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lstanbulda ·canlı bir spor günii Galatasaray-Fener 
maçının tafsllAtım 

okuyunuz 

~sırda kanuniıesasi kaldırıldı _______ _.___ __ 
!!vaaa: 

Sarı çartan 
.. Ja.ponya, aldı yürüdü! Y almz 
ote ıırurlarda Sovyetleri ürküt· 
1'lelde kalmıyor. Son günlerdeki 
le) Yazılarından anlatıldığına gö- . 
re, İngilterenin, ·Amerikanın, Fran 

~11~~· İtalyanın da yüreğine ot , 
~turdü. Bunlar, ancak ıöz birli· 1 

iı, el birliğiyle açık denizlerde Ja
Pon üıtünlüğüne kartı koymağı u
~~~orlar. Uzak Doğuda, belki de 
'Ulun yer yüzünde bu kısa boylu 

1 
~'nıan sarı adamların doğurduk-: 
'11 Ç&rtanı önlemek için bat vura-

~k batka çıkar bulamıyorlar. IJ 

b· Hani bir bardak suyun içine !/ 
d lt )'ığın tuz atarsınız; erir' eriT1 il 
e, artık erimez olur. itte, Avru

ra.nırı içinde, ak derili adam, böy· 
e •onunadek erimit• tuza benzi-
)or. Y k · · · cak · apaca yenı ıı1 1 yaya 
)eı:ı· 

ı Yeri kalmamıttrr ! 
~ '=1zak ı'da, Japonya, biç de 
,.!,le değil! ..• Ondaki yayılma iı· 
~ı, çevreıindeki topraklann a
..._ a.labiHrliiiyle uygundur. 

Japanya, doğudan batıya yu· 
"-tlanan bir çıidır. 

Sarıda, ileri abtmaklık, akta, 
aklık göze çarpıyor. Sal-

'i 1ras.uw1.-. at."- 1-- • 

\ ha& olduğuna göre, bund&D 
~ıkacağını ıiz dütünün ! 

.. .\Jc adamın bütün güvendiği 
~ h~r yol Uluslar kurumu'na 
riıa duzen vererek ıu Japona diz-

' 't'Unnaktır. Alman itinden tu· 
"e da Man:lya ö1dürümünedek 
il ~Praııklık varsa, sözde, Ce-

d~de yola sokulacak! ... Haydi 
1)eli d'1r· lll ki, Uluslar kurumu Batı· 

"'-ı 1 çıkmazların bir çıkarını bul
tel ··· ~oğu it:nin hiç üstesinden 
d-, enııyecek gibi görünür. Buna 
~ .\\rrupanrn kendi içindeki uz· 
~•le hHmez geçim•izlikler kapı 

or. 

,, V. "· Tan ur 
-:.ıartan = Tehlike 

~~Uslar Kurumu= Milletler 

~ -------
Suikast 

"'•n~u.11 imparatoru 
~ tsı~rnden kurtuldu 
~ıy, Mukten civannda ec • 
~ t· .aıezarmı ziyaret ederken 
' h~ı ınilliyetpener tarafm-

11' •ııikaata. maruz kalnııftır. 
~ CDeTamJ e mcı da} 

Kral meclisi de dağıttı 

Bu, lngiliz siyasetinin mühim 
bir zaferi ve Mısırhları tazyiki 

Cümhuriyet Halk Fırkası nahiye 
ve semt ocakları yıllık kongrelerini 
yapmağa ba!jlamışlardır. Dün de Şeh
remini nahiyesine bağlı Uzun Yusuf 
semt ocağı yeni binasının açılma me
raşimi yapılmıştır. Yazısını 3 ündl 
sayıf ada bulacaksınız. 

demektir 
Mııırlılar lngiliz boyunduru· 

ğundan kurtulmak için her gün 

biraz daha çabalamaktadır. Bu 
ülkünün meydana gelme•i için bir 
d-= Veld lırkcuı Y' ıtmıılardır. 

Tabii, mebusan da Veld'den 
seçilen mebuJarJan olmuftu. ln
gilizler, buna tahammül edemiyor
lardı. Nihayet, diktatör nevinden 
bCJ§vekilleri hükiimet bCJ§ına ge
tirmeğe çalı§tılar. 

Şimdi iıe, meıele bü•bütün te
vazzuh etmiftir. Anadolu ajanaı· 
nın bu telgrafını okuyunu:: 

Kahire, 30 (A.A.) - Kral Fu • 
at, tetkilitı esasiye kanununu 
kaldıran ve meclisi dağıtan kara
n bugün imza etmiıtir. 

Bekçi Salih daha 

Kendisini hastaneye yatıran 
Yakup. ne diyor? 

Devlet demir yolları bekçile -
rinden Salibin parasna tamah e-

dilerek öldürüldüğünün zabita • 
ya ihbr. edildiğini yazmıt • 
tık. Bu ihbar etrafinda bir mu -

harririmiz aratbrmalar yapmıt • 
tir. Bu arattırmalara göre, devlet 
demir yollan geçit bekçilerinden 
Salihin parasma tamah öldürül -
düğünü ihbar e~~n kardeıi Ömer 
çawttur. 

Salih otuz senedenberi devlet 
demir yollarında çabtmaktadır. 

Altmıı bet yaımdadir. Refahi • 
yelidir. Salih bir çok seneler ma
nevracılık yapmıf, ihtiyarlayınca 

istida vererek daha hafif bir ite 
alınmasını istemittir. Bunun üze • 
rine Salih geçit bekçiliğineotayin 
edilmittir. Salibin ilk karısı ae • 

kiz sene evvel ölünce bir sene son
ra timdiki kansı Zenure ikballe 
evlenmittir. Bu kadmm bir er • 
kek oğlu bir kızı vardır. 

Salibin birikmit parası da var
dır. Bunun bir kısmı ile Kadıkö. 
yünde Acı bademde lkbaliye ma· 
hallesinde yeni bir ev yaptımuı • 

(Devamı 8 mc:ı da) 

. Yine o kadın! . 
Bu sefer de Vehbi 

TalAtı ağırca 
yaraladı . 

Erielki gece Şitlide birci· 
nayet itlendi. Cinayete ıebep, es • 
ki bir kindir. Yaralı ve yaralıyan 
Talat ve Vehbi isimlerinde iki 
bahçıvandır. Bir hafta kadar ev. 
vel Vehbi, o civarda beraber yqa· 
dığı Melek isminde bir kadın yü -
zünden Adliye emanet dairesi o • 
dacısı Hasan tarafından tabanca 
kurfunu ile yaralanmııtır. 

Vebbinin yarası eyi olmuf ve 
dört gün evvel hastahaneden çık • 
mıf, evvelki alqam da &faiıda an
latacağımız tekilde Talitı, ifade 
veremiyecek derecede aiır surette 
yaralamıftır. 

Vehbi, Talatın yamağı ve yer. 
si1, yurbuz takımından olduğu İ• 
çin hastahaneden çıkınca doğruca 
gene Tali tın evine gitmit ve ora· 
da yatıp kalkmağa batlamıftır. 

Evvelki gece Vehbi, rakı içmİf, 
sarbot olmU!, kulübesinde yataca· 
ğı sırada T alit gelerek neden rakı 
içtiğini hiddetle ıormuf, kendiıi • 
nin adliye istintak dairesnden ta • 

bit olarak çağrıldığını ıöylemit: 

,...,..,.6alt~e °lıalai bir eol kurtarıyor - istintakta ne aöyliyeceğimi 
ben de bilmiyorum. Batmıa bu it· 

.<Devamı e IDCld&). - Yazısı ıon aayıfamı:acla -

Bay Şevki kendisinden kaCjan karısı ve Cjccuklara 

ı;Jay Şevki çocukla
rını arıyor! 

Bu babanın macerası bir haylı 
garip ve acıkhdır 

Gedikptada Hamam sokağında 1 Şevki Bey evine gelmit, yatak ve 
11 numaralı evde oturan Şevki be· yorganların yerinde yeller estiğini 
yin zevceıi bir ay evvel üç çocuğu görmüıtür. Şevki bey' eşyaların ne 
ile evinden çıkmıf, bir daha dön • <Devamı & mcı dal 

memİ§tir. Şevki bey o zamandan· 
Mİ çok Mvdiji çocuklarım ara • 
makt&Clir. Bu yüzden yese kapılan 
Şevki Bey her gece yalnız batına 

kaldığı evinde ağlamakta, ıstırap 
çekmektedir. Hatta üstünün, batı· 
mn eski itinasını da yüz üstü bı • 
rakmıttır. Çocuklarının ceb~nde 

sakladığı üçer, beter resimlerini 
çıkarıp, çıkarıp bakmakta ve bu 
suretle teeaaürünü gidermektedir. 
Şevki Beyin batından hayli mace· 
ra geçmi,tir . 

Samsun - Çarıamba sahil de· 
miryol1arında teftit katipliği ya -
pan Şevki bey zevc~sinin rahat • 
sı:rlanmaıı üzer~ne itinden istifa 
ederek lstanbula gel mittir. 

Şevki beyin zevcesi F ~tına ~li
ye hanım lstanbula gelince. Bey • 
kozda Buzhane ilk mekt~p mual -
Jimliiine tayin edilmittir. Fatma 
Aliye hanım geçen sene evinden 
gene uzaklatmış ise de bir müddet 
sonra tekrar aile ocağına dönmüt· 
tür. 

Geçen ayın yirmi ·ikinci günü 

160~---~ 
Muhacir 

Trakya ya 
yerleştiril~i 

9_ Kiflllk bir he,et yerinde 
tetkikte bulunuyor 

Edirne, 30 (Husuıi) -Trakya
ya iskan edilecek mubacırların 

yerletmesi itini yerinde tetkik et
mek üzere buraya gelen iskin mer 
kez komisyonu tetkiklerine devam 
ediyor. Evvelki gün ve dün ikin
ci ümumi müfettit Bay lbrahim 
Taliin ve Edirne, Kırklareli, Ça • 
nakkale Talilerinin it tirakİyle top
lantı~ar yapılmaktadır. 

Ankaradan gelen komisyonun 
reisi nufus umum müdürü Bay A
li Galiptir.· Vekaletlerden hıfzıuı
ha umum müdürü• Bay .Alım, ta
lim ve terbiye heyeti azasından . 

(Devamı · 6 nada) 

..------=------------------------~ ... --·----------_... __ _ . ... ı _____ _ 

Alman.)'CI kentlisine lıapı an1or. Fakat saJ timqra bir çoça1a ql. 
Jufa için lrinue alnuyor. Şimdi tle RibentroP. uaıtuiyle l,.Ptarc ,_. 
~a. '(Rua karikatlril}, 
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~ Ani< ara 1 ele louu l 
················································ 

Istanbu'da halkevi Hitlerin asırlık düş
nıana kur yaptığı 

teeyyüt ediyor I . 
Es3en, 30 (A.A.) - H.ıvaı: 1 
Führerin muavini ve Bakan M. 

t 
• 
1 

Ingil eyele anla-.., 
şacagız 

Heu Rudolfun yakında Parise 
gideceği hakkındaki haber Ber -
Jinden Natfonal Zeltung gazete • 
ıine teyit edilmektedir. , Londra, 30 (A.A.) --- M. Run· 

evfik üştüAras'ın 
So yadaki beyanatı 
Yunan efkarı umumiyesinde pek 

b=nası yapdıyor 
Ankara, 1 (Telefonla) -lstan• 

bulda büyük bir halkevi binasl 
yapılacaktır. Binanın üniversite 
yakınlarında olması muhtemeldir· 
Bundan ha,ka Kadıköy ve Oskii• 
darda da birer halkevi binası ya· 

'it pılacaktır. Halkcv }erine verı 
cek isim bu hafta zarfında belli 
olacaktır. 

M He.. k' h · 1 fik cıman, Avam kamarasında Tür. • ..a es ı mu arıp er • . . • , 
rinden mülhem olarak Fransız - ' kıye ıle hır tıcaret anlaımasr ya • 
Alman yaldasması imkanla h k· pılrp yapılmıyacağı hakkında 
kında malu~at edinecektir~ a kendisine sorulan sorğuya cevap 

· derin izler bıraktı · 

Hessin yanında, silahıızlanma vererek demiştir ~i: 
meselelerinde hakik" b' f k IA. Türk hükumetınin bazı muka-

1 ır ev a a b'l kl°fl · l ·k d0 l ek d' de elçi rolü ile M. Hitlerin mu • te ı. erı tet t.ı e ı m te ır. 
rahhaıı b 1 F R.bb tr Bu tetkıkler denn ve tef errüath u unan on ı en op . . . . . . 
bulunacaktır. hır tetkıkı ıstılzam etmektedır. 

Alm · t•hb t bü b Ankaradaki büyük elçiye ta1i-an ıs ı ara rosu, u . . .. . 
C3ü~ünceyi tekzip etmekle beraber mat verılecektır. Muzakerelerın 
resmen salahiyettar mehafilin ~ümkün ol~uğu kadar az zaman· 
bundan haberi olmadığını bildiri· aa mesut hır neticeye varması i -

çin büyük gayretler sarfedilecek-yor. 
Dönen şayialara göre fon Rib

benlrop, M. Hesnin Fransız tah -
siyetleriyle görüşmesine yol ha • 
zırlamak için fimdi Pariıte bu • 
Iunmaktadır. 

Bu teşebbüsün M. Hitler tara -
fından ilham edildiği anlaşılmış
tır. M. Hitler, Hariciye bakanı 
aktif bir rol oynamak11zın temas
lar ya!Jılmasına, itimadı olan a • 
Cfaml tı. rını m""mur etmektedir. 

Opera ya hazn l ık 
Ankarada toplanmrı olan mu

slKi kurultayına lstanbu1dan git
mİ§ olan murahhaslar ,ehrimize 
dönmüşlerdir. Ankarada musiki 
değişimi üzer:nde mühim karar. 
lnr verlmiştir. Bu arada Ankara 
Musihi Muall"m mektebinin dev -
let konservatuvarı haline getiril -
mesi de vardır. 

Diğer taraftan ~ara Halke
vinde oynanacak olan "Karmen 

" operasmm daslannı hazırlamak 

üzere Çekoslovakyalı b ir kadın 
mütehnssrs getirilmiıtir. Mütehas
ITS Madam bugün saat 11 de Halk
evinde prova dans1an yapacak, 
a1'tamki trenle Ankaraya gidecek
tir. 
_ Müteliaasrı bu vazifeyi fahriyen 

linbul etmiştir. Bu operanın dans 
IOsımlarına çalışacak hanımlar ay
nlmı§hr. 

Tıp Talebe Cemiyeti 
kurullayi 

tir. 

Milli Müdafaa Veka
letinin yeni adı 

Ankara, 30 - Milli müdafaa 
Vekaleti "Sübakan,, adını almış
tır. Sü, eski türkçede asker m.a· 
nasma gelmekted:r. 

Bakan1ıklarda "muvafık,, keli
mesi yerine "Onay,, "ret,, kelime
si yerine "Abam,, "dikkat,, keli -
mesi yerine "Abay,, sözleri kul
lanılacaktır. 

Ankara basın kurultayı 
Ankara - Yakında burada bir 

basın kurultayı (matbuat kongre
si) toplanacaktır. Kurultayda gÖ· 

rüşülccek işler tesbit ediliyor. Ku
rultaya Türkiyede çıkan her gaze
teden b!rer mümessil ve muharrir· 
ler çağrılacaktır. 

Almanya tüccarlanmıza 
müşkülat gösteriyor 
Almanyada tatbik edilmeğe 

başlanan yeni ithalat sistemi Al
manya ile iş yapan tüccarlarımızı 
müşkül bir vaziyete sokmuştur. 

Almanya hükumeti, bizimle yaptı
ğı klering anlaşmasına aykırı o -
lan bu ithalat sistemini "Türk tüc
carlanna kolayhk gösteriyorum!,, 
iddiasiyle haklı göstermek iste -
mektedir. Bu vaziyet, b!lhassa 
hububat ve pamuk ihracatı yapan 
tacirlerimizi zarara sokmaktadır. 
Bu halin süratle önüne geçileceği 
umuluyor. 

Türkiye Dıt Bakanı Tevfik Rüıtü A· 
ras Cenevre yolunda, Sofyadan geçer • 
ken, Bulgar sazetecilcrinin sorgularına 

karşılık vermiıti. Dıt Bakanımızın söy. 
lediği sözler, dış ellerde çıkan gazeteler• 
de uzun yazılar yazılrnaıını doğurmuı ve 
hele dost elJerde çok beğenilip alkıtlan
mışhr. 

Elen gazeteleri Tevfik Rüştü Arasın 
bu sözleri için oÜşÜnüşlerinİ §U yazılar -
la anlatmaktadrılar. 

Yunanistanda bugünkü töreyi tutan 
"Proia" gazetesi §Öyle diyor: 

''Balkan antlaşması konseyinin Anka
ra toplanbsı dolayısiyle Sofyada birçok 
özü olmayan sözler dönmeğe baılamış • 
tır. Bu arada Törk - Elen yakın anlaı
ması azaldı, Türkiye Ba!kanlarda yeni 
gidişler tuttu ve M. Titüleskonun orta • 
ya attığı söylenen Bulgaristana Dede • 
ağaçtan Ege denizine bir açık yol veril· 
mesi düşüncesine destek oluyor dendi. 

Bu sözler, bir iki değİ§İklikle başka 

e1Jer gazetelerinde de yer buldu. Atina 
da başta Dış Bakam M. Maksimos o1a
rak, bunların yalmş ve yalan olduğu 

söyledi iıe de birkaç Venize)ist gaze • 
te, bu i~in olaganhğıru yazmakta ayak 
dirediler. 

Bulgar gazetecileri, ıorgulariyle, 

Tevfik Rüştü Arasın bu işler için açık 
karşılık vermesine sebep oldular. 

Türkiye Dıı Bakam, Türkiye i!e Yu
nanistan arasında yalnız idare bakımın • 
dan ıınıl'lar bulunup bunlann da birgün 
kalkacağım söyledikten aonra, Bulgal'is
tana Ege denizine bir ~knu yeri veril • 
mesi için Yunanistana öğütlerde bulun· 
duğu sorgusuna çok açık olarak demiştir 
ki: "Böyle bir İf konuıulmamııhr. Ve 
Ankarada konuşulamaz. Türkiye, Bul· 
garlann dostluğunu candan ister, fakat 
böy~e bir dostluk, Yunanistana kartı ya
şıyamaz.,, 

Bu sözler, Türk - Elen dostluğunu 
aarıılabilir bir durumda olduğunu yay • 
mak isteyenlere geregen bir derstir. Bu 
iki ülke arasındaki dostluk ve çalışma 
birliği Yakın Doğudaki aıyasalannın te • 
meli olduğu gibi Balkan anlaımasmın 

da en acar desteğidir. Aralarındaki mü • 
nasebet!cr hergün daha sıkı olacaktll'. 
Bugün bile uluslar araaı sıyaıaamda ve 
birlikte ökonomik işler yapmak yolunda 
bu kadar sıkılık görülmemittir. Bulgar 
gazetecileri daha gözü açık olsalardı, 

Tevfik Rüıtü Arasa böyle sorgular so • 
rup tok kar§ıhk!ar alncaklanna, ö:rü iki 
ülke sınırlarmm konınması olan Türk • 

Elen anlaımaıına yeniden bir baksalar • 
dr, bu iki ülkenin doğrudan doğruya bi
titikliğini kesecek bir koridor olamıya • 
cağını anlarlardı. 

Yunanistan, Bulgaristanın dostluğu • 
nu çok candan ister. Yunanistan, önce 
olduğu gibi timdi de, Bulgariıtanın Ege 
denizine çıkması için her kolaylığı gös • 
tenneğe hazırdır; ancak bu it için bir 
koridor hiç de gerek değildir. ikide bir
de Bulgarların ~ koridor işini ortaya 
atmalan iyi olmuyor ve tam bir Bulgar 
- Elen anlaşmasının yapılmasına en • 
gellik etmekten baıka bitim vermiyor. 
Umudumuz, Türkiye Dıt Bakanının 
Sofyadaki bu ıöz!erinin böyle bir iti 
münakaşa etmekte ayak direyenleri us • 
landırdığıdrr. Türkiye Dış Bakam, bu 
baiamdan da Balkan hanıma büyük 
yardım etmiştir. 

Venizelist (Elefteron Vima) gaze· 
tesi de §Öyle diyor: 

Türkiye Dıı Bakanının Sofyada Bal • 
kan anlaşmuı siyasası ve Türk - Elen 
münasebetleri için ıöyledikleri o kadar 
açık ve toktur ki aynca bizim bunları 
kendi yazılanmızla aydınlatmamız fazla 

gelir. Türkiye Dıı Bakam bu sözleriyle 
her feyİ yerli yerine koymuf ve Tül'k -
Elen dostluğunun genitliğini bütün acu
na bildirmittir. Öyle ki iki ulua arasını 
açabilir miyiz diye uğra~anlar, durumun 

özünü anlıyarak. bu çahıma!anm dur • 
dursunlar, Tevfik Rü~tü Arasın bütün 

sözleri ve hele Türk - Elen dostluğu -
nun a-lamhtı yolundaki aözlcri, burada 

pek çolC iyi karıilanmııbr. ÇünlCü, iki 
ülke arasındaki bağlar üzerinde Elenle • 
rin dü~üncelerinin özü de, Türk Baka • 
nmın söy~edikleri gibidir. 

Bir bomba 
Gemidekilerden 

bazılarını yaraladı 
"Newı chronicl,, gazetesi ıon 

sayısının "Son haber,, kısmında 

§U havadisi neşrediyor: 

Bolivya - Paragvay harbinin 
geçtiği mmtakaya yakın bir yer
den Paragvay nehrini geçmekte 
olan tamamen bitaraf bir Brezil
ya gemisi, yukardan bir bomba 
yemi,, ve tayfasından bir kısmı 

ölmüıtür. 

Tasfive edilecek hakfrnfet 
Ankara, 1 (Telefonla)- Ad· 

liye bakanı Bay Sara~oğlu ŞüJcrÜ 
bu sabah lstanbuldan geldi. rr.s: 
fiye edilecek hakimlerin )istcsı 
bugün çıkacaktır. 
Alrnacak demrr malzemesi 

Ankara, 1 (Telefonla)- J\fıı,. 
liye vekaletiyle Kurup fabrİ~ıı· 
ıı mümessilleri arasında fabrı· 
kadan alınacak demir maızeıııe· 
si etrafındaki müzakereler bittİ· 
Mukavelenin bugün öğledet1 
sonra imza edilmesi muhteJJ1el· 
dir. 
Ankarada sovadı alanPat 

Ankara, 1 (Telefonla)- rde.t• 
•buat umum müdürlüğü istihbar&t 
şefi Bay Sü~ ır lskit, müşavir B3• 

yan Şirin Şiber, müşavir Bay Şe
kip Dikener, Bilecik mebusu Be.1 
Hayrettin Karan, maarif ceınİYe
ti merkez müdürü Bay Hüsnü ~ 
kardeşleri Çorum ziraat banht.~1 

müdürü Bay İbrahim, Cümhtırı· 
yet Merl-:..~z bankası Samsun tll• 

besi müdürü Bay ismet, Alml\1'' 
yada tetkikat yapan doktor J33f 
Ahmet ve Y eşilköy tchum ıstııb 
istasyonu ziraat mütehassıs! J31f 
mühendis Zeki At.koyun. Ko11~ 
mebusu Konaltan Konya iktr< t 
müdürü Ba Zeki Aksın ıoy: al 
nı alrıı" larclır. 

Bu'gc.ristanda siyasi 
mevkuflar bır akıhyor' 1 
Sofya 29 - Gorgiyef kabjıte5 

i! ha,ma geçtikten sonra BulS'3 ~ 
ristanda fırkalar dağılmış, bir tC t 

s~yasa adamları ve komiteci~, 
tevkif edi!mişti. Neazret altııı 
buJu·.\1.1 ırulan, sürc!en bu gibi "; 
rh .. "'lar di.inden ifbaren serbe!· 

• ı;ı• 
bırakıimağıı haflanmışhr. Şııtl ~ 
ye kadar 160 kişi serbest bır•"' 
mıştr. 

--0--

Fran ız babriyestııf~ :,tti 

biltçe faslı eı ~ 
Paris, 20 (A.A.) - HükU~ıl' "il 

. Tıp talebe cemiyeti liurultayı 
C!Un Halkevinde top1anmıfhr. Ge
çen haftaki toplantıda büyük mü
naka~alara ıebep olan hesap ve 
mllrakabe raporlarmm tekrar mü
zakeresine ba§lanmı§tır. Bu ra • 
porlar gene şiddetli münaka§ala
ra ıebep olaıuı, neticede idare 
heyeti azalarının temiz v hüsnü 
niyet "8hibi arkada~lar olduğu ek
ıeriyetle kabul edilerek mesele ka
panmr§tır. Bundan sonra yeni n i
zamname okunmuı ve kabul edil
mlf tir. 

[lll:lmlS.-a-~-a-~-~-a-z_e_te-l-er,_~-~.m diqorlar? ] 
tarafından Harb~ye Bakantığı1leıı \ 
fevkalade ihtiyaçları için istet'

11
e \ 

800 milyon masrafın f U s1.l:e, 
taksim edild. ği tebliğ edilmi~tl~ıJ' 

Topçu ve silah imalati: 615 ~· 

Birliğin yeni idare heyetine se· 
çllenler §unlardır: 

Mukdim Saip, Namı)( Kacıif 
Mel-.met Feridun, Ekrem Kerim' 
Sadi Ha~im, Safa, Atıf Enver: 
Hayd~, ı mail Hakkı, Lütfi, y a1ı
>:&. 

MuralCal:;e lieyetine de tunlar 
teçllmi§tir: 

Faruk Nafiz, Rauf Süleyman 
itaya Ali. ' 

Geriye kalan kongreler 
Ankara 11se1erinden yetişenler 

l>Trlf~j ile lstanbulda okuyap Kıb
nsl'! ra~ehe birliği ekseriyet olma
;;,~dan dolayı toplana~amışlar-

KURUN - Bugünkü başyazıyı 

Dresden'dcn Bay JJI. Nermi yazmıştır. 
"Öz dUimiz için,, başlığını taşıyan ya
zıda Bay b/, Nermi şunlan yazıyor: 

- Dilimizi temizliğine vardırmak 
ı,ın yapılan görüş, bir Hürmüz Ahri· 
men görüşüdür. Işıl•, karanlığı yal· 
çın oku Ue yere serecektir. Bir son 
yere seriliş!, Biz artık büyük bir ku
run gördıif, diyebiliriz. Büyük çırağı 
yarının eline uzatıyorruz artık! .. içi· 
miz kendimizle dolu uzatıyoruz. Sö
nen kımlcımlar, arkasında dalla temiz 
bir alev bırakıyor. Biz daha arık bir 
alev için sönüyoruz. Biz bu biiyük 
hızın, bu ulu panltının geçidiyiz. E· 
bedilik ulusundur. 

Cümlıurlyct - BaşmaT,aleslni Bay 
Nermi yazmı tır. "Dağılan sis: Kendi 
benliğimizin dilnyasına kaıw;uyoruz,. 

başlıklı bu yazıda Bay JJI. Nermi di
yor kl: 

- Tü1'.k kendi oönül nürliijjiine 
yakışır bir lıızla en kestirme yolu tut
muştur. Medresenin karşısına bir 
kaua f,'al.ç:nlığı ile çıkan Tiirk gürii . 

şü, en büyük kurtuluşun yolunu aç • ı balamaktır. Çünkü ancak böylelikle 
mıştır. Yeni çağ bütün diinyayı yut- "demokrat,, sayılmaya hak kazanabi. 
muş gibi içine alan bu kalın ve koyu ı liriz. 
sisi yırtmıştır. Son Posta - "ôz türkçe deneme,. 

Millyet - Bay A. Şükrü Esmer, yazl$ında "Su 6porları klübü,, nün is· 
Türk - Alman alış verişi etrafında mine temQ8 etmektedir. Deniz 6por
bir başmakale yazmıştır. Bunda dl· ları denilmemesinin sebebini araştır. 
yor ki: maktadır. Yazının sonunda deniyor 

- Kara, denizden korkuludur. 
-Almanyamn yeni düzeni bizimle ki: 

yaptığı anlaşmayı bozmakla kalma· 
makta, onu lıiçe saymaktadır. Tüc· 
carlar Almanyaya mal götüremez ol· 

Hele bu yağışlı' günlerde... Bardak • 
tan boşanırcasına gelen yağmurlar • 
dan korunmak bir iştir. Hele Aksa
ray, Eminönü göllerinde yüzgeçlik 
etmek, yalnız alışmakla değil, çalış. 
makla elde edilebilir bir ustalıktır. 

du. Götürenler ödenemiyorlar. Böy
le giderse Almanyaya mal gönderme 
ve ıtlmanyadan mal getirme duracak· 
tır. Tücarlanmızın arkası kesilmiyen 
dileklerini yüksek makamlara bildir· 
meyi bir borç Sa!ıdık. 

Akşam - N. S. imzal.ı ve "Cenev
redeki kargaşal.ık,, başlıklı yazıda, 
Kral .Aleksandnn ölümü üzerine orta
ya çıkan hadiselerden bahsetmekte, 

'b'o 
çuk milyon, Levazım, 35 1Jl1 f'l' 
Sıhhiye hizmeti 15 milyon, 13", 6 
80 milyon, Şimendifer ihtiY'' 
buçuk milyon. 

-0- tl 
Hazreti lsadan dtıl1 

yaşlı bir kayıt:ı,.ııte~ 
Taas Ajansından: Arı ıııd' 

civarında Çervoni kasaba• tıl'' 
çok eski bir kayık bulu~~et ' 
Bunun uzunluğu iki buçuk edi'' 

. . .. . . f pıetr ·llİ re, genışhgı yetmış san ı "'JJI ı 

Kiyefe götürülen bu kafl.~telı"" ., pı1.l • 
bin yıl evvele ait oldugu ·ttit· 
111lar tarafından bildirilıııı titU' 

kül ·· eıı• Kayık tarih ve tur 
ıünün emrine vP-rilmiştir. 

Zaman - Ba11 Ehüzzirıa zarle "De· 
mo!mıtlık T·olr111 dcpil .• ba lıklı yan
sında. demokrallık hakkında ııazı 1ıa· 

zan b!r ar1.:adnııına sevap vermekte 
~ene?rc_.~e Yugoslavyanın ileri sürdü- MUlklvelilet . ti'' , 
gü dılegı yazmakta ve: Ank 30 (Haber) - ~ (1 

le şıın1nrı ıınzma ·tadır! 
- Simrli b'z" dÜ""n borl!. fııfe bun· 

ları orf<'dr!n knl!hrdıfiımlz f1i'ıi - l'tt· 

Td cafilardan kalma - nensizUklerin 
kendilerini de ortadan Tmldırmaya ra· 

..,. l Al '· d ··1"mü .. - d ara, .. ,,ı,. n.ra erisnn rın o u yuzun en .. lk' e ıııeı.. ,Y. 
Cencvrcde, şimdiycdek sınır değişi· ı rada bulun~n m .. u h

1!
1 

tazeieıı11" 
minden yana olanlarla bunu koruyan- aralarmdakı bagh g }an''" 
lar arasında irin için ka.11na an saı-aş üzere Ankarapal_asta top 
artık nrığa Vllraraktır, demektedir. lardır. 



. 

~Kanun 1934 HABER - Ak§am Postası 
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~ .... ~!..- ııe uac, ııe tJOA 
eı Yıllık tasarlak .... öJdü-;.-;n-;;; 
l>\ııı (Be, senelik plan) Balf mor Üniversitesi Biyoloji 

~iİ!ıia ~:· ı~zetelerde, bir basma T ı e• ti . d • • profesörü doktor Voods fevkala -
~dınrı abnkasmm) açıldığını o un e .ıya e rı e ınıyo r de §ayanı d:kkat bir alet keşfet -
~ete:~erede olduğunu ıöyliye· miftir. 
~&un; çünkü unuttum. Daha B .h . 1 k Bu ilet, bir elektrik me.~aniz. 
ııı.ıı ... i,. birbirine karııtırıyo- ·Söz derleme u ı tıma ço Uzun Yusuf ma•ı vasıtasiıe yüksek ihtizaz yap 

~•d nı açılan iştik1erin çoklu- • 1 • kUVVetıı· mahallesı·nde maktadır. Bu ihtizaz herhangi bir 
teltrtı taıırtıyor. iŞ erı canlı mahlUka kar,, çevrildiği tak-
' Şdi kendime föyle dedim: • •• •• •• dirde ani surette öldürmektedir. 
~~Unları bir yere yazayım ... ikinci kısım çalışma- gorunuyor Fırkanın yeni idman Balık ve kedi üzerinde yapılan 
~e neıniz olduğunu bilmeli!... }ara başlandı Yakında toplanacağını yazdı • binası açıldı ilmi tecrübeler tamamen müsbet 
hct,i Yol Yok ... içinden çıkamı- 1 Kültür Bakanlığı Türk dili tet· ğımız tramvay tirketi fiat teıbiti Cumhuriyet halk fırkası nahiye net=celer vermi§tir. 
~,~.:·· kik cemiyetinin yeni tamimini lı • komisyonu tramvayla berabet ay· ve semt ocakları senelik kongre • Öldürücü aletin cıkardığı ses 

't} İt..• un: Ben ki Basın (matbu- b 1 ·f "d b"ld" · nı zamanda tünel •irketi tarifele. kulak tarafından iıı.itilememekte • -~ıa·,~ • • .. .. b I tan u man ı aresıne ı ırmı• :r l · · w b 1 1 d B :ır .__ ,,.ın. :s erını yapmaga aş amıt ar ır. u d" 
'<q'l> • • ışım gucum un an ve lstanbul maarif idaresi de bunu rini de tetkik edecektir. Tramvay ır. f 

8it Ç~ırnek... tekmil mekteplere ve muallimlere fiatlarile birlikte tünol fiatlarınm arada Şehremini nahiyesine bağlı ~ 
daıUııd··e komşumuz Sovyetleri tebliğ etmiıtir. da indirilmesi çok muhtemel gö • Uzun Yusuf semt ocağı da dün ikinci Musolinl 
~I fo utn. Orada da işlikler, ge- Bu yeni tamime göre sözderle • rünüyor. kongresini yapmıı ye yeni idare Bir Bulgar köylüsü yeni doğan 

ı ltıunıt) i•ler tu""reyı"p üru''yor. u"çu''ncu·· ogwluna B ·ı · · · t ~n ak :r me faaliyetinin ikinci kısmı için heyetini seçmiıtir. enı o ıam·nı ver· 
~D·ııc. ' değil yapılmıtlarm muallimler matbua f '•Jer gelince· Türk- Yunan hakem mek için bir pıektupla ltalyan dik 
h. ~ erı ld :r Şehremini nahiyesi Halk Fır • 
"."Pıl~ . . o uğunu, beş yd '.çinde ye kadar •imdiden hazırlık yapa. mahkemesinde tatörü Musoliniden müsaade IS· 
~ ~klan ı d ı 1 'S kası mutemedi ve Şehremini aza • · K ~ . n nere er e, ne er o. caklardır. Tekmil tekerlemeleri, tem:ştır. üçük ismi Benito olan 'h bılıniyen yoktur. Yazıcı- milli oyunları, adetleri, halk §ar - Türk- Yunan muhtelit hakem aından Bican birçok fırka azaıı Musolini köylünün bu hareketin • 
ıı.. i1rnes· .. ı d mahkemesi ruznamesinde bulunan k d ı ·ı d" U y f d k 1 ""ka .. ı §oy e urıun, en 11· kılan, halk efsaneleri, ata sözleri ar a 8.§ an e un zun uıu a en ço memnun 0 mut ve kendi. 
~l'l~n en geri kalmış kit:ıi bile toplanacaktır. yedi davanın halliyle uğrafmıt ha- gibnİf ve orada yeni yapılan fırka sine bir teıekkür mektubile 10.000 
"&. ık Ta.ıa 1 .. .. w zıları hakkında son kararı vermi•· l" t ·· d · · .., l,. •• r agm ıcıgını, cıcıgı- 'S binasının arılma merasimini yap· ıre gon ermııtır. 

s 

bL 11\ltun • l"kl • • • d" . . Bunun üzerine muallimler, per • t" r K l b t• ""tı ınce ı erını, gır ıs :nı ır. k · · öy Ü unun üzerine dördüncü 
b'lttt bil:.r. tembe gününden itibaren faaliye• Bu arada, M. Stanulis tarafın. bktan sonra semt oca reısı topçu 

t Q oğluna Adolf ve beıinci oğluna da 
'\_Urıun da ı"·""ı"g .. ı· ,udur ki, bu""tu"'n te geç~iıler v. e hususi defterlerine dan Türk hükUmetine kar•ı arılan binbatılığmdan mütekait Mehme-vı.,. Y• • 'S 3' Stalin ismini vermeğe karar ver• 
1~ (Millet) yurdun kuruluşu i· tekerlemelerı, darbı meselleri, dava da neticelenmit ve hükUme. din teklifiyle konrreyi açmıtbr. m:ıtir. 

e RÖnijJ b' l" .. · 1 b"I" 1 halk şarkılarını, adetler:ni not et· tim izin 17 bin lira tazminat ver - Btcan'ın bazı temennilerini an· ır ıgı o a ı ıyor; a - ı w 
' '"erdiğini ettiğini koduğunu mege başlamıtlardır. meıi kararlatmıttır. latan sözlerinden sonra Kapuağa-
\ 'k.~'le Yapıyo~ •.• Biz ise, timdi- Söz derleme faaliyetinin ikin- Yeni açılan iki dava ise, tahki. ıı mektebi müdürü Haydar mu • 
~:tl~nıe gidiyoruz: Satın aldı- ci kısmının çok az bir zaman için· katın genişletilmesi için batka gü· vakkat kongre reisi seçilerek §U 
bl ~ b, d de bitirilmesi için de ayrıma emir b k ı t ~ r ayakkabınm erisi icin ne ıra ı mı§ ır. zatlar idare heyetine seçilmişler • 
~~ ~tıaiar, dı§ardan gelme ~i- Yerilm:ttir. -0--

' Q ğ d dir: ~·1·1ıde ıni yapılmtjtrr? Orah • Amerika elçili in e 
8 ıı... Iranın es ki kftltilr zf yaf et Ali, Zühtü, Cemil, Ziya ve Meh-

C\~ llrıun ilerleyişe engel o1mıya- bakam Noelin yaklaflJlaıı dolayısile met .• 
', biı~·il.eıi süremezsiniz. Demek Şehrimizde bulunan eski İran mutat ziyafetlerden biri, dün ıeh· idare heyeti seçiminden sonra 
~ .. ~~'· anlatrt İfİmiz gevıektir, kültür bakanı Yahyahan Karagöz- rimizde Amerikan sefaret binasın- eski ocak reisi Mehmet tarafmdan 

~ ··· k d · R H d Uzun Yusuf mahallesi ve civarı· 

~ · gon'ra hareket edeceklerdir. Amerikanın Türkiye elçisi Mr. nın tamire ve aydmlığa muhtaç 
~l.ı tı~)'ılJık ta.sarlaiı öyle anJaşı· lü ve ar e§ı ıza an, yarın an da verilmiıtir. 

• 
1 biciıme sokm?1ıyız ki, bu- b d h 1 1 'fi tjt. yurtdaşlar kendi evin:n ı anyanan rar·se ~• Rısahan ,_Skiner Ye refikaaı, ıebrimizdelci bulunduiunu, unun er a 11 a • 

111 a:t... • Tahrana gideceklerdir. diplomat mehafilini yemeğe çağır- hı çarelerinin araıtınlmaıı zama· 
gı-ensın.. d 

. ~ (Vl·"O) -0-- mıılar rr. nı geldiğini anlatan bir kağıt oku· 

~ b~ ,_.de geçen gün (b, c, d> ile Otomobille dllnya --o--- muıtur. 
~l'~ıler için bir yazı yazmıt - seyahati Balet tecrübeleri Uzun Yusuf ıemtocağınm kay-

,~ ~ ksenin özünde bunların ol- Dün şehrimize küçük bir oto • Ankaradan gelen Bay Münür da ıayan bir faaliyeti vardır ki 0 

ıet \j)' 1t ~latmrıbk. Sevinçle öğ • mobille iki Çekoslovakyalı sey • Hayrinin nezareti altında, dün, da on paraları olmadığı hald~ al· 
&' ~0:Uı ki, ileri sürdüğümüz dü- yah gelmiştir. Seyyahlar bundan Türk musiki cemiyetinde balet b, yedi yüz liralık bir bina vücuda 

ı"""ı~q0lru görülmüttür. Artık tecrübeleri yapılmııtır. 
l~11 değil Ahmed· Arap degwil iki ay evvel Prağdan çıkmıılar ve Balet tecrübeleri ögvleden son_ getirmeleri ve bunu fırkaya tahıis 
."\b. l' ' ' Almanya, Fransa, ispanya, Avus• · ~ linç değil T,unc yazıla· ra ikiden dörde kadar aürmüıtür. etmeleridir. Semt ocağı müntesı • 
K.., turya, ltalya, Yugoslavya, Maca· --------------• binden bazı müteşebbis zevat, bi· 
"il risu.n; Romanya, Bulgaristandan ~ • 1 na, meydanda yokken bir hindiyi 

ll&rrur ve yerli I•>' rek ıehrimi•e gelmiılerdir.: !• L l ti T l müzayedeye koymuılar ve topla • 
) ~i1l~alı haftası Kendilerile görüşen bir muhar • _ ;; • d;kları paralarla bu b~nayı yaptır-
~ ~ktısat ve Tasarruf cemi· ririmize seyahatlerinin intibaları· Kömür ~arpması mağa muvaffak olmuılrdır. 
~ l" bul ıubeıi yaklaşan be • nı ıöyle hulasa etmi,Ierdir: Fındıklıda Aydın apartmanının 
,~ -rrııf ve yerli malı hafta • - Maksadımız dünyayı bu kü· kapıcısı Muttalip, odasında yak • 
\ ))} ~li ınah propagandasını çük otomobille dolaftllaktır. iki tığı mangaldaki kömürün vurma· 
~ ~· ha canlı ve manalı yap • kişiy:z ve ikimiz de Prağ üniver - aından ölmüştür. Zabıta tahki • 

~lı_~ ~ok çalıtmaktadır. Yerli ıitesi iktısat tubeai talebelerinde· kat yapmaktadır. 
~~,:ıını bugünkü yüksekliği niz. Bu sene imtihanda muvaffak Pathyan şişe 
~ ~llik 1\ artık bütün ihtiyacı hem olamadık. Bunun üzerine Prağdan Eyüpte Takyeci mahallesinde 
~ ~l'lıl •e hem sağlamlık itibari- otomobile atladığımız gibi devri 48 numaralı evde oturan Süley • 
~ ~lt\ 'ltt~."-ca.k varlığı karıısmda il lem seyahatine çıktık. Buradan man adlı bir çocuk o civarda bir 
' L llaabak h m iyet arsada oynamakta iken eline, i · ~\ eq • sıana e. e m ıonra Suriye, F:Iistin yoluyla Mı· 
'tf ~dır Cumh · t• "'k çinde patlayıcı bir madde bulunan 

' e~. · ur:ye ın yu • sıra gideceğiz. Tam teşrinievvelin 
L •1' ' olarak art k e ı· malı bir ~i•e g,.,.irmi•, rocuk bu mad • 
~ı' ~ 1 Y r 1 

• birinde hareket ettik. Yolda hem - :ı' -3' 'S ::r 
il\ ediği " dük' kA deyı" ate•leyince •i-e patlamıt ve ~i4. 'dığ1 ınagaza ve an derse çalışıyoruz, hem de geziyo • :r 'S :ır 
~1tılttd ndan bu mallarımızın çccuk, karnından vesair yerlerin • 
~ ide "" .. e halkımıza en cazip bir ruz. den ağırca yaralanmııtır. Süley • 
~ · iiiC>at ... ·ı Ha, •unu da ilave edelim. Ga • c h h t h · )~i) ~rı tnesinin ne derece ~ man, erra paşa as a anesıne 

etlı l d h zeteci oldugwunuz irin sizi alaka • k ld l t h , o acağm a şüp e :s- a ırı mış ır. 

\:. Cl~ dar eder. Bundan on beş gün ev· Kunduracının bu;a~ı 
-~~~ h )~l·ll ~\i 1n ı>ekçok mağazaların vel Belğratta iki kadın seyya a Beyazıtta kunduracılık yapan , 
' 1 ~aıt~ba.kalarına girmesi ve rast geldik. Bunlar üç ay evvel Ali Haydarm karnına kazaen kun 
ttıc tıi kıı 'l'rrnızı halkımıza te~hir Berlinden yaya olarak hareket et- duracı bıçağı batını§ ve yaralan -
~j~li 'ltt~1etle takip ediliyor. Ar- mişler, Filistine gidecekler. Aslen mıştır. 
ı.. 1 ' a 1 .. ·11 • • \ ı· Yahudi olduklarından Nazilerin 

Yalovanın pU\mnı 
yapacak mütehassıs 

Y alovanın planını yapmak iıze

re, Fransadan getirtilen şehir mü

teha11111 M. J. Royer, bu akıam 
Fransaya hareket edecektir. 

M. Royer, burada bulunduğu 

müddetçe, Akay müdürii Cemil B. 

ile birlikte, Yalovaya gitmif iki 
gün tetkikat yaptıktan sonra ev • 
velki gün dönmüştür. 

Şelhir müteha1111ı, iki ay sonra 
tekrar lstanbula ç-elecektir. 

-0--
Rıhtım şlrketile 
konuşmalar 

Diinyanın kabul 
etmediği museviler! 

Şehrimizdeki Musevi mehafili
ne gelen malumata göre, bundan 
bir ·hafta kadar önce, limanımız • 
dan geçerek, memleketleri olan 
Lehistana dönmek üzere Kösten -
ceye giden 318 Leh Musevisinin 
tekrar limanımızdan geçmesi mev
zuubahsbr. 

lngilteredeki Museviler, bu 318 
Musevinin Filistine alınması için, 
yeni evlenen Prens JorJ ne:zcfinde r 
tetebbüıte bulunmutlarC:lır~ ;J 

1 

Prens Jorjun bu mesut zama • 
nmı fırsat bilen lngiliz Y ahudile -
rinin bu teşebbüsünden henüz bir 
şey çıkmamıştır. Fakat hükiımetin 
istisnai bir muamele yapmasına ve 
h=ç bir memlekete giremiyen bu 
318 Musevinin Filistine girmeğe 
müsaade etmesine ihtimal verili • 
yor .. 

Gene aynı rivayetlere göre, şim· 
di Köstencede bulunan bu Muse .. 
vilerden 67 sine Köstencedeki ln
g:Hz konsolosu vize vermiştir. Ge· 
ri kalanı da istisnai nfuameleyi 
beklemektedirler. 

Pariste 
Beş yüz kişi tevkil 
edilerek bırakıldı 

''Deyli Herald,, gazetesine Pa 
risten bildirildiğine göre, Pnriste 

bir an içinde 500 kişi tevkif edil· 
mit ve polis karakollarına götürü· 
lerek bir müddet orada tutulmuı· 
lardır. 

Bu adamların niçin tevkif ec1._ 
diğine dair kat'i bir malfunat yok· 
tur. Ancak tethişçilerden birisini 
bulmak üzere böyle bir tedbir a .. 
lındığı söyleniyor. 

u: \t._I\ anu erımız e yer ı 
l'ıı~·~~l~li tacirlerimizin bu işe 
ı.. tt... en b.;~ '"k "f 1 - l 

t4J' tazyiki neticesinde memleketleri • 
ni terketmek mecburiyet' nde kal • 
mıtlar. Kendilerine beraber seya
hat teklif ettik. Ootomobilimiz Al· 

İstanbul rıhtım ve antrepoları • 
nın hükUmetimize geçmesi üzerin

deki konuşmalar §ehrimizde bu • 
lunan Adliye Bakanı Bay Şükrü 

~·---·---------,.. Saraçoğlu ile şirket müdürü M. 

Tevkif edilenler araımda J0.40 
tane kadar da, hüviyet varakalan 
yolunda olmıyan ecnebiler bulu • 
nuyordu. Yakalananlar, az sonra 
bırakılmış, fakat bazıları alıkon ~ 
muıtur. 

·11,~'<l', Ce ... vu vazı e erı o -
I~ 1..,, lrııye hu sene verilecek 

\\~i~;i::kdirnamelerin ek -
il"'\., e:tedir. Her halde 
4t11 td~te~?' nıtısa1>akasma iş
~~,~"tftıe d"rın çokluqu sim~i • 
~. 0Yulınaz bir güzellik 

man mamulatı olduğundan tiddet
le reddettiler ve seyahatlerine a -
yakla devam ettiler; yalnız Filis· 
tine götürmek üzer~ bize iki mek· 
tup verdiler! 

HABER 
lstanbulda en çok sahlan gaze· 
tedir. ilanlarını Habere verenler 

kar eder. 

Kanouj arasında devam ediyor. 
M. Kanouj Adliye Bakanını dün 1!11 ___________ 1111! 

Park otelinde gene ziyaret etmiş, 

uzun boylu konuşulı::.:.:1!ur. 

Konuımalardan sonra, Adliye 

bakanı, şirket mildürünü öğle ye -
meğine ahkoymuıtur. 

HABER 
Gürbüz Çocuk Müsabakası 

No.28 
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1 Birinci Kanun 1~~ 

BÜYÜK DENİZ ROMANI 
............................................................ . . 
i SOY ADLARI E 

~T: 50001~ Şahla 'Yavrasa - ' : ·-································ .. ·----···----·· 

( Yazan: Kadir Can rto.1 .s 1 

Gardiyanların insafsızca kırbaçladığı 
forsa zavallı Kara Yusuftu 

I' 

Birdenbire başlarını eğerek a -
ğır ağır geçen forsaların sırasın -
da bir karışıklık oldu. içlerinden 
uzun boylu, zayıf ve çok esmer 
birisi, durmuı, olduğu yerde sal -
lanmış ve dizleri üstüne düşmüş -
tü. 

Gardiyan bir küfür savurarak 
on:.:.n üstüne atıldı: 

- Şeytan götürsün seni!... Bu 
·· ·· ·· l ' K lk' y·· .. uç uncu o uyor. ... a . ... uru, 
ge.-niye gittikten sonra ne yapar -

. her' san yap, ıstersen ge .... 
Diye bağırıyor ve kırbaçlıyor -

du. 
Kırbaç zavallı adamın yüzün -

de, boynunda, emesinde ve çıp -
lak kollnriyle omuzlarında, uzun 
uzun mor çizgiler yapıyordu. 

Bir aralık başını kaldırdı. 
· Yalvarır gibi gardiyana baktı. 
Yanındaki arkadaŞı onu kolun· 

'dan tutmuş, kaldınnağa çalıtı -
yordu. 

Gardiyan kırba"cı vurmakta de -
vam ediyordu. 

Zavallı kürek m:ıhk\imu, bu se
fer ümitsiz bir halde ahaliye dön
dü. 
Şakağından kan sızıyordu, bit

kindi. 
Ali demindenberi bu zavallıya 

karşı sonsuz bir acıma 'duyuyor, 
ileri atılarak onu kurtaramadığı
na üzülüyordu. 

Fakat yüzünü görünce olduğu 

erdt ~onakaldı: 
~~h!.~: Yusuf! .. Kara Yusuf! 
Diye söylendi. 
iki tarafında duran iki adamı 

araladı, ileriye bir adını attı. · 
lki adam hayretle ona baktılar. 
Ne oluyordu. 
O zamana kadar Yusuf ta ye -

rinde doğrulmu§, göZ'leri Alinin 
bakışlariyle kartrl8.§mı§lı. Bir sa
niye, zavallı ve ümitsiz gözlerin
de ışılc puladı. 

Lakin bir asker onun arkası

na bütün kuvvetiyle bir yumruk 
atmı§, gardiyanla l>eraber ite ka
ka sıraya eokmuftu. 
Başım çevirdi. J\liye baktı. Yü

rümek ve ona 'doğru koşmak 
istedi. Fakat bunu yapmadı. Et
raftakilerin arasında sürüklene -
rek uzakla§tı. 

Demin önünde duran adamlar-
dan birisi Aliye baktı: 

- Ne var? .. Kimdir o? ... 
Diye sordu. 

Ali bir saniye duraladı. Sonra 
kendini topladı: 

- Bin Türk!. .. Baba.mı öldüren 
bir korsan!. 

Diye keke1edi. 
Çabuk oradan ayrıldı. 

Forsalar tersaneye girdiler ... 
Bütün gece düşündü: Valeryo-

nun şatosuna kadar gitmekte bir 
fayda göremedi. Ondan evvel Yu
sufo yakla§mak, onunla konut -
mak, beraberinde daha kimlerin 
bulunduğunu öğrenmek istiyor -
du. 

Bunun için daha epeyce zaman 
Venedikte kalmaSJ lazımdı. 

Parasını çok az harcıyor, iyi 
saklıyordu. 

Ertesi gün erkenden gürek mah 
kumlannm geçfikleri yola gitti. O
rada kendisi gibi bir iki çocuk da
ha vardı. 

Kara Yusufla tekrar kartrla§tı. 

Kesik kesik bakıtlarla sevinçleri -
ni birbirlerine anlattılar. Bu sıra . 
da üç dört sıra geride başka biri . 
sinin d" ona dikkatle baktığını 
gördü. O da küçük Hüseynidi. O
nun da gözleri büyük bir sevinçle 
parlamı§h. lkisi de ona bir §ey 
söylemek arzusiyle dolu idiler. 

Her halde Şahin Reisten bahse
deceklerdi. 

Ah, onlarl~ bir konuşabilse! .. 
Fakat bu o kadar zordu ki ... 

~ • 4 

Tersanede 
Büyük kanalın bittiği yerde Ve

nediğin meşhur Doçalar sarayı, 
biraz ileride saat kulesiyle muh
teşem belediye dairesi, kartıda ko
caman Sen Mark kilisesi yükseli
yordu. Sen Mark meydanı ~nün 
her saatinde kalabalıktı. 

Çok zaman orada, alıt verit, pa
ra ve feref üzerine kurulan bu zen 
gin cumhuriyetin Aristokrat dev . 
let reisleriyle, Senatörlerin, ku -
mandan ve amirallerin yaptıkları 
merasim görülüyordu. 

O zaman muhtefem Venedik 
devletinin göz kama§tıran debde
l>esi, parlaklığı, bütün kuvvetiyle 
göze çarpardı. 

Ali, oralara hiç uğramıyordu. 
Çünkü Kont Perini ile, babalığı 

Civani ile, şatoda tanıdığı ve ko
. nuftuğu bazı zabitlerle kartılaı -
maktan korkuyordu. 

.y. •• 

Alinin Kara Yusuf ve kü~ük 
· Hüseyinle gözgöze geldiğinin ü -
çüncü günüydü. Sen Sebastiyen 
caddesinden içeriye doğru üstü ba
tı yırbk, fakat çevik, on dört ya f
i arın da esmer bir çocuk hızlı hız
lı gidiyordu. 

Birinci, ikinci, üçüncü sokak
lara sapmadı. Hele sol tarafta ka· 
nala yüzünü bile çevirmiyordu. O
rada uçları yukarı kalkık, arka ta
rafında tık ve mini mini köşkleri
le yüzlerce gondol vardı. Yolda 
kolkola giden iki sevgiliyi, deli -
kanlı ve genç kızları gören gon -
dolcular ıöyle bağırıyorlardı: 

- Gelin!.. Sedirler geni! ve yu
muşaktır. Yastıklar büyüktür. is
tediğiniz yere götürürüz. Aşkın 

cenneti buradadır. Kimse sizi ra
hatsız etmez!... 

Kanalın karşı tarafından yük -
sek konaklar görülüyordu. Onla · 
rm da kapılarında şık gondollar 
vardı. Arada bir oradan bir ka • 
dınla bir erkek çıkıyor, gondola 
biniyorlardı. Denize açılıyorlar, ya 

but kanalın içlerine, hatka kanal
lara gidiyorlardı. Bazılarından 
ve süslü konakların pencerelerin
den, balkonlarından kitare sesle
ri duyuluyordu. Ötede gevrek ve 
güzel bir ses farkı söylüyordu. 

Esmer ve fakir çocuk bütün bun
lardan habersiz gibiydi. Dördün
cü sokağın başına geldiği zaman 
birdenbire yürüyüşünü yavaşlat -
tı. 

Boynunu büktü, saçlarını eliyle 
karıştırdi. iki tarafa sallanarak, 
yorgun, kuvvetsiz bir zavallı gibi 
ağır ağır gidiyordu. 

Köşeyi döndü. 
Yüzünü buru~turuyor, omuzla -

rını titretiyor, bir hastadan fark . 
sız oluyordu. 

(Devamı var) 

Okuyucularımızın 
soy adlarını 
yazıyoruz 

Bayan Fikret 
Güvenç 

Bay Ahmet 
Güvenç 

Güvenç - İstanbul posta baş 
müvezzii Bay Ahmet, Adana lisesi 
baş muallimi ve kimya muallimi 
Kemal, Akşehirde ekmekçi Şük • 
rü, lstanbulda Bayan Fikret, A -
danada Bayan Sudiye, Adanada 
Bayan Aysan, Adanada Bayan 
Kamile, Akşehirde Bayan Zehra, 
Akşehirde Bayan Ane Tutu 

Olgaç - Akşam baskı evi ba
kanı Bay Ulvi 

Duran - Muallim ve muharrir 
Faik Sabri 

Kayabay - Bakırköy belediye
si fen memuru Ihsan. 

Eroğlu - lstanbul telsiz telgraf 
dairesi memurlarından Saffet. 

Ozan - Balıkesir orta mektebi 
musiki muallimi Halit Bedi. 

Kutlu ( :t-) Balıkesir vilayeti te
lefon fen memuru Hüseyin Esat. 

Öner - Maliye vekaleti hukuk 
müıavirliği tetkik memuru Yahya. 
Günaydın - Mahir makas ter

zihanesi Yusuf Kemal. 

Timur - Fatih kıztaşı Salih e
fendi sokak 18 numarada Refik . 
- Alpsung~r - Tophane Boğaz -

kesend n mar da berber Ah-

met. 
Ertürk - Gümrük 3 numaralı 

anhar memuru. 
Oktay (1"·) - F eshane fabrika

sı işletme amiri mütekait binbaşı 
B. Sıtkı. 

Çığan - Sıvas vilayet Ornavit 
köyünden Havuzlu han 9-11 nu
marada bekçi Ömer. 

Alabay - Kasımpaşada Sinan 
paıa mahallesinde Yumuk soka
ğında 15 numaralı evde Osman ve 
oğulları Aziz, Ömer, Ali. 

Yazan: 
Aka QUndUz rto.32 

Bir gece boğuımuıdır baıladı. 
Yüz bin kiti, yüz bin kitinin 

gırtlağına.. Öteki yüz bin kiti, be
riki yüz bin kişinin bağnna atıl
dı. 

Tabancalar, makineli tüfekten 
daha çabuk itliyor. 

Kasaturalar hart! Harrrt ! diye 
tok sesli bir batırdı ile yeri göğü 
kaplıyor. 

lnsan sesi yok .. iniltiler var. A
yakta durabilen mavi bir pus için
de görünüyor. Yere yuvarlanan 
mor bir karanlık içinde görünmi
yor. 

Bu şırıltı,•bu tarıltı, bu köpürtü 

ne? 
Ne mi? Nemi o? 
O, bir, ulus türküsü, bir insan

lık sesidir. Diyor ki: 
(Öldürmeyin artık! Biliyoruz; 

sizler, başkalarının) 
(Kanı ile beslenirsiniz. itte dört 

yıl oldu ki o) 
(Başkalarının kamnı içtiniz. 

Henüz doymadınız mı?) 
(Öldürmeyin artık! Madem ki 

doymıyacaksınız, botuna) 
(içmeyin. Mademki yaratamı-

yorsunuz, öldürmeyin artık!). 
Bir kaç hafta önce .. 
Aylı bir geceydi. 
Eıoes bu sesi yiğit çavufun kü

çük düdüğünden dinlemitti. 
Şimdi de fışkıran kanların ta

nltısmdan dinliyordu. Ve gene, 
Aylı bir geceydi. 
Dağın duruğunda kıpkızıl bir 

harman gibi görünen ay, yüksel
dikçe ufalıyor, ufaldİkça mavi.Jeti· 
yordu. ... 9 

Ayaktakiler mavi bir pus için· 
de, yerdekiler mor bir karanlık i
çinde boğufuyorlardı. 

Buna, birbirlerini öldürüyorlar
dı denilemez. Buna, bunları baş· 
katarı öldürüyorlardı, denilir. 

Esoes kükredi. işte bu gece .. Ya 
yurdu, ulusu kurtulacak, veya gö
çecekti. 

ileri! Esoes. lleri ! Askerler! ile 
ri ! Kurtuluş ! 

Artık zahit tabancalarında kur· 
1un, pusat yataklarında atacak kal 
mamıştı .. Hart! Harrt ! ltliyen sün 

____. 
·------------------. ıor Alma ve başka dıle çevır 
Devlet yasasınca koru:udor· 

gülerdi, kaaatturalardr. 
Aylı bir geceydi. 
Aylı bir gecede insanlrk bo 

§Uyordu. t 
Ay bu boğu§u§a verevletO' 

kıy ordu. · 
1 ıurJtıı 

Ay, bu gece pa yaço 

dahaçok gülüyordu. p't • 
K 1 •• b" • . y' ı a ay tepıııı ıçımı a · ~ 

Mendebur ay! Sevgisiz ve d 
suz ay! Iıığın ıöne ! Çeki~. orJ f 
Kapa suratım ! Gece ört•U111 

göstermesin bu boğuıutu ! 1 
Hart ! Hart! Hart ! Harrtl' 
Süngü hatırtısı, kan fıt 

devrilenlerin ölüm iniltisi! 
Eıoea'in iki kolu, iki ysııııı' 

gunluktan sarkıverdi. Bir •11 

masaydı. . le'~ 
Sol kolundan ve ıol dıı ~ 

ğından iki kılıç yarası alınıf' 
h. 

Esoea yere kapaklandı. ddı 
Dizinin acısı içine itliyot ~ 
Ne kadar baygın kaldıgıtıl 

tiremedi. Gözlerini açınca f 
ki ay, tep~sinin üstünde get1' 

mektedir. ~ 
Bir kaç ıaat önce kartılııd' • 

bir kaç saattenberi birbirin'. ~ 
iki yüz bin kitiden ancak ~if 
yüzü henüz dinç kalmıf, bo 
dan bıkmamıttı. ,.:..1 

Ay bile bıktı da yüksek ;• 
den ağır ağır nimeğe batl•d" 

Aylı bir geceydi. / 

Esoea sağ yanı ile sürüne~ 
rideki sargı yerine ulapııa1' ~. 
du. Ölümü istemiyordu, fi'' .. 

rini istiyordu. Yeniden 
yeniden boiuımak için .•• 

Omuzu bir gövdeye ça;f 
Batını kaldırıp baktı. /4~ t 

vi ıtığı altında akları f ırl..,,.. 
çift gözle inip kalkan bit 
gördü. Bir mülazim son sO 
verirken Esoese bakıyordd• tİ 
rı fırlamıf bu bir çift göziil' 
ları dedi ki: 

- Esoea ! Sen olmasaydıı" 
böyle olmıyacaktım ! ) 

Ürperen Esoes gözlerini Y' 
geriye doğru süründü. 

(Devamı (t 

I Binbay - Cihali tütün inhisar 
fabrikası sigara kağıdı imalat me- -------------------------- ~ 
meuru Ihsan. rem. çi~i Hasan, _ ~' 

Yaltuk .....!. Beykoz maliye §UDe- Yalçin - Poıtabaıi Retat Sü - Çeyzenen Kumkapı •··"" 
si tahsil tebliğ memuru İsmail. leyman. odacıaı Mehmet. J1 

K b 1 T k · A Akkut - Pangaltı postahanesi 14f. ara u ut - a sım yaspa- Kenarları ( "') ifaretli ~~ 
k k 5 d hat m. Hüsünü. af şa so a çeşme 1 numara a Ba- n evvelce bQfkalan tar .,.i~ 

N 
Öztürk - Pangaltı poıtahnesi ,.. 

yan aciye. lınmıı isimlerdir. Sahipler' 
tevzi m. H. Tahsin. 

Gök - Alyans sigort 1 şirketin- ğiftirmeleri faydalı olar• 
Akkaya - Pangaltı poıtahane-

de memurlardan Hüsnü. AP AK ~d f 
si tevzi m. S. Vehbi. d,...· t. 

Başaran - Sigortacı Kemalet- Gazetemiz yazıcılarııı . ı·1 tin Mustafa. Akgün - Pangaltı postahaneıi Muhiddinle annesi Bec:ltl~" ~ 
tevzi m. ishak Basri. ~ ı• · t 

Yurduseven - Kadıköy Şair hiddin ve kızkardeşi l"e. ,i' 
L .. r· k k 20 d ö Güngör - Pangaltı postahane- h"dd" "C' .. 1 I eılı' ~ ut ı so a numara a mer ı ın ınog u,, o an .. 1,r,e 

si tevzi m. Kadri. ıııt,., 
Feyzi, refikası Ayte, oğulları Ve- simleri yerine bunun Ö~ d•ıı' 
dat ve Suat. Akdemir - Pangaltı postaha- tılığı olan "APAK,, ıoY" 

nesi tvezi m. irfan. Şark demiryolları Yedikule mıılardır. 
yazıcı ve işçileri: Bilcen Kumkapı maliye Ş. Dikkat _ .• ~' 

T B h Al' E Tahsil memuru Ahmet, r1-rr ıı< unç- aı usta aıı ı tem. Bugüne kadarki nıU o1' D' 

Ü 1 Y M h t R t Özsoy Kumkapı maliye Ş. icra b't ç na - azıcı e me eıa · dan şunu anladık ki 1 _ e 
A 1 1 Y M t f K A memuru Necdet, h L ... ı-s ana p - azıcı us a a a- yucularla ayrıca nıu a":,r. . 

zım. Çelik alp Kumkapı maliye Ş. mecburiyeti hasıl 0 1&1Y bil~ 
Fass - Yazıcı Nihat Esat. Veznedarı Adil · • b" dlarıııı nun ıçın ıze soya c;ııde 
Oral - Yazıcı Semih Nevres. Çeliktuğ Kumkapı maliye Ş. cek okuyucularımızın 1 -t> 

Sunay - Yazıcı Cemal Ahmet. Katibi Hakkı, teri mektuplar içinde •Y;~tı"' 
Çetin - Postabaşı Hasan Tah - Baıkurt Kumkapı maliye Ş. kuruıluk bir posta pu_l&J 11ııd,s' 

S·ın Katibesı" Hasna k d f ı · 'ktıı• . en i men aat erı ı I~ 

Sarı - Postaba!ı Hasan Ahmet Derbent Kumkapı Maliye Ş. lacaktır. 
1 

ri ~J 
Acar - Postabaşı Ali Süleyman. Tebliğ memuru Rıza Telefon muhabe e aııl'~ 
Özbey- Posta.başı Şerif Emin. Biritik Kumkapı maliye Ş. Teb· lıklara sebep olacağıııı ,..,e~f 

Y l P t b Ah t l•w B h d .. tlarııt , . .,e ı maz - oı a aşı nıe ıg memuru ur anettin mız an muracaa "" f 
Mustafa. Bitgen Kumkapı maliye Ş. T eh- yapılmasını ve :ıarflarııı dJ) 
Eren~ Odacı - Ahmet Sadık. liğ memuru Hayri, görünü bir tekilde (So~ 
Yıldırm - Manevraci Muhar - Çanga Kumkapı maliye Ş. bek- zdmuı lazımdır. 
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Cüzamlıların 1 

Mezarlığı 
romanı . nakleden : va • no 

-27-
'""-

1 
Bilemiyorum, gitmem olur - Zannederaem bir polis hafi· 

""" Ç" kü )' un .. ıen yanımda bulunmı- yesinin aramızda bulunması pek 
lcakam. iyi olur. Bizi tatmin eder. 
lltife dönerek ilive etti: Latif: 

'Pt -Nuh, bu teıebbüıünden müı- - Ben bu iti yapacak pek uıt.:· 
lh t.bir netice çıkacağını ummuyor. larınr bilirim! dedi. Geçen ıene, 
ltı tıına.Jki haklı olarak ciddiye alın dostlarımdan biri, güçlüğü nokta
~ 111cağnnı söylüyor. Polisler, bi· amdan sizinkiyle kıyaı edilebile • 
e 11Yal göründü ıanarak müraca· cek bir itti. lstanbulun mqhur po -

~tınıızı ciddiye almıyacaklar. Siz lislerinden birine müracaat etti, 
'8~ olsanız öyle yapmaz m11mız? arkadaıım onu, kendine dost edin

~.,. kadın geliyor, bahçede ve evde di. içini döktü. Bir kaç gün ıonra, 
~olaeler dolaıtığmı iddia ediyor! muamma, kendiliğinden h~lolu • 
~§Inızdakini deli, yahut, liakal nup ortaya çıktı Resmi polis te 

t~ 11mlt sanmaz m11mız? iti eline aldı. 
litif: 

- Bu polisin adresi ıizde var 
d - itin içinde bqka bir mesele mı? diye Dirayet Hanım sordu. 
~hıı var .• diyerek muhatabının ıö· _ Adresi bulmak criirtür •• Kim-

ıunii kesti. •:-~ 
Nuh: bilir kaç gün ıürer. 

Bu itirazı Nuh ileri ıürmüttü. 
Latif, dütünceye vardı. 

(Devamı var)' 

- Biliyorum; biliyorum ..• dedi. 
~~~acak efendim, iıtintaklar ••• 
1 \iti.in bu itler öyle uzuyacak, öy
e ~n sıkıcı bir hal alacak ki, ge-
~ ıatırabmı çekmek bize düıecek ! ==ı~l. ==R==A==0=~Y==0=_J==tt=[= 
l eın, belki de gülünç olacağız. Ela 
el?ı. bizi hayallere kapılmıt aana· B u g U n 
~Ş • lyiai mi, bu, pek ıayi olmaam. !%3 KJız. VARŞOVA, 1"5 m. 

\1 kanaate gelecekler: 18 VllnadaD nakil. ıs,so Mn~abe- 19,ış 
Çlntt piyano kon.sert. 19,44 Muaahabe. ıo 

h ''Tavan araıına saklanan meç- Ktıme koro konsert. 20,20 Konfenm. ıo,ao 
\ı} adam, bir ziya oyunu idi; beni Piyano refakatue caz. 20,44 Muhtelif eözler. 

l}d 21 Bafl1 mııalkL 21,44 Musahabe. 22 Senfo· 
~ auı ..• Aıağıda ansızın kapanan n1k konaer. 2%,44 Edebiyat. 21 ~kllın kon-

d 
Pr nu? Halam, her halde, içer- MrL 23,ış Dans mualld.ı. u,aş Orkestra 

e bir adam olduğunu kat'i ıuret· 1 Dana m1L1lklaL 
le • 841 KJız. BERLIN, 34'7 m. 

törmedi. Fırtına bu iti yapmıt a) 19,05 l'Uk tlı.erlnden bir aylık mUhljn n.-
L ac~ ... Böyle düşünür, böyle ka- por h&d15eat _ IWlf prkılar. :zo K.arqık 
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Şikayetler temenniler 

Nüfus dairelerin
den şikayet 

Matbaamıza merhum Topçu Binbaıı· 
ıı Hiileyin Zihni Beyin ailea.i Zeliha Ha· 
nrm aelenık üç aylık maq almak maJoa. 
dıyle Samatya Nüfüı Dairelinin ıö.ter
miı olduiu mütlriil&ttan ıikiyet etmit
tir. Memleket için can verenlerin aileJe.. 
rine bakmak ilk ftZÜemia olduiundan 
bu hu1Usta nazarı dikkati celbederiz. 

KadıköyUnUn bir derdi 
Kadıköyijnde Y eldeiirmeninde otu· 

ran Bay Lutfü isminde bir zat matbaamı 
za gelerek ıöyle dilekte bulunmuttur: 

"Oturmakta olduğum Y eldeğinneni 

c:ivannda bulunan Piyua ıokağıyle Boa 
tan seçidi denilen mahalleler bataklık-
tan geçilemez bir haldedir. · 

Bu yüzden bu mahalle ile civar halkı 
çok mutazarnr olmakta ve müıkülat 

çekmektedir. 
Meseli. bu sokaklardan caddeye çık· 

mak gayet kolay olduğu halde arzetti· 
tim bataklıklar dolaymyle geçemiyor 
ve caddeye çıkmak için baıka, batka 
ıemtlerden seçmek ıuretiyle yol uzab· 
yor ve bittabi bu ıuretle de itimizden 
gücümüzden oluyoruz. 

Sekeneai pek fazla olan bu mahallele
rin ıbataklıktan haliıı için acaba beledi· 
yemiz bir lutüf yapamaz mı? Lütfen 
manızabmı sazetenize yazınız. Makamı 
aicli belki bir çare dütünür de biz de bu 
mütkülden kurtulunız.,, 

Doktorlar hastalarına iyi 
muamele etmell 

Drünefakada ha.demeyim. Akrabam
dan bir kız hasta olduğundan röntken· 
de muayene edilmek üzere bir tavsiye 
aldnn ve Gureba has~eaine gittim. 
Orada röntkende çalııan Şükrü Bey ba
na fena muamele etti. Hatti, hutaım da 

beni de ağlattı. Doktorlann haıtalara 

iyi muamele etmesi lizunclır. Tedavi e
dilmek üzere cittiğimiz halde sinirleri
miz bozuk ve iki tane.hula olarak dön· 
dük. 

llQ) ederler ... iti daha ileri vardır- muaUd. 20,%0 Aok ıarkılan. %0,fO Aktualtte 
~ J baberler. 21,10 Hambmgtan naklL 23 11.a
\t ı a.r. Olan oldu. Poliılere bu itı berler. 2s,ıo Moslklll prorram araaı. u Bam-

\'di e~iyelim. burg'f.an nakli. Bir istek 
latif, gene ıözü kesti: 223 mır~ oCK.B.Eş, 364 m. Tapu ve Kadastro mektebi talehele-

ıa - 15 Gllndtn plAk nearlyatı. 11 Dana 
PoHain.....müdahal-iş LU La- ı -,....- ... -... -~ H.16 ftadyo -· rinden Üç imzalı bir mektup aldık. Bu 

la. kalır mı aanıyonun? J ıo Konferans. '2ö;io Yeni pWdar. 21 Brahm· mektup ımıfta kalan talebelerin Maarif 
am "Regıılem • ., lnden parçalar. 2Z Konferam. mektepleri gibi hiç bir himayeye maruz 

. ......_ Evet, doğru! Kalmaz .•• Eve %2,31> bpanyol best.eklrlarmm ,eeerlerlnclen 
tit ı b d ki 23 Rahe ı •3•0 Bil' ı kalmadığından tikayet ediyor. Ve hiç , tl\ er hir bir İz ırakma 1 an mürekkep konser. 1 er. ~ ,,.. O• 

lf ~ kantadan nakil. • olmazsa blr daha imtihan yapılmasını ı.•tı, ehemmiyet vermezler •.• Hem _ 
Qı --------------ı istiyorlar. 

t !ey de çalınmadı.. Çocukları koruma . Saygıaızhk bu kadar olurl 
~ ...._ Maamafih, evi tara11utta bu- Okuyucularımızdan olup K.rqümriik 

dtıraalar fena olmaz. birliği balosu · Müatehip lskender mahallesi Kabaku· 
...._ L •ki b .. 1 likl b. ide B. M. M. Bqkanı Kazım Özalpm lak camii sokağında 14 numarada otu· 

~d·ı a n oy e e ır ıey e -~-:.ı.Aek hiınayeleri albnd•- Türkiye Hi • ald · 
.ı ı tnez ki ... Ev, bir kaç gün müd- 7 .... .... ran Bay Lutfüden ıimuz bir mektup-
Qet} mayei Etfal cemiyeti menfaatine 6.12. ta Bay Lıltfü ayni mahallede iki kitinin 
S "resmen taraaıutta bulunur. 934 perıembe günü akpnu Ankarada 
0tıra • • k t B akıp .-öplerini ve pisliklerini kendi evinin ö-ıt•d ı lfln ar aıı avaar... ır Ankarapalaa salonlarında verilecek olan ~ 

' 1 er} nüne attıklarından tikayet ebnektedir. 
I)· er... uluaal kostümlü balonun zengin ve ei • Yine köprUden tiklyet 

ltayet Hanım: Jenceli olma11 için büyük bir emekle ça • Okuyucularımızdan Bay Zıyadan bir 
'be>...._ Fakat, ne oluna olıun, bu it lrıılmaktadır. mektup aldrk. Bay Ziya köprünün ... 
'e 'le devam edemez! dedi. Öyley- Balo geceıi zengin bir de piyango çe- bablan vaktinde açıhnamasmdan tiki· 
ti:_htıradan bir hayırlıııyla kalkıp kilecektir. Ulusal kostüm müaahakalan yet ediyor. Aynen neırediyonız: 
a1ı-.ck. .. Tekin yer olmadığı anla- yapılacaktır. Müsabakalarda kazananla· "Vazife mecburiyetiyle her gün Kar-
' 1l'or. ra kıymetli armağanlar verilecekttir. tala giden bir memurum. Sabahlan e-ttl...._ Hayır, hanımefendi. Bu tarz, -------------...-. --1 vimde: saat: 5 - 5, 15 de çıkıp yaya 
~-qt Yol değildir. Evi yüz üıtü bı- SÜREYYA OPERETi olarak Çapadan 6,30 Haydarpap vapu• 
ttltt.caıc değilıiniz. Gelecek ıene runa gidiyorum. 
-~~ aelecekainiz ••. O zaman da Komik Fahri Beyin iıtirakiyle bu Çapadan Kartala gitmek için çektİ· 
"Ql h akıam saat 20.30 da Betiktaı Sümer ti· ... bi .. k"'""t, .. if • ,_ __ _ 

llh, i.diselerle karşılqacakıı - gun n mut uuı. 0 gun vaz eman D1U1& 

., yatrosunda ve pazar aktamı saat 20.30 vereceğine emin olduğum neı'e ve zevk• 
da Ba.kırlcöy Militadi tiyatrosunda "Ka· le unutuluyor. Fakat köprünün vaktin• 
mn namusludur,, Operete 3 perde den sonra açık bulunutu bu zevkleri in· 

... 
l&tife döndü: 

'bıi....._ fiuhun tanıdığı bir sabık ko-
•er "'"' B 0 b 0 

• l ' h i at~ k ... rmı§. u gı ı ıt erı, usuı ...ııı,...1111•••••••••••••~1ııı.. 
)arı: meydana çıkarmağa uğTafı- H AB E~ 
"'-ıl uı. Hem de ~ğer bir neticeye .K 
~ olur da bu bizim itimize gel
liı...._: •iikutu mu haf aza etmesini bi
-~,,. 

ltt'f tiuh '.cevap vermedi. 
, ' 1ı&h etti: 

li~ \> Zannederaem llu emniyetsiz
)'-ttı: bu boğucu hava içinde ya§ı
ttt,h h:t. Etrafımızı çeviren muam 
~, 01'taya çıkarmaklığımız la -

.. ~tlt 
~~l'clu. ;;rı sıkıcı bir aukut hüküm 
~)ld ırayet Hanım, tekrar ıöze 

ı : 
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ILA" TARiFESi 
ncareı UAnlarmm aatın ıut 

Beaml UAıı1&ı 10 tuıueıur. 

''t .. 
{tt-cj\ ~~r dü!ünüyorsa~ ki tayanı Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
. ~ı.ılı aıı... HASAN RASiM US 

&!. , bal tsaaıJdJfı yer: (VAKiT> Matbaam 
Ufli 'tıl asrnm ne demek istedi·•••------------ııdr. ı• 

kiaara uğrabyor ve dubalar üzerinde 
ıaplıyorum. Vapura yetiımek için ha· 
yabım bir çürük tahta tekneye emanet 
ebnek mecburiyeti icap ediyor. Hele 
birden kazanmak hınıyle kayığım hm
cahmç dolduranlara tesadüf edilirse -
ki ekleriya - ölüm çok ucuzluyor. Bel· 
ki ben kazanenndan kayık paru! ayıra· 
bilirim ya bu fedakarlığı yapmıyanlar 

ne yapsın. Bittabi ya yarnn veya bütün 
gündeliklerini feda ebnek zaruretini du· 
yacaklar ve boyunlan bükük olarak ak

ıam evlerinin pence~sinde babalanm 
dolu elle bekliyenlere nafaka bulmak İ· 

çin kaldmm kaldırım dolaıacaklar ve 
hiç ıüphesiz ki aç uyumak mukadder. 

Günün kalabalık zamanında köprüde 
aay111 bulunmıyan memurlarm çok değil 
iki tane.ini aabahlan rahataız edip köp· 
rüye haartmek ve köprünün vaktinde 
kapanması için alikadar olanlara emir 
Termek bize hayat ve can verir. Emir 
··.-enlere de minnet duydurur.,, 

5 
Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık. kuvYet, aşk ve seyahat romam 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU. 
' Tefrika "o.101 

- Siz diye, haykırdı, Monitolu• 
lar !. Hepiniz de benim neler aöy• 
liyeceğimi biliyonunuz .• Fakat ge
ne yüzlerinizden Batiyamanzayı 
dinlemek istediğinizi anlıyorum. 

Ve bu anlayıf bana aevinç veri· 
yor. Ve bu bana aynca tunu da 
anlatıyor ki, hazırlandığımız ıa

vaıta muhakkak galip gelecek ve 
liazinemizi ele geçirmit dönece· 
ğiz .• 

Monitolularm savaılarmda pe
rilerinin yanlarında bulunacağmı 
ıize ıihirbazınız temin etti. Onla· 
ra fenalık yapmadık, onlardan iy
Jik göreceğiz .• Aslanlı Adamın bi· 
ze fenalık yapamıyacak bir bale 
geleceğini de ıize temin etmek İt
terim. Bir olanlar her zaman ga• 
liptirler; velevki mağlup olsalar bi 
le .• Hepinize ayn ayn güveniyo
rum. Hepinizin kullanacağı okla· 
nn bota gitmiyeceğini bitiyorum. 

Aslanlı adam, 
Karta ormanın • 
daki ininJe haa -

trrılacaktır. Bun· 
dan evvelki akın 
larımızda, o • 

nunla tesadüf 
etmek imkanı -

m bulamamıf, 

yalnız aalanlari -
le döğüfmek 

mecburiyetinde 
kalmıştık. Şunu 

da anlatmak iı • 

terim, ki bu dö -
ğüılerde birçok • 

lannız onlann 
feci atılıılarm • 

dan ürkerek 
kaçmışlardı. itte 

bize harbi kay -
bettiren bu ka -
çıf lar oldu. 

·ı 'il' , . ., 
'f'U 

ı;:;~~-~ 
1 
1 Rıza 
i Şekip 
• ....... ._...._. 

Yeni iyiletmiye baılıyan Fa • 
tut mağaranın kapısında bir qa • 
ğı, bir yukan yavaı yavat dolat • 
mağa çalışıyordu. 

Şerif iki gündenberi ortada 
yoktu. Ara sıra onun böyle halle· 
rİ oluı, ormanlara dalar ve görün· 
mezdi. 

Artık Raui kabile reisinin kızı 
da serbest dolaııyordu. Aılanlı a· 
damla beraber gelen vahti de on· 
dan bir an olsun aynlmıyordu. 

Kız, güzeldi; iıveliydi. 
Uzun ı;oyunun çekici liatlann· 

da insan gözü aaatleree yorulm~ 
dan, bıkmadan oyalanabilirdi. 
Şular, kabilesinin en güzel kızla .. 
rmdan biri olarak sayılırdı ve ka-

Bu aefer hiç Raasi reisinin klzı Şullr1 aalanh adamı 
birinizin aslan . aerbeat b1rakmıştı 
lann hücumundan ürkerek kaç ·J bile gençleri etrafmda bir pervane 
mamasını istiyorum. Galibiyet an - gibi dönüp dururlardı. 
cak bununla kabildir. Aslanlı hükümdarla beraber ge 

Bu sözlerimi bir emir gibi te - len vahti de, ki adma Kadi diyor-
1&.kki edecek ve öylece tatbik e • lardı, ona gönül verenl~rden bi· 
decekıiniz. Kim aksine teıebbüs riydi. 
eder de görecek olursam okumu O, aslanlı hükümdarla lieraber 
bağrında bulacaktır. gelmeyi daha çok bunun için iı· 

• • • • • • • • • • • temitti. 
• • .. • · • • • • O geldiği gündenlieri de Şular 

Abdullah mağarada yapaya} • llaıkalaşmıttı. Yavat yavaf neıe
mzdı. Merzuka ile aslanlı adam ıini edinmit, durgunluktan ııynl• 
daha ıabahm ilk ıaatlerinde ya - mııtı. 

kmdaki nehre gibnitlerdi. '(Devamı var) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz aklam odalari le salon müdürlüğüne kurulacak 30 
sobadan muhtaç olanların tamiri ile yerlerine konması ve yeniden sa
tın alınacak 2 adet en büyük nevi den ve 2 adet vaıat derecede cem'. 
an 4 adet Pik düğme soba ile Galvanizli ve Galvanizıiz boru ve dir
ıek vesair levazımı olbaptaki §art namesi mucibince aleni münakasa 
suretiyle yapbrılacağmdan isteklilerin pey akçeleriyle birlikte kanu• 
nuevvelin üçüncü pazartesi günü aaat on dörtte müdürlükte müte
ıekkil komisyona, ıartnameyi görmek için de ihaleden evvel muha
sebeye müracaatları ilan olunur. (7628) 
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Her cins lastik, Potin ve Va~murfukfar. Gayet " şık z: 

ve metin Şapkaf ar. Her yerden ucuz fiatfarf a satıfmakfadı~ 
İstanbul Meydancık Hamidiye Türbesl SOkailnda 
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Lond.rada ölen adam Bekçi Salih daha Bay Şevki çocuk· 
bulunamadı larını arıyor 

Kral Aleksandrın öleceğini 
evvelden biliyormuş 

Eskiden s.iyasetle Uğraf mıı ve 
memlektini terketmiı, lngilterede 
yqayan bir Sırbın Londrada öl • 
düğilnil lngiliz gazeteleri haber 
veriyor. 

Bu adam Voisla"t' Makıimos 
Petroviç adlıdır. 

lngiliz gazetelerfnllen ''Deyli 
Ekiıpreı,, bu adamın tanıdıklann
dan biriyle konu§T!lU§ ve sütunları
na bazı sözler geçirmiştir. 

lng!liz gazetesi muhabirinin 
yazdığına göre, Maksimoı Petro • 
Yiç, ıuikasda uğrayan Yugoslav· 
ya Kralı Aleksandnn "lngiltereye 
gelemiyeceğini, Fransa toprağın • 
dan aynlmadan evvel ölmüı bulu· 
nacağını,, söylemittir. 

Bunları ~iten, ve lngiliz mu!lla
blriyle konu~an diğer adam, mü • 
teveffa Kral Aleksandnn kuman • 
Claıt a tında hMp etmiş birid~r. 
Ölen Petroviçe suikasttan evel bir 
gün bir müzenin okuma odasında 
Üemiştir ki: 

"Kral lngiltereye gelecelC oluna 
ona ilk saygıyı aunacak adam ben 
olacağım .. " 

l§te bunun üzerine Petrovlç yu. 
brıki cevabı vemıittir. 

Şimdi bu ölen adam için ~öyle 
Cfeniyor: • 

"Petroviç Jrtuliakltak ki, ne ICa • 
tiJ, ne de katillerin arkada§ı idi. 
Fakat gizli teşkilatlann mahiy.eti • 
ni, Avrupada herhangi kimseden 
çok ivi b~liyordu. · 

Ölen Petroviçin arlCallaıı ıunla· 
n da aöylemi'§tir: 

"- 1914 deki SanylM>sna ci -
na~tioin iç yüzü hakkında bildik
leri şayanı hayretti. Bundan baş • 
ka, Sırbistıı.nda (Siyah el) İn faa
liyet1 üzerine birçok malumat sa • 
hibi idi. Ben onun, birkaç defa 
'(Siyah el) t~kilatı azaımdan ol -
duğunu bHe sanmr§tnn .. Harptan 
sonra bir mülteci olarak lngiltere
ye geldi .. O zamandanberi hep bu· 
rada kalmı§tır sanıyorum.,, 

Ölen Petrovicin çok parası ol • 
Cluğu ve bolbol harcadığı yazılı • 
yor. 

Çok iyi bitd:ği R'ısr.acian tercü
meler yapıyormuş. Kazandığı pa
ranın son meteliğine kadar sarfe· 
denni~. Londrada birçok güzel ka
'dın arlcada~larr varmı, .• 

Babası bir Karadağlı imiş. Ha· 

la sağ ~lan annesi bir Sırbmı§; Bel 
grntta imiı •• 

Bunlardan başka, öldüğü haber 
verilen Petroviç ıon birkaç gün i· 
çinde, lngiltere hükumetinden ln
giite';eyi terketmeıi üzerine bir e
mir aldığı da yazılıyor-

"N ewı Chromecle,, gazetesi 
muhabiri de aynı mesele üzerinde 
eski lngiliz başvek:li Loyd Corcun 
hususi katibi ile konuşmuı ve §U 

malumatı almı,tır. 

Hususi katip demiştir ki: 
"- Telefonla birkaç defa be • 

nimle konuşmuşluğu vardır. Ve 
bana söylediğine göre Mr. Loyd 
Corc Baıvekilken, kendisile de 

bir defa görÜ§111Üf .. lngHtereyi ter· 
ketmeıi emri ne diye verilmiş? Bu. 
nun ıehebini bimiyorum ve anlı • 
yamıyorum .. ,, 

Petroviçin pasaportu yo1anuf .. 
Öldüğü yerde cesedi etrafmda 

birçok viski ve ~ampanya tiıeleri 

bulunmuıtur. 

Bernar Şov 
. 

. Hastalığı soğuk 
algınlığıymlş 

En yaıh tiyatro yazıcılarından 
İngiliz tiyatrocusu Bernar Şovun 
bir kaç gündür yatakta kaldığı, 
İngiliz gazetelerinde yazılıyorsa 

da, Bernar Şevun evinden sorul • 
duğu zaman ıöyle denildiği gö -
rülmüttür: 

- "Mister Şovun bir kaç gün -
dür yatakta kalı§ı doktorluk bir it 
değildir. Geliıi güzel bir soğuk al
gınlığı ..• İ§te o kadar ..• 

"Kalp diye ortada dönen sözler 
de yalandır. Bir kaç gün daha 
çıkmıyacaktır ! ... ,, 

Yaşlı, çok tanmmıı yazıcmm 
son günlerde piyeslerinden birinin 

denemesinde çok kaldığı için yo
rulmuf, üşümüı olduğunu sanıyor
lar. 

Atatürke armağan 
Wro gazetesinde okunduğuna 

göre, ehli hayvanları yeti§tirmekle 
tanınan Bulgar (S. Goçel) Atatür
ke bir aslan yavrusu armağan gön
dermİ§tir. 

1
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(Baştaralı l inci de) 

tır. Bundan ba,ka bir çok kim· 
ıelere de borç para venniıtir. 

Bu arada akrabasından Gala • 
tada bekçilik eden Mistoya da iki 
ıene evvel dokuz yüz lira vermi•
tir. Salih aradan bir aene geçince 
parasını istemi§, Y akup bugün ya· 
nn diye oyalamı,tır. iddiaya 
göre, bu yaz Salih Galataya ge -
çerek Yakuptan yine paraımı is
temi§tir. Yakup, Salibe parayı ve
receğini ıöyliyerek elinden ıene
dini .almıı ve yırbnı§br. Bu yüz
den aralarında kavga çıkmış ise 
de yatı§lınnı§lardrr. Kavgadan 
sonra Salih Kadköyüne döner • 
ken gözü karararak denize dü, -
müt ise de gümrük motörü tara
findan kurtarılmııtır. Salih o gün 
kansına: 

- Çok fena oldu, hava da ka -
ramııştı. Ba§mı döndü, gözüm 
karardı denize düştüm. demiştir. 

lhtiyarlıyan Salihe aon zaman
larda sinir haıtalıği da gelmiştir. 
Eylülün on üçüncü günü Yakup 
Salibin evine gelmittir. Maksadı 
hasta yatan Salibi ziyarettir. Ya· 
kupla Salih bir müddet görü,tük
ten sonra Y akup ertesi günü ge
lerek sihhatini pek iyi görmediği 
Salibi hastahaneye kaldıracağım 
söylemit, evden ayrılmııtır. Er • 
teai günU ı~bahleyin ıaat beşte 
Salibin kapısi önünde bir otomo
bil dunnuı, içinden Y akup inmit 
Salibi yatağından kaldırarak o • 
tomobile bindinni,tir. Bu ıırada 
Salibin kanı atılmıf, 

- Kocamı nereye götürüyor • 
ıun; diye somıuttur. Y akup has
tahaneye ıötürmekte olduğunu 
ıöylemi!, ve Salibi otomobile bin·· 

dirmİ§, alıp götürmüıtür. İşte Sa
libin gidiıi o gidi, .•• Yakup Sali
bi Senjorj hastahanesine götür· 
mü§, üç gün yatırmıtbr· Fakat Sa· 
lih çıktıktan sonra nereye git • 
mittir. Veya götürülmüttür. Bu· 
rası meçhuldür. Salibin senetleri 
de meydanda yoktur. Yakup Sa
libi hastahaneye yatırdığım fa -
kat bir gün hastahaneye gidince 
çıkıp gittiğini öğrendiğini söyle
miştir. 

Salibin kardeıi Ömer çavuf ise 
kardetinin parasma tamah edile
rek öldürüldüğünü veya bir yer
de saklandığını iddia etmektedir. 

Salihl~ üvey oğlu ve kızı hadi
seyi bu tekilde anlatmakta, Sali
bin kaybolmasından dolayı an • 
nelerinin çok müteessir olduğunu, 
ıık sık bayıldığım söylemektedir
ler. Salibin ara~tırılmasma ve 
tahkikata ehemmiyetle devam e
dilmektedir. 

Suikast 

(Baş taralı l incide) 

olduğunu zevcesine sormuf, F at • 
ma hanım da ıu cevabı verm:ı • 
tir: 

- Yatak ve yorganları attır • 
mak üzere hallaca gönderdim. 
Şevki Bey bu sözü çok tabii telik· 
ki etmiı ve fÜpheye dütmemiştir. 

Ertesi sah günü Şevki Bey ak§am 
evine dönünce, evin tam takır bir 
halde olduğunu, karısı ile çocuk • 
lannın da ortada olmadığını gör
mü§tür. 

Fatma hanim masamn üzerine 
bir mektup bırakmıttır. Şevki bey 
mektubu okuyunca zevcesinin ken 
disini gene bırakıp gittiğini öğren
mi~tir. 

Mektupta zevcesi §unları yaz • 
maktadır: 

"Bu hareketi çoktan yapacak· 
tnn. Fakat il}sizıin diye yapmıyor• 
dum. Artık iş buldun Bu hareke • 
timle vicdani muamele yapmı! o -
luyorum. Ber bir semti meçhule 
gidiyorum. Geçen seneki gibi bir 
emri vaki yapar, bir arada gene o· 
tururuz diye batırma getirme. Ne 
benim için ev ne de çocuklarm i· 
çin gözün arkada kalmasın. Aldı· 
ğmı otuz sekiz lira maaf beni ne • 
reye kadar götürürse oraya kadar 
gideceğim.,, • 

Fatma hanım, evin.den gitme• 
den evvel maarif idaresine de hu· 
susi doktordan aldığı bir raporu 
göndermiş, b:r ay mezun addedil
mesini bildimıittir. Maarif idare

si, raporda gösterilen adreıe mek· 
tup yazarak Fatma hanımı, maa • 
rif doktoru tarafından muayene e
dilmesi için merkeze çağırmı§tır. 
Fakat verileft ac:lreıa bulunamanu,, 

bunun üzerine Fatma hanım mual
liml:kten istifa ebni! addolunmu§· 
tur. 

Fatma lianımm nereye gittiği 
belli değildir. Yanında Azize Nes
rin, Ferid&n Fikret, Uğur Tekin is
mindeki çocukların da akibetin -
den haber yoktur. 

Şevki bev bilhasaa çocuklarını 
m,...,.al< ,,.tmekte. göz ,,a~t dökmek
ted~r. Bu uzalda~ma "'~-l"!e~·nden 
?:abıt<'I. dl\ h~barrlar eiHlmiştir. 

Yine o kadın! 
(Baş tarafı 1 incide) 

leri ne diye açtın? Hem Melek ile 
uğratma! Melek sana yakışmaz, 
o kadın tam bir kadınıdır. Ben o
nu nikahla alacağım,, demi,tir. 

Vehbi, ve istintak dairesinde 

kendi lehinde ifade vermesini, ak
si takdirde onu öldüreceğini söyle
mi! ve işte bu suretle aralarında 
çıkan kavga, neticesinde Vehbi 
sustalı çakı ile Talatı muhtelif yer· 
lerinden yaralamıttır. 

Talat, Etfal hastahanes;ne yatı· 
nlmıf, Vehbi yakalanmııtır. 

Beykoz V ~fayi 
yendi 

Kadıköyündeki maç, lik maç
larının yeni bir sürprizi oldu. 

Kümenin en kuvvetli takımla. 
nndan olan Vefa, O - 1 Beykoza 
yenildi. 

Vefa takımı, beklenmiyen fena 
bir oyun oynamış, buna mukabil 
Beykozlular da çok akıllı bir maç 
yapmıılar, ve Vefanın karı ısında 
canla başla çalışmışlar, neticeyi 
de lehlerine bitirerek, bu s~neki 
ilk güzel zaferini kazanmışlardır. 

Vefa takımı, ilk dakikalarda 
birden bet altı tehlike geçirmi§, 

l Birinci Kanun~~ 

Gaziantep 
muallimleri 

Mustafa Kemal Pafl 
mektebinde bir 
toplantı yaptılar ·n 

Gaziantep - Şehrimizde 1 
, 

mektep mualimleri Paıarte 
si günü saat 14 te c;,dı 

b' e Mustafa Kemal Pa!a Mekte 111 l~ 
toplanarak Derleme itlerinin fo 
lor kısmı üzerinde görütmü,ler .,e 
bu kısmın muhtelif mevzularJOI 
mektepler arasında payla~ıtlıt" 
dır. Her mektep kendisine ait 01•11 

kısım üzerinde halk bilgilerin; toP 
lıyarak Maarif idaresine yolh1•· 
caktır. 

Meseli. Kurtulut Mektebi e; 
lenme ve aile mevzuları üzeriıı e 
çahtacak, ve bu husustaki anaııe 
ve adetler tespit edilecektir. Difer 
mekteplerde doğum, ölüm, fılel" 
Irk ... Gibi mvzular üzerinde utr'' 
ıacaklardır. 

Maarif idaresinde toplana~ 
olan bu malzeme Vilayet Derledi' 
Heyetince tetkik ve elendild~ 
sonra Türk Dili Tetkik Ceıniyetl" 
ne yollanacaktır. Vilayet Deri~ 
Heyeti her hafta Pertembe günler' 
toplanarak bu itlerle uğr8.§llllaktl' 
dır. 

Millet 
mektepleri 

Çok fazla bir aIBk' 
giirilyor 

Gaziantep - Şehrimizde •' 
çılan 12 Mille~ Derıhaıt': 
si, yurtdatlar tarafından gfll 
terilen çok faz!a bir al ika 'f'' 
_ıünden tamamiyle dolmuş ve f.~ 
yerler kayth kimse1eri aJamc;I 
ğa başlamıt bulunduğundan r.f~~ 
r~f idaresi A ve B. kurslanna -' 
dershanelere tubeler açmak z.t' 
retinde kalmıştır. 

Bu tehacüm merkezde oJdııı
kadar mülhakatta da aynen ıı'e; 
cut ve MiJlet Mekteplerine veri1 et 
ehemmiyet ve gösterilen alaka lı 
ıeneden fazladır. _../ 

1600 muhacir 
(Baş taralı 1 incidt~-' 

Bay Ricai maliye bakanlığııı .
1 • 1 

Bay Şefik vardır. Dokuz Jcıf I 
olan heyet yarın T rakyada bİJ-, 
yahate çıkaca!< v~ iskan nunt 
larmı gezecektir. 1' 

Malkara, Çorlu, Hayrebolıı~ı 
kirdağ, Silivri, Gelibolu, Ace_., 
iskan mıntakasına tamameıı t9 · 
hacrr iskan ediJmi§tir. Bu ~ 
takaya iskan edilen muh 
miktarı 16.000 ki§idir. ,ır 

Bundan sonra gelecek nıt•h~e~· . ·ıV' lar diğer yerlere ycrleıtırı 

tir. ~t~ 
Komisvon muhacırları~ fib1 

iskan edildiklerini göreceC1 • i de 
bundan sonraki iskan yerler;: t<t" 
,.,5~d"'" ,.,,.._;r .. cel( ''E': TrakY• i 17it 
hacır iskanı hakkında urııuıı' ti" 

• 11 te .,., 
fikir alaca~-tır. Komısyo bit;rır 

katını kısa bir zamanda ıı•ttl•' 
Ankaraya dönecek ve iç ba rt-Po' 
ğma bir rapor verecektir. sııis1'§.J'' 
üzerine Trakvaya muhacır J<tıf• 
prop,-ram mucibince yapıl"/ 

~~· 
rıııt1"1' " Beykozlular bunu atarııa 50tt • 

b• }deJ1 I' 
Sonra yaptıkları ır go ·te ,,-ı 
güzel bir müdafaa oyunu 

1 osıılı'' 
k dar yeti oyunun sonuna a 

faza etmiılerdir. . -ı 
Anadolu - H,J~ ~ 

"k. cı .ıı 
Kadıköyündeki 1 111 tJil" 

maçında, Anadolu 1 -
3 

mağlup etmittir. 



• 
HABER - Aktam Posta11 7 ~ncl Kanun 1934 · 

~arınızı :=:. snım necoti 
den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 

dikkat, ciddi bir istikametle hazarlamr. foslolin necoti 
Çok kıymetli bir bebek gıdaaıdır. 
Bununla beslenen yavrular tombul 
kuvvetli ve neş'eli olur. F. T. 620 

llektrlk Badyatörii 
TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzirat 
il 

de 
VERES/}E SATJŞ 

. ~'iksek ikti at ve , 'iCaret 
~''tktebi Müdürlüğünden 
~tk 1 - 193 3 ~4 Te daha evvelki ders seneleri nibayetlerinde 
YGk ltbi11 ew·velce kısmı 1aai ve ali isimlerini taşımıı ve timdi 
det •e~ iktiaat Ye Ticaret iıınini almış bulunan kısmının alh · 
~t ''lılc tedriı müddetini doldurmvı olup mezuniyet imtihan· 
~iaa:• \'ermemit olan uki talebenin 1 Birinci Kanun 1934 tari· 
~& '" itibaren altı ay zarfında bir iıtida ile mektep idaresine 
tit '•cıat ederek mektep vaziyetlerini ve adru1crini ve imtihana 
~~tk iatcdiklerini bildırmeleri ve iıtidalarına dört tane fotoiraf 

'i1ltleri 

~\ 2 - Bu ıuretle müracaat edenlerin 1936 ıenesinin Eylill ayı 
'~:retinc kadar imtihanlarını behemehal Yermek mecburiyetinde 

<lırı 

"-sı 3 ...: Bu imtibınlınn alakadarların tedriı devrelerini doldur· 
hp1~rı .. tıribte mer'i olan talimatname hükümleri dairesinde 

'C.gı, . ' i! - J numaralı fıkrada yazılı alb aylık müddet içinde mek· 
'~lltı· •reıine müracaat etmiyenleria Ye müracaat edip te 1936 
"' Eyltıl aya nihayetine kadar imtib~nlarını her ne suretle 
-._ do oleun bitiremiyenlerio billbara imtihana girmek hakları· 
~ti ·~.~~ğı •e kayıtlarının bir daha yenilenmeme" üzere ıili· 
ı~rı ohmuı::_ t8047) 

~arlar U. Müdürlüğünden 1 
~-~lOQ •det Emaye takhdı bayi Jev:.ıası saha ahnaeaktır. Talıp. 
~,k11:111une ve ıartnameyi gördükten sonra pazarh~a iıtirak 
~)le b 'l.tre 10/12/934 Pazartesi günD nat 14 te % 7,5 temiaat· 

il~ "'tı''•bar Cıbalide Lcnıım ve Mübayaat Şubeıı Müdürlü· 
~at etmeleri. (8134) 

imal de San'at 
Mevaddı iptidaiyede: 

Birincilik ve tazelik 

Müstahzaf atında 
• 

Nefaset 
Fiyatla rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 senelik aynı saba üıeriude deTamh ve müte· 
klmil bir ç•hşma 1&yesinde (Çapa Marka) piriaç unu 
fabrikasmm elde etliği muvaffakıyetin mabıulQdilr. Halkın 
sıhhat Ye menfaatini düşilnerek, müıtabzaratının en fenni 
Yesaitiyle imaline çalışan ( Çapa Marka ) fabrikası iıtirik 
ettiği yerli ve beynelmilel sergilerde fevkallde altın madal· 
yalarla takdir Ye taltif edilmit ve daima sihbatini koruyan 
zevkini bilen muhterem halkın rağbetine mazhar olmuştur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru 
hakikat işaretidir. 
Bu sahada Y egAne Uz Ttlrk san'at 
eseri. 

Çapa ·Marka 
Müstahzar atı 

Kutu ye torba pirinç unları: 

Püre Ye çorbahk Mercimek ,, 
,, ,, Beıelye ,, 
•• ,, Patatea ,. 
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Yulaf 
Arpa 
Fasulye 
Bakla 
Nubut 
Mııır 

.. 
" 
" 
" 
" a-ramlak paket 

" 
,, 

" .. 
" u .. ,, 

" " .. .. 
" " Kapının beyaz biber 

Tuzluk " 

ve 
ti 

u 

" .. 
" 
n 
,, 

lcutu Karahiher 

" Kar mızı biber 

n larçın 

" 
Yenibahar 

,, Kimyon 

" 
Sahl~p 

" 
Zcncefıl 

" Karanfil 
Şişe 

• 

Beyoğlu Üçüncü sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Abbas efendi vekili Sa yit Cafer 
efendinin sclahiyeti haiz vekili &· 

vukat Bünyamin efendinin müd
deialeyh Sakız ağacında dedepol 
apartmanının altıncı katında mü. 
kim iken halen ikametgahı meçhul 
bulunan T odora nami diğer Kafi. 
na H. aleyhine açtığı 96 lira ala
cak davasının cari müddeialeyha

nın ibraz olunan iki kıta senetteki 
imzalarını inkarları istiktap icra 
edileceğinden bahisle muameleli 
gıyap kararının tebliğine karar ve 
rilmit ve yevmi muhakeme olarak 
tayin olunan 22 -12 - 1934 sa
at 10 da müddeialeyha Todoranın 

itirazla mahkemeye gelmediği tak 
dirde istiktapdan müstenkif ve 
vakialan kabul ve ikrar etmİ§ ad
dolunacağı malUınu olmak üzere 
muameleli gıyap karan tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (3498~ 

iyi t.raş olmak için bUtUn 
bı~akların fevkinde olan 

POKER 
PLA.Y TIRA.Ş BIÇAGl 

kullanmız. Ve her yerde arayınız 

77r:,·--· 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertaı\ 

Babıili, Ankara caddeai.J'jo,. ~ 
Telefon: 22566 

Sah günleri mcccanendir •• 
M 

DIŞ DOKTORU 

O beyt Sa it 
Fatih Karagümrük Tramvar, 

durağı No. 4 

Ve en nefis nltasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edilir 

1112 ve 11 /1 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş Kılıçali. 

Çapa Marka Telefon : 4033 7 

1 1 
Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Ihsan YAVUZ Feriköy: Birinci kısım mahal- Muhammen bedeli 

Kadın ve erkek terzisi lesi Baruthane caddesinde 36 ve Lira 

B
.. . kl h d . 36; 1 numaralı hanenin yan hissesi.. 1200 Mubadil bonosile. 
utün §I ar ep ora a gı· y k d 1 h. 1 d k. kı .. . d S 12 934 .. l H k h u !\'"' a ma ıza arın a ı ymet uzerın en - -

yınır er. er eseye ve er 'h. d d'd k · l 1 k ı kl"l · 
lb

• . . k tarı ın e tem ı en açı arttırın::. suretıy e satı aca tır. ate ı erın 
arzuya uygun e ııenızı anca h b d ld .. d d. b k · · d k' ak ı · ı 

d b
.
1
. . • mu ammen e e en yuz eye ı uçu nıspetın e ı pey çe eny e 

ora a yaptıra . ırsınız. .. ti (B ) (8163) . h k muracaa arı. . 
latanbul Yenıpoıta ane ar• 

tısında Foto Nur yanında Leta· 
fet hantnda. 

YENi ÇIKTI 

ilk bahar Selleri 

~ . "'· ! • ... 1,... . 

Günün F otografları 
Muhtelif gazetelerde çıka.o günün hadiselerine ait fo. 

tograflarla ıpor mecmualarmda gördüğünüz spor hare· 
kellerine ait fo tograflar yalnız • lstanbulda VAKlT 

Fiatı 75 kurut 
Dağılma yeri_ Vakit Matbaası ı. kOtUphanesin.de satılmaktadır. iP 

~ YENi ÇIKTI 

il gerek D ·· w .. •• ugumu 
Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

~ ~· Fiatı 60 kurut 
1 >'er· 1 

• VAKiT Matbaası 

b~)· :ENi ÇIKTI 
•h~ı·n p .,_ l ... 
~ S'.~O 011s1 

~ ... J 
~ '-b 50 kurut 

)'e .. • 
· • • V AKIT Matbaası 

Sıra SemH Mahallesi Sokağı Emlak Cinsi Hissesi Hisseye göre mu· 
No. aı No. sı hammen kıymeti 
1543 Beyoğlu Bedrettin Yaşmak aıyn-an 19 Ar•a metr-t 1 42 Tamamı 1050 T: L. 
1548 Balat Hacı lsa Mahkeme altı 21 Kagir dükkan üstü oda 1/ 2 500 ,, 
1553 Heybeliada Heybeliada Karanlık 1 Ahıap hane Tamamı 290 ,, 
1556 Küçükpazar Demirtaş Kutucular 61-63 Ahıap dükkan 1/ 2 1000 ,, 
1558 lstanbul Mercan Daya hatun imameti han üst katında 14 Kagir oda Tamamı 1200 ,, 
1559 Heybeliada Hcybeliada Eski değirmen yeni çmar 9 Arsa metresi 142 - 50 Tamamı 284 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle ihale bedelleri nakden veya gayri mübadil bonoıiyle ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayri 
menkuller 6 - 11 - 1934 uzatmasatı~larında müfteri bulmadığından ıatıtları bir ay müddetle uzatılmıştır. ihalesi 6 - 12 - 934 per
tembe günü saat on dörttedir. Alıcıların Galatada eski Kredi Liyone Bankası binasındaki satı§ komisyonuna müracaatları. (7701) 



r Okuyuculannuza bir hizmette b'u

lunmak gayesiyle bir "Küçük İlan
lar,. sütunu açıyoruz. Bu iIAnlarm 

satınna beı kuruı ücret almacak-
tir. Bu günden itibaren 9 gün içinde 

gönderilen küçük ilanlar gazetemize pa
rasız konulacaktır. 

Galatasaray - Fenerbahçe 
~~~~~------~~~~-

Fene~ mUdafaası Qalatasarayın bir akınını kesiyor 
Senenın en heyecanlı, en sıkı Biraz sonra oyuna giren Cevat 

futbol maçı, dün oynandı. çok devam etmeden tekrar dıtarı 
Galatasaray - Fener karıılaş- çıktı. 

ması meraklıların fıiibol zevkini 
tab:Jin edecek kadar gü ı !l oldu. 

Saat (3) te takımlar sahaya çık 
tıklan zaman stadyom çoktandır 

görülmemiı bir kalabalıkla hınca 
hınç dolmuftu. 

Galatasaray her zamanki takı
mını muhafaza ediyordu. Fener 
takımında Naci isminde yeni bir 
oyuncu sağ içte yer almıt diğer o
Yuncular eski yerlerini muhafaza 
etmişlerdi. 

Oyunun daha ilk anı, heyecan
lı hamlelerle başladı. 

Bir kaç seri karşılıklı hücum -
la rakipler yekdiğerinin kalesine 
indiler. Fener bu arada mühim 
bir fırsat kaçırdı. 

Sarı lacivertliler güzel yer tu -
tuşları, hesaplı pasları ile her an 
Galatasaray kalesini tehdit edi • 
yorlar. Tehlikeler ancak müdafa -
anın canlı oyunu sayesinde atlatı -
la biliyordu. 

Ferdi bir oyun kabul eden Ga -
latasarya hücumlan bir türlü in -
kişaf edemiyordu. 

Fakat yavaş yavaş oyunun mer
kezi sikleti Fener nısıf sahasına in
meğe başladı. Top ekseriyetle F e

ner kalesi önlerinde dolaşıyor. Fa
kat büyjik tehlikeler olmuyor, DU• 
na mukabil daha entrop olarak 
Fener muhacimleri Galatasaray 
kalesine indiği zaman, sarı kırmı
zıhlar büyük tehlikeler atlatıyor-

lardı. 
Oyun her an daha heyecanlı ve 

daha güzel oluyordu. Devre son • 
)arına yaklaştığı zaman oyun da 
biraz hızını kaybeder gibi olmuş -
tu. Top beş on dakika kadar or -
tada dolaştıktan sonra birinci dev 
re O - O- bitti. 

ikinci devreye takımların da • 
ha büyük bir hızla başlıyacağmı 
umanlar oyun başlar başlamaz ya-

• 

Fenerin oyunu birinci devreye 
nazaran çok bozulmuştu. Adeta 
beraberliği kabul etmiş gibi görü
nüyorlardı. 

Buna mukabil Galatasaraylılar 
her an kale önünde bir tehlike ya
ratıyorlar, fakat bunlar ya müda
faanın yerinde müdafaaları, ya
hut ta muhacimlerin beceriksizlik 

ve topu fazla ayakta tutmak me
rakından gol olmadan atlıyordu. 

Fenerin hücumları çok seyrekleı
ti. Devre sonlarına doğru Galata-

saray ikisi yüzde yüz gol olması 
icap eden 6 fevkalade fırsat kaçır
dı. Son dakikalarda Galatasaray 
müdafilerinden Lütfiye kim oldu
ğu anlaşılamıyan bir terbiyesiz ve 
münasebetsiz seyirci tarafından a
tılan tatlar ve Lütfinin kafası ya
rılması yüzünden oyun bir dakika 
inkıtaa uğradı. 

Ve bir kaç dakika sonra senenin 
bu en mühim oyunu neticesiz bitti. 

Tehir edilmiş maçlar istisna e
dilirse, dün lik maçlan birinci dev 
resinin son oyununu oynamış olan 
Galatasarayla Fener, devreyi ha
kikaten güzel ve heyecanlı bir maç 
ile bitirmit oldular. 

Fener takımı birinci devrede 

katli oynasaydı kazanabilecekti. . 
Fakat dün Galatasaray takımı i -
çin, hem çok iyi, hem de çok fena 
oynadı denecek kadar tuhaf bir 
maç oldu. 

Galatasaraylılar canlr, müdafa
aları topu kesmelerde ne kadar a
tılgan oynadılarsa, oyun ve sis
tem itibariyle de o kadar bozuk 
ve akılsız idiler. 

En tehlikeli anlarda topu kur -
taran müdafaa, hiç lüzumsuz yere 
rastgele vuruyor .. Yuvarlak meşini 
arkadaşına değil, tekrar hasmına 
atıyordu. 

Muhacimler, kale önünde ne ka
dar büyük bir gayretle oynuyor, 
fakat kale ötesine gelince, sanki 
ayakalr kösteklenmiş gibi, topu ta 
rakip müdafaa tarafından kapılın 
cıya kadar ayaktan uzaklaştırılmı
yordu. 

Kaç kere bir an tereddüt, Ga -
latasaraya büyük bir galibiyet te
min edecek bir golün yapılmasına 
mani oldu. 

Bilhassa bazı oyuncuların lü -
zumsuz çalım merakları, Galata -
sarayın avantajlarını büsbütün 
heba etti. 

Eğer, birinci devrede Fenerin 
biraz şansı olup ta, kaçan goller • 
den bir veya ikisi galatasaray ağ -
larına takılmıf olsaydı ... 

ikinci devredeki bütün haki -
miyetlerine rapen, Galatasaray 

mühacimlerini, bu oyunla mağ -
lubiyetten kurtaramıyacaklardı. 

Dün tamamiyle yanlış bir ta -
biye ile, k11a paslar ve çalımlarla 
oynayan Galatasarayın karşısında 
Fenerin futbol sistemi muhakak 
ki daha iyi ve tehlikeliydi. 

Fakat ne tuhaftır ki, oyunda 
canlı oynamaları sayesinde haki -
miyet daha ziyade Galatasaray -
lılarda kaldı. 

Hakem Ahmet Adem de bu çok 
zorlu oyunuıi zevkli bir maç ol -
masına, güzel idaresiyle en büyük 

nıldıklarını anladılar. 
iki tarafın da oyununda ina -

nılmaz bir durgunluk görünüyor -

istanbulspor kalecisi bir kurtarış yapıyor 

du. 
Top hedef siz vuruşlarla ortada 

dolaştı. Sonra, Galatasarayın ani 
bir hücumla Fener kalesine inme • 
si ve bir tehlike atlatması oyunun 
şeklini tekrar değiştirdi. Takımlar 
birden canlandılar. Bir kaç muka
bil hücum yapıldı. 

Bu sırada Cevat sakatlandı Ve 
oyundan çıktı. Fener 10 kişi kal
mıştı. 

Dakikalar geçtikçe Galatasara· 
yın hakimiyeti ve Fener kalesinin 
atlattığı tehlikeler fazlalaşıyor -
Clu. 

çok güzel ve rakibine biraz daha 
ağır basan bir oyun oynadı. 

Bunu da topu hiç ayakta tut -
madan uzun paslarla açıklara ge -
çirmesinden ve bu sayede yaptığı 
seri hücumlarda araması lazımdır. 

ikinci devrede (!O) kişi kal -
ması takımın oyununu tabii olarak 
bozmuştu. Ve bu yüzden ikinci 
devrede Fener daha ziyade bera
berliği kabul etmiş bir oyun oy -
nadı. 

Galatasaraya gelince dün bü -
yük bir fırsat kaçırdı. Feneri iyi 
bir vaziyette yakalamıştı. Bilhas
sa ikinci devrede oyunu biraz dik-

amil oldu. 
izzet Muhiddin Apak 

Eyüp - Beylerbeyi 
Beşiktaş - lstanbulspor ma

çından sonra oynanan ikinci kü
menin bu kuvvetli takımları bir 

buçuk saatlik kurun içinde baş ba
şa bir oyun oynamışlar ve daha a
ğır basan Eyüplüler 1 - 2 ka'Zan
mışlardır. 

jstanbulspor - Beşiktaş 
Genç takımları maçını da Be -

şiktaşlılar O - 2 kazanmışlardır. 
B. takımlarında Beşiktaş saha -

Y<;- çıkmadığından hükmen yenil -
mhtir. 

Beşiktaş lstanbulsporu 

2-0 yendi 
Dün Beıiktaı Şeref alamnda a

yak topu oyunlarına devam edildi . 
Alanın en ehemmiyetli oyunu-'b -

lan Beşiktaş - ·- lstanbulspor bi -
rinci takımları maçı saat on bir 
buçukta oynandı. 

Maç saatinin bu kadar erkene 
alınması <!ün de yazdığımız gibi 
her iki tarafın muvafakatiyle Tak 
sim stadında oynanacak Galata -

sarya - F enerbahçe maçına ıe • 
yircilerin yetiıebilmesini temin i · 
çindi. Oyunun bu kadar erken i -

lan edilmesine rağmen sahadaki 
mevcut tribünler adamakıllı do -
luydu. 

Maç ayak topu kurumunun bil
dirdiği saatte oynanabilseydi, 
(HABER) okuyucularına İnaçı 
dünkü çıkışında bildirebilecekti. 
Oyuna saat 11 ,30 d• hakem Ga -
latasaraylı Suphinin idaresinde 
baılandı. 

Beşiktat takımı hasımlarına 
verdikleri ehemmiyet dolayısiyle 
lik maçlarmm baımdan beri çı -
kardıklan takımdan kuvvetli bir 
kadro ile oyuna baıladılar. 

Buna mukabil İstanbul spor ta
kımında bazı küçük değiıiklik 
vardı. Kaleci Lütfinin yerinde B 
takımı kalecisi oynuyor ve epey 
müddettir muvaffakiyetle sol haf 
mevkiinde oymyan Fahri de sağa
çığa alınmıftı. 

Dün letanbul ~ bi .. :a..ntren-

manlı olsaydı, birinci devrenin .ilk 
çeyrek saatinden sonra on kişiyle 
oynamak talihsizliğine düttükleri 
halde hasımlarını yenebilirlerdi. 
Fakat hiç çahtmadıkları muhak • 
kaktı. 

Takımlar: Beşiktat: Şevket. 
Hüsnü. Nuri. Feyzi. Ali. Faruk. 
Fuat. Şeref. Cahit. Hakkı. Hayati. 

lstanbulspor: Hikmet. Sabih. 
Salih. Sami. Hasan. Aziz. Retat. 
Enver. Selahattin. lsmail. Fahri .• 

Oyuna lstanbulspor hücumiyle 
batlandı Bir iki paılatmadan 
sonra· Beşiktaı müdafaasında dö
nen top daha ilk dakikada lstan· 
bulspora bir tehlike geçirtti. O -
yunun ilk anları her iki tarafın 
·~irbirini denemesiyle geçerken 
!stanbulspor ortadan yaptığı bir 
hücumda Fahrinin güzelce şande
lediği top gol atamama.k hastalı -
ğiyle malul lstanbulspor hücum • 
ları taraf mdan neticesiz bırakıldı. 
Bu tehlikeyi Beşiktatlılar sağ ta -
raftan yaptıkları bir hücumla sa -
vuşturdular. 

Oyunun başlangıcı lstanbulspor 
hücumlariyle geçerken Reşat Be -
ş:ktaş defansında mücadeleyi ka • 
bul ettiğinden bir gol fırsatını ka -
çırdı. 

Bunu takipeden bir paslatmada 
Enverin 'lttığı nefis bir şüt gol post
tan avveşapley oldu. 

Oyunun bu anları lstanbulspo -
run enerjik hücumlariyle geçer -
ken Beşiktaşlılar hücuma geçtiler 
ve birbirini müteakip yaptıkları 
b?r kaç ilerleyişte lstanbulspor kar 
şılayıcılarını yordular ve hırpala
dılar. Bu aralık lstanbulspor ka
lecisinin ceza sahası haricinde to
pa el sürmesi üzerine hakemin 
verdiği serbest vuruşµ Şeref çok 
yüksekten avuta attı. 

Bu tehlikeyi hemen lıstanbulı
·ol müdafii Sahihin maça de-

vam edemiyecek derecede J 
lanması artladı\. Bu suretle 
bulspor on kiti ile oynaınak 
sizliğine uğradı ve ilk ele ıı 
ilk çeyrek saatinden nıaçın •~ 
kadar böylece oynamağa 
eğdi. Bu sakatlannıa dola~ 

'rıı Is tan bulsporlular Selahattı 
beke getirdiler ve dört hii' 
ile oyuna devam ettiler. .ı .. ut 

Buna mukabil: Bet~ .... , 
çok s'l:atli ve enerji ile oyfl 

ve hasımlarını sıkıştırmaid 
dılar. Devrenin otuzuncu 
sına kadar karıılıklı hiiC: 
geçen oyun devrenin ııi~'~ 
doğru Betiktaş hakimiyeti fi' 
girdi ve Beşiktaşlılar sai. ~e 1 
yapbklan ilerleyiılerin bırı; fi' 
devrenin sonuncu saniyesi~ ~(. 
yatinin ortadan aldığı b:t

0 
/ 

yaptığı bir golle devreY1 

bitirdiler. . ., ,1 
ikinci devre bqladığ1 ~ 

b·r r lstanbulspor takımında 1.1 
gunluk beliriyordu. Birin'~ J 
redeki enerji ve atak oyun~ 
geçerek topa geliıi güzel Mı 

k k ··d•rı· ve istemiyere ısmen mu tİ 

yunu oynamağa baılamıt bCJ 

yorlardı. ~ t,i1~ 
Bu oyun ikinci devrenıtı ~·'ti 

mmda devam etti ve kuVfe ~ 
liyen Beıiktat hücumları ,P 
amda lstanbulspor müdaf~ ' 
eak topu kurtarabilmekte 
beleye nıecbur kaldı. ~ 

Oyun dakikalan ilerler~ ı 
tanbulapor takımında yenı , 

nerji başlad_ı ~e birbiri ar~~ f 
tikta§ kaleıını ııkııt ı nag~~ 
tık yenilmeden kurtulmak 11,t 
la batla uğraımağa başla~~1J 
kat hücumlarından dileclılP 

b. · ·f d d diki • 1'r.i1' • ı ıstı a e e eme erı , ~ 
devrede de elde ettikleri bit ,.1 
fırsatını kaybettiler. Bu ~ 
lstanbulspor fırsattan istif~/. 
demezken Beşiktat takıııı1 )7İf , 
bir fırsatı gole çevirecek 
geliyordu. Nitekim sold~ 
liyen bir Betiktat hücu~ll ı/.~ 
de Beıiktaım bir tütüniı. . ~I 
tanbulıpor kalecisi topu •>?~~ 
edemedi kaçırdı. Dört S-f1• ~ 
cumcusunun şarjiyle H~Y~ ~f 
golü de yaptı. Ve Betıkt 
zanı~ını kuvvetleıtirdi. °" ,r 

Bu gol lstanbulspora ~ .. ıl 
b•'tiJV ~ 

gP.lmiş olmalı ki artık ll J" J 
vctleriyle hasımlarına 111 ~~ 
etmeğe ve mağlubiyetteıı, l' 

.,ııı LJ 
mağa çalıştılar ve devre fi'I>" 
yetine doğru da hakim 0 1• 
! <. ;;Ja.dılarıa da hiiclldl;~lıfi 
goJ atamamazlığı ve beC ·reı" 

--·,tı yüzünden neticeyi degı ,-lı' 
2 - O yenilmit olarak 
çıktılar. 1,,.ı 

ıetanbulspor kar,) 
bangddadı (it;. 1,.p 

Dün Beşiktaş ala11ııı . Je~ 
• ·ııc:J p ,J 

Beşiktaf maçının hırı l• o1~ 
k'k fşı v nin bir buçuk da 1 a . iııcle I 

tıldığı ve bu müddet ıÇld"i"/ 
şiktaşın bir gol yaprıılf 0 ıı"" 1 ~ 
ça saatin uzatılrnası 0 1:,J<il t r 
edilmesi için bir sebeP t.... r' ~ 

v• hakew t t• cegı ve bu hususun d• f ~l· 
runda bildirilmesi yolutı 5ııP 
bulspor kaptanı hakertı 
(gangılda) mııtır. fı"1 ' 

tu. 

... 
•O; 

ii~ 


