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lngiltere arasında ihtilif ! 

Gen"· · 
r ızcılerimiz, dünkü resmigeçitte büyük bir nwvallakıyet kazandılar. 

~~it resminde Türk · esnafları 
tıyük bir canlılık gösterdiler 

.. ~t Q~Yoğlu yürünemez bir hale gelmişti,_~yrama 
ttılen aliika Cümhuriyete bağlılığımızı anlattı 

1·-a Cümhuriye in on birinci :nldö-
t) I( lttlöu ame enın nümümünaoebetile yapılan geçit 

· re-amini dün yazmıtbk. iki saat aü· eııfa t• . k ' renge-çit reımi fevkalade olmuı, ..... ; a ın 1 oru yor. . billıuoa eanaf cemiyetlerinin ııe • 
~all çitleri çok alkıılanmııtır. Aıker -

•• Un layih . . . .h . I ıerıe mektepmer ve eınafın g~i-
goı ön·· ası ışçının ı tıyaç arını tine ait faza tafailitı da bugün ya• 

~lıııt • Une alarak hazırlanmıştır zıyoruz: ınevanuom.,, .. ı 
~d erı d'·L.. ------------••Q .. ij Oqp 

~tillç)· Ctet •l•ıı eGıeii karııh
lb•tıd 1 h.beı; • ~t&ııdaılara !U 

-.. . ~il~ h.ı etelinı: UZUn za
) 'tçıfeaiıı ı._ • •rlan.n 1 Kan 
~h' ........ . ' u-

C> ır telcild l1ııı cıdden koru-
"-lı . e çıJcı.., 

"rıeıilc ıaı:•Yet lı .. .,or: 
~ fetia)j ~etı, on bir 
~d·' 'bu lbille~e'f'cudiyeti eana -

ıını pek büyük bir memnuniyetle 
kartılar. 

it Kanununa dair Ankaradan 
bildirilen haberi kaydedelim: 

Yeni tefrikamız 

T: 5000 
Aka Gündüz'ün en 

Kral Fuat lngiltere mü
messilini istiskal etmiş 

Mısır Başvekili de mü-.. 
messili itham ediyor 

Mısırda, lngiliz mehaf ilile kral 
sarayı araıınd:ı b•r gerginlik hu. 
ıule geldiğini lngiliz gazeteleri 
yazmaktadır. 

İngilizce "Deyli Herald" ıa 
zeteıinin Kahire muhabiri bu va 
ziyete dair ıöyle bir haber veri 
yor: 

"Mııır f evkalide komiıer mu
avini Mr. Moris Peteraon, kral 
Fuat tarafından kabul edilmek is
temitse de kral kendisini kabul 
etmemittir. 

"Diğer ıihetten lngiliz f ev
kalide komiıerile Mısır bat
vekili Yahya Pata araıında da 
vaziyet gerıinlqmittir. 

Kral Fuat ve BQfveldl Yahya Paıa • 

Bqvelril, gazetecilere verdiği 
ıon bir beyanatında, İngiliz f ev· 
kalide komiserini, Mııır dahill 
ıiyaıetine olur olmaz müdahale 
ile itham etmektedir ... 

"Bu kat'i ve tevil kaJjul etmez 
bir meydan okuyuıtur." 

Kuduran bir genç kız 
Kendisini okuyan imamı ısırdı ve 

büyük iztiraplar içinde öldü 
imam hem tedavi edilecek 
hem hakkında takibatta 

bulunulacak 
Bolu'nun Gönem köyünde, pek 

feci bir vaka olmuttur. 

Burada, Ayte isminde gayet 
güzel bir kız oturuyordu. Delikan
iılardan birçoğu, kendisile evlen • 
mek iıtiyorlaraa da, o , hiç birine 
yüz vermemekte; timdi askerde o· 
lan bir gencin avdetini beklemek • 
te idi. 

' 
.. - - - - -ı _~kara Jelefonu .. 

Balkan ittifakı 
Konsey bu sabah Hari

ciye Vekaletinde toplandı 
Ankara, 26 (Telefonla) - Bal

kan anlatma miaalana dahil dev -
Jetler Hariciye Nazırlarından mü

teıekkil "Balkan itilafı konseyi,, 
bugün saat on birde Hariciye Ve
kiletinde toplanmıttır. içtimada 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüıtü 

~ On l>ir::c~ok lıaYirlar 

iktisat V ekileti lı Kanununun 
hazırlanmııt en ıon teklini, tetkik 
ederek nıütalealarını bildirmeleri 
için vekil etlere göndermiıti. Ve
ki Jetler, mütalealarmı Devlet Şu -

· güzel romanıdır 
Bu6ünden itibaren, sekizinci 

Ancak amcazadesi Ali köye 
döndüğü zaman ona varacak ve 
çiftile çabuiu ile meıut olacaktı: 

Anenin Ali ile müıterek bır 

~~~~· ~~~n-------~~~v~~~ı6~m:a:~~)~~~~~~~~~~~~~~ rtı.11 .._ telbiıı ed~ çallf&n vatan • b .
1 

· - • 
ı..~d~i:-~.:::;.:;li~i.i:~ Beşiktaş, 1ürkige fut o şampıqon.u ·~ · 

(Devamı 6 mada) 

Beyle Yunan Hariciye Nazırı M. 
Makıimos, Romanya Hariciye Na
zırı M. Titüleako ve Yugoılavya 

(Devamı 6 nıcıda) 
•flhilanizd11 okııyı111! 

t~ 'de~. b l k ""· '~i;~r:~1 """'?··. ••rn Şampiyon takım bugün saat üçte Istanbula gelmiş u unaca '~ eıı. •ıı' . e verılnııyor-
ti~· lerde f .~nın bir çok :ın ..• 
ınııe tıc:ı aur u 

tiii~· el>e>'ee Z&ın ette devanı et-
Li .. i •ı e•ııaf Ye i •?dır devam et

t ~t tetkil d~ı aayf •sı canlr 
''ileti a e •Yordu. 
İa..·ı tasında J>ek 

iitJc· ~·er ibuı çok çal, -
1 '~ede Çal, unan l•zetenıiz 1 
eııltı tnla tartı ' r,, lılenfaatine arının a • 

"erlbeden halle ~e .Patrona 
__...__ dılnııt olnıa-

c ··~-:-:~~ llıaınJıların 
~•lrı d Mezarİığı 
a .. ~ en: (Vi-Nu) 

'~"-· era ve he>'eccın ..,. ltodar . roma. 
~der eıt11e te.adiil 
~. I.~• ecede Wiizeldir. Pe 

:-tll)'uruz. 

193:ur;a:~ Yapılmakta olan Türkiye futbol fampigonaaı maçlarının finali dün gapıl""f, Befikttıf takımı lzmlr ıamplgonu Altay takunını 3-t generelt 
r. ue futbol fampiyonu olmuıtur. 

/ehrimizde FenerbahÇe Ue Galata Baray ar:Sında yapılan maçta da Galataaart1110-1 mağltlp ol111Uftur. Bu mtlflara alt gaZılar 5.lncl "1/1/tulatlır. 
UktD'/d ~ famplyona mOl"lan -n-.... betU Bu git . olan muhtelif •"""r mıntakaları mümeuUl eri belediye tarafından Derilen zf-,,ald. te llÖriUügo Or >- ,,_,.._e e rsaya ""1 ,,., 

8 . r. tadaki zat Bursa Vali3i Fazlı Beydir. . 
• efikta, 

81'0,!'cularının Bursadan hareketlerine dair olan telefon. haberimizle /ıtanbul nuntaka merkezı reislii.inin kar1_ılama h~ ~fClllara te6llği 6 ncı ıallf anuzda, ~ al( telgrı!lf. .. f!!Jr. ali(""'-'-*" 
.. . _, 
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Pariste ta lngilterede 1 

Bir kanun projesi
ne hücum ediliyor 

Londra, 29 (A.A.) - Dün dört 
bin kiti "ya bizim hümyetimiz ya 
onun kanunu. ıBunun ikiıinden bi
riıi ortadan kalkacaktır,, ibareai· 
ni havi yaftaları Trafalgar mey· 
danında şiddetle alkıtlamıtbr. 

lngiliz efkarı umumiyesinin bü
yük bir kısmı bir kaç baftadanbe
ri ihülrumetin avam kamaruma 
tevdi etmit olduğu bir kanunu taı· 
vip etmemektedir. Siyasi hürri
yetlere İngilizlerin ne kadar mer
but olduğur.u gösteren §İddetli bir 
propaganda efkan umumiyeyi a· 
yakta tutuyor. Bu kanun feıatçı 
tabir edilen propagandanın ten· 
kili hakkmdadrr. Muhalefet i~i 
fırkası azası bu ]iyihaya kartı la
tifelerde bulunarak: "Bu kanun 
liyihuı 1914 den evvel kabule· 
dilmiı olaaydı bizzat Batvekil M. 
Makdonalt dört harp .eneaini ha: -
piste geçirirdi,, diyorlar. Bu me
ae1o öyle bir ehemmiyet almrıtır 
kt M. Makdonalt bugiin milli itçi 
komitesinin ziyafetindeki nutku • 
nun büyük bir kısmını buna haı -
redecektir. 

Siyamda isyan çıktı! 
Ordu, kralın lehinde ve aleqhinde 

olmak üzere ikiqe aqrılmıştır 
Milli meclis ile 
kral arasında 

ihtilaf var 

Bir mektepte otuz üç 
talebe zehirlenip öldü 
Amerika büyük 
zırhlılara muhtaç 

Vqington, 29 (A.A.) - Ame
rika deniz harekatı reisi Amiral 
Tauaıiı beyanatında demiftir kiı 

Daha bir çok tale
benin vaziyeti 

ağırdır 
Dariiael&m, 29 (A.A.) - Ce • 

nubl Tanıanyika' daki bir im 
mektebinde Şark Oil tesmiye edi
len köpek balığı yalı yUzünden 
zehirlenen 33 talebe ölmüftiir. 
Mektep müdireaile daha birçok ta· 
lebenin 'fUİyetleri aiırdır 

Gazi Hz. bir nutuk 
söyliyecekler 

Londra, 29 (A.A.) - Röyterin 
reamen iatihbarma göre Siam kra· 
lmm tahttan feragatı henüz teey· 
yüt ebnemittir. Milli meclis ile 
kral arasındaki ihtilaf, ahiren mee 
liı tarafından "bir mücrim ida· 
ma veya müebbet hapse mahk.6m 
edildiği takdirde bu hükmün kra· 
lın tasdikine iktiran etmesinin za· 
rurt olduğu,, suretinde ceza kanu
nunda mevcut olan maddeyi tadil 
eden bir kanunun kabul edilmesi 
yüzünden çılamtbr· Kral, bu ka· 
nunu taadikten imtina ebnit ve 
bu hususta efkin mnumiyeye mU
raca•t edilmeıini i.stemiftir. Hü
ktlmet, millt iradenin anünde aeır
furu etmiye hazır ise kral dama· 
kammda lc:alnuya hazırdır. 

"Amerika miist:alıkem U11übah· 
rileri olmadıfmdan büyük çapta 
toplar tqıya'bilecek ve uzak müa
temleıkelerde dolatabilmek üzere 
ki.fi mahrukat götürebilecek ıe • 
milere muhtaçtır ki bu ıemiler an

cak büyük zırhlrlardan ibaret ola· 
bilir,, diğer taraftan bahriye müa
tetarı M. Hanri Ru.zvelt Londra 
deniz müzakerelerinden hiç hah • 
setmekaizin demiftir ki: "Ameri • 
ka bliyiik gemiler lehindeki battı 
hareketinden katiyen ayrılmak 
fikrinde delildir.,, 

Otomobil ve tayyare ile acele 
mektebe hekimler ve zabıtamemur 
lan aönderilmiştir. Geri kalan ta-

Jebe;;rn de ölmelerinden korkulu • 
yor. 

Bu blCliaenln esrarı anlqıbnca• 
ya kadar hüldlmet, bütün memle • 
kette köpek balığı yağmm iıtihll
kili yasak etmittir. 

1 
1 

Ankara, 29 - Reisicümhur 
Hazretlerinin pertembe giinü 
Mecliste irat edeceği nutka büyUk 
bir ehemmiyet verilmektedir. Gazi 
Hazretleri nutuklannda dünya va· 
ziyetine, haricf siyasetimizin muh
telif tezahürlerine Te önilmiiJdeki 
sene ~ükümetin yapacağı yeni ve 
mühim işlere temas edeceklerdir. 

--0--

T erfi eden müfettişler 
Ankara, 29 (Husust) - Güm • 

rükler Vekaleti ikinci amıf müfet· 
liflerinden Mahmut Nedim Bey 
bet inci smıf müfetti§lerden T ev • 
ti§lerden Aptullah Bey ikinciye, 
be§nci sınıf müfetti,lerden T ev • 
fik, Rüıtü, Pertev Bey1er dördün • 
cüye, muavinlerden Zeki, HulOsi, 
Necdet, Kazım, Suphi Beyler be • 
tinci ıınıf müfettiıliğe terfi edil • 
mitlerdir. 

Singapur, 29 (A.A.) - Slam 
hükameti tarafmden vuedilmit 
olan samiir dolayısiyle vaziyetin 
ne merkezde olduğunu anlamak 
çok müfldildür. Siam orduau, kra· 
lm lehinde 'Ye aleyhinde olmak Ü• 
zere ikiye aynlmıştır. 

· ~----------------~ M. Hltlere merasim 
Berlin, 29 (A.A.)" - Neırolu • 

nan bir emirnameye göre M. Hit • 
ler' e reamt seyahatları sırasında 

devlet reisine ve ordu bat kuman· 
danına mahauı merasim yapdacak 

ve hususi seyahatlarda ise ordu bu 
ziyareti resmen bilmemezlikten 
gelecektir. 

---0--

"Kısırlaşhrmak kafi değil, 
tecrit de lazım IJ 

Berlin, 29 (A.A.) - Dr. Zo-
o zel, Doyçe Saaytung' da yazdığı 

Amiral Tauaaig'in beyanatı Ja· 
ponJann tecavüz silihlannm azal
tılması hakkmdaki son taleplerine 
dofrudan dofruya bir cevap te
IAkki edilmektedir. 

Belçikanın müda
faası tedbirleri 

Casus Fransız· zabitinin 
mq~ah~esi, ~ 

, Belfort 2~ CAtA.J -::-~eJ>t 
bir deYlet lehine casusluk yap • 

malda müttehem levazım zabiti 
Frojun muhakemesi hafi olarak i· 
ki gündenberi cereyan etmektedir. 

Lehli casua Krauı çok mühim if • 
§&atla bu]unmuftur. Yalnız eski 

muhariplerin bir heyetine muha • 

kemede bulunmak müsaadesi ve -
rilmi§tir. 

--0---

Bir şilep yandı 

Faşistlerin Roma üzerine bir makalede kmırlqtmlan bir ta-

Brükae1, 29 (A.A.) - Kıral, 1-
aer muharebesinin hitırumı tez -
kir için yapılmıı olan merasimde 
önUnden geçmit olan muhariplere 
hitaben bir nutuk ıöyliyerek sulhu 
temin etmek ve harbin önüne geç• 
mek için Belçika arazisinin tama· 
men müdafaamu temin edecek 
batUn &4k~"ı tedbirlerin alnimuı 
lizım geldiğini eöylemittir. Mü9a· 
rilnileyh mitli müdafaaya ait ola
rak Parlamentoca tuvip edilen 
bütiin tedbirelerin tatbik ve icra 

Panama, 29 (A.A.) - Pana -
merika namındaki tilep, !iman da· 
bilinde tutüfmuf ve yangını civa • 
nndaki bet eve de sirayet ettire -
rek kimilen yanmııtır. yürüyüşü lam kimselerin ameliyattan aonra edileceğini ilave ebniftir. 

ltalya sefiri Çine gidiyor 150.000 dolarlık bir. zarar var
dır. 

Roma, 29 (A.A.) - ltalya, suiiatimalde bulunarak zührevi 
~Un Roma üzerine fqistlerin yU - haıtalıklan arttmnakta oldukta~ 
riiyü§ünün 12 nci yıldönümünü te- nı aöyiemekte ve bunların talıaf • 
sit ebni§tir. Bu münuebetle M. fuzbanelere kapatılmunu iate
Muaolini, an'ane mucibince, Ro - mektedir. 

Roma, 29 (A.A.) - R<Syter a· !=============== 
jammm bildirdiğine gwe İtalya -
nm Türkiye Bllyük Elçisi M. Vin • 

cenzo Çine ilk ltalyan Biiyük El -
çisi olarak tayin edilmittir. 

~!:!7~f :~f ~~t:;] : re!!!!!!!'!'!'!!!!!!!!,.!!!S!!!"!!!Q!!!!!!!b!!!!!!!!!!a!!!!!!!h!!!!!!!!!!!!e1.!!!l!!Iİ!l!ll!a~zll!!!!!!!!!e!!!!!!!!!!t!!!e!!!!!!!!-~ '!!!!!!e!!!'!!'!!!!!_r~ı!!!·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~l 
rafmdangelmitolan15binıpor· - 2: tı ne diqorlar? -
cu, Palatin tepesinin eteğinde eski ıa.-V•A•K•l•T•--M-ehme-•t•A•,•ımlllİıllB•e .. giıy•az--•P-ar.lame-•n•t•o-ılı•t•e•mı•e•rl•nl•n•••M-r•el•er•e--1--illl!llkmadt~-·me-ı•e•le•lerin--te.tkild-•,• 
Maxime ıırlc:mm bulunduğu yer • dığı "Slya1ı icmal,, u ıon gÜnler mu1&.. doğru gittiğini lıaret ederek, dlln için 
de açılmıt olan büyük yolun kü • telif 1lya1ı hareketlerini anlatmakta- flolru olan ölçilnün bugün için doğru 
!adıında bulunmu§tur. dır. olmadığını, bizzat bu ılıteml müdafaa 

--0---

Avusturyanın teslim et
mesi istenen tethişçi 
:Viyana, 29 (A.A.) - Fransız 

maılihatgüzan Hırvat tethitçisi 
Pavleviçin teslimini Yugoslavya 
hükumeti değil, Frans::l ı,··• "meti· 
nin istediğini A vuıturya hükQ
metine bildirmittir. 

ltalyanın 35 bin tonluk 
zırhlısı 

"lıanfla,. tatununda Sadri Etem 
Bey d• Framız BQfDtkUl M. Dumer
gln lıllkflmete ı.tlkrar oeTmek mak • 
ıadlle teıldldtı naılye kanununun 
de6lıtlrilmeıı ve bu ıuretle blr 00, • 
oeldle Mebuaan Mecllıinl kapamak 
ıaldlılyetlnln verilmeıl yolundaki. tek· 
lifini mepzuu bahıetmektedlr. Sadri 

etncek lıtlgenler ortaya atmaktadır • 
lar.,. - -

MiLLiYET - "Balkan mlıakı kon· 
ıeyl baılığıgle Ahmet Şükrü B., doıt 
devletin Ankarada niçin ıiyatl bir 
toplantı gapdığını anlatıyor: Harici. 
1111 Nazırlan, Belgrattaki konseylerin-

Etem Bey bu t•kllfin Ayan Mecllılnln de yalnız Yugoılavyanın ve Frama. 
de N muhtelli fırkalar armanda mu- nın ıuikast ıebebUe btıfına gelen f e • 
laaleleU• karıılandığını kaydederek lnlcete temaa etlnlflerdir. Şimdi lıe, 

bu muhalefetin, bir bCZ§vekilin Mecllıe evelden tayin edilen bir mülakatı kuv-

2 - Münakale meıelelerlnln tet -
kUd, 

3 - Turizme alt maeleler. 
4 - Balkan mUldlm armanda 

maddi Dil fikri temaılaruı takPlgeıl. 
ô - Balkan antantının ~aıııma tar

n için daha etraflı bir nlzamnmM ka· 
lem. alınması. 

6 - Balkan memleketlerinin hu • 
kuk ılatemlerlnln blrleımesinl temin 
için hazırlık. 

Ahmet Şükrll Be11, batiln bu görllı· 
ınelertkn çok iyi Mtkeler alınacağını 
femln ediyor. Mlıal olarak da, Afyon 
meseleıinde anlafan Yugoılavya Ue 
Türkiyenln eri§tiği neticeyi anlatıyor. 

Manevı ıahalarda da harsınuz 

müıurek olmıyacak, Balkan mUleUe
rlnln müıterek bir harıl doğmayacak 
fakat aramuda tan&§arak arlık biri. 

ı lier 

Hakkımızda Jll~~ 
him bir yaJl lltuk. 

ffttt''Bu 
Pam, 29 (A.A.) - • LIJ'rnaı 

,;ar.11 bildiriyor: Sen .. B~ a dhlrnu 
MI gazetesinde yıJdoP:it it, dü 
yısile yeni Türkiyeye knbu 
."r'Akalede diyor ki: . . iriOİ 'aunu 

''Y ddönümleri bırıb id 
t.d~yor. İtalyan rönea&ll'~~ lü '~ 

T .. k0 
• 

0 den dOI .. ~ •u ra ur ıyenm yenı 

dönümü .. lkiıi arasın~•~ d 
bir nokta var: kuvve~•. ,;ti d 
tikrarı Sakarya galibıo~ e ı 
abedesini süpürerek ~ 
bir Türkiye çıkardıfnıd"!, 

• t• M taf•" sene geçmıt ır. uı _1i19i 
vakitten beri, tıpkı Matot 
bütün hidiıelere yüıuek oJdt 
tinin azameti ile hak~ dil' 

Sen Briı makalesınill 
yerinde diyor ki: 

"Bu yeni devir Anadold 
sitnü garplılqtrrabil_. 
Tecrübe bundan ıimdidell 
bir cevap Yerebilecek d 
1erilemmittir. Ne olu,.. li. 
Mustafa Kemalin büyiik 'i il 
!erinden biri dütmanlatl ~ltiı Ilı 
mt bir bantmayı kabul l' fltt: 
onlarla Balkan itilafı 'fucıs bay, 
tirmi~ olmaaıdır.... ,...,./. . Ceç 

Recep bey S, 
evini gezdi 

Ankara, (Husuıi) -
kası Umumt Katibi R 
Sergi evini ziyaret etmif, 
ne Matbuat Umum Müd 

l.& 

Nedim Bey tarafından ' -·
filmittir. Recep Bey, gö ~1 ~: 
~en çok memnun kaldıjl ._••bta. 
mit ve sergiden çıkarkeo ".&.' :ı. 
bqarıcılanm "Mutlaka f'T Jı..77. lrÖr 

·ı lttı. lazım gelen ve yapılabı '~e 
fÜphe edilen bu iti batardl tduk 
vaffak olmak, herhalde l.. dtı ..• 
kartılanmağa değer bir ~ti'.'- llatı 
yerek tebrik etmiıtir. MııJfj tl ta 

ve Tuarruf cemiyeti t'-! , .. liaı 
büyük Sergi evinde açıl~; lll~!llü 
gi on bet ikinci teşrine P' tr na· 
vam edecektir. 

1 

1934 sanayi sergisile 
mem1eket hizmetine açı~I ~tı~i) 
ra sergisi yalnız yerli nıl~ iti lı bir 
gileri için değil, her sah' f.:" tlde '' 
giler ve toplantılar, aan;I ~:· li 
spor ve turizm hareketi~}~ 1~ıl 
memleketin modem biri!,-.._;~et 
lacaktır. .I'~ )o .. ,, 

Almanya ile A el',!;. bııb ... 
arasında zeplin s ) / ı~rı~i > ·•aıı· 

Vatington, 29 (A ~11'-tıl'or} 
man Zeplin fabrikası -~~"~l'd il: 

tor Ekner Amerikanın ~l>o~rıl 
setini tespite memUl' 1' .;,. İl) l>i~~· 
kabili sevk balonu in~>')': 1 

etmİ§tir. Doktor E~~ ı 
ile Amerika araamd• i,I.) lh\is 
Zeplin hava münak•I'. ~! l 

imkinlannı anyacatıtıt~ ~ 
leyhin fikrine göre JtJ1P ,,-_ ~ l>oku 
merikadan ikişer b~°j,1"' !de he 
bu hava hattını tell1111 ~·•ıL ~li , 
• ntı b' 

tır. ,d•ı":..-'· •teı 
Yakmda Bermüt • ~ ttt' tc~ 

hava merkezi tesiı ol~ . • 
sayede Nevyork ile ~jıd' ~et0j 
daki uçuı altı saate 1 ,tJ ~ hll J<, 

~tte k 'P•c 
Otomobille ss• ~ hll ) 

k·ı ... etre •tllhltı 
1 Oı•• / ~"d 

Peıte, 29 (A.A·) 1"1 • ,;ıtrj d~~ 
yarıtç111 Karacio1ı. rıJ ~ ~"ıl, .. 
bir dünya sürat rek

0 
,.tt' iit't 

tir. Mumaileyh ıı\,ir ı 
metre 885 metrelik 

Cenova, 29 (A.A.) - 35 bin 
... hacminde Vittroio ismindeki 
mrhh bükumet memurları hazır 
olduüu halde merasimle tezgaha 
konulmuştur. 

hükmetmeıi endiıeıinden doğdu -
ğunu anlatıyor ve ıöyle devam edl · 
yor: "'Fransada bu düfilncentn yer 
bulmaaı, na bayük dava8ını siyası hü· 
rigctler teşkil eden bir cemiyet i~inde, 
aarip görünebilir. Fakat hdd'iıelerln 

eereyanını, ııakalcıruı , oluı tarzlanm 

veden file getiriyorlar. Bizim menabi· 
imiz lıenüz dört Hariciye Nazırının 

neler görüıeceğini kate surette bUdir
medise de, Yunanistanın yarı resm1 
Le .Uessager d' Athene gazeteaine uö· 
re, müzakere ruz.namesini ıu madde • 
ler teıkil etmektedir: 

birimizin hakiki kıumetin.l anlıgaca • 
lu dlpr. ..ı,tir. 



un alirii~ ;; H~ • 
..... ~~. 

banlışlı uındel---er 
ilet ftraatt L_ 

•~'-I a KUrulan baıma 
"ClK ardan n 1 mi ... · · ası usanç getir-
~•, ıcap tt'k tuk. e ı ·çe yazını§, dur· 

Bu tahta 
al 1 yapılar hem pahalı. 

o uyor· h d h' • 
lrnuyordu ' em e ıç zevk· 
' diink" b doğruıu ... Çok tü • 

huld: b'ayraın münaıebetile, 
ır zevk de"'i 'ki'"' nu törd"k g fı ıgı ol· 

danlar u • Tak kurulmadan 

ii •üıle~e:~ ıokaklan başka 
d ın Yolu bulundu. 
arı dola 

l&kin Yı pek menınu • 
de tarar gdene de eıki fikri • 

e ec .... 
aL1 egız· B"t" b °"\llat • u un u 
lr bir leylere Yapılan maa • 
"k araya t' . 
u tehirde ge ırılmeli; her 
•uı bir nasıl merasimlere 

da le'- ?1eYdaıı varıa b l l{l'llıl .. , ura-
lrıalrdır ... ;;te~elatiyle .ya • 
Ya '·"t . k ılle lizımıa 

1. ~ 8•r b' ' •dir "' ır tane b' . 
• ı olcsa ına ettır· 
~a~ı Yap, boz, Yap boz. 

~ z, heın .. 
. eyıe, •eL • ıuzeJ değil.. 
ı o -ı- nrın b •esen f u •derki .. ı ı d ae eı1 sua e· 
i. olayııiyle er~=~ farklı ol • 
'i kın hoı una 

alrııı b· 
Ilı" ır cihet 

flıt-: ~el'\'erlerin ~l~e~te bütün 
hay eyda.nJa •ınırıne bat • 
C "'klardak' ra aıılan kırını-

. 'çen •ef ı Yanlıılıklar' 
l•eher er heled. .. 

lr old ı:le fıarlar~Ye ıeçkisi 
er d Ugunu naııl ha· 
d e lektarl Ya:ı:ııırıbın B 

e, t. llJaYntı. · u 
il.atlan ~ h,lkın •. • Eıninö-

rd '''r1-td tC>ılerı' .. .. 
ı ... 8 a onu· 

ı u, ı...~ ae._ 
~~ı~~···· 0~~!•, \iç .. Yanlıı 

HoruJüp • ç tun ~"d tiin ev. 
llJc]' • u d 1 ll'ılnı~d· et e na· 

Ş:tr\d' ı, ktıyo-
• 1Ye k 
ı la.raf •dar 8 

, b~aı} 'lldarı '- 1 eyoilu •eke. 
an il~ ı an taheJ"J 

gördük •ıdard b' a ar. 
· ıtı·· a ır ka ı~e ~ 1 u k· 1 ç Yan. 

duk a t1tti al up ere biniyor 
' 8 IJ> ca , 

du unun t •• Yırtıyı veri-
l ... ıir Clırı de g" ··ı·· 
arırıı k a., ,. .. 1_ oru u-a. llr11:çe • a ,, l'rıecL Yı dog"'ru 

"'Ytn °urt · . li l lttıttr •nı., gibi b. a. hu)(° " ır 
•!l)"• ı, o' 

l.ı c,.,, ı:;lt tide 
tıd· oJ,~k ıu mıara.ın 

ı def Raliba: 
~larsa 

hane halkı 
~ 11tiliı or rakseder elbet! 
ı hir du'llnd 
de ''t~lbit '''-·· a, Yükıek rüt-

"'llke "UçüJc ta İ liaıbu t,, tabir' . nk,, Ye· 
'-ırl ki bu .. •nı kullan • 

~lı IOz 1· ~ttJ ~.,. 8 • o ıaanda 
cır._ er koptu Undan dolayı 
ttu il!, lahi; liatti, Yanıl • 
11\~;·li nıeateiinden ol· 
il , ıler d'J 
R•liıc ' ı lerine ''H 

or}, e,, diyot} aıınet· 
d, .... t·· Biz ise ar, dokunduı-
1'\tı •trtrıııa ' en kala halık 
. "• Yilnhtlar •-"'k 
ık1 ~n e-

teat f 
e endirn , 

\iıas 
.~ahkerne .. 
~ar 1 sının 

oJcu ar arı 
ıunc 'h e u ı · · hetoi lııaı nıahk 

~)· n •attı)(} eıne -
L .. \'e Sijı &11 tespit ed' • 
oıre eyrnan . . ı 

t •ene h ıırnınde iki 
Ceıaırn apse 't'e 106() ı· 

a rtıahk\j ıra 
et . hl olınuılar-

oırı •atına 
1'a, k ve · 

~'Pıe ıtrıP&falı Zek' ~c;rn~kten 
b blahkQ . ı e hır se-h }\.izden ~ edılrniıtir. An-
'~d ast&land ... . 

t
.ı..~ ~e"kuf k •,gı ıçin 
d ;:""....._ a caktll' 
e biret Ca.ıt, Nurt Dl. 

''"dır. aene hapse ırı&bk~ 

HABER - Poataai 

1 opkapıda bir eve gecelelJİn beş 
taarruz etti qenç 

.Mütearrızlar adliyeye verildiler 
.. G.eçen gece ~ T opkapıda bir 

badıse olmut, Halise Hanım is· 
minde kocalı bir kadının evine bet 
delikanlı kapısını kırmak suretile 
taarruz elmit fakat mütearrızların 
hareketleri yarım kalmıttır. Hidi
ıeyi anlatalım: 

T opkapı civarında evinde sığır 
keımekle tanınmıt lbrah:m efendi 
isminde birisi Topkapı dıtarısında 
Tekkeciler mahallesinde altında 
büyük bir avlısı olan bir ev kirala· 
mıttır. İbrahim Efendinin bu evi 
kiralmaktaki kaıtı evin avlıaında 
geceleri aığll'. kesmektir. 

Bir hafta kadaT evvel Halise 
Hanım isminde bir kadına da bu 
taraflarda bir ev lazım olmu§, te • 
sadüf eseri olarak kendisine bu ev 
tarif edilmiıtir, gidip bakniıı ve 
nihayet bet liraya pazarlık ederek 
e§ya)arını tqıyarak kocuile be • 
raber buraya taımmı1lardır • 
Fa.kat tatındıldarı günün ak • 
-nllllUl9UllBttım1UltiAJUkiWWWWIUl9fUutllllllUdllll!ttHR19lftlmllllıa&NfUlll 

Maliyeye memur 
alınıyor 

Şimdiye kadar birçok maliye 
tahail ve tahakkuk tubeleri bat 
memurluktan vekaletle idare o • 

lunmakta idi. Vekaletten gelen 
ıon bir emir üıerine, kadrosu ta • 
mamen doldurulmaktadır. Bat 
memur vekilliklerinin yerine, Ga· 
lata, T opbane, Kulekapı, Eminö • 
nü, Y enicami, Hocapaıa, Taksim 
ve Galatasaray gibi varidatı fazla 
tahakkuk ve thsil tubelerinde ça • 
htmıt hukuktan, mülkiyeden, yük· 
sek iktisat mekteplerinden mezun 
tahakkuk ve tahsil tubelerinde ça• 

mektedir. Vekil et yeni tayinleri 
taavip etmiıtir. 

Difer taraftan verilen l>ir ha· 
bere ıöre hükUmet martta Millet 

~ecliaine 935 bütçe projesini tev· 
dı ederken Maliye Veklletinin ye-

ni teıkilitı ve mali itlerin daha 
düzgün gitmesi gayesine matuf 
mühim bazı liyıhalar aevkedecek· 
tir. 

Moda - Fenerbahçe 
tramvayı 

Kadıköy, Moda, Fenerbahçe 
tramvay hattınm açılma merasimi 
b .. 

uaun. saat on altıda yapılacaktır. 
M~r~ı~e birçok kimseler· davet 
edılmııtır. 

-0---

Peşte elçimiz 
Peıte Elçimiz Behiç Bey d .. h. . , un 

fe rımıze gelmittir. Refikasının 
vefatı dolayısile mezuniyet alan 
Behiç Bey, bir müddet 'ıehrimizde 
kalacaktır. 

. ~erhumenin cenazeai dün T eı· 
vıkıye camiinden kaldırılarak aile 
kabriıt&nına defned'l . t' ı mıı ır. 

iş ha nkası umum 
müdür vekili 

!ı .Bankasının lıkenderiye !U • i 
besını tef tit etınek ·· M · d uzere ısıra 
gı en Jı Bankası Uınum M"d"' 
Vekiı• M u ur 

§amr, eski kiracı İbrahim Ef. koca 
bir sığırla ve sarhoı bir halde eve 
gelmiı, yeni kiracıları görünce: 

- Oh, ne iyi oldu, ıi • 
zin geldiğiniz beni çok se
vindirdi. Artık rahat rahat itime 
bakabilirim,, diyerek sığırla içeri 
girmit ve hemen bıçağını çekip 
hayvanı boğazlanııttır. . 

Halise Hanım, evinde kaçak 
sığır kesildiğinin farkında değil • 
dir. Ancak, bir evin geç vakit hay• 
van kesilerek berbat edilmesinden 
dolayı çok fazla kızmakta ve fa • 
kat sesini .çıkarmamaktır. 

Halise Hanım bir gün ça111 -
ya çıkını§, tanıdıklarından biri 
kendisine evinde kaçak et kesildi· 
ğini tayet hükUmet haberdar olur· 
sa kendisinin de batına çorap örü· 
Ieceğini aöy)emiıtir. Halise Ha· 
nım ba§ına bir beli. gelmesinden 
korktuğu için lbrahim Efen
dinin gelmesini beklemeğe 

batlamI§tır. Aktam olmuı lb
rahim eve gelmit ve Halise Hanım 
hemen aıağıya inerek artık evinde 
hayvan kesmemesini, kesecekse 
batka yer bulmasını söylemiıtir. 

İtte bu ıuretle Halise Hanım 
ile İbrahim Efendi arasında, bir in 
fial haı amııtır. Halise Hanmı 
oldukça kincidir. lbrahim Efendi 
infialini Hiliıe Hanımın genç 
liğile teskin edebilmek arzusuna 
kapılarak dört gün evel gece yarı-
----~ .... --m•ı-wwwmmm11 __ ____. __ _....., __ ...,_ 

Kıvllcım ve yangın 
Dün sabah Sultanahmet, Emir· 

ıinan mahalJesinde Akarçeıme so
kağında Lem'i efendinin evinin 
üst katmda oturan Aliye Hanımm 
odasında mangaldan ııçrıyan kı • 
vılcmılardan yerdeki parçalar tu· 
tu§muı ve ev yarı yanmıt bir halde 
söndürü)müf tür. 

Bir yangın daha 

Fenerde, Cafer mahalleıin'C.le 
Doğancı sokağında Hayri Beyin 
14 numaralı evinde oturan amele 
Hulusi efendinin refikası Bedriye 
hanmım odada bıraktığı mangal -
dan sıçrıyan kıvılcımlardan yan • 
gın çıkmıt ise de komıular tara • 
fından söndürülmüıtür. 
Bı4;akh ihtiyar 

Demirhon mahaleainde bir JN. 
lübede oturan 62 yatlarında Tahir 
üzerinde bir bı~ak bulunduğun • 
dan yaka1anmı~lrr. 

Eve taarruz 
Kirkor isminde birisi Pangal • 

hda Bilezikci sokağında 133 nu • 
maralı evde oturan Madam Despi· 
nanm evine gitmif, ve alacağını a· 
Jamadığı için evin camlarım kır • 
mak istedi;;inclen vııı kalanmıttır. 

Yeşil Hilal gençlik 
teşkilatı 

Türkiye içki aleyhdan 1ıençler ce
miyeti umumi katipliğinden: 

sına doğru yanma aldığı, Kıpti A
li, Hüseyin, Nevzat, ve Salahittin 
ismindeki arkadatları ile kadm· 
cağızın kapısına dayanmııtır. Bu 
sırada Halise H. ın kocası Sa· 
lih Ef. de evde bulunmaktadır. 

Fazlaca aarhot olan bet arka -
dat evvela Hiliıe Hanımın ka· 
pısını çalmıtlar ve içeriye rirecek
lerini ıöylemiılerdir. 

Hiç. tanılmıyan bu gece misa • 
firlerine kapının açılmayıf li dıtar· 
dakilerini daha fazla sinirlendir • 
mit ve kapıyı kırdıkları gibi içeri· 
ye dalmışlardır. Bu esnada Halise 
Hanım da: var kuvvetile yay_• 
gara ya batlamıtbr. F eryatlan, 
Takkeciler bekçiıi Mehmet Ça • 
Wf duymuı ve derhal kotarak mü· 
tearrızlardan Hüaeyini ele geçir • 
mitse de diğerleri kaçmıttır. Ka ·• 
çanlar bilahare yakalanmıtlardır. 
Hepsi merkez jandarma bölüğü 
tarafından adliyeye verilmiıtir. 

Seyyar esnaf 
belediye 

ve 

Caddeleri ve meydanları İf gal 
eden ıeyyar eınafın kamyonlarla 
toplanmasına devam edilmekte • 
dir. Belediye bu ıuretle zaman, 
zaman seyyar esnafın toplanması 
çok iyi netice verdiği kanaatinde 
bu1unduğundan belediye zabıtası 
memurlan bu tekilde mücadeleye 
devam edeceklerdir. 

Buğday fiatları yükseliyor 
Son zamanlarda hariçten olan 

fazla talep neticesinde buğday ve 
arpa ihracatımız fazlalaımakta • 
dır. Bunun neticesinde fiatlarda 
mahsuı bir yükselme göze çarp • 
maktadır. Bu yükselme bi'lhaaaa 
buğdayda daha fazladır. 

----o-

Memleketimize gelen 
ecnebi gazeteciter 

Bükret gazetelerinden "Uni • 
veraul,, gazetesi aahibi ve baımu • 
barriri eski Nazırlardan M. Stelia 
Popesko gene aynı gazeteden mu· 
harir M. Ferman ve ''Dimineatza,, 
gazetesi sekreteri M. Liva Nasta 
"Rec;~karol,, vapuru ile Roman • 
yadan tehrimize gelmif ve Anka • 
raya gitmitlerdir. 

Ankarada bugün toplanacak o • 
lan Balkan konseyi müzakeratmı 
takip edeceklerdir. 

İtalyan seyyahları geliyor 
Önümüzdeki per~mbe gü • 

nü limanımıza gelecek olan 
"Volkanya,, transatlantiği timdi • 
ye kadar 9ehrimize gelen ltalyan 
seyyah kafilesinin en büyüğünü 
getirilecektir. Gelecek ıeyyahlann 
say111, 1750 dir. 

Ge1ecek İtalyan seyyahların bü· 
yük bir kıımı memurdur. Arala· 
rında bazı yüksek ıahsiyetlerin, 
fatist mebusların da bulunduğu 
söylenmektedir. Jta)yan ıeyyah • 
)arı lstanbuldan daha bqka bir 
yere gitmiyecekler, buradan tek· 
rar ftalyaya döneceklerdir. . . ı uammer Bev d.. balı • ........_ ~ı unaa 

.... ittir • .; ... 

Cemiyetimizin senelik toplanbsnu 
9 İkinci teırin cuma ıünü saat 9.30 da 
lstanbul Halkevinde 7apılacaktır. Ce
miyetimiz azasının mezkur ıün ve aa• 
atte Halkevinde bulunmaları rica olu· 
IMlrt 

Ge1dilderi vapur, dünyanın en 
büJ.iik vaRurlarmda blricllr. ,_. '- ---.J 

s '! 
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60 bin haydut bulu
nan memleket! 
Mançuride faaliyette bulunan alt

mıt bin haydut mevcuttur. Bu rakam 
Mançuride iyi bir nazarla karıılanmak ı 
tac1ır. Çünkü iki ıene evvel haydutla· 
nn adedi üç yüz bini bulmuıtu •. 

Sovyet Ruslar Japonlan Çin hay• 
dutJarını istedikleri gibi kullanmakla ' 
itham etmekte ve Uzılk Şark demiryol• 

larma yapılan hücum ve tecavüzler ile 
bu iddiayı isbat eylemektedirler. Di- ' 

1 

ğer taraf tan Japon hükumeti de Sov· ' 
yet Rusyayı, Mançuri hükumeti aley· ' 
hinde haydutlan kullanmakla itham 

ediyorlar. Acaba doğru söyleyen kim· 
dir? Çin haydutlan iki büyük kııma 
ayn)ır: Siyasi haydutlar ve profesyonel 
haydutlar. J 

Siyasi haydutlar, 1931 ile 1932 se
nelerinde, Japonya aleyhine harbe it· 
tirak eden Çinin eıki askerleridir. Bu 

askerler, Çinin Ma Cianscian kuman• ~ 
dası albnda bulunuyorlardı. Japon a ... ~ 
kerleri tarafından ımağlup ~dildilderf 
zaman Sovyet Rusya hududuna iltica ! 
etmitlerdir. Bunlann bazılan elye-nn 
Mançuride faali,ette bulumnaktadıı: 1 
lar. ;i 

• 
Prosefyonel haydutluk İle, Mançu• 

rinin en eski bir ananesini teıkil eder. 
Bu haydutluk Mançuri kıtasınm ea 

uzak mıntakalarında, yani Khingan, 
Jehol ve Şarki Çinde doğmuıtur. M&t1 

deniyetin eserleri ve hükumetin otori• 
teai, bu mıntakalara henüz girmemi .. 
tir. Haydutluğun yuvuı bu mmtaka• 
Iarda bulunmaktadır. En kuvvetli olan 
adam, bu mmtakalarda hükümdar ola
bilir. Zayıfolan kabileler bu kuvvetli 
hükümdara itaat ederler ve cizye de 
nrirler. 

Oç uır nvel Çinde hükümdar ha· 
nedanı ıülaleaini tesis eden eıki bit' 
haydut idi. Bu haydut, Murhaci namın• 
dada Muncen kabilesinin reiıi idi. Hay• 
dutlar, her zaman Mançurinin mukad. 
derabnda büyük bir amil olmuılardır. 
Tian Tıolin, namındaki meıhur ihti
yar marefal 1911 aeneıinden 1928 
senesine kadar Mançuri ve ıimali Çia 
bir haydut idi. 

Mançuride bunlardan maada daha \ 
bir takım haydutlar mevcuttur. Japon
lar bu gibi haydutlara dindar haydut 
nammı vermektedirler. Bu haydutlar 
derniryollan ile metırul olmıyorlar, çün-
kü o kadar kuvvetli değildirler. Bun• 
lar eski silahlarile mücehhez olarak, 
en zayıf mahallere ansızın hücüm eder• 

ler ve bulduktan serveti cebren alırlar. 
Bazı mutaassıp adamlar bu &"İbi teca
vüzlu karfumda bulunduk.lan zaman 
buna "Allahm cezası" diyorlar. lıte ba 
sebepten dolayı bu 1ıibi ıalölere din
dar haydut tesmiye olunmuıtur. Bu 1 
haydutlar çok tehlikelidirler. İ 

Uzak Şarkta medeni haydutlar da 
1 

mevcutttur. Bu haydutlar, Amerikada ' 
faaliyette bulunan Gan1ıate.r'Jerin eti• 
dirler, Bu haydut sınıfı, Mançurideki ! 
ıimalann tesirinden doğmuıtur. j 

Harbin'de haydutluk tabii bir le)' 1 
gibi görülmektedir. Japonya hükume- ' 
ti haydutlara karfı iki siyaset takip et• 
mektedir. Bir taraftan Mançuride asa
:riıi temin ebnek i_çin haydutlar ile 
ıiddetli bir mücadelede bulunmakta ve 
diler taraftan. dahi kendi siyasetini 
yürütmek için onlann hareketlerine 
müsamaha etmektedir. Uzak Şark de
miryollanna yapılan hücum 'Ye teca
vüzler Japon bükUınetinin haydutlara 
gösterdiği müsaınahanın bir neticeıi· 
dir. 

Ba sistemler dolayısile Vl•diyostoli 
limanı eski kıymetini kaybehnit, buna 
makabil Japonyanın Şingtun'daki Dai. 
ren limanı ile Korea'nın Kyoyo limanı 
ticarette büyük ehemmiyet kespetmiı
tir. Bu1ıün bütün Mançurinin ihracatı 
bu iki liman vasıtasile yapılmakta

dır, 
• 

Netice itibarile Japonyanna barin.• 
kü bedeli, Mançurinin emniyetini nor
mal bir hale getinnektir. Japonlar, lıa:rı 
dutlar ile büyijk bir mücadelede hulu.· 
nuyorlar. Japonlar lııu lıl!ydutlan •P. 
turap albna aJcbklan aün Mançuriyi 
filen elde etmit olacaklardır. 

"İl ~~opolo d'ltalia, .--........... 
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No.32 r .. v.ai:aii·; .. i5"tia·i<··F;;;d·r .. f .................................................. paint (pent) boyamak, f BUyUk macera, aşk ve harp rornan,!..._-J 
pale (pel) toluk • e 

T omson, Çamlıcadaki zabitin takip 
olunmasını emretti 

pant (pent) tolumak "Seni zencirde görmeden öliJrS 
Papa (papa) baba \ 

Paper (peper) kağıt .. •• k "'•d k f 
Parente (perente) ana babalar gozum 3ÇJ gı ece • ,, 
Part (part) parça latnn 
Party (parti) heyet, cemaat 
Pau, (tu pas) geçmek 

(Tomson) ve (Mıgır) derhal 
apartımana girdiler. (Sabahat) 
onları güler yüzle kartıladı. lngi· 
liz hafiyesinin fazla oturmağa vak 
ti yoktu. (Sabahat) üç gün zarfın· 
da Çamhcada gördüklerini ve işit· 
tiklerini birer birer anlattı. Ancak, 
evvelce (Mıgır) ile buluıtukları 
zaman §U kararı vermiılerdi: Çam 
hca civarında: kaçakçılık yapan bu 
zabite, b~r lngiliz mmtaka çavuıu

nun yardım ettiği söylenmiyecek· 
ti. Söylenirse, ÇAVU! derhal .tebdil 
edilir, zabitin vaziyeti bir gün için 
de tehlikeye düıebilirdi. Zabitin 
tehlikeye dü§meainin onlarca e· 

hemmiyeti yoktu. Zaten onlar da 
zavallıyı kafese dütürecek değil
ler miydi? Fakat, (Mıgır) tarassut 
ve tecessüs günlerini uzatarak da
ha fazla para çelanek iıtiyordu. 
Bunun için meseleyi İngilizlerin 
gözünde büyültmek ve(Tomaon)u 
oyalamak lazımdı. (Sabahat) iza· 
hat verirken, (Mıgır) aağ katını 
kaldırarak Sabahati ikaz etmiı ve 
ona sabahleyin verdikleri kararı 
hatulatmak istemitti. Zaten (Mı
gır) meseleyi fngilizce olarak ve 
büyük bir mübalağa ile anlatıyor
du. 

(Tomson) derhal vaziyeti kav· 
ra.mıı iıküzar bir zabıta memuru 
tavriyle: 

- Mrgır, §İmdi senin yanma iki 
memur verece;;m, Sabahat Hanı· 
mın tarif ettiği zabitin evini on 
beı gün muntazam tarassut ede
ceksin ! Memurlardan biri münha· 
sıran zabitin her gün nereye gidip 
geldiğini ve kiml~rle temaı ettiği· 
ni öğrenecek. Diğeri de eve gelip 

gidenleri takip edecek. Bu takibat 
o derece mahirane olacak ki, kat'· 
iyyen kimseye takip ve tece11üı e· 
dildiği hissini vermiyeceksiniz. Bu 
hususta tespit edeceğim en ufak 
bir hatanızı bile affetmiyeceğim ! 

Dedi. Sonra ayağa kalkarak 
,(Sabahat) in yanağını olqadı: 

- Sen lngilterede doğsaydın, 
me!hur bir kadın olurdun! Maa· 

mafihburada da hizmetin:n mü
kifatmı fazlHiyle göreceksin! 

Oda kapısına doğru beraber 
yilrüdüler, Mister ·cı:omaon) ce· 

hinden bir deste bankonot çıkara· 
rak (Sabahat) Hanıma verdi: 

- Yarın ak§am belki gelirim .. 
Şimdilik §unu alınız! dedi ve elini 
ıkarken ilave etti: 

- Ben §İmdi gidiyorum, aiz ha
zulanmız, bir saate kadar ref aka
tinize vereceğim iki memuru alır, 

hemen verdiğim talimat dairesin· 
de vazifenize hatlarımız •.• 

(Sabnhat) Harumm baımı görün· 
ce: 

- Tak kendisidir, zo ..• Yağnıı 
kapu çalmamııız .• 

Diye söylenerek kendi evlerine 
girer gibi kapıdan içeri dalmıılar· 
dı. (Mıgır) dikkatle (Sabahat) in 
yüzüne baktı, bu vakitsiz misafir· 
lerin gelmesinden hiç de memnun 
olmamıştı. (Sabahat) ıatırmıştı ... 
Mister (T omson) hayretle hepsi· 
nin yüzünü ayrı ayrı tetkik ediyor 
du. (Mıgır) efendiainin kartısında 

hatasını sezdirmemeğe çalııan ka· 
bahatli bir uşak haleti ruhiyeıiyle 
M:ıter (Tomaon) a lngilizce dedi 
ki: 

- (Sabahat) Hanım kendi aile 
muhitinden çekindiği için !kendisi· 
ni, luzum gördüğü bazı kimesele· 
re hatka is:m ve ünvanlarla tanıt· 
mağa mecbur olmuştur! 

Miıter (T omson) ~bahat Ha· 
nnnı, vaziyeti •bu suretle hüsnü ida 
re ettiğinden dolayı tebrik ederek 
apartrmandan aynldı •.• 

(Mıgır) Türk polisine mensup 
olan ve ermeni takEdi yapan bu 
kadmları tanımakta gecilanedi. 

• • • 
Bu aırada, (Mondros) mütare· 

keıini müteakip (Adana)yı işgal 
eden Fransızlar da bu mmtakada 

topladıkları bir fırka kadar kuv· 
vetle o havalideki 41 nci fırkamı· 
za taarruz etmi§ler ve kuvvetleri· 

mizi (Seyhan)m §İmaline atmış
lardı. Bilahere garbe ve §İmale 

doğru hareketlerini tevsi ederek 
ve Tarsus civarındaki kuvvetleriy• 
le de birleştirerek (Y enihan) ve 
(Muhat) köprüsne kadar ilerle
mi9lerdi. 

(25 Eylül 336) tarihine kadar 
devam eden bu muharebeleri mü· 
teakip dütman (Osmaniye) mm· 
takaıında da taarruza geçerek bu 
radaki kuvvetlerimizi Clahi geriye 
çekilmeğe mecbur etinitti. 

Aynı zamanda, Kilikya'yı ta• 
mamiyle İggal eden Fransızlar o 
havalide le§kil ettikleri yerli er
meni çetelerinin de müzdıeret ve 
muavenetiyle Mer'a,a kadar iler· 
lemitler ve (Mer'aı) kasabnsmı 
İ§gal eylemişlerdi. 

(Deva.mı Ylll') 

Paas (pat) geç 
Past (patt) mazi 
Pay, to (ta pey) ödemek 

Pey (pey) öde 
Penr (pir) armut 
Pear tree (pir tri) armut ağacı 
Peel (piJ) soyar 
Pecl, to (tu pil) toymak 
Peep, to (tu pip) sarmak. 
Pen (pen) yazı kalemi 
Pencil (penıil) kurıun kalem 
Penny (peni) bir lngiliz liraımın 

Ozüntü ve kızgmlıktan boğulan münden Türklerin esk~ 
110

1" 

bir sesle homurdanıyordu: nin kalmadığından, . efilo 
-Ah, artık büyük, kuvvetli ve Maltaya Jcadar kendhı etti· 

zengin adam olmayı yalnız ken· bakim olduğundan ba 5 gol\ 
dim için istemiyorum. Bana bu ka vere de kar§ılamak için 1'b 
ragünleri yaıattığm için seni 'öl· ğim iki kadırga onu ~b~etı ~ 
dürmek iıtiyorum. Hayır, öldür· Polidor liman~ gıre1~,.ııl mek değil,f akat gemide bir koraan ilerisinde duran hır de 
olarak görmek arzusundayım .•. O mir verdi: J 
zaman her fırıatta ıenin karıma J _ Roje! ... Çabuk git 

11
_, 

iki yüz kırkta biri. 
Perhaps (perheps) belki, 
ki, 

dikileceğim ve eğleneceğim ..• Yıl- geldiğini, kim olduğurıu S 
larca kasıp kavurduğun bu deniz· Eğer Cenova tarafından yıb 
lerde, ayakalarm zencirli olarak, larsa bizim kadırgalar~ . ti 

ihtimal benim geminin küreklerini çek· lediğimiz Ceneviz genıısiJ\e 
mek lhoı mu bakalım .•• Eminim ki yıp rastlamadıklarını ,or 1·~ 
bu aenin için en büyük istirap ola- Bu sözlerden ve Vele f 

kt S · ''ld" " b" d f tafl> 

Personal (personel) §ahsi 
Persuade (perıuved) ikna eder 
Petal (pctal) çiçek yapnığı 
Pick, to -(pik) bir ıeyi yerden 
mak 

ca ır. em o urursem ır e a gemisinin korsanlar dil 
al • öleceksin, fakat zencire vurursam yağma edildiğinin zanrıe 

her gün bin defa öleceksin!... den tu anlaşıliyordu: (f 
Picture (pikçer) rHim. YerincJen kalktı. Geminin fena: Fırtına bütün hıııtıl ttJ 
Peece (pis) parça halde aa11anmaıına, hatta yalpa aahillerinde göstermiş, ~"tef 
Pieccı (piıez) parçalı vurmuma rağmen kamarada ge· onun gimalinde böyle b1t 
Pin (pin) toplu iğne ziniyor ve §Öyle ıöyleniyOTdu: "l • ti. 
Pipc (payiı-) pipo ru memı§ · def 

-Zengin ve kuvvetli, meşhur RoJ·e on be" yirmi dsıw1·~,, Plate (plet) tabak :ı- !>' 

Platform (pJatfonn) kaldınm. ve büyük adam olmalıyım... Bun· kaleye döndü. Savalet'i ·~ b 
Play (pJey) oynar dan batka kurtulut çareıi yok... rak yanına aokuldu. Giılı rt 
Pleasant (plezant) hoı Kamaranın ınmıkı kapalı olan ıöyliyeceği zaman hep ı,8) 
Pleaıe! (pliz) lutfen küçük yuvarlak pencerelerine doğ d 
Pleaıure (plizu) zevk, hu ru yumruğunu Mllıyarak bütün par ı: a f 

-Muhterem reiı! .. P~ıı 
Plenty (plenti) bereket, mebzuliyet 1--vvetı"yle haykırıyordu• p 

11W • adı Villa Sa.vano idi. a ~ Plough (plav) çifti sürer Ş h R ! ' 
Ploug (plav) ..apan -Alacağm olıun a in eiı ••• riyle ve Şövalye Valer1o Ct 
Plum {plam) erik Seninle öde§Dleden, ıeni zencirde dasında gizli bir it için 
plum - pree (plamtri) Hunna atacı aömıeden ölürsem g(;zjim a~~ıı1i- aitttıiı. Vatikan'daki ",~. 
plural (plural) cemi decek... buaa dair.rm.alumat ve'rf)~ 
plut (plaı) zait, cemi iıareti 
pocket (poket) cep 

poem (poycm) ıiir 

pond (pond) dere, havuz 
poor ( pur) fakir 
portcr (porter) hamal 
pouible (poııbıl) mümkün 
poıt (post) poşta 
post · card (poıt) posta kartı 

Birdenbire liapıya koıtu, açtı, tırladmız, değil mi?... f 
~verteye fırladı. - -Evet! •• Evet! .•.. Ş~ 

Sanki Cezayirde bütün ümitle- nal iıi. .. Şeyh Ebü11aid11' 
rini kaybeden o değildi. Her tara· _Evet muhterem rei•!; 
fa emirler verdi. Geminin harap _ Ne yapmıılar, bu ııe 
olmaması İçin tayfa gibi uğrqtı. ı~? ••. 
yeniden talihini denemek ve Şa- s· .. l di't' - ır §ey soy ~me · 
hin Reisten öcünü almak için de· , 'd'"' · 1 b ft yo f'•'Jn gc. ıgını . ıa er , 
n!zde boğulmaması lazımdı. d 1 1 totl' pıtman (poıtmen) postacı valet ıeri a !r:l • .?.r a ı~ 

post office {post ofis) potta dairesi Ancak b~ suretle fırtma dindik M~,ııfiri or~da kabnl etti• 
potato (poteto) patatet 
pound (povund) lira 
pour ( por) döker 
present ( prezent) hal 

pretty (preti) güzel, zarif 
prison (prizon) hapialı.ane 
priıoner { prizoner) mahput • esir 
probably (probabli) ihtimallô 
promise (promiz) vaat 
prom.iıe (prom.iz) vaadeder 
pronoum {pronaim) zamir 
pronounce ( pronavinı) ta.Iaffuz eden 
provcrb (provcrb) darbımeıel, atalar 
sözü 
pudding (puding) puding 
puJI (pul) çeker 

ten sonra gene üstüne bir ağırlık 1• 
Sel~m3an sonra derı1,, 

çökmüttü. Papaya her feyİ olduğu " 
gibi anlatmak ona o kadar zor gel • - Geçmiı olsun a:r.iı 
di ki ••• Dünyaya rezil olacaktı. Geminizin l.Rlini '?örcliit' 

Bunun irin: sıdadı. Size yard~m eo' 
~ . ? 

-Cezayire varmadan evvel fır· yım · ·• P 
tmaya tutulduk. Bu hale geldik, O zamanlarda A"-rı'P' 
kaçırma i9ine de giritemedik... kılıcı keskin, hilesi ç~l>r f. 

Gibi bir yalan uydurmayı dü- kuvvetli oluraa sözün\J ~ 

Jündü. Fakat olup biteni geminin Her tarafta irili uf~1'1' ~ 
·ıef• fı 

miçosuna varmcıya kadar herkeı krallar, kontlar, mark• 1" 
biliyordu. Bir gün bu yalan meyda ler vardı. Bunlar e.ra '·ıı ıJ 
na çıkarsa talihsiz olmaktan bat· rin üstüne yürümek ;~ı ~i~l 
ka bir de yalancı olacaktı. insanın yorlardı ama,, gene de fi~ / 
talihi yardım etmiyebilirdi, fakat nin kanlarına susa!lllf ııı1' / 

(Devamı var) böyle koca bir ya~n uydurarak "Gün ge~tikçe dü§l1'' <e 
••••••••~••ımEmm•emm•••••~ PçQın~tündün~ı~d~a khm~"drmMI~~~~ 
· Eu Perşembe Akşamı Roma Ateşler içinde filminde ğa kalkıtmak en büyük budalalık· çetelerinin mezaliınİt1~<~ c6 

S A R A Y NERON ro~ünü oymyan tı. O zamanlarda Maltada Şöval· edemiyen Mer'aı ve '
1 j~, 

sinemasında CHARLES LAUGH fON'u ye Dölavalet, reisti. Barbaros ve galyana gelerek (21,......;ıe pi 

6 KARiLi KRAL 
Emsaıa:z ve gavet kuvvetli fılminde göreceksiniz. 

UNıTED ARflSf .. Fransızca Sözlü 

Turguda kar91 harpleriyle methur §ehir dahilinde kıya.r,cJ•:; 
olan bu adam Valeryonun gemi İ· na hücuma batlarııı~ "ııt'~ı 
ni gördüğü zaman töyle dedi: harebe (10 Şubat 36) dt(fYı,1 

- itte, gene bir Türk korsanın- dar kanlı bir tekilde fle 1 
dan zor kurtulan bir zavallı!... • mitti. Fransızlar bf 1,~ife ~ 

Bu aıra, merdiven batından bir 
takım kadm sesleri aksediyordu. 
,{Tomıon) kapının önünde duru· 
yordu. Kapıyı açmca, birdenbire 
şu sual ile kaTtılaımıı tı: 

................ ~ ... !illa ........... .. 
Şebzadebaıında H f L A L Sioemasında 

Perıembe günllnden itibaren bu senenin iki şaheseri birden 

O, Türklerin koca Akdenizde (8 Şubat 36) da ( 1 if'.Je)ı 
İstedikleri gibi dolatmalanna, Hi- celbeyledikleri 500 :; "11' · ı 
ristiyan aahillerini ve gemilerini batarya ile Maraştıı ,e 0~, 
yağmalarına en çok kızanların ba ni takviye eylerııi~le~etli ~0,f 
§mda gelyordu. ~ kuvvetlerimizin şıdf 1;tı ~(' 

- ,Matmazel Agavni bu numa· 
ra~o~~?I 
- ı:r--: J - ........ tkl 
5Hi11t!lm"" mruiamı "{Aga~1} ismin· 
de b:rini ıoruyorlardı.. Mister 
.(Tomson)un arkaımdan uzanan 

~!r:~i Rasputin ve imparatoriçe 
ikinci R ç J J ki Film= oma ı_gın ı arı 

MUnlr NOreddin Bey tarafından konser : 
AYRILIK TANGOSU lpekfilm mamulatı 

h e. ,, l: 
Sonra merakla §Öyle düıündü: rı kıar§ııında da n b"t r 

- Eğer Cenevizden yüz bin al- mıyarak 1 O - 11 ~1~ ,~ tını getiren gemi de koraanlarm e- tahliye ederek ısı~ .~1tl _,(J 

1. d ' . 'k 1 . ,.e1'ı ~e\ ıne Üfene •••• Kaç defa Dorya'ya ll!tı amel erıne ~ ("' .tı~ ,.,., 
haber gönderdim, fUDUD yanına .,........v 

J 
bir kaç kadırga katıver! dedim de (1) lstiklfıl narbl 
dinlemedi. Bana: ıBarbaroan ölü.. rim. 



11 a11dar RI/ at B 
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"1.lltenıadiyen fa dal f once e kendiıi ölüyor· 
lleıredl Y ' kitaplar du 
lciitıı Yor. Bunlar, bllflı ba,uıa bir , y· • d- , 

PhCIJıe teılil ettL. 8 inl ırmı ort ıaattır konupnu -
eıerı, "lülçilk hlk~ er nen ton yordu. Fecir sökerken yalmz: 
Z6s uueler,, lımlndekl V-1.! ld. 

, •ayfaJık külliyatı 1_, - «UUt ge ı, papu efen. ev OQzeı bir t ır. ~nelen gellfi diyi çağırtmız ! 
aneıtnı •eçluoruz • 

· Demiı ve müteakiben &rkaaı 

M .. ölnıek ü · • 
Ylfında oldu.. zere ıdı. Elli altı 
l'tbniı ~ halde en qağı 
b beıınde .. .. ·· "'nri gorunuyordu. 

; ltor'- ıap •arı, bütUn vücud" ol', llllnç ra. 1 1 u 
~ •oluyordu· te .. ~. e titriyor, 11k uk 

ö~: b ' Yuzu muhtelir g" ı · 
-.ıne İrd :r• oz en 

. ~ llııt aihi \'~n. nı_üthiı bir §ey çık-
tı"' ; Yat .. tı hır halde idi. 

d agınrn y d 
en alt anın a, kendiıin· 

ı Yat b·· "'k çökınu, h uyu olan ablaaı diz 
du. , ıçkrra hıçkıra ağlıyor· 

lfaıtanın 
1~ttırrlan bi;~t.~~~nın Yanına yal(. 
lirıde iki , uçuk masanın üze· 
lorı dini rnuın. Yanıyordu. Çünkü 
Pl ıneraıım l 

Pa.ı bek] Yapı mak üzere 
Aı>a. enınekte idi. 

od 1 ttıınanrn h 
' &tına h er tarafına ölü 

ıno,, tı aı ıuııalı bir hat çök· 
hı"& er tar&f a eb d" b' 
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ı.. ı lç !İt•I .' §Yaların üstün-
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İtih.ı!'lt "en , .... otede bucakta 
? .'t çanı,.. •ul Purge darbeıiyle 
ertıp ,ır ar .. ··ı·· 

1 1 le l"''' roru uyordu. e er 1_ .... ızarnd h 
k "Orltrnu .. an ali iıkem· ,.._,.._ f .. on·· 

-~ le% . une gelen iı'ti· 
, ~Utlıit .. 1 .~t Rtbi idiler. 

llııt l. . O Uftı de 
? uekJe- L • oracıkta ıin· 
ş\l "k •qeııı.te • d' , 

ıil\ 'birı i kıı kard~ ~· 
de. 'b\ı· ~di. 8 tın hayatı ha-

•rler unu ta 
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lh.... '-ey, &İdiJ· nınııtı. Artık -.q,.. . . ıp m k 

•r 'bekı ı~ın Rünu u a"ele İmza· 
kırılı erııyordu n tanıanı olma-
)ej, ":Pan•rı1n 'ö1:.~ •ırada deli -

t"ı elemine P u. Genç kızın 
ıö~ · · erırne- z •>"an Yoktu 
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ile k 
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ltıı~ Abıacığ ı "e: 
Sı >' ~111 iatern •ın ! Senin bet baht 
ltaertl~ llız kaıa;:;; önırün otduk· 
'hıl Sen •en· ağlamanı iıte -
~I l'Ql:ta~z ın Yanından aıla 

erırn· srın 1 1l!ı 'Yete~· ' aı a!. Ben de 
ınd ~ıın v d . 

ded· l kaı e aıma ıenin 
ı. acat..._ . 

•4U, daımat "4h ••••• 
.... la,1 ı. 
'Qtıh,b , ou •af 
orıtıb hetinden ~.ocuk tefkat ve 
dı !itına h lllutee11ir olarak 

• r k aatı ·· 
Sıkt ' ll klk-··1c' 0 Ptii ve İnan. l ı l'e -~u aöz.. .. 
'r11ı, "nrıeıini~ b unun ıahibi 

Cu r'ıtı l , abaıının rica 
ıeı 0 llladı · • 

•e ' Sok .. ' evtenıned· 
"'r •· .. ıuzeldi .. 1• 

ft ted:0rune11 b· · kendıııni 
dı L etti. li ır çok delikanlda. 

~ldı ep abiaıın--. ·~Yanın. 

8·· ••• 
l Uliin Ö .. 
hrlrn 1_ nıurleri b' 

İrtıa h lqızın b b ır kere bile 
~r ı. era er o t' 

dot loer Yiirüd·· oeç ı. Da-
t .. ,~tıl,r, b uler, beraber 
~lt P.t eraber 

'trı]f ... hep h oturdular., 
kır~ ı ull'f fedak!11al ~un, ezgin; 
ı -.ıft D'h• Clr iği 1_ -.ı• , 
ı I) .... •

1 ı ab) d Ke1-Kıı11ni 
l _ .. orunu asın an d b 
"lllt ih • Yordu. Nitek· a a ae.nı. 
d, l:ı tıre.rladı S ını daha ça. 
la.._ e,•ıland . • açları otuıun -
..... ' ittir ı. Bır 90k 

ker.nı ap İçind zaınan -
~ ten nı h e ıeçer, kend' • 

t alhi ~ eç u) bir illete tut lını 
"&!ardı. u • 

üatü yata kalmıftı. lıpazmozlar • 
la aarıılıyordu. Korkunç bir teY· 
ler söylemek iıtediii halde ıöyli
yemiyormuı gibi dudaktan telif· 
la titriyor... bakıt1armda korku 
a1ametleri beliriyoru. 

Kederinden içi paralanan ah· 
laıı, alnmı yatağmm ucuna· da
yamı,, mütemadiyen ağlıyordu. 

- Yavrum! Kardetim .. 
Den bafka bir ıey ıöyliyemi • 

yordu. O, ona daima yavrum, 
öbürü de ona daima "Abla,, de· 
mitti. 

Merdivenden ayak gürültüıü 
duyuldu. Kapı açıldı. Okuyucu 
bir çocuk ve arkasında reımi eı· 
vahiyle papaa göründü. 
Papazı görür görmez hasta ıar· 

11ldı: Dudakları knnıtdadı; iki 
üç ıöz söyledi, ve tımaklariyle bir 
feyler parçalamak ister gibi hare· 
ketler yaptı. 

Papaı yaklattı. Hastanm eli· 
ni eline aldı; afmndan öptü ve 
tatlı bir sesle: 

- Allah gafurünrabimdir, si· 
zi affeder, vakit ıelmiıtir, söyle· 
yiniz. 

Dedi. O zaman haıta, battan 
ayağa kadar bir üreprme geçire -
rek ıinirli harektelerile bütün 
yatafını ıarıarak: 

- Abla! Sen de 1'al, dinle. 
Dedi. Papu, hastanın ayak u· 

cuna baygm bir halde yığılmıt 
olan S .. e doiru eğildi. Kızı kal· 
dırıp bir koltuğa oturttu ve eline 
bir kızın, öbür eline öbür kızm 
elini alarak: 

- Yarabbi!. Ya er1iamürrahi
min !. Bu bz'lara kuvvet ver! 
mağfiret buyur! 

Dedi. Şimdi basta aöylemeğe 
ba,Iadı. Kelimeler boğazından 
teker teker çıkıyordu. 

K111k, keıik, · dermanıız bir 
halCle devam etti: 

- Ah! Affet! Affet! Affet! 
abla 1 Beni affet! Bilsen, bütün 
ömrümce korktuium bu dakika İ• 
di. Bütün ömrümce! .. 

Ahla11, göz yqlan içinde: 
- Senin neni affedeceğim yav· 

rum, ıen bana her ıeyini verdin. 
Sen bir melekıin !. 

Huta onun aözünü kesti: 
- Suı, ıua!.. Bırak ta ıöyli· 

ye bileyim!. Sözümü keame ! Men· 
fur, piı terler var. Bırak hepıini 
ıöy]iyeyim.. Sonuna kadar kımıl· 
damryarak dur, dinle. Hatırlıyor 
musun, •en bir zaman niıanlı i
din? Nitaıılnu batırlıyoraun ya? 

Ablaaı titredi, baataya baktı, 
haıta devam etti: 

- Anlaman için ıuı dinlet. 
O zaman ben, on yatlarında i . 
dim. Ancak on iki. Hatırlıyor• 
•un, delil mi? Yüz bulmu!tum. 
Her iıtediğimi yapıyordum. Ba -

na ne kadar yüz verildiğini hatır· 
!ıyor muıun? Dinle.. Ni!anbn 
ıl.k geldiği gün ayağında lüıtrin 
çızmeler vardı. Kapının parmak
lığının önUnde attan indi. Es • 
vabından dolayı özür diledi. Ba. 
bamıza bir haber getiriyordu. Bu· 
nu da hatırlryorıun, değil mi?. 
Suı... Dinle' Onu .. .. b' • • • ·· gorunce ıt-
mııtım, çok güzeldi O k 
t " • onut. 
ugu müddet ıalonun b·ır kö • 

de kt §esın-

t • a~~~ durmuş, hep ıeyretmiı-
ını ~ki h ~ · •r tu aftır ve yaman-

Beşiktaş, Altayı yenerek 
Türkiye şampiyonu oldU 

IVaa\ta yaralanan ka4ed kazadan sonra 

Şeref kupası maçları 

Galatasaray, 
çeye 1.., O 

Fenerbah-. 

yenildi 
Maç pek zevksiz oldu, Galatasaray 

çok fena oynadı 
Şeref kupasının ilk maçı dün oynan

dı. 

llk dakikalar, iki tarafın birbirini kon· 
trolü ile geçti. Sonra yavaı yavaı Ga-

Taksimde Galatasaray - Fener Jatasarayın hakim oynadığı görülüyor· 
takımlan karıılqblar. du, 

Herkesin günlerdenberi merakla Fener kalesi önünde bir taç gol a• 
beklediği maç, tatsız, tuzsuz sinirli cele yüzünden kaçlı. Sonra ya. 
bir hava içinde oynandı. Galatasaray vaı yavaı hakimiyet Fenere areçti. 51-
Fener gibi iki takımın karıılaımaıtn· \ kııma aıraaı Galatasaraya gelmiıti. Ga
da arüzel bir oyun umanlar dün bu zevk· lataaarayın oyunu gittikçe bozuluyor-
lerinin bir buçuk saatte ancak se· du. Faruk ve Lutfi mütemadiyen teh-
ki.z, on dakika tatmin edebildiler.. likeleri uzaklaıtırmıdc: için çırpıruyor-

Oyunun üıt tarafı bir kör dövüıün· lardı. 

den farkıız oldu. Birinci devrenin sonuna kadar bu 
Eski Galatasaray Fener maçlarında • vaziyet devam etti. Devre O - O bera· 

ki heyecanlı oyunların artık bir hayal berlikle bitti. 
olduiunu dünkü kar§ılaıma bir kere ]kinci devre baılar baılamaz Fener 
daha isbat ebniı oldu. Galatasaray kalesine seri bir akın et· 

Ne oyuncularda bir fevkaladelik ne ti. Ve bir kaç saniye sonra (gol) ıada· 
oyunda bir ta~ ne de seyircilerdeki o lan duyuldu. Şöyle olmuıtu : 
tatlı heyecan vardı, Niyazi ortaladı, Fikret güzel bir ka-

Dün futbol zevkimiz, tabnin edil- fa ile ağlara taktı. Günün ilk ve ıon 
mekten çok uzak kaldı. Stadyumun ka- golü böylece hiç beklenmeyen bir an· 
pwndan çıkarken, eski Galatasaray - de oluvenniıti. 
Fener maçlarmı düıünüyor, (geçmiı Bundan aonra Galatasaraylılar bir 
zaman olur ki, hayali cihan değer) de- kaç defa tekrar sıkııtılar. Fener mu· 
mekten kendinıi alamıyordum. hacimleri yine seri bir akınla Galata· 

• • • saray kalesine akmıtlardı. Niyazi to· 
Saat 3.35 te taknnlar her zamanki pu knpmıı s[ jyordu. Galetasarayın ka· 

kadrolarile sahaya çıktılar. Yalnız Ga- lecisi Avni ani bir çı:kııla Niyazinin 
lataıarayda sağ iç olark yeni bir oyun, ayaklanndaki topa atıldı. A vninin ka· 
cu, Şemsi oynuyordu. fasile Niyazinin ayağı çarpı§tı ve bu 

Hakem Adnan Beydi, fedakar hareketi jle muhakkak bir go-
Atletizm federasyonu reiıi Bür- le mani olan Avni gözile yüzünden a· 

hanettin Beyin merhum Şerefin meza· ğır surette yaralanarak hastaneye kal· 
yasından bahıeden kısa bir nutkun- dmldı. yerine Hızır geçti. 
dan sonra oyun batladı. Bundan aonra Galatasaray canlan· 
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Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Baınldığı yerı (VAKiT) Matbaaaı 

d.ır .• 
di .• 

Ah, evet, rüya~arıma gir-

(Sonu yarın) 

dı, Fener kalesi sıkıımağa ba§ladı. Fa
kat bir çok fırsatlar heba olup gidiyor-

du. 
Oyun gittikçe sertleıiyor tam ma· 

naıile kör dövüıü oluyordu. 
Fener bir kaç serbest vunıı ve 

korner tehlikesini geçirdikten sonra 
Galatasaray kalesine bir kaç ini§ da

ha yapb. Devre sonlanna yakla§mıı· 
tık. Galatasaray mubacimleri, Rasim 
müateana boyuna bocalıyor takım de· 
ğiıiyor, oyuncular çıkıp giriyor ,oyun 
büsbütün curcuna oluyordu. Hatta bir 
aralık 12 kitiyle oynandı. 

Son dakikalar dişlerini tırnaklarına 
takan san kınnızıhlann bir kaç akın 
daha yapmasile geçti. Ve oyun yine 
değiımcdcn 1 - O Fenerin galebesilc 

bitti. 
Dünkü maçta Fener taknnı fevka· 

lade bir oyun oynamamakla beraber 

1uurlu ve emniyetli bir oyun oynadı. 
Galibiyetinin sım da burada olsa 

gerek. 
Galatasaraya gelince; dün -çok kö-

Maç 
neticesi 
3- ı dir 

Buraa, 29 (A.A.) - Türkiye 
futbol §ampiyonasının finali bu • 
gün, büyük bir kalabalık önünde 
İzmir ve İstanbul ıampiyonları, 
Altay ile Beşiktaş arasında oynan· 
mıştır. Maç l·l beraberlikle bit • 
mit, oyun bir çeyrek daha 
temdit edilmiftir. Bu temdit müd • 
deti içinde iki gol daha kazanan 
Beşiktaıhlar 1934 Türkiye futbol 
şampiyonu o1muflardır. 

HABER - Ciddt ve devamlı 
çalıfmasile ıampiyonluğa hak ka• 
zanan Beşktatlıları tebrik ederiz. 

Eskrim birincilik
leri yapıldı 

Bursa, 29 (A.A.)' - Türkiye 
eskrim birinciliklerinin nihat kıs • 
mı dün akıam saat 20 de gene çok 
kalabalık bir halk kütlesi kart11ın
da yapıldı. Ulaıılan neticeye göre 
Flore birincisi lıtanhuldan Sermet 
Bey ikinci Ankaradan Ekrem Bey, 
üçüncü Ankara.dan Mustafa Bey • 
ler oldu. Epe birincisi lı • 
tanbuldan Sermet Bey Ankaradan 
Ekrem Bey lstanbuldan Cevat 
Beyler. Kılıç birinciıi lıtanbuldan 
Sadun Bey, Ankaradan Raif Bey, 
lstanbuldan Cihat Beydir. En son 
netice Türkiye birincisi Epe Flore 
de Sermet Bey kılıçta Sadun Bey -
dir. Derece alanlar halka takdim 
edilerek sürekli ve canlı alkış ve 
t:ıokdirJer topladı'lar. 

Paris - Budapeşte 
maçı 

Paris ve Budapeşte futbol ta -
kım1arı önümüzdeki Perıembe gü· 
J"İi Pariste kar§ıla§a<"aklardır. Ma· 
car takımı Parise gitmiıtir. 

Fransızlar bu maça büyük bir 
ehemiyet verdikleri için takmıı 

mümkün mertebe mütecania ve 
biribirinin oyununa alıımıt oyun -
culardan seçmeğe gayret etmif, ta
kıma girecek futbolcuları hemen 
hemen yalnız "Racing,, ve Red 
Star,, takımlarından intihap et • 
mitlerdir. Maamafih takımda in· 
giliz Kennedi, Avuıturya1ı Jor • 
dan, Macar Tas gibi ecnebi oyun· 
c.ularm bulunmaaı Fransız gaze • 
]erince tenkit edilmekte, bilhassa 
Macar bir oyuncunun Parisi tem • 
sil eden bir takımda yurtlaflarmın 
ltarıısına çıkarılmasına itiraz o -
lunmaktadır. 

tü oynadı. Me";kez muhacim müates·:s 
na rnuhacimler, bilhaua içler berbattı. 
Muavinler hemen hiç bir iıe yarama. 
dı denebilir .. Bilhaua muavinlerle mu· 
hacimler arasında hiç irtibat bulunma .. 
ı .. nsı, pasla§maktan ziyade her topu 
kapanın rast arele yapı§brma11 

dün Galatasarayın mağlubiyetini ha. 
zırladı. 

Eğer Galatasaray müdafaaaırun ve 
bilhassa sahadaki (22) kitinin en iyi. 
si olan Faruğun fevkalade mükemxnel 
oyunu olmasa idi ıan lamuzılılar dün· 
kü oyu!llıırile daha ağır bir mağlubiye-
te uğrayabilirlerdi. • 

izzet Muhittin 
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Kuduran bir genç kız Cumhuriyet 
bayramı nasıl 
kutlulandı? 

-- . 
amelenı iş kanunu 

menfaatini koruy.o ( Baı taralı 1 incide) 
bUluı ftl'dı. Delikanlı, askere git• 
drten sonra, buranın eskisi gibi e
kifmiyeceğini, yüz üstü kalacaiım 
sanıyordu. Halbuki, kızcajız, ge • 
ceyi gündüze katarak, iki kitilik i
şi görüyordu. Ali dönünce sevine • 
~~kti ve evlendikleri zaman ııkm
lı çekmiyeceklerdir. 

Onun için, Ayte, geç vakitlere 
kadar tarlada kalıyordu. ihtiyar 
büyük annesile beraber oturduğu 
eve, hava karardıktan hayli 
.;o, ra dönüyordu. Zehra MoHa de· 
r .. len ihtiyar kadın pek müteassıp
~ı; aynı zamanda, Alinin de büyük 
annesi olduğu için, torununun na• 
musil ~ok ali.kadardı. Lakin, Ay· 
şeni~ 'ddiyetinden emindi. Tar· 
lada i12.!e gücü ile meuııl olduğu
nu ve oradan doğruca eve döndü· 
ğünü biliyordu. 

Zaten, civar da emniyetlidir. 
Cumhuriyet hükUmeti sayesinde 
eıkiya filin yoktur. Köy delikan • 
lılan, her ne kadar Ayıe ile evlen• 
mek iıterlerse de, ona bir taarruz• 
da bulmımazlardı. Zira o, ken • 
elini müdafaa edecek vaziyette i· 
'di. 

Aytecik, bu vaziyet C:lahilinC:le 
evden taryala, tarladan eve ıidip 
ae'irken, bir gece, fundalıiın için· 
de bir inilti ititti. 

- Kim o? •. diye haykırdı. 
Bir inilti daha .• Yapraklar hı • 

ıırdadı .. 
Ayıenin tüyleri C:lilien Cliken 

oldu.. Zira, inilti, inaam cidden 
korkutacak gibi çirkin bir ıesti. 

Ayte, tekrar haykırdı: 
-Kim o? 

· Fundalıkta, biri, sürünerek 
~a yakl&!ıyordu •• Bunu, iyice 
frrltetli.. Bir karaltı, sendeliyerek 
ilerliyordu. 

Ay,e, omuzundaki" testiyi yere 
bıraktı. Bunu, sabahlan, tarlaya 
getirir ve o civarda pınardan dol· 
durarak eve götürürdü. 

Kendini müdafaa edecekti. Her 
halde, bu ıelenin bir serseri ola• 
cağını tahmin ediyordu. Bolulu 
bir köy kızının kolay kolay teslim 
olmıyacağını ona gösterecekti. 

Fakat Ayte, birkaç ıaniye ıon• 
ra, tahmininde yanıldığını anla • 
dı. Zira, fundalıklar arasmda sen
deliyerek kendine yaklatan, me • 
ğer adam değilmiş; kocaman bir 
köpekmif .. 

Kız, köpeği tanıdı: 

- Karabaş!.. -diye haykırdı.• 
Ne oluyorsun?. 

Evet, kö.pek ne oluyordu? Ni • 
çin sendeliyordu?.. Niçin ağzın • 
dan köpükler saçıyordu? .. Niçin, 
karanlığın içinde, gözleri fosfor • 
lar gibi parlıyordu 7 .. Adeta kırmı· 
zı bir alet saçıyordu .. Bahusus, hu 
ulur gibi inilti neydi? .. 

Karabatın üzerine doiru gel • 
diiini gören Ayte, kaçmak istedi •• 
Fakat, köpek, daha atik davran· 
mıftı .. Biçare Ay,enin bacağmı 

kaptı .. 
Kız, kahramanca döiüıüyor • 

du .. Yumruklarım hayvanm batı
na, ıırtma indiriyor; onun ıırtla • 
imı ıılcarak, diılerini vücadundan 
ayırmamak istiyordu. 

Likin, bir türlü muvaffak ola· 
mıyordu. Köpek, kendisinden çok 
daha kuvvetliydi. Bunu anlayan 
A,.., etrafmda, deinek, yahut tat 

. ıı"hi bir &let aradı. 
Maaleeef cinnla hö1'e lrir ~ 

yoktu. Onan için, pnç im, llter ı .. 
.. .., ilemla 1maktrlr deatlnln 
ICalpana yapıfb Ye lnmun ha,.... • 
11111 mtma Ylll'ID&la bqladı. 

ili., rıl• klpele 'ftS ...... 

ti. Canmm acıdıimda tüpbe yok· 
tu. Fakat buna aldırmıyordu. Da· 
ti de, dolu olduiu için mukavemet (Btlf tariılı 1 incide) 

llk olarak Harbiye mektebi 
ediyor, kırilmryordu. 

Likin, Ayte, daha hızlı vurmak talebeai ıeçmif, bundan sonra 
Tıbbiye talebeleri, Bahriye mek

için, bu silihmı havaya kaldmn • 
ca, destinin içinden Karabaım ka· teplileri, Kuleli ve Maltepe liıe-
f uma su döküldü. HayYan, bu • leri, piyade, aüvari, topçu, ma
nun üzerine, suratma kezzap bo • kineli tüfek, muhabere, nakliye 
ıalblmıt gibi debıetle haykırma. kıt'alan ıeçmiıtir. Bunlan polia 
ğa ve kaçmaia bqladı. milfrezeti, ellerinde bayraklarla 

Herkes hilir ki, kuduzlar, sudan Onivenite talebeleri, Türk maa
liorkar; iıte, Karabat da, bunun rif ceapiyeti talebe yurdu Milli 
için kaçıp gitmiıti... Türk talebe birliii, izciler, Hay-

Ayte, bacağmdan kan1ar aka• darpqa liseai, Pertevniyal, Vefa 
rak eve döndü ve ertesi sabah, k&- lstanbul, Feyziye, Hayriye lisele
peğin ölüsü bu1undu. , ri, tehir bandoau, kız mekteple. 

Zebra Mollanm çoli müteauıp ri, aan.'at mektebi, Hillliabmer 
bir kadm olduiunu ıöylemiıtik. hula bakıcı mektebi, yaralı atker 
Bu kadın, köyün imamı Hafızı Ap- timuli, Hakimiyeti milliye yatı 
tullah Efendiyi Lokman Hekim mektebi, akalliyet mektepleri, it
sanmıt olmalı ki, torununu kua • faiye, Yedikule tark musiki ce
baya indirip bir doktora göstere• miyeti memuplan takip etmiıtir. 
cek yerde ona ıötürdü. Okuttu, Bunlann arkumdan koyu mavi 
üfletti, tespihten ıeçirtti. Ye yclr:ıcaak elbiıelerile ve yaka. 

Aptullah Efendi: larile dafcılık ve yürüyilcillük 
- Bana devam etıin .. Bir teJ1 klübü ıporculan diğer spor tetek-

kaimaz ! diyordu. külleri ıeçmiıtir. Sonra bir kam-
Ayte, okunmaia 'devam etti. yonun üzerinde büyük bir silt ti· 

Fakat lmk ıün sonra tam dua Ye teti ıecmiftir. Bu Himayei etfal 
tespih esnumda, birdenbire ınt • cemiyeti tarafmdan yapılmııh. 
laiından acayip eealer çıkmala Yanında çonıklar dunıyordu. Bu-
ba l d nu otomobile konımıt bir tayyare 

t a ı. " " 
Yaimur çi,eliyonlu. ' ~ · ·~ timtali takip ediyordu. Tayyare-

- Perdeyi indirin! Perdeyi in • nin pilot yerinde bir çocuk otuiu· 
dirin! diye baylmarak, imamm Ü• yordu. Y anlarmda ise küçük kız. 
zerine atladı. Diılerini onun ltilek· lar yer almqb. Tayyare timaalin-
1erine geçirdi.. den sonra İstanbul umum Esnaf 

Yeti,en bdmlar, imamı, kız • ~emiyetleri seçmeye bqlamqbr. 
caiızm elinden ıüç bell Jmrtan. • Önce otomobil ve toförler cemi • 
bildiler. Zira, o derece kuvvetlen- yeti, alır ve dilsizler, dokumacı· 
mitti .• Onu, batma YUJ'duldan lar geçmlftir. 
cluhelerle bayıltarak od•~ m., • Dokumacılar bir otomobil • 
nız bırakırlar. Kapıyı üzerine ki• de dolnlina tezgl1il mıuılardı. 
litlediler.. Dört kiti tezgah baımda auruyor· 

imam, jandarmaya meaeleyi ~.a· du. Maransozlar cemiyeti 'de bir 
ber vermek için kasabaya indi. Fa• otomobilde adeti küçük bir ma-
kat, oradan eneli tedavi için la • rangozhane kurmuıtu. Bir yan • 
tanblıla aevkolunacaktır. Sonra da dan iki kiti tahta rendeliyor, bir 
adliyeye Yerilecektir. Ofüriikçülil- J&nda üç kiti gardirop ve mua 

cilibyordu. Tahmil ve tahliye, 
ğünün ve doktorlann itine bumu-
nu sokarak felakete sebebiyet ve!'- aandalcılar cemiyeti de ellerinde 
dilinden dolayı muhakeme edile • fırka bayraklarile ıeçmitlerdir. 

Sandalcılar bir otomobilin üstü • 
cektir. 
Ay,eye gelince, janClarmalar im• ne bOJük bir 1&ndal koymutlardı. 
dadına yetiıinciye kadar, bpah iki sandalcı kürek çekiyordu. San
bulunduiu odanm kapılarını yum- dalcdan ellerinde fırka bayrak
ruklaya yumruklaya ye kendi larile hamallar, tekerciler,\ Şark 
kollannı ıamp parçalaya parçala. timendiferleri ameleleri ye deniz 

klmiir nakliye amelesi,, deniz kü
ya ölmüttür. Dıtardakiler, onun 
sesini itilerek hakiki bir köpek n• çük nakliye amelen zama Ye da-

vul çalarak geçmiılerdir. Amele
ğınyor sanmıılardır. Kızcaiızm l"den sonra mürettipler, otoıno
son nefesini pek feci halde verdi

(Bat tarafı 1 incide) ' için sekiz saat olacakb1• fı 
rasına bildirdikleri için, kanun lıtbrmak ihtiyacım • •• 
derhal Meclise aevkedilecektir. seaeler itçiye her saat içil' 
Belli batlı maddeler ıunlardır: ret vereceklerdir. 

1 -1,çl ile it aahibi arasında 5- Grev, LokaTt 
yapılacak hizmet akdi mutlaka cezai müeyyedeler var_drt• 
yazılı mukavele ile olacaktır. lana halli için ınaJıallill 

2 - Müddetsiz akitlerde her i • 
ki taraf on bet ıün evvel ihtarla 
mükellef bulunacaklardır. 

3 - ltçiler mecburi kazanç ai· 
ıortuma tibi tutulacak, sigorta 
piriminin dörtte birini itçi, dörtte 
üçünü it sahibi verecektir. 

4 - lı saatleri İf sahasındaki 
ihtiyaca göre bir nizamname ile 
ıe.bit edilecektir. Yalnız bir gün· 
lük çalııma aaati geçkin adamlar 

Balkan ittifakı 
(Baı taralı 1 lnçlde) 

Hariciye Na.zır Muavini M. Poriç 
buluDIDllflardır. 

Komey müzakerelerini takip 
etmek üzere Ankaraya dün üç 
Yunan, Romen ve Yuıoslav ıaze
teciıi .aelmittir. 

mülkiye amirinin id 
raf ve temsili heyetler t 
cektir. 

6 - Devletin idarf • 
lıtanlar hariç olmak ~ 
müeueselerindeki ifÇİI~ 
ları da bu kanun &iiJdilll 
olacaktır. 

7 - Küçüklerin ve 
istihdam tartları ve İt erit 
nun projesinde hüküllll 
edilmiftir. 

ıran ve Irak tayyar 
zı,atet 

Ankara, 30 (Telef 
Cümlıuriyet bayram·-'..,..,. 
mak üzere gelen lran .e 
yarecileri terefine diill 
du evinde bir ziyafet ~ 

Miaafir tayyareciler 
abideaiyle tehitler abid 
lenkler koymuılardır. 

Kadıköy Tramvayla 
Yeni şebekenin açılış resmi 

lstanbul Vali ve Belediye Raisliiinden: 
Şehir aermayesiyle iıletilmekte olan Osküdar -

ve hav•lisi Halk Tramvaylan Türk Anonim Şirketi 
teaiı ve inta olunan Kadıköy tramvay tebekeaiyle m 
mevkifi binumm iıletmeye açıbı resmi 30 - 10 - 934 

müsadif Salı ıunu, ... t 16 - 17 araamd 
drköyün~e Al~oJda .. muh!-vvi1e mev1dft binan &nende 

lıtanbulda bulunan Büy.iik Millet Meclisi azuiyle 
Meclia azasmın ve reamt ve buıusi tetekküllere memup 
ve matbuat erkanmm bu merasime ittiraki rica olunur. -
davtname mahiyetindedir. lstanbuldan iıtirak etmek· 
saat 15,50 de Köprüden hareket eden yapurla KadıköyüO' 
bilecek ve 17,55 vapuriyle dönbilecektir. 

Moda. v. Fener hah 
Tramvay seferlerinin işletmeye açılı~ 
Uakiidar-- Kadıköy ve Havaliai Halk Tramvayları 

Şirektinden: 

Kadıköy tramvaıy tebekemizde intutı bitirilen Ka 
Moda Ye Kadıköy - F enerbahçe hatları, evvelce i 
ücret tarifelerine göre, 30 Birinci Tepin 1934 tarihine 

Salı ıün ,ebeke için icrası mukarrer açılma 
minden sonra, iıletmeye açılacak ve bu suretle Kadık 
tryol - Bahariye - Moda ve Kadıköy - Altıyol - 1 
Kalamıı - Fenerbahçe arannda muntazam 
tesis edilecektir. ( 4086) 

ii muhakkaktır. Zira, yalan J&i. bile yerlettirdikleri bularda ya-
murun tiddeti artmıtbr. Pencerele zı dizerek, ayakla itler küçük bir s l d 

makine ile kart batarak ıeçmiıler ni kabul etmiıtir. aat on a tı a ı lerin ıeçiıi pek görül 
sular çarptıkça, Ay19, ıttıraplann dir. Kahveciler cemiyeti ise oto- da Edirnebpıcla Şehitliie ıidile- zara idi. Merasime 
_e_n_b_ü..:,y_ü.:.ğ_ün_u_· _d_u-::ym_u_ftur_....._:-:---ı mobilin içini adeta açık bir~- Tek çelenkler konmuıtur. Dün te- tayareleri de ittirak 
Beıiktaş takımı geliyor Ye haline getinnitdi. Bir kaıe. hir tiyatroaUnda ve Framız tiyat-

Birliğin ba 
müsadere e 

Buna, 30 (Telefonla) -Tür- deki aemaverde çay kaynıyor, bir roaunda milli piyesler temail edil. 
kiye futbol birinciai Betiktat takı• J&Ddaki manplda kahYe pitiril• mit, tehrin muhtelif yerlerinde 
mı bugün lstanbula hareket et• rek aenar kahvedeki m&tterilere halk hatipleri tarafından konf• DUnkü Milliyet 
mittir. dafıblıyordu. rantlar verilnliı, ıece de latanbul, Talebe Birliiinin ~ 

Betiktqbları ıetiren vapur 1&· Sucular cemiyeti bir otomobl- Beyoğlu, Usküdarda fener alayla- reaminden evvel m 
at on beşte Galata nhtnnma yana• li ıu titelerile doldurmuı, saraç n yapılqufhr. Vali konajmda bir tini ve Birlilin geçit 
pcak ve Türkiye birincisi mera • e1nafı ild otomobili yatak ve yor- balo veriı.üttir. rak edem~dilini 
simie kartılanacaktır. ıanlarla aüalemifti. Sütçüler cemi- Ankaradaki merasim ten, alclıfmıız "bir 

• • • yeti güzel bir inekle yavrusuna Anlmra, 29 - Reiaicümhur haberin tamamile 
Türkiye idman cemiyetleri itti- celep Ye kasaplar cemiyeti sU.11 Hz. ·Büyük Millet Meclisinde teb- bildirilmektedir. 

fakı lstanbul mmtaka merkezi r&o koyunlan otomobile koymuılardı. rilderi kabul buJl,ll'dukları zatla •
4 ------~ 

isliiinden: Ayakkabıcılar cemiyeti büyük rm ellerini sıkarken: "Bayramınız lıtant.al A1tma 
Bunada final maçlan yaparak bir iskarpin yapmlf, etrafına kutlu olsun!,, diye iltifat etmiıler • dan: ..... 

Türkiye futbol birinciliiini kaza. deriler aermitdi. Nalbantlar ce • dir. Bir ltorçtan dola1' 
nan mıntakamız futbol f&IDpiyo- miyeti bir qek yavrusunu otomo- Merasimden sonra Büyük On • Be10il11nda Tinel 
nu Betiktat takımı husün lstanbu• bile koymuılardı. Bir kö19de ocak derimiz Balba Hari~iye Nuıla - aobimda ~T~ 
la ıeliyor. )'alllYOI', nal dövülüyordu. rile bir müddet ılriitmlftir• hanealnde Pi~ ~ 

Arbdaılanmızı ıetiren npur, Cemiyetlerden aonra ellerinde Gazi ffuretleri, ondan ton • :.!..• =~ 
eaat on bette k&prilnlln Karakay baJr&klvla halk ıeçmiı •• ı• • ra, geçit raminin Japılchtı kota aırr. 9"91/DI ...eı...:"" 
tanfmdakl nhbmda Wmaeali- çit reaml nihayet huJmuttur. Ge • meydanau tenflendirmitlsdlr. ~ shil sut ıı ... 
tır. lttifaknnıza dahD ıporcalann çit NllDi tam iki aat IÜrmÜftür. Tüm ukerlwl cidden lıeybetlt· ww. imalat ..m.-~ 
hu meruimde bulunmalan rica Oileden sonra saat on bette bir ıeçit reami yapmıılardır. On· rm ~ .......... 
olaar. ftli 8q kollloloelann tebrikleri- · 1an müteakip atlı Ye pl;rade kayll- aat .....-.. 
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Sümer Bank il 

Umumi Müdürlüğünden: 
cııfagseri Bez Fabrikası Monta; işlerinde 

ışmak ·iste .. · 
,.lllJa Kı Y~n n:-onto,lerın doğrudan doğ-

Kıaa, orta ve uzun dalgalı 
rn.. agserıdekı Fabrika Müdürlüğüne 
"'acaatları: (7188) 

.~ ' 
___ llhisarlar U. Müdürlüğünden:! 

• neıriyatı ayağınıza kadar 
getiren 1935 modeli yeni 

TELEFUNKEN 
Nünıuneıi ve h'I (1 

ldet ~it ç 1 e 75) takmı maa kaıket elbiae ve (25) 
rf' onun kwnaı h . 1 k 
.urnuneıi v h'I 1 arıç o ma üzere malzeme ve terziliği, 

tlhine mü edç'fı e 0 75) çift fotinin pazarbiı 15 - 11 - 934 ta• 
ltl' il. 1 Pe.-.emb ·· 1P olanı · " e ıunü •aat 14 te icra kılınacağından 
~lide leva.rın o/o 7,5 muvakkat teminat paralarile birlikte Ci • • 

azını ve ::L_ 
muoa.yaa Şubeaine müracaatları. (7215) 

1-Jz . 
"'11c~birıee 1~~,.~~altı tuzluı için fenni tartname ve projeleri 
l.lsutıle !llünak Y&ır kuvvetinde iki adet Gazojen kapalı zarf 

2 _ ş &laya konulmuıtur. 
Şl.lhea· artrıanıe • . 1 . 

tnden al e ProJe er Cıbalide Levazım ve Mübayaat 
3 _ .. lllacaktır. 

ba. ,.. .. Muııa1c- 19 
ta. k ~rıu •a.at 15 te C'b :-- 12 - 934 tar'.hine müu.dif ÇaJ'fa.m. 

1 •n.~tır 1 
ahde Levazım ve Mübayaat Şubeıinde ic· 

' 4 ...... M". 
ınd, unaka.a ehi' . 
>'~i >'lpılacağınd . ıyetı fenniyeıi mücerrep fabrikalar ara• 
tetd·~ tetkiki i . an fıyataız proje ve tekliflerin Heyeti fenni· 

ıı il... Çın tnünaka .. .. d J ~ k 1 be S •l'ftıdır. ıa gunun en aa a on ı gün evvel 
f rı 01 ....... Mullak- . . , 
lif"'~ lllla.11 tün ... Ya ııtırax edebilecek olanlar yukarıda ta· 

-lbe ·ı "e l&att ka 
~trnelid· 1 

e % 7 S e nuna uygun olmak üzere fiyatlı tek· 
•l'ler. ,,709ınuvakJca.t teminat parumı Komiıyona tevdi 

5,, 
• 1-.,~ 
l' ~· !'" ltOlllihel ~ clepoı d :~=-ı · 1 ._. ·ı· ek \ltllır. )OQ ~ un a lu1.U11 erı ıaz e ı ... en ıze etm 

2 -.. F kapalı zarf uıulile münalcuaya konul· 
ftıiibaYaat ellııt flrtna ..... 

J ,11!llbeıiııde ~riyle pllnlan Cihalide levazım ve · •Utıu.;; '~ün, 12 •lııı&caktrr. 
1c.,ctlt~l4) de Cit.t"-12- 93'4 tariliine müaaCiif Cumarteıi 
•trJrı_4 ....... Ptf· ıde le~·ve mübayaat ıubeıinde icra 

itli >'apı1~ ehliyeti f 
.... ~ ltıt1t·1c· • illldan f' enniyeai mücerrep fabrikalar ara· 

·• l&ı'lııd 
1 1 •çiıı lll~tarz Proje ve tekliflerin heyeti fenniye-

•ltı S-..... ~:. ili& aiiniinden liakal on tün enel tev· 

laa ~il tün ~Ja İft'rak . 
li e. •le % "1 •e aa.tte le 1 edebılecek olanlar yukanda tayin 

d:a·. (72ı4~ ~•a.Jdc.~111l~ uyrun olmak üzere fiatlr teklifne-
1 mırıat P&raıını komiıY,ona tevdi etme-

...... .\el 
ot et Stiit l. . -l ....., °"'0hit: ueyJcer nıar_ka_lı ___ _ 

~det b 
ç,ı._ Q-..hr 
.. ~1-.ı 1) 'Yar atlı telm • . 
t • •1i111ler k e- Cıbalıde Nakliyat Şubeai Ta • 

l mar alı rnirhaneıı 'nd 
'~d e. 

'°·OOo ~ P.totc;, t&n';t __ _ 
, iır "llo "-ti l~ı ı ,.__le la,: 199kedilnıelc 

'\'er. aalib toz Ye lıtanbul depolarında 
ti)Je 1llcatıc1t, 
~ "tıiac. harlı dört lcaleın k .. 
J ,., lrl~- iındaıı tal· 1 . öbne malzeme puarbk aure· '"b.... •"Qij .._ ıp enn 4 - 11 934 • • .. . 

-•IQ Ilı t on diirtte "' - tarihıne muaadıf 
iibanat ıu'be . 70 ~S teminatlariyle birlikte Cibalide 

••ne nıuracutları. (7079) 
•-.tan b~~;:::::::=:::=:=:~~.:_ ____ _ 

"'ıiJ ~1-i;d ~ '--'I l:eıecııyesı 11Anlar
1 

>., .. ec.lttir 'l'a OPçular cadd . d 
~dib-ıuı··. alip olanlar eaııı e ~2 No. b dükkin kiraya 
~ l\tlc te..ı '?'• lb\ir&caat ı.:•~eyı görmek üzer-e Levazım 

tiitıu •ııat l!ıakbll& v: elı, J>&zarbk İçin de 199 lira 80 ku. 
aa.t ıs de Daimr'~ 111.~ktubu ile ı - 11 - 934 Pertem. 

•.. .\l'a - cunıene müracaatlan. '47049 ~ ~ı., ır depoı . . - ,, 
·~ <uc1- al u IÇın 3S bin kilo - • • P.tuc1u 1 .. llıacaktır. Tar 1 Y'Ulaf, 30 bın kilo ıap aunan 

ı.ıt\ı J r Uiüne ıp er f&rtnenı . a--ı-~ t Uk ı._ llliiraC&at e11 1 •IPIGK üzere Leva· 
Ilı~ R\in·· inat llıakbuz Ye etılıeli. Pazarlık için de 144 lira 38 

u il.at IS te Daim:i:;~ktubUe 1 - 11 - 934 Per· 
lst umene müracaatJan. (7047) 

anbuı ınillı emlak 

~ lcetfi 418 'irüaa ~üd ürlüğünden: 
l .. ~ar -~da keıif Ye ıbaret bulunan Dolmababçedeki 
~ ç. açıl( eka·~~ l&rtnaııaeaine a6 'd 
"-·~- .-.. l•taıı-. .. .. •n.nıeye lcc:lnuJmu .... Yeni en yapıla-
~ı..., , tunu l&at 14 te . ftur. lstelclılerin 7 _ 11 _ 

• 'M... • ...... 7 36 lıralılc teminat .. ı. .. -ı . 1 .. 
VGll ,. • ~ erıy e mu-

sayesinde dünyanın en belli batlı bütün 
istaıyonlanm harikulide bir ıurctte 
dinlemek kabildir. Nqriyatmın pil • 
rüzaüzlüğü, ahengi, biltün inceliği ile 
nakletmek hususundaki kabiliyeti, en 
mü~küilpcsentlcri bile hayrette brru
maktadır. 

TELEFUNKEN 
Gramofon veya radyo ile bqmız 
hot değil iıe yeni TELEFUNKEN 
radyolarını dinleyiniz. Fikrinizi 
her halde değiıtirecelainiz. Gala· 
tada Burla Braderler ve türe· 
:kiıı müe11eıeaini ziyaret ediniz 
ve huıuıi ıalonunda bu emaalıiz 
radyoları görünüz. 

Hayran kalaca.kımız. 

lmalde San'at 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 

.Müstahzaratında: Nefaset 
, Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 aenelik aynı aah• Ozeriade devamlı ve meteklrnil bir çalııma aayeainde 
( Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikasının elde ettiği muvaffakıyetin mahaulOdOr. 

Halkın sabb•t ve menfaatini düşOnerek, müıtabzarahmn en fenni vesaitle imaline çalı
ıan ( Çapa Marka ) fabrikası iıtirak ettiği yerli ve beynelmilel sergilerde fevkallde altın 
madalyelerle takdir ve taltif edilmİf ve daima aıbbatini koruyan, zet'kiai bilen muhterem 
balkın raj'betine mazhar ol mnıtur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir • 
Yegane öz Türk san'at eseri 

Çapa Marka Müstalızaratı 
Kutu ue torbi pirinç unları lS-SO gramlık paket ve kutu Karabiber 
Püre Ye çorbabk Mercimek ,, ,, " " ,. ,. Kırmızıbiber 

,. " Bezelye ,, " " " " ,. T arÇJD 
" ,, Patatea ., " ,. ,. ,. " Yenibahar 
,, ,. Yulaf ,. " ,, ,, ,. ,. Kimyon 
,, ,. Arpa ,, ,. " ,, ,. ,. Sablep 
,. ,. F aaulye ,. ,. " " ., ., Zencefil 
" ,, Bakla " ,, ,, ., " " Karanfil 
,, ,. Nob11t ,. Kapsütn beyaz biber Ş'İfe 
,, ,. Mııır ,. Tuzluklu ,, 

ve en neffa nl9aata aon alatem veaaltle ihzar ve imal edlllr. 
112 ve 111 kilo kata sofra tuzları. Adres Beşiktaş

Kılıcalı, apa Marka Telef on: 40337 

Mukaddema Beyoğlunda Ayaz 
Paşada Ankara palas namiyle ma
ruf apartıınanda mukim iken ha· 
len ikametkahı meçhul bulunan 
Hatice Elmas hanmıa: 

nzim ve beraV: teblia tarafımıza E d-'-!1! 
~ • D ·====an mrazJ UUUJ'8 =-·-==-

gönderilen icra emri zahrma mü· 

batın tarafından verilen meıru

hata nazaran ikimetflhı hazmm· 

V8 HıfzıNıhbat mütehuaııı 
Doktor Muallim 

Şekip Habip 
zm meçhuliyeti anlatılmasına me· Anapadan dönmüıtür. Haıtala-

1stanbul tkinci İcra Memurlu· bni bu huauataki tebJ!iatm bir ay nnı A'IS.ofya, Yerebatan caddesi ı 
gundan : müddetle ilinen teblifine karar No. 43 Hacı Süleyman Efendi apar-

Bohor Pereı efendinin Beyo~lu ·ı · Jmakla tarihi ilanda iti· ı hmlınmda kabul ediyor. Cumart. • il ., ven mıt o . P--..a . p be -:_ı • -w • 
Üçii-:: t J'ğ'nd • .... f dan u, ...... ~eu, erıem •ouuerı og. r. --. ... no er ı ı en reıen tan • haren müddetı mezkUre zar m. • leden eoan.. Telefonı 

23035 
g 

48zimNkdmm
1 

ıı 11/ 2/ 932 tarih ve ve 934/ 7206 dosya numaraııyle *===m::mı m:aiiiiim mı::::::H 
o • u ıenet mucibince zimme· d b 'h b t • et 

tinizde müddeabih alaca~ı olan müd ea ı orcumuzu eavıye • müteakip cebri icra auretyle icap 
• medii!niz veya tetkik merciinden eden muamelei kanuniyeye tevea-130() liranın maa faiz ve maaarif 

veya temyiz veya iadei muhakeme ıül olunacağı malumunuz olmak ve ücreti vekalet bacız yoliyle tah· 
~ili hakkında alacaklı mwnaileyhe yoliyle icranm dunnaunı müıtel • ve bu kaptaki icra emrinin tarafi-
ız f t k 1 d ..:- bir karar retinnedifiniz ve mza tebliii makamına kaim bulun a e en ve ve i eten airemize ....... 
müracat eden vekili avukat Kalef yine mezldlr müddet zarfında mal mak üzere ke~kiyet ilanen tebliğ 
Çabay ef. tarafından takıp ve ta• beyanında bulunmadıgımz taktir· olunur- · :(3312), 
leP. edilmesi üzerine olveslıile ta. de muanen müddetin hitamım. / 



Beşiktaş, Altayı 
yenerek Türkiye 
:şampıyonu oıau 

r. 
" 5000i 

Yazan: 
Aka QUndüz no. 2 

Dürıki.i kısmın hülasası 

Bu eım·, bi!yük bir milli miic:.< 
lıit olan Sırplı Prençip'in ruhuna 
armagan edilmiıtir. Prençip. mii
'everrim bir delikanlıydı. O nitıcr-
ıite arkacla~larından ve kendi-

sine "M iıkin" ismi takılan bir 
genç alim bir müddet daha ya§a
bi1meıi için,Prençip'i aıılayacak
tır. Delikanlı, bu müddet zarfında 
Avusturya veliahtine ıuikaıt yap-

l mağı kuruyor. 

1 - Geçen kış Almanya yolu ile 
l Paristen geliyordum. Viyanaya 
aykırı yoldan girebilmek için. O 
zaman Berlin Tıp fakültesindeki 
bir hemşerim söylemİ§tİ. Doktor 
Kalmet adında genç birisi böyle 

1 bir aşı için uğraşıyormuş. 

Dünkü geçit resminden bir kaç görünü§: Bir süvari kıt'ası ve merasime iştirak eden muhtelif esnaf te
şekkülleri .. 

- Bilmiyorum. Ben tek baıımao 
çalışıyorum. 

- Aman gizli tut! Zaten adın 
"Miskin,, e çıkmış, bir de deliye 
çıkarırlarsa doktoranı yapamadan 

Balıkçılık Enstitüsünden; , .... __ Kimyager fakülteden atarlar! 
On hafta sonra Prençip sevinç 

Lise mezunu Almancı, Ingilizcc, ve1ahut F ransııca lisanla· 
rmdan birini bilir üç efendi stajiyer olarak ahnacakhr. Kendi

lerine ayda 50 lira ücret verilecektir. İsteklilerin ikinci Teırinin 

onuna kadar Boğaziçi Balta limanındaki Enstitüye müracaatları. 

Hüsameddin içinde idi. Öksürükler kesilmi,, 
Tam idrar tahlili 100 kuruş • kırmızı damlalar yok olmuf, yan· 

tur. Bilumum tahlilat, Bahçeka- gı {~) otuz altı buçukla. otuz yedi 
pr, Emlak ve Eytam Bankası arasında duraklamıştr. 
karşısında !zzet Bey Ham - Çok sevinme. Bu bir sağalış, 

(7233) 
------- [39661 --•ı kurtuluı değildir. Bir durduruş· 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimize 108 liraı ücretle bir tarih muallimi alına· 

caktır. İsteklilerden hiç bir yerde vazifedar olmıyanlar diğerleri
ne tercih edilecektir. 

2 - isteklilerin üniversite tarih" şubeıi mezunlarından veya 

Maarifçe müseccel lise tarih muallimlerinden bulunması ve mü

tekait zabitler için de üniversitede bilimtihan ehliyetname almış 

olması şarttır. 

3 - Taliplerin srhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufus tezke· 
resi, ehliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı fi! veya 

kıs~ hal tercemeleri ve hizmeti askeriyesini ifa ettiğine dair 

vesaik ve mektepten verilecek taahhüt senedi suretiyle birlikte 

ı--- Dr. Hazım --
Cildiye ve zühreviye 

Mütehassısı 

Beyoğlu İstiklal Caddesi Be
kfır sokak 9 No. 2 nci daire 

Grip ve nezle nöbetlerinden ıizi ko-
10 / 2 Teşrin 934 akşamına kada'r istida ile Heybeli adadaki mek· ruyacak yalnız YENl KAŞE'dir. Her 

tep müdürlüğüne müracaatları. '(7224) eczanede bulunur. 
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j lngiliz Kanzük Eczanesinin ~ 
-= = 
\ öksürük pastilleri J 
~ ~ 
;ı Pastil Hntiseoti~ ; 

§ 
Memleketimizde mümasil Avrvpa ~ 
müstahzaratını aratmıyacak mü- f 
kemmeliyette yegane müessir ~ 
pastillerdir.P ASTİL ANTISEPT~ f 
nezleyi eyileştirir ve önler göğüs ~ 

s ve boğaz hastalıklarınd~ pek müessirdir. Ses kısıklığında tesiri anı ve fE 
katidir. PASTiL ANTiSEPTiK yolculukta, kalabalık ve tozlu muhitlerde ~ = kışın kapalı yerlerde bulunmaktan mütevellit birçok bulaşık nefes yolu fff 

_ hastalıklarının önüne geçer \ 

tur. 
- Yeter hana. Ben en çok bir 

yıl daha yaşamasını istiyorum. 
On birinci veya on ikinci haf taı 

Prençip üniversitede gorunmez 
oldu. Arkadaşı çok aradı. Bir seri 
şmnga daha yapmak istiyordu. 
Bir türlü bulamadı. Ti.. Prençip· 
ten bir mektup alasıya kadar. 
Prençip'in bütün duygularını, dü· 
şüncelerini, ülküsünü biliyordu. 
Fakat tasarladığı işi pek kestire· 
memişti. 

Prençip kendi kendine "hadi 
bakalım, it başına!,, kumandasını 
verdiği gün, kendisine bir yıldan· 
beri taze can veren üniversite ar -
kadaşına şu mektubu gönderdi: 

·(Benim insan dostum, 
"(Senin bana verdiğin adımla 

söyliyeyim, senin Balkanalp bir 
saat var ki kendi kendisine şu ku
mandayı verdi : "- Hadi baka
lım, iş başına!,, Bu kumandamı a
lıncıya kadar neler oldu? Pek bi
lemiyorum, siirekli bir heyecanla 

yaşıyordum. Şimdi bir kapalı sa -
lonun içindeki havuzun suyu ka -
dar duıı.ıldum. Artık mantık, ağır 
başlılık ve özgüç ( • •) içindeyim. 
Kendimden aldığım büyük kuman 
dayı tastamam yerine getirmek 
için böyle olmaklığnn gerek. 

(Bugüne kadar benim gibi du -
yan, düşünen yurtt:aşlanmla neler 
konuştum; bana ne tuhaf şeyler 
söylediler bilsen. Benim hastalığı
mı, çelimsizliğ~mi, nasıl olsa pek ) Her Eczanede arayınız. Deposu Kanzük Eczanesidir 1 

e~ııı1ıııı111mwıııl&lllilı111HftllHK11tuııuu111ıwıı11111111uııııııııı1111111ıııııııııııı1111111ıııııııııu111f.T.49 S1mııııu11ııu111uıııııwıı11111HlllllllRIMıwwıııııııııı111uıuııııııııııııu1111ıııuıuııu1111ııııımnıı1;m, yakın bir gün de ö 1 ü p gideceğimi 

• • ... , • r • *' :-.... biliyorlar. Onun için "yılanın ba -

HEDENSA HiDR.OL DIÜROL NEVROL 
• 

FORTESTIN PIMANOL 
Bacurdan ameliyatsız Ayak ve koltuklar- Mesane ve böbrekleri Emsalsiz sinir ilAcıdır. Te· Ademi iktidar ve bclgev- Üşü mekıen müteveJllt 

kartanr, memeleri ka- daki teri, kokuyu temizler, kumları ve essürle bayılanlara, sene- şekU~lne emsalslı deva· afrıları, sızılan. ku-

nıtar, mıhveder. Kanı, derhal keser, vü- asit Driği atar, maf- lerdenberi yürek çarpın· 
dır. Val::ltslz lhtlyarlıyan· Innç. sfyatilt ve ro-

ı:ur;ct ve 

Alma ve başka dıle çefİ 1" 
o'O"" Devlet yasasmca kor 

iS 
şr,, işini bana veııuek 

11 
H . .. ··ı "in vılıı em o ış goru st ' : . b 
b.. .. d b ezıJsıil· uyume en aşr bir 
küda.51arnmn arasında JdŞ. 
siz sıska işe yaran1az dAıı , , . ra .... 
masm. Yani ben de a 
yim. 1 

(Fakat dur dostun1 .'.ı;ijtı 
rnn için kötü şeyler do:;~ 
fena sözler söylüyon~~İe 
lar benim için hiç te 0r 
memişlerdir. Beni ar~ ·çill 
çok istekli gör(lüklcrı 1 

ki heyecanlanmr }<artı 
Ben hiç ses çıka11n1Y~J<lıı 
rm bana yaptıkla11 te · 
dukları :zevki bozınak 
rum. 

(Benim insan dostun~· 
"(Seninle bir daha b~ 

casma, daha doğrusu ~ 
macasma ayrılıyonııtl· !"' 
tokmak aldım. Yılanın 
cektir. Btında çabuk d9d 
gerekliği anlaşıldı. Ut~ 
çuk gün önce (Ş. S) ) 11" 
rısmdan bir saat sonf1l dl 
profesör birden ve yıl 1 
girdiler. lhtiyar kurt ~ ,t 
nın başı ezilinciye kad 
yar kurt ölmemelid!~ 
iş zorlaşır. Çünkü ihtırı 
lürse yerine bu genç . .lı1'! 
cektir. Hem büyük S~ 
bütün Avrupa insanlı&· 
korkunç bir geçiş olur b~ 
başını niçin e:zeceğin11 
ve Avrupayı kuıiarınal\ı 
iyilik etmek için. 

'(İhtiyar kurt eski 
bağışlatacak bir tanrı 
nun için ileıi gitmiyor· 
malılannm öğütlerini 
Benden sonra gelece}{ 
yor. Ondan sonra J 
~asıl bir yaradılışta 
biliyoruz. 

"(Bu adam yerine 
dünyayı ateşe verece 
rin iki yıl önce baŞl 
Balkan çorabının tığ 
kaçı Sazanofun elind 
!anların hepsi bufl~ 
Türkiyeyi Balkanl~· 
ten sonra bizi Man ~ 
çizgisinde değil y~, ~ 
bırakacağına kim ı~ 
yanın, Çekliğin, sıo J ·r lJ 
vatlrğm arasmda b~ oJ1 
bulunsun fikri y:ılfl ~ 
fakat bütün (H.) 1 )._~ 
Ondan sonra Izonı~,ı1i 
sarkış. Derken ufllııt~' 
Ve insanlığın s:ı1-s1 trı1f o c 

(Bunun böyle }l~ 
yummamalı. Ben 1J9'>ı:ıt11 1 
çocuğum. Yılanıfll<0~ ~ 
benim de b~ılll1 fil~~ 
dar ... Ama hiç 01 ıŞ olıl 
ölümôen kurtc'lrn1 bııd 1(~ 

(Orta A ,rı-ııP~ıırJll'~ i~ · 
bahtı kara insa11~ede ı~ 
pençesinde ne. . "e,~ 1 
ler? Ben ke~d!~ ~ t>it 
rabilecek ını~Jll tıııe• A 

~ünkü yüzgerı e <ve""' 

~ 
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lıır a gençlik m:ıtlzmayı geçirir, vfi. 
~ :Jğr.jl dtthal keser. cude zarar •ermez. sal ağrılarını keser. tısı çekenlere hayat ve~!!.a r :nıdretlnl nrır. cudO kızdı rır. 


