu Te- sabah bir türlü açılamadım. Fena fıi 
Bu tnkdirde köylere gönderilecek öğ. min idi. Delikanlının ruhi hali itibarile yalar gördüm .. 
retmen şu şartlarr haiz olmalıdır: yalnız kalmaya ihtiyacı büyüktü; o - Ay, rüyalara inanır mısınız! 

1 - Öğretmen doğrudan doğruya hale ancak sükun ve inziva tat verebi· - Ne münasebet! 
köy nhnlisl arasından scçi1meJi .-'-' lir. Bu tesadüf onun bunalmış duru- - Ben inanırım. Bahse gireritn 
hayatının sonuna kadar köyde kal. munu hiddete, içine atılan gösterilmi- gördüğünüz rüya bir faci:ıyı hS 
malt. yen bir gazebe çevirdi. Arkadaşı bunu veriyordu .. 

2 - Köyünün müsaadesine gör~ farketmiyor, yahut onu sıkmaktan - Ben rUyalan hiç hatırlamanı· Jll 
en modern usullerle ziraat etmeği bil. lezzet alıyordu. nunla beraber bu gece rüyamda . ~ 
meli, kendi toprakları üstünde çal:. Söyliyor, gülüyor, kendisine hiç süıyi'yi gördüm. Takdir edersiniı 
şarak köylüler arasında bir nümun(• mukabele edilmediğini farkctmiyor- bu da hoş bir şey değildir. ~' 
tar:ası vücuda getirebilmeli. du. Delikanlının gözüne bir ara dar bir - Bilakis, ben onu gördüğUntl ı>' 

Yol jıı . .,tı' belkı' orad k d" dolayı pek eg·ıenmicı olacagı .. nızı 
·ı - Köylülerin müşterek surette w ' a ar asma uşmez nedcrdim. "" 

istihsal ettikleri hasılattan istifadl• fikrile atını hemen o tarafa sürdil; 
fakat aldanıyordu d rt · k - Zavallı, 11.fa.'tinyı' 1 

edebılmeleri için kooperatif teşkilat. ' e ınsamn ya a- _Nasıl, zavallı mı'. ~ 
l k sını kolay kolay bırakmaz. 
arı yapma hususunda kılavuzluk e. _ Sevgilim, sizde bu akı:ıam bit 
debilmeli. O da atının dizginini çevirdi ve de- .,,. iı.d 

likanlı ile bir sırada gitmek ilzere var. GülüşünUz bile tuhaf. Kendin 
4 - Köy ahalisinin devletle olaı~ h bı'le memnun deg·ı·ı gı'bıs' inız' . ayvam sürdü, bu suretle daha rahat 

münasebetlerinde - vergi, muhake. konuşacaktı. - Evet. evet bugUnkü simanıı. 
me. nilfm:ı. n~lcı>rlilr uo a .. ;... ••8 1 .. be m~11'lıılz ktmsc1erle birli',.." bUlU 
1 k b ·ı ı:o aarar, ık! at yanyana guç la " "'~ 
ı vere ı meli. dugu" nuz zamankı· smı· a.. -geçebilirlerdi. Arkadaşı da çok iyi .r. 

5 - Köy çocuklarını okutup yaz. bir süvari olmakla beraber bir hiza.va - Aman bu kadar hücumu bıl'Y 
dırmalı, onları en kısa bir zamand,1 k 1 te k ' · mz da bana elinizi verı'nlz.. ..ı . geçme s r en ayağı delikanlının "' 
ken:Jı muhitleri için hayata hazırla . ayağına sürilndU. Öfkesi son haddi Kadının elini istihzaya yakın 11' 

mah. bulmuş olan delikanlı kendini dnha zerafetle öper, bir dakika mUddet b ~ 
Acaba bu kadar çoıc ''e mühim şart. fazla kullanamayarak özengisinln Uze- birinin gözlerinin içine bakışırJat· 

lan temin edebilecek surette öğret. rinde kalkındı ve elindeki değneği kin delikanlı gözlerini indirir ..,e' 
men yetiştirmek nasrl kabildir? arkadaşının atının burnuna kuvvetle vadiye dökillUr: 

Dün gene bu sütunlarda izah etti. indirdi. - Bu dilnyada kötü sayılmadafl: 
ğimiz gibi bu mesele bugün artık hal. _Ne oluyorsun arkadaş, atımdan şamak ne kadar gUç!. Hiçbir ~ 
ledflmiş sa},labilir: Zira Milli Mü. ne istiyorsunut? havadan, avdan başka bir şeyden tf 
dafaa, Zira.at ve Kiiıtür Bakan1ıkla. Delikanlı korkunç bir sesle: etmemeli, yahut siz.in ihtiyar doS ti 
rının bu maksat üzerinde birleşerek - Ne diye arkama dUşilyorsunuz? nuzla kendilerinin hayır işleri k()Jtll ,ıl' 
~alışmaları imkanı temin edilmiştir.. -Aklınızı mı oynn.byorsunuz? Kar. lannın bütçelerini müzakere ettıl 
Bir buçuk sene sUren askerlik vazife. gınızda kimin olduğunu gönniyor mu. dir. . 
si esna..cnnda orduda yetişen çavı..ış ve sunuz? Muanın Uzerinden bir klğıt aı~:-
onb!lşılardan ehliyetlileri alınacak - Kendini beğenmiş birinin karşı- - Hah, işte bu ince çam~ırl~· 

lJrayımız son aylarda durmıyan kendilerine bir taraftan ameli ziraa~ smda olduğumun farkındayım. dnir çamaşırcının hetta.p pusula.il· ,, 
bir faaliyet içinde çalışmaktadrr. Bu dersleri verilecek, bfr taraftan da - Zannederim, delisiniz. Bakınız dl meleğim buna dair konuplırn· -'' 

adı, sanı, ihfümsr yazılıdır. Fakat bn 
sadece cemiyete kayıtlılara mahsmı. 
tur. 

ke d'V• .. ı· k ı d b' k- ··ğ t ı · 1. 1 be d suretle bende hirbir kwsur bulafll Malların düzgün çıkması için en r.re ver ıgı o nem ı arar ar an ı. oy o re men erıne azım o an eğf tim ya yann n en özUr dileyeceksiniz, 1' 

bOytlk rol taraklar olduğu için bil. risi de yıllardanberi Sivasın uzun ek. usulleri gösterilecektir. Eskişehirlıı yahut bu küstahlığın hesabını vere- nı=_ Dostum, beni sahiden şaşırW./ 
tUn esnafın tarakları gözden geçiri mek ve pide dediği ekmekleri piya. Çifteler çiftliğinde Mahmudiye nahi. ceksiniz. sunuz.. t 
]erek matluba muvafıkları damgalaıı. sadan kaldırmak olmuştur. Çünkü yesfnde yapılan ilk tecrübeler bu hu. - Şu halde yann.. _ Şu pusulada.ki yazı bu saball , 
mıştır. Sanatın yeni baştnn uyanms. uzun ekmek ve pide, değirmen unla. su.°'ta bUyük Umitler vermiştir. Bu. Arkadaşı atını durdurdu, delikanlı me ge~en bir mektubu andırıyor· ,-er 
81 için yapılan bu hareket iyi sonuç. rından yapıldığı cihetle bunların için. suretle köylerimizde bilgf, köylülerin sürdü, az sonra ormanda birbiriııi eabah kağıtlarıma biraz nizaıtı d~ 
]ar vermeğe başlamıştır. Jzmir, ls. de kum, kepek bulunuyordu. kalkınmaları için bfr vasıta haline kaybettiler. diın Ara. sıra böyle tertipli bit •).,r, 
tanbu1, Konya gibi büyük şehirler. F.'kmek1er somun ve francala ola. getirilmiş olacaktTr. Şimdi delikanlı kendini rahat bulu- olurum. KAğıtlann içinde on 3ıtı1ıc!S~ 
den yapılan taleplere mal yetiştirile. rak ~ıkacaktır. Uzun ekmek çıkaran Bugüne kadar köylere öğretmen yordu. Vukuundan evvel bir şeyi sezme larında iken !şık olduğum bir d Jts! 
mfyor. Bu dorum karsısında esnaf. fırınlar somun çıkarmak için yeni teş. olarak gönderı'len genç1erı'n hemen kadından gelmiş bir mektup ~ıktı~_ı6l 

p kTtl 1dü ı birer öğretmen, hem de köylülerimizin . ,.~ 
ta yeniden bir çalışma askr uyanmı.:ı. ı a a meşgu r er. bir biri yerlerinde bir kaç yrldan fa... kelimeyi kendine mahsus bırtJ.ıO~ 

• ~ Ik" · · k k d ha iyi bi ~ L muhtaç olduğu vasıfları haiz oiret. bö 1 k :J> ·' tır. Dokumacıların bu işte kendileri. •ncı nevı e me a r şe. la kalmıyordu. Sonra bu öğretmen. men yetiştirilecektir. ye arma. karı~ık yazmış. ııt,.. 
ne önayak olan flcebay ile, her hu. kilde çıkarılarak halk ekmeği ola. ler cocuklan, köylerde asla tatbik da yazıslle bir ayarda .. O 1,aJtlat' lJll ,ı 
susta kolaylık göstermek suretile caktır. · mevkii olmıyan nazari malAmat 11.. çok kendimi beğenir bir eeyınlş fi tı\I 

N t Nal' D mani wl " .- Bunlar köylerde yalnız bir öğret. Bevf ~b· k l bibi tırıs'" ..AIJ~ yardımda bulunan belediyeye sevo-i. ' eşe ız u '0 11 u meşgul ediyordu. Bu türlü maJAmat n1ıe F.• 
1 a em sa 

0 
dll"" 

le 
. d ,., " men değil, aynı zamanda bir (nüm1 . kadından ayrılmak lüzumunu .:..Cı1' c 

n v:ır ır. -------------.-- ile yetişen çocukları gördükçe köylü. ne adam) olarak vazife görecektir.. ve birden bır&ktım. Halbuki btJı;~ı:ıtP 
Samsun ve Bafra tayyare· T . Paeartesı SALJ ler: "Okumak, yazmak, bir çok §eyler Bu cğretmenler köylerde şimdilik mektubu okurken kadıncağtO~ıı!'· 

lerine ad kondu akVlm 23 IJ. TcJ. 24 JI. Tcı. öğrenmek... Bunlar pek AU. Fakat iiçer sınıflr dershaneler idare edecek. sahiden ııevdiğine kansat gctiıv 
Merzifon, (Hususi) _ Samsun \'e ======Pil Ranıazaı 9 Ramazaı ne yapalım ki, bunlar bizim btedifL lerdir. Yavaş yava, köyler kalkın. - Ona bakıyor mu idlnl~? rd' tC' 

Bafra tayyarelerine ilçemizde ad OUn doğuftı 6 :56 6 57 mi7,, işimize yarar şeyler de~il . ., diyor. dıkça, köylüler maddi hayatta refah - Çok parlak bir 11urette: ;.. "~ 
konmuştur. Samsun ve Bafra biT GUıı balıf> 16,41} J 6,4fi lardr. Onun için ilk tah.c::ıilden köy. buldukça beş sınıflı dershanelere doA'. pu em fra:;.k verirdim. Çare. n~Ocıı~ 
alana sahip bulunmadığından töreni Sabah namuı 6,00 6 00 }erimizde hiç bir fayda ha.en} olmu. ru gidilecektir. Cumhuriyet Hal!< para vermez, yeni yetişen bır. i tı 

Oğle nam&ZJ 12 OD 12 00 yordu B 1 b b 1~ elinde para ol"-· hem kendıJl 
burada ~apmak mecburiyeti hasıl ol Cktııdl naınazı 14,::H . 14,31 ununa era er, ame • ha. Part•~inin kültür hwıu.c::ıunda kabul \A4oa. 

muştu . Gerek Samsun ,.e gerekse Akfam nam&ZJ 16,46 16.416 yatta fayda.sız olan bugünkü tahsil ettiği prensip de bunu icap etmekte. ba§kalannı bitirir derdi. -" 
" ·- uc;ulu"'nu- yay k · · d 1 t 'J d' Zi - Peki bu kadın ne old\11 '" ... w-Ba fradan gelen heyete Hava Kııru. • ...... namazı 1822 1822 · ' ma ıcın eve mı yon. ır. ra Parti nizamnamesi: "EğL , .... 
lmsak 5 2 5 1 ·ı 1 f d d. d - Bilir miyim? Galiba bir mu, Belediye. Halkevi miimkUn ol. .1 .13 ar ve mı yon ar e a e ıyor u. B•: tim ve öğretimde usul, bilgiyi yurtta. .~11 

Yılın gecen gflnlerf 89.7 328 t" 1" 1 · 1 ·1 k" 1 · · · k~sirıde öldU ! ·ıcJJiP' 
du" u kndar aı ur.ka go· 'stermı· ..... mcmnıı uru nr usu ı e oy erımızın ancak , a maddi hayatta hasarı elde ettire.. 1 d• "' r ... ..., Yılm kıı.lllD gtlnıerı 38 S7 k' d d 1 . k · ' - Hayır dostum. bu söY e .... öıl 
niyetle ayrılmnlarını temin etmiştir. Fe ız e, on a minde me tep acılabi. bir cihaz haline getirmektir . ., demi" doğru olsaydı, bu kadar kayıti,.. 

Ayrıca Hnlkevi, rnisafirl"re l•ı'r ------ - --------- liyordn. Fazlasına imkan bulunam•. tir. Nihayet ordudan alınıp yetis tİ . ~ " ' d mazdınız.. _..... 11 
~I• Hnva R d k yor u rilecek Ög·retmenlerden her bı'rı'n, k lA ... :tll""" ır 
"'" ~ urumu a a sam üzeri PAR A · - Doğruyu söyleme 1

'"" ._..11iıı1, , 
Mr çay zfyafetf '\"crmis!erdir. ---- Halbuki Eskic;chirde yapılan de. onar lira maaş verileceği cihetle b!ı muslu bir adamla evlendi, ~eli~ 

'f 1 1 neme usulü tatlıik edilPrek köv öt!'. maksada sarf edilecek tahsisat da üstümden vesayet kalkmca kt 
Mer21 Oftda havalar Dün ve Yarın Kitaplanndandır retmeni vetistirm<'"<' hac;lanınca hn d .Merzı·fon (Hus ·) B d p· · ·• e\'lt..t için tahammUl edilemeı hi r kü,.ük bir çehiz verdim. 

• usı - ura a so. ıyatı 25 kuruştur varlyet tamamlle deiHsmlş olacakhT. yUk olmıyacaktrr. 111 
') 

-~-ba_I_a_rı_n_k_u_r_u_ı_m_as_ı_n_a_r_a_ğ_m_e_n_h~a_v_a_la_r_• _• _• _• _• _• _• _• _· _• _· _· _· _• _• ~· _• _• _• _· _• _· _• _· _• _• _• _-=~_B__:eş:_o_n....:yı:.....::.l ...::i~çi:.=.n:.:::d:.=.e~b:=..:ü:=..:t:.:::ü.=n~k::o:..::'y..:le=rl:.:m:::.:iz::~:_~-~~~--__:A~S~l!_!M~~U~S~__:..~-~----~( Ar~ fJ(Jf 



7 - K•.l~!JN 23 il. TEŞRiN 1936 __, 

...... ---------iki Haftalık-- - - - F enerbahçe Beşiktaşı 
2 - O yendi o Radyo Proğramı o 

--- - -
23 Tpiniauıi 936 Pazartesi 

öôLE NEŞR1Y ATI: 
Saat 12,80 PlAkla Türk mwıfkisi. 12,50 

Ha.vadi& 18,0CI PlAkla hafif mUzik. 13,2:>
H,OO lrlubtellt plAk neııriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 PlAkla dans musikisl. 19,80 

Çocuklara maaal l. Galip tarafından 20,00 
RUat ve arkadaııları tarafmdan Türkmusiki 
aı ve halk p.rkıları. 20,30 :M:Uzeyyen ve ar 
kadaııları tarafından Türk mu.siklsl ve halk 
D&rkıları. 21,00 Orkestra. 

ı - Suppe: (GUzel Galata) uvertUr. 
2 - Tchainkovsky: (Divertlmente). 
8 - Jenaen: (Serenat). 
t - Gabrlel Dupont - Anter - operasın 

dan (Gelin alayı ve daruı havası). 
5 - Tagllaferl: (Amore Canta) İtalyan 

l&rkısı. 

6 - Buzzl - Peccla: (Lollta). 
Saat 22,00 P!Akla S()lolar. 22,30 Ajans ve 

borsa haberleri. 23,00 Son. 

24 T epinisani 936 Sah 

öGLE NEŞRtY ATI: 
Saat 12,30 Plakla Türk mwıfkisi. 12,30 

Havadta. ıs.o:> PlAkla hafif mUzik. 13,2:>-
1',00 Muhtellf plAk neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,80 PIW.a dana mU8ikl.at. 19,30 

konteran11: Doktor tbr&bim ZaU tara.tından. 
20,00 Vedia Rıza n arkadqlan tara.tmdaD 
'l'Urk mualklll ve halk prkıları. 20,30 Türk 
lnualk.l heyeU. 21,00 Şehir Tiyatrosu artltıt 
lertndeıı. Bedia. Vastı Rı:za ve Hlzım taratııı 
dan sUldyo orkeatruı refakatlle (Dell Dolu) 
operetinden blr sahne. 21,80 Orkestra. 

l - Veber: (Preclosa) uvertür. 
2 - zıetrer: (Dağ Çocukları) vals. 
3 - J. Brahma: (Famlnör Sonatından An 

dante. 
t - Dvorak: Slav dansı No. -i). 

ts - Altred Gı11Dteld: (Oavotte). 
Saat 22,00 PlAkla 801olar. 22,30 Ajans ve 

borsa haberleri. 23,00 Son. 

25 T efl'İnİAnl 936 Çatıuiıba 

öôLE NEŞRlYATI: 
Saat 12,30 PJAkla Türk mwıfldSl. 12,80 

llavacıa. 13,05 PlAkla hafit mUzik. 13,2:>
lt,OO Mulitellf plAk neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 12,SO Pllkla Türk mualkilt. 12,60 

tan: GD.\in kardesler tarafmdan- 20,00 Safi 
)e ve arkadqlan tara!mdan Türk mwıiklBI 
te halk §arkılarr. 20,30 Cemal KAmll ve ar 
~aııları tarafından Türk musik1Bl ve halk 
krkılan. 21,00 Ork..tra: 
ı - Kreuzer: (Uvertür). 
2-Saint-Saens: (GUmUş zil) sUvitinden. 

ı - Romans. 
2 - Venedik valsl. 

3 - Kienzl: (Protestan) operaamdan bir 
krça. 

t - Neavadb&: (Loreley-Paraphraae). 
IS - Boccherlni: (KönUet). 
6 -- Kalman: (Paskalya perisi) operetin 

Geıı parçalar. 
Saat 22,00 Pllkla sololar. 22,30 Ajana ve 

'borsa haberleri. 23,00 Son. 

26 T etrinisani 936 Pertembe 

ÖCLE NEŞRİYATI: 
Saat l.2,SO PIAkla TUrk muaik1at. l.2,GO 

llavadta. 13,05 Pl&.kla hafit m\1.zik. 13~ 
:ı.t,oo Muhtelif plAk nqrlyatı. 
AKŞAM NEŞRlY ATI: 

~ Saat 18,30 PlAkla daıııı mu.Udal. 19,30 
Olıolog: Hazmı tarafmdaıı. 20,00 Rıtat ve 

"°~lan tarafından TUrk musikim ve 
~ D&rkılan. 20,80 MUzeyyen ve arkadaıı 
~ tararından TUrk mustktst ve halk §&rkI 
"'"11. 21,00 Orkestra: 

1 - O:tenbach: (Orphe cehennemde). 
2 - Rahmantno!!: (Serenat). 
a - A. D. Ambroslo: (Napoli seren&dI). 

..: - Goldmark: (Sabah melikesi) opera 
dazı parçalar. 

l5 - Kallinikof!: (Şanson t1rlst). 
6 - Bpendiaroft: (Nlıuıl). 
~ Bulllvan: (Der Mikado) operetinden 

ar. 
~at 22,00 PlA.kla aololar. 22,30 Ajans ve 

haberleri. 23,00 son. 

27 Te!fİnianİ 936 Cuma 

Ö~LE NEŞRİYATI: 
ile. 8-at 12,30 PlAkla Tllı'k mualklat. 12,GO 

ı, ~e.cu., ıa,oıs Pllkla hatlf mtızik. ıs.2~ 
' ?.IUhtelit p!Ak nqriyat:ı. 
:KŞAM NEŞRtY ATI: 

'ııo;tat 18,80 PlAkla dana musiklsl. 19,30 
ao Oo rntı8&habelerl: E§re! Şetlk ta.rafmdan. 
.,,· .,.~_le muaıki heyeU. 20,30 Vedia Rıza 
~ --...01&n tarafından TUrk mwıtklst ve 

ı l&rkııan. 21,00 Orkestra: 
ttrıı;- BUppe: (Vlyanada sabah, öğle ve ak 

3 l!Vertur. 
3 - ICtrataı: (Son damlalar) nla. 
• - 'l'hoıne: (Yapraklar aıtmda). 

' lfatnpardlnk? (Kral çocukları) opera 
• hrçaıar, 
' - ~: (runJyante). 
t - <lervaaıo: (F..n revant-Esqul.se). 
~;- ..... : (Tarta 1nJ9U) operetlnden par 

'~ 22be,OO PIA.kla sololar. 22,30 Ajans vt 
rlert 23,00 Son. 

·------------------------..... ---------- (Dördüncüden devam) 

GALATASARAY- HlLAL 
ANADOLU - SÜLEYMAN!YE 

Anadolu - Süleymaniye arumdald 
maçı 5-0 Anadolular kazandılar. Siı
lcymaniyeliler sahaya dokuz kişi ola
rak çıkıp sona kadar dokuz kişi ile oy
nadılar. 

Radyoda dJnlediğimiz iki kıymeW 
sa.na.tki.r: 

Bay Münir Nureddin oo Bayan Saf iye 

28 Tepiniuni 936 Cumartesi 

öÖLE NEŞRİYATI: 
Sao.t 12,SO Pllkla TUrk musikisi. 12.50 

Havada. 13,05 PlAkla ha!lt mUzik. 13,20--
14,00 lrluhtell! p!A.k neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRtYATI: 
Saat 18,80 PlA.kla dans mwıfklal. 19,80 

Diyalog: Bedia ve Vas!l Rıza tarafmdan. 
20,00 Su heyeti. 20,30 Cemal KAmll ve ar 
kada!llan tara!mdan TUrk muatklsi ve halk 
§arkdan. 21,00 Orkestra: 

ı - Mendelsobn: (Yurda dönUş) uvertür. 
2 - Tchalkovsky: (Balet Domroschen). 
3 - Jean Slbelius: (Finlandiya) fantezi 

senfonik. 
• - Labttzky: ·(Çiftçi kızm rUyası). 
15 - Bortklevicz: (Gavotte-Caprice). 
6 - Lecoque: (Glro!-Gtrotla) dan parça 

Iar. 
saat 22,00 Pl!kla sololar. 22,30 Ajans ve 

borsa haberleri. 23,00 Son. 

29 T etrinisani 936 Pazar 

öOLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,80 Pllkla TUrk musiklsi. 12,50 

Havadis. 13,05 Pl~a hafit mUzik. 13,21>
H,OO Muhtelif plAk nqriyati. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 PlAkla dana muatklsi. 19,80 

Konferans: Suat Dervlı tarafından. 20,00 
Belma ve arkadaıılan taratmdan TUrk musi 
k1al ve halk prkılan. 20,30 NeZUıe ve arka 
daııları tarafından TUrk muslk181 ve halk 
şarkıları. 21,00 Orltestra: 

ı - Komzak: (Kar Çiçeği) uvertür . 
2 - Benatzky: (Tatlı saatler) vals. 
3 - Leha.r: (Mariska ve Çarda§). 
• - Salnt-Saeens: (Samaon ve Dallla) 

operasından parçalar. 
15 - Schcbek: (!talyan serenadı). 
6 - Severac: (Aşk pencerem). 
Saat 22,00 PIAkla sololar. 22.30 Ajans ve 

bora& haberleri. 23,00 Son. 

30 T etrinisani 936 Pazartesi 

öGLE NEŞRiYATI: 

1 Kanunuevvel 936 SaL 

öôLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,SO Plı\kla "I'Urk musikisi. 12,50 

Ha\·ad1s. 18,05 Pl!kla hafif mUzik. 13,25-
H,OO Muhtelif plAk neşriyatı. VEFA - TOPKAPI 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 17,00 Üniversiteden naklen İnkı!A.p 

dersleri: Mahmut Esat Bozkurt tarafından. 
18,30 Pltıkla dans musikisi. 19,30 Konferans: 
Doktor Ballın Ahmet tarafından. 20,00 Vedia 
Rıza ve arkadaıılan ~ıadan Türk musiki 
ıd ve halk prkılan. 20,SO Tllrk musiki heye 
u. 21,00 Şehir Tiyatrosu artistlerinden Bedia 
Vasfi Rıza ve HA~m tarafından orkestra re 
fakatilo operet sahneleri. 21,30 Orkestra: 

Galatasaray Avni ve L<ltfiden mah
rum olarak sahaya çıktı. Oyun Gala
tasarayın hücumu ile başladı. tık da
kikalarda GUndüzün kafa vuruşile Ga
latasarayın ilk golü oldu. Soldan inen 
bir hücumla Danyal GaJatasarayı!'! 

ikinci golUnU attı. 25 inci dakikada 
Gündüz üçüncü, 35 inci dakikada Nec
det dördUncil golü yaptı. Bu goller 
karşısında Hilfüliler şa.c71rdılar. Hilal 

Vefa ile Topkapı arasındaki maçta 
birinci devreyi 5-1 Vefalılar kıızandL 
İkinci de\TCde her iki takım birer gol 
yantılar. Vefalılar maçı 6-2 kazandJ. 

0LlMP1Y AT HESABI B1R HAF
TAYA KADAR ÇIKARILACAK 
Türk spor kurumu başkanı general 

l - Auber: (Fra Dlavolo) uvertUr. 
2 - Dvorak: (Fur:lanto Çek dansı). 
3 - Dizct: (Karmen) operasından pıı.rçn 

lar. 
4 - B. Meyer- Hellmund: (RUya) enter 

mezzo. 

aleyhine bir penaltı verildi ise de Bü
lent gol yapamadı. Birinci devre böyle 
bitti. 

lkinci devrede Galatasaraylılar U~ 
gol daha yaparak maçı 7-0 kazandılar 

DA VUD?AŞA - BEYLERBEYİ 

Fener sahasında Davudpaşa - 13€y 
lerbeyi takımları arasındaki maç bir 
bire beraberlikle bitti. 

Ali Hikmet rahatsızlığı yüzünden kuru 
mun hesap işleri ile meşgul olamamış
tı. Son çıkan dedikodular itterlne Be
yazıt mebusu bay Halit olimpiyat mas
raflarının hesabının biran evvel topar
lanması için lazım gelen tedbirleri al
mıştır. Bir haftava lta6ar kati n~ti~ 
nin alınacağı miıhtemcl görülmekte
dir. 

15 - Mlchell: (Şan San parol). 
Saat 22,00 PlA.kla sololar. 22,30 Ajans ve 

borsıı. haberleri. 23,00 Son. r Kısa Harici Haberler J 
2 Kanunuevvel 936 Çarpmba * DÖRT Alman torpidosundan mü -

öôLE NEŞRlYATI: rekkep bir Alman filosu Britanya adası 
saat 12,30 PJ~a TUrk mwıfkisl. 12,50 açıklarında hasara uğrayan bir torpi -

Havadis. 13,05 Pllkla hafif mUzik. 18,25- donun tamiri için, Fransada Brest li -
H,00 Muhtelit plAk netriyau. manrna gelmi§tir. .. 
AKŞAM NEŞRiY ATI: • B. ROOSEVLET İngiliz Antil a - ~ 
Saat 18,30 PlAkla dans musiklsi. 19,30 dal!nnrn merkezi olan Port d'Espagne'a ı 

Gavin karde~ler tarafından muhtelit şan. gitmittir. 
20,00 MUzeyyen ve arkadaşları tarafından 
TUrk musikisi ve halk §arkıları. 20,30 Cemal • tTALYA'da 650 tonluk yeni Dessie ı= 
KAmll ve ark&d&§ları, tarafmdan Türk mu ve Dagabur denizalı gemileri Taratoda 
ııiki.si ve halk oarkılan. 21,00 Orkestra: denize indirilmi~tir. 
ı - Mendelsohn: (Sakin denizde bir 1eya 

hat) uvertUr. Avrupadan nekadar kereste 
2 - lrlax Gulllaume: (Page d. Amour) ihra~ edildi? 5 

vals. B . w ~ 
3 - Schoifer: (Ormanda mUtreze) Solo u senerun agustos ayında Avrupa- ı= 

dan ihraç edilen keresteler ~ 027 430 
Trompet. m3 il bulmuştur. Kereste ihraç eden 

" - Heuberger: (Der Opernball) operetin memleketler: Rusya, Finlandiya. fs- :c 
den parçalar. veç, Polonya, Çekoslovakya ve Avus- • 

5 _ o. Ambreaio: (Serenat) keman ve turyadır. ,. 
Org. 

6 - Pesse: (Değirmen). 
sut 22,00 Pllkla aotoıar. 22,80 Ajana ve ç • 1 

bonı• haberıerı. 23,00 eon. ıçeron = 
3 Kanunuevvel 936 Pertembe Hltabetile bUtUn eskl Romı ta- )

5 

öGLE NEŞRiYATI: rihlnl parlatan ÇJçeron'un bu ter-
Saıı.t 12,SO PlA.kla Türk musikisi. 12,150 cUmei hali o zamanların en yüksek 

llıı.ve.dlıı . 13,05 PlA.kla hafif mUzik. 13,2:>- tarihçiei Plütnrk taro.hndft.n yo.zıl \\ 

H,00 Muhtelit plAk nepiyatı. mııtı. Haydar Rifat'ln kaJemfle dJ. '( 
AKŞAM NEŞRiY ATI: limlze çevrilen bu eseri karilerimlr.e 
Saat 18,30 Pllkla dans musikisi. 19,30 

Konferans: Doktor Htıaeyin Kenan taratın tavsiye ed"rlz. 
dan. 20,00 Rıtat ve arkadaıılan tarafmdan Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri: ~ 

TUrk musikl81 ve halk ıarkılan. 20,30 Safiye ••V•A-I<•l•T-k•ü•tU•'p•h•a•n•e•s•i.---..,--•• \ 
ve arkadaıılan tarafından Türk musikisi ve -· 
halk şarkıları. 21.00 Orkestra: TAKSIM.QE · MAKSIM VARY.r..fE ' 

ı - Mozart: tFlgaronun evlenmesi) uver 'flYATROSlTNT'A 1 ~ 
tur. Bu akşam saat 21 d = 

2 - Ganne: (Extase). W 
8 - Jııque Renne: DramaUk suvtt). ZOZO DAIJMAS ve A ~ ,= 
t- Gzlbulka: (Balodan sonra aıık rUyası) . TOMAKOS'LA ~~ ~-
5 - Gllnka: (ŞUphe) Romans. Pi iÇ 
Saat 22,00 Pl!kla sololar. 22,30 Ajans ve P A '-

borsa haberleri. 23,00 Son. Büyük operet 

V AKIT Propa&anda servisin• 
den: 

1 - Tilrk evlblarının işsiz kaJ. 
mamasını arzu eden KURUN ve 
HADER gazetelerimiz it arıy&n 
kimsesiz ve bikeslerin ilanlanm 
meccanen kabul eder. 

işsiz kalmamak için bundan 1.
tilade ediniz. 

2 - Meınur,katip.muhasip, artist 
kavas, odacı aıçı, hizmetçi, evllt• 
hk ve her nevi i§çi anyanlar ara• 
dıklarım yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek fçin KURUN ve HA· 
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
iIJnlarından istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, Irat, dUkkln, nıağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet ko186' ve en ucua 
bir ıeıtilde temin etmiı olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz lllnlar sUtunundan iıti
f ı" 1 etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, :>iyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eşyası ve saire almak ve 
&atmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz Uir.lar 
sütunundan iıtlfade etmelidirler. 

4 Kanunuevvel 936 Cuma 
ÖÖLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,80 Pllk1a Türk muaııml. 12,:>0 

Havadla.. 13,0CI Pllkla h&fit mtlzik. 18,2&-

Biletler: 40, 60. 
Hmmsi: 100 

Yerlerinizi telefonla ıt).ı .mız. 

Telef on: 42633 

BUtün bu arzularınızın temini 
için mUracaat edecek mahal yal• 
mz VAKIT Propacanda ıerviıie 
dir. İstanbul Ankarı caddesi VA· 

ı KIT Yurdu. Telefon: 243 70 

lıııııııııı1111111111ııııııııı1111111!!lıtııııı1uıııuıırırıııtıııı1111ııııııınıı1• 

u,oo ?.luhtelif plAk neııriyatx. 

1 
AKŞAM NEŞRiY ATI: 
Baat 18,30 Pllkla dana musikl.ı. 19,30 

Spor mtıaahabelerl: J:tref Şefik tarafmdan. 
20,00 Caz beyeU. 20,30 Vedia Rıza ve arka 
daııtan tarafmd&D TQrk mualkial ve halk 
prkıları. 21,00 Orkeııtra: 

ı - Suppe: (!Şen delikanlı) uvertür. 
2 - Beethoven: (Jıflinlet). 
S - Koakovıky: (Gitara). 
' - Strauu: '(Çtnıene baron) operetinden 

parçalar. 
IS - Plnauts: en Llbro aanto-Tlrlyo). 
Saat 22,00 l>l!kla sololar. 22,80 Ajana ve 

borsa haberleri. 23,00 Son. 

5 Kanunuevvel 936 Cumartesi 

öOLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,80 Pllkla TUrk mualklll. 12,50 

Hava.di&. 18,06 Pltıkla hatif mtızık. 18,25-
U,OO Muhtelit plAk nqrlyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 18,30 PIAkla dans mualklsl. 19,30 

Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Türk Hava 

Şimdiye ka-jar binlerce kişiyi zeng"n etmiştTr 

2 nci keşide 17 Birinci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 

A)rıca: ıs.rco, 12.GCO, ır.oco J'ralık Haamiye!erle 
(10 0 .. 0 ve 20.CC.0, ! iıa ı k ik adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 Birinci kanun 936 günü ak~ına kadar biletini ceğiıtİırlıt 

bilet Ü.terindeki hakkı sakıt olur ... 

Saat 12.30 PlA.kla TUrk ınusikisi. 12,50 Çocuk Esirgeme Kurumu namma konferans 
Havadis. 13,0G PlAJda hafit mUzik. 13,25- Doktor İbrahim Zatı tarafmdan. 20,00 Türk 
14,00 Muhtelif pllk neırlyat:ı. mu.<ılki heyeti. 20,30 Cemal Klmil ve arka 
AKŞAM NEŞRtY ATI: daıııan tarafından TUrk mua1ki8l ve halk 
Saat 18,30 PlA.kla dııns musikisi. 19,30 ııarkılan. 21,00 Orkestra: 

Çocuklara masal: t. Galip taratmdan. 20,00 1 - Ed. Lalo: (Le Rol d. Ya) uvertür . 
Rıfat ve arkadaıtarı tarafından Türk muaı 2 - Strauas: C Aquarellen) vals. 
kisi ve halk ıarkılan. 20,SO Safiye ve arka 8 - Spinelli: (İÇ Uman) operetinden par 
daıılan tarafından Türk mu.sikisi ve halk çalar. 
tarkıları. 2l,00 Orkestra. • - Kallnlkotf: (Şanson tlrlst) solo Viyo 

1 - Keler--Bela: (Macar koruıcr) uver lonscı. 

Kilosu 
6630_ 
6880 
1870 

Cinsi 

Un 
Makama) 
Şehriye ) 

muhammen fiatı 

16 
22 

llk teminatı 
80 Lira 
144 ,, SOL 

lUril. ts - Krelater: (Aşk acım). 

2 _ Strauss: !Bahar ııestcri) vals. Saat 22,00 Pltıkla sololar. 22,30 Ajans ve Belediye hastanelerile müessea abna lüzumu olan yukarıda mikdan 
s - Humperdink: (Hensel ve Gretel) ope borsa hatıerlrrl. 23 oo Son. -ı '·e cins!eri yazılı yiyecek ayn ayn aç ık eksilhneye konulinut ·ise de 

rasmdan parçalar. • ı " f 1 f ihale gününde isteklisi bulunmadığın dan pazftrhğa çevrilmittir. Şa.rtıııan~ 
4 - Gounod: (Der Trlbut von Zamora) ) mJ e Se e . .. .. . . .. • • • f · 

Operasr. I' -ı len levazım mudürhiğünde gonilebilı r. steklıler 2490 N. lı kanunda JUl-
ı - fspanyol dansı. Dün ve Yann Kitaplarındandır la vesika ve hizalannda gös .. erilen ilk teminat ma!tbnz veya mektubile ~ 
2 - İtalyan " Fiyatı 40 kuruştur be 24-11 936 lı ·· ·· t 14 d <l • A .. d bul ahc:Lr Sa.at 22,00 PIAkla sololar. 22.30 Ajana ve ra r -.. sa gunu aaa e c:ı.-nı cc.t:umen ~ urun • 

borsa haberleri. 23,00 Son. 1 lar. (8.) (2778). 



ABONE ŞARTLARJ 
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~,...... 

'l'lrld~ bel' pomta merllmnde IUIKUN"• •bom yuılD'. 

YAZI VE YONETIIll YERl: 

latubul. Anlran caddlll. (YAB.D JQl'dal 

Jldan: 2'111 
TelefOD }Y ....... ı 11611 
~ adnlılı IUJBIJJI lltaabal 

Po9ta lnltma No. M 
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DiKKAT ••• 
Rmsalloe ilk defa rastlanan 

ucuzluk ••• 
FANAL elektrik lambaları 

20 kuruş 
Dünyanın her tarahnda hallan derin tak

dtrlertle ıpldayan maruf Belçika FAN AL 
e&ektrik lambalan bütQn mezlvetleri memleketimize 
de tapmqtır. 

Fa nalı o Her yoldaki dayanıklılıAuıı. zlyaımın fazlalığını. 
cereyan aarflyabmn her teYe nlıbetle azlıluıı tıbat 

eden iki canlı delilimiz var: Bunlardan biri y ilk Sek 
MObendls Okulu elektro teknik 
heyetinin FAN AL tambalarma verditt ıs 

No. 1ı raporla keza Belçika elektro tek-
111 k beye ti O 1 O 47 No. b veaalkile biltiln endi · 

ıelerin 6nilne geçilmltttr ... 

Faaal Llmbalarımn 5 - 10 - 15 - 25 vatta 

kadar 20 ve 40 vatt 24 kuruta bu gdnden 

itibaren ıatqa batlanmııbr. 

UMUMİ DEPOSU : Galata Voyvoda 
caddeıi ( Merkez Bankan Karwınnda) No. M N U R 
ELEK TRlK maiazaaı. 

_. 937 11ıına mah.u• avlzeıer.mlz d• gelmlftlP ki 
bunun ftatına rellmbat adllmaaln• imkan almıyacak 
kadar ucuz aatmakta1ız. Telefon: 43212 

MWuımmen bedelleri, miktarla n, ekailtme aaatleri apjıda yazdı mal-
8. 12. 1936 Sah sünü lcapab zarf uaulü ile Anlcarada idare binum-

atm ahmeübr. 
Bu ite ıhmak isteyenlerin hiza larmcla yazdı muvakkat teminat ile 

... llllD taJin eltili vesiblan, resm 1 Gazetenin 7-5-1936 g. 3297 No. 
ailbaunda intipr ~ olan talimatname dairesinde alınmq vesika ve 

•1t1eıriı0 ııi0 aynı aün aat 14, 14.15, 14.30 ve,14.45 ~kadar komisyon reis 
vermeleri l.bnnchr. 
Şartnameler puua: olarak An karacla m11beme daireainden Haydar 
Te.ılüm ve leVk tefliiinden claiıtdmaktadır. (3139) 

Muha mmen Muvalclcat 
Lmi bed f!li teminat 

ı - Rezidi1 
2-Süqoför 
3- Petrol 

Ton 
700 
120 
210 

80 
120 

ün Lira 
70.000 4750 
22.800 1710 
48. 027)' 

) 
4. 200)' 

69.069 

3861.35 

4703.45 

Saati 
ıs 
ıs.ıs 

ıs.30 

ıs.45 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Mikdarı 

metre mr. 
'W Extra Walton Ca. 2,2 

ayar ve enafmda (U. 827,50 
.... m) olacaktır. 40 hk mu-

ile mukavvalanarak dö
•1Ce1di0ir.. Linolemnun ek 

. eoiuk tutkalla tutbl-
-cak,, ve fuh mütterekler· 

hiç araLk kalmıyac:akbr. 

Tahmin 
tutan 

2000 Lr. 

Teminab Tarihi 
Lin 

150 Lr. 27/11/938 
Cuma aünü 
saat 14 de 
Kültür direk 
törlüğünde. 

Linoleum açık düz renkte ve okuldaki nümunesinin ayar ve evaa. 
fmcla olacakbr. l>öfenen aathm bütün kenarlarm 25x25 maktamda ve bir 

yuvarlak çıta ile çevrilecektir. 

Nümune ve prtnameleri okuldadır. 
Edime aan'at Okulu için alınacak olan cim evsaf ve mikclan yukan 

,udı olan (Unolemn) 11-11- 1936 tarihinden itibaren açık eksilt • 
koaubmqtur. 27- 11- 1936 tarihinde ihalesi yapdacajmdan istek
.... lt akçalanm yatırdıktar ıonra Kültür Direktörlütünde Orta o
alnn bmlaJoaan& plmeleri ilin olunur. (2967) 

Bahlbl: ASDI US- VAKiT Matbaam Negriyat Dlrektöril: Refik A. f>evengil 

r ' KURUN 
1 

.iıi.Wlenuze ııonllenıen yl&J!lJıu gKZel• ı 
ye gtrmek için iM. zarfının köşesine c ga· 
~ete ı kellnıeın Vdılm&lıdır 

ı.tarşılık uiUyeD okurıaı , mektupıa.nna 

ıo ırunı,ıuk pUI koymalıdırlar 

d&ııılıwyaıı yazlll\ rı ~en ı.:on•Jerıuekten, 

ıuy.netstı yollanm~ wektuplann içine 
11oouııuı pıtraha~n ıuıyrıolDııuımdan. UAD 
olarak c;ıkan yazılıudao dolayı. dlrektllr 
ıuk, Usttlne 90ru ..orgu aıma:a: 

Günü geçmif •ayılar 5 kuruştur 

Adre .:ıı dc'ı'fştlren aboneler 2b kuruş 

lk1erler 

Uaae&ellllzcle .:ıkan yazılarla l't'!lllmlerln 
h•r lıakkt ult IU!DdJııl içindir. 

Dr. Hafız Cemal 
WKMAN HEKiM 

Dtıhiliye M ütehuuın 

Pazardan başka günlerde ( 2 den 6) 
ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye
ni numaralı hususi kabinesinde hasta· 
lara bakar. 

Kabine ve ev telefonu: 22398 Kışlık 
telef OD: 21044 

Salı, cumartesi sabah (9 1/2 - 12) 
saatleri hakild fukaraya mahsustur. 
Herkesin haline göre muamele olunur. 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasaeun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
LA.lelide Tayyare apartmıanlann

da daire 2 numara a de hastaları-

m kabul eder. Cumartesi gllııleri 14 
den 20 ye kadar muayene paramz
dır. 

TUR 
o 

KUMBARA. BIRE, 
1000 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağalotlu Nuruoamaniye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında l 

Telefon. 22566 

-; ---- -... ~ ..1.16 ..... 

DOKTOR Doktor Kıriıni 
Hüseyin Usman KcuımJH.lfG BaAriye ~ 

Trayko aparlı'"°'" . .Mi' • 
Sabık Haseki hastahanesi dahiliye )E8P"""" 

mütehassısı muayenehanesi: Llleli Pazar günleri 14 den 
18 ~ .,..,, 

Lutuf ana..+nnanı, Saat 4-7 ye ka- Muayene kuponlarile KUR _ _, 
.t""4 ~ rilerinl meccanen tedavi eu-

dar.! . :._.~;.;;..;~;;.;;;.--~ 


