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Sovyetler Birliği deniz kuvvetleri şefi söylüyor: 

Geçen seneye nazaran deniz 
'Ve hava kuvvetlerimiz yüzde 

'· 
Niçin Milletler 
Cemiyetine 

.d. ? gı ıyoruz ... 

l' evfik Rüştü Arası Büyük Millet 
Meclisi kUrsUsilnden dinledik, 

1 
o, bUtün millete ve insanlığa 

8kendenın davasrru ne demagojiye, 
ile de ~taf ata sapmadan anlattı. Bil
~k eserler nasıl vazih ve mütevazi 
~d:,oıar içinde yer alırsa, milletlerin 

Yük davalarında da ayni incelik, 
~vuzuh kudreti göze çarpar. Rilştii 
lı as:ın nutkunda da vuzuh, sarahat 
İedığini bilen, yapacağını açık söyli. 

r~n bir ruhun parıltılan vardır. Rüş 
Aras bize, Beyaz Kitapların muh 

~!Yatından sonra Sancak davasının 
~lletıer cemiyetine sevkedilmiş oldu. 

nu anlattı. Bu haber. aşağı yukarı 
~fını hadiseler içinde yepyeni bir 
d ayı teşkil etmektedir. lsker.derun 
,,a..,as1 niçin Milletler cemiyetine gidi
"Ot? 

• • • 
bir 1:'ransa kendini sancağa mUırtakil 
~ ıdare tanım.ak hususunda sallhi
tietu bulmuyor. Sallhiyeti ancak Su. 
lerl'e ıtıandasını kendisine veren Millet
"" Clenıiyetinin kullanabileceğini Heri --~ :•~-Tuiik;i" -~.,; 
) Saııcat meeeleeini Milletler cemi
l'?~ ınUdafaa etmekle, cihan efkl
) llnıuıniyesi önUnde iddiamızın kuv
e~f isbat edebilmek imklnını elde 
!at 14 oluyoruz. latinat ettiğimiz esas
~ kadar haklıdır ki, bunlan d~ 
~ gözü önünde, ve kulaktan di
~ • açıkça konuşacağız. Sarih, va
da~ haklı teklifimizi dUnya bir kere 
•:ıı a anlamış olacaktır. Zaten biz, Mil. 
ile er Clenıiyetine cihan sulhuna hiz-
~_ebilmek için girdik. büyük düs
'tUıı Uzu unutmuş değiliz. Yurtt2 
~ Cihanda sulh~ 

llıetı u ~rensibe göre hayatını istika. 
ltJ b~dıren millet, Milletler cemiyeti

ııi haklarm istinatgahı saydıkla-
Sa drl Ertem V:--- (Sonu: Scı. ! SU. 1) 

ata Nureddin dün 
llnyeye gitti 

~d 
~~ • ~Q ve eşi vapurda 

~ ~ doıu 
t~ t )~ Yu yakmdan tetkik edip ya-
~ t"tıllı llı.aya karar veren değerli mes
~) \>' ıı bay Vata NCireddin (Va -
'~ du:'fikası bayan Meziyet Çürük· 
~ ~er 1'arı vapuru ile 'tlnyeye git-

tı n 'l· v~ latanbuldan ayrıldılar. 1 
Yt t ilile : :Nureddin meslek arkadaşla
' ~lı b oatları tarafından uğurlandı. 

fitliğ UtUn arkadaşlannı Unyeye 1 

e ~iınyordu. l 

' 500 artmıştır 
Hess söylüyor: 

Bolşevizm, Almanyaya karşı 
kin beslemektedir 

Litvinof söqJüqor : 

Sovyet ordusu hiç bir zaman 
görülmemiş bir kahramanllk 

nümunesi verecektir 

Japonyanın _Berlin biiyük elçisi Vi1rnnt Mu.~a7coji, Almatıya il.e Japonya 
arasında aktedılen k-Omüniznı aleyhtan be§ senelik m.i8<Jka Japonya nomsm 
imza koyuyor. Sağda.ki :zat, tnisakı Almanya namına imM eden Londrada1ci 
Alman büyük elçisi Her Fon Ribbcııtroptur. (Vikont Muşakoji Berlme gitme. 
den önce Ja'[>Onvanın Ankara büyiik el,çisiydi) 

Moskova, 29 (A.A.) - Tass ajansı girişmiş oldukları çılgın siWılanma 
bildiriyor: yanşını ve bilhassa Almanya ve Ja.-

Kongre müzakerelerinde söz alan ponya deniz sililılarının çoğaltılması
Sovyetler Birliği deniz kuvvetleri ~ nı mevzuu bahsederek demiştir ki: 
fi Orlov, emperyalist memleketlerin (Sonu: sa. ! Sil. :J) 

Güneş Bey kozu 4-1 yendi 
Vefa - Hilali, F. Bahçe - Süleymaniyeyi, 

G. Saray-Anadoluyu yendiler 

• 

GGlatasaray - Anadolu maçında Anadolu kalecisinin güzel bir kurtanf1 
iYUIBI 4 üncü aa>:ıfada). 

il}i kalpli ve çok değerli doktor 

General Ali öldü 
Gıdasız çocuklara yardım fikrin 
ilk defa ortaya atan doktor karni 

bir insan nümunesiydi 
Kızılay cemiyeti lstanbul mümessi

li ve Verem mücadele umumi reisi 
General doktor Ali Çalmılı'nm evvelki 
gece sabaha karşı vefat ettiğini bü
yük bir teessürle öğrendik. 

General Ali Çalımlı, yetm~ beş, 
yetmiş altı y&ljlarında ve hemen he
men en eski doktorlarıınızdandı. U
zun müddet Askeri Tıbbiyede jeoloji 
hocalığı yaparak yurda sayısız talebe 
yetiştiren General, bir çok askeri biz. 
metlerde bulunmuştur. Bulunduğu her 
yerde kendisini candan sevdirmeğe mu 
vaffak olmuş ve uzun müddet Hilili
ahmer Merkezi umumi balığında bu-

. lunduktan sonra da reislik makamına 
geçmişti. On beş senedenberi cemiye
tin reisliğini yapıyordu. 

General Ali Çalımlı, bütün ha
yatında bir gUn vazifesini ihmal etme
miştir. Hatta. hasta olduğu vakit bile 
~inin başına geldiği görülürdü. 

Sonu. Sa. 2 Sii. 4) Merhum Genera.Z Ali 

Yunan Kralı Amiral 
Okan'ı. kabul etti 

Kral bugön ·~fater'e giderek 
Yavuz zırhlısını gezecek 

"Hayatta iken tarihe geçmiş qaratıcı 
dehaya hayranlık duyuyorum,, 

Atina 29 (Sureti mahsusada giden 
arkadaşımızdan) - Yunan kralı ikinci 
Jorj bu sabah on buçukta filomuzun ku
mandanı amiral Şükrü Okanı kabul et-

ti. Yunan kralı amiralımıza büyük il · 
fatta bulunduktan sonra Yavuz zırhlı 
sınr gezmek arzusunu izhar etmiştir 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 4) 
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rı 1' ıibaşı müsabakamız 1 
1j Varın başı ıyor ~ 
• Hakikaten çok eQlenceli ve çok ~ 1 kolay bir müsabaka g 

1Müsa~~~~k .. !8~!.~~!u~~~~nnf~o;af?.nnın1 
il neşrinden ibaret olacaktır. Sadece bu fotoğraflarda yüzün en il1 

d bariz ve en tanınabilecek kısımlarını ne§redeccğiz. Bu suretle okuyu. ! 
ii cularımız her şahsı biraz da eğlenceli bir surette ve çok kolay bir şe- !! 
H kilde bulup meydana çıkaracaklardır. !i 
P 30 GON H 
ı• .. :: ij Devam edecek olan musabakamızda 30 resim neşredilecektir. il 
I· 31 Ki.nunuevvelde bitecek olan müsabakadan sonra biriktirdiğiniz fo i! 
ıl toğraflann kime ait olduğunu yazarak derhal bize göndereceksiniz. il 
li Bunu tanıyor musunuz? ~I 
d H 
H Hem kolay, hem çok eğlenceli bir müsabaka olduğu kadar da :: 
ıı· yılbaşı için size bir çok güzel hediyeler kazandıracak ve bu suretle la- n 
1 lihinizi denemek fırsatını bulacaksınız. Ü 
1 YARIN 1 
lı KURUN ilavesini a.~ 

Müvezzilerinizden ayrıca iste- H 
H ~ 

ii meyi de unutmayınız H 
"" pmmm w :ı 



l' ağmur Madrid'teki 
yangınları söndürüvor 

yeni bir taarruza Her iki taraf 
hazırlandıklarını bildiriyorlar 

Madrid, 29 (A.A.) - Elyevm hü. 
küm süren fena havay. sevinçle kaf. 
şılayan Madrid gazeteleri, onun hU. 
kfımet kuvntlerinin en iyi mütt.emd 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Dün sabahtan ahşama kadar a. 
ğır topçu ate§inin sesi işitilmemiştir. 
llniversite mahallesi yakınında bulu 
nan hükQmet ağır wpçu bataryalar. 
büyük bir f aaJiyet g~stermektedir. 

22 günltik bir muhasaradan sonra 
askeri vaziyette hiç b!r deği-ıiklik Y'>" 
tur. 

Gazete1er, vaziyet hakkında tah. 
klkat yapmak üzere t~ı>anyaya gelmiş 
olan altı kişilik lngiliz parlamento 
heyetinin bir tebliği:ıi neşretrnekte. 

dirler. Bu tebliğ, muharebeye işti. 
rak etrniyen kadın ve çocuklara yar. 
drın edilmesi i~in bütün bitaraf dev. 
Jetlerin derhal geniş bir yardım ha. 
reketine giri~elerini tavsiye etme!<. 
tedir. 

Bu tebliğde ezciiro1e deniliyor ki. 
"Madridin hemen -:ttmen dörtte bi. 

ri ya kısmen tahrip edilmiş, veya o. 
turulamıyacak bir h&le gelmiştir 

Halk arasında çok a~n- 7.ayiat vardır. 
Açlık şimdiden baş gösterdiği gibi sa. 
ri hastalıklann çıkması da muhak 
kaktır.,. 

HVKfJ!tfET KUVVETLERi 
iLERLiYOR 

Santander, 29 (A.A.) - HükUıiıet 

kuvvetleri Burgos istikametinde iler. 
lemektedir. Bu kuV7et1er, dah.A şiw. 
diden Burgosa 65 kilometre mesafe. 
de bulunan Soleillo l:asabasını işgal 
etmişlerdir. 

l\fadrid, 29 (A.A.) - Milli müda. 
faa meclisi, cumhuriyetçi kuvvetle. 
rin Asturies cephesinde taarruza geç. 
miş olduğunu bildirmektedir. Bt• 
kuvvetler bir çok mevzileri zaptet. 
mi4;1ler, Ovfedo ile Gradosda yerle~. 
miş olan asilerin karnrgAht arasında 
ki münnkaleyi kMmi~lc·rdir. 

Bask milislerinden mürekkep lıi · 

Niçin Milletler 
Cemiyetine 

.d. ? gı ıyoruz ... 
( V styanı 1 incide) 

rmı ileri sürenlerin saflarında yer al
dı. Bu ii.mitlcdir ki Sancak meselesini 
beşeri bir hak saydık, Milletler cemiye
tine gidiyoruz. 

Milletler cemiyeti içinde Türkiye 
cmnhuriyetinin rolü daima beşeri hak
ların müdafaası, beşeri refahın üstün
leşmesi yolunda hizmet olmuştur. 

Türkiye cumhuriyetinin İstiklil. 
harbi beşeri bir hakkı müdafaa için 
atılan silahla başladı, Türkiye cumhu
riyetinin sulh politikası gene beşeri 
hizmetlerle doludur. 

Sancak davasr da bunun siyonun i
caplarnıdan biridir. Başka bir şey de
ğildir. Onu başka bir ~ey sananlar al
danırlar. 

Bizim Sancak davasını "revizyon,, 
sayanlar vardır. Bunların Sancak me
selesini revizyon saymalarmm sebebi
ni anlamak müşkül değildir. Onlar 
Sancak hikayesini kendi revizyon da
valarına temel yapmak arzusundadır. 
lar. HalbulCi bizim revizyonist 
olmadığımızın en güzel misali, Millet
ler cemiyetine yaptığımız müracaat
tır. Revizyoncuların nasıl hareket et. 
tiğini herkes hilir Emrivakilerle i ı:: 
yapmak iddiasında olanlann yegane 
yan:ı.ş.amıyacak!n.rı kapr Milletler ce
mivet idir. Biz hakkımızıdan eminiz, 
:Milletler cemiyetine hakkın kuvvetne 
gidlyoruz. 

Bunun icin uzun sihm0 si, zıt 
tezler ortasında mü7,akerelerin süriip 
gitmesi ihtimalini ortadan kaldıran 
kestirme yalu tutuyoruz. Sonunda gi
dilecek yola, normal şartlar ir,inde baş 
\' ımıyoruz, 

Sadri Erte~ 

kuvyet, Vergara, lıegazpi Villa -
Real ve Vi:Ja - Fraı:ıca.yı işgal et. 
miş olup şimdi Tolo3a yakınında bu. 
lunmaktadır. 

Talavera istikametindeki taarruz 
hareketi clevam ediyor. 

DIGER TARAFA GöRE ... 

Scvilla, 29 (A.A.) - Neşredilen hır 

tebliğde hükumet kul·vetlerinin Gra. 
dos istikametinde taarruza geçmiş 
fakat kolaylıkla püsktiltülmüş olduk. 
ları bildirilmektedir. 

CUMHURiYETÇiLERiN TEBLIGL 

Madrid, 29 (A.A.) - Harbiye n~
ıareti tebliğ ediy ·: 

Cumhuriyetçilerin kul"Vetleri dün 
Tngein cenubundaki r7ııntakada ile :.-i 
hareketlerine devam Etmişlerdir. B•J 
ku"rVetler Naldemoroua düşmanı boz. 
muşlardır. 

Guadnlajera cephesinde cumhuri. 
yetçller Santolin ve Las Cabezada~ 
kasabalarınr işgal etınişlerdir. 

Madrid cephesinde Cumhuriyetçi. 
lerin toplu kuvvetleri Pont des Fran. 
sals yakınında toplarımış olan düş. 
man kuvı.·etlerhti dağıtınrştır. 

Valamıianrn meşhur fişelı:haneleri. 
nin mühendisleri "Propaganda obüs. 
leri,, imal etmişlerdir. Bu obüsler, 
infilak ettiği 7.aman etrafa rengarenk 
bir çok ufak kağıtlar saçmaktadır. 
Bu kağıtlarda asi kuvvetlere hitap e. 
den Arapça ve tspanyoica yazılar var. 
dır. 

Valansia, 29 (A.A.) - B. Azana, 
habersizce buraya ~elmiştir. Halk, 
kendisini alklşlamıştrr. 

Reisicumhur kabine !çtimaında ha. 
zır ~ulunmuş ve bu sırada B. Lar~o 
Caballero yeni nazırları kendisirı~ 
takdım etmiştir. 

H:ıricf ye nazrrı B. Delvayo, Mil. 
Jetler Cemiyeti konseyinin yakmdi\ 
yapacağı toplantıda ~yliyeceği mı. 

tuk hakında izahat v~rnıiştir. 

HER iKi TARAF YENi BiR TAA.h 
RUZA HAZIR/,ANIYOR 1 

l'ttadrid, 29 (A.A.) - Havas ajaruıt 
bildiriyor: Pa)itahttaki resmi ma. 
kamlar, Madrid cepnesindekl hare. 
katın hali hazırda te.ak.kufa uğrama. 
sının asilerin büyük bir taarruz ha. 
~rlamakta olduklarımı deUUet etmek. 
te bulunduğunu beyan etmektedirler. 
Cumhuriyetçilerin yUbsek kumanda 
heyeti de bir mukabil taarruz yapmak 
i~ln elinde bulunan bfüün kuvvetlerı 
yeniden gruplar haline getirmeğe, ve 
teşkilat vücuda getirmeğe çalışmak. 
tadır. 

Bu mukabil taarruzun ilk hedefi, 
asilerin münakale yollarını kesm~k 
olacaktır. 

Talavera de la Reina, 19 (A.A.) -
Havas ajansından: Hükumet kuv. 
vetleri, cumartesi ~bahı, Gener9.l 
Yarela ordusunun sa!f cenahına kar71 
mahirane bir taarruz yapmışlardır. 

Y AOMUR YANGINLARI 
SÖNDURITYOR 

Bu evde hükumetçilerin 32 mitralyö
zü vardı. Bu mitralyözlerden on yedisi 
bombardıman neticesinde harap olmuş

tur. Ca~a de Campo'dıa bombardmıan 

yüzünden iki pavyon harap olmuştur. 
Bundan sonra muharebe, şiddetli bir 
topçu düellosuna inkılap etmiştir. Hü
kumetçi topçuların daha sihhatlı endaht 
etmekte oldukları görülmüştür. Hava
ların fenalığı tayyarelerin harekatına 
mani olmaktadrr. Casa de Campo'daki 
siperler, birer bataklık haline gelmiştir. 
Ya~mur, Madritte çıkmış olan bir 

çok yangm1an söndürmüştür. Maamafih 
fena havaların uzun müddet devam et
mesine ihtimal verilmemektedir. Sala
mancadaki matbuat ofisi Bilbao'daki 
Avusturya ve Paraguay konsoloslarının 
casus1uk ittihamile iftirakçı mili:::ler ta
rafından idam edilmiş olduklarını bil· 
dirm"ktedir. Bu ofis, a!'li ordunun bu 
konsolo::JarJa asla temasa girmemiş ol
duğnnu beyan ve hu ''Namussuzca ve 
menfur hareketi,, takbih etmektedir. 

Sovyetler Birliği 
deniz kuvvetleri 
şefi söylüyor 

( U styanı l ınc.'iae ) 

1 
Kuvvetlerin a.rtırılmast ve yeni em .. 

peryalist harpleri tehlikesi gibi son 
dtırece tehditkar hadiseler karşısında, 
bir taarruz filosu vücuda getirmek 
maksadını takip etmemekle beraber; 
son seneler zarf mda kuvvetli bir mü
dafaa filosu ihdas etmek mecburiye
tinde kaldık. Bu filo, sahil müdafaa 
vasıtaları deniz tayyareciliği kuvvet. 
lerile birlikte olarak inkişaf etmiş bu
lunmaktadır. 

iqi kalpli ve çok değerii doktor 

General Ali öldü 
(Vstyanı 1 incide) da dalına takdir eder ve severdi. 

Mekteplerde gıdasız çocuklara yar- Ölümile kendisini tanıyan ve ~ 
dım fikrini ortaya atan doktor bunu l ri arkasından ağla.tan General 
tem.in için hayli uğraşmış ve muva.f- hakkında hatıralarını sorduğumuz 

fak de. olmuştur. Verem dispanserlerJ neral Besim Ömer: 
ile verem sanatoryomunun açılması - Çok müteessirim, dedi. İyi 
için de yorulmadan mücadele etmişti. arkadaş, kıymetli bir doktor ka~ 

Son senelerde Hilaliahmer gençlik tik. General Ali çok çalışkandı. 
teşkilatı kurulına.sı için çalışıyor, kon- rt işlerdeki hizmeti daima yadedile 
grelerde bunun lüzumunu ileri sürii- tjr. Cemiyet reisliğinde yılmadan 
yordu. General Ali için gençlik teşki- lışırdı.,, 

ıatı bilyük bir ihtiyaçtı. Son Hilali. Doktor Akil Muhtar da § 

ahmer kongresinden döndüğü gün: söyledi: 
1935 senesinde gemilerimizin ve - Gençlik teşkilatı için atılan adım - General Ali Çalımlı iyi bir d 

hatta miktarını göstermek için lOO a- lar çok kuvvetlidir. Çok yakında mu- !iyeci olduğu kadar iyi de lisan b 
dedini kabul edersek, 1936 senesi so- vaffak olacağız. demişti. maHJ.matlı ve çalışkan bir hoca 
nunda denizaltı gemilerimizin yüzde General, gençliğinde bir çok şiir Askeri Tıbbiyede yetiştirdiği tale 
75 bir nisbette artmış olduğu mlişahe- ler de yazmıştır. Hatta bazı şarkıları rin hepsi büyük mevkiler aldılar. 
de edilir. Denizaltı gemilerHe birlikte son senelere kadar söylenirdi. İyi kalp mündcn duyduğumuz teessür bil 
sahil muhaf azasım tem.in eden küçük li ve çalışkan olan doktor çalışkanları tür.,, 

harp gemileri ise yüzde 300 nisbetin- ----------------------------! de artmıştır. Se.hil ağır bataryalarımız 
yüzde 75, filo üsleri hava müdafaası 
bataryaları da yüzde 100 nisbetinde 
artmıştır. 

Deniz hava kuvvetlerimiz de çok 
seri bir inkişaf vardır. 1935 senesine 
kıyasen bu kuvvetler takriben yüzde 
510 bir nisbette artmış bulunmakta. 
dır. 

Gerek filonun, gerek denizaltı kuv
veUerinin normal teknik muvaffaki
yetlerin çok fevkinde muvaifakiyetler 
kazanan zabit ve mürettebatının ikti
darnu kaydeden B. Orlov, kongre ta.
rafından coşkun alkışlarla karşılanan 

şu sözlerle nutkunu bitirmiştir: 
Bütün beynelmilel vaziyeti Sovyet 

Rusyayı ihata eden kapitalist dünya
da vukubulan hadiseleri nazarı itiba. 
ra alarak, her sınıftan gemiyi ihtiva 
eden ve en yüksek telmik seviyesinde 
bulunan hakiki büyilk bir filo inşa et
meliyiz ve ediyoruz. 

18 AY SONRA /NGILIZ HAVA 
KUVVETLERi •.• 

Paris, 29 (AA.) - İngiltereden 
dönmüş olan M. Flandm, lntranslge
IWt. ~aı-.et.eı5ıne §U oeyanaıta bulun. 
mU§tur: 

Halihazırdaki vaziyetle 1914 sene
sindeki vaziyet arasında esaalı bir 
fark vardır. Harpten evvel, İngiltere, 
vaziyetini resmen tanımaktan mtite
madiyen imtina etti Bugün ise M. E. 
den, İngiltere hüldim.eti namına, gar
bi Avrupada sulhu ihlfil etmek teşeb
bUsUne çalışacak olanlara, iphama ma 
he.l bırakm.ıyacak şekilde, bir ihtarda 
bulunmuştur. Şimdi ecnebi devlet a. 
damları İngiltere ile Fransa ve Belçi
ka arasında mevcut olan sıkı ittifakın 
ne demek olduğunu biliyorlar. 

lngilterenin teslihatmdan bahseden 
M. Flandin, İngilizlerin ''henüz hazır 
olmadıklarını,, kabul etm~kte bulun
duklarını fakat 18 ay sonra İngiliz 
hava kuvvetinin dünyanın en büyük 
kuvveti haline gelmesinin çok muhte
mel olduğunu söylemiştir. 

Donanmaya gelince geçenlerde "A 
navatan,, filosunun müessiriyetini faz
lasile arttıran bir çok yeni ve teknik 
tadiller yapılmış ve mükemmeliyetler 
vUcuda getirilmiştir. 

İspanya meselesinden bahseden M. 
Flandin, İngiliz amlrallerinin Akde· 
nizde bir takım hadiselere sebebiyet 
verilmemek için Burgos hüktl.metinin 
"muharip,, sıfatının tanınmasına ta. 
raftar olduğunu ve fakat Fransa hü
kfunetinin ısrarlan Uzerine bu isin 
yapılmamış bulunduğunu söylemiştir.' 

RUDOLF HESS'/N NUTKU 

Berlin, 29 (A.A.) - Goslar kong
resinde bir nutuk söyliyen M. Rudolf 
Hess, Cermen .. Japon itilaflarınm ~ 
hemmiyetinden bahsetmiştir. 

Hatip demiştir ki: 

MACAR!ST AN KOMVNIZM 
ALEYHTARIDIR 

Roma, 29 (AA.) - Gu.eteler, Ma
car hariciye nazırı de Kanyanın mat
buat mümessillerine hitap eden aşağı. 
daki beyanatını iktibas etmektedirler: 

Başlıca Avrupa hükfunetlerinin Al
man - Japon muahedenamesi karşı. 
smda ne gibi bir hattı hareket takip 
edeceklerini kimse tahmin edemez. Fa 
kat unutmamak llznndır ki, İtalya, j 
Avusturya ve Macaristan gibi komü .. I 
nizrn aleyhtarıdır. Komiinizme karşı 
mücadele etmeğe hazırız ve daima da 
hazır bulunacağız. 

Litvinofun nutku 

mil olan uzak doğu 1'ızıl ordus 
kendilerine evvelce Lll kabil taar 
!arda yaptığı mukaht'lenin aynı 
kabelede bulunmaktan asla men 
mez. 

Japon mHitaristlerinin, 
lardan sonra geri göti:recekleri y 
lılarla Sovyet topraıd~rında bıra 
cnklarr ölülerle sllah ?arm adc 
saydıkları zaman 1.>n hakikati g 
ceklcrini zannediyoruz. Ümit ed 
ruz ki, Berlin anla ı;;masma rağ 
Mançurideki Japon militaristler 
zak doğudaki kızıl ordunun şu r 
smı unutmıyacaklardrr: 

"Tenezzühleriniz i<:in daha tJ 

bir y('r arayınız." 

Japonya ile olan anlaşma harbi 
az iki kıtaya yaymak tew.ayülünil 
izdir. İtalyan faşizmi, Habeşistan 
ferinden sonra, arazi işlihasrnın 
mamen tatmin edilmiş olduğunu 

bundan böyle barışın istikrarı ese 
Mo.skova, 29 (A.A.) - Tass ajansı iştirake amade bulunduğunu bil 

bil diriyor: yordu. Şimdi ise taarru.zi anla"ırı 
Sovyetler konvrPıııinrta R Lituh .... , 

bir buçuk saat süren nir nutuk söylt>. 
mlş ve ezcümle demi~fir ki: 

Düşmanlarımız, İspanya yarım. 

adasında bir Sovyet - Komünist dev. 
letfn kurmak niyetinde bulunduğumu. 
zu ve bu devleti de So,•yetler Birliğ'. 
ne dahil etmek istediğimizi temin et 
mektedlrler. Ancak kilçilk çocukla 
ra ve büyük budalalara hitap edeh'. 
lecek olan böyle masallar, İspanya 
işlerine katşı duydu~umuz hakiki ıt 
lı\kanrn mahiyetini taffe.yir etm<.>k mak. 
sadını takip etmektedir. 

sistemine iltihak ~t.mis bulımmofitıı 
Bunda Japon hUkfımetinin sam 

yet şöhreti de bir şey kaza.nmıya. 
tır. O Japon hükUmeti ki, Sovye 
Birliğile nıuslihane münasebetler 
atisi arzu.sunu teyit etmiş, bizi ke 
sini allkadar eden bazı ihtilaflı ırı 

lelerin halline teşvik etmiş ve btl 
Almanya ile İngiliz bir taarruz a 
ması akdetmiştir. Kendisine teki 
dilen ademi taarruz paktını hal~ 
kik etmekte olduğunu ve bunun 
la.tlı meseleler halledildikten sO 
he.lledilebileceğini bildiren JapOP 
kümeti şimdi böyle bir paktın ıı.Jc 

lspanya me.ı;ele~inde dıştan ve şid. Almanyanın muvafakatine bağlı 
det kullanarak Tsna1ı:raya Ca-.izm re lundurmalcta ve bu suretle dış si~ 
jimini sokmak husu.~llnda ilk büyiik sınm istiklUini azaltmaktadır. 
faşist teşebbfüıü karşısında bulunmak Anti demokratik mütearrız f 
tayız. Bu teı:;ebbiis mnvaffakivete er. memleketler son sözlerini söyle 
diği takdirde. daha ~eniş bir mik lerdir. Bunlar banşm teşkilatıand 
yasta öteki devletlere de teı:ımilin, ması ve bütün milletlere errıni'° 
mani olacak hic bir ırnranti me\•cu• temini için beynelmilel teşriki ırı .. \ 
olmıvac.ıkhr. 8u noidarlan har<'ket ye iştirak etmek istemediğini. 8~j 
etmek Hlzımdrr ki. fd5iZ'm valmz ~ev mişlerdir. Müsalemetperver rnıJletl 
Jetfn drıhiline has hir reHm ""~ti. av. ve evvelem"rde demokratik nıfllC 1 ~ birbiri ardınca meydan okuyor 

Fa~lzm. taarru7 oklarmr bilhas. 
sa Sovyet devletine tevcih etmekte Vt' 

huna sebep olarak d.ı guva Sovvetlı-r 
Rirlid- nden komtinizm me7:hebinin va. 
}'llmııkta oldt•X-u biH!ri1111cktedfr. 

nı zamanda di• ... er ıle vll'flere karşı tıt 
arruza ve harha bir lıa?:ırlrktrr. Şimdi söz bu milletlerlndir. g 

Sovyetler Birliği, siyasetini d; 
tinnek için bir sebep görmemel< 6 
Bu siyaset banş siyasetidir ve 

Hakilq~tte i~e. hmıtm ı:;4'hehi. So•· 
yetle:- Rirli~inin fütuhatçıh~a mani 
olmasıdır. 

kalacaktır. Sovyetler Birliği bu. IJI 
kendisi kin ve diğer milletıer ı<it 
tiyor ve bu sebepledir ki onıars ryetl 
ki mesaisini teklif etmitıtir. ~-.: cJe 
Birliği başkalanndan barış söıilııvtı 
bu banşın te:=ıkili için icrat ı,e!{. d 

S:ılılhiyettar kfm'>t'ler, Alman - . tıır " 
Japon anlaco:mn!"rnrn nt>ı:ıredilen kı!'a Şuna kani bulunuyoruz kı, ctı.ırı ı" 
cık iki maddesinin tahriri icin on he'? ordumuz ve donanmamız yıır ,tııı 
ay mii7 ... ılcereye ihtiv-ıç hasıl olmacır. dafaası için harekete geçmek ı11e<fot 
nı, ve hu mükalemelH"ln .faponyt yetinde kalırsıt, bu kabil ahvalde tJ<t'e 
t:ırn rrn dnn hir r,enen la ve A lmanvrı şevk ve heyecanla bir kat da~a it tıi(~ 

h vııt11 ·rll tnrafmd:ın da bir ~ıiper dinlomnt~ lene~ek olan askeri sta ano ~li 
Bolşevizm, Alnıanyaya karşı kin mı"llett·ın tarı"h"ınde hı.çbir za11111.fl 1t•ı.r.1 tevdii lü7.umnnn ve ttiitiin mii7.nk"'r". - .,ıo beslemektedir. Bolı;ıevizm, blitün dlk- • . bır .,1ıı Jerin tam bir giılili'ı< ırinıie yapılmr"" mcmış derecede hudutsuz eee" 1 katini komUnjzm aleyhtarlığının mer- · ver .... · 

kezi haline gelmiş olan memleketimi. olmıunna inanmak istt-mivtırlar. Ja manltk ve cesaret nürnunesı bir ~rt 
ze tevcih etmiştir. Japonya ile sulha pon mllitarlstleri, meqeJA Manrurt 1 Sovyctler birliği, yana~dın~t ·ıec"" ,1, 
hadim bir itila.fna.me imza ederek bu de. bu tarzr kendi görfü;lerlne gört> gibi mağrur bir sure~t: .:1~etıe~ır'' 
tehlikeyi azaltmıf! olduğundan do?a- anlnm•!'llar ve ur.un miidc'cttenh<'ri kar~rsında faşist denızını birer it 
yı M. Hitler'e tesekkür ederiz. Bi~ Mil Sovyet - Mnnrurl '11ıchıdundaki sU köpüren bulanık dalgaları ıoııerı6ı 
Jetler arasmn nifak sokmak iatemlye>- kilneti görerek iki g{hı zarfında Sov. krrxlacaktır. Bu kanaat, tıı.ı ~e tıOY ~· 
ru:r.. Dilatds. hilkOmet. şekilleri ne olur. vet toT>rnld:trmn old ık ... a mifl1 im kuv idaresi ve anahtarları şanlı eli

11
4c: ~r 

sa. ol. un , biitUn milletlerin bunları ze- v<'tlt'rle iki hncıkm vaomrcılardrr. ~U - şeflmlz ~ibi bir kumandaınrı tıeıııı>el' 
birlemek ir:tfven canJ1ı-re kar~t. birJeı; nu hecı:ıha kıtfmnmrn~ ~rclır kf BerP'l hınmakla bir kat daha kuv"e 
melorini istiyoruz. Almanyat kendi anlaşması, kızıl ba.rtak nişanmı hfi.J dir. 
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J<itapfacı olmcAen 

İR DEST 
Yazan: Ahmet Muhip lstanbul her Bir san'at eserini tenkit ne güç iş

tir. Ontimde duran §U ha.cm.i küçük 
kitap bana bunu dilşündürüyor. Sor
sanız, bu güçlüğün neden ileri geldi. 
ğini izah etmekte de bir hayli zor. 
luk çekerim. San'at tenkidi yapacak 
olanda bulunması gereken bilgiçlik 
geniş müşahede, tahlil, terkip kabili· 
yctJ., uslfıp, tecrilbeler, soğukkanlılık, 
batt.A cesaret azlığından mı geliyor, 

18 ga~ında bir kız 

Banyodan sonra 
Dışar1 ~ıkarken mangala 

düşüp yaralandı 

Dün hafta tatili 
erleri 
yaptılar 

Süleymaniyede lsmetiye ~desin .. 
de Yeni apıı.rtıİnanm l inci katında 
oturan Mustafa kızı 18 yaşlarında E
mine evde kim.Be yokken banyo oda
sına girerek yıkanmak istemi§, yıkan 
dıktan sonra kalkıp ı;ıkarken müva.. 
zenesini kaybederek banyo odasında 
bulunan mangala dil§müş göğsUnden 

Bu münasebetle alaq habnde I aksime 
Abıdeqe çelenk konulau 

bu güçlük? 
Dostluklar, düşmanlıklar var. Bu 

kadar ciddi bir iş üstünde 18.Ubalili
ğe düşüvermek, Nurullah Ataç gibi 
sevimli göründüğü halde sevilmemek 
var. Bunlardan mı gözüm yılıyor? 

Hepsine evet, evet, ama ben şu güç
lUğiln de altından kalkamıyorum: Bir 
san'at eseri bende 6ldilrUcü bir tesir 
yapıyor. Ogarpo'nun "Ölüm rakkası .. 
nı hatırlar mısınız? Sözün kısası şu 
ki: GUzel eserin bende yaptığı heye

Nazım Hikmet 

canlanma, veya kötü eserin verdiğ: şu: "Kalkar, kalkar yastıkZara daya
nefret hissi ve lA.kaydilik, artık onun nır,, mısramı hatırlatmıyorlar mı?) 

Ustünde bir müşahit ve tahlilci sıfa- Daha sonra "Y e.şll bir daldan dii~en 
tile çahr;ına.ma imkln bırakmıyor. Üs- elmalar gibi,, veya "Çarmıhtan Mus
telik karile san'atkAr aruımdaki bu tafa • baktı son defa,, veya "Eriş De
elçiliği de lilzuınsuz buluyorum. Hele de sultanım en,, _ dedi bir,, gibi kita
bu pek terbiyeli bir tavn olan, ve bın hemen her sayıf asmda bir kaçını 

lllahçupluğundan hep önüne bakar görü birden bulduğumuz hece veznile 
nen "elçi., kelimesini hiç sevmiyorum. rinden yapılmış mısralar; halktan 
MUnekkit de bir elçi değil mi? Ve san- bahsederken halkın dili ve zih. 
atknrla kari arasındaki fer8ah fersah niyeti var: "Şoı kardeş toprağım 
mesafeyi bir "Tatar,. gibi aşmağa uğ- biz de bir yol sürelim eledik - Diı-§tilk 
l'tl.§mıyor mu? dağlara dağlara,, veya: "Ayaswğ şeh-

Kaldı ki, münekkitlikte daha ba.,- rinde pazar kıtrduZar - gtme kimin dost 
ka mnna.sızlıklar da var. Mesela: MU· lar - gene kimin boynunu vurdıılar!,, 
nekkit bir eeeri beğenmiyor ne hakla? gibi (ki dikkat edilirse gene altı •be.~ 

Keyfi nasıl isterse öyle mahkUın et- hecededir. "Ayasloğ şehrinde pazar 
tiği eser, san'atkiirın vermek istediği kurdular • gene kimin, dostlar, boy· 
mlikemmel eser midir acaba? Değilse, nun vurdular,,) ... 
san'atkfı.r:ı da mahkum etmeğe ne hak- Nazım Hikmet saraydan bahseder
kı var münekkidin? Münekkit bir ese- ken de saray ve Enderun dilini taklit 
ri beğeniyor; nasıl? niçin? San'atklr ediyor: "Gilmi1.ş ibriklerde ~rap . 
"Ben, benden istenen şetjin karalama- Bakır 1.engerlerde 1...ızarmtş kuzular nar 
sun becerebildim,, diye feryat edlyor; idi_ ... yani'(!) Bir altın leğen.de k(lr. 
k~filii ~atıcısı tarafından ma.hkUm iU>J• kanfle al>Mst alarak • Çelebi Stı1· 1 

... 1..,,edi!In.ıg esere muneKkıt ne cesaretıe. taıı Mehmet tahta çıkmıg Hiinlwr idi -
ıfa"beser diyor? ... Ali O~n ülkesinden tJ.1 - Bir kt. 

ve ayaklarından yaralanmıııtır. 
YOLDA BAYILDI - Pangaltıda 

Sungur sokak 16 numarada oturan 
Tahir karısı Emine mangalda kömür 
yakarken üzerine fenalık gelmiş ve 
hava almak üzere dışarıya ç~kmı§tır. 
Emine Pan~aıtıda.n Şişhane karako
luna doğru giderken birdenbire dü
şüp bayılmıştır. Hast~ imdadı sıhhi 
otomobilile Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılnu11tır. 

AlIIRDA YANGIN - Göztepe<le 
Arap Reşidin köşk bahçesindeki ahır. 
dan yangın çıkmış ve ahırm Ust kıs. 
mı tamamen yandıktan sonra söndü
rülebilmiştir. 

Yapılan tahkikata göre yangın a. 
hır UstUndeki odada yatan Kamilin 
odasında bulunan atesin sıçramasın-

dan ileri gelmiştir. Ccm"'•et reisi abide öttUnde :töy1ev 
Ahmet yakalanarak hakkında ka- •y 

nuni takibata başlanmıştır. 
iÇERi GiRMEK iSTEMiŞ -

Kara.gümrük Ekinciler caddesinde ak. 
tnr Ahmedin dükkan duvarını delerek 
içeriye girmek istiyen Haydar ismin· 
de bir hırsız yakalanmıştır. 

veriyor 

En eski kitapçı 

M"hran ödü 
ARABAYA ÇARPTI - Beylerbe- Sibıaliye g ldıği vakit oku 

yindcn ÜskUdara gelen şoför Ahme. b·ı i en Mihran kısa 
din idaresindeki 1126 numaralı otomo- m~ 1 

m ~ d kültUrlU 
bil Beylerbeyi caddesinde arabacı Sa- bır zaman a en 
dığm arabasına çarpmış ve önündeki kitap~ı olmuştu 
iki beygirden birinin ayaklarını kır. Ba.bıfili caddesinin en k.ıdeı:nli ki-
mışbr. Şoför yakalanmıştır. tapçısı Mihran, evvelki gUn kalp sek-

DENiZE DVŞTV - Sirkecide am- tesinden öldü. 
ba vnpunı ıskelesınde -ınotör ararnağa Mihran, yarım asırdan !azla bir za. 
gelen Eyipli Cafcroğlu Hüsamettin is· .m.a.ndır kitapçı idi. o Babılliyc geldi
kele üzerinde dururken birdenbire a. 

ği vakit okwnak yazmak bile becere-
yağt kayarak denize düşmüştür. Hü miyordu. Kitapçı olueunu kendisi şöy
samettin etraftan yetieenler tarafın. 

le anlatıyor; 
dan kurtarılmıı:tır. "Babıali caddesi benim yarını asır· 

Görüyorsunuz ya; güç iş. Hatırıma mrlık çığlığı, bir öWm tii.rkü8'ü riZzg{rr 
hilınem kimin bir cUmlesi geldi: "O, idi. - Köylilniın glJz nurıt zeamet - Alın 
eğer saf havada ve güneşte kayıtsız teri timar idi - ... Çarşıda her lonr.cı 
hı.kişııf eden vUcut gibi. Eski zaman kesm~ kettdi pirinden ümmi • Tarfi
C\Unhuriyetlerinde yaşamı3 olsaydı, ma.r idi - Velhasıl Hünkar idi) titn.rtr 
Sczar gibi şahikalara yükselmek Is- idi, rüzgar idi - ahii:xır idi.. . • gibi. . Osmanh Bankasının eski 
ter, Dernosthen gibi konueur. Caton (Tamamını buraya alamadığım ve yal direktör U ö! d U 

lık değieiksiz hayatımı bel'etti., Bu· 
nunla beraber naçiz benliğimin burada 
taar.zuv etmiş olduğunu da itiraf et
mem IAzımdır. KUçUk yaşımda BabıA
li caddesine geldiğim va.kit kitapların 
girift yazılmış ismini bile dürüst oku· 
yamıyordum. Kaderin bir cilvesi olsa 
gerek tamnmile Ununi bir adamın ki .. 
tapçı dilkkft.nma çırak olmaması mum. 
kün değildi. Hem ilstad yoktu, ki çı
raklık olsun. Ben kendim biz.zat kitar
çılığa başladım ve kendi kendime ki· 
tapçı oldum.,, 

glbi ölürdü.,, nız kafiyeli kısımlarmı seçtiğim bu par lstanbulun çok iyi tanıdığı bir si-
Gene önümdeki kitaba döneyim: ça, kitabın en gUzel parçalarından b;- ma olan Osmanlı Bankası eski direk

"Simcıvne kadısı oğlu Şeyh Bcdrettin ridir. !sterseniz buna Mrf gazel deyin : törlerinden Bay Panciri'nin vefat et
de,,tanı !1airi: Nazmı Hikmet. (l) Fakat kitabı A.Çıp da bu p:ı.rçayı okur tiği haber alınmıştır. 
l3u eserln ha.zırlanme.kta olduğunu okumaz, giiz:el b1r eserin verdiği he- -====::;ı============.--
Çokto.nberi tştuyorduk. Eserden bazı yecan - demın bahsettım ya, 0 yıpra- [ G~çmiş Kurun/ar 
ParÇalar, bazı mecmualarda neşrediJ. tıeı heyecan • sizi sarıyor.) 
ltlietl. Onları okudukça, "Bimavne Ka,. Ben Nazım Hikmetin bu eserını 
dı.,ı o§lu Şttyh Bedrt:ttin,, dastanmm tenkitten vazgeçiyorum. Darılmayın. 
ltuvvetıt ve 80n günlerin orijinal eser- Zira onu sevdim ve ondan heyeran 
!erinden biri olacağı görUlUyordu. Şu duydum. MUnekkidi olmam.ak imk!m 
ıraıa.rdn pek tutan bir tabirle söyllye. mı var?. Fakat yazımı bitirirken bir 

l'lnı: "Yllzde yUz yerli etıer,, , çUnkU noktaya i6&ret edeceğim: 
~\r\reJQ, mevzuunu TUrk tarihinden a- Ba.zı kimseler benim Nazım Hik
~or. MııJClm: Osmanlı imparatorlu- meti nasıl beğendiğime ve sevdiğime 
h nun lstlpda.dma kar§ı manidar bir hayret ediyorlar. (Ben tamamen ve-
1aık hareketi.. Saniyen: Bu mevzuu zlnli, kafiyeli ollrler yazdığım ve san

~ e nlan 5alrse, eski Nazmı Hikmetten at tetn.kkimdc ondan aynldığım için l 
arklı: Halbuki ben Sezar'm hakkı Sezar'a 

Şöyle ki: verilsin istiyorum. O da bu kitabında 
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ADANA TAHL!YE EDlLDl 

MlJS1JÖ (Fra>ıklen Buyyon) ile Mu
hittfa Paşa ve Hamit Bey araMnda 
cereyan edetı kısa miizmkeratı mütea
kip Adanaııın sureti tahliyesi hal;:kın .. 
cta itildi hu.sule gelrııiı ve toslim he
yetile kıtaatmıız Adanaya dahil ol
mtu.şi:'4r. Şehir Fransız:lıırdan teslim a. 
lınmt"tır. Adana.da ahali arasında bii
yilk bir şevk ııe ncş'e hiUcilm/ermadır. 
ller taraf donanmı.J, a.!kerimiz alktş
Zanm1~tır. 

lüte bu suretle Babıaliye gelen Mih
ran, kitapçılığa başladıktan eonra 
edipler, şairlerle dil§e kalka en bilgili 
kitapçı oluverdi. 

M.illiyetçi Türklerle temas, Mihrnnı 
da mücadeleye almı~tı. !stibdat dev
rinde Encümeni teftiş ve muayene e
ser n~rettirmezkcn, Mihran 150 altın 
faizle borca girmiş ve Cihan kUtUphe. 
nesi esamU kiilübü isimli umumi tas. 
nifli bir fihrist neşretmişti. Bu fihka. "- Bıı destanda, A!ta.<rwğ şehrinin ayni şeyi yapmıştır. Asırların tecrü. 

ıı Pıaı vardır - girip çık..,lmaz • kalesi, besini sırtında taşıyan ve mUkemme-
11~:~ır. yakıp yıkılmaz - oor git al atlı liyetini sıkı disiplininden alan şiirde 
d '!Jt·t· • var git i§ine . ., veyahut "derya o da laübalillklerden kaçıyor. Kl!sik 
~~ıgin uyur uyur uyanır., gibi bir ve halise gidiyor. Bir kelimeyle gi.i?.el 
8(-., Yerlerde tnmamcn halktan gelme yazıyor. (Kitaptaki nesirler de buna 
Q(''~er. }folk şiiri motifleri var. (Me- dahil! Ve yukarıya almış olduğum 
~tı. ;, bu parçnlı:ır. bir halk §8.I"kısmm parçaları, en bitaraf olmıyan bile be
eo~ Drama köprii.<rii dardır geçilmez: ğenememezlik edebilir mi?) Nnzjm 
ra1'117·t•ır suları bir tas içilmez,, mu~- Hikmeti bir meslcktns ve arkada.s sı .. 
h·ll~rın~ veya bir yaralı zeybek için fatile tebrik ederim ve aunu da söyle. 

san'atkar arasında yaptığım şu küçilk ristte Şinasi, Ziya Paşa, Na.mık Ke. 
elçilikten nadim değillm! mal, Abdülhak Hamit, Recaizade Ek· 

rem'in bütiin eserlerini toplamıştı. 

t agzından pek kuvvetli söylenmiş mek isterim ki, bana rağmen karile 

ala ta ed lece~< 

( 1) Yani kitapçı 1936. 50 kttrtUJ 54 
sayı fa. 

(2) Bu "yatıi,, 1.cr kitapta -pek çok.' 
Bımım pek çok oldıtğH gihi gene sayı
sız, pek eski kelimeler var: Şair bu 
kelimeleri fcvka14de cazip k-ıtllanmış 
ve 011lara bir istihza ffilü örtm~l§ ol
makla beraber, neye 1 

• yol r 

Mihran, maarif encümeninden fih. 
ristin neşri için müsaade almı3 ve hu 
suretle istibdat devrinde neşrine mü
saade edilmiycn eserleri de piyasaya 
çıkarmış bulunuyordu. 

Mihran bu hadiseyi §öyle anlatıyor 
"Bu suretle müstakbel Cihan kütlip
ha.nesinin temeli atılmı§, hem de o 
vakit satması büyük, okuması daha 
bUyük bir cUrUm addedilen eserler kı
vılcımlar gibi her tarafa inti"nr et
mco;e b3.13lanuştı. Artık kitap satmak 
için bir kitapçı olmaktan ziyade olrn· 
yan ve okutan bir kitapçı idim ve bu 
benim en vicdani zevkim idi.,, 

l3ala.tta.n yazılıyor: 
11ecc:a~t vapur islwlcsi oaddesfniıı yolu artık geçi.lemi. 
rc1c 1~ hale geldi. llalb1t1ci bıı yol liyl.e ihmal cdilo
'°llıı haz r aleltıdc yollardan değildir. Çünkü ciwırda olu-

ktan btı§lca bir de beş altı fabri'kantn amelesi bu 

yoldan geçer. Buna bir de lıer dah:ikll i~ peşinde gidip 
gaıcn arabaZarı ıflimo ediniz!. Omm 1çiıı bu yolun lıiıtün 

ch>ar yollardan daha et·vcı dilzc!tilmcsi Ubnı gc1~r. Ala. 
halıların §ilctiyetimizdcn 3onrıı ç.o7; yahııul.a.ıı bu i§la uğ
ra§acaklarım tahmin ederiz.,, 

Mihran, Cihan kütüphanesi başlığı 
altında memleketin en tan•nmıı;:: sima. 
larmın eserlerini neşretti. Son yıllarda 
kanun ve tnl!matnamc1er bastırıvor

du. Viktor Hügo'ııun ~efillerini. Şe~-1 

settin Sa.mi'ye tercüme ettirerek bas.
1 trrmıştı. Sefiller, Mihranın hayatında 

Berberlerin pazar tatili h&kk 
kn.bul edilen kanun gegen hafta v· 
yete tebliğ edilmediği için, bil' kıs 
berberler dükkanlarını a.çmı§lardı. F 
kat bo!ta içerisinde kanun vila 
bildirilmiş ve keyfiyet Berberler 
miyeti va.sıtasile bütün berberlere 
tamim edilmişti. Onun için lstan 
berberlerinin beptrl dün dilkkanl 
ka.pa.mı§lar ve evvelce hazırlanan p 
ramo. göre 6.bideye çelenk koymak 
zere Beyoğluncle.ki Berberle!' me 
binde tople.nmı§lardır. 

Burada Ticaret odası namına 
naf 5ubesi müdürü Kfuınn Yoru 
bir söylev vennietir. 

Bundnn sonra Taksim lbidee 
çelenk koymak Uzere berberler ala 
halinde hareket etmi§lcrdir. 

Alayın en ön\inde bando m · 
ve onun arkasında iki çelenk gidi 
du. Bu çeleııklerdeq birisi Berberi 
cemiyeti, diğeri Berberler mektebi 
rafından hazırla.nmıetı. Çelenkle 
sonra kadın berberler ve onlan 
ben de lBtnnbulun en ihtiyar ber 
leri geliyor ve onları cemiyeti td 
heyetleri diğer aza takip ediyor} 
Berberler ellerinde fırka bayrakl 
tıı,şryorlardı, 

Alay bu eekilde Taksime gidip 
bideye celcnkleri koymu5 ve bun. 
Berberler cemiyeti reisi İsmail Ha 
bir söylev venni~tir. 

Mahmutpafa hamamı 
müze yapllacak 

Mahmutpaşa hamamı sahipleri 
sında çıkan bir ihtilftfttan dolayı 
tılığa çıkarılmıştır. Belediye, bl\ 
tnriht kıymeti olan bu hamamı 13,8 
liraya satın alm~ır. 

Hamam tamir edilecek ve bir m' 
halinde muhafaza olunacaktır. 

Hayatı ucuzlatmak 
Ankaradan1 şehrimizdeki nlfık 

mn.krunlnrdan müstacel kaydile 
mal1lmat istenmi§tir. Bu mahimat 
hUkıimetimizin hayatı ucuzlatmak iç" 
bugünlerde alacağı mühim kararı 
esas olacağı nnlaşılmnktadır. İktisa 
vekaleti Beker, kahve, tuz, petrol, ben 
zin, madenkömUrU, çivi ve çirnenton 
muhtelif ellerdeki fiyatlarile perak 
de alış fiyatını istemi!itir. 

Derhal tetkikat yapılarak Ank 
ya. bildirilen bu mahimatlall anla~ıldı 
ğına göre hükumetimiz evvelA. bu ma 
deler U1.erlnde bazı tedb!rler alacakt~ 

Dünkü meşhut cUrUmler 
Dün nöbetçi olan mahkemele 

dört davaya bakılıruştır. Bunla 
biri Tavukpazarmda oturan K 
kızı Marya ile handa oturan Aziz 
lu Osman ta.rafından bir oda mesel 
sinden dolayı aralarında çıkan h 
ret davasıdır. 

Tahkir clirmU meşhut mahkemes' 
ce sabit olduğu için hakareti ya. 
Osman Uç gün hn.pse mahkum olm 
tur. 

en çok sevdiği eserdi. 934 yılında 
filleri yeniden bastırmağa teşebb:.is e 
ti ve bastırdı. Bu eser hakkındaki ha.-
tırasmı da 8(>yle anlatıyor: , 

"Bnbıaliye geldiğim vakit çoculrı. 

tum. Elem ve ıztırap ne demekti bil
miyordum. Fakat Sefilleri okuduğum 

vakit beni nev'lmin sefaletlerinin de
rinliklerine kadar indim. Bu eser ba. 
na en rok bir ~y öğretmişti. BütUn 
sefaletlerin, elemler!n yeg!ı.ne A.mill
nin cehalet olu~u. Onun için ~·arım a
sırlık mesleki tecrilbem neticesinde 
vatanımın her sınıf halkını nH'ıka il 
okunacak ve az vakitte çok 6E!Y öğre. 
tecek, vatand~ların birb·rtne kfll'll 
mUşterek vicdanla hareket etmesini 
telkin edecek olan Sefilleri tnb'a ve 
mali fiyata satmağı en muvafık bul
dum .. , 

Mihran'ın ölümU kitapçılık alemiJl... 
de bir kayıptır. Kendisini sevenlere 
ve ailesine taziyetlerimizi bildiririz. 
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Mabeyinci Bey, bütün mevaıdiyeti • Etraftan duyulmadıysa diye, yine 
le kulak keailmit halde dinlerken, beri- tekrarlıyordu: 
lı:i devam etti: - Sarayı hümayun bprarndıın bin-

Hahz Kinıımi ile bugün de nezarette dik. Keatiıme Befikl:afa indik. Gaıatada 
kar-tılattıimr ve deıabp uzaktan gö - iki dakika dunıp doedoğnı geld&. Azsa, 
ıetlecliğini, koridorun kuytu bir tara • iki çeyrek daha verelim!°' 
flbcJa mıel'unun yine Şakir Be,le bet Dülı:kinm içinde, Eda ile Hafizeyi p 
dakika kadar fia ko. pçtiğinj, artık ta- riince, bir mecidiye daha fırlath: 
~Ü tükenip yanlarma doğnı ,.._ - Al, ta mecidiye bahtıtm obun! 
1-ttığmı, Şakir Bey denilen o hab .,._ Şahap, memnun, mesrur, cebi dolu, 
~ buna hitaben: (E.Rndi hanede, it Yıldızdan dönerken Galatada üç bet td 
IQıuıcfn.ada gerek.. Çek ereıbayı it! .. ) IÖ- çakım,, bir yÜ% dirhemlik de doldurarak 
~ ~ ebnez, beyninden 'ftll"Uıl.. cebine yerleıtinni" aralJada çekerken 
ıı.ıta döndüğünü söyledikten 90IU'a IÖ- onu da yan:la:mqtı. 
~!Öyle bağladı: Keyfi her hususta tamam. 

O anda kendini kaybetmif. O haini Haldanm dültinmdmı ~ girer g;r.. 
~dinin, o faaidi Jiinin üstiine ablmq.. mez, daha yerine yerlepneden, mahalle
,,e Yapbğmm, ne ettiğini hiç farlonda biciye sonlu: 
deiiı.. • - Ne yedi hammlar? .. 

Ortada muhakbk bir fesat dolalll Hanımların küçüğü kunııluk bir b-
~rdikleri yüzde y'ÜZmÜf- Keyfiyeti zan dibi, büyÜğü de yirmilik bir aıure 
~ utbei seniei hazreti hi1ifetpe .. yemifti. 
~ye bildirmek ( ftCibei ziııwıwıt n Şahap bey kmmfb. Cebindeki lira lan 
~diyeti idüğünden nqi) hemen Yd- talordatJyordu: 
~ ao)uğu alzmt... - Haldaağım dirkkinmda kupkuru 
. Balandı fOD8.•• Doinuu liznnaa, imzan dı1ıile cumbur cumbur aıure mi 
~iye kadar bu taraklarda hiç bezi yenir? .. Getirin oradan çifte katlı ekmek 
0~ bu yolda iıgiizarhklara burun kadaifit .. 

~'' halile hallü ban.rr olmuı o - Çifte bth ekmek kadaifi, Rmr-zan-
Kernankaı Şahap ne itlere kalkııı- luda, koskoca konakların on on bet ki-

)or ... ıil* iftar aofralarma konan tatlı. 
kadın parmağı ve kadın yüzünden Ne denir, adamcağız keyif, iki ki§i ile 

~etler becerme buna derler iıte... on bet kipyi ayırt edebilecek halde mi? 
Prıaıbeyinci ve müaalüp Bey, bu pek Tekrarladı: 

:-:im ihbaratı can kulağile dinledik • - Gelinene iki katlıyı .. Yumruk ka-
Ye: dar kaymaklan olmazaa sayım auyum 

~ - Varol evlit. Elhak bir bendei sa- yak.. Aıaiıdaki Bulgar aiitçüye dayam
' bulduğun bedidar "Ve aPür! .. Ke- nm, lenger dolusu kaymeiı boca ed.e
i, tnu aarfettikten aonra fesini bMıp, rim ortaya.. 
't ~tinini düğmeleyip odadan çıktı.. Görüyorsunuz a, afileJiyor. Handiyse 
-ıl~ hU%UJ"U seni~.. (Ayyt!) diyerek tabak, çanak laraaik. 

l.ıÇenelc saat geçti, geçmedi. Ağzı ku- Hafize, Şahabm keyif halliliğini ça-
~~da oeri döndü. bucak ~ • çıknwıh .. Abldı: 
~ İye Bedelat aermümeyyizi, rüt- _ Araancığım, aç kamına kocaman 
ıu.:~emayiz esbabmdan izzetJu Şa- kadayıfı yiyip deıtunın nmmteriye mi 
~· maaıelAmı '8hane, tebclilen bir uil'ayaeaiız? 
So U~üncü Mecidi niıani zipnete ve Kafesin yanından kaEaamı uzattı. Ya-
~ •dtot lirayı Osmani ihaan:ı seniyeye vaı sesle fmldadı: 
'~hı.ak bu yolda (vezaifi sadakatka- - Ne konutacaksak komıtaJım.. Ya· 
ı..ı •llli devam ~ttinneai) emrüferman tılara kadar buralarda kalmak doğru de-

~tııhnuıtu. ğil •• MalU.m a, dost var, dütmım var .. 
"9 . binde de, Maliye nezaretine bıir Ben kendimi kale bile aJmem; yarumcla
(~ kitabet tezkeresi iraal kılınarak ki krz oğlan kız yavrucuğu dütünürüm!. 
)~ ettebat ve takibi mahauhat komis- Şahabın keyfi zülveçheyn .. Saraydan 
..,_-... ) ndaki Şakir veya Şükrü beyin geliyor; selamı t•haneye ennıit; üçüncü 
-~retüliziz vili-= d-h--2-1-X....... ' ~--.... ıcneın:N1TUa11- ı\1.ecidi niıamnı ahmş; 50 lira ihsanı da 
"~ tayini hakkındaki ifar, eonradan cebine koymuf. 
ti) 'bıı oldu. Saniyen, Edacığı onu sevdiğini, hem 

.\NtN KEMAN KAŞTA KARAR de çtldıraarya sevdiğini ağzile ikar et-
KILIŞI mit ve bu da besbelli.. (Akf&IDll, beni 

~~ dedik a, Kemanbpn bfJ.nna, mahallebici Hakkı da bekle!) dediği için 
~y"- -zı bekliyor itte. 
' ro erine '" beym tenine mef- O Eda ki bütün Maliye balkı, en ka-

~~daıı, (beni KoakacWô maheJJebeci lantonından en yalabuklanna kadar, tlik 
~ ~ da beld diye diye ona meftun.. Onun bir iltifatı
~ h et) sözünü duyar duy- na, bir gülümseyişine can atmadalar .. O, 
'1~ "nen maliyeden çıkıp cici amııMİ 
~~Y~ koşınu,, iti bertafsil anlatmış, itte bunlarm birini gözü gömüyor; hep-

~"'1İn· sini ayak altına alıp tepiyor •• (Gel!) der ..... . 
' L~ deli misin aen? •• K.aldm kal- demez, gel dediği yere koşuyor. 
~?. V mümeyyiz parçasına 1111 kal- Şahap, yetmif, yebnlf bet dirhem ka
·""tı.ı .~lahi sen aklını bozmupun. Pa- dar rakının dibine darı ektiği için de ay-

t~ ~Yiiğe okut kendini!- .özlerine nca keyifti. 
ı"t\ . 0 de asmayarak, hemrncecik rmıt- Ağzı eğri, gözü tattı palavrayı tut-
~itıip OC3ğa su koymuf, bir alayı- turdu. iskemle kuklaamm ağzının payı-
~ıı:.. · !, ... _.2ından ... L.- • • m verdiğinden giriıerelc kumisyon oda-
~ ... ,· ~ YBfm&gını, .--.c:eamı '1 1 P a k sının içinde, bir alay pintilerin arasında, 

' bi., Y1\a U'fllma geçuWı, mübm- lücüriin pıutınnasını naarl çrkardığnu, 
ba-· ~ düzenden sonra kılavuzunu 

~- "t'!\e •-'- batma ütü tenlerin hepsini nasrl çil yav-'i -.arak, ezandan j9rll1l saat 
• AL_ nısuna döndürdüğünü anlattıktan sonra 

-~ydan Koaka caddesine 
ı\t_~ tb (yallah Yıldız!), deyip saraya giditin.i, 
~ .. ~~c· H-'-•- H-c ___ ! • - ne derece izzet ve ikTamla karşılıqıınu, 
l~ \.•) l IUUD' ~n iÇ yu-
"I !)) "' erıı d Şevketmabın se18ını şahaneaine ve 
14 duru er endi. Edanın da nenin ne- ihaaru seniyelerine nail oluıunu anlatıp 

' ad rıu tanıyordu •• Bıçkmlıktan ye-
~ı>'lk llll\, duniyordu. 
~' Qu h.ıl"arak: Hafizenin içi içine sığmamada.. Mera-
~~'- ~run bakayım, ne zuhurat çı- mr, neye karar verilecekse verilsin. Bu 

ııı~ belcı~y· r •• ·ı !il~-:....! de ,_ iıte çıkan her ne tecelli edecekse biran 
\ "r h() ın. aozı e -..aau --

, lıne.ine, kafesin adcaama oturt- evvel etsin •. 
~~ Aceleden maksadı bu .. Yanındaki kız 
~~~·pek fazla gecilnnedi .. Ak- olan kız yavnıcakla yabılara kadar so
,~.,~ı on, on bet dakika geçmİf, kaklarda gecikmek değil. 
liıı~ iti., Mahallebici dülckimnın Şaha.,, nihayet (manahnüfihe) gele-
\..Ş~ !filen- tukur blr fayton durdu. rek: 
~"' "'--' feai ·~1 L--ma -~ı.L dı' .ı-.:...: ,.. _____ · • H-L!- · · d ·°' .. :-.:, '"'V _, J'--, !""'"•au - '"'4l1llDID ıçı an~e teyzecığım e· 
\·~da ,._"lara tüküre tüküre, araba- eli; iti §İmdi kesipatahm.. Ben kararnnı 

"'•)\ile;• .-\l"abacrya parayı veriıbn, çoktan verelim; o da ıu: Bu gülüme, bu 
\.' 'trı~i: sultanıma, dilediği semtte, istediğinden 
\~di n buraya bir beyaz (yani ala bir ev tutacağım.. Ben mecnun, o 

1e) ,__.,.._._ ..ı-:!'I ~ h-e- L 1: '-- · -utuır ~11 ...... ~-s ey""' ~n esır, o amir yafayıp gidece-
i'iz iıte!.. ( Arr.ası var) 
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Az mı, çok ma olacak 
Kış etrafındaki dedikoduların 

hala ardı arası kesilmedi 
Büyük bir heyet- 1 
şinas fikirlerinde 

ısrar ediyor 
Bu sene kıt çok mu olacak? Bu ıual 

yüzünden büyük endi~ içinde iken za
manm ihtiWci protestanlarmm (Hu
quenots) hareketleri bu endişelerinin 
fevkine çıkmIJtI. Bunun da 372 senelik 
devre ile bir münasebeti var mr diye
lim?. 

Her ne ise heyet§inaslar önümüzdeki 
ikincild.nun 'ft ıubat aylarında kavuru-

cu soğuklar ile karşılaıacağımm hesa~ 
tarken soğuktan korkanlamruz şimdiden 
tedbirlerini alırlarsa hazırlıklı bulunur· 
tar. Fakat bu tahminden memnun olan 
sporculann keyiflerine diyecek yok., 
Bunlar da şimdiden buzlar ve karlar 
listünde yapacaklan patinajlan gezme
leri hesap ederek ne§elenmektedirler. 

her sene kış mevsimi yaklaFrken he- --------------------------------------------~~-------------

~: d;: ~~!.':'~~~: NorveçVeliahtının karısı 
çer, gıder, her §CY de unutulur. 

Fakat bu sene, bu miihim mevzuun 
üzerinde pek fazla dunıluyor. Biitiln 
Avnıpa gazeteleri aşağı yukarı aynı te-
yi sorup, fikirleri birbirine zrt birçok 
filimlerin miltalealannı neşrediyorlar. 
Netekinı bizde, son defa karşılaştığımtz 
ve hiç §Üpheaiz ki vakitsiz gelen kıftan 
bir iki gün evvel, bu meseleyi ortaya 
atmış ve okuyuculanmızm da hatırında 
olduğuna göre, Joı etrafında yapılan 

tahminlerden bahsetmiştik. Fakat, yu
karıda da söylediğimiz gibi, it Avrupa 
da bu kadarla kalmadı. 

Bir taraftan doktor Jilf'er mütaleala
nru söylerken diğer taraftan tlim heyet 
şinaslardan Fir i~ kanıtı. Fir göyle di
yor ve güneşteki lekelerin bazı memle
ketlerde baş gösteren sari hastalıklar 
ile alakadar olduğunu iddia ediyor. 

Heyeqinaslann bu milta.lealanru din
ledikten sonra Norveçli l1imin bu sene 
ki kışın şiddetli olacağını tahmin ettiği
ni görelim: 

''372 senelik zamandan ibaret bir 
devre vardrr. Bu devrenin sonunda arz, 
ay, güneş heyet noktai nazanndan ay
nı noktada bulunurlar. Yani her 372 

Kızkardeşi Kraliçe Astrid gibi bir 
otomobil kazası geçirdi 

Kraliçe Astridin 
kızkardeşi ve iki 

., 
çocugu 

senede bir defa bu iiç seyyare heyctce -------------------- Geçen sene isviçrede bir otomobil 
kazasında ölen Belçika kraliçesi Astri· muayyen bir noktada ka!'§tlagıyorlar. iki rakip arasında reka

Yaptığmı tetkiklerden aldığım neticede din kız kardeşi prenses Martıa da Oglo 

civarında bir otomobil kaza ı geçinniı
tir. 

936 senesi 1564 senesinin aynı heyet betten bahsolunmazmış 
noktasına ve aynı ahvali havaiyeıine 

tesadüf ediyor. Binaenaleyh 1564 sene
sinin tabu alametleri bu sene de aynen 
zuhur edecektir.,, 

Şimdi 1564 senesinin ahvali bavaiye
sine ait "Kara kaplı,, kitapları ele ala
lım. "O senenin kışı pek şiddetli olup 
ta bahara kadar şedit soğuklar insanla
n kavurmuştur diyorlar. Aynı kitaplar 
da 1564 senesi yazının çok mutedil git
tiğini ancak temmuz ayında havada bir 
müddet sıcaklık hissedildiği söyleniyor 
ki tıpkı bu senenin yazı gibi. Hatta o 
senenin son bahan da bu sene geçirdi
ğimiz son baharın aynm havalarla geç
miş 1 Norveçli alim tetkikatmı bu safha
ya döktükten sonra da artık bu seneki 
kişin bizi tirtir titrı-ceği..nde ısrar edip 
duruyor. 

Fakat ahvali havaiyede bu benzeyiş

Amerikan Cumhurreiai Ruzveltin oğ

lunun babasına rakip olan bir ~ 
kızile evlenmek üzere olduğunu haber 
vermiştik. 

Bütün dünyada alSka uyandıran bu 

mesele baklanda Ruzveltin oğlu şöyle 
diyor: 

Sis içerisinde otomobili bir diğer ote>
mobile çarpnuftit'". 

Bununla beraber kimseye bir zarar 

gelmemiştir. Yalnız diğer otomobilin 
şoförü yaralanmıştır. 

Prenses Marta Norveç veliahtx prens 
Olof'in kansıdır. 

Yukanki resimde kraliçe Astridin kız 

kardeşi prenses Marta ve iki çocuğu 

prens Ragnhild ve prenses Astrit görü
"Esa.scn, ailelerimiz arasrnd.a hiçbir lüyor . 

"Evet, babalarrmız birbirlerine rakip. 
Fakat bizim aşkımıza hiçbir zaman ma
ni olmak istemediler. 

zaman bu rekabetten bahsedilmez. Ben,, _________________ _ 

nişanlımın evinde babama karşı olan 

rekabetlerinden bahsedildiğini bir kere 

bile işitmedim. Bir gün bir hizmetçi bu 

rekabeti hatırlatacak bir söz söylediği 

zaman ağzmm payını öyle güzel aldı 

kil 

"Babalamruzın rekabeti siyasi saha

da olduğu için, bunun ailemiz arasında 

bir geçimsizlik doğuracağını hiç zan• 

netmiyorum ... • 
Jer ve tahminler aoaba siyast hadiselere ·------------------------------------• 

uyar nıı? Görüşler 
Mesela 1564 senesinde Fransa kralı ..._ - - - _ ___. 

dokuzuncu Karol İspanya hadiseleri • 

Anadoluya yalnız (Va - Nu ) nun 
Meri 

Piklord 

Şimdi 42 yaşına gelmiş olan meşhur 
sinema yıldızı Meri Pikfordun son res
mi. Yanındaki delikanlı Meri Pikfor
dun evlenmek üure olduğu 31 yaşında
ki sinema aktörü Çarls Rocerstir. 

gitmesi kafi değildir 

Gazete okuyucularının çok ıyı 
tanıdığı muharrir arkadaşımız (Va -
Nu) dün Anadoluya göçetti. Bu 
münasebetle birçok gazeteci arka
daşlar kendisini geçirmeğe gelmiş
lerdi. 

(Va - Nu), Anadolunun hususi
yetlerini tesbit etmek ve bunları ya
zılı eserler haline getirmek için mem 
leket içine göçettiğini söylüyor. 
Meslektaşlarının dün kendisini ha
raretle teşyi edişleri, (Va - Nu) nun 
maksadına kar§ı gösterdikleri derin, 
sempatinin bir tezahürüdür. 

Hepimiz oraya göçedip yerleşmek 
imkanını bulamasak ela, arada bir 
gidip tetkiklerde bulunmak, nıatbu
atımızm sütunlarını daha renkleşti
rip zenginleştirmek isteriz. 

Esasen memleketin her yanını bir 
gazete muharririnin veya hakiki sa
nat ehlinin kolayca dolaıabilmesine 
bir mani yoktur. Bu maksat. hüku· 

Hikmet MUnlr 

met makamlarına da arzedilince, el .. 
bette nakliyat i.icretlerinde kolaylık
lar gösterir, lazım gelen şahsiyetlere 
bizleri memnuniyetle tavsiye eder• 
ler. Hatta bu, bir itiyat haline gel· 
meli, eli kalem tutan bir muharririn 
Anndolu ve Trakyayı vakit vak.itse
yahata çıkarak yurddaşları birbirine 
neşriyat vasıtasile geniş ölçüde ta
nıtmaları bir nevi zaruret olmalıdır. 

Bu gayenin husulü için, mesela 
Matbuat Umum Müdürlüğünün bir 
pprcgram hazırlaması da uygun dü
şebilir. 

Memleket içine bir (Va - Nu) 
nun gitmesi kafi gelmez. (Va - Ntı) 

ne kadar fazla mahsul veren bir mu
harrir olursa olsun, memleketin, ha
la bekaretini muhafaza etmekte olan 
maddi ve manevi manzarası renk 
renktir. Ve bunlar bugün erişeme

mİf bir kalemin ucuna bakıyor. 
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B L 1 S O 
( 4 üncü sayıfaQ,an dwamJ 

Bu aıkıımalardan ıonra Vefalılar 
birdenbire açıldılar. Soldan güzel 
bir akın Hilal kalesine girdi, Hasan 
takımının ilk sayısını ) aptı. Bu akın. 
dan sonra Hilfılliler de bir ofsayt~e 
bir sayı kazandılar. Hakem bunu ce. 
alandırdr. Oyun daha açık oynan. 
maya başlandı. Sağ acık Hüseyin to. 
pa çok güzel bir sürü~Jc güzel bir şilt 
attı, kaleci tutamadı. kaçrrdı. Gazi 
bu fıl'Satla ikinci gyıyı yaptı. 

kaleyi bot bıraktı, l'eı rlller bu gü. Atinahlar 5 - 1 galıp geldUer. .._ _____ _ Aleksandr Kazbek'ten 

Oyun güzel bir ~kil aldı. Hilal 
oyunu açmak için ~vaşıyor, fakat 
buna muvaffak olamadı. 

Vefa, güzel bir tempo ile oyun~ 
yürütüyordu. 

Bundan sonra ha'ıimlyeti ele alan 
Vefalılar, biJhasM hnflarımn yard . 
mı ile Ustün olmaya b:ışladıJar. Çoı.. 

güzel paslarla hasım lfalesine iniyor. 
lardr. 

Oyunun 22 inci 1akikasrnda sağ 

açık Hüse}in, şahsi bh akınla Vef ~ 
ya bir sayı daha ka7..:ındırdı. 

Hakem topun ortaya getirilmesinı 
emretti. oyuncular itiraz, yan hake 
mi müdahale etti. orsaytn karar ve. 
rildi. 

25 inci dakikada Hüseyin gene sağ. 
elan hücum etti. Geriye verdiği gii . 
zel bir pası, I.Atif iyi bir şiltle sayıl . 

mryan Uçiindi sayıyı yeniden yaptı. 
Bu suretle Vefa .11ayılannı gittikçe 
çotalttı. 

Orta Jaaf HUaeyinln verdlji göze: 
bir pası Latif, lltff bir §Utle .11ayıy1.1 
çevirdi. 

Hlllllller bir favul yaptılar, Muh. 
teşem bir firlldk attı. Kaleci tutt'l 
kaçırdı. Gazi bunu kaçırmadı. Be. 
şinci gol.. 

Devre bitti .. 
lkind devre bqladrjl saman HUA t 

daha fazla mkı§tı n hemen mftdafa. 
aya geçtf. Vefalılar da bunları sıkrş. 

tırahm derken kendi kalelerinden u 
zakla~tılar. Bu gitzct fırsatı yakala. 
yan HilAlJIJer, ilk sayıJannı iyf hir a. 
kınla ya~tılar: 5 - 1. 

Bundan sonra V'!fanın 6 ıncı sa. 
yısını Gazinin verdiği pasla Lltlf, 7 
nci &ayıyı Ultif, Gazi. Muhteşem. 

Enis ile l\luhtetem yaptı, 8 insi sayı. 
yı. Gazi, Muhteşem, Latif puta.,. 
ması neticesinde Utıf. 9 uncu sayı}t 
da Hüseyin yaptı. 

Vefalılar lüzumsu ~ bir penaltı yap 
tılar. Bunu HilallilP.r sayıya çevirf. 
JMdiJer. 10 cu sayıyı Gazinin verdit'E'; 
pasla Ltttif yaptı. 

Bu sırada orta .haf HUseyinin yap 
tığı bir firikikJe n:•:illiler ikinri sa. 
yılnrını yaptılar: 10 - 2. 

İkinci devre sonlarına doğru Hih'L 
le bir korner oldu. leorneri Utif at. 
tı; Abduş, Muhteşem, Gazi ara. 
81nda dolasan top gene Latife re idi: 
11 - 2 oldu. l\fnç ifa böyle bitti. 

F. Saht;e 2-Süleymanlye O 
0) un başlar başm:naz Süleymanı. 

yeyi " haf, 3 f orved <ıynar gibi gör. 
dük. iki insayft oyuna daha ~ok ya·. 
dım ediyordu. 

zel fıraatı da kaçırdılar. 
llu sırada Naci güzel bir akın yap. 

tı. Ruhi bunu penaltı ile keatL Bu 
penaitıya lUıum yoktu. Hakem gir. 
dü. Topu Ssat aldı, h ttı; Bunu da 
kalenin üstünden avuta attı. 

Oyun bir lahza Süleymaniye kale. 
sinden açılır gibi cldu. Fenerllleor 
bir favul yaptılar, fskenderin giilf'' 
bir vuruşu Fener kal~lne tehlike ~·· 
kardı. 

Bundan 8onra iyi bir SUleymaniye 
akınmı sat içleri ii.JfırdU. Mukabil 
Ali Rıza, Niyazi, Naei akınını da 
Ali Rıza Silleymaniye müdafilerine 
topa kaptırdı. 

Korner oldu. Fi~retin attlğt çoli 
güzel n he.saplı bir korneri Naci avu 
ta attı. 

Bundan sonra yapılan güzel akın 
lar Süleymnniye 18 içinde, ye dışmdıı 
sayı olmadan kesfllyordu.i 

Ali Rızanın bir k.ıç güzel kafa vu. 
ruşu da boşa cltti. .5üleymaniye mu. 
dafaaaı, bütün lnaayıtlerlnl cerl)·e 
çekerek daha fazla miidafaaya koyu'. 
du. Fener akınlannı sıklaştırdı fakat 
gol yapamıyordu. iki Süleymaniy" 
akını kısır kaldı. 

Son dakikalarda, Nacinin gözet 
bir akını, diin iyi oyuıyan Nurinin e. 
llnde kaldı. Eaadın gilzel bir şütü 
ikinci rol ol8aydı, oyun 1 - o fene. 
rin tlstilnlUğü ile bltecektt. 

Bu sıralarda bir h11dise oldu: 
(Hakem, göremed&tf bir ofaytı 

slateren yan hakeminin elinden bay. 
rafı aldı, yere yattı. Yan hakemi 
sahayı terkettf. Saha komlHrl işe 
karıştı. Yan hakemi Salt Nil tekrar 
iş başına ıe1df.) 

Oyan da - FenerUlerin tlçUncü 
S&'1YJ yapmak için sıtrfettikleri gay. 
retler çofalırken - lr:tti. 

lsta nbulsporluların 
kongresi 

Jst.anbul Spor kltibtı mu&ad kon. 
gresi dün Eminönü Halkevi merke. 
zinde saat 10 da yapılmıftır. 

Konıre, klüp batkam Arlh Sırn 
Levendin açma sözile başlamıı n 
kongre riyasetine Avni seçilmi§tir. 
Bunu müteakip klübün başkanı Agah 
Sırrı Levend latanbul Sporun bir se. 
nelik faaliyetini gö.stnen raporunı· 
okumuş ve kabul edilmıştir. 

Bundan sonra klübün gerek ha!. 
deki, ve gerek istikbaldeki vaziyeti 
hakkında görüşülmüş ve çok samimi 
bir hava içinde cereyan eden mUzakc. 
relerden sonra kJübUn yeni idare he. 
yeti seçimine reçilert!< başkanhfa ge. 
ne Agah Sırrı Lcven·l, asbaşkanhfa 
Mümtaz Tarhan, idare heyetine de 
Avni Kolen, Tahir N"jad, )luvaffak, 
Hamdi Çanko, Emin Ayla seçilmitı 
tir. 

Neticede yeni sener.in muvarfaki 
yetJe geçmesi için muhtelif teomennt 
ler izhar edilerek kongreye son veril. 
miştir. 

ilk kar kOfUSU 
IRtanbul Atletlznı Aıanlığından: 
1 - Mevsimin il!< kar koşus~ 

6 - 10 - 19:16 pazar günü sabahı sa. 
at 10 da, ~işli - Tuğla harmanları 

Ankaradaki lik 
maçları 

• Ankara, 29 (A.A.) - Lik maçları. 
na bugün de devaıa "dildi. 

tık maçı, A~ra liücü sahasınd!l. 
Altınordu - Çaııfaya klüpleri yap. 
tılar. Oyun, ba~lan-'ıçta mütevazin 
bir şekilde olmakla beraber, bir kaç 
Altınordu akını müst~na. Çankaya. 
hlarm hakimiyeti a:t.mda geçti VI! 

devre O - O berabere bitti. 
lkinet devrede Çar.kayahlar hlk1

• 

miyeti devam ettlrmeğe başladılar. 

Bu meyanda bl; de !-ayı kaydettiler. 
Az sonra gttzel bir akın neticesindt 
R&ğ ıç topu, ikinci defa olarak ağla. 
ra taktı. 

Altınordulular, bu golden sonra 
harekete geldiler ve serbest vuruştan 
kazandıkları bir gol sayesinde vazı. 
yeti lehlerine çe,iı mek için oyunun 
sonurıa kndar !;ahştıtar ve fakat ne 
tirede maç 2 - 1 Çdnka)alıların I.!. 
hine olarak bitti. 

ikinci ma~ 

Ankara Gücü - t.ençler Blrli~ı 
maçını, lik maçlarının en mlihiın:-.ıi 
olarak kaydetmek \lıımdır. Her iki 

takım da en kuvvetli ~ekillerile saha. 
ya çıktılar. Hakem n. Nuri idi. 

Oyun sinirli bir hHYa içinde ba,. 
ladı. iki taraf oyu:-•·uları bu h. ın 

tesiri1e topu kontrolden ziyade §Ur:t. 
ya buraya salhyorla:-dı. Vakit vak!t 
her ik: kale önünde L'f'liren tehlilte. 
fer ise, mildnfiJerln canlı müdafaa 
larile bertaraf ediliyordu. 

Bu uabt hal epey milddet devam 
ettikten sonra nihayet oyuncular nor. 
mal oyunlannı çıkarm:ığa başladıla ... 
Fakat neticede yarı t>yun müddeti tn. 
nun safn sola gltmesHe neticelend:. 
Her tl<f takım da sayı yapamadan hı . 

tlrahata çekildiler. 
t\ 

lkinci devrenin başlan Ankara Gü. 
.cünün hakimiyeli altında ~çtf. Fa. 
kat Gençler lehine v"r;len bir korn~r 
de ~ -ğ açığın yoJJadığı topu orta hRf 
Hasan çok iyi ku:ıanarak bir sayı 
k~rdına muvatra'· o!du. 

Bu ıolden .onra h"r iki taraf UZU:'! 

bir çekişmeye başladı. Maamafih An. 
kara Güçlüler kısa ve ~ri hücumları 

nazarı dikkati celbecliyordu. Oyr.. 
nun sonlarına doiru ortadan ıtelen 
bir pası sol iç çok ivi çevirerek ağla. 
ra taktı. 

Bu suretle bera tv.>rl•k temin edf!. 
dikten sonra her iki \..'lkım da azamt 
aüratlnl .11arfetmef,e ,... neticeyi ken~i 
l•hlne ~evirmete ufr:a.ştılarsa da mu. 
vafrak olamadılar ve ma~ 1 - 1 bt!. 
rabere bitti. 

ISTA.NBUL BELEDIYF.sl 

Şehir Tiqaf,.osu 
Franer:a Tiyatrosu 

Operet Kıımı 

Bu akşam ıaat 
20,30 da 

MASKARA 

IHll~~lll 

~111..11~ 
llmıH~ 

rlu suretle baJlanan oyun, aynı 

hızla devam etti. Sül~ymanfye lyı 
bir müdafaa yapara" gol yememek 
için !;alışıyordu. Fenerli oyunculann 
sesli şiltlerini taraftarlannın (Gol!.) 
Sesleri takip ediyorsıı da top, bir tflr 
lü SüJeymaniye kalesıne giremiyordu 
Kaleci Narinin ellerinde kalıyordu .. 

yolu üzerinde be~ kilometre olaratc -------------
yapılacaktır. ŞEHZADEBAŞI FERAH 

2 - KJilpler mllimbakaya üçer kJ. 
SlNDI;\ C' - • 

şillk takımlarla iştira!i edeceklerdir. BUyUk TUrk tıını 
Birinci devrenin ortalarına doğra 

Ali Rızanın ;} nptığı Jit golle uğraşan 
Fenerliler, bir tiirhi oaha fazla sayı 
çıkaramıyorlardı. Canla, başla, iyi 
bir müdafaa tabiye4'ile çalışan S .. 
yah . Beyazlılar, daha fazla gol ye. 
meden birinci devreyi bitirmek azm!. 
ni yaşattılar. Fakat ou &ırada hake. 
min verdiii bir pena!tı}1 Mehmet Rto. 

3 - Klüpler, atletlerin listesini yonlsti ve Manyı 
4 - 12 - 1936 Cuma akşamına kft. üzmacısı 

dar Beyoğlu Halkevindekl tnıntaka Pr. Zati Sungu 
m
1 

erkezine göndermiş bulunmahdn·. Her giln fevkal~ 
ar. d . , .. e oır prograJT' 

4 - Musabaka sabahı atletler sa temsillerine devr 
at 9 da Şisli trnmvay deposu önündt ediyor 
toplanacaklardır. 

şat dışarıya attı. Fener forvedleri Se•lkta, aaha8ında ilk ma~
bondan sonra gol fırsatı kaçırmakta lar1 yap llmıyacak mı? 
yanştıfar. Bir iki ofsayth akın da Beşiktaş sahasında mukavele esas. 
sayı olamadı. lanna riayet edilmediği için gelecek 

Oyun, her ne kadar Silleymaniyc haftadan itibaren ml\Ç yapılmama.4'ı. 
yarı sahasında oynamyorsa da, bir na futbol ajanlığınca karar verfldiğl. 
türlü rol olamıyordu. ni öğrendik. 

Niyazi - Narinin güzel bir akını, . • i 
Fikretin çok iyi hazırladığı bir hli.ıAtlna Pire muhtelrtinı yend 
cum, bir mUddet sonra Ali Rızanı:. 11 Atina, 29 (HU8usi) - Bugün yağ. 
sıkı bir ,UtU hep boşa gitti. murl•1 bir hava altında Pire muhte. 

TAKSİMDE • MAKSlM VARYETE 
T1Y ATROSTTNnA 

Du ak§am aaat 21 
ZOZO D.Al .. MAB ,,, 
yeni gelen tenör 

Tomakoa'un l§ürak 

PIPIÇA 
Tekrar temsile 

bqla.dı 

Biletler: 40, ftO. Husu,,ı . .Lvll 

Yerlerinizi ayırtmıa. Telefon: '2633 

Türkçeye çeviren: 

NiYAZi AHMl!T 
- Peki, gidelim.. dedi. Sonra: 
- Nuıl gideceğiz? .. diye sordu. 
Vaja: 
- Hepsi hazır dedi. SiAin için a~- 1 

nca atlar huırladım .. 
Eli8oya dönerek: 
- Ata binenin defU m1 ?. KUçUk. 

ken ne güzel, hem de çıplak atlara bi
niyordun .. dedi. 

Ellao oevap vermedi. Babam: 
- Oğlum, dedi. Eğer karar verdiy

eeın, burada fazla durmağa gelmez.. 
belki senJ ara.mala gelirler .. 

- Hemen gidelim .. hiç bir DeY aJ
manıza lUzum yoktur .. 

- Peki oğlum .. 
Böyle ka.rşıhk veren Anzo!'B. dU

tUndU: Ne alacaktı Mnki... Bir kaç 
çul parçaın mı?. Onun terkettlği yur
du yanında ne kıymeti vardı. 

Vaja önde baba kız arkasından yü
rildiller. Yerlere yatarak, sürUnerek 
gidiyorlardı. Görlllmek, bUtün plAnla
nnm altüst olr.1,_rısı demekti. 

Biraz sonra büyilk ağaçlann çevre
lediği bir düzlüğe geldiler. Burası çok 
sık ormanlıktı. Etraftan görülme teh
likesi kalmn.mı§tı. Burad$, bir köyJU, 
Uç binek atını muhafaza ediyordu. Va
ja: 

- He~y ha.zır değil mi Görgt de-
di. Yabancı: 

- Hazır.. cevabını verdi. 
tık önce Elisoyu ata bindirdiler. 

Sonra baba bindi. Vaja, köylil ile ve
dala.cıtıktan sonra ıttma atladı. 

Hava tamamlle kararmıştı. Anzo-
ra: 

- Yolu biliyorsun değil mi? .. diye 
sordu. 

- Bilmesem buralardan çıkmak lm
k!Mız. .. 

Sabah ağanncaya kadar yUıildU
ler .. ilk ışıklar gökUn bir katına uza
nan ağaçlardan sızmağa ba.şlarken Va
ja: 

- GUndUzU istirahatle geçil"eÇE'· 
ğiz.. dedi. 

Bir saat kadar ilerledikten sonra 
yoldan uzak bir ormanlıkta atlardan 
indiler .. gilndüıil burada geçirecekler
di. 

Genç, yamçrsmı yere sererek Elisc
ya yatak yaptı: 

- Sen çok yoruldun .. burada biraz 
uyu.. bir bu gecemiz kaldı Daryal ge
çidini geçtikten sonra kurtulmuş aa
yılınz.. dedi. 

GUn, pek çabuk geçti.. akp.m ka
rarırken Vaja. c;ok düı;Unceli. ~ok il· 
kmtılı idi. Fakat bu sıkıntısını hieaet
tirmemeğe uğnujıyordu. Anmra bu
nun farkına varmı8tı. Bir aralık yanı. 
na yaklqtı: 

- Seni çok dUştlnceli görilyonım, 
dedi. 

- Hayır, baba bir şeyim yok. Bel
ki biraz yorgunnm .. 

- Yok, yok, bu yorgunluktan ge
len sıkıntı değil.. 8Öyle benden gizle
me .. belki bir yardmınn olur .. 

- Senden gizlivecek neyim var ki .. 
Daryn.l ~ecidini dfü.ıUnUvorum.. orada 
Rus nöbetcllerinln bulunması müh
temeldlr. Eğer öyle ise çok tehlikeli 
olur... 

İhtiyar, hiç dü~Unmeden ceva.p ver
di: 

- Dövüşürüz.. bunu söylerken. be
linde taşımakta olduı'hı bir hançerle 
tabancasını &'Ö5terdi, tıave etti: 

- Bunlar Daryal geçidinde çok 
Ruıs temizledi.. 

Gençin gözleri bir an icinde parla
mıştı. Bu sözler. ona büvük bir cesa
r"t veriyordu. Böyle tehlikeli işlerde 

Bir aralık Vaja, ihtiyar Anzoraya yt 
lqb, teli§la: 

- Atlardan ineceğiz.. dedi. 
İhtiyar, sebebini 10rmadan a 

dan indi. Elisoyu da indirdiler. V 
kendi binmekte oldufu atın eğe · 
altından keçe parçalannı keamefe 
ladı. İhtiyar ne yaptıfma bakıyo 
Vaja, bu iti bitirdikten aonra ilk 
ce Ellsonun abna yakl~tı. Aya 
kaldırdı. K• parçalannı 
ba.ğlamağa başladı. 

A nzora, GUrci.l gencine yaklaştı 
- Aferin oflum .. dedi. Sen çok 

ıur, o kadar da akıllı bir gen 
bak bunu ben dUftlnememlf 
ben de sana yardım edeyim .. dedi. 
silmi§ keçe parçalanndan bir kı 
da kendisi atlarm nallarına bağl 
ğa bqladı. 

Daryal geçidinin en tehlikeli 
ne yaklaşmışlardı. Burası, öyle 
yerdi ki koca bir Ulkenin kapısı 

Glircfstana, bu kapıdan başka bir 
den girilemezdi Küçük bir köp 
iki tarafında oturacak bir kaç as 
bUtün bir orduya meydan okuyab 
di. Bu köprilniln yukansı ve aşa 
baş döndUrilcU kayalıklardan i 
tir. Geçmek detfl, uçmak bile i 
111& 

İ§ler bitirildikten sonra tekrar 
larma bindiler. En önde Vaja gidi 
du. Darya.! geçidi, göz ~zil göreJ!l 
cek derecede zifiri karanlık perd 
altmda idi. Na.llanna keçe sanlınlf 
lar aeeııiz Be88iz ilerliyorlardı. Bit 
rahk Vaja atından indi. Di?.gini 
~ekerek köprünün yanına getirdi. 
bu een&da, kayalıklar arasmda bir 
duyuldu: 

- Hey ... Stoy (1). 
Vaja, hemen yere çömeldi. Sil 

nı BeBln geldiği tarafa doğrulttu. 
kat ateş etmeğe vakit bulam 
Karanhklan yaran bir parıltı ve 
luğu inleten korkunc; silAh seilerl 
can evinden yara.Jadı. 

Gö~nde, omuzunda sıcak bit 
yun akbfmı hlaaedtyordu. TU1 
atef etmek için kımıldatmak l 
muvaffak olamadı. A.nzora ile 
da atlanndan inerek yanma 
lerdi. 

- Vaja. 
- Vaja. 
Bu, Amora lle Eli9onun aytl 

çafmşları idi. Genç inildlyerek 
Irk verdi: 

- Kaçın .. durmayın ... 
Karanlıkta üç tlmtek daha, tlC 

ha çaktı. Rus karakol neferleri 
madan ateş ediyorlardı. 

- Baba .. 
- Sevgili kızım ... Eliso ... 

••• 
Kazbek dağlan, sabahın 

larfle yıkanırken, Rus kuakJatl• 
yal kl:SprUstlnUn bir kenarında 
yı~lmış Uç cesedi sürilkl 
Ccaetlerden baba kız kucaklaflll" 
zfyett.e idi. Genç, tüfen,ginl 
ınış, biraz daha uzakta onlara 
siyerek bakıyordu. 

• • • 

( 1) RU8ça dur demektfr• 

'·UçUk bir cesaret, insana büyük i§ler -------- ---~~ 
\'artırır .. 

- Ben dövüşmekten c:ekindiğiın ı. çı·çeron Alil 

«;in söylemiyorum .. elbette dövUşece- "" 
ğim.. yalnız böyle yerlerde sizl yor. WtabeWe bUtllD eski fUlll" .. ti'_ 
mak istmem de... rthini parlatan c;toeron'uJI rt:...:J 

Fazla konuşamadılar .. Eliso yanla- cUmei hali 0 ıamanlarlll *1J ~ 
ruıa yaklıu~ıyordu. Sözü yanda bırak- tarih~iei Plütark taratm~da9 t 
~ııar .. Atlar haz1rlanm1f]tr. Gene sıra 1 mıştı. Haydar Rlfat'iD kaJtiP"'"...aıır 
'le atlara binerek yolla.rma dUzUldf'·ı limııe çevrilen bu tNri tlİ 
ter .. ~ yıtrm <:oktan geçmfştt. teııız 

rO l 
tavsiye ed~riL .. 

da.,.larda kayalııra c&rpan zg rm Fiyatı 40 kunıttur. S-"" 
oğultusundan ba.,ka l5e! yoktu. Bu o- VA 'OT kUtUnhaneel. 
fultu ötüm k&dar korkunetu. Bir bo-

1
._ _________ _ 

ra gibi geliyor, bo§lukta inlldiyordu. & 
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Yunan Kralı Amiral 
Okan'i kabul etti 

Uşa 'ta Halkevin·n 
maları devam 

(Vsttarafı 1 ncide) 
K.ralm yarın zırhlıyı gezmesi muhte
meldir. 

Amiral aaraydan ayrıldıktan sonra 
filo kumandan ve zabitlerile birlikte 
Akropolu gczmitlerdir. 

1i reorganizasyon ve terakki yoluna 
ti bir surette giren Türkiyeye yeni 
hamle vermi§ olan bu kiyaaetli ihya 
el phsiyet hakkındaki derin hayra 
hislerimi burada ifade etmeyi va 
addeylerim. 

Sivasta da 
600 

Çocuk 
çocuğa 

Esirgeme Kurumu 
elbise verdi 

Yunan deniz müsteşarı Papavasilin 
bugi?n öğle üzeri Yat klübünde amiral 
ve zabitler şertfine hususi bir ziyafet 
vermiştir. Bu ziyafet iki dost millet de
nizcilerinin arasında pek dostane ve sa
mimi bir hava içinde geçmiştir. 

iki memleket bu pakta sadık bir 
rette merbut kalmaktadrrlar. Diğer 
müttefikimiz Romanya ve Yugosla 
ile ıııkt bir teşriki mesai dairesinde, 
salemetperver gayretlerimizi müşt 

ken takipten hali kalmayacağız zira 
defimiz ancak banııtır, herkesin ha 
yeti, mijsavatı ve kazanılmış vaziyet 
hUrmet üzerine müesses bir barıştır. 

Uıak (Hususi) - Halkevimiz kuru
Iuşundanberi çalışmalarına hızla devam 
etmektedir. Kültür yükselmemizin gür 
kaynağı evimiz, dokuz şubesile vatan
daşların, sosyal ve kültürel gidişlerine 
düzen ve hız vermektedir. Bu iyi ve 
verimli çalışmaların her gün yeni izle
rini görmekle dolu sevinçler duymakta
yız. 

BUYUK TOPLANTI 
Parti ve Halkcvimizin teftişe memur 

edilen sayın Manisa saylavı bay Osman 
Erçin evim.iz çalrşmları üzerinde ilgi 
ile durmuş, gereken işler hakkında ma-
1\iınat almış ve değerli tavsiyelerde bu· 
lunınuıtur. Halkevi aalonumuzda bü
tün komitelerin katılmaıile büyük bir 
toplantı yaptlmıı evin dokuz ıubeıi ve 
çalışmalan üzerinde durulmuı, arkadaş 
lann fikir ve dilşilnceleri dinlenmiş çok 
kıymetli neticeler elde edilmiştir. 

Sayın saylav çalı malanmız hususun
da güzel ve faydalı dilıiincelerinl çok 
açık olarak belirtmiı ve hazır bulunan
latı duygulandırmıştJr. Bu toplantı evin 
yürüyüş ve gidişi lizerinde arkadaşlara 
taze bir güç vermiştir. 

EV BAŞKANLICI 
21111/936 tarihinde toplanan parti 

ilçe kongremizde seçilen yönetim kuru
lu it bölümü yapnuı ve evimizin eski 
başkanı bay Yusuf Aysalı yeniden ev 
başkanlığına seçmiştir. 

EV ÇALIŞMALARI 
Evimi%in açılımı dokw: ıubesinin ça

lışrnalımm öz ve esas olarak şöylece ya
zabiliriz: 
I>JL, TARiH, EDEBiYAT ŞUBESi 

'Bu ıubcmiz çalııma devresi içinde 
lcendisine verilen çok esasl.t ve önemli 
Odcvleri görmek için canla başla çalışa 
telrnekte ve bu nisbette de verim al
tllaktadır. 

İlçemizin taTihi eserler baknnmdan 
bazı bölgeleri ıayaru tetkik bir durum
dadır. Bu ıubemi% düzenlediği geziler
le bu eserler üzerinde incelemeler yap
lllakta ve iyi sonuçlar almaktadır. 

Dil çalıfmalanna genit ölçüde yer 
'tetiJmekte, derleme ve sentaks anketi 
il&erinde uğraşılmaktadır. Edebiyatımız 
tiıerinde bilginlerin konferans ve sözle
linden faydanılmaktadır. Tarihsel gün
ler bıı tubemizin çalışmalarile, zen~in 
Programlarla kutlulanmaktadır. 

GöSTERtT ŞUBESi 
ll:vinı:izin büyük salonunda ve büyük 

etlıeklcrle yapılan sahnemizde gösterit
lere geniş ölçüde yer vermek bathca 
tayedir. Bu maksatla kurumlann okul
ların ve evimi%in gösteritleri hep bura
~ Yapılmakta ve iyi neticeler alınmak
tadır. Gösteritler hususunda ilgililere 
~'1-dırn ve kolaylık göstermek her za
lllan Yapılan işler arasındadır. 

SPOR ŞUBESi 
d ı::"Ünizin kuruluşundan bugüne ka
t tr Çok değerli ödevler yapan ve o de-
tc...ı · b bem" · h tll "UC verım alan u şu ızın er 

ç n bir parça daha hızlanan çalışmaları 
:\'ene taze bir giiç ve çalışma hızı ver
~ıektea· 

ır. 

a 1 
- Bu şubemizde U~ktaki dört 

ı:or ltlübünün spor malzemeleri sağ
t{ltııl~nrnakta, yardımlar yapılmakta, yü-

~Uşle-rine hız verilmektedir. 
,,, - Bu §Ubemizce. büyük uç.ar ve 
~tek 
~ah· avlan dUzenlenmekte ve genel 

3 
1Yette hareketler yapılmaktadır. 

•ırıd - Ugaktaki spor klüplerimiı: ara
latı a layı:BI çoğa varan kupe turnova
•%' •tlettzm müsabakalan da yine bu 

Crtıizce dUzenlenmektedir. 

li sosy AL y ARDIM ŞUBESi 
le.~ 'l'ır ve şefkat ellerini, yoksul ve 
bıı ~slı ve fakirlere her zaman uzatan 
hu}'~~betnlzin ev sempatisi bakımından 't 'l;c ön · d E · · d" 

11la, • enu var ır. vın sevın ıren, 

()lcıll~ıııııarı dindiren, bir şefkat yııvası 
ttl'ılı ~nu bu subemiz her zaman gös
()~ tedir. 

~t ~;llard:ıki kimsesiz, yoksul ve fa· 
'lt .. ebclerimize kitap sağlamak, ders 

"'l'le • 
sı hususunda yardım başlıca 

Amiral ile zabitlerimiz, şereflerine 

gedikli zabit mektebinde verUen çayda 
hazır bulunmuşlardır. Akşam elçimiz 
Ruşen E§ref tarafından bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Yunanlı dostlarımızın zabitlerimiz ve 
askerıerimize gösterdikleri muhabbet bu 
gün pek fazla olmuştur. Pazar tatili 
münasebetile sokaklarda grup grup top
lanarak gördükleri Türk zabit ve asker· 
lerini alkışlamışlardır. Birinci kanunun 
ikisinde sefarethaııemizde bir resmi ka
bul yapılacaktır. 

Bar Metaksaz1n nutku .., 
Atlna 29 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: 

Aramızdaki ikametinizden iyi bir 
tıra saklayacağınızı ümit ederek ve 
dostluk tezahürünün iki memleketi 
tayan bu kadar sıkı rabıtaları bir 
dada kuvvetlendireceğine kani bulu 
rak, kaciehimi dost ve müttefik T" 
milletinin itilbma ve refahına ve T 
bahriyesinin ıan ve şerefine kaldın 
rum. 

Türk filosu kumandanı amiral ş· 
rU Okan cevabında ezcümle demi 
ki: 

U §ak H cılkevi kurağt 

Dün gece Başbakan tarafından Türk 
amirah Şükrü Okan şerefine verilen zi
yafette B. Metaksas nutkunda ezcümle 

İki memleket arMında samimi 
gıpte edilmeye layık dosta.ne mün 
betler ile tamamen hema.henk ol 
samimi kabulden dolayı çok mUteh 
sis bulunuyoruz. Yunan hlikftmet· 
ve bahriyesine teşckklirlerlmi a 
rlın. Dost bahriyeye ve millete TU 
milletinin samlmt selamını getirdik 
gördilğUmUz dostluk tezahUrlerlyle 
şlttiğimlz dostane snmimi sözlerin h 
tırasını mem1ekctlıntze götlircceğiz. 

ödevdir. lki gün önce okullarda bulunan 
200 kimsesiz ve fakir çocuk evimiz sa
lonunda ve coşkun duygular içinde giy· 
dirilmiJ ve ıevindirilmiştir. 
HALK DERSANELERI VE KURS

LAR ŞUBESi 
Her yıl çalışmalarını daha ileriye doğ

ru götüren ve çevene faydalar saçan bu 
§Ubemiz, çalııma devresi içinde hızlı bir 
yoldıan Ulküye doğru yürümektedir. Or
ta ve yeni okulda açılan halk dersane
lerine yüzlerce bayan ve bay devam et
mekte ve ders okumaktadır. Vatandaş
lan bilgilendirmek hususunda öğrttmen 
arkadaılarımızm gösterdikleri büyük 
ferapt ve yardım bir örnek olacak ma
hiyettedir. 

Ceza evinde her yıl açılan halk der
saneleri bu defa da açılmıı ve iki yüzü 
geçkin mahpus yurddal}a muhtelif ders· 
ler verilmeğe ve öğretilmeğe başlanmış
tır. Hiç okuma, yazma bilmiyen bu va
tandaşlaı-dan devre sonunda hepsinin 
bunlan öğrendiği memnuniyetle görül· 
mektedir. 
KiTAP SARAY VE YAYIN ŞUBESi 

Şehrimizin biricik kitap sarayı evi
mizde bulunmaktadır, Vatandaşlarımı
zın geniş ölçüde okuma zevk, ve heves
lerini uyandırmak ve bunu çoğaltmak 
için bu şubemiz gücünün yettiği nisbet
te çalışmakta ve verim almaktadır. Ki
tapsarayımızı her gün bir parça daha 
ıenginleştirmek ve okuyucu sevgi ve 
hevesini uyarmak başlıca ödev sayıl· 
maktadır. Kitaplar baştan başa ciltletti
rilmif, ve çok temiz bir hale sokul
muıtur. Yeni ve faydalı eserler sağlan
makta ve satın alınmaktadır. Bugün 
1500 cilt eser bulunan kitap sarayımız
da pek yakında bu rakamın bir misline 
çıkacağı umulmaktadır. 

KöYCULUK ŞUBESt 
Bu şubemiz kendi alanında verimli 

ve sakin bir çaltıma yolundan gayeye 
ulaşmak için yürümektedir. Genel nü· 
!usumuza göre çok büyük bir çokluk 
tutan köylü vatandaşlarımızla yakın ve 
sıcak bir surette ilgilenmek, onların iı
tek ve dileklerini yapmak, dertlerine 
ortak olmak b3şlıca ödevimizdir. 

Kövlere bu maksatla yapılan geziler 
büyük faydalar vermektedir. Sayın 
doktor arkada Jann da katıldığı bu ge· 

zilerde muhtelif köylere uğranıyor, has
ta köylü vatanda§lar muayene ediliyor. 
reçeteler düzenleniyor ve ilaçlan evi
miı:ce alınarak yerlerine ulaştırılıyor. 

MUZE VE SERGi ŞUBESi 
Bıı §Ubemiz de diğerlerine nazaran, 

daha geç kurulmuş olmasına rağmen 

kendi alanında çalışmalarına devam 
ediyor. Halkevi müzenin özünü ve te
melini kurmak için uğraşıyor. Tarihi 
eserlerin evimize gelmesi ve mUzeye 
korunası yolunda tetkikler yapmakta
dır. 

Sivas ta 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
600 çocuğa elbise verdi 

Sivas (Hususi) - Sivas çocuk esir
geme kurumu her gün artan mütemadi 
faaliycıt içinde çalışmaktadır. Kurumun 
batında bulunan bay Etem Tanrıverdi 
orduya büyük hizmetlerinden sonra 
Emekliye ayrılır ayrılmaz kurumun ba
şına geçti ve o zamandanberi gece gün
düz her an artan bir çalışma içinde ar
kadai!arı ile haşhaşa çalışmaktadır. 

Dört yıl içinde kurum Sivas ilk okul
larında okuyan kimsesiz ve fakir yav
rulardan 600 talebeye elbise ayak
kabı çorap gibi ihtiyaçlanna ka111-
lık vermekle kalmamış aynca mektep 
ihtiyaçlarını da ttmindcn hiçbir zaman 
uzaklaşmamıştır. Bu yıl da kunım Cum
huriyet bayramında 150 ilk okul talebe
sinin yokıul ve kimıesiz: olan1arına el
bise ayakkabı çorap gibi şeylerle battan 

demiştir ki: 
Türk filosu ilk defa olarak Yunan 

sularını ziyaret etmektedir. Bu mesut 
hadiseden dolayı iki memleket tarihin
de bir meThale teşkil etmesi itibarile bir 
kat daha seviniyoruz. Bu sembolik zi
yaret, bu milletlerin kati tulagmalannı 
ve Avrupanın bu kıırrunda bangm mu· 
hafazasına ve bu suretle kendi imkan• 
lan daireılnde umumt barı!Jın tetkilat
Jandmlmaınna matuf olan yorulmaz 
gayretlerinin tetevvücünü göstermekte

Kadehimi, Yunan kralı majeste 
kinci Jorj'un eerefine kaldırıyor 

Yunan bahriyesinin ltllAsına, d 
müttefik ve kardeş Yunan mflletin 
refah ve sn.adetine ve ekselansmı 
sıhhatine içiyorum. 

dir. 
iki memleket, nadir bir siyasa1 kiya- Yunan Kralı jeoloji to 

set göstererek, teşriki mesailerinin ve /antısında bulundu 
itimatlı dostluk münasebetleri teessüsü-
nün kendi hayati menfaatlerinin hiına
yesi için bir zaruret oldu~unu anlamış
lardır. Birbirlerine ellerini uzatarak, 
eallst ve manevi yükselme fikri için mu
kayese kabul etmez bir örnek vermi~
lerdir. En iyi iı;tikbal ümidi ü.ıerine te
sis edilmiı barı§ ülküııünden mülhem 
olan ittifakımız öyle hayırkiir bir §ekil 
teşkil etmektedir ki, bunun kıymeti, ev
velce o kadar karııık ve bulanık olan 
bu bölgeye girdiği yatııma, sUkQn ve 
müsalemetle ölçiilebilmektedir. 

Yunan ulusunun mUttehit hissiyatına 
tercüman olarak, dost ve müttefik mil
letin. Türkiye ile Yunanistan arasında 
yaklaşmanın \'e ittifakın kati taraftarı 
olan bUyUk ;cfi ekselans Kamlil Atatür
kU tazimle anmayı ve hayatta iken tari
he geçmiş ve yaratıcı dehası, şimdi mil-

Atina 29 (Hususi) - Yunan k 
bugUn on bir buç-ukta Univeralte sal 
nunda toplanan jeoloji içtimama gi 
mlıtlr. Kapıda Baıvekll ile Maarif na 
n kendiıini karıtlamıılardır. Kral ba 
riye Uniformasını llbiısti. içtima sal 
nuna girince kral hararetli bir sure 
alkt~landı. içtimada Rus, Romen, B 
gar, Yugoslav murahhasları da bulun 
yordu, 

Zaharofun varisleri 
lstanbulda mı ? 

Atina 29 (Hususi) - Selanik gaı 
leri aslen İstanbullu olup orada ikam 
etmekte olan Prosinos isminde birin· 
milyoner Vasil Zaharofun varisi old 
ğunu iddia ettiğini yazıyorlar. Prosin 
sun İstanbulda iki kız kardeşi de varnu 

aıağı giydirdiği gibi aynca yine 60 yav- Senelik muhammen kirası 240 lira olan Sirkecide Hocapa§a mah 
runun bu ıekilde giyinmeleri için de te- lesinin Ebussuud caddesinde 11113 No. lu matbaa binaaı teılim tarih" 
ıebbüılere başlamııtır. den itibaren 937 veya 938 - 939 ae neleri mayıs sonuna kadu kiraya 

Bu yoksul çocuklara 150 liralık da k k l S · 1 ··d·· 
k. d f d ğrt 1 verilmek üzere acı arthnnaya onu mustur. artnameaı evaznn mu ur. 
ıtap ve e ter a ı mııtır. •. İ · · · : ~ • ' 
tktısat bakanlığının bu yıl Ankarada lüğünde göriilebihr. stekhler 18 lıra hk ılk temınat makbuz veya mc.ctu; 

ilk defa olarak açt1ğl kUçUk sanatlar bile beraber 111121936 cuma günü saat 14 de daimi encümende butu.'1 
sergisine gönderilen ve yurdun birçok malıdırlar. (l) (3253) 
köıelerinde yapılan el sanatlarına ait 
işler arasında Sivasnnızm her vesile ile 
rağbet ve takdir kazanan halı atelyeıin
de, yapılmıt halılar da vardı. 

Sergide sıra, sıra yer alan ve çok bü
yük kıymetler ta91yan ulusal esCTleri
miz arasında hahlarımu:ın kaı11ınında 

" ••••••am~a ~Fiiii;l·ıı 1 ıl~:'.:~H1gocmaca ..-.ii••• •• • 
n~rn o~ ~ ~~ • •• 

Belediye haıtahanelerile müeı sesı:ıtma lüzumu olan ecza ve edevat 

kapalı zarfla eksiltmeye konulınu§ lur. Bu ecza ve edevatın he:>sine 
23931 lira 85 kuruş fiat tahmin olunmuştur. istekliler her müessese için 
eyn ayn fiat teklif edeceklerdir. Eksiltme 11121936 salı günü saat 15 de 
daimi encümende y~pılacakbr. Şart name ve listesi levazım müdürlüğün 
de görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 1793 lira 

64 kuruşluk ilk teminat makbuz ve ya mektubile beraber teklif mektup.o 

larmı ha~i zarflannı yuknrda yazılı günde snnt 14 de kad:ır daimi encÜ· 
ı• 
ıır 
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sıvaş Çocuk Esirgcnı.e Tmrımm"ım bu yıl giydirdiği yavntlarda11 bir kısım 

mene vermelidirler (B.) (2953) 

duranlar dakikalarca gözlerini ayırmak 
istememişlerdir. 

Onun icin de Sivas Sanatlar evinin 
çıkardığı halılar birinciliği kazanını•· 

la.rdır Sanat evinin halı atelyesinde 
yoksul ve §ehlt düşmil~ Türk kahra
manlarının yavrulan çalışmaktadırlar. 

BUYUK MUV AFF AKtYETLE 
TEMSiL EDiLEN BiR PiYES 

Sivas (Ilususi) - Sivas Halkevi gös
terit kolu gençleri büyük bir faaliyet 
içinde hulunuyor ve fırsat buldukça 
Yeni Hayat sinema kurağında istifade· 

li ve eğlenceli temsiller vermekte geri 
durmıyorlar. Temsil kolunun başında 

ı-ejisör ve sanatkar Hazım bulunmakta
dır. Sanat kavgıısu içinde yu~rulan bu 
arkadas temsil hususunda büyük isti· 
datlar gösteren eençleri her sahada ça· 
h§tırmaktan yorulmamaktadır. 

Hazım ve arkndnşları §imdiye kndar 
verdikleri müteaddit temsillerde kazan
dıkları muvnffnkiyetten dolayı Sivasta 
kendilerini çok sevdirmişlerdir. 

B•ı defa temsil ed.lcn "J\n;ı,, da Si
vasta aynı muvfafakiycti kazanclırmı§· 
tır! 



ABONE ŞARTLARl 

lılemleket1mlzde 

YabMcı yerlere 

Poata bl.rUBfDe ı 
ııtrmJ.yeo yerlere{ 

1 aylık 

288 

'°° 
cıoo 

110 

180 

Tnrldyenl.D tıer PoSta merkezmde E11BtTN'a abone ,.mır. 

YAZJ VE YONETIM YE.Rl: 

lataDbuJ. Ankara C&ddelll, ( v 4.IU'1 )'UMa) 

jld&re: 2'110 
Telefon }Yam lflertı 11'11 

~ adreel: &URUN ı.tantıaı 

Po9ta lrutuau No. '8 
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-

· rı-evlet /)emiryolla~ı ~ve Limanlari işletme 
. · · , . . · . U""iıİn idaresi< ilanları 

Muhammen bedelleri, miktarlan, eksilbne saatleri aşağıda yazılı mal. 
eme 8. 12. 1936 Sair günü kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasın
a atm alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
:anmnm tayin ettiği vesikalan, resmi Gazetenin 7-5-1936 g. 3297 No. 
nüshasında inti§U' ebnİJ olan talim abıame dairesinde almmq vesika ve 

.ekliflerini aynı gün saat 14, 14.15, 14.30 ve,14.45 ıe kadar komisyon reis 
vermeleri liznJıcLr. 

Sartnameler param: olaral( 'An IWada malzeme dairesinden Haydar 
lapda. Tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtılmaktadır. (3139) 

Muhammen Muvakkat 
Mikdan bedeli teminat 

Lira Lira 
1 - Rezidü 
2 - Sürfoför 
3- Petrol 

Ton 
700 
120 
210 

70.000 4750 
Saati 
15 
ıs.ıs 22.800 1710 

48.027): 
) ' 3861.35 15.30 

Pisgaz 
'I - Benzin 

~ 
210 

4.200)] 
69.069 '1703.45 15.45 

• _. l ~nn-ı=ı.=--==-mmı----. 

V AKIT Propaganda servisin· 
den: 

1 - Türk evl!tlannm iısiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HADER gazetelerimiz it anyan 
kimsesiz ve bi.keslerin ilanlarım 

meccanen ka.'>ul eder. 
İJsiz kalmamak için bundan ir.-

tifade ediniz. 

1 Ali Muhiddin ; 
~ ~ 

~HACI BEKİRii 
. I! 
Şeker, Şekerleme H 
ve lokumlannın ii 

. nefaseti dllnyaya il 
nam vermiştir · 

Akide 60 Kr. 
Sade lokum 60 Kr. 

Güllü lokum 70 Kr. 
Fmcbkh lokum 90 Kr. 

. . . 
Elvan tekeri 80 Kr. 

1 

l 

• 
LJllA 

VERHtt.~RETİtE r>İR 
HAVAGAZI ~OF·BENİ 
ALARA~K 'E'İİN.lZİ 

~ • • • l 

ASRlLEŞI.lRttUZ 

H.AVA~AZI .5DF·BENi .. . ,,. ~ . 
~01 iSTiKLAL. [AD. VADELi SATIŞ 2 - Memur,katip,muhaaip, artiat 

kavas, odacı a§çr. hizmetçi, evtıt
hk ve her nevi işçi anyanlar ara
dıklamu yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetel!rinin ucuz, küçük 
ilanlanndan istüade etmelidirler. 

1 
Sakızlı lokum 70 Kr. 1 
Fıstıklı lokum 120 Kr. U _____ ___ _ ....__ ________________ ________ ----:--- ---
Kaymakh lokum 120 Kr.:: 

3 - Apartnnan, ev, otel, ha
mam, irat, dükkan, mağaza almak 
ye satmak, kiralamak istiyenler bu 
iılerini gayet kolaf' ve en ucuz 
bir tekilde tcm;n etmi§ olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilinlar sütunundan isti
fa"' etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, ?iyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eıyası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazetelcd ucuz illnlar 
sütunundan üıtifade etmelidirler. 

IŞIKLI 

Bayram için tafradan sipariı ka- !! 
1 bul olunur. Siparisler Ti~retha· E 
S nenin merkezi olan Istanbul, ii 
i Bahçekapı, Hamidiye caddesinde ~ 
: Kadim S 
1 • :: 

qHacı Bekırıı 
il ŞEKER CI ~ 
il mağazasında ğ 
H kabul olunur :: g_ ! 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagıın 

Her gU.n 16,30 dan 20 ye kadar 
Lfilelide Tayyare apartımanlarm
da daire 2 numara 3 de hastalan· 
ru kabul eder. Cumartesi gU.nler! 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

NEON 
REKLAMLARI 

U<elb!Jz ve 'talk:sDtDe 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

2 nci keşide 11 Birinci Kô.nun 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DOKTOR 
Hüseyin Usman 

Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 
mütehassısı muayenehanesi: Laleli 
Lutuf apartımanı. Saat 4-7 Y,e ka
dar, 

o 

BIRE', 
tooo 
VEREN 

TARLADIR 

_, 
•. ıA ... _ 


