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Habeşler bAIA mOIAylm davranıyor: 

ltalya aleyhtarı H~beş 
gazeteleri kapatıldı 

Italyanlar ise sert ı 

Boyuna sevldyat ! 

Babef askerim 11.,-kn-

(YaZl S I 2 ncı sayfada) 

Amerikada bir sui kast 
Reisicumhur 

namzetlerinden biri 
ağır yaral~ndı 

JSaton 1\UJ -

Luiuna, 9. (A. 
A.) - Luiu.na 
diktatörü B. 
Huı Lons, ae
nato koridorla -
nnda dolqbiı 
aırada bilinme
yen bir küme 
tarafmdan üze
rine iki el ru-
volver ablımt
br. 

B. Lonı, dik
tatörlüiünü kuv 
't'etlendirecek 
mahi1ette bir 
projenin se" .. to 
tarafından ka
hulünü iıtemiı 
oidı:iu için ıe
natorun bu se

beble yapaçağı 
toplantıya git • 
mekte idi. 

(Devanu 2 ncid'1) 
----

Garip propagandalarla, nıeıeld bir adnnun bafındtı
keman kımrak nUicumlıurluga ııamzf:iliğinl A-oyllWf· 
ken, bugiln bir ıuiktUda kurban gittiği haberi gelen 

Huly ıarge 

Dün ızmir tJampıyonunu 3 - 1 yenerek 
Fenerbahçe Türkiye •amplyonu oldu 

llamiııd.ı l zmir kaleclılnin bir gol kurtarımuıını göıt~rlgor. 

(Yazılan son sayfamızda) 

1 

Bu gece sabaha karşı Arifiye 
istasyonunda 

Müthiş bir tren 
kazası oldu 

Clenıer ve yaralananlar var 
j;;i;d;-d~k;·;-·-f _____ cv_a_z_ıs_ı_4_0_n_c_o ____ r s_a_vt_a_d_a_) ---ı 

zelzele 

1 bmir8 (Özel) - Dtin gece saat 

1 dörde doğru dokuz defa zelzele ol -

1 
mqtur. Dördü daha hafif beti da • 
ha kuvvetli olan bu zelzeleler halk 

1 a1'881nda heyecan uyandırmıttır. 

1 
Zelr.elelerln on, hattl ondan far 1 

• la :~~uğuna lliyllyenler de ftl'dır. 

Ceoevrenln baş 
polls hafiyesi 

"Cenevre • 
Dİll Mt Polis 
bafiyeai Habe • 
ıiatan meMleıi 
konUfUlduiu ıı· 
rada Uluslar 
K18'UIDU .ara -
JIDID d1tnıda 
duruyor • ., 

Bu reaml" 
ba yazıyı AYnr 
pa gazetelerin • 
de aiirdülc Ye 
&7W iidiiıu e
cllJ'Ol'a. Faliat 
maalesef, po • 
lia hafi ye.inin 
aakalı talana mı delil mi cliye 
bir izahat yoktur! (Her halde, 
lniçrenin esrarı devletinden ola
cak. •• ) Bu noktada, okuyucuları
mız P,i, biz de meraktayu ! ... 

Bütün ıiyaaal tahaiyetlet" Ce • 
nenede toplanclıima Ye 1Uikut
çılann ıözii Ulualar Kurumunda 
oldujuna ,are, reami ıörülen bu 
adam, aöründüiü kacla.- allahlılE 
olmua prektir. 

Bir otob~D~s~k-a_z_a_s_ı -
T ekirdafma siden 6 numaralı 

Masal değil, hakikat ı 

6 Kocaoo 
bir kadon 

Kocalarından üçünü ayni dam 
altında birleştirecek 

...... pzeteleriain :rudddarma eliler dirt ftİ ... mabtelif ~ 
söre kalak adı Zieclw olan bir bclm dedir. 
on .... ,.Jclaal.erictir 97" •:rn ......... Bir nin 999 ......... lteld ma 
alb tane 97" koca ile JaflUlllf •• p kilerle laırqta u-k ip. lmclm ar.-. 
çea haftaya kadar kimle banan farkına • Wa...ı.k edecek mafMaal Wr ..__. 
YUllllUlllfbr. ... .wtm huırlumıtır. 

Hiç fulaaa nnlmakamn bö71e ,.. E•llrinin ikisinde ikİfll' ~ W. 
..,.&ilmeaine ...,... de kendisinin Wr ..W. ~ birinde dört, ..V. kalan iki
~rap fabrikumm aeyyar komisyon. aintle de W... çocafa nrdır. Mamlreme 
~ıa olmumdandır. E•lerindeD de bcalanlan her lııiriai laulmclan ı... 
ikisi Macariataam dnlet ....._...._ (Deoamı 1 nda) 

Beyazıt meydanında 

~:ı~:-mı::.~~:~tihaa:.~ iki kaçakçı arasınd 
mn birdenbire bop.lmaaı yüzGn • 

:.::-;:7u~:::.;. kanlı çarpışma 
Ahmet Ş~ket, Zeynep, Halis " Mustafa bıçax..aı Ha88nın kalbine sapladı 
Sabri bafıf .-ette 1ara)•nm'fl&r- ' B• 
dır. • · (Yazısı 4 Onca sayfada) 

·Barbarostan 
İNTİKAM?! 

Garpblar, bUtlln bUYilklerbab:I blsden Jmlr•nlJOrl 
Mimar Stnamn Tllrk olmadıtnu llB11eDtlercll l Fl'Ul • 
sız papaılan tarafından çıkarılan L&ro1181e amdklo • 
pedlalnde de, - bu kıli§eden anla§llaealı Usere, - Bar 
baroe Hayrecldine "milrtet bir Kamun ofla,, demekte
dirler. 

Garplılar, Barbarosu dfrtsladen nice defalar rn • 
ftkam almaia kalkmrtlar, ylzlel'lne glılerlne balat • 
tll'Jlllflardır. Bö7lelikle, onun lltlstlnden ~ almata 
yelteniyorlar •.• 

Haberde lbtirgtln hqlıyaeak olan ......._... 
intikam!?., romanı, ba T&rk ofla Ttlrk bllyllk dula 
bhramanrmızm hatıralannı tarihi veslkal&lına ta •r 
ıun bir tekilde J.&Ptaaktır, 

d 
~o~ aom donn' par les hlır.orieD1 occi 

enwıx t. dewc fr6rea q~ ftls d'an ren6a, 
~- Le premier, DO~ ie 1fi pırateeı "fiiıi 

par lillDir, elanı la M4'di-r 
~rraa~1 ane ftotke de qaa· . u 
fadte gaıtrea. (En asıe, n /. • 
d'ırOna le eoaveraln d'Al· 
ger, Salem-lba-Temi, qai 
ravaiı fria ' IOD eerYlce n ae n proclamer ~ 
rala de ceııe Yillf, eı •ıea-~ 
diı beaacoap ._ cooq.e-:1 
tea. En 1111, il ftaı bana e& &u' A Tlemcen pu: 111 ıroa-1 pes de Cbarle.-Quln&.) -
Le aocoad, 11omm6 Ktiht· 
so-Dht (don& les Occiden-· 
ıaax on& f'ai& Arlodat), f'aı 
proclamct, aprtı la mon de 
eon fr6re, 10G•erain d'Al
ger. en ofl'rf& la 1111eraınet6 
ae an Bıa&a aa ıuhaa S6-
lim J•,qai, poar l"en Ncom
P-90MI'. le aomırıa "°'*•t 

-pu_h• [graad ami· .'1.' ............ ,~ 
fontfla Mpr, ı'empar& 
Bilene eı de Tuaia, que Cbarl...oula& lal enin& en 

11535. Par l't'pr'8ailleı, il ravapa I• cOtes dl&alie. batılı 
And1' Dorla daııs le golfe d'Aml>racle. e& pri&Castel-Nuovo 
ea l!.ıt. Apl'M awlr •W Ticıorieu devanı Candle, il .tnt 
• M~ille, comme allict do i'rançoia I•. D moaruı ' Con-
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ltalya aleyhtarı Habeş 
gazeteleri kapatddı 

Hitlercilerin çalışmaları 

Alsas Loreni F ransadan 

lm•l .. 8lnlllllul••ı Y • ....,_. 

ayırmak istiyorlar 
89 tedbir Leonar da \'9ınçi Yapma 1500 Prama hetmetl, Parbtdld Al· 

mu Nui ~ reiti SpaJ • 
ke,'i had.at ...... tıku-"'8'· 

Cennrede faaliyette olaa Bellll ...... bere ~...,.. ..... 
bmlılJoaudaa nlh leldae bir aetl • la-qbr .c .. &.._:__ 

• pbWlecetladeıa fiphe edlls .. te- • -----J~ ~·Tapanı 4000, tir -....-nlV ua ,, lllii Yapana 1&00, 
B..ıer u.ıw• 111 .na ~ıa S..e Mlll ftPU1"U a t310 

Jaalleı.9 .... Jatm ltaııats ... Ba· ,..._ almlelmll,, ~. 
......... tat.ıa .... flldld• ..,. Entelliyo •• Jozef ..par1an cep 

~:0.::..=:etllll -::.... ..... JfiklG olarak dtin alqem yo-

Nazi lelaine propaıanda J•P
biı tahıkbk Nen bu Ahunm 
hudut dqma çıkanlmaaı haklan • 
daki karar bir ........, <1erllmtt 
bulunuyordu. Ve Parbteltl Alman 
elçiHti Japbit Mitlln t .. ıllıı6tle • 
re rapaen, iN Alma-. Ftan ... a 
kalmaamı temin eclememi,ıir. 

ft lstlldlllae ı..ı.ı.......... .... lat ''-.lardD'. A...,. .... u 
kt Habef hapuatıona •4! M .... 1000 ._ et kwene.I .. tJllnekif 
bak ve -~ ka1Jaucak n tedir. SpaJker ,.,.. .. Alıma .... 
Habqls ... .ardn ......... .. • .... " ............... . 

mtl••••lncle çal..,•lda ... de, 
... itinin Fnn•&laJd Al.aanlan 
Nul Partlai ,....._ eolrmaJı 
olilala aalatıbmttar. 

mıyacakm. taltllalftt merkeze IDplıJOP 
B) Bm ....... Ba• ıtkluda ltaı 

,.,. ....... .. ... .. 1911an .. ..,.. 
lanft .............. ............ 
ltabaam ................ .... ......... ...._ ...... .... 
ilktir. 

C) Pa:tıı' ..... ...,.... ...... " 
bMW la tn'RI ile .... ~ 
........... , ... d ...... ...... ................ ··-· ........ lılr .......... 11.-. ................... (..,... 
~-· lılr....,.... ............ . 

...... tll.ıark•• ....,. ... 
3ıaln.1ra........,. 

RdzJI# .. Ja•b ....... llfeıter -
ilk - ... lf&lr. Aaak .... ha -.... w............ . 
...................... iti• 
1ılr tl1sraf apa pdar: 
A..._ .. 1 (A.A.) _ .,.._ 

~=-..,..~::.~ı!:: ............. 
Blıpll ...... (lllelmUvar) ,.,._ 

Ja ft dftl'I alaJlan 1tvkulee1t aok
laıama ... 1 etmftlerclfr. Seferber e -
..................... dJ!ller
.. " ..._lertlea mltepkld1 olup 
................... .,. ..... Udlma. 
il eld11fua dair emir alqlardlr. 

ea.u ••h•1111' .... ı aeferlterll • 

.... uak '* ...... ---,.... iMi ............... . 
e.....•tza.Orc•• ..... 

A•l•llaba, 9 (A.A.)- ltal:raca 
•içnilf, Hahetiıtan lçler!nde otu 
raft ı.aı;.. .......... --1 
....._. ......... ~ ... A-
i ...... 'J& ..ı-t•W tawlye 
etm* llD•olo.lual· • • 

ICaffa Od ... ,.._.m .. W .... ..... . 
.. ~J 
kalMÜ ....... 

lqDiace uo.,11' Heralcl, ,._. 
teal ,...na •-1.elred_... .. 

ugra,ıvo ar · Cok 
Ne garlpUr ki, ayni Venlzell Uer, ltalya · 

taraftarlıtlle Balkan andtaım•ı 
aleyhine çallfDllll&rdı 

Y-eel.te- plaıa V•iM'ilt p .......... ....... ._., " 
..tıh..._ EWtroa V"ama smleli. ı.. ... eHla uı......_ 
P..,. ile ltal,. uumdakl •tdU lııad HAMR-Y-1Utlılm.,.... 
... pldl ...... tlıkdWe, ... .. ..,.,. .w.ı .. 1 2 hıı• - ......... ;. 
............ tntpWg ............ & mlıd •••••• V•iı Ust ..-.ılıri ......... v..-................. . ... ...,.... ................. 
lnu t.rcila edı&ıefW" ...... ..m.tt.- 1-t..I!- H• ld L-a-1-a. ................---.-.. 
rile ....... MI ... .,__ .. o- V.u.u.t .ı,.... Wlhe1• Jta11a7s si
lıWhı:ell ......_ .. Wr-hh 1 t- cea6.....,, ..,._.. ......... ......._ ... ...__.......,..._.ı., .... 

.... il ........ Pwt,. ... v- .......... . 

ı..m ı- CA.A.> Y.a 111r 11a. 
ıfllı IMlhmarak ••eldi taıalm ... 
hüktmett anedlım,ttr. Plepla ... • 

&dl • leadı ı.• ftılılıta - .. • 
IQflln pll AHU. ltaJJata ...... 
ecllha -ıar t1ur1a• p ........ 

Amerlkada 
bir suikast ._. -... ••••.....,... ra.... Atlna, ı - DGn Faln• !tir 

....... _... Wr .._. ... ..... Ywa dowıma fU.. açnc deniz· (B"""""1a I iıtılllleJ 
1111 .... - ıll«tw len •••· de ..-nalar wapmak Gzere ha· ICaw lld lmr111D i.u.t ._ _.,_.., ,_ H _ .. , 

y ........ m6ttefild.ri" ....... reket ebniftir. 111 ...... .....,. blduılmt 
n .,.-,11ınls ...... ...;..nyet Cenel cleab Jmrmarlılı (bahri· tır. Durama p9k aisrclır !dlra .. 
_.... Oltı +• ...,.. ....._.. ,.. er1r&aıhani7eal) tarafmclan cı, Huı-J.oaa'• 19nm .. ı.aı... 
lleMe• iatifade etmek 1167...P kor- 900 • llOO tonluk t.flrt aıolıribin iki kiti tarafından laupnla ._.. 
-- ı•l'ı 11• ..... ..., ..... ,.... clqanda ppbnİmUJ içia ıiparit detik edilmiıtir • 
ta,. Fmt ...._. Wr tarafa ........ ftl'ileceli n.e- edilm: .. ir. Bato R 9 (A. •) B W.. iti Ml,ek Mltt uumda çıılmwk an ..,. n ouıe, ' -"• -
ad'! 111 Wrn w. ...., 

1 
.. v.. Amiral Kunduryoti tipinde ola· Huna-Lo111'un tedaYi eclilmekt~ 

.--. ... uıli ...._ anc.c1eB, c:ak bu ıemilerin Yunanittancla oldulu hastahane tefi, ............. 
.. tlnfa '*" lm.nfhla ..._ yapılman uzun aüreceii dütiiDii1'9 rm eeub uzuvlardan b\.; blrltlae .....,, ••••••• ,,._.. T....,.. _.. a. lsaarm YUP&itmit " dolmnmadıiı ve H111-Lona',.a Lü

m&Hııli't ılJ ıl ır 4r itila .. .,. A..,.. la........._ ıwrlan · tün zeklama aalıib halaadalamı 
-* 1* WIM"'+ • muı tercih olUllllNflur. aö:rlemiftir. 

G--t. hı ... ....... Yaaanista- ı--:;:::;:;::=::=:;::::;:;;:::;::::; am 
11 

d... ...... •~ 1 Doldlr Bini, mtıteca~sl, Bato~ 

-.ı .. ifaNt ..._ _.. ve bolu haetalıldan a.maaı O,.. 

slM Nuf llc19ılerlntn B.tln p..,; 
papada Naareti7le daimi ....... 
taol&luı-a~.P*'• 
ıız polili bu faaliyetleri derin bir 
cltldlatle lakfp ..... " IM'lba
Aleu, Loreıa bavallılnde "keadl 
...... i ...... Cllunmak,, hareketi 
e*aftlnf olaalarla Nazi 1aali~· 
Din mfi•r•dni ~. 

Alman Naaileri Ue, Ala.ta km 
di kendilerini idare etmek bakla 
lltl,.ı. arwacla bir mu....-. ol-- 11.....ır .. ,... el .... 
.......... ~.Pa! 
si ....,.. rellbdn Framaela, •· 
nı.u-. Framaclakl dll• .. ..__ ............... ,.... .... 

••• 
- .......... nen,. .... ,. ..... 
I* dlrt•• f'Mrleri 1.t111• altı.-. 
lldlreall tlllrler v.ilc;uda ptiriyor • .... 

RABa - a.r11etlıl lıaJ'll'11 ,,;.. 
ildi .... •11dt doll'Ml .. ,... 
llkdlr&tTI 

Baglln 

lzmirin 
al yıldUnama 

ı-. •. ,ıaı, bmir Jnar,g. 
---plcllnümiidiir. Mitte • 

ilk Mı •anlamı karariyt~, Türk 
balll- apklandljı bahane r 
dilerek, lzmir, ıs ma:ru 1919 ela 
Yman bnetlerine itıal etti • 
rllmifli. Uzun seneler diipnan 
çizmeleri altmcla çilaa• P. 
ze1 l.U 9 eJ'IGI 1922 de Türk 
~ ••• hedefini,, ... 
dula aalıil olamttu. 

lsmlrin lmrbaluta dolaJlllJ • 
le, ..... ı..ın.,. lmairlilerl .... 
111. 1'ltla ,. .... ,....t ....... ............ , 

ıl 1lıhl tirat w lılr ..,.. yertmlf-
tlr. 
..., ......... t ........... 

tatmaı ok1a111 ._. ... , ı•n k eyz nı·n Roqe'da prof .... llk .den barta111 
,_, mır851 Weil olarak ...... ettlliai .a,ı.. 
..... ..,. .... ;1111 ...,..... Ml

1
·l iare- miftlr. , ________ ..... _...._ ........................... . 

... - ,.adlllai ".,.. •• nln en eon 

.............. h • .....,. • .,.w .. , • • ergtlzeıtı 

Jcı.---~··· . t ... • • ... lllW ......... iliriz. • ..,...._ r •inama ••v· 
ı.._ ... .._ ............ reder gibi takip 
-• .._ .._.ecaiiae •• " ets•c:eeınıabuy • W....•111••alıh.l-11r1 '1" 
......._ Falaat .__ alrü ele....... lüs lıiW ••...,..... ........ idil-
•ıhıı +ır.n•. 0 _L!... L- L!L.I.!! 6 nı rotnaft, hem 0 .. - ,...._ ~.--ıunu f V•H trPRlll ......... ..... 
ı•allı k • 1 ....._ o11a78 çııkeok Vkaıademerak- 1ata~ı.&ı111a1 ... ea 11.., .. Çla 
,..,...,, .._ ...,.,.,.. tletit- ıı, h d• fevkal· idi aam ......_ ._ Wrisiae.,. ı,ı 

8 kocalıbl 
(B.,,.,.,. 1 inoüle) 

111 ıı --s ••1 ••.~'°'tat- Ad• QrQc:GdQr Mktılı lilll '" '" w •iri ı 111• 
............................ wklp.elW-plMll ........... 

_1111ıt-11 ................... v. BugOn başladı 'lmfbr· ... .._.o llatlu fOlstwld, ....... .._ .... _..,.... .... _ _.__ ____ MicWelma•""twl4Ndl ....t -. 
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!Bw t1öd4 
Beyoğlu tarafında 

bedava lise yoktur! 
Eğer orada oturanların hepsini 
zengin santyorsak tı\~danıy~.r.~z! 

:Mekteplarin açıhnasına daha ancak f se sınıflarına devam eden .. b~tun ta • 
on, on beş gün kaldı. Bu arada mev - lehe 14 yaşından daha bu~ old.u • 
cut mekteplerin müracaat eden tale - ğundan talebe bundan kaıtıyyen ıs· 
be); alamıyacakları anlaşıldığından tifade edemiyor. Bundan başka kışın, 
şehrin muhtelif yerlerinde yeniden sabah erkenden lstanbula inen bil -
birkaç orta okul açılması kararlaş - hassa ikinci mevki !ram_v~!J~nn ne 
tmldı. derece kalabalık oldugu gozonune alı-

Dikkat ettim, açılması menuubahs nacak olursa, çocuk~arı~ hergün. boş 
me!\tepler arasında Beyoğlu tarafın • bir tramvay bulup hın hır srkıntı ı.ç~ · 
da bir liseden hiç bahsedilmiyor. 1s - risinde bir saat seyahat etmelerının 
tanbulun bu büyük parçasında para - ne derece müşkül olduğu kendiliğin • 
sız bir lise olmaması hakikaten şaşı - den anlaşılır. 
Jacak bir iştir. İstanbul tarafında ls- Hele kız talebenin çektiği mUşkü • 
tanbul Erkek, Vela, Pertevniyal, 1s • lıit iki misli fazladır. 
tanbal kız lisesi gibi dört tane tam Bu işin şimdiye kadar ihmal edil -
devreli parasız lise olduğu Ortaköy - mesi şaşılacak bir şeydir. Beyoğlu ya
deki Kabataş lisesinden maada bir kasında oturan herkesin zengin oldu
tek parasız lise oktur. Ve bu tarafta· ğu ve paralı mekteplere gidebilecek • 
J.i I~ık, Şişli Terakki, Boğaziçi, Ga • leri zannediliyorsa çok hata edili -
lata..<mray ve bir sürü Fransız, Alman yor. 
İngiliz mekteplerinin hepsi yüksek üc. Bütün bu karışıklıklara cevap veril
ret alan müesseselerdir. Halbuki Şişli, mek için Kültür Bakanlığının bu sene 
Kurtuluş. Harbiye, Taksim ve gene başında Beyoğlu tarafında muhtelit 
bu civarda oturan ve liseye devam e - ve resmi bir lise açmasını bekliyoruz. 
den yüzlerce talebe vardır. Bunların Eğer Bakanlığın bu iş için şimdilik
zengin olmıyanlarından bir çoğu ci • parası yoksa bu civarda oturan fakir 
Yarlarrnda parasız bir lise olmadığın- talebeyi tesbit etmeli ve bunları pa • 
dan ya Jiseye devam edemiyorlar, ya· rah hususi liselere taksim etmelidir. 
hut ta kışın Allahrn yağmurunda ça- Bu gibi otuz kırk talebeyi yüzlerce 
morunda bin bir sıluntıya katlanıp 
ta İstanbul tarafındaki liselere gidi- bol paralı talebesi arasına nehari ol • 

mak şartiyle parasız kabul etmiyecek 
yorlar. 

Tabii bunun için de tramvaya bini · 
yorlar. Tramvay Şirketi 14 yaşından 
daha büyük olan talebelere ucuz bilet 
için paso vermemektedir. Halbuki Iİ· 

hususi lise yoktur sanırım.Eğer var -
sa....... hiç olmazsa ismini öğrenmiş 
oluruz! 

lflurat SERTOCLU 

Dünkü yangınlar 
Ortaköyde yanan on eve 

dair tafsilat 
Haseki de kaza atlattı 

Dnn ıatrt on bet buçukta Ortaköyde 
bir yw.r.()'n olmnş, on ev tamamen yan· 
nuttır . 

Yangın ortaköyde Cavitağa mahal· 
lesinde tavukçu Remzi sokağında ııey. 
Yar kömürcü Alekonun yer odasında . 

Yaktığı Meryem ana kandilinin parlama 
ıında.n ı;ıkmı§tır. itfaiye yangın yerine 

vaktinde gelmİ§, fakat bu civarda ter· 
kos tesisatı olmadığınd.~ batka yer· 

den ı"l aramak mecburiyetinde kalın· 
htıştır. Dedizden ıu alınarak yangmm 

ıöndürülmeıine çalıtılrnıtıa da şiddetli 
bir rüzgar eıtiğinden yangının önü an· 

,cak iki saat sonra almabilmittir. iki 

•aat zarfında on ev yanmışbr, Yanan 

evler arasında dokumacı Ay§e, kömürcü 

Aleko, Kuruçe§me nakliyat şirketinde 

bıÜstahdem Şahabettin, polis Kiznn, 

Şahabettinin annesinin evi, Hacıbaba, 

kahvlle:İ Hafız ve Ahmedin evleri var
dır. 

Yangından açıkta kalanlar otuz ki· 
fİ kadardır. Bunlardan akraba.lan ve 
•rfmecak yerleri olmıyanlar Ortaköy 

otuz dokuzuncu ilk mektebe yerlettiril· 

tnişlerdir. Yangında yaralanan yok
tur. Yalnız Alekonun ahırda unutulan 

iye ahşap olan samanlığın tamamen tu
tuşmadan söndürmesi için süratle ter· 
tibat almış, içerideki bir kısun saman

lar yandığı halde söndürmüştür Yangı· 
nm samanlığa atılan crgaradan çıktığı 

anlaşdmıştır. 
-------

lii!•Li.IT~ 
Bir amele düşt:ü 

Şi§lide Halaskirgazi caddesinde 
doktor Hikmetin yaptırdığı binada ça· 

hıan Nuri üst kattan düşmüş, yarala· 
narak hastahaneye kaldırılmı§tır . 
Arkadaş arası.nda 

Fatihte Hafızpa§a caddesinde otu
ran bakkal Galip üç arkadaıile beraber 
gezerek Eminönüne gelmiştir. Burada 

arkadatları arasmda kavga çılmuı, Ne. 
diın yumrukla Galibin gözüne vurarak 
yaralamıştır 

çarı>t:ı 
Şişlide Haliskrgazi caddesinde şo

aör Misakın 1872 numaralı otomobili 
Bilezikçi sokağında oturan Artine çar

parak yaralamııbr. Artin hutabaneye 
kaldmlmııtır 

Pencere açarken 

OABER.- Akşam Postası 

Mühendis 
mektebi 

genişletiliyor 
Nafıa Fen Mektebi, 
binasını bu mektebe 

bırakacak 

Liman işçilerinin 
şikayetleri hali:lı .. 
Bu sebeple yeni liman tarifem; 
sinde llcretler değiştiriliyor 

. Nafıa Fen mektebi timdi bulun· yeni liman tarif~-;İnin bugün · ı 
duğu Gümü§suyundaki Mühendis lerde şehrimize gelm.esi beldeni -
mektebi yanındaki binada,1 ya • yor. Bu altı aylık tarifenin eylul 
kında taşınmağa başlıyac.aktır. başından itibaren başlaması la -
Nafıa Fen mektebi için Bebekte zrmgeldiğinden bakanhktan gelir 
bir bina bulunmu§tur. Mekt~bin gelmez derhal tatbike geç?lecek · 
şimdi itıal ettiği kısma Müiıendis · 

tır. 

mektebinin yenıi ihdas edilen tu· Öğrendiğimize göre yeni liman 
heleri yerlettirilecektir. 1 · d · tarifesinde ücretler indiri :uış e-

madıkları ve İ§ yapamıyacak hal
de oldukları halde diğer çalı~an 

yükleme ve boşaltma ame'esinin 

sırtından geçinerek para almaları 

yüzünden çalışan amelenin ~.akkı

nı yiyen amele tasfiyeye tabi tu • 

tulacaktır. Liman amelesi burın 

vaziyetlerinin düzelmesi için ken· 
Mühendiıs mektebinin geni§le • 

tilmesi için Bayındırlık Bakanlığı ğildir. Yalnız tarifede linıan ame-ı-------------
tarafmdan tasdik edilen şekil mu· lesinin vaziyetleri ve çok az para 
cibince mektebe yeniden lüzumlu aldıkları nazan dikkate alınarak 
görülen den levazımı ıiparit edil· daha fazla para almaları için tüc
miftir. Bilhassa mektep kütüpha- carları ve halkı zarara ıokmıya • 
nesinin böyle bir ilim nıüeıseseıi· cak tekilde, aynı ücretler esas tu • 
ne kafi olmadığı nazarı <likkate tularak, yeni formüller bul.mmuı· 
alınmış ve ıbu kütüphanenin zen· tur. Bu suretle liman ameleıbıin 
ginleştirilmeıi için tedbirler alın- alakadar maıkamlarca da 'baldı 
mqtır. Kütüphane için yeniden görülen ıikiyetlerinin önüne ge • 

dileri istemiılerdir. 

Halide Edip 
gitti 

kitaplar ıipariı olunınuttur. çilmit olacaktır. 

B"tt ay evvel Pariıten latanDula 
gelen Halide Edip dün akşamki 

trenle Pariate bulunan e§İ Adna • 
nm yanma gitmiştir. Halide Edip 

garda akrabaları tara!ında.n uğuı 
Bir müddettenıberi Mühendis Diğer yandan hiçıbir ite yara• 

mektebinde yapılmakta olan ta - ---------------·------------

lanDllftır. -

dilat ve inşaat Nafıa Fen mektebi 
binayı boşaltır boşaltmaz M.ühen· 
diı mektebin'ıı buraya yerleşme· 
ıi için bu kısımda da yapı
lacaktır. Şimdiye kadar Mtihen · 
dis mektebi hamamının bulundu
ğu yere mektebin laborahıvarları 
yerlestiriJm,..1dP.-l1r. 

Posta genel dlrehtörU 
Bir müddettenberi şehrJııizde 

bulunan ve Telefon 5osye1.e4linin 
devri işiyle u.ğraıan Posta, telgraf 
ve telefon genel direktörü Nazif 
bu haf ta içinde Ankara ya ·döne -
cektir. Nazif tehrimizde bulundu· 
ğu müddet zarfında aynı :?aman
da pos~ ve telgraf işlerinde ısla • 
hat ve sürat temini itleriyle de uğ
raşmıştır. 

--0-

Vaş mahsollerlmlzln 
Avrupaya ihracına 

başlanıyor 
Yaş ürünlerimizin (mahsüJleri· 

mizin) Romanya yolu ile o.rta Av· 
rupa ve diğer Avrupa memleket -
lerine çıkarılması işine yakında 

başlanacaktır. Ekonomi Bakanlığı 
bu hatta lstanbul ve lzmirden 
Köstenceye kadar olan mesafede 
kendi vapurlarımızla yq meyve 
ve sebzelerimizin naklini tetkik 
etmektedir. Anlatma mudbince 
timdilik yaş ürünlerimizi (mah • 
ıüllerimizi) Romanya va9urları 
götürecektir. Fakat Türk vapurla· 
rının bu nakliyatı yapması imka
nı bulunursa bu tekil tercih ediJe· 
cektir. 

Yüksek mühendis mektebi 935 senesi tMzunları bu ıeneki seyalıatlerindtt 
Kamutayı gezdikten sonra Kamutay binası önünde 

Yüksek Mühen
dis Mektebi 
mezunları 

Yüksek mühendis mektebi ilk dev • 
re mezuniyet imtihanlar1, lnkılA.p 

dersleri imtihanı dolayısiyle, ancak 

ağustos nihayetinde neticelenmiştir. 

Mühendis mektebi bu sene "yol ve de-
miryolu,, "su işleri ve limanlar,, Ziyaeddin 
"inşaat ve şehircilik,, şubesinden mezun vermiştir. Ge-

lecek sene elektrik ve üç sene sonra da Posta U!lgraf şu 

besinden mezun vercektir. 

Koyduğumuz resimler bu sene "yol ve demlryol 

şubesi,, birincisi Ziyaeddin, "su işleri ve limanları şube

si,, birincisi Cemal, inşaat ve şehircilik· şubesi birincisi 

Mehmet Ali'nindir. 

Genç mühendisleri tahsil hayatlarındaki muvaf -

fakıyetlerinden dolayı tebrik eder, hayatta da muvaf· 
fak ve yurda faydalı olmalarını dileriz. 

Cemal 

lJlehnıet Ali 

beygiri yanınııttr • 

DGn Haseki hastahanesi de bir teh-
like atlatmııtır. Gece dokuzda itfaiyeye 

liasakide yangm olduğu haber veril· 

mi,, latanbul grupu hemen hastahane

Ye ıitnıittir. Yangın hastahanenin bah· 

Çesindeki samanlıktan çıkmııhr. itfa-

Karagümrükte Derviı Ali mahalle. · ! : ] 
sinde oturan marangoz Jbrahim Elemin r·· ş E H İ D E ... • 
::::•:;k:~m;,!:~~ :=:.:.~ _ R N R D L E R I _ 
Kavga ettiler 

Bahkçı lbrahim 
öldü 

Balıkçı İbrahim isminde birisi • 
ilin birkaç gün evvel yıkan~ak ü-

lere aahilden denize atladrğını ve 
• 
la&JUIQI tim bir tap çarparak ya· 
t•landıfmı yazmıttık. Cern.hpaıa 
*'••tanesine kaldırılan lbrahim İ· 
>ilıırı--.em· ··ı " ı·· -.-...... ıı o muı ur. 

Mecidiye köyünde oturan kundura- Süt d·ı· ye ı· çtı• k lerı· m· ı· z cı Mehmet Ali ile makinist Nadim Bü-
yükdere caddesinde kavga etişler, bir. 
birlerini bıçakla yaralanııtlardır "lstanbul Belediyesi Mecmuası,,nın so;ı sayısından 11 
Rakı içerlerken alıyoruz: 

Şehremininde Yeniçeıme sokağm· "Şehrin organize ettiği himaye ve kontrol hıfzıssıh· 
da oturan Mehmetle ardakaıı Sait Top· hası, süt işindeki isteklerine cevap verecek l'aziyetten 
kapı dııında Halidin gazinosunda rakı çok uzaktır. 

1 - Süt hayvanları bakımsızdır, fena ve pis ahırlar 
içerlerken Mehmedin elinde bulunan da, fena gıdalarla beslenmektedir. içlerinden bir kıs · 
çala Saidin sağ eline saplanmıtbr. Tah- mının insanlara geçen hastalıklarla hasta bulunmdık-
kikat yapılıyor. larına emin olmak mümkün değildir. 
Demirle yaralandı 2 - Mandıralard!l süt sağan ve sütle alakadar in· 

Sultanahmet parkı karşısında Boz- sanlar ~hhi ve tıbbi mürakabeye tabi değillerdir; yap-
kurt lokantaımda bulaıılcçı Ali§an ile tıkları işin ehemmiyetinden t.amamiyle habersiz olan 
pişirici Fahri kavga etmişler, Fahri de- bu insanlar arasında hasta veya po~fir bulunmadığına 
mirle Alitanı baımdan yaralanuıhr ; inanılmaz. 

3 - Sağılma işi fena !;!artlar altında 'f'e buna alt 
sıhhi tedbirlerin hiç biri alınmadan yapılmaktadır. 

4 - Süt sağlan ve nakledilen kaplar çok pistir. Sü

tün sağılma, nakil, ve dağılması esnasında her türlü te
levvüsü her an için mümkündür. 

:> - Süt gerek müstahsilde ve gerekse daha faz]n 

olmak üzere satmnın elinde her 'altit ve her türlü hi
lekarlığa maruz bulunmaktadır. Bu, bugün için bir 
emrh·akidir Bu işleri kontrol ve hima ve ederek hile • 
karlığa mani olacak ciddi hir te--kilat .yoktur. 

6 - Sütlerimb: ekserisi hiç olmazsa yan yarıya su. 
dan ibarettir.,, 

Bunlara bir şey ilave etmeğe lüzum görmüyoruzl 

-

a 

• 
1 
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katil yakalandı 
lspanyol faşist- Müthiş bir tren 

Dünya 2700000000 
yaşındadır ! 

leri bomba attı kazası 

Alimler ötedenberi dünyanın 

kaç yatında olduğunu anlamak 
için kafa. yordu!darı halde, bunun 
hakkında bir türlü anlatamamış • 
lardır. 

Şimdi de Amerikan jeologları 
yeni bir metot bulmuşlardır. Bun
lar, bazı maden cevherlerindeki 
helyum ve radyum mikdarmı iyi· 
ce hesapltyarak. diinyanın yaşını 
söyliyebilecekler '.-ni bil diı raekte· 
dirler. Yaptıkları hetıab:ı göre 
dün1a iki milyar yedi yüz milyon 
yaşındadır! 

Yeni bir paraşut 
Tekamül ettirilmit yeni nir pa 

raşütün denemeleri Rusya~a mu · 
vaffaL-iyetfe ba~arılm11tır. Bu pa
raşüt inerken idare olunabilmek -
tedir. Tayyareci u~al<tan cl.tarıya 
atlar atlamaz paraşütü 1:-ir ko! va· 
ııtaaiyle açmakta ve ıemıire ta -
mamiyle hava tarafından dolun · 
caya kadar aşağıya yavaş yava:ş 
ini1mekted ir. 

Bu paraşüt aayes:nde tayye.reci 
inmek istediği yeri ~eGebilmekte · 
<lir. Bundan bafka tayyareden at· 
)arken diğer cins paraşütler~!«> ol • 
duğu gibi birdenbire ve ha~ dön • 
aürücü hızla dütmenin öniJnt" ge· 
çilnıi,tir. 

Milşteri çekmek için 
Nevyorkun en büyük otallerin • 

Cien biri, bagajlarını vagonda hı • 
rakarak treni kaçıran yolcuh~ra en 
lüzumlu etyayı vermeyi düşün -
mlittiir. 

Otele galen ~rkek yolcular .. i -
çinde bir pijama bir tarak, bir diş 
frrçaaı, bir Wn cf·ı pastası, bir us· 
tura, talk pot rl\~ı ve tıraı 11.,bunu 
bulunan bir paket verilme:etedir. 

Kadın yolcu'ara ise, bit gece · 
lik gömleği ile lüzumlu tuv:-llet ef 
yası verilmektedir. Çama,ırlar, ta· 
rak ve aaç fırçalariyle u.dur lar 
sterilize edildikten sonra ,eff af 
zarflarda .aklanmaktadır Öteki 
eıya yolculann malı olara~~ kal • 
malctadır. 

Strlranç oUmpiqadı 
Bqünlerde V ar9ovada biten 

satranç olimpiyadından g.ızete • 
ler epey bahıeailer. Faka! dün -
yanın en tuhaf satranç par .iti, bi· 
risi cenubi Amerikada, öteki orta 
Okyanoayada bulunan iki cyuncu 
araımda oynanmakta:lır. Bunlar 

para tedavülden kaldırılmış bulun -
mııl<tadır. B\iyük firmalar albnlarım 
saklatmak üzere Londra bankalarına 
göndermektedir. Fransızlar ise Fran~ 
~ız parasının herhangi bir sukutuna 
karşı kendini korumak için bütün ta
sarrufatını altına çevirmekte ve bu 
altınları yatak döşekleri arasına dik
mekte, kilerlerde gizlemekte yahut da 
onh~ede a~tığı hir kuyu~-a gömmekte . 
dir· 

Dünyanın enyüksek 
volkanı 

Avrupa ve Asyanın en yüksek 
yanardağı olan Kamçatkanın Kli-

ouçevski dağına, Sovyet bilgi aka· 
demisinden profesör Kulakov'un 

Mardinden bildiriliyor: 
Uzun zamandanberi aranmakta 

olan üç katil zabıta tarafından e· 
legeçirilmi§tir. Bunlardan bıri bir 
kadını, öbürü Beıir isminde bir a· 
damı, üçüMüsü ise karısını öldür 
müftü. 

Karısını öldürmüş olan hu Ü -

çüncü katilin adı Ahmet rforun 
dur. Bir müddet evvel Suriyeye 
kaçmıt ve tekrar Mardine döndü· 
ğü haber alınarak yapılan ~akibat 
neticesinde yakalanmıştır. 

KatilJer adliyeye verilmi§ler • 
dir. 

-0--

lzmirde müthiş 
cinayet 

İzmir 8 (Özel) - Şehrimizde bir ci· 
nayet olmuş, 78 yaşında Abdullah ka· 
nsı 30 yaşında Nesibeyi bıçakla 18 ye
rinden vurarak öldürmüştür. Buna se· 
bep karısının üvey oğlu ile münase • 
bette bulunduğunu zannetmesidir. 
Katil zabıtaya teslim olmuştur. 

başkanlığı altında bir araştırma 
heyeti çıkmııtrr. Heyet 21 tem • 

muzda yanardağın kraterine var· 
mıı ve buradan boğucu gazların 
çıkmadığım tespit ettikten sonra 
içerisine girmiıtir. Kraterin içinde 

1 
-o--

topografya tetkikleri yapan heyet Tayyarelerimiz, yurd 
lavların hararet derecesini almıf, etrafını dolaşacak 
birçok fotoğraflar çekmiıt•r. An· Tayyare filolarımızın bir Tür· 
cak tetkik esnasında dağm için • kiye tuni yapmalarına karar ve • 
den gelen müthiş bir gümbürtü İ• rilmittir. Bu tur bir müsabaka şek 
le brilikte kesif dumanlar ve oksi· linde olacak, süel (askeri) tayya• 
jenin yoksuzluğu bu bilginierin reler bölüklerden mürekkep gnıp· 
birçoğunu baygm dütürdüğUnden lar halinde tura iştirak edecek • 
kraterden derhal dışarıya çıkıla · lerdir. Tur bir iki güne kadar bat· 
rak az aıağıda bir kamp kurul • lıyacakbT. · 
muıtur. ., 

Kulakov heyeti bu yanarJağda 
arqtırmalarına devam edecektir. 
Sovyet bilgi akademisi heyet üye

lerine amyanttan dokun.mu' husu· 
.. e1biıe ve naa.aL:.lar 7oplu-·mak

tadır. 

Kömür damarında balık 
Kazakistan maden kömürleri 

ocaklannıdan birinde köwür ta· 
bakalan arasında taşlatmış bir 

balık bulunmuttur. Balığm boyu 
üç metredir. Aynı tabakanın kat· 
ları arasında, tarihten önca ~ıaşa • 
mıt birtakım kutların iskeletleri 

de bulunmutlur. 

Orman yangını 
tlakkında alınan 

tedbirler 
Son günlrede orman yangınla· 

rının görülmemİ! derecede çoğal· 
maaı üzerine, Tanın Bakanlığı 

(Ziraat Vekaleti), vilayetlere a • 

Kayseri fabrikasının 
açılışı 

Ankara, 8 - Ekonomi Bakan -
lığı Kayseri fabrikasının açılması 
münasebetiyle büyük bir tören 
hazırlamıştır. Açılış töreninde hü· 
tün saylavlar ve memleket gaze · 
tecileri bulunacaklarau. Davetli -
lerl Ka)'Seriye götürecek t;~n a • 
yın on beşinde ıehrimizden hare· 
ket edecektir.Baıhakan ismet lnö· 
nünün 12 eylulde buraya dönmesi 
muhtemeldir. ismet lnönü fahri • 
anın açrlıt töreninde bulun:ıcak ve 
önemli bir söylev verecektir. 

-o--

Vurdda panayır 

oyunlannı mektupla yazdıklan i· 
çin, kendilerine düşünmek jçin e· pğıki telgrafı yoUamıttır: 

Bolu, 8 (A. A.) - Dün Bolu 
panayırı açıldı. Bu müna•ebetle 
büyük pehlivan güre§leri yapıldı. 
Batı Tekirdağlı Hüseyin pehli • 
van kazandı. İyi geçmekte olan 
panayu yarın bitecektir. Ayın o

nunda Mudurnu> 24 ünde Düzce 
panayırları açılacaktır. Panayır • 
lar bu yıl çok rağbettedir. 

pey zaman kalmaktadır. Sltranç· "Orman yangmlarınm sayısı 
tan amayanlar, bu oyunun 1943 . görülmemi§ bir hadde çıktı. Se · 
yılmdan önce bitmiyeceğilji söy · bepler arasında kuraklığın deva • 
Iemektedirler. mı kadar ferdin kayıtsızlığı, ida • 

Toprak altına gömülen re ve muhafaza kuvvetlerinin aza· 
mi randıman alınacak faaliyet ça-

see r vet l r ğına konulmamı§ olmaları göze 
Paralarır.m istikbaline dair sinir - çarpmaktadır. 

"Köylülerimiz ikaz olunur ve 
hele baıgöstermiş ate§, temin olu· 
nabilecek birçok vasıtalarla be • 

men haber alınarak kabili istifa -
de kuvvetlerin elbirliğiyle ilk ıa· 

atlarında karşılamraa orman yan· 
gını tahribatı mutlak düt~ektir. 

-o---

Bozdoğan tahstldarı
nın tevkifi 

Aydından bildiriliyor: 
Tahsilatı teslim etmeden orta· 

dan kaybolan Bozdoğan Finans 
tahsildarı Hilmi finans direktör • 

• • d lüğünün müracaatı üzerıne Jan ar 
ma taraf mdan aranarak evinde 
yakalanmıştır. 

Tahsilatın 600 lirasını kaybetti· 
ğini iddia eden Hilmi tevkif edil
mİ.§ ve adliyeye verilmiştir. 

--o--

Ve teşklh\tları 
lağvedildi 

Antander, 9, (A. A. ı - Sen" 
do kasabasında sol cen!' h cumhu 
riyetçilerinin yapdıklar1 ıiyaaal 

bir toplantıda İspanyol ~aıist te~
kilatına mensub üç kiş=1 ta.rafın 

dan bombalarla yapıla'..! bir teca · 
vü.z üzerine, iç itleri ... akanlığ, 
İspanyol faşist tetkilallllın ildek· 
tekmil ocaklarının kap~tılmasmı 
emre\Dli~tir. 

Bir ;ok kimselerin Y2.l al anma 
sına sebebolan bu suikanı yapa.n 
)ar yakalanmı§tır. 

Yiyeni, 9, (A.A) - Bir otel~
dasında, bir yatağın üstilnde elle 
ri bağlı olarak uzanmtl bir ceıe • 

bulunmuştur. 
Ölünün boynunda SJk•ima iz!e- · 

ri, alnında, kömürle yazılmış ''i
hanetin intikamı" ibare.ıı vardır. 

Sovyet - }"'raosız ve 
kilçilk andlaşma 

Erkanıharbiycsi 
Söylendiğine göre Fran.-ız dele· 

geleri, Cenevrede Sovyet .~elege • 
}eriyle, "Sovyet Rusya ve Küçük 
andla,ma erkanı harbiyeleıi ara· 
sında bir konferans toplamak,, 
meselesini görüşecektir. 

lnglltereoln harp 
gem11erl toplanıyor 

Londra, 9 - Aym on yedisinde 
batlıyacak olan büyük manevra • 
lar dolayısiyle Portland'da ve Vey 
mut körfezinde altmıştan fazla 
harp gemisi toplanmıştır. 

Deyli Telegrafın yazdığma gö 
re bu gemiler iki aylık bir &efere 
kafi gelecek miktarda levazım a· 
lacaklardır. 

Hollandalı 
tayyarecinin 

cenaze töreni 
Ankara, 9 (Telefonla) - Ho .. 

landah tayyarecinin cenaze töreni 
pek parlak oldu. Cenaze Nümune 
hastanesinden kaldırıldı. Akköp .. 
rüden UÇUf alanına kadar cenaze· 
yi elli otomobil takip etti. Tören· 
de Holanda sfiri, Hava müısteşarı, 
tayyareciler bulundu. Yedi çelenk 
kondu. Cenazeyi götürecek olan 
tayyare ıaat on birde kalktı. 

Acele mobllye ma· 
rangozu isteniyor 

İzmit, 9 - Bu gece sabaha. kar 
fi Arifiye istasyonunda bir tren 
faciası oldu. lki ölü, üç yaralı var 
dır. lstanbuldan gelen tren Arifi• 
yede makasa girerken istasyonda 
duran vagonların üzerine bindir • 
miı, dolu olan vagonlan ilt~riye i· 
temediği için tekrar tiddetl~ geri• 

lemittir. Bu esnada lokomotifin 
arkasındaki iki vagon yoldan çık
mıı, devrilerek parçalanmı§br. 

Ölenlerle yaralananlar bu va • 
gonlarda olanlar arasmdadır. Fa• 
ciadan iki saat sonra Adapazan 

müddehmıumtai Arifiyeye gide • 
rek tahkikata elkoyınuştur. lataa· 
yon memuru faciada kendisinin 
kaıbahati olmadığını, makas ka • 
palı olduğu halde trenin •Üratle 
istasyona girerek kazaya sehep ol 
duğunu aöylemiştir. Makin1at ise, 
yolun açık bulunduğunu aöyle • 
mektedir. 

Kazadan biraz sonra Ankare. 
treni de Arifiyeye gelmit, yolu ka· 
palı b1dduğu için geçememiıtir. 

Ankara treni sekiz ~uku yolu
na devam etmiştir. 

Dün Ü§am saat yedide Beya • 
zrtta Cwnhuriyet caddesinde bir 
cinayet iılenmiıtir. Yaka lki ciga· 

ra kaçakçısı arasında olmuttur: 

Salih oğlu Mustafa ile Küçük • 
pazarlı sabıkalılardan Huuı, Be
yazıt civarında köylü ve asker ci· 
garalannı kaç.ak olarak ıa~makta 
ve uu •u.& -.ıc para hA~a:nnıaKı:aaır 

lar. Mustafa, Ha.sana nazaran da• 

ha sonradan bu işe başlamıı, Ha • 
ıanm hemen yan müıteriıini de 
almııtır. Hasan, rakibine birkaç 
kere yerini değiştirmesini lliiyle • 
miıse de Mustafa buna al :lırıt et· 
memit, üatelik Haaanın aevdiii 
kadına da gözkoymuftur. 

Dün akşam iki rak!p Beyazıtta 
tramvay durak yerinde kar,ılaşm• 
ca hemen kavgaya tutUfmuılardır. 

Bu seferki kavga eskileri ~hi ha• 
fif geçmemif, Hasan evvelce Mus
taf ayı ölümle tehdit ettiğinden giS-

zü kızan Mustafa birkaç uman • 
danberi yanında taşıdığı kundu • 
racı bıçağmı çelaniı, Hatanın G • 

zerine atılarak kalbine aa.plamıt • 
tu. Hasan hemen yere yrkılmq, 
bir zabıta memuru bu 11rada va • 
ka yerine yetişmiJ, Mustafayı e • 
!indeki bıçağı ile yakalatnıttlr• 

Yaralı hemen Cerrahp114a hasta • 
nesine kaldırrlmıfbr. Yarası çoli 
ağırdu ve hayatı tehlikedeı:Jir. 

_(4779) (.Y.SO•) 

HABER. - Kaçakçılar araam• 
da tehir oı1umda bu gibi kanlı 

kavgaların, bu, birincisi değildir. 
Son zamanlarda bunun tama • 

miyle bir benzerini de ıütunları • 
mıza geçirmittik. Bu da, k'lÇakçı• 

lık aleyhinde mücadelenin her ci· 
hetçe ne kadar haklı olduğunu ve 

daha da mücadelenin arttnılması 

leri gerilen Fransızlar 312 milyar 500 
milyon Türk lirasına baliğ olan ta. -
sarrauflarını ne yapacaklarını bilme -
mektedirler. işte bunun neticesinde 
Fransa şimdi.re kadar görülmemiş 
derecede biiyük bir "al tına hücum,, 
kar~smdadır. Bütün sınıflara men -
sup Fransızlar zenginliklerini gizle -
mek için fevkaHid~ teşebbüslere baş -
varmaktadır. Ka~J:ır, beton arme 
kiJerler, ailenin gizli bucakları hatta 
toprak altı yerler pataları altınla de • 

"Elimizde kalan son ornı~n ıer· 
vetleri üzerinde kıskanç ve haggas 

imtihanlar 
Iazımgeldiğini gösteriyor. 

10 mobilya marangozu ve bir -------------

ğiştirenler tarafından kuIJanılmakta
dır. Bir çok bankalar müşterilerine 
tedlyat yapmak için altm çubukla.nnı 
küçük küçük parçalar halinde kes -
meğe mecbur olmuşlardır. 

BUyUk firmalarda şiındi küçftk ta. 
sarrufat sahioleri ile cift<;ileri taklit 
etmcğe başladıklarından Fransada 
buıün 312 milyar 500 milyon liralık 

olmanızı ve yangm wnurunda i · 
cap eden tedbirlerin hemen itti • 
haz ve temini ile iktizasına göre 
orman müdürlerinin, jandarma ve 

asker kuvvetlerinin köylü yardı • 
mma eklenerek gördüğünü~ tahri· 
batm önüne geçilmesi ehemmiyet· 
le lazımdır.,, 

tane de mobilya marangoz usta · 
Çarşamba günü lise son smıfla· b&§ısı istiyoruz. Boşta olanların 

rınrn eski bakalorya ve olgunluk hemen Galatada Adalet h?.mnda 
İmtihanları bqlıyacaktır. !mlıhan Marangozlar Cemiyetine g !lmele· 
lar on gün sürecek ve ayın yirmi · 

rı. 
birinde bitecektir. Talebenin mü·_....._ ____ ..._ ______ ~ 
him bir kısmı bu sene ilanale kal· nı ıebepten dolayı fakültelerde 
dıfı için ancak imtihanlardan ıon yeni talebe kaydı gayet az yapıl • 
ra bu sene liselerden kaç kişinin maktadır. imtihanlardan ıonra 
mezun o1duğu a.nlqılacakt-•. u. Ay· J bir tebacüme intizar olunuyor. 

Kirahk daire 
Kabataşta, Sedüıtünde Çürük

ıulu Mahmud Pqa apartmıanınd• 

gayet güzel manzaralı büyük 

~ oda ve bir ıofalı, müke Uef ha• 

mamlı bir daire kiralıktır. 

Tramvay iıtaayonunun hemen 
yanındadır. Taksime de ycakındır• 
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ORMANIN KIZI 
Bu bir Irk ve 
renk harbi 

olacak! 

Dünya 
pceşü 

gü~~llfilfi1Ôlnl 
lflld~aaa 
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Nakleden: 
P'ahrOnname adlı eski Farisi 

tarih romanından •hnmıstır. 

Yazan: Rıza Şekib 

Karşa, Manbito reisinin daveti
ni nihayet kabul etmiye mec
bu\ kalmış ve aslanlarını da 

tlabeş ordusuna gir
mek isti yen 2600 
yabancı beyaz niçin 

kabl edil mlyorlar 
Londra, (Özel) - Habetistan 

ordusuna yabancı hiçbir gönüllü a 

No.57 
( Hoı;er StJr~119a) 

·~~==========::"'"!'--=~====::-.--::::::::::::::::::--'*"- P' - ... -- - .-----..-

Hüma " Ne diye geldi ? ,, diye 
bakıyordu. Kapı açlldı içeriden 

Ferruh çıktı .. 
lmmıyacajına dair birçok kereler Bu üç devlete, ayrı ayrı, teıek- rısının diyarı da, bundan ıonra, yanına alarak gitmişti ilin edildiği halde Habe,iıtanm kür namesi ve mukabil hediye seni Şahların tahı o!arak tanıya • 
Londra elçiliğine bu yolda başvu· yollamak zarureti vardı. 1ıte aür· cak ve bizim memlekete tabi ola -- Madem ki haklıyım, o halde 

niçin ıarar ediyorsun? 
- Israr editim ıene aenin için 

Kar§a ... Biraz da batka yerleri, 
büyük tehirleri ıör ... O zaman ... 

- Hayır Ebülula ... Ben urma · 
nımdan bir yere ayrılmak i•temi · 
yorum ve bu mevzu üzerinde k<>* 
nuımaktan da vazgeçelim ... 

Ebüluli ıuatu. Zaten batka tür· 
lü de hareket edemezdi. Çünki 
Kar§& hiç münakaıaya geım·~., 
ve iıtemediai §eyler üzerin·Je ko · 
nuımaja tahammül ıöıteremiyor· 
du. Hemen rengi değiıir, bakıtı a· 
cayipleşirdi. 

Ebülula ayağa kalktı: 
- Haydi, dedi, biraz yiyece~ 

toplayıp gelelim. Dolatmıt da o -
luruz ... 

Karta cevap vermeden tfoğrul· 
du. 

Serinlik h;ll devam edivordu. 
lnaan böyle havada günl~rce ve 
zahmetsizce yol yürüyebilirdi. 

- Nereye gideceğiz? .. 

- Sen nereye istenen K1trta ! 
De~:.fıp ge~meleri uzun ıürme· 

di. Kulübelerine d8n-Jükleri za · 
man, yanında kendilerini bekli • 
Yen uzun ooyıu, genıt omu:ııu bır 
Yerli ile kar,rlaftılar. Fak3.t uzun 
boylu yerli güzel bir arapça ile: 

- Ormanınıza sizden izinsiz 
girdim. Beni affedin. KonUf1Dak 
üzere geldim. Dedi. 

Kar~a cevap verdi: 

- Sizi dinliyorum. Buraya ilk 
defa gelen biri de~ilsiniz. Fakat 
farkı var, bntkaları bana fenalık 
Yapmak için gelirler, ıiz konu, • 
nıağa geliyorsunuz. 

- Size kabilemin dostluklarını 
•etiriyonnn. Arkadatlarım·za yap 
lığınız iyilikleri unutamıyoruz. 

- Unutmamak da lazım ..• 
Ebülula söze lcarıttr: 
- Galiba yanımızdaki genç 

Yerliyi almata geldiniz ... 
- Hayır ... Onu delil afai. Rei· 

•imiz bütün kabrlenin isteğini ye
ıine getirmek i~zere beni göndeı·· 
di. Ka'bflemize misafir olmanızı 
rica ediyoruz. 

- Gerçi yakın.dan dosthk u . 
2ak dostluktan iyidir. Re;ıinizin 
davetine çok sevindim. Fakat ma
alesef relemiyeceğim. 

- Ben ıizsiz döneraem öldütü· 
liirüm ... Reisim dostluğum, size 
•iızdan söylemek iıtiyor ... 

- Niçin öldürüleceksin? 
- Size kadar geldiğime reiıi-

lbi inandrnnak güç olacalctır. 
- Korkun bu ise kolay. Ba

lla kadar geldiğini reisine anlata· 
l>ilmek İçin ıana yardım ederim. 

- Monbitoluları knmannız 
Ormanın kızı. Yarın ıeceki ei . 
lencemizde bulununuz ve bizi ıe
~diriniz. 

KaJ'fa bu daveti hakikaten ka • 
Luı etmek iıtemiyordu. O Monbi. 
loluJan çok iyi biliyordu. Onlarla 
do.tluğu bu kadar ilerletmek de 
l,t delflcft. Bunlar garip yandı • 
Lıta fnsan1ardı. Bir Anları bir ln· 
larına benzemez timdi d.ıstkeni 
thndi dütmaa ,&ilnGrlerdi .... 

nun için de istedikleri h"rhangi 
ehernmiyettiz birıeyi yapmamak 
kafi aıelirdi. 

Kar§a Monbitoluların her iıte • 
diklerini yapamıyacağı içb, dü, · 
manlıklarını kamçılayacaiından 
çekiniyordu. Gene ısrarla: · 

- Reisine, davetinden çok se
vindiğimi söyleyin, dedi. lateiini 
yerine getirmem buaün için im • 
kansızdır. E:büluli benim yerime 
bu davete sidebilir. Ben de bir 
baıka zaman, davete bile lüzum 
bırakmadan kendia"ni ziyaret e .. 
derim. 

Karşanın bu ve bunun aibi ıa • 
rarları ıenit omuzlu yerlide hiç
bir yumutaklık yaratamıyordu.Bu 
da Monbitoluların bir isteğini ye· 
rine getirmemek değil miydi? Bu 
da daha yeni doğmak üzere bulu· 
nan bir dostluğu düşmanlığa çevİ· 
recek bir sebep sayılamaz mıych? 

Karta bu dütiince ile, neden 
sonra: 

- Pekala geleceğiz, de-:li. Fa -
kat iki aslanımı da beraber alaca· 
ğmı. Reiıin aca.ba buna muvafa .. 
kat edecek mi? 

- Sizin gibi, aslanlarınız da bi
zim misafirimizdir. Bundan mem· 
rıun biJe olacaktır. 

Genlt omuzlu yerli bunu .Sy • 
lerken gözlerinde bir endiııenin ı· 
şrldadığı açıkça görülüyordu. Az 
sonra bunu açığa da vurdu~ 

- Yalnız, dedi ... Bize bir zara· 
rı dokunmaz ya 1 

Karta temin etti: 

- Hayır ... Aslanlarım, Ai)zleri
mi, birçok insanlardan çol< daha 
iyi anlar ve beni daha çok sayar .. 

- O halde ne zaman ıidece · 
ğiz? 

(Devamı var) 

ran yabancrların sayıaı 2600 kitlyi priz de bu hediyelerde obcaktı cak. 
bulduğu anlaıılmııtır. Bunlarm Bir filin üzerine, kocaman hır Veliahdın gelmesi dolayısiyle, 
500 kitisi muhtelif Avrup~ mem· oda yaptılar. Hediye, aözde bu o· bütün vezirler toplanmıtlrı.rdı. Nu· 
leketlerinden, 250 kitiıi İrlanda danın.içindeydi. Ferruh, Hümanm man Şah onlara döndü: 
ıerbeıt hükumetinden, ve ged ya· sarayına kadar bu hediyeyi ıeti - Hepiniz ıahit olun ..• Ben ar
nı Britanyadan ve dominyonlarm· ren heyetin reisi diye geldi. Sonra, tık, tacımdan, tahtımdan feraıat 
dandır. odarun içine tıirdi. ediyorum ... Bundan sonra, padita· 

Hüma, komıu Mikümdann gön· hınız Ferruhtur •.. - dedi.· Ona illi 
Habet ordusuna girmek iatiy~ derdiii hediye nedir di1e anla önce ben biat ediyorum ... 

yabancılar üç kısma aynlahilir.Bı- mak üzere, Hönıim ile birlikte F ernıh, babumın elini öptü-
rinciıi, küçük ve tehdide ufraımt baıhçeye çlldılar. Filin üatUnclen, • • • 
bir ulusa samimiyetle yardım et • oda, ihtitamla yere indirildi. Ka Bu sırada apğı yukarı aynı tan 
mek istiyenlerdir. İkind kıtım ce· plll açılıp da içinden Ferruh çıkın· bir mubaTere Hümayun Şahla kı· 
nüllüler, Habeı ordusuna girmek ca, aultanm Te H6..,a.mm bayre • zı araamda oluyordu. 
ıuretiyle kendilerine heyecan ve tini dütUnUn... O da, aynı suretle knımı katial 
muhtemel bir menfaat temin et • Bu buluıma, fevkallde meaer etti. Memleketi İ§gal eden dGf • 
mek iıtelinde olanlardır. Üçüncü retli oldu. Bütün etki elemler ar - manlar, çekilip gitmiılerdi. HU • 
kııım ise, birtakım ifaizlerdir ki trk unutulmuştu. Ferruh, bütün marun kay'boluıu buna tehebiyet 
selameti ancak bunda bul~akta. macerayı anlattı. Aynı g{lz~I oyu• vennitti. Fakat, Hümayun Şal&, 
dırlar. nu Numan Şaha da yapmaia ka· kızmm kaçqı yüzünden pek mUtıe-

rar verdiler. Haq&m ile Ferruh euirdi ... 
Hepalne verilen cevap da, '7 e- hudut boyuna •eldiler. Orada .itte timdi 'bu teesatırlne huet 

f8kkür ederiz.Fakat gönüllü alını- Numan Şahm :ı.utsine geçtiler~ kalmamıftl. 
yoruz !,, dur. ihtiyar f&]ı, Yueufun göm]efini - Meğer kızım sen yalnız g6 • 

Habefiıtana beyaz g3nüllü a • bekli yen y akub gibi, gö%leri yol • nilller fetheden bir dilber değil, 
lınmamasrnın ıebebi de üçtür ve da, bunca ıenedir, oflunun habe • aynı zamanda diyarlar fetheden 
pek dikkate .defer mahiyettedirı rini bekliyordu. l>fr kahramanmqam ! · dedi. - Sa-

Birinclsi, Avrupahlann Habef ETYell Hanstm'm aeldilf milj· na, itte, memleketimi terkediyo • 
dili bilmeyitleridir. ikincisi, Av· desini ona verdiler. Oğlundan ram. Kocanla birlikte, gel burada 

bir L-'ber var mı v-•- mu? d. e hüküm sür ... iki memleketi biri-. 
TUD&lılann Habeş ikliminde Ha • na ~.oK ıy i . . -. 
betlere yük olmaktan bqka biri· fevkal&de merak ediyordu. Oka· t nnın ..• 

dar ihti;yarlamıttı ki, f&Yet kendi· • • • :> 
te yaramıyacaiıdır. • fi J t bıır lellcl d ııne 1 oyunu yapılırsa aevincin t e, uy e, ünyanm en btl-

Oçüncüsü ise, Habefistan bfr den birdenbire ölmesinden 1Cor yilk devletlerinden biri kurulmut 
"ırk ve renk barbı,, aaydıiı l>u et· kuldu. Höngam, meseleyi, sindire oldu. Hümafernıh imıinde yepye
dalde beyazlarla renklilerin bir ıindiN ona anlatı. nt bir payıtaht yapıldı. Burada 

- :Alı, evlldmı!... E-YIAdnna muazzam bir saray kuruldu. Hat
kavutacaiım demek ••. Onu derhal ti Hurrem ile karııı da buraJ& 
yanıma getirin ..• • dedi. ~diler. Hmrem, F erndiun veziri 

Baba ile evlldm kavuımuı ve kendi muhtar memleketinla 

safta bulWurıa11nr istemeır:eleri • 
dir. 

Diier taraftan askerlik çaimda 

hiçbir Habet Londrada kalma • 

mıttrr. Son giden iki Habetli de 

Londrada elektrik müht1ndiıliği 

tahsil eden iki gençti. 

cidden pek hot oldu: sultanı oldu. 
- Bizi bırakıp aittin diy~ pe1c Omiirlerinin sonuna bdar aa • 

üzüldümdü, fakat madem ki gel. adet içinde yqaddar. 
din Ye dünya g3züyle seni ~rdüm - S O N -
itte affediyorum ••• Hem madem ki 11mm11 ... mıaa:awwwıu 

lstanbul Ziraat 
atk uğrunda bu seyahati yaptın i! Diş hekimi 
gençlik halinden anlarım... 

1 Ü Rati p Tü rko(JI L 
Ona bütün meseleyi anlattılar. iİ Ankara caddeal Meaarret 
Kavilleıtikleri lbatka biqey da· :; otell Kar,ıaı numrara (88) 

Mektebine girme şartları ha vardı, onu da aöylediler: i: 1 z:a.:111.,. mwawıaı.• 

Istanbul Ziraat Mektebi MildürlilğUnden: 
1 - Orta Mektep Mezunu ol nıak 
2 - Türk T aıbiyetind., bulun ak 
3 - Yatı 19 zu aıkın olmama k 
4 - Arazi ıahibi çiftci evladı olmak. 

- Babacığım •.• Senin hudutla· 
rını 'büyütmeğe muvaffak oldum. 
Hüma Sultan, bütün memle}<eti Te 
fethettiği yerleri aana terkediyor .. 
Görüyorıun ya, · yalnız kendime 
bir gönül değil, sana da topraklar 

5 - Hastalıksız ve vucutları ziraat İ§lerinde 
nıklı olmak. 

çalı§maia daya • kazandırdım ... Dolaımam beyhu 
de yere değilmi!··· Hurrem'le ka 

6 - Mektebin kayıt ifleri Eylülün 20 inci aktamına kadardır. 
Mektebe ıirmek isteyenler llfağıd a yazılı vesikaları, istidalarına 

. 8(~18 UMAL NASIR ıucı 
Sizide 2-3 günde kurtarır. 

··---··--·····························-·····--·-
ballı olarak aöndermelidirler. 

1 - Mektep ,alıadetnameıi veya tasdiknamesinin aslı, 2 - Hü
viyet Cüzdam, 3 - Saelık ve atı raporları, 4 - Hükilmetıçe .nuaad· 
d.ak eyi veaiıkuı 5 HYkGmelçe musaddak arazi sahibi veya çiftçi ve· 
sıkası. 6 - Oç adet vesikalık fot oğraf. Bu vesikaları tamam olarak 1 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

H··················oa"kta·r:·· .. ···-

il Ali ismail 
ı ·. HaydarPQ.fa haatane&i bevliye 

miitelıcusıaı 
göndermeyenlerin kaydı yapılmaz. · 

7 - Mekteıbe kabul olunanlar okuma devresi içinde mazeretsiz 
olarak mektebi kendiliğinden bır akdrkları veya cezel olarak çr1'.a . 
rıldıkları takdirde mektebin kendilerine yaptığı bütün masrafları ö· 
deyeceklerine dair mektebin vereceği nümuneye göre noterlikten 
tasdikli bir kefaletname verecek! erdir. 1 

8 - lttekliler arumda heaap, hendese, biyoloji, Fenbilgiıi, 
Türkiye Cofrafyuı ve tarihten seçme ımacı yapılacaktır. 

9 - Seçme Smacı 25/ Eylül/ 935 Çar§amba günü saat onda Is· 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poata kutuıu ı btanbul 214 

Telgraf adresı: ıstanbul HABER 
Yazı ısıerı telefonu : 23872 
idare ve 118n .. ı 24370 

ABONE ŞARTLAR! 
Türlt.İg• Et:ttrl>ı 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
e aylık 730 •• 1450 
3 ayhk 400 .. aoo ,. 
, •v11k 1 ao •• 300 :: 

iLAN TARiFESi 
Tıearat ııanıarının aatırı 12.so 
Reamı ııanıann 10 kuru•tur. 

tanbul Ziraat Müdürlüğünde yapılacaktır. lıtekliler Bu gün ve saat- Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

ta l.tanl>ul Ziraat Müdürlüğünde bulunmalıdırlar. Hasan Rasim Us 
10 - lstanbulda bulu 'anlar yazılml".k i~in istida ve vesikalariy· Basıltiljı qer (V AKIT) matbaa., 

le birlikte İstanbul Ziraat MUdür liijüne veya Halkalı m~kteP. Mü • j ~=========:::1' 
derlfii.Une bafyunnahdırlar. ' ,( 4806), 

llrologue - Operateur 

. Babıali caddesi Meserret ote-g 
lı 88 numarada her gün öğledenl 
sonra saat ikiden seki7.e kadar. 

::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::: 
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Sivasta inşa 
Atelyeleri 

Edilecek Cer 
Eksiltmesi 

Sivasta yeni kurulacak olan ce · atelyelerinin bütün müıtemili.tile 
birlikte İrıJası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıdur. 

1 - Bu inıaat ve teais&hn keş~f' bedeli 1380522 lira 14 ku.ruıtur. 
2 - Bu it için isteklilere verılecek evrak tunlardır. 
a) Eksiltme prtnameıi, 
b) lntaat avan projeıeri, 

c) Fenni ıartnameler; 
d) Umumi şartname; 
e) Keıif huliaası, 
f) Mukavele projesi, 
g) Vahidi kıyasi fiat ~edveli. 
istekliler bu ite aid evrak ve projeleri (50) lira mokahilind~ 

Devlet Demiryollarının .'\.nkara ve Haydarpata veznelerinden alabi. 
lirler. 

3 - Eksiltme 16/ 10/ 935 tarihine gelen Perşembe günü saat 15 
de Ankarada Devlet Demiryolla ~. Umum Müdürlük binasında topla 
nacak merkez birinci Komisyonc~ yapılacakdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içı n isteklilerin &§ağıda yazılı te
minat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Rei~l~ğine ve'!"• 
mit olmaları lazımdır. 

a) 2490 No. lu kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 5516~ 
lira 66 kuruıluk muvakkat tenı: nat. 

b) Bu kanunun tayitı ettiği v~ tartnamede yazılı vesikalar. 
c) Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu eksiltmeye girme· 

ie kanuni bir mani bulunmadı~· na dair imzaları tahtında bir mek 
tuh. 

d) Nafia Bakanlığından mu ıaddak ehliyet vesikası, 
S - Teklif mektublar1 ihale g:JnÜ saat 14 de kadar makbuz m·.1· 
kabilinde Komisyon Reidiğine Ve! rilecektir. Posta ile göııderilece'k. 

teklif mektublarının i&deli teah hütlü olması nihayet bu saattt 
kadar Komisyona gelmi• bulunmnsı lazımdır. 

6 - Bu it hakkında fazla ma1ümat alln'lk isteyenlerin Ankaracfa 
D. D. Yolları Birinci Daıre Müdü .. lüğüne müracaat etmeleri. 

. (2382) (5174) 

Muhammen bedeli 6000 lira o lan 30 dane 180 gözlü ve 10 dane 
240 gözlü /bilet dolaıbı 10. 10. 193 S Perıenbe günü saat 15,30 da ka • 
pah zarf usulu ile Ankarada idare binasında satm almaca' 'ır. Bu 
ite girmek isteyenlerin 450 liralı k muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite grimeğe manii kanuni hulun • 
madıiına dair beyanname •• tek liflerle ayni ııiin aaat: 14.20 a ka • 
dar Komisyon reisliğine vermele ri lazımdır. Bu İ§e ait §arln'1me1er 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malze • 
me dairesinde para51z nla,.ak dağ rtılmaktadır. (5406) 

Muhammen bedeli 5400 lira o lan takriben 38570 kilo galvanize 
oluklu saç 9 Birinci Tetrin 1935 Çarıamba günü saat 15, 30 da ka· 
pah zarf uaulü ile Ankarada İdare binasında satm alınacaktır. 

Bu İşe girmek isteyenleri~ . 40 5 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları, kan unun 4 ncü maddesi mudbince işe 
girmeğe kanuni manileri bulunm adığma dair beyanname ve teklif
lerini ayni gün saat 14, 30 a kada r Komisyon ReidSliğine vermeleri 
lizımdır. 

Bu ite ait tartnameler pı.rasız olarak Anka.rada Malzeme daire· 
ıinden ve Haydarpaıada T esellü m ve Sevk ınüdürlüğünden dağıtıl· 
maktadır. ( 5407) 

lbaleai feshedilen ve aylık ki ra bedeli 4 lira olan Maltepe iatas· 

yonundaki büfe ÜÇ sene müddeti e ve pazarlıkla Haydarpaşa gar 

binası dahilindeki komiıyon tara fınclan kiraya verilecektir. Pazar . 
lık 18/9/35 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 10 lira 80 kuruşluk muvakkat temi • 
natı ait olduğu istasyona veya Haydarpaşa vezneıine yatırarak 

alacaklan vezne makbuzları ile pazarlık günü saatine kadar ko . 
misyon reisliğine müracastlan lazımdır. 

Bu ite ait prtnameler Malte pe istasyonundan veya Haydarpa· 
tada gar binası dahilindeki komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (5157) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

lerle (20.000 lira) Jık mükif at vardu ... 
• 
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ÇiNGENELER 
ARASINDA 

Hayattan aoonmoş G-ncalknlkô ~nır m~e~(("a 

----- No66 \'azan: Osman Cemal Ka9~181z -• 

nıasaıarında kadınla 
koyuldukları zanıan 

Onlar kendi 
nıuhabbet:e 
delikanlı da tuhaf tuhaf 

başladı 
beni 

süznıeğe 
Biri orta boylu, topluca, biri uzun·/ 
ca boylu zayıftan olan bu 'ld deli 
kanlının kılrklanndan bunlann e· 
fendilik ile külhanbeyliği bir kol • 
tuğa ıığdırmak istiyenlerden ol • 
duğu anlatılıyordu. Osteleri bat • 
lan çok temiz, tirandaz, r~an is· 
karpinleri panl parıl yanıyordu. 

Fakat feslerin in durutu, yürürken 
omuzlarmm aldığı 'biçimler, ken • 
dilerinin efendiden bıçkın olduk· 
larmı gösteriyordu. Bunlar içeriye 
girer girmez o kadın hemen tav • 
rmı değittirdi, hafif bir gülümse
me ile ayağa kalkarak onlsn kar
şıladı. Artık merakım gitıui!ti, 
belliydi ki kadm demindenberi o
rada bu iki delikanlıyı bekliyor • 

lllllf··· 
Masalarımız karşı ka11ıya ol • 

duğu için yan gözle delikanlılara 

§Öyle bir baktım ve bakar bakmaz 
birisini tanır gibi oldum. Orta 
boy)uaunu ilk defa görüyordum; 
likin uzunca boylusunu herhalde 
bir yerde görmüt, hatta belki de 
konuşmuştum. Amma nere:le? O· 
nu nerede görmii!, nerede tanı • 
mıttnn? 
o- .ı.ı..a..ı.--- .ı~,u.-.J.:ı-,~ı.. 

türlü bulamdım. Hay kör olası 
feytan hay! Bu uzunca boylu, za• 
yıftan delikanlmm kim olduğu • 
nu bana bir türlü habrlatmıyor .. 
du. 

Neden sonra, onlar kendi ma • 
salannda kadınla muhabbeti ko • 
yulttukları zaman bakımı lı.i o de
likanlı da tuhaf tuhaf beni süzü • 
yor. Bir aralık içimden 1anlarına 
gidip: 

- Affederıiniz ıizi tanıyaca .. 
ğrm amma •.• 

Diye aşinalık edeyim dedim; 
fakat onu da yapamadım. 

Kadmm birasını pek ya vat ya • 
vq içmesine kartılık iki delil<an
lı duble kadehlerle rakılarını hiç 
durmadan biribiri ardma yuvar· 
lıyorlar ve uzunal boylusu, orta 
boyludan daha sinirli görünüyor
du. 

barek bana aynı suretle mukabele 
edeceğine yüksek sesle ve çatık 
katla uzaktan sade bir: 

- Eyvallah! 
Demesin mi? Tabii bu hal hüs· 

hütü~ merak oldu. 
Biraz düşündüm, garsonu ça • 

ğı:rdını: 

- Karşı masaya üç rakı! 
Dedim. Biraz sonra garaon ra • 

kılan oraya götürdü ve onlarla ne 
konuttu, ne konuşmadı, dönüp gel 
di, bana bir duble daha dayadı. 

Bu sefer garsona: 

- Aman, dedim, fazla 1:>ldu, i· 
çemem, affetsinler bu kalam! 

Ismarladığım son üç kadehin 
paraamı garsona uzatırken onlar 
herifi acele acele çağırdılar, gene 
birşeyler söyleyip lbana gönderdi
ler. Garson geldi, ellerini ma.aaya 
dayayark: 

- Onu içmezae biz de bu üç 
kadehi yere dökeriz diyorlar! 

Dedi. Kadehi elime alarak ayıl· 
fa kalktım, gene batımı öne eğe· 
rek: 

- Şerefinize efendim! 
Deyip onu da yuvarladım ve u· 

zun ........ , ... n. na .. ....1- ·--·· .. 4---
sormak için masalarına doğru yü· 
rüdüm. Yanlarına gelince uzunca 
boylu, önündeki dolu kadehi eline 
alarak: 

- Bu, dedi, aılan sütüdür, bu 
erkek içkisidir, bunu erkekler i · 
çer! 

Pek birşey anlamadan gülerek: 
- Tabii, dedim, erkekler içtiği 

için biz de ondan içiyoru~ itte ... 
Kadm olsaydık madam gil.Ji bira 
içerdik! 

- Madem ki öyledir, buraya 
biz geldik diye öyle iki kadehle 
savuşmak olmaz. erkek olan otu .. 
rur buraya bizimle birlikte sonu· 
na kadar içer! 

- İyi amma ben sizden önce 
de birkaç tane içtim! 

- Biz de buraya gelmeden ön· 
ce başka yerde yedifer du!:ıle çek· 
tik de buraya öyle geldik! 

- Neyae, §İmdilik bana müsa· 
ade edin de ba§ka vakit g~ne iç~ 

riz •.• Lakin affedeniniz bi2 sizin
le nereden tanıtıyoruz? 

- Erkek meclisinde oturup bi• 
zimle biraz daha içersen nereden 
tanı§tığımızı anlarsın! 

- Canım, erkeği kadmı hıra • 
kın timdi, nedir maksadmn bana 
onu söyleyin! 

- Bilmezlikten geliyonun de
ğil mi ıimd i? 

- Ne bilmezliği yahu? Benim 
birteY bildiğim yok; neyse dilini· 
zin altındaki söyleyin de öğrene
lim ! 

Bu sefer garsona döndü: 
- Garson, beye bir aandalya i• 

le bir duble daha getir! 
- Yok ben oturam&m, ben g~ 

kaldım, gideceğim! 
- Nereye geç kaldınız, çingene 

çadırlarına mı, 

- Hangi çingene çadırlanna 7 
- Kendi çadırlan:mza, ıiz lı • 

tanbul Çeriba.ıısı değil misiniz? 
- Hayır ••• Pek benzerim yolC 

amma, nasılsa benzettiniz! Şimdi· 
ki Çeribatı Bakırköyde Hazinedar 
çiftliğinde oturur, adı Arif ağa • 
dır! 

I'\ ~-'--1-..!_ !::- !iL-..--• 
- Ya ıiz hangiaini söylüyorsu

nuz? 

- Ben Sulukuledekilerininkinl 
söylüyorum. 

- Rica ederim, alayı bırakın 
da isminizi söyleyin! 
Oğlan gene kmp J.UllU'Uiunu 

masaya vm-arak: 

- Bana hak, arkadat, erkeksen, 
çök turaya, erkekçe ko11Uf&lım se
ninle ! 

-Tabii, erkeğim canım, gör• 
müyor muıun, bapmdaki feıi, da
dağmıdaki ter bıymlan ! 

- Bak, ben pefin söyliyeyim, a 
laya biç gelemem... Ben adamla 
erkekçe konuıurum, hana kan • 
crkça numaralar yapma! 

Bu son söz pek ağmm'1 gitti. 
Hemen garsonun getirmit olduğu 
sandalyeye çöktüm; sağ yumruğu· 
mu çenemin altı~ destek yapa • 
rak: 

(Devamı Vtrl') 
Uzatmıyalmı, vakit geld;, müı

teriler çoğaldı, çalgı b&§ladı. Ba-

~ ~~~~~llid~~mdl!••··················~~~~ zamanı geldi. 
Hesabıma bakmak için önüm • 

deki pusulayı alıp tezgaha giden 
garson bir de baktım bir daldka 
ıonra önüme koca bir kadeh rakı 
dayadı. 

- Bu da nesi? 

- Karşıdan kiraz ettiler ! 
- Kimler kiraz etti? 
- Yok mu o kadın ki otururlar 

yanmc:la iki delikanlı,.. itte ora • 
dan •.• 
Garıon önümden çekilirken ba· 

tımla kendilerini selimlıyacak 
oldum .. Fakat nedense şimdi üçü 
de b&§larını bqka tarafa ievir -
mitlerdi. Biraz bekledim, biraz 
sonra o zayıftan, uzunca boylu 
delikanlı ile göz göze geliııce ö • 
nüındeki kadehi kaldırıp k~ndisi· 
ne doğru uzatarak ve güler yüzle 
onu selimladmı. Ne deniniz, mü· 

Hakiki bir güzellik tılsımı olan 

Bir tuvalet sabunu 
Bayanlar: Sevimliliğiniz, muvaf -
f akıyetiniz, teninizin tazeliğine ve 
güzelliğine medyundur. 
Cildinizin gençliğini ve yumuşak
lığını muhafaza için hergün mun-
tamman yıkayıp havalandırarak 

canlandırınız. Bu güzelliğin te -
mini için ROSEMARY sabunu 
emsalsizdir. 

Hergün ROSEMARY 
SABUNU kullcinınız. 

Devamlı bir güzellik sırrını anlamış olacaksınız.. 
Başlıca bakkaliye ve padömlerdesatılrr. 

Toptan satış için: Sirkecide Nur hanında TURYAG 
fabrikasına müracaat. Telefon: 24442 



Galatasaray Istanbul kürek 
şampiyonu oldu 

Sarı kırmızılılar 16, Beykoz 12, 
Fenerbahçe 6 puvan aldı 

lstanbul kürek ıampiyonluk J 
ya.rqlarmın ikmal edilememİf o • 
lan kısmı, dün sabah saat on bu • 

çulda Y enikapı • Ahırkapı kıyı • 
aında yapılmıştır. 

2000 metre mesafe üzerinde üç 
çifte fıta yarışına beş kulü? işti • 

raketti. Bu yarışta Beylerbeyi bi· 
rinci, Galatasaray iknici, Haliç Ü· 

çüncu, Beykoz dördüncü, Albnor· 
du beşinci oldu. 

Son yarış 2000 metre mP-ı.af e ü· 
zerinde dört tek klasik tekneler a
rcuındaydı. Bu müsabakaya da 

dört kulüp girdi ve Gala~asaray 
Beykozu üç tekne boyu açat?.k bi· 
rinci, Beykoz ikinci, Anadolu ü
çüncü, Altmordu dördüncü oldu. 

Netice 
Yapılan umumi tasnifte Gala .. 

tasaraylılar üç birincilik, bir ikin· 
cilik elde ederek 18 puvaula Is • 

tanbul kürek ıempiyonu olmuş • 
lardır. 

Beykozlular 12 puvanla ikinci, 
Fener bahçeliler 6 puvanla üçüncü 
olmu,lardır. 

••• 
Su sporlarında çok büyük var-

hklar gösteren Galatasarayı bu ye 
ni muvaffakiyetlerinden dola· 
yı tebJ:ik ederken, ıampiyonada 
en zorlu bir rakibi olarak kendini 
gösteren lıtanbul ikinciıi Beyko • 
zu da böyle bir tebrike hak ka • 
zanmq görüyoruz. 

Dünkü kürek birinci tiklerinde üç çifte yarışı. 

Romanya turuna iştirak eden bi8iklet çilerimi.z (X işaretli Kirkor)dur. 

Romanya turunda 
Bükreşe ilk varan 

Türk bisikletçileri oldu 
Bükreı: ( 
Onbe, günıdenberi devam eden 

Romanya biıildet turu bu aabah 
saat 11,S ta biti. Binlerce 'eyi.rci 
araamda Bülaeş elçisi Hamdullah 
Suphi de !bulunuyordu. 

Bet milletten - Yugos!avya, 
Fransa, Türkiye, Bulgari.tan ve 

Romanya - 108 kiti tura girmit· 
ti. Bu büyük kafileden Bükrqe 
ilk giren Türk bisikletçisi Kiııkor 
oldu. Bu birind1iği uzun Jol bo
yunca sayıa:.z güçlüklere katlan • 

dıktan 1<>nra ilk giizel yolu bul • 
mak fıraatma kaVUf&rak kazan

rıtr bitirememiflerdi. 
Yanı tertip heyeti namına söz 

IÖyliyen hatip, Türk bisikletçile • 
rinin muvaffakiyetlerini överek 
söylerken, halle da sürekli alkış • 
larla ıporcularım1zı tebrik edi • 
yordu. 

Tur sonunda garip bir hadise 
oldu: Birinci gelen bisikletçimi • 
zin yalnız adını bilenler onun 
Ermeni olduğunu &Öylüyo.-lardı. 
Büyük muvaffakiyet birkaç ıani· 
ye içinde bütün seyirciler arasm • 
da yayılırken, Kirkor tekrar or • 
taya çıkmı§ ve: 

Anadoluhisarında 
Büyük bir spor 
bayranıı yapıldı 

Balkan oyunları 
- ._: ~ ,,__ wwwı .._ _ _,,_, ~,_., 

yaklaşırken 

Atıet1Zii1de 

mqtı. 

llk etaplarda bisikletin telter • 
)ekleri bozulduiundan yarıı ha • 
rici kalan Talat da ilk •ırada ge
lenlerdendi. Kazım da dördün· 

Yugoslavların cü geldi. 
son rekorları TürK bisiklet federasyonu 

- Kirkor benim, amma ben 
Türkilln ! diye bağırmıştır. 

Halk bu sefer kendisini daha 
büyük bir tiddetle alkrflamıttır. 

Umumi tasnifte Romanya bi • 
rinci, Polon.,-a ikinci, Türkiye ü • 
çüncü olmuştur. 

Biai0kletçilerimiz burada aekis 
gün daha kalacaklardır. Turu ya• 
rıde. bnalian Franııız l>tıik"lelçııe
riyle bir müaabak; yapacafaar • 
dır. 

Eski kuliıp.l'rimızden biri de Ana • 
dolulıisar idman yurdudur. Dün (23) 
neti yıldönümünü bir kaç ulübün iş.: 
tirakiyle kendi sahalarında kutlula -
mışlardır. Panayırın ayni güne tesa • 
düf etmesi dolayısiyle saha binlerce 
halk tarafından kuşatılmıştı. 

Bandonun seslerine karışan alkış -
lar arasında önde 1'ürk arkada kulüp 
bayrağını takip den idareciler atletler 
n !Oıporcular geçmeğe başladılar. 

Kulüp başkanının kısa bir söylevin
den sonra müsabakalara başlandı. 

100 METRE - 1 Haluk Galatasaray 
ikinci - Suat Galatasaray, 3 - ncü 
Orhan idman yurdu. 

400 METRE - 1 nci Suat Galatasa
ray, 2 - Remzi Beşiktaş, 3 - Feridun 
ldman yurdu. 

8QO METRE: - 1 - Remzi Beşiktaş, 
2 - Karaka:;; Galatasaray, 

GOLLE atma - 1 - Naili Galata· 
saray, 11,70, 2 - Suat Galatasaray, 
10,:>7, 3 - Orhan idman yurdu 9,25 

DiSK ATMA, 1 - Naili Galatasa
ray, 37,80, 2 - Suat Galatasaray ZT, 
3 - Münevver ldman yuı·du 22,30 

UZUN ATLAMA: 1 - Orhan ld • 
man yurdu 5,79, 2 - Suat Galatasa -
ray 5,18 3 - HalUk Galatasaray 5,25, 

, YCKSEK ATLAMA: 1-Suat Ga
latasaray 1,50, 2 - İdman yurdu 1,35. 
3 - l\lüeyyet idman yurdu 1,30 

YÜZME: İstanbul su sporları, Ga -
Iatasaray, idman yurdu arasında idi. 
Mesafe Baltallmanı ile Küçüksu sara
yı • 

1 - Halil Galatasaray 16,55, 2 -
Cihat Galatasaray 17,46, 3 - Saffan 
Galatasaray IS,5, 4 - Fevzi İdman 
yurdu 19,29. 
ŞARPi: lst.anbul su sporları, Ana

dolu, Anadoluhisar idman yurdu ara
sında. mesafe Kanlıca burnu, Balta -
limanı, \e Küçüksu sarayı arasındaki 
müselles iki defa tur edOecek. 

1 - idman yurdu Rahmi 1,39, 2 -
ldman yurdu İbrahim, 3 - t.S.K. Sa -
dık 1,44, 

Ana.doludan Şeref (12) dakika evvel 
geldiği halde çıkış esnasında başka 

bir şarpıya çarptığından diskalifye 
edilmiştir. 

Bunlardan sonra srra tekaütler ma
çına gelmişti . 

Herkes bu tekaütleri sahada görmek 
için sabırsızlanıyordu. önde Kanlıca 

arkada idman yurdu olduğu halde 
ortada şu şekiJde dizildiler. Kanlı~ -
Şükrü - Ratip, Necati- Ziver, Zeki, 
Reşit - Halit, Nebil, Ahmet, Hüseyin, 
Kenan. 

ldman yurdu - Fuat - Kamil; Ce
mal, - Osman, Tevfik, Adnan - Şük 
rü, Ata, Vahi; Enver; Rebü, 

tik hücuma başlıyan Kanlıcalılar 
yavaş yavaş İdman yurdunu çember 
altına aldılar. Bu çemberden kurtu -
lan İdman yurtlular aşağı kaleyi sık 
sık korkutmaya başladılar. Ne çare 
aleyhlerine bir akın neticesinde sağ 
için sıkı bir şütü gol oldu. Diğer bir· 
akını kaleci cesaretli bir ayak vu -
ruşuyla bertaraf etti. Bu tehlikeyi 
atlatan idman yurdu üstüste aşağıya 
akın yaptılar. Bir defasında eski oyun 
culardan <Vahi) kaleciyi ve beki at -
latmak suretiyle beraberlik sayYsrnı 
temin etti. 

İkinci haftaymda güneşe düşen İd
man yurtlular oyunun mütevazin 
gc~mesine rağmen 3 - 1 mağlUp ol -
dular. 

Bence mağlubiyetin sebebi şudur: 
aKlecinin gözlükle oynamasıdır. Gü
neşin canılarda parlamasından golle
re mani olamamıştır. 

Dünkü güzel bayramdan ötürü A -
nadoluhisarlrlarr tebrik ederiz. 

Rahmi 

Eylülün birinci günü Avuıtur- ba§kam Bay Cavit, ekipin ba • 
ya, lta\ya, ve Yugos\a.vya atletle· tmda. idi. Fransızlar, Bu\garla.r, 
ri arasında bir müsabakıı yapılmıt Romenler ve Yugoslavlar, yol ı 
birinciliği 98 puvanJa Avusturya, zahmetlerine katlanamıyan.k ya-
ikinciliği 89 puvanla lt:ılya, ve Ü• Ha ı Ad d 
çüncülüğü65puvanla Yugoslavya va kupası apazarın a 
almıtlardır. maçında Hava kupası maçları 

Bizi. alakadar etmeti itibariyle G a Hava kurumu menfaatine yapılan 
yalnız Yugoslav atletlerinin dere- ne Ş kupa maçları ikinci haftası dün de· 
Ceıerl'nı· alıyoruz· kıt dl vam ediJdl. İlk maç Gen"ler birliği • . . . . . Arnavut uyilnll yen :le 110 manıah: lvanovıç. 15 sanı· Sakarya arasında yapıldı ve ı. ı bera 
ye ile birinci, unkla yüksekte DtinkO Hava kupası maçında Gü • bere neticelendi. İkinci oyun idman 
Bakov 3,60 ile dördüncü, gu .. lle neşle Arnavutköy karşılaştılar. Maç yurdu ile Yeniköy arasında yapılan 

bu maç t.a 3. 4 idman yurdunun. 
atmada Kovaçeviç 14,66 ile ikin- t.am 3,6 da başladı. Ve oyuna hemen galebesi ile bittL 

ci, Naratiç de 14,13 ile üçüncü, Güneşliler hakim oldular. Fakat o· -------------
400 metrede Nikhazi 51,8 ile dör- yun t.a.mamiyle Arnavut.köy yarım 
düncü, Ban§cak da 52,5 ile altmcı. sahasında oynandığı halde bir tUrlO 
1500 metrede Gortek 4,13 ile be- gol olmuyordu. Buna sebep de Ama· 
tinci, Zurda da 4,21.3 ile altıncı, vutköy müdafaasmm gilzel ve açık O· 

disk de Narançiç 42,65 He üçüncü, yunu, Güneş forvetlerini kaleye yak • 

Kleut da 40,42 ile beıınci, 100 laştırmamalan idL 
metrede Bauer 11,1 ile ikinci, yük- Oyun bu şekilde devam ederken 17 
sekte Mikiç 1,80 ile üçüncü, 5000 nci dakikada Arnavutköyüne bir kor -
de Bruçan 16,6.2 ile üçüncü, cirit- ner oldu. Celal Şefik bu korneri fev
te Smeyda 56,18 ile dördüncü, u- kallde denecek kadar güzel attı. Ka -
zun atlamada Nova.koviç 6,60 ile le direklerine sürtünür gibi gelen to· 
be9inci olmuşlardır. Bu derece- pa Rasih yetişti. Ve topla birlikte ka-
lerin çoğu çok güzeldir. leye girerek ilk golü yaptı. 

'ATLET Bundan sonra Güneşliler gene bir 

-===========================-===========::============= çok hücumlar yaptılarsa da 36 ıncr 
Fenerbahçe Türkiye şampiyonu oldu dakikaya kadar bunlar bir netice ver-

Fenerliler lzmJr müdafaasını mütemadiyen zorluyorlardı. 

( Yazılan son sayfada ) 

medi. Ancak 36 ncı dakikada Rasih, 
Rebiiden aldığı güzel bir pasla ikinci 
golü atabildi. Bu golü müteakip Ar · 
navutköylUJer hücuma geçtiler. Bira
ra Güneşe arka arkaya üç korner ol -
duysa da bunlardan istifade edemedi • 
ler, Son dakikada Arnavutköyü aley
hine bir serbest vuruş verildi. Sal& -
haddin bunu atamadı ve Haftayım bu 
şekilde bitti. 

İkinci haftaym karşılıklı hücumlar
la geçti. 32 nci dakikada Rasih üçüncü 

gölü atana kadar vaziyet değişmedi.Bu 
golden sonra Arnavutköylüler daha 
fazla canlandılar ve 40 ncı dakikada 
santrforları güzel bir gol ath. Ve maç 
bu şekilde 3 • 1 Güneşin üstünlüğü 

ile bitti. , 

Birleşik Amerika spor aleminde 
gürıiln en meşhur insanları kimlerdir 
biliyor musunuz?! Yukarda resimleri. 
ni gördüğünüz iki küçük kız! .. 

işte, geçenlerde ıllanhatan hal·uz. 
larında yapılan Amerika yüzme şaml
yonaıında, bu iki kızdan siyalı kıvır • 
cık saçl~ı, Katerin Rauls bir ç<ık ra
kipler arasında 220 yardalık göğüsle
kolan yarışım kazanarak ,ampiyon 
olmu§, öbür ıan saçlısı da bir alay 
eski şampiyon arasında, nefis atla -
yışlarl.yle, Amerika atlama fampiyon· 
lui}unu kazanan, bir yüzme muallim~ 
ıinln (11~ Ya§ındaki. kın Mary Ho~ger 
dlr. 
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Izmir panayırının adı 
neden değiştirildi? 
Direktör, panalJırın mahiyeti 

lıakkında 
lzmir gCSretinden bekledijim bir 

sonuç da bugünlerde a~dmıı olan 
betinci anıuluaal lzmir panayırı
nı gezmek oldu. Panayır baklan-
da tam ve özlü bilgiler almak iı -
tediiimden dofnıdan dofruya 
batkan ve ıehrin tarbayı olan Dr. 
Behçet Salibe müracaat ettim. 
Doktor istediğim bilgileri panayır 
müdürlüiünü yapan ve Avrupada 
yeni tahsilini bitirmiı olan genç 
ve deierli bir mühendiıten alabi· 
lecefimi ll1ledi. Müdüre aordu • 

izahat • 
verıyor 

ner. 
Kalifomiya • ium tefler hakkında aldıiun bat· 

Cla en güzel Mi dilli atlannın leleri üç sün içind9 geçiıfrrilebi • lıca cevaplar tunlar olmu9tur: 

kt. ~ ık b r .t. 1-- k b L-a - Niçin bmir arııulusal pana-çe ı •• en ı ara alarla zengin ır. -..ın ve wun ~mblan lzmlrd• 81..._• 
b he.) ı·•-ıı. ı baalar b ı vak" · d yın aiultoaun yirmi ikiıinde açı- ........ a armm ma lKAne erinde ge • -.. &f amaz ıt reçırme en byor? Apatoı tamirin en ııcak lerin ~aviyonudur. Yunanlılara. YW'duk. Birinciıi her aeraiye rf . , 
zen çocuklann aayısı düzünelet'e vazelin sürülmelidir, yoksa ısbrab lıt VVlf etmekte, ltalvanlara relin rend- bet kurut bı"r duhulı"v• _ ı 

fakat &· b" • · • H rnfal mevsimidir. P&naJU' eyUU baımda 1 
..... " .... 

varır, ıç ınsının ildegard .- D'. açılarak a)'ID on betine veya Jİr ce yalım seyahat reklimleri tethir mak ve buna bedel bir bilet lrea • 
:~li gibi eevimli bir hayvam Eti nasıl muhaf az~ mitine kadar devam etle daha :li- etmektedirler. mektir. Her akp.m bir sün zarfmo 

Arabaya kotulu köpek dünya. ~tmeli yade raibet ıiSrmez mi? - Vllyetlerden ittir&k edenler da ıarfedilmit olan biletlerin ko• 

H 
· 1 •~ı·rde -.x- -'---! çok oldu mu? -olu ı"le ·-eri...: L-.. kı"ıı·nı"n ga.zd1 

nm en büyül<ve en güzel cimi 
0

.. emen pıtiri miyecek olsn taze - Dlll ı-.... ur, ııı:ııutmfa w - •• ,,.. ~ .... • 

Jan Sent. Bernard'dır. Bu kipeL :tleri muhafaza etanek hele sıcak eyltl baılarmda yapr. Panayırı - Oç dört villyetin Tecim Oda. ifni anlıyoruz. Diler bir çaremiz 
küçücük bayanım bir tek ııırqla havalarda oldukça güç bir ittir. atustosun yirmi ikiıinde açmak lan doğrudan doğruya ittirik et· de 1er1iye her ufrayana bir rozet 
lldiil'ebilir amma böyle bir ;.·ı ak· Et kasaptan oelince ıirke Te IU tan mabat yajmur mevıimi yol tiler. lıtanbul ve diler villyetler· ermek 1 M ~ .. den ise -im• L--ı ti"caret e•lerı· v o muıtur. aamafit. ba, 
lmdan bile geçirmez. Bilakiı kil- ile yıkandıktan sonra tel doLıb~ a· almadan panayınn bitme.idir. 1

- • ~ " Irada bt't • 
P 1 

sergide paviyon artı. Eauen bizi 0 r netıce vermiyecektir. 
çGk kızı tapmacak kadar ıevdiii sılmalı ve sineklerin konmamaıı anayır ıırf zmire ait Ye anıulu- ~ zannmdayız. Çünkü müteaddit i • 
İçin ona hem çeki hayvanlığı, hem çin ince bir tülbentle 8rtü!meli- sal oldujundan "9 eylOI,, panayın en ziyade aüçlükte bırakan teJ 
de be"-ilik yapmaktadır. dir. i 1 k d·ı . Bu müracaatlann Yaktmda yapılma. linlarmuza ralmen ıerıiyi gezen-·~ ım ter e ı mıttir. nun için hiç )erin birçoğu komite paviyonuna 

Hildegard üç buçuk yqmda • Eier tel dolapta eti asmak im.ki- bir tarihle mukayyet delildir. Mev mıt ve tayin edilen zamanm niha-clır. Adı Kral olan köpeii de bu "' JOkaa lıüyülı: bir tabatın içine ıin. IJllre açılıp ka_.-. yet bulacaiı arada birdenbire te- kadar •
1
•ek bir ~ almayı fu %• Gıl .. ft:aılfılr. ~m ince_aoian doiramah ve eti lau so.. (Ba.ce'np bana pek aallam IÖ- hacüm edilmiı olmasıdır. la ı&iiJ'orlar. 

itz Amerikanın ta· twrn-d wtsckaamın ttattiDe" ,1tCJ,yaUB14~1111~~~~~~~~~~ci':::::::~~~~~~~~~~~-:::~~~m~ihl~ürü~ ile konufbıpu tk 
nmmıı köpek yetittiricilerinden.. D'. riya eyl.GI on beıın en soma Laf. et yavaı yavu ı.utıa 
dir. lı~ bunun için Hildeıard da. Etin altında rütubetin toplan • lar Ye yapaür mevsiminde de de- - Hariçten getirilen malların Clopu devriliyor, lzmiri kaplıyad 
ha ayak üstünde duramaz bir çai maması için de tabaim bir beıı bi.. vamlı yafmur nadirdir.) ithali ve aatıf tekli tudur: H• bir ·boiucu sıcak ıiddetini kayl:iedi • 
dayken babasmm koca koca Sent raz kalkık olmalıdır. P.iti:meden - lzmir panayırına "anıulmal ecnebi müesıeseıi istedii! malı ıe- yordu. ilk ıeldilim aman bom • 
Bernard'lariyle biç korkmadan alt evvel de ıirke ve ıu ile temiz yıka· panayır,, ismi verilmittir. Halbu· tirip Türkiyede tethir hakkına bot olan paviyonun önü kalaha • 
alta üatü üste oynardı. O tecrübe mak ıayet iyidir. ki görünÜfe göre büküm y6rütü • maliktir. Yalnız kontenjan harici lıldqmaia batlamıfb. Panayır ile 
ile öireomitti ki Sent Beraard'lar • IUne burası panayD'dan ziyade olan mallarını satamaz. Bunlar yapılacak telefon konuımalan 
dÜDyanm en sabırlı, en iyi yürek- Devletlerın hava bir sergiyi andırıyor. Franıızca ıerai binasında faaliyette bulunan dolrudan dofruya komite daire • 
li Ye en sevimli köpekleridir. kuvvetleri "foire,, aynı zamanda lokal bir gümrük heyeti tarafından tespit ıinden yapıldıjı için telefon çal .. 

Yaz nezlelerine karşı Deyli ~elaraf ıazeteainin bir clamıuı olan ve birçok eilenceler olunur ve transit mal addedilerek malan biribiri peıinden ititiHyor-
811 sıcak havalarda bile t.-m l· yazısına söre, büyük clevletl~rin ilk yapılan bir aatıı yerini gösterir. her türlü vergiden muaf tutulur du • 

.._._ ..ıbi 
8

.,.,'--"'- _.__ ~ 0 hat hava kuvetleri töyledir: lzmir panaymnda lokal mab:yet. Kontenjan dahili olan mallara ge Sıcak ••. itte bence anıuluaal pa.. 
u ... u •• _ ... ..., ~ıran tDıl&D • ı ·ı · te IOl-1 bir ga.terit yoktur. f'oire 1" b 1 1 b·ı b ...:ıL d larla kartdqıyonm. yum erkek • ~'.~ t~ın. 1170 ~· vardır ,,..,,. ınce; un ar aab a ı meai içir. naymn en ü., ~ iifmam ... Bu 11 

.. 

l• bilhassa bat nezlelerinden, ka· "Ve onumuzdekı 18 ay ıçmde bu lara hu olan eilence yerleri de Ekonomi Bakanhlı mühim bir rada lzmirde o derece aıcak var ki 
Clmlaı- da nevralji -L.a. rom t" sayı 2000 olacaktır. Franıanın bulunmuyor. Diler cihetten exp~ döviz vermiıtir. Bu döviz dahilin- aGn ortumda nefes almak bile 
- -ır.....•--dan ~~ ka 1ız • 1700, Sovyet~erin 1500, Amerika ıition dedikleri toplantılara mah- de aatıt yapılmaktadır. pçletiyor, delil ki uzun müddet 

-..nıanıa "'° ~e er er· Bi 1 "k d 1 1er· · -· ·-..a•arı da b d b 1 1J G 1 k 1 1 ·ı · E '- b .... r eıı ev et anın 1800, Ja • ·- t-n• ura a u am o • - e ece arııu uıa panayıra ıezı ım. n .... a ir yolu alanlar 
Yuna hava ıJC&k 

0

;duiu . . ponyanm 1400 dür. ruz? kadar sergi eYinin yetitecefini ter içinde kalıyor. Kaynar güneıin 
lis • ıçuı Almanya lnciltere dereceaine - Filhakika lzmirdeki fU top. tahmin ediyor musunuz? albnda dolqmak için pek büyük 

ft cereyanmm zarar Termıye • d i b"ld" · · d 1 ntı d Jt....d d Jt.... f • ' · B kat' .. b kild k "ril -"tal . var ı ını ı ırmıt ıse e sayı iyi• a o.... an o5 ... ya ne oıre · - u ı r te e eatı e· cesaret İlter. 
~· l&IUl'IZ. Halbuki 11umıq ce belli değildir. dır, ne de eçoıition'dur. Belki i- mez. lntaata ancak gelecek aene 
"6catlarm ilatilnden ıeçen hah bir ltalyanın 2000 uçağı ani kisini de andıran bir tetekküldür. bütçesinin tahakkukundan ıonra Panayır komiteıi buna karl!ı ter 
~Y& ..-eyanı, çabuk tebahhGr e- Bunlardan 1250 ıi ilk hat ~7: Panayın hem kut, hem dört eyak. baılıyabiliriz. Arada kalan kıaa za ıbi ıeceleri ıeç vakte kadar ılÇık 
iler ve bu J(bden hararetin alcal • dır. Hava kuvvetleri ıubay ~ene. lı olmaktan kurtarmak için ıehrin manda matlOp iyi bina vücuda bD'•~•kla kartı gelmek yolunu 

llaJUP Bled• 

lllMma Mbeb olur. ferleri 40.482 dir. münasip bir aahasmda bü~k 't'e getirilebilecek mi? Burası aucak bıtmuttur. Geceı-.nuna hatti da-
Banclan batb kuru havalarda D · • l . daimi bir sergi evi kurulması dü- ite bqlanıldıiı zaman anlatıla .. ha •omaya kadar ıergiyi gezmek 

in•• mikroplar aoiuk riitubetli ıtsrz eıın atletizm ıünülüyor. Bu ev kurulduktan son caktır. mümkündür. Gezenlerin aayısı 
cereyuıluda çok daha fala bulu • yarışmaları ra her aeııe4vin etrafına birtakım - Panayırda tethir edilen mal- hakkında bir fikir edinebilmek i-
DUrlar. Amerikada Vayt Siti'd• dilıiz· barakalar yapılacak ve bu ıuretle Iarm kıymeti baklanda bir malt- çin saat on dokuzu hatti yirmiyi 
~ nuleleri için alcpm yataia Ier için, araıuluaal atletizm yazq • Mflinin muvakkat kıımı vücuda mat verebilir miıiniz? lttirik e. beklemek lizımdır. O vakit er • 

ıırmeclmı enel bıınuı deliklerini maları bq!anuıtır. Bu yanf.:nalara ıetirilecektir. Yapılacak ıerıi evi den firmalar kaçtır? lwk, kadm, büyük küçük halktan 
UJCık TUelinle ,allamak ve ııcak Fraıuadan 68 lnciltered 

60 
ayııı zamanda ileride yapılacak - Bu noktalara cevap verebil .. mürekkep bir kalabalıjın omu 

1U ile ıl~~i b~ prsara yap- Almanyadan 'so, Belçika~ zZ resim vesairenin tethirine de ya • mek için panayınn sonunu belde- ÖpÜferek bir taraftan diier tara-
mak boiaz ıltıhabıyle bunan akın • Danimarkadan 18 Macarista d ra,acaktır. mek mecburiyetindeyiz. Ancak o fa akın ettiiini görürıünüz. Serıi 
tılarma mlni olur. S, Çekoslovakya, Polonya .: ;; (Bu cevabı da lmairin anıulusal vakit ıerıiye ıelen ma11arla aatı- kapısının önünde duran iki büyük 

Eter batta ainlar bacaklarda merikadan ikiter dilaiz atlet tir • p&D&JD'ID& verilen foire • eqo • lan veya ıeri d&nen malların mile- ıepete sirenlerin aldıktan btletln 
da aızıllll" olana, J&tblar için iki mittir. ıition ~inin neden icap ettitini tarları hakkında doinı rakkam • dip taraflU'I ablıyor. Bo1 •epetle-
a-irln •lmmalıd- Bu • • ı aL-ı-d --L lar elde edebilece..:z. Serı;,e 1•1 . -.. ... • aspırm er n111'1111 • .,.. aJdmlatmadı. Ru • •• ., rin bir iki saatte yarıdan fazla dol· 
yatağa ıirmeden 6nce yutulmalı ve mmla tirik eden firmalann cetv•li de ay 
Jatak dofrudan doinıJa hav.ı ce.. •--LLı&~ber naı:ik ;-1'-)tabnna nı aurtte henüz teepit edllmemit- ::.::ıi müdürünün ded•iinl 
reyanµıa kartı olmamalıdır. HA B E R -r-un' bum ı&r Om. tir. Bununla beraber ittiıik mik. endiriyor. Evet betine? ar-

Nezlelere meyva ve lim<ltana .. ı ıstanbuıun en c;ok •atalan - Anıulıual panayıra ittir&k tanmn ı~en ıenekinin birkaç miı smlıual panayır gerek lzmirHleri 
ı. .. ,.,.._.ıcm N le . hakiki ak••m gazetesidir eclea ecnebi uluılar hansHe~dir? lini bulduiu timdide 1'apit ohan • ıerebe lzmire kotutan ıöretçileri 
bd • ez ıeçmceye nanıarını HAalCFt'• - SovJet doatlarmmla, Yunan muttur• Uıilendirmeie muvaffak olmut • 

ar yorucu oyunlar afır itler ya. verenler kar ederler. Y 1 h pılmamalıdır. ve uaoa av iikOmetleri ve lıalya - Sergiyi gezenlerin "'."lİktannı tur. Burası ıu götürmez hi rh~ki ~ 
itte bu basit tedbirlerle yu nez. hUkdmeti hlrer paviyonle ittirlk nasıl tespit edeceksiniz? kattir. 

ettiler. En sisel paviyon Sovyet • - Bunun için iki çareye bq • 
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Dünyanın en büyük gemisi olan 71000 tonluk Noımandie, buz ihtiyacını mutfaklarında, yemek sa on ! arında ve bar aunda yalnız 

FR I GI DAIRE 
Soğuk hava dolaplarlle temin etmiştir • 

• 
Teıiıatınr, mefrup.tnıı ·ve bUtün1evazrmrm dünyanın en meıhur ıanatklrlanna ve fab!':kalanna tevdi etmit olan NORMANDIE.ıalonlarında, mutfakhn·mda 

barlannda ihtiyacmı ikinci derec~ bir aoiuk hava dolabt ile temi,~ edemezdi. Dünyanın eaı büyük ıemiıine, dünyanın en mükem 
mel ıoiuk hava dolabı li7ıktı.Bunun için NORMANDIE'yi ~nta eden tirket hiç tereddüt etmeden bütün BUZ IHTIY ACINJ 

• F R I G I D A I R E' 
Markuma t~vdi etti. Bu a ıemiri bqtan bap 

FRiGiDAiR'E 
Soluk hava dolaplarile donattı. FRIGIDAIRE, bu hakikati ıotwc hava dolabı alacak olanlara btl dlrmekle liaz duymakta~rr. 

BOURLA BiRADERLER ve Şürekası 
Galata, Hezaren caddesi - Beyoğlu, lstlkU\I caddeılll - An.kara, Baqkalar caddesi • Izmlr, Gazi bulvarı 

« P A R D A Y A N J, A R 

-------------------------------------------------sek kalp:i bir insan bunu hiç bir vakit 
yapamaz. 

- Dinle oğlum. Uzun :zaman yat · 
macılık, kavgacılık, serserilikle hayat 
geçirdikten sonra nihayet rahatlria 
kavuştum. Her teY iyi ve boldu. Ye • 
mek, şarap, elbise en lll cinstendi. 
Artık namuslu bir surette 1apyoram. 
Bilh:lS.'Sll senin için bu hayata deva -
ma mecburum. Fakat bir gön Amirim 
bana kundakta bulanan küçük bir ço· 
(ağu kaçırmak gibi afak bir lf verdi. 
Karşılığında en u on bin altın kıy -
metinde bir elmas aldım. Çoeuju da 
yanımda mahafa:r.a edecektim. Daha 
ilk andanberl yapmamaia karar ver -
diğim mukavelemizin bafka bir ciheti· 
ni size söylemlyoram. 

- Sonra baba? 
- Sonra oğlum. Anlamadılım bir 

Auyguya kapılarak çocuiu annesine 
geri verdim. Elması da berabtr Yeri -
şim bu ahmaklığıma tüy cliktL Da da 
bana on altı senelik bir sefalet Ye ser
seriliğe mal oldu. 

- Bu annenin ismi? Size bu emri 
nren? Bunlar kimlerdir baba?. 

- Bu bir mdır. Ve Ben'lıı deiifdtr 
oıtlum. Devam ediyorum. Bu dnayet
tc:-ı dolayı Sen Joleden daha faldr kal 
dıt.: Bu dindar, nammla, dUnya zevk
le i Hlen uzak yapr adamla aramız
tla!d benzerlik yalnız bu noktadandır. 

Pardayan devam ediyordu: 

- Şimdi §Övalye söyllyecelderlml 
can kulaiJyle dlnliyerek bunlara ur 
mata çah§. Enel& erkeklere inan -
-! Bir adallı bofalurken ıörtirsen 
•emen oradan uzaklaf. Bir sokatTn 
k&şeslnde hınnz1ann bir zengine hü • 
nm ~ttlklerini rirUnce sen ha~ so· 

kağa sap. Bir adam sana "ben senin 
dostunum!,, derse ona senden nasıl 

bir kötUlük istediğini sor. Bir adam 
sana iyiliği istedijini söylerse he -
men bir zırh gömlek daha giy. Eğer 
birisi seni imdadına çağırısa kulakla -
rını tıka. Şimdi bu ıtiizleri hiç unutnu
)"Bcağına yemin et bakalım. 

- Yemin ediyorum baba .. 
- Sonra, kaclmlara inanma! En ıtl-

zel, ~n iyi bir kadının kalbinde bir 
hiddet gizlidir. Başlarını stlsliyen ince 
saçlannın her teli insanın bolazına 

dolanarak bolan bir yılandır. Gözleri 
bir hançer gibi insanı vurur, ildi • 
rür. GUlUmsemelerl zehirler. Sözleri • 
mi iyice ifitiyor masan yavrum? Bir 
çok kadınlarla d6fÜp kalkabllinln. 
Senin gibi sailam, sıhhatli ve kunet • 
il bir vücuda malik olan yakıpkll de
likanlılar bu ıfbi weylerden uzak ka • 
lamazlar. Fakat ıençlfilnl mahvet • 
mek, onlann yalan ve ihanetlerine 
kurban olmak istemezsen hiç bir b • 
cima kalbini verme. Kadınlara giiven
me oilum fÖvalye ... 

- Bunu da vadediyorum baba r. 
- Nihayet, kendine inanma l Baya. 

bmn bqlangıcındanberi, merhamet 
ve •'Si gibi duyguların kalbine ver • 
dili tesirleri bir tarafa at. Çilnkfi ban 
lann her biri insan için tehlikeli bi -
rer tuzakbr. Bu da bir kaç senelik 
lftir. Biraz atraıtıktan sonra öbtir in
sanlar gibi sen de sert, merhametsiz, 
kendini sever olursun itte o zaman 
her gliçltife karşı koyabllindn. Sözle • 
rimf iyice anladın mı? 

- Peklll baba.. Bunu da yapmaja 
çabpcafrm. 

PARDAYANLAR 

- Evet Lulz Şövalye dö Pardaya·: 
nın ismini söylemiştim 

- Onu hiç unutmıyacağım anne .. 
Size yaptığı f enalrktan dolayı bu a -
dama biltUn ömrümce lanet edeceğime 
yemin ederim. 

lkisJ de tekrar başlarını gergefin 

Navar Kralı Hami. Dördüncü Hanri 
Gnvaniyle Franaa kralı olduktan tonra.-

üzerine eterek saçları biribirlne do • 
kundafu halde işlemeğe devam etti -
Jer. 

Biraz sonra işleri bitti. Jan hemen 
mantosunu giyerek Luizi kalbinin üs

tünde sıktıktan sonra işlemeyi Ma
dam Mari Tuşeye götürmek üzere çık
tı. 

Luiz annegini merdh en başına ka . 

dar geçirdi. Dönfitte, anki kendisbd 
çeken bir kuvvet varmt§ gibi, Sen De. 
nls sokağına bakan öbür odanm pen. 
ceresine koştu. Bu odanın karpwıcla 
Deveiniyer lokantası bulunuyordu. 

Luiz, göğsü ümit n heyecanla kaba 
dığı halde, ~zel ~ı ~ dot 
ru kaldırdı. 

En yukarıda, çatı arasnım pencere. 
sinde bir genç delikanlı görflnerd 
parmaklarının ucuyla Lufze bir ipil • 
etik gönderdL 

Laiz tereddüt içinde kızardı, a&rar: 
dı, gözleri bu meçhftl adama takılarak 
bir Aniye kadar durdu. , 

Bu bakış belki bir itiraftı. 

• • • 
Bu delikanlının ismini Lufz bllınl • 

yordu. Eğer bu ismi duymuı olsaydı 
henüz saf ve yüksek bir aşkın ilk duy-
gulariyle sevinç titremeleri geçiren 
kalbinde bu sevgi yerine pek büyük 
pek acı bir nefret uyanacaktı. 

Çünkü bu delikanlının ismi Şövalye 
dö Pardayan idi. 

-11 -

PARDAYAN, GALAOR, PiPO VE 
JlBULE 

Bu Jan dö Pardayan üç sene kadar 
evvel Devinfyer otelinin en Ust katın
da Sen Denis sokağına bakan olduk • 
ça güzel bir odada oturuyordu. 

Kendisi gibi fakir bir adamın nasıl 
olup da RoMar ve arkadaşları gibi 
meşhur şairlerin devam ettiği Parisin 
bu en muhteşem otelinin olduk~a gü • 
zel bir odasında oturduğuna şimdi 
öğreneceğiz. 

Buraya bundan kırk sene e\·vel 
l\letr Raböle taqlfından Deviniyer İS· 
mi verilmişti. Şimdi bu otel meşhur 

. 

f 
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Kültür Dtrektörlüğünden : 

KoDoç döşDö kaıp;an 
(X : 9) un Hindistan ormanlarındaki maceralarıa3 -

1' \· 1wu/•,., tü/111gl a. 
t ~ ltı ,.., hişlJ17/at/I~ 

"~ ... 
'6~ ••l<o//yi VUl'mol iıf/yı"' 

bi,. ·,,;;/,etçi ~o yala1-dıut 
~ aıağı yvvarlano'ı .... 

y 

nııantat•nda: Traınvay ve Şakayık caddelerinde 

. ilk mekteplerde talebe kaydına Ey
JGlün birinde başlanacaktır. aırJncı sı

n fJara bu sene 928 doğumlularla d•h• 

(Y~nl Şişli Terakki Lisesi IGiindü!j 
A._,A · iLK ·ORTA ... LiSE 

M Yıl &nce Sellnlkte la,rulup 1919 da lıtanbula tapnnııı Ttırldyenln en e11d &zel okuludur. 
Reeml LI ... .,.. m•d•I .. , duram •• tutumunu11 dUzglSllUjll ına•rlf9• •ptanm1ftlr. 

ew•lkl •IUtPIUI•---- ..... "•••nıar atınycakdır. Ku.,, • Kız ve erkekler için ı Yanyana ve ıenlt babçeU dd btııan ayrı yatı 
dalrelerl vardır. Frannzca, Almanca, lngtlizce kurlanna dokuz y&flDdan bqbyarak her 
talet:.. ıtreblllr. Y abuıcı dd flretmele •e her ltalamdap talebellni IFI ,.•tlftl1'1D8fe O.. •erdlit 

• 

CIOtO) 

a IAllDAYANLAR 

kaJP G~avarın biricik otlu bulu· ' 
aan ve ...... sibl JDeşhu olan LAnd
ri Gnlu'fV tarafmdan ltletillJordu. 

Jan dl Puda7an ile fakir, bet pa • 
ruız, 7lrmf Ja§larmda uzun boylu çe
'flk bir delllaualı ldl 

Yaz ve kit dalına a1Jll boz kadife. 
den elbiseyi li7dJil ıöriliir ve bqm • 
da sonrada• kral ll$8nefl Hanri ta· 

rafıaclan meda olarak sıbnJ.u ı•. 
ae bo:s kepeden :yapılmlf >'11ftl'lak bir 
ppb bulunurdu. Bıı taPkanın 7&D • 

tarafına taJu1mıt 1nal1UIUI kJnua bir 
hor• tfl1' gfinefln ıptıJJa parla -
ldlça ona btiytlklfik veriyordu. 

Boz dericlen yapılı cizmelerl lnee ve 
uabl bacaklarına yapışarak 07luk • 
lamla kadar ~du. ökçelertne ha. 
1ilk lllbauzlar takmıftı. Kaanmıt pU· 
rtblenmfş kıh~ kayıpnda uzun bir kı-
bç uıb olup nıalunuzlardan kıhea, 
lııb~ yamah bir ima cekete ııkıf • 
mıı renit ı8Pe, ı8ttisten diındlk 
bıJ'lklara, bıyıklardan ate§ saçan göz 
Jere ve sözlerden kulaklarmm Us • 
tbe kadar inen ppka,a lııakılm -

ett elklklerde harp •IJ'claıuda 11nnl· 
7et veren fistno111al (ftvkal&de) bir 
kanet ve kadmlarda da clerla bir hr 
7ec:aa 11JUdınyor4a. 

Mairw Mr d11111f sizleri buu 
hiddet ..._...., Ue parlmla Jakı • 
fikJı bir ,US, aerı bir tam, baee da • 

clakJar ve b1a •adakJardan lıtf bir 
ftkJ& ........... ala7Jr, w. tatlı 
Ula acı 1'lr dltlm...._ itte Parda • 
,.... siiriilen baalardr. Arllllemcla -
M tı11ı111e ıa. •adar Bnel•ıalf • -
Mllf, t1111 ıtm J'8fmarclaa reast 
•la"'1 ~ darbelerfle Uta berisi 
.... .... o1mu.- da 'lnJılmdaJd hu 

derbederlik dehşetle kanfık güzel en• 
damını bozamıyordu. 

Gerek Sen Denls 110kat11ıda ıerekse 
TeJDpJ n Sen Antuvan taraflarında, 
Muvecarson sokatmm kararalık mey • 
..,_nelerinde şövalye dö Pardayan ken· 

dlsinl herkese tanıtmış bir kahra -
mandı. Gururlu, 1td adımlarla ve bir 
serseri kadar derbeder olarak geçtiği 
zaman bir çok kocalar suratlarını ek· 
şitiyordu. Fakat bir çok kibar kadın • 
lar kendisini görünce sevimli sevhnll 
bakarak gülllllllyorlar .,. ltagin ma 

damlar da ı8z1erlle onu takip etmek 
için tahtır&ftlllal'llUll perdelerini 
kaldınyorlarclı. 

Kend&ıl ı.e bUtlia bUDlardaa haber 
siz mahmularıaı pkırdatarM lasıne -
tini arayaa genç bir kart gibi Jlrilfor 
d11. Karakollar ona bti)'iik Mr h• 
(ehenum7et) verir ve bir vaka,a b -
nıtıtı .... bıflikle ele ıecfnnet• 
çalıprcb. 

Serseriler cemiyeti ona bot )'tre Ar· 
go kralhlnu -.ek 11tt10rlardı. 

Böylece lhaJye di Parclayuup git. 
zelliğinden, •ltlllt kanelinden ve 
sıhhatinden bqka hl~blr ,eyi yoktu. 

Yahut, daha dofrusu bir Galaoru 
bir Pipoşu bir de Jibulesl vardı. 

GaJaor bir at, Pipo bir köpek Jibule 
bir kılı~tı. 

Pardayan bu üç §eYe nasıl sahip 
ohnuttu. Bunu göreceğiz. 

Jan dl Pardayamn, Luize bir ipft • 
cük gBnden!iğini gördüf limUz göııdea 
altı ay kadar evve1 baba~r olluqu 
~rftı. 

lhtl)'ar asker oğluyla beraber 
iki seaedenberl Devlnlyer otelinJn ka
ranlık bir avluya bakan lot ve dar bir 
odasında otunıyordu. 

Pazartesi • Çarşamba "' Cuma 'liinleri balabr, Telefoa s 42517. 

PARDAYANLAR 

- O~lum, artık sana veda edlyo • 
rumt dedi. 
Delikanlı babuınm kalbini titreten 
- Nasıl, hemen gidiyor nnuıunuz 

bir tavırla: 
- Nasıl, heınen ıfdiyor numunuz 

baba 1 diye haykJr4L 
- Evet oğlwn gidiyorwn. Bununla 

beraber sizi de beraber götürınek Is -
ti yorum. 

Pek nadir olarak kızaran aararan 
genç tlivalye ba teklif Uıerlu imar • 
dı. Sonra betibenzi uçtu. 

otln11n her llallnl gkönlndea u • 
zak tutmı)'Ul ihtiyar Parcla:raa o•U
larmı kaldırarak IÖzt devam etti: 

edecek olan bu nasihatlere uygun ha· 
reket ederseniz herhalde sizin için fa1 
dah olar. 

Ja11, g6zleriaden dilfen 18flan ta• 
taınadr. 

- Neye afhyol'81Ul otıwa. Bak bea 
buna flzllllriim. Bu söz 78f]anm ile • 
ride ufrıJ&Clllmız fel.Aket r.amanl~ 
na saklayuuz. Bea gidiyoraıa seygiU 
yavnua. Fakat tizi lla,..t denilen ve 

yo dövtifmeie lilell :reter bir kallra .. 
man olarak yetiftlrdiiim i~ çok JD• 
udwa. Dörilfte ~ utasmız. Fran -
ıaıda hiç bir adam dfltiineınem ki htl· 
cumlarmıza kartı koyeun. Gözflnb 
korkm&Z. biletiniz yorulmaz, ytlztinb 
dönaez, hakikaten cesur ve sailanı • 
BiaIZ. Sizi on altı senedir beraberim· 

.... Bamuala beraber Pariste kalma -
ıuıı haklrınızda daha bayırlı olacajı • 
nı ıaantclerim. Yananı, Parla bifiidi de gezdiriyorum. Küçük iken arkaaı • 
kanlaruı, talibı lyilllderine ve kötll - da, biraz büyüdüittnüz zaman hay· 
ltiklerlnl kaynattıklan büyük bir ten· vaııımm tisttlnde tapdnn. Biitün 

ceredir. J{almıı oflum. Bu lihirbaz - Fransayı, Bugon:yayı, Provall81 baş • 
lann tencerelerini pay ettikleri tan başa dolaştık. Bir çok zahınetler 
Birada siztn hissenize de taltfn t1' ta· altında ezlJcUk.Toprakt.a yattık, aç kal 
rafından isabet edeceftnl hluedlyo - dık, üşüdük. Susuz kaldık. RiizgAr • 
rum. itte bunun için slze veda edi - lana fırtınalann şiddetine göfüa ıer 
yorum. dik. işte hep bu acılar viicutlanmızı 

- Fakat' baba, stzt bumdan ur.aklaş çelik gibi saflamlaştırdı. 
tıraa sebep nedir? ihtiyar Pardayan otlunq bir la 

- Bir ıtlri şerler yavrum. :ıı:vvelA gururla seyrettikten 10nra clevam et· 

uzun blr 10leuluk i8teli kalbimi ke • ti: 
mirlp dU1111orda. Pamte pek sıkıl • - OtJum. Budan sonra rahat ya • 
dım. Artık herhalde biraz dola§111ab • şa. Kral (ibl ytiksek bir Amirin yanm. 
JDJa. da, ıe"et ve uadet içinde, kraldan 

lhtinaaDd illtb'ar Pardayqıa Pubi daha zengin ve daha mes'ut olarak 
terketa..ıne daha kunetll bir eebep yqıat Bfr efnayet taHlerindzl değiş • 
vardı. Çfinkti büyük bir uap içinde tirlyor •. 
bulunuyordu. Söıline devam etti: - BI cinayet JDi? .. 

- Belki ebedi olu.ak ıu ayrılı§ A • - Bir cinayet, yahut ahmakcasına 
nmda size nasihattan başka terkede • bir hareket! lkisi de bir .. Bunu )apan 
eek bir ~yim otmadığına canım çok da . benim .. 
sıkılıyor. Bütün havadisinlzl teşkil - Siz hat.. lmkAnsız.. Sizin gibi yük 
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Yüksek Iktısat ve 
Ticaret Mektebi 

Direktörlüğünden : 
. -

1 - Okulun her üç kısmına yazılma 2-eylül-935 pazartesi ıil· 
bü batlayacak ve 25-eylül-935 Çartamba aüniine kadar ılirecek 
tir. 

Yazılma itleri pazartesi, Ç4f fam ha ve cuma günleri ıaııt 1 O dan 
16 ya kadar yapılır. Yazılmak iste yenler bir dilekçe ve belii belge 
lerle okul direktörlüğüne bat vur malıdırlar. 

2 - Yüksek iktisat ve ticaret kıamı üç, ticaret liıeıi bir ihzari v~ 
Uç asli, orta ticaret mekteobi dört sınıflıdır. 

3 - Yüksek iktisat ve ticaret kısmı ile ticaret liıeaine yazılacak· 
ların en az lise veya orta <"kul dere ceıinde Fransızca bilmeleri gerek 
tir. 

4 - Yüksek iktisat ve ticı.ret mektebine lise mezunlarından ha· 
kalorya veya olgunluk imtihanları nı pek iyi veya iyi derecede vermi9 
l)lanlar alınır. 

5 - Orta ticaret mektehile t; caret lisesine yazılmak için baf vu 
l'anlarm sayısı her kıaım :çin ayrı ayrı tayin olunan kadrorJ geçtİğJ 
takdirde içlerinden müraec.• at tarihi ıırasile pok iyi veya iyi derecede 
lllezun olanlar ve bunlar &~aımdan da tahsillerine ara vermemit bulu 
banlar ayrılarak kabul olunur. 

6 - Her üç kısımda y.ı.zılı bulunan eski okurların 25-Eylül-
935 tarihine kadar okul direktör lüğüne haı vurarak okul harçları 
llı verınek suretile kayıtlatını bebe mehal yenilemeleri gerektir. latan 
bu!ds bulunınıyanlar kayıtlarını yenilemek için okul direktörlüğüne 
~ektupla mücacaat ederl~r (5210) 

DA,QANJZ rAiZ G~Ti~M(I( 
'.fi ÇA [NI '$ I R. 

\1 'Q \f \ 

~ ........... '-

~ususi ŞA~TLAQIM,..IZ ~Al(l(INDA 
GIŞ~LliRiM,ZDEN MALUMAT. ALiNi Z 

------------.. nı,anta,ında _. _______ m211mmm1~ 
G•cell ve gUndUzlU 

Kız ve Erkek 1 ş 1 K "FEYZ
1

iYE" LiSESi 
Türkiyenin en eaki huıual liıesidir. Ana, tık, Orta ve Lise kısımları, Edebiyat ve fen bölükleri var 
dır. Y etittirdiği talebelerinin muvaffakiyeti ve çok yüksek bir bllim heyetine malikiyeti'tı sevinç 
duyan müeaaise bir ecnebi lisanı öğretmek için esaslı tt'!dbirler almı~tır. Tal-ebe kaydına devam 

.. _edilmektedir. Her gün müracaat edilebilir. Mektep tarifnameai isteyiniz. Telefon: 44039 

lstanbul - 18.30 Bayanlara jim -
nastik dersi. Bayan Azade Tercan,, 
18.50 Fransızca ders, 19.10 Bethofen 
ikinci senfoni, 19.50 Romen halk musi-
kisi Estegaço orkestrasr, 20.20 Haber· 
ler,20.30 Bayan Bedriye Tüzün. Türk
çe sözlü eserler. Radyo caz ve tango 
orkestralirı,21.35 Son haberler • Bor -
salar, 21.50 Piyango solo. Profesör 
Ferdi Tatsez, 22.20 Muhtelif plaklar. 

Bükreş - 13.15: Plak ve duyumlar. 
18: Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 
19.15 Hafif müzik. 20:Sözler, 20.20: 
Plak. 20.50: Duyumlar. 21.15: Sarvas 
oda kuartet orkestrası. 21.45: Şarklı • 
lar. 22.05: Çift piyano müziği. 22.30 Du 
yumlar. 22.45: Röle konser. 23.15: Fr. 
ve Alm. dillerile duyumlar. 23.20: Ha
fif müzik. 

Budapaşte - 19.50: Piyano ile şar
kılar. 20.20: Konferans. 20.~: Şen p. 
rogram. 21.35; Konferans. 22.05: Yay
lı sazlar kuarteti. 23.05: Duyumlar. 
23.25: Çingene müziği - Sözler. 24.35: 
Cazband. 

Moskova - 17.15: Plak. 18.30: Or • 
kestra. 20.30: Roman Afrikası. 21: p -
lkalk. 22: Almanca yayım, 23.50: ln · 
gilizce yayım. 24.05: Macarca. 

MUnih - 20.05: Şimal müziği. 21: 

Duyumlar. 21.10: Müzkl takvimi Ey. 
lill 22: Skeç. 23: Duyumlar. 23.15: Söz 
ler. 24: Gece müziği. 

Hamburg - 20.15: Şimal müziği. 
21: Duyumlar. 21.10: Skeç. 22.10: Ak
şam müziği. 23: Duyumlar. 23.15: Söz 

Ier. 23.30: Müzikli program arası. 24: 
Eğlenceli müzik. 

Breslau - 20.05: Şimal müziği. 21: 
Kısa duyumlar. 2UO: ''Venedik gece
leri,, adlı kro ve org orkestrası prog • 
ramı. 23: Duyumlar. 23.30: Gece kon. 
seri. 

Maktuan 2000 liraya satılık 

Kadıköyünde Talimhane meyda.mn 
da Feridiye sokağında Numara 28 
altı odalı mutfak, bahçe, gaz, elektrik, 
ve terkozu havi hane satılıktır. Kö§e -
deki bakkala m~racaat. Telef on 41578 

2 ve 20 lcomprlmelilc -amhalaJlarda 
bulunur.• 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 
~ ~ <'l·"W'~ 

olan EB markasını arayınız. 

~----------------~--~------------------------~--~ 

Gireson Jandarma 
tanlığı Satınalma 

Okulu Komu
Komisyonundan: 

Gireson Jandarma okulunun yıllık ihtiyacı olan &§ağıdR yazıh iki 

kalem erzak 18/91935 günlemecin de ihalesi yapılmak üzere kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmu§tur. la teklilerin 18/ 9/ 935 çarşamba günil 

aaat on üçe kadar muvakkat temin at ve teklif mektupları !le Giresoıı 

postahaneainde toplanacak olan K omiıyona müracaat eylemeleri. 
(5349) 

Cinsi Muvakkat teminat Miktarı Muhamme<ı bedeli 
Lira kuruı Kilo ~ 

Lir~ kr. 
Ekmek 1732 50 ........ 210000 23100 00 
Sığır eti 446 25 35000 5950 (JI) 



F .IENER~AHÇE 

Türkiye futbol şampiyonu oldu 
Fenerbahçe ~uüı-~&~~Final maçı 

Türldyenin en çok sevilen ve en, ileri takımı Fener 
bahçe, dün ikinci defa Türkiye şampiyonluğunu kazan-
~ ) 

Türkiye şampiyonluğu, bir spor kulübü için en bü
yük en şerefli ve en son gaye olduğuna nazaran, Fe · 
nerbahçeliler, bu kazançları ile ne kadar sevinseler 
ne' kadar övünseler yeridir. 

Çeyrek asırlık nıazisisinde, şereften şerefe koş -
muş olan sarı lacivertliler, bilhassa mütarekenin kara 
günlerinde, anayurdu çizmeleri altında çiğniyen düş -
man takımlarını yene yene en büyük bir ün almışlardı. 

Mütareke senelerind«:n sonra Türkiye sporunun en 
başında bir mevki alan gene Fenerbahçe oldu. Ve ka · 
zandığı büyük prestiş, azalmadı, günden güne arttı. 

Son senelerde, Türkiyenin en modern spor saha -
sına, kendi öz emekleri, muntazam ve sistematik ça· 
Jqımaları sayesinde sahip olan sarı lacivertliler, 932 -
933 senesinde ilk defa Türkiye futbol şampiyonluğunu 
kazanarak, sporculuğun en yüksek şerefine ulaştılar. 

Bugün Fenerbahçe, bu yüksek gayeye, iki sene ev
velki takmım hemen ayni ile bir ker daha ulaşmış olu· 
yor. Kuvvetli ve becerikli e11erde,istikbal için büyük bir 
itina ile hazırlanan FenerbahçeJilerin, spor tarihlerine 
daha böyl nice altın yaldızlı sayfalar ilave edecek -
}erinden şüphe etmemek lazımdır. 

Sporda yükselmek istiyen kulilpler,bugiin Türk spo 
runun bir senbolu olarak yükselen Türkiye şampiyonu
nu, kendilerine örnek almalıdırlar •.• 

San IAcivertliler, yalnız kazandıkları şampiyon • 
luktan ötürü değil, final maçında hasımlarmm çileden 
çıkmış oyunu karşı8lnda gösterdikleri soğuk kanlı 

sportmenlikten dolayı da en büyük en candan bir teb· 
rike f~tk kazanmış bulunuyorlar. 

izzet Muhiddin APAK 

ar, lô.civer, 
• 

gampıyonu 
Türkiye fUDpİyonluğunun final ma

çı dün Taksimde lstanbulun Fener. 
bahçesiyle lzmirin Altınorduıu aramı
da yapıldı. İzmirliler daha evelki 
maçlardaki kadrolannı muhafaza edi· 
yorlardı. F enerbahçe ise. 

Hüsamettin, Y •fU', Fazıl, Retat, Eaat, 
Cevat, N iy.U, Şaban, Ali Rıza. Naci, 
Fikret ıeklinde dizilmqti 

Hakem Sadi Karsan, yan hakemleri 
ise Şazi Tezcanla, Nuri Bosut. 

Oyun Altmordululann bir hiicumile 
batladı • Fakat Fenerliler hemen üs
tünlüiü aldılar Ve daha ikinci dakika
da sağdan yapılan bir hücumda Şaban 
Niyaziden aldığı pası güzel bir vuruıla 
Altmordu kalesine ıoktu. Fener bu 
ıolden aonra büsbütün üstünlüğü ele 
aldı. lzmir kalesini sıkı bir muharasa 

altına aldı. Fakat İmıi.rliler batta kale
cileri olmak üzere canlı oynuyorlar, 
gollere mani olmağa aavqıyorlardı. 

N etekim F enerbahçe forvetleri gerek 
taJiaizliklerinden, gerek İzmir müdafi. 

terinin kapalı ve sert oyunlarından bir 
türlü gol atmalarma imkin vermiyor· 
lardı. Fenerliler ancak haftayimin son 

dakika11nda Niyazinin ayağile ikinci 
gollerini yapabildiler ve ilk devre 
2 - o bitti. 

ikinci haftayım 
Gene Fenerlilerin hücwnlarile bat· 

ladı ikinci dakikada Şabanın demir 

gibi bir ıütü kaleyi yararak avta gitti. 
üç dakika sonra da iki ıans lz
mirlileri iki tane yüzde yüz golden kur
tardı Bu ara hakem çok ıert oynıyan 

Dün Balıkesir grup birincisi Fenerbahçe takımı 
final hasmı olan Izmir Altınordusunu 3. 1 yenerek 
Türkiye şampiyonu oldu. Bütün bir futbol mevsimi 
zarfında en çetin rakiplerini mağl4p ederek (İstanbul 
şampiyonu) olan Fenerbahçe, dün lzmir şampiyonunu 
oyun sonuna kadar nısıf sahadan dışarı çıkartmadığı 
ha.ide az bir netice ile mağltlp etmesi bizi tatmin etme· 
mişdi. 

Buna imilneydi(l) - Fenerbahçe form ve kuvve • 
tine güvenmesi ve hasmını nasıl olsa yenerim kanaati. 
(2) - Fazla paslaşma ve lüzumundan ziyade mukabil 
tarafı tazyik etme tabiyesi. (3) - Şıkışık oynamağa ve 
mağlubiyete rıza gösteren bir takımı daima ortadan, 
mütekasif maha11inden zorlaması. <4) - lzmirlilerin 
nimmt dereceden aykırı lüzumsuz favulleri ve kasdl 
tekme atma ve çarpmaları. (2) - Fenerin en kuvvetli i
ki açıklaıiyle işliyememesi, gol adedini çoğaltamryor. 
Hasım için avantaj tevlit ediyordu. 

Neticesi llle galip gelme oyunu olan bir final maçın 
da Fenerin çekingen hareketi ancak 3 ncü sayıdan son· 
ra ihtiyar edilecek bir tarikti. Onların haleti ruhiyesi 
ille bu oyunu sonuna erdirmek ve haklı olarak şampi • 
yona kupasını elde etmekti; bunda Fenerbahçe muvaf
fak oklu. 

lzmirlllere gelince: Onlara kendi muhitlerinde çok 
defa hocalık etmiş ve ağabeylik göstenııiş bir takımın 
galibiyetine karşı fazla asabiyet göstermeleri ve her 
biri birer mllU takım oyuncusu veya olmağa l!yık kim· 
aelerin arkasından koşarak tekme vurma.lan, pres • 
&işlerini halk nazannda da kayıba vesile oldu. 

Anadolu grup birincileri maçlannm lstanbul muhiti 
eaygr ve sevgi ile karşıladı; ve hattA daha ilerisine gl. 
derek onları tuttu, ve ne de olsa az görgülü oyunlarm 
elan ümide kapı1dr, ilerisi için sevindi. 

Kardeş mmtakalarını temsil eden zU.mrelerln oya· 
nuna hilrmetkAr olarak onlarm sertliklerine karşı ses 

_..._;;..;_____,~=--~---""'-=--~-~,,~~-'C-='-- ~"'-'-_.,~~-~c=m--•~-=-=çmarmacıt 

etıce 

Cemili her ıeye itiraz ettiği için oyun- -

Türkiye birlnciliklerl hedefi memleket sporunu yay 
mak ve seviye yükseltmek oldufuna göre neticeyi ille 
galip gelmekte görmek hatalıdır. Bu zihniyeti bozmak 
ve sporculann ona göre çalışma.lan memleket balmnm 
dan daha klrlıdtr. 

lzmirliler kuvvetli rakipleri karşısında iyi tutun • 
dular sert hareketleri müstesna giizel canlı bir varlık 
gösterdiler. Galip Fenerle birlikte Altmorduya cİa. teb
rik etmek bizlere yakt§Il' hareketlerdendir, 

A. Cafer 
:n ':!:ı:: ~~~is~ı:b= / 3 1 
dan çıkardı. İzmirliler buna itiraz et• 
mek istediler. Oyun bq dakika durdu, ::b=ü=. y=ü=k==b=ir=t=e=h=li=k=e =t=e,=k=il==ed=i=y=o=rd=u=.=N==e_===n==, =aan==t=raf==or=ı=anna====varm===u==ya=ka==dar===kal=e-
ıonra tekrar baıladı. 30 uncu dakikada hayet son dakika geldi ve hakemin dü- nin içine dolmalan ve garülmemİ§ dere-
lzmirliler santra çizgisini geçerek bir d"~·· • · d·~· · bild' d" o ugu ıım aona er ıgmı ır 1• yun cede ıanslı olmalandır. !ki talanı ara• 
akm yaptılar Kaleci topu tutarken, d b 1-:ıd F erm' ,..nk ·· tün" a u ıetu e en T- uı oyu. daki ki f la k 
Hüsnünün bqmı tuttu, hakem penaltı nile 3 _ 1 bitti sm · as ar ço açık olarak gö-
•erdi. Ve İzmirliler bu suretle ilk ve rülüyordu. 

O 
Fenerliler, terefli bir Türkiye bi-

son gollerini yaptılar. stünlük gene Buna ragmenw Fenerbah,.~ ...,1.,..e1 bir 
rinciliğini kazanmıılardı. ~ .. -

Fenere geçti ve üç dakika sonra Naci oyun çıkaramadı. İktid.tnna niıbetl• 
komerden aldığı pası lzmir kaleaine Maç tafıilabndan '4a anlıyacağmız 

karak l 
aibi F enerbahçenin çok üstün oyunile orta, hatta ortadan bile ~pğı bir oyun 

so uçuncu gö Ü yaptı. • 
35 inci dakikada hakem lzmirli sol ha- ıeçti. San Jacivertliler (90 dakikalık oynadı Yazmn bitirirken lıtanbulda 
hm da oyundan çıkarmak mecburiye- oyunun 85 dakikasmdan fazlasını lzmir altın orduyu yenebilecek kabiliyette en 

tinde kaldL lzmirliler çok sert oyna- kalesinin önünde oynadılar lzmirlilerin atağı bet takım olduğunu ilave etmek 
akta devam ediyorlar. Herhangi bir büyük bir sayı farkile yenilmemelerine iıterim. 
Fenerli oyuncu için kaleye yaklatmak ıebep dediğim gibi çok .ert oyna.mala- M. S. 

Türkiye •ampiyonu Fenerbahçe birinci takımı 


