
Osman Cemal' in 
Çok eğlenceli bir yazısı 
Halici ne 
Yapmalı? 

:ı..,_9 u11cu ••rl•d• okufunuz ı 
ez 

Amerikalllar 
Avrupa hudutlarını 
kanımızla çizemeyiz, 

diyor. 
(Yazuı 6 ncıda) 

..., 5 kuruş · Telefon: Zi872 22 Sont:eşrin 1935 CUMA Sene: 4 • Sayı: 1393 

Venizelos Yunanistana dönüyor 
Kral Yorgi ile 

l<ondilis mağlubiyet 

:Qoef imparatoru, yaralılarla rok ala kadar olmaktadır. Resmimi: impaı a · 
,.,, haatanede bir yaralının tedaı-isi ıuraJJmdaki ziyaretini gösteriyor. 

iMPARATOR 
ltalyan tayyarelerinin 

hücumundan güç kurtuldu 
lngıllzıer, lngillz somalistne mühim 
miktarda harp levazımı çıkardılar 

Pariste görüşüp anlaştı 
karşısında siyasetten çekiliyor 

(Y a.zuı 2 ncüle) 

505 Kllometroluk -
Bir Demiryolu 
daha kazandık 

Zelıra Aylin. 

At:at:ürkOn manevi 
evladı 

Zehra Aylin 
Feci bir kazaya 

kurban gitti 
( Y a:ıaı 4 neüde) 

1 60 mil1Jon liraya mal 
olan lı.attımızın 

Açılma töreni bugün 
yapılıyor 

l>oju Afrikadan düa ıelen tel• Habet imparatoru dün sabah tay
ltaflar, f tr ·yan hücumlarına kar yare ile Adisababaya dönerken i" ;:==;;-========;;;;;;;;;;;;j 
llh Ramazan d..~abeı müdafaasının tamamlan ki ltalyan tayyaresi, imparatorun 
~· bildirmektedir. Bu telgraf- tayyaresine hücum etmek üzere ikinci teırinin yirmi yedinci 
~ dııuı anlatıldığına göre artık ı . peıine dü~müf, fakat imparator. Çartamba günü Ramazanı ıeri · • 
ı.Jlllılar Habet topraklarında el· İtalyan tayyarelerinin takibinden fin iptidası olduğu ilin olunur. , 

1. ·ııi, kollanm sallıya sallıya iler- ku l ... Ad. b b ... lst. Müftüsü 
:eQıİyecekler, her adımda cid· rtu maga ve ısa a aya sag ..... - .. --•• - .................. - ............. . 

ı.'!:;~~".:;!~:~ıkuvvetleriy :!'.m vannağa muvaffak olmuı· Kediler. hadım 
it Dün gelen telgraflardan biri de imparatorun Harrar ve Ciciga edilebilir mi ? 
'4 '~ İmparatorunun ciddi bi • daki askerleri teftit ettiği ve Har 

"""--laliJce atlattığını bildiriyordu. (Devamı 2 ncide) Bir Amerikalı beledlyeye bir ---= mektup yazarak kedllerln 

tvlısırda kargaşalık 111d0::~==~:.·~! .• :~d•m 
Veni.den başladı aeıediye bu fikri 

Alııırlılar, ıon gösteriler esnasında aopalarla akın halinde. 
~ (Ya.zm 4 üncüde) 

l\aradenizde müthiş 
,bir fırtına başladı 
~~t lstlyen vapurlara yardım edilemedi 

gır Türk yelkenlisi kayalara 
çarpıp parçalandı 

(Yazın 3 ncüde) 

kabuCe deOer gör-
medi öldürülmekte 

devam edilecek 
Sokaklarda dolaşan kedile-

lJiyarbetıir hattı üzermde Türk mühendislerinin en güzeı e•erıe
rinden Frat köprüii 

rin toplanması üzerine lstanbulda LJ l • ş • k t • b k 
bulunan bir Amerikalı belediye - na lÇ lT e f U Q şam 
de ali.kadar bir zata bir mektup . 

• göndermiş.tir. Bu zat mektubunda b l d r 
kedilerin öldürülmemesini, bunla. e e ıgeqe 
rın çoğalmasmm önüne geçmek 

geçıqor 
~~~~-----~~~~ 

için erkek kedilerin hadım edilme Bir heyet bu akşam saat 9,SO da vapurları 
aini, bu da olmazsa toplanan kedi-
lerin tehir dı,ında bir yerde toplu ve Şirketin malzemeslnl tesltm alaeak 
bir halde buhınıdurulmıını bildir Ot b •• 1 h kk d d h 
mi§tir. Bu mektuba cevap verile. 0 US er 8 in a 8 8 
cek değildir. d • 

Belediye kuduz vaık'alarmı hi· bir karar verilme 1 
çe indirmek için ıiddetli mücadele 
sine deva.m edecektir. 

Bu aabah bir baytarla konu§ıluk 
Amerikalmm teklifi hakkında de· 
diki: 

"- Avrupa ve Ameriıkada da 
kediler öldürülmektedir. Bu yal • 
nır bizde değildir. Aradaki fark 
tudur: Amerika ve Avrupada ke· 
diler doğar doğmaz himayei hay
vanat cemiytleri ya be!ediyeler ta· 
rafından kloroform ile öldürülür 
ve bu suretle bunların büyüyüp 
yeni yavrular doğumıasına mani 
olurlar. Bu yüzden de oralarda ke. Bugün. belediye taraluıdan 

(Devamı 2 ncicle) 
f eıhedUe cek olan Haliç rıapurlarından biri 

er-- ~ nc6leJ 



2 HABER - Alitam postası 

Afrikada harp, ciddi bir mahiye 
Sitµı80: 
.........__..., ,_, ıwww.' 

imparator, iki ltalqan taggaresininl Son dakika: 
Kral Jorj 

Yunanistana 
dönerken 

hucumuna uğradı V enizelos 

Kral ikinci Jorj Yunanis tana var. 
dığı zaman oldukça kan,.ık görünen 
bir durumla karşılaşacaktır. Kral 
yalnız şimdi halledilmiş gibi görünen 
bir rejim meseJesiJe değiJ krallık fır· 

kası şahsiyetlerinin mücadelelerine de 
~hit olacaktır. Ge~mişte olduğu gibi 
önümüzdeki aylarda da en büyük kuv 
veti kral Jorjun şahsiyeti olacaktır. 

" • * 
Ordu ve donanmanın yardımile a

hali fırkası baş!rnnı ÇaJdarisi iktidar 
mcvkiinden uzakJa~tıran General Kon 
dilis rejimi tayin için yapılan reyi • 
amdan sonra kunetıi hücumlar kar . 
şısında kalmıştır. Bunların bir kısmı, 
cumhuriyet taraftarları tarafından 

vaki olmakla beraber en mühim taz • 
yiki ahali fırkası yapmaktadır. 

Yunan miIJi meclisinde ekseriyeti 
haiz olan ahali fırkası kral döndük -

( Baştaralı 1 ncide) \ 
rarda bir toplantıya başkanlık et 
tisi söylenmektedir. 

Makalle cephesi 

nun ise kıralhğa daha ziyaJe bağ
lı olduklarına İ§aret ederek bun -
dan Mussolininin yavaş yavaı 

kralın tesiri altında kalmağa baş 
ladığı neticesini çıkarmaktadır. 

ltalyanlar Makallemo cenubu sır lnglllz muhabirinin 
na büyük çapta toplar yerleıtir gördUklerl 
mektedirler. Bundan Habeşlerin Jnğilizce Niyuz Kronikl gazetesi. 
ani bir hücumdan korktukları nin Habeı kuvvetlerile birlikte bulu. 
manası çıkarılmaktadır. nan özel aytan yazıyor: 

"Üç gündür Habeş kuvvetlerile be
Adisababadan gele.1 bir habere raber bulunuyorum. Bu kuvvetler A. 

göre, geçenlerde İtalyan tayyare- disababadan şimale doğru uzanan 
leriyle Habeş kuvvetlerı arasmd ı büyük yoldan ilerliyorlar. 
cereyan eden çarpışma Ja ölen Ha Bu yoldan çeyrek milyon Habeş 
beşlerin sayısı 5000 değil, yalnı'l muharibi, ltalyanların ikinci ilerleyL 
35 tanedir. Bu suretle lte.lyan şini hayatları pahasına geri tepmek 
menbalarmdan verilen haberin için gidiyorlar. 
çok mübalağalı olduğu anlatıl Harp başladı başlıyalı benim iJer-

lediğim yere kadar hiç bir beyaz Her. 
mııtır. lemedi. 

Londradan verilen hir habere 
Şefler, lüks otomobiller içinde gidi 

göre de, Ras Seyyumun bizzat ken yor. 
ten sonra durumun avdet etmesi ı~ · d' · Te b'e nt kas nd bı'r 

A ısı m ı n mı a 1 a Beyazlar giymi§ ve ellerinde tü -
zımgcJdiğini iddia etmekte ve yeni 
hükfımeti korumağa hazırlanmakta • 
dır. 

Geı:ıeral Kondilisin, ordu, donanma 
ve tayyare kuvvetlerinin bazı bölüm. 
)erine dayanarak kralın dönmesine se· 
hep olan en mühim şahsiyet olması iti_ 

barile büyük bir rol oynamak istemesi 
çok variddir ve tabiidir. 

••• 

muharebeye giri§miı ve bu muha- fekler bulunan Habeş gayri munta · 
rebe esnasında ltalyanlan ufak zamlarının yürüyerek şarkı söyliyerek 
zayiata duçar etmi§tİr. Ras Ser ellerindeki silahtarı ve mızrakları ha. 
yum, 500 ila 600 kişilik bir kuv- vada sallıyarak, bin bir gece masal -
vetle karşısında yalnız u!arak bul- larmdaki hayaller halinde ilerledik · 
duğu 15 inci İtalyan yerli asker· !erini görüyorum. 
taburuna Abaro boğazı yanında Bir garblının bakışına göre, ha11e-

rinde askeriye benzer bir şey yoktur. 
hücum etmiştir. Ras, askerlerin: Gidenlerin bir kısmı, doğrudan 
yüksek dağın sırtlarında iyi mev- dog~roya yoldan gı·diyorlar bir kısmı Son günlerde diğer bazr hldisele~· 1 b 
kilere dağıtmıt ve talyanlar, İr vadilere ve dag~Jara vurarak kestir. çok he.sapları altüst etmiştir. Yunan 

kralının avdeti emrivaki karşısında denbire piyade aleti ile sıkı bit me geçiyorlar. 
kalnn cumhuriyet taraftarı fırkaların makineli tüfek aleti tarafından Hedeflerini bitiyorlar. Ve en seri 
muteclil kısımlarda yeni bir cere • karıılanmııtır. Fakat bhkaç saat yoldan oraya gitmek istiyorlar. 
yan belirmişti r. Eski Paris sefiri Atos süren bir muharebeden sonra Ha. Bir arada bulunmamalarının bir 
Rornanos ile ~ki Hariciye nazın l b .1 sebebi de muhtemel hava hlicumları • 

beşler, daha üç talyan ta uru 1 e dır. Habes.ler, genia surette dag~ ılın"·a, <Rofos) ı·e diğer bir takım şahsiyet- 1 • • -s "'" 
yerli talyan süvari müfr~zeıının 1ta1yan bombalnrının tc:c:ıiri azaJacalerin tem.sil J.tllderi bu cereyan Yu _ 

nanistnnın ali menfaatleri nam ına 15 'nci taburu takviyeya geldiğini ğını anlamışlardır. 

dukları kamplar küçük ve dağınık -
tır. 

Yol kenarındaki yegane modern 
şey, telefon hattıdır. Bu da impara • 
tor Menelik zamanından, kalma bir e
manettir, Bu imparator, imparatorlu.. 
ğunumürakabede süratıi münakale • 
nfn ehemmiyetini anlamıştı,. 

Yolun kötülüğüne rağmen bir kam 
yonla günde 100 mil alabildim. Eğer 

İtalyanlar Adisababadan yüz mil ile
risine kadar varabilirlerse, bu şehri 
z:ı.ptetmekte güçlük çekemfyecekler • 
dir. 

Habeşistanrn düşmana karşı Maga_ 
dala ile Dessi arasında duracağı an • 
laşılıyor. 

Habeşistan zehlrll gaz 
protokulunu imzaladı 

1925 de Cnevrede imzalanan 
zehirlgaz protokohmu Habe!iata -
nm da tasdik etmif olduğu İngiliz 
Ticaret Bakan.tığı resmi gazetesin-
de okunmakta.dır. 

Bu protokola göre, haıp esna· 
smda boğucu, yahut zehrliyici gaz 
veya bakteriyolojik usuller kulla -
nılmyacaktll'. 

Habef imparatoru teftişinden 
memnun 

Bertin, 22 - G-nzet~cilere beyanat. 
ta bulunan Habeş imparatoru cenup 
cephesindeki teftişinden çok memnun 
kaldığmı bildirmiştir. Haile Selasiye 
bu cephedeki bir çok zabitlere nişan -
lar dağıtmıştır. 

Dört ltalyan tUccarı 
mahkQm oldu 

Yunanistana 
dönüyor ... 

Şimdilik Girit 
adasında 
oturacak 

Kondllis mağlOP 
oldu{lunu anıayıll" 

ca siyasetten 
çekiliyor 

Atina, 22 (Özel) - Bu,_, 
Aneluartitos gazetesinin yasW 
na göre, Kral Yorgi, Veni-
Pariste uzun bir görütmede bahll" 
muştur. 

Bu anlatma müsbet netice * 
mi9tir. Venizeloa, timdilik Girit il' 
dasına dönecek, orada otur·~ ... ..., 
Bu müddet zarfın 'la, K!:'D.l, ıi;.J. 
partiler ara11nda bir anlatma ""' 
ıule getirecek ve Venizeııos da 
lelikle, Atinaya dönmek 
da bulacaktır. 

Atinadaki Venizelos tara~ 
larmın bu husustaki fikri .,,,,,, 
muf, bunlar, Üzerlerinin kralla'(t 

mu§, bunlar, önderlerinin kr• 
anlaşmı§ olmasını memnuniye • 
likle karşılamıtlardır. 
Kondlll• siyasetten çeklllJO' 

General Kondiliı, gazeteci!_~ 
beyanatta bulunarak, paz~ 

günü istifa edeceğini söylemiftit• 

"- Meclisin dağılmasına 

kraldan istiyeceğim. Ben de 
bir müddet istirahate çekil 

Dört Genovalı ltalyan bankeri 
dört sene hapse ve 230,000 liret pa 

ra cezasına mahkum edilmiıtr. Bun 
]ar, bu miktarda bir parayı ltalya
dan dı§arı kaçmmak istiyorlardı. 

- Mançester Gardiyandan -rejim Jmv!ralarına bir nihayet vermek görür görmez geri çekilmeğe mec- Gene bu sebepten, geceleyin kur. 
~ ... 'd ·r ,.e krala bazı şartlar içinde yardım bur olmutlardır. Habet zayiatı- V -------- gım .,, emı§ ır. 

etmek istenmesidir. Dış ve iç nkayii nın ne kadar olduğu bilinmemek- oroşilof Kediler hadım Dostları, Kondilisin 
dikkatle takip eden Venize1os gibi tedir. Habeıler ölü ve yaralılarım M "' t mağlip olduğu ve nasıl olsa 
tecrübeli bir politikacının bu cereyanı beraberlerjnde götürmüılerdir. Mu areşalJıga erfi etti edilebilir mi?. tarafından aeçilmiyeceğ: için~ 
kuvvetlendirmek i.stemul çok muh«?. '~oskova 21 (AA) B Voro~·1 f 

harebe' tabı'i bı·r kale letkı'l eden uı ' · • - • :;:ı 0 h · b h d k • meldir. Fakat, kralcı olsun cumhuri - ile muavini B. Tukaçevskl, Kızılordu (Baştaralı 1 ncide) ra atı a ane e ere vazıy 
yetçi olsun, nafiz bir çok şahsiyetlerle me§hur Ambasalami dağının ke- erkbı harbiye reisi B. Egorof, Süvari diler azdır. Bizde ise kediler do - kurtarmak istediiğni sö,·lem;,tit• 
beraber, geniş halk tabakalan da Yu. narında 2000 metre kadar irtifa· müfettişi Budeni ve Uzak doğu ku ~ ğurduktan sonra yavruları sokağa Yunan krah ltalyan krall ._ 
nanistandn tabii durumun teessüsünU da vukua gelmiştir. Ambasalami mandanr Blueher Mareşallığa terfi Musollnl Ue görUfti.I 
·dd ti dl B atılmakta ve kediler de bu suretle _...lı/I ~· e e arzu etmekte r. undan do. hala Habe,lerin elinde bulunmak- etmişlerdir. Roma, 21 (A.A.) - Yu...-:ı, 

Jayıdır ki Yunanistanda bir şiddet tadır. çoğalmaktadır. 1 p d I l • -'-M aca rl standa tan kra ı, anteon a ta ya~ 
politikasının teessüs ve devamına im- Erkek kediler hadnn edilebilir. .-6 
kan yoktur. Ras Seyyum askerlerinin bu yahudi düşmanı ğ larmın mezarlarına, ıonra ........-. 

• • • muharebe mevki inden çekilmele-
1 1 

Fakat mevcut kedilerin sayııı bu- mihrabına ve meçhul ukeriD -" 
Kral JorJ'un Londrnda kendisini rı· u"zerı"ne dört İtalyan taburu v~ Göstericilerden bir nunla azalmaz. Sonra bu"tu··n erkek .,~t. 

Ço,,,. ya ala d zarına çelenkler koymu~tur. ~.., 
Atinaya davet eden heyete söyledik. t ~U r n 1 

yerli talyan süvari müfrezesi im- Budape•te, 2.2 _Yahudiler aley ~ kedileri de yakalayıp hadım etmek ıaat 11 de İtalya kralı taraflD leri çok manidar ve şimdiden sonra -s 
takip edeceği siyasayı aydınlatacak dat kıtaları ile takviye edilmeden hindeki tezahürler günden güne daha maddeten kabil değildir. Bu tav - kabul edilmİ§tir. 
mahiyettedir. Kral geçmişle bir ala. evvel Ras ~ıyyumu çevirip ele ge- feci bir durum almaktadır. Talebeler. siye umumi değildir. İtalya krah, Yunan kra~ 
kası olmadığmı geleceği düşündüğünü çirmek üzere takibe batlamıılar den müteşekkil bir grup "Azest,, ga- Kedilerin toplanıp -bir dw•m- giye Annacida niıanının en 
ve bütün Yunanlıların kralı olmak is- d zetesi müdüriyetini işgal etmiye te ~ ır- .,. 

tediğini söylemekle Yunanistanda bir ır.Bu cephede batka hiç biryeni şebbUs etmişlerdir. üniversite mey - da bir yerde toplu olarak bakdma rütbesini vermittir. etJI 
şiddet veya diktaf" · .. danında ayaklanmalar büyük bir şid- lan da aii}ülM' bir fikirdir. Bu, be· Kral Jorj İtalya kralındall 

or sıyasasını mu • hareket olmamıJtır. det kesbetmiştir. Polis talebelerı· o- "7 M 1 'l d !!__.... 
samaha etmiyeceğini anlatmak iste • 1 d ra uso ini ı e e görütmü.r--

. f s ı · h • dağıtmak f çin kılıç kullanmak mec ~ e iyeye bir kedi mandıra11 itlet • ,.-; 
mış~~~l bu sözleri söylemekle mevki.. oma 1 cep esi buriyetinde kalmıştır. Bir çok gös _ mesini tavıiyedir. Atina, 21 - Katimerini W' 
ini tahkim etmiş geniş, çok geniş bir Bu cephede İtalyan tayyareleri tericiler yaralanmıştır. Kedilerin çoğalmamasmm temi teıi, genel af me.elesinde JI! 

T 1 b 1 d b 1,.. b"r g b' kanlar arasında anl• •mazlık~r""\ umumi affa taraftar olduğunu da an. Harrar üzerinde görünmüttür. a e e er en aş'° 1 rup ır ga ni isteniyorsa bunlarm yavru halin ~ 
Jatmak istemistir. T l H . 'k. ıete idarehanesine giderek yahudi tığım yazıyor. Bqbakan 

• ayyare er arrarın üzerıne t ı de iken tokaklardan topl•l'\"' Hi - Ea Kralın büyük milşkül!ltla karc:ıla- Jehdarı siyasetini değiştirmesini is . --r ral Kondiliı, eenel af kara. 
~ duman bulutu salmııı.lar, sonra dö · t ı l d' · h t · t' .. _ ..ı • 

şacağına şüphe etmemek icap eder. T em ş er ır. mayeı ayvana cemıye ıne go1K1e • , k l .. d -'' 
Fakat dorum karışık olmakla bera - nüp gitmişlerdir. Bundan ba§k~ ~--~...--._..,..,.....,_.,. • .._ ____ , rilmeleri lazımdır. Bu suretle hem ıinin imza ıçın ra a gon er11 

ı IL.ı •f h ü k ü t ni tekzip ettiği gibi B&! her ümitsiz de değildir. Dünyada, Ak. Ciciga üzerinde de talyan tayya D gan me 1 sokakta dola§&11 kedi kalmaz, hem ... 
denizdeki ziddiyetler. Yunanistanın releri görünmüştür. Ademi tecavüz kalem mahsusu da kabinen~....,. 
B 1k t d k. 1·· :: h · · de bir kaç aene içinde kedilerin ço .. f ı · · · 1 edlP""' a an ar a ı ro unun e emmıyetnı Romadan bildirildiğine göre paktını kabul ett. ı nuz a meıe esını ınce em 
pratik ve va tan perver bir ultL'> olan T ğalmaamın önüne geçilmit olur.,, teblig" etmi•tir. 

·· l d lngı· lı'z S ı· · •a ahran, 21 (A.A.) - Efgan s • ~W Yunanhlann anlamasına imkan yok- son gun er e f)ma 111 ;, - ~ 
tur. hillerine mühim miktarda harp hükUnıeti, Türkiye, lran ve Irak Y abu dl borsacıların Atina ıiyasal çevenleri,. ..... 

Bundan dolayıdır ki lngilterenin, malzemesi çıkarılmıştır. Fakat l - hükfunetleri arasındaki ademi işlerine SOD verlldf pazartesiye kadar millete h ~ , 
hattfi. Frnnsanın bite milzaheretini talyan tayyarelerinin mütemadi tecavüz paktına i§tİraki kabu; 1 neşredeceği beyanname He 1.,.,,. • 
temin eden kral Jorja vekayi yardım faaliyeti bunların Habetııtana nah ; etmittir. 1 Berlin, 22 (A.A.) - Ekonomı her genel affı da vereceğini 111

11 

ettiği gibi makul Yunan şahsiyetleri Jini güçle!tirmektedir. -----·--·--------- - Bakanı Dr. Schacht, Alman borsa- hakkak gö~üyorlar. 
bilhassa iktisadi mahafiJi de müzahir K iki P•~ urun yaşına larmdaki Yahudi mübayaacılara Harbiye Bakanı General ... ,-olacaktır. Kralın lekesiz bir maziye c h • • b 11• 
malik oluşu, fırka kavgalarına karış. ep e ger ısı bastı bugünden itibaren işlerini bırak · gos, affedilecek mahkiiın zıa 1 

• 

1 f d• d bf•~ f h1
' O k' l .. "\rAKlT) · 'l l · · B · 'f 1 • • d · ı't ol .... mamış o mnsı, ş m ı e ı.ura ur ı~ n se ız yı once ısmı e ma arını emretmı§tır. u müna· rın vazı eJerıne ıa esı var 

hareket edl~i mevkiini ziyadesile tah. Mueollnl kralın te•lrl altında mı? çıkan "KURUN,, arkadaşımız geren d .. ·· ı · t' lıı 
1 sebetle netrolunan bir tebliğ Al . tgını soy emış ır. tt'" 

kim edecektir. İtalyanın Doğu Afrika batku- yıl bugün "KURUN,, adını almıştır. .. . ' Metak•as lla Çeldarl• anl•f 1"&14 
Yunanistanın, Balkan paktındaki mandanhğına Maretal Badeglioyu V AitlT adı ile çıkışının on doku _ man vatandaşlıgına aıt kanu.~u Atina, 21 _ Metaksas ile ~d 

taahhUtlerlnl yapacağına tam~men e· getirmesi lngiliz gazetelerinde zuncu senesi, Kurun adını alışının i- hazırlamaktadır. Bu kanun, bu - daris arasında bir anla§nıa h 
111tn olftn Ttırktye l<ie kral JorJun da. .. . .. . kinci yılına basması münasebetile ar · h' l \I h k1••1 
hl'ti du-mu dUzeltmek husu!"'undakf turlu turlü tefsırlere yol açmakta tün umumi ızmet erin • man va · olmu!l.tur. Her iki c!urum ."' •.. .,, kadaşımızı tebrik eder, uzun seneler T ,. 

gayretlerini derfn bir samimiyetle ta. drr. Bu gazetelerden biri Mare§al neşir hizmetine dernm etmesini dile . tandaşları tarafından yapılacağını daki kanaatlerini bild i ~ ı bu Alo• 

kip edecektir. Raif N. H!ETO dö Bononun Fa,izme, Badoglio · · ri:ı, kaydetmektedir. tırayı krala vereceklerdir, 



G 80NTEŞRtN - 1935 

kok kUmilrUnU narhsız satmanın 
yolunu bulmuşlar : 

''Satlı~ımız kok kömürü 

Gümrükte 
muamele 
kolayhğı 

Karadenizde müthiş 
bir fırtına başladı 

imdat lstlyen vapurlara yardım edilemedi 

Bir Türk yelkenlisi kayalara 
çarpıp parçalandı 

~eı~ı.ldı·r ı dı·yorlar Lıman ıdaresının yenı 
Uı ~ . • ıı bir kararı bunu kıs-

Dünde yazdığımız gibi evvellt ' Sofyadan bildirildiğine ıBre, 
aktamdanberi Karadeniz yine az· bir Türk yelkenlisi Bulgaristan sa 
mış, büyük dalgalar vapurların hillerinde kayalara çarpm:f ve 
gelip gitmlerini güçleıtinniftir. batmıttır. Tayf alarmdan biı kısmı 
Fıırtına Karadeniz sahillerinde tah kurtulmut, altıaı kaybolmuttur. 
ribat yapmaktadır. Buğday yükü- Burgaz yakmmda iki vapur imdat 

,,.1 men temin ediyor 
vı ayet bu kurnazlığa karşı nü ç.ıkartmk üzere İnebolu lima -

tedbir almıya luzum gördü 
lıtanbul limanında deniz üsse. 

gümrük muamelelerinin azaltıl · 
muı için tetkikler yapıldığını ve 
bundan tonra limana gelen her 
efyanın antrepolara ve anbarlara 
alınmasına çalııdacağını yazmıt · 

nmda bekliyen Oıküdar ' vapuru 
Si.noba ilticaya mecbur olmuıtur. 
Çakal zade Hamidin Kanarye va· 
puru da Zonguldakta karaya otur 

işareti vermif, fakat fırtınanm tid 
detinden bunların imdadına ıicli
lememittir. Sahilde bir kaç n yt' 

krlmış, üç evi rüzgar ıürüklemiı .. ~~t&ııbul ilbaylıfı Türkofiıten tıklan kömürün kok • olmadıimr 
Jlıı te değer bir ıual ıonnuıtur. iddia etmek ıibi, garip bir hare
'~ 'U.lde kısaca "Kok kömürünün kette bulunduklan ıöylenmekte -
l&fı nedir?,, denilmrktedir. dir. tık. Bu yolda dünden itibaren 

muı, bumu parçalanmıttır. tir. 
-

505 kilometroluk . bir Demir 
yolu daha kazandık 

tih 0fia de ayni ıuali ~daya tev- Geçen yıl Ekonomi Bakanlığm · 
di 'lnıit ve Oda alakadarlar nez- ca, kok fiyatlarmm alabildiğine 
lh~de bu hwwta bir anket yap- yükaelmeaine kartı, toptan ve p~ 

en büyük adım atılarak liman ida• 
resi nizamnamesinde tadilat ya· 
pılmıfbr. 

~tır. rakende kok aatıılanna konulan Dün sabahtan itibaren nizam
namenin ikinci f ıkraıPlatbik mev 
kiinden kaldırılmıı, liunun yerine 
nizamnamenin aonuna bir 61 inci 
fıkra ilave edilmiıtir. Bu yeni 
maddeye göre denizde muamele 
gören malların mavnada bekleme 
müddeti en çok üç gül"dür. Bunuu 
dııında olarak ve liman idaresinin 
her hangi bir tekilde "ıun'i tak
ıiri,, olmadan qya mavnada ka · 
lacak olursa etyarun sahibinden 
beher rün için bir mavna ücreti 

60 milyon liraya mal olan hattımızın 
()ac.... narhlara ıöre biç bir firmanm 

111.... &l'endifimize g3re bu aualin Açllma töreni bugün yapıhyor 
~:;ıtınaıına sebep kııın gelmesi U- narhtan yukan fiyatla 1&tıf yapa· 
"l'i mamaaı lizımdu. Halbuki böyle Hük\ımetimizin demiryolu ıi varıdır. 505 kilometre uzunlu • 

yaseti dev adımlarla ilerliyor. Bu ğunda olan F evzipap -- Diyarhe
ilerleyiıin eserlerinden olan Dı kir hattının üzerinde 64 .t~e ~ünel 
yarbekir _ F evzipafa haltının açtl vardır. Bundan ba~ka ıkı milyon 
ma töreni de bugün yapılıyor. liraya malolan Göksu ve Fırat köp-

t • ...''' koka konulan narh çerçe-
~ı · · bir iddia ile kartılaıınca kokun ev· 

' ıçınde kalmak iıtemiyenlerir. safını teapit etmek icap etmiıtir. 
lerd~a çıkardıklan garip vaziyet-

i!'. Ticaret Odaamm alAbdarlar 

~ llu arada koku peT&kende fiya• aruında yaptılı anketin netice· 
ol dan da yukarı attıkları sabi: ıine göre bu huıwta bir karar ve

lrı, hazı büyUk finnalarm, at- rilecektir. 

~--le_k_e-ti-m-iz_d_e_y_e-ti-şe_n_b-ug-v d-a-y 

1927 yılının nisanında Fevzı- rüleriyle birli~e birçok köprüla 
a İ.ltaıyonundan baıhyan b•1 de vardır. 

::: 60 milyon liraya mal olmu§lur. Nafia Vek&.letinin dediii aibl. 
Yurdun en ehemmiyetli demiryot· Diyarbekir bugüne kadar, bu hac• 
!arından biri olan bu hattın büyük tın tonunu tetkil ediyordu. Bu bah
bir kıımı çok anzalı yerlerden tiyar tehir, bugünden ~tibaren son 
ıeçmektedir. Hattın d~niz ıevi- olmak ııf atını kaybed,yor. Bun · 
yeıine nazaran en alç1&~ nokta•1 dan tonra daha ilerlere ve mem • 
50 inci kilometredeki Eloğlu iı leket ıınll'lanna kadar uzan•ealıi 
taayonu ve en yükıek noktası d-,. olan yeni hatlanmızın bqlanııç 
1400 rakımlı Şefkat İsbtsyonu ci - yeri olacaktır. 

alınacaktır. 

Diğer taraftan liman idarea. tipleri tesbit ediliyor Haliçte iki köprü araamı kaphyan 
mavnalan kaldınnağa kat'i ola " 

mittir. Tabii bu büyük bir çalı.. rak karar vermittir. Dünden iti · 
madan aonra kabil olabilmittir. haren tatbik edilen bu tekilden 
Halbuki bizdeki buğday tiplerı ıonra mavnalar bir bayii azalaca · 

ı_ ~~ Yıl buğday fiyatlarımn faz· 
)''ıl~lmesi üzerine hükiimetin 
~ t tedbirler almaia mecbur ol
)t,~1 bu gibi vaziyetlerde piyasa· 

11 °laylıkla hi.kim olabilmek, fr
ı;:ıarın ekmek Çetniıini bozma
~ a ıneydan vermemek için buğ 
~ .. ~.~İpinin teapitine bir defa da· 

uıuın göıtermiıtir 

~Undan birkaç yıl enel bu bu· 
~ ~etkikler yapılmıt fakat mü.t 
~uı!.ır neticeye vanlamamııtı 
4-"''llllet o vakitten beri l>u ıaha · 
)t, bot durmamıttır. Yurdun her 
l'u11

kda. kurulan zirai istasyonlar 
ı.ı,~ . ~ğdayının tipini tayin et • 
~ın büyük bir gayretle çalıı· 

drı-Ia.r 
'ililielllen bütün buğday müstah
~)' ~eınleketlerde yetiıen buğ
~eri tevhit ve tespit edil-

t t tınıurta fiyatları 
flloıtn edici değil 

ttı~1ılburta fiyatlarında ıon za . 
tatiiı:d~ bir yüksel~e hareketi 
~iıı eaıne rağmen pıyaıa tat • 
!i),~lınit değildir. Yumurta 
ltiıa lic:a aerek köylüyü, gerek bu 
' !'etini yapanları memnun 
'tlt'~en uzak bulunmaktadır. Me 
~~ 934 Yiiında 40,5 lira olan 
ali fi ta.ndıklar bu yıl 31 liradır. 
İl-eJ~h~ ıebep Alman ithalat da-
~atlan kırmasıdır. 

............._ 

hesapsız denilecek kadar çoktur ~için bunlara dah~ ko!aytıkıa -Kamb·ıyo 1·htiyaç Her yer 
lıtanbul ticaret bonaaı bu vazi · hır yer bulmak kabıl olabilecek 
yetlermünuebetiylebirtetkikyap tir. listesi 25 kuruş 
mıt ve birçok çeıitlerin birlqtir -
mesiylememleketinmuhtelifyer- Pamuklarımız Listede bazı değişik· Taksim stadyomu 
lerinde yetiıtirilen buğday tiple · ilkler yapıldı . bu güzel kararı 
rini ona kadar indirme,!t kabil ol· lslAh planına dair Fi.nana Bakanlığı 11 sayılı kam verdi 
muttur. hazırlanan kanun ba 1 kamb" 

IAylhası biyo kararnameaine ğ ı ı -
Öfrendiğimize göre: bu yolda· Kamutayda yo ihtiyaç listesinde bazı değişiklik 

ki mesai buğday tiplerinin biç de ler yapmış, hazırladığı yeni listeyi 

Bugünkü iktisadi vaziyette her
kea bir kuruıu bile aramak mec • 
buriyetinde bulunuyor. 

ğilse üçe indirilmeıi hedefine doğ- Moay yen çeşitlerden Batkanlığa ven11itti. Yeni listede. 
ru gitmektedir. Bunun için de top- başka çeşit Türkiyed eiradı olup da ecnebi itte bunları dütünen Takıim 

atadı da önümüzdeki nftadaa 
itibaren tetkik edilmek üzere Çok 

rağın, nadazın, tohumun, İcap e- ekllmlyecek memleketlerde ya.§Iyan iraci ıahip 
derse cübrenin tiplendirilmesi i- Pamuk 1:1lah planma dair ha - }erinin memleketimizden çekecek-

kt d. Öğ d"w' · • d · do~· bir karar vermİf, kapalı cap etme e ır. ren ıgımıze ZD'lanan layiha Kamutaya veril • leri paralarla memleketimız e ıt ya . ıs:.'a . ... 
göre, timdi yapılan çahtma toprak mittir. Liyihaya göre, Ziraat Ba· pan ecnebi tebaasmm dıf&l'Jya gön tnbunde dahıl oldugu halde her 
ve tohum mevzuu üzerinde olmak- kanlığı lüzumlu gördüğü aaba • derebilecekleri paralar nisbeti bu· yerin fiyatmı (25) kuru§& indir • 
tadır. larda ekilecek pamuk çeıitlerini günkü listeye nazaran yüzde 50 miftir. 

Vakıf Pararlar dlrek
lUrlOğO taşınıyor 
Şimdiye kadar dördüncü Vakıf 

hanın birinci katında bulunan va
kıf paralar direktörlüiü için. ay 
ni hanın evvelce Ziraat Bankası 
tarafından itaal edilmekte olan 
alt kat köteainde, yeni bir büro ha. 
zırlanmaktadır. 

Amerikan büro esaı.na göre ha. 
zırlanan bu yere yakında vakıf 
paralar direktörlüğü tatınacak 
tır. 

tayin etmiye ve bu Çetitlnden rad.delerinde azahnaıktadır. Evvelce yalnız klüp memap • 
başka.mm ekimini ya.sak et.miye Seyahat makaadile dıı memle- larmm iltifade ettikleri bu fiyatın 
salahiyetli olacaktır. kellere gidebilecekler Ticaret oda bütün spor menklıılannıa t~il 

Ziraat Vekaleti, gerekH görece lanndan müsaade alacaklar ve bu 
· edilmesi, bugünün ihtiyacına uy • ği yerlerde dilediği çırçirleden müsaadeyi Ekonomi Ba!mlığma 

h --'- h l · gun, hakikaten mükemmel bir ha· am paDlUK to um arını pıyua tasdik ettireceklerdir. Tedavi maık 
fiyatına satın aılabilecektir. Ve - d'l har" 'd ki l _ reket tir. 

.. 14 1 e ıce gı ece er evve e k 1 
ki.Jet lüzumlu gördügü sahalarda . d b' 1 cakl S h Böylece, esasen ço ua mıt 

k . ·ı mır e ır rapor a a ar ve 1 
• olan meraklıl"'"m adedi belki faz-yenıiden kurarak ya ıra ı e tuta- h Bakanl w t--.ı='- tt" ki "" . . at ıgına aao Ui. e ırece er l l rak ç.iTÇir evleri ıtletebılecektir. . alqmıı o uyor. 

B ı d d. w • • dır. dı .d ura ar a mevcut ıger çırçır ev· ----o- . _ Bunun iç.in Takaim ata ı are 
lerinin itletilmesi ve yeniden çir· si ne katlar tebrik edilse azdD". 

V k·ı · Vapur Ucretlerlnde çir evi kurulması e a etm em - Böyle bir fedakarlığa girifir 
rine bağlı olacaktn'. Layiha.da da tenzllAt yapılıyor ken ıtad ida.reai, diğer taraftan 
ha çok mühim maddeler vardu. Ankaradan bildirildiğine göre kapılardan kimsenin biletaiz geç. 

'-- ŞEHDİN 
• 

· DERDLERI 
Ekonomi Bakanlığı Şirketi Hayri memeıini temin için de, türnike • 
ye ' Akay ve Haliç sosyetelerinin lere evvelce numara takarak al • 
ücret tarifelerini tetkik etmekte -

dığı tedbiri bir kat daha ııklqtll"" 
dir. Tarife' erde çok ehemmiyetli mq ve hatta atad memurlarmm bL 
tenzilat yapılmıştır. Tenzilitm 

Rftmisin. ·····Talimhane yolu 
'~ ldarehanemize gelen birkaç Ramlsli tqlarını. 
~rıtı,11 :• '' hu tUrlll malzemesini kendileri hazırla· 
"it' >'ol alde Talimhane denilen ancak iki üç dakikalık 
~dı1Q11 tamırt için belediyeden beş on amele ile bir 
~>'orı•r -.!::nıarnaktan şiklyet etmişlerdir.Bu zatlar 

- ...... llt, 6 "lQd~ " kadar emek ve maJJraf edJp her ıelJI ha • 
' -, ı halde bcl~diyenln bize tlMGk bir kaç 11iln 

. cm ana.ıe Ue bir •Uindir ~·' dojnuu a-

cuıacak bir haldir. lıte kıı baatırdı, Tallmlıane mey • 
danı geçilmez bir hale geldi. Bari gazetenlz yaua da 
belediye bizim bu kadar mcuraf ve zalımetimize karıı 
i8tedlğlmiz amele ile silindiri ver•e de fU İfi bir ~ 
gDn içinde bUirıekl 

Belediyenin sUratle harekete ge~m~fnf ve Ramlsll
lerin dertlerine deva olacak ameleleri temin etmesini 
bekltr1' 

le, tümikelerden, davetiyelerile 
kat'i tekli bir kaç güne kadar bel· 
li olacaktır. bilet.iz geçmleri menedilmiftir. 

. ---o-

Beşiktaş Halkevlode 
konferans 

Beşiktaş Halkevin.de yarın alP 

Ellerinde ıerbeat duhuliye kartlan 
olan lar veya zabıta memarlan, 
Stad müdürlüğüne ufnyank 
davetiye alacaklar, içeri öyle aire4 
ceklerdir. 

tam aaat yirmide Sivas - Erzu · ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!l!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
rum hattının ekonomik finanıat 
ve coğrafi bakımlardan önemi ve 
deieri hakkında mühim bir kon-

fe.ranı verilecektir. Bu veaile ile 
bir konıer ve bir de göıterit :rap .. 
lacaktır. Girit aerbeattir.. - -
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ita qa zecri tedbirlere 
mukavemete çalışıqor 

n 
şgöster Altın toplıyan komiteler seçlldl, sokaklard 

----------ı lambaların yarısı yanacak, parklar 

ı 

7 i · öldü, 6 kişi yaralandı 
50 kişi tevkif edildi 

Nahas paşa diyor ki: 
~' Artık lngllterenln himayesinde 
\f şamaya tahammüıümüz kalmadı. 
igiJtere, meseleyi bizim ıstedigimiz 
şekljde halıetmezse vaz·yet:ın çok 
karışaca~ı muhakkaktır. ngiliz do· 
nanmasının lskenderiyede durma
sını istemıyoruz. manevra yapma
SJ nı da hiç. u 

!\.aısrrda nümayişler gene ~la • Nahas Patanın dlyevl 
mıştır. DUkk~nlar ve gazeteler kapalı isyanların kaynağı olan Vefd par. 
bulunmaktadır. lskenderiyc~eki ma- tisi (müfrit milliyetpernrler) lider: 
nevvralara da\•etli bulunan l\1ısll'lılar Nnhas paşa gazetecilere ,·erdiği biı 
llnn yalnız resmt sıfatı haiz olanlar dfyevde demiştir ki: 
gidebllmiştir. "Artık lngilte.renfn himayesinde 

... üma) işler dün öğleden sonra ol- yaşamaga tahammülümüz kalmadı. 
muştur. Bazı kimseler, tramvay ,.e o. Son karışıklıklarda ölen talebeler, bu. 
tomobilleri taşa tutmuştur. Zabıta günkil Mısır efkarı umumiyesinln ne 
havaya ateş etmiştir. Ahali kısmen düşündüğünün ne istediğinin canh biı 
kaçmıştır. delilidir. l s tiklal ve hakimiyete sahiı: 

Fakat polis, nümayişlere iştirak e·' lıir mlllet olmak istiyoruz. Bazı lan · 
denlerin üzerine de ate:. mecburiye - nın iddia ettiği gibi biz ltalyanlanı 
tinde ka.lmış bu yüzden 7 kişi ölmüş, yardım etmek arzusunda değillz. E • 
6 kişi yaralanmıştır. Elli kişi tevkif e. ğer İngiltere, meseleyi bizim istediği· 
dilmiştir. Ynralrlardnn bir tanesi de miz şekilde halletmezse, vaziyetin çolı 
polis tir. Asayiş, ancak akşam üzeri karışacağı muhakkaktır .. 
temin edilebilmiştir. İngiliz donanmasının t"kenderiye-

anevralar de durmasını manevra yapmasını dn 
Diğer taraftan lskenderiye önün • istemiyoruz.,, 

deki lngiHz manevraları büyük ölçU - -------------
de )apılmıştır. l\Ianevralara 5 dret. Atatürkün manevi 
notla, G krU\'azör, 80 küçük hnı·p gemi evladı 

sı. 2 ta)'Y:re. gemisi ue Go tayyare·=-. ze 1 ra Ayl ·n 
tlnık etmıştir. 

Mısır kral ailesinden prens Meh. i 1ecJ bir k 8Z8)' 8 
met Ali, mancvralan Kuin Elizabet k b j ll 
dretnotun dan seyretmi!'l \'C gclisi Si • Uf 80 g 1 . 
rasında 21 topla seıamİanmıştr;. Pa~fs ı1 <A.A.) - uavas a.)ansı 

Mı ır kab:r.eGI toplandı bUdirıyor: 
Son isyanlar l üzün den hnsıl olan Atutu.rkiln himayelerinde Lor.dra • 

Çin muhtariyeti biç aydınlatılmıyacak 

suya mı düştü? Amerika pe~rol göndermiyece 
.Japonlar bu 

meselenin diQsr 
hükOmetter 

arasında kendi 
aleynlerinae bir 

anıaşma 

doğurmasından 
or~uyorıar 

Pek.in, 21, - ..,ı.....,..r \,!in muhta.riy .. 
tinin Ulnının teehhli?ü Japon dı§ba. 
kanlığının milletler a.raaında ihtilat • 
lar çıkmasından korkmaaından ileri 
gelmektedir. Çinliler Luvadantazdan 
istifade ederek bazı kararlar vermi§ · 
lerdir. 

Şanghaydan gelen haberlere gire 
Japon büyük elçisi ile Marepl Çan 
Kay Şek uzun bir mtililat yapmı§ -
lardır. Nankin hükumeti ıimal illeri· 
nin ayrılmasını kabul ve Japonyaya 
karşı da harp edemiyeceği için bilfuL'\. 
sa kuzey Çinde Çtn - Japon elbir -
liğini temin edecek Ye ka.bulO müm -
kün olacak bir formül aranmaktadır. 

Nankinden gelen haberlen ıöre 
Kominig kongl'esi 935 senuf sonunda 
daimi temel yasasının kabulünden n. 
vel Çin milletleri kongresini topla • 
maya karar vermiştir. Bununla sf -
ya.si ve siyaset devresine son verilmiş 
olacaktır. 

Tokyo 21 (A.A.) - Kuzey Çinde 
muhtariyet hareketinin dunnu' olma
sından dolaYl hayal lnkfsan hAsıl ol. 
muştur. Sil Bakanlığı adına söı söy • 
lemde salA.hlyettar bir zat HaVM ınu. 
habfrfne şunlan .söylemr,tır: 

.,_ Şimdiki zorluklara rafmen 
muhtariyet hareketinin inkişaf edece. 
ğlnt Umft ediyoruz. Fakat Çinin tama.. 
mlyetle dahilt bir me~elest addetmek. 
te oldui{umuz bu fşe hiçbir veçhile 

ıtaıva: 
ltalyanın bütün ~balarmda 

zecri tedbirlere kartı mukaveme! 
tetkilw vücuda aetirmeğe Te al .. 
tın toplamağa memur komitele• 
ıeçılmift.ir. 

ilk defa olarak İtalyan ban 
kalan aabahtan ikindlıe kada • 
don.mir meıat ıiıtemi L&t bike bat 
lamıılardır. Tiyatro ve ıinema 

temsillerine erken başlayıp erken 
bitireceklerdir. s~t on buçuktan 
baıhyarak ıokaklard&Kl ampul 
lerin aneak yaruu yana.çaktu-. 

Parklar hiç a.ydmlatıJmryacak 
kalörifer tesisatı günde llPcak bir 
kaç aaat itliyeceldir. 

Büyük mağazalann tcapılann · 
da ve vitrinlerinde ••zecri tedbirler 
tatbik eden memleket mallarm 
aatmıyoruz,.., iba.reai yazılı yafta 
lar ıörülüyor. 

Bir hldiaeyc meydan vermemek 
ve icabında elçilik ve k~nıoloıluk 
binala.nnı muhııf aza etmek için ır 
kı tedbirler mevcuttur. 

lngiliz elçiliiiyle, lngiliz kon· 
ıolosluğu üç sıra aaker kordunuy 
la çevrilmit1 civarlanna yaklaş

Zecri t:edblr•er!f1 
bizde tattlkatı 

Türk ofisin 
izahnamesi 

Çanak kalede blı 
ltalyao gemls! 
anluke oldu 

Zecrt tedbirleNı i~tira.k ed~ 
Türiyeden ne gibi malların it~ 
ya ve ltalya h!kimiycti altın ~ 
ye:-lere gitmiyeceğir.e cair 1 tl 
ofi.i taraf ıından bir ihbarnaıııe ıı 

mak kat'i surette yasak edilmit- redilmiştir: 
t • Bunda deniyor ki: ~ ır. . 

il Meaacero gazetea~ töyle ya- 1 - ltalyaya ve lt.alya 
:ısıyor: yeti altındaki yerlere at, lcatrtı ~ 

"Harp batladı. muhasara altm- kep, d_eve ve ıı.aldiyalta kull~!t 
dayız. Bütün kuvvetleri, kuVTetle lan aaır .hayvanlarla ~om, ~h# fi 
rimizi ye bütün menbalarımızı ae- madenlerı ve hurda demır, esi e(ı 

durumu incelemek üzere Mısır kabi . da tahsilde bulunan Bayan Zehra, 
nesi bir toplantı )'tlpmrş ve zabitanın d.ün Londr~da~ nvde~ ederken Am~ens 
bu isyana ne şekilde müdahale etmi~ c1varı~1da l arıs -: t..:alab e~pr~ın - -------------
,lduğunu araştırmak üzere bir anket den _hır kaza eserı olar~k ~ii~mu§ ve 
yapılmasma karar vermiştir. nld~gı. ~~ır .):aralar netıc~nde nak • 

müdahalede bulunmryacafız.,, "h" h b" h' il fer her ederek kendimizi koruyaca . mu ımmalı ar ıye ve er ~ 
harp malzemesinden madud ır> ğız.,. 

Polislerin, nümayişçilerin dnğıtmak i ledıldı~ı Amıens hastane~nnde vefat 
çin hiç bir zaman ate.,u silah kullan. etmi~tır. 
ma~ası hususunda kafi emirler ve . Ankara 22 (A.A.) - Bayan Zehra -

· nm vefatından dolayı l<~ransa hU.kQ · rilmi,tir. 

Harç ş·r eti 
Be ed:yeye dönüyor 
Haliç ıirketi bu akşa.n vapurla-

rm son aef erinden sonra beledi• 
yeye ıeçecektir. S at dokuz bu. 
çukta denız ticaret müJürlüğün 
den, Akaydan birer milrahhaa ve 
belediye memurları Ay.'ansaraya 
giderek tirketin merke~ bina11 ö
nünde demirliyecek olan vapurla
rı tcılim alacaklardır. 

Heyet vapurlardan s.Jnra fab· 
rikaya, biletlere, vapurların işle
mesine yarıyacalt malz~meye de 
vaziyet ~decek, daha sonra da 
ayıı ayrı dolaşmak suretiyle Ha· 
liçteki iskeleleri de alacaktır. 

Bu ak!am v:ıpurların kömürle
ri ve diğer malzemesi bittiğinde~ 
son aeferlerden sonra Akay ida
r~i tarafından vapur.ara kömür. 
ynğ ve ı;•.ı verilecektir. 

Haliç ~irketinde çalı~n kaFlan. 
çat!tç.ı, nte§çİ, biletçi ve tayfalar 
bugün öğleden sonra Akay idare· 
sinin köprüdeki doktor odasına gi 
derek elle.rindeki vesıkr.ları mu· 
ayene c~iiecek ve kend:ıerine ye· 
ni vazifeler vcrihcckti: Yarın sn· 
bz-.ht n itibnren Haliç neferler 1 
n• ~ ~n.,.ı.man yapıleı.eaktu . 

r.· .,., ... ir,in Lfin valinin be.şke.n· ı 
lı&m:·:ı Al·"'y m;;dürü CemiHn ele 
i~f r~:t~yb yepôın topıa.ntıda biT 
tn::- .,_tnıı:n.e ha~rlt:.nmı§tu. 

l:yi.!p - l-!creriecher ıı ttmcq 
l liyzn ·oıobü=1"'"r lı!'! .tı. · d:ı hcnür 
bir knror verilmcmi§tir. 1 

meti tati} etlerini bildirmiştir. 

• • 
Zehra Aylin hakkında Londra ga. 

zeteleri ,·eıatı ıdan enel büyük tak· 
dir yazıları yazmaktaydı. Bu seneniı. 
başlarında Londraya gittiği \-akit, 
bütiln gaı-0teler kendisile mlillkatlar 
yapmış, ve memleketimiz hakkında on 
dan aldıkları çok faydalı malumatı 

bilJiik puntolarla gazetelerine ,eçir • 
mişlerdi. 

Zehra Aylinin zeka. ve isfüfadı bü · 
yük alaka ne kaydediUyordu. 

Son defa Sandey Ekspres gazetesi 
muharrirlerinden Konstans Valleı 
kendisile konuşmuş ve Zehra Aylin 
bu muharrire şunları söylemi~ti: 

•'Oksofrd'da tahsilimi bitirdikten 
sonra memlcketiıne dönecek ve yurt • 
tnşJnrıma öğretmenlik cdect'ğiın. 

Kitap yazmak i.5tcrim.. Londrayı 

mümktin olduğu kadar gezip görüyo
rum. Türkiyeden hiç farklı bir man • 
zarn.sı yok. Benim memleketimde de 
kızlar, Atatürklin inkılabından beri 
ayni serbestiyi haizdir •• Spor oyunları 
oyıurlar. BaZ'l defa erkek ~ocaklara 
da tefcvyük ederler. 

Biırle de lm:lar, buradakiler gibi gi 
l inmektedirler 

Bir kadının yalnız olarak sokağa 
çıkanlmadığr günlerden §İmdi hııynt 
~ok fnrkhdır. 

O znman lmdınlar, hemen bütfü 
f;Ün ev<lc I~npalı bulunduruluyordu. 
Bu zamanlaı, luıtırlnmıyacal< ı·adar 
gencim ama, böyle olduğunu işittim. 

~ lcmlcketimc clönGnce, Atamıım in • 
1 ·lnbı yolunda çnlr,.-ıca'ıırn,., 

Mcnılcketi hakkında ~ok iyi dü -
<.:nc--!crlc (folu ol~rak talısil h:ıyatı 
.... .,, .. 1,., ~, - -.·r· "'! i ,. l n-;-r·" ı f.'""m1!!1:e-
t t;;.c gdrnc!.byl•cn ço!i n~t l;ir reldlde 
ö!en bu 'l'ürk gencinin kayıbından do. 

Çan kof 
HOkümet 

al4eyhlnde gi:P.li 
bir beyanname 

neşretti 

UUktlmetln çekllme
slnl istiyor 

Sof ya, 20 - Eski &§bakanlar
dan Çankof iki ay evvel nqretti• 
ği bir beyanname gibi iki (Ün ev· 
vel bir diğer gizli beyanname da
ha neıretmittir. 

Bu beyanname de birinci be
yanname karşıaında Bulaarlann 
gösterdikleri alakaya teıekkür e 
dilmekte ve bazı nokte.ıarda. bü · 
kUınet ıiddetle tenkit edilmekte · 
dir. Bu arada V clçef hediaeıinin 
aslı olmadığı, bunun hüktimet ta 
r~ından uydurulmuı bir hadiıe 
olduğu, hakiki kabahathlarm cezt 
görmedikleri ıöylenmckte ve hü
kiimetin harekete geçmetini, ve 
T o~ef kabinesinin çekilmesi iste • 
nilmektcdır. 

Çankof neticede hükUmet çe -
kilmediği takdirde açıkça çahı .. 
maya başhyacağını bildirmekte -
dir. 

Bu beyannameye rağmen polis 
Çankof a hiç bir §ey yapmamııtrr. 
Yakında diğer parti ba~kanlan 
nın da birer beyanname neşret · 
rneleri bekJeıunektedir. 

-.. - . . ~ "' . . .. 
layı Türk gençliğini ve Zehra Aylini 
yük ek hlmaycJerine almt§ olan Ata -
tUrkilmil:ü c.<ından tasfyet ederfı. 

:Rayan Zehra 1932 yıJında lstan • 
huldakf Amerlknn kız kollejfnin kU .. 
cük lru"mmdnn mezon olnıu'Jta. Bu 
;,:~'< t""r•e h·~ !"""ıc ,.,ı ··-..,c-t 1 • ('ol: c.-ı. 
foı1mn hlr blebtı olnrr.k tem y;iz ef. 
miştf~ 

Tevere ıazetesi de neırettiğ1 
bir makalede şunları yşzıyor: 

uDünya ekonomisinı yılayoT· 

la~. Aralarında elbirliği yapılması 
mümkün olan memleketler ara.am 
da uçurumlar kazıyorlat A vnıpa. 
müvazencai daha çabuk bozuJu,. 
bir hale aetiriliyor. ha)yan mille 
ti çenberi kırmağa haZ?l'lanmakta 
dır.,, 

deler ihraçı memnudUT. • ._Je# 
2 - 18 ikinci tep'İn tariblP"' . 

evvel teaçil edilen nıetnoler ~ 
beıtçe ihraç odHebilecektU-. . ~· 

3 - ltalya ve lta.lyaya t".bt J 
kelerden gelecek ınaddel~d-~~ 
tın ve ıümiiften maada bıl(lJıJ"' 
cmt&anm ithali D.!emnudur. tııl 

4 - 8u memnuiyet 281 _..k 
935 tarihinden itibaren P1' 
olan eJyaya tatbik edilecektif.;-

Amerlka : Bundan maada ahvalde f~ 
Petrol göndermiyor te yolile truıait olarak dijer f'i 

Amerika hükUıneti, petrol en· leketlere yapılacak thracat ve :V. 
düstrisini, ltalyaya yapılmakta o- yoldan yapılan ithallt devatn Jt,I 
lan ihracatı lcendilitinden kesme · cektb-. Bu maddeler ha.riciod• Jde' 
ğe davet ctmiotir. lçiıleri Bakan. ya ile uammdaki ticaret "'-:ıt~ 
ve petrol itleri direktörü bugün ring anlqma.lan çerçevesine r , 
bu huauıta llznn gelen tebligattJ\ mütekabil tk:.aret terbe.stçe cet' 
bulunmuttur. yan edecektir. 

Amerika iç itleri bakanı, gerek • • • ~ 
Habefiıtana, gerek ltalyaya harp ltalyaya pden vapıutl ' 
levazımı vermeli menetmek hal: alaca.klan malların ci.na, mcl1~f4" 
kmdaki gayretlere yardım edecek. leri ve mahreçleri tetlcia< edilsı1~ • 
leri ümidinde bulunduğunu gaze- te, muvaıaab muamelelere ıııe 
tecilere bildirmittir. dan verilmemektedir. _.fffJ 

lta.lyan bandralı Vesta ~r Avusturya~ 
A manyadan ltnlyaya &fya 

lnabruk tarikiyle Almanyadan 
ltalyaya gönderilen C§Yanm mik· 
tarı artauı ve giindc 2000 tondan 
5005 tona. çıknuşbr. 

Bu eıya arasında bUhaa.sa kö 
mür, kimyevi mahsuller ve kam 
yonl~r vardır. 

Bulgaristan : 
Milletler Cemlyetf nr 

ba vuruyorlar 
BulgarhilkUıneti yerııı ınilletl~: 

comiyeti genel sekreterliğino bi; 
muhtıra gi.indererek zecri tedbirle 
rin sebep olduğu mühim el·onocıik 
z yiab bildirecek ve bunl.Qt ııect'I 

kontrol dan geçirilmiftir. oe. 
ltalyaya götürülmek üı~ ~ 

rincede 300 ton krom ınadesıı iif 
lemeie gelen ltalya.n ıUebi tıe" 
Derincede bulunuyor. ili · 

Bu gemden ba,ka lta1ra1de.ı" 
racı yatak edilea ba:n ıuad it' 
yüklü olduğu halde !talyaP g JI 
mekte olq "AJaııya,, •~ 
Çanakkalede al~ 

iş arıyorum b" 

O of ter tutıı\umı bilir. ~uh~~ii' 
den anlar, iyi bir efen iı, ,Uı. 8' 
muayyen saatlerinde çahf!l• ... ~e· . ·ıaıı ... zere İf arıyor. Gaıret\mlıZ • .. .,..... 
mur)qpna. mU~t., 
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ElA'RBAROSTA Bir musikişinasın yıldönümü 
münasebetile 

• • 
INTIK 

Bu akşam Büqük bir musiki müsameresi 
Kemençeci Parafkoyu musl:tl meraklıları içinde tanı
mayan ve onun tath na§melerlnden zevk almayan 
/Oktur. Bu yeni istidadın bugUn halka musiki zevkini 

taHırdıOmen onuncu yıldlSnUmUdUr. 

..____~=---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_!efrDka numarası: 78 Yazan: ~va - INJQ » BU MÜNASEBETLE BU AKŞA~.tl 

Makas tali burada beni takip etmiştir: Gene 
kadma kavuşamıyacak 1.. Göreceksiniz, kapı 

Jlrkecl istasyonunda Veni Ankara 
Btrahaoeslode 

Büyük bir müıiki müsameresi tertip etmiıtir. Bu müsamereye 
maruf muıikişinaılarrmız da ittirak edeceklerdir. 

açıhnc , içerdeki kadın sırra kadem ' • • !~..._ .. "'. ..... · ,· .... .. 

Naşit - Ertuğrul Sadi ~l',_ ____ 12.:amm-•&· basmış olacaktır. 
Geçen kısımların hulasası j haber vereli~ ... Kimbilir ne kadar r 

Rahibe aşırmak üzere kadınlar sevinecektir .•. 
Ma.naatıruıa giden üç papas, Tal Üç papaa, kaçrrdıldan rahibeyi 
lanlar arkasında saklıdırlar. Ka 
dınlar JJ!anastınnın bazı esrarı 
Ilı öğreniyorlar. . . . . . . 

Birdenbire, Emine: 
- Susun .... dedi. 
koca Yunuı da: 
- Geliyor .... diye aeılendi. 

1. 'Deminki ihtiyar rahibe, ıende· 
'Yer ek fakat acele acele yaklatı· 

)ordu. Fıtınaya tutulmuı bir gemi 
)e 'benziyordu: 

~. - Aff edeniniz ... Geç kaldmı .. 
~rahibe bekliyor .. Buyurun .. 

Sahte Meryem sordu: 
1.... - Neredeydin? Niçin vazifen 
~ında bulunmadn?. 

İhtiyar rahibe: 

-Asıl ıen neredeydin? .. Niçin 
"ıifende bulunmadın? ... 
d Böyle münakaşa ederek yürü 
iller_ 

U zaklattılar ... 

I Ses ıeda kesilnce, üç rahip, taf 
ır •-!arm arasından meydana çık -
Qı; ' 

Bahçenin tenha köşelerinde av 
~!tınnasmda bulundular ... 

. Önlerne ilk çıkan müsait tikir 
Y ·!le demin.1<i şişman ve iri yarı 
lll•htGlCla, tüy gibi zayıf ve ni.rin 
~i.he oldu. 

Ga.briyel, bir işaret çaktı. 
l\'a.n, usul uıul yaklaştı. 
iki kadm, br ııranm üzerine 

OtUrın ~ Uflar, konuşuyorlardı. Tu • 
I ~ §ey! Ele le tutuşmuşlar, biribir
~tln.in yüzüne adeta a§ıkane ba -
!1Yorlardı. 

Şi§oıan, diyordu ki: 
d - Eğer beni böyle sevmekte 
~\'a.ın edersen, istikbalin ne ka 

"

r Parlak olacaktrr, görünün, 
\' T il ını, .••• 

Attaki: 
cc -

d' - Vay münaıebetaizler •.• ,, 
l)'e d·· !! _ _, •• 

UfUIKIU ... 

ti Fakat, düıüncelerini daha de • 
~~lere daldırmağa imkan yoktu. 
~-·. Gabriyel zayıf kadnı, lvan 

tıımam kıskıvrak bağladı. 

lia.ykıraaklard ı: 
•• ~· - Türkler! ... Meryem nere -

~ ın? ... Bat rahibenin üç Türkü 
i bastı!,, 

1>ıa Fakat, ağızları tıkandığı için, 
t\a da imkin kalmadı. 
Atta.ki emir verdi: 

d - Bu anac kadını olduğu yer· 
e hıra.kın ... Zayıfı alın ... Yallah .. 

ı~ .Geldikleri yerlerden, geldik • 
1 tı lrihi, Yılanlı manaıtua döndü 
h~r. kıymetli hamulelerini evvelce / 
'~rrlanınrş bir odaya bıraktılar .. 
ı~a.n: 

~h.- Pek aııka bi tey a,ırdık ga· 
...• dedi. 

hala gözü sarılı, aizı tıkalı ve el· 
leri ayakları ınnııkı bağlı biraka-
rak, SinolWl yanma dönıdiller. 

Usulle içeri girdiler. 
Metveret bili devam ediyor • 

du. iki kaptan, Marki, bq papaı, 
tek 1rözlü T orello hararetli bir 
bahse tutuımutlardı. 

smo. diyordu ki: 
- Evet ... Etrafrmnm caıualar 

la çevilmq olduiu muhakkak. .. 
Hatta mana&tırlarımızda bile bun 
lardan var ... Kaç hadiM bunun 
böyle olduğunu isbat etti ... Lakin 
casusun kim olduğwıu yakalıya • 
madık... Şunu bi elde etsek i4te 
o zaman selamete çıkacağız ... Btr 
nu bana haber vereni ihya edece-
ğim ..• 

Dilsiz ve sağır Tatarsurat, bat 
papaım bq ucunda put ribi du · 
ruyor, emir bekliyordu. 

- Avvoaoa. .. diye garib bir 
ıeda çıkararak, içeri girenleri ha· 
her verdi. 

Bütün baıla.r ona döndü. 
Dilıiz kapı taraflDI itaret etti. 

içeri gelen ÜÇ
0 

kitiyi gösterdi. 
Sinoı: 

- Ne haber?· diye sordu. 
Artaki: 
- Bahsettiıfiniz casusu ket • 

f ettiğimizi tebşir edebiliriz, efen· 
dimiz. 

T atarsurat müstesna, herke& 
titredi ve alaka gösterdi. 

Sinoı: 
- Kimi kutediyorsunuz? 
- Kadınlar manutıTında Meı 

yemi ... Hatta, belki de biılmiyerek 
istemiyerek bat rahibe camslar 
araındadır ! 

- Neler söylüyorsunuz? ••. 
- Söylediğimiz ayni hakikat-

tir, i,te iki şahidim de var. 
Gabriyel ve lvan tasdik mana· 

ımda batlarmı salladılar. Batpa· 

Şehzadebaıı TURAN Tiyatroıunda 
Sinoı, ~ülümıiyerek: 

Bu gece saat 20,30 da 
- Buyurun ... Biz de cıuslar me 

selesini görüıürüz ... Fazla isticale 68 
de lüzum yok, Marki cenaplan... Vodvil 

Çünkü yarın zeval vaktine ka • 5 perde 
dar iıtirahat buyurabilirsiniz... Her tarafa tramvay 
Nasıl olsa hareket etmiyeceksiniz.. Telef on: 22127 
Haydi Artaki, Markiye odaımı 

r 
t 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul AcentaJığı 

Liman han, Telefon: 22925 
Galata şubesi Tel: 43663 

1rabzon Yolu 
SADIK ZADE vapuru 23 ikinciteş 
rin CUMARTESi saat 20 de Hopa. 
ra kadar. göster! ... Sonra, derhal buraya ::ıman:n ... :um•ı•ı •·---ımıMıaamı::•m•~: I 

dön!.... IFERAH D Bugün D.1~ !!~~~~~~~~~~~--·---~·-•-• 
- Baıüetüne... g 
'-Güveyi,, • kapıya kadar teıyi 1 Sinema 1 J '' 

"("."' .. ' t-:. . .... • I 

ettiler.. g Son : 
Aratki ie Femando, koridorlar Ü da V V( 

dan geçti. "Gelin,, oduna geldi- 1 K A S T A ": 
k~. 1 ı 

Kapıya vardıklan zaman Mar =·-m •n::::a-ı•":'.\ 
ki kalbini baatırdı: 

- Vallahi ne aanr1orwn bili· 
y_or musunuz? 

- Ne sanıyorsunuz? 
- Bana öyle geliyor ki sanki 

bir aksilik olacak ... Bu odaya gi
rince içerdeki kadın y:ok oluvere
cek ... Onu feytanlar &flT&eak.. 

Artaki 1rüldü: 

Fransrz tiyatrosu 
HALK OPERET 

Bu akşam 20,30 el 

BAY· BAYAN 

BUyük operet 
Son Hafta 

- itte buna imkan Y.ok." Şey
tan bu ınanutıra ıiıremez.. Kadın 

Yazanlar: MaJınwt Ynari n Necdet ------------
Rüıtü. Müzik: Sezal Ye Segf eddin 

içerdedir. 
Çenber sakal, bunm deliklerini 

açıp kapıya kapıya soludu. 

- Kadın ... Kadm! ... Bu su.de 

Aıal. 

Gf,e &ilndflz a~ktır. Telefon: 41819 
Fiyatlar: 25 - 50 - '15 s 100 Loca: 

400 - 300 

Pek yakmda: TELIJ TURNA 

HA8ER 
A~$AM p .... -!ASI 

iDARE: e;. ,, 1 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lst:ınbul 214 

Telgraf adresı: ıstant>uı HABER 
Yezı ışıerı telefonu : 23872 
ldere ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Tiirltig~ Ecnr/11 

Senellk 1400 Kr. 2700 t<r. 
8 eylık 730 ,. 1450 ,. 
:a •vıoc. 400 .. aoo .. 
' •v1tk , so .. 300 .. 

iLAN TARiFESf 
Tıearet ııanıerının ••tırı 12,50 
Re•m1 116nıarın 10 l<uruotur. 

Sahibi ve NeşrİIJ'al lfiidürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı 11er (YAKIT) matb:a11 

- Niçin? 
- Göğsü bile inkitaf etmemiş .. 

ll..ı - Daha~ J&. •• Tazeliğine a· 
~ ... 

s AA DET Büy~k f r~nsız 2 ncl haftası TC R K sinemasında 
<Le eonheur) fllmının bu akşam başlıyor. 

'°lr - Marki F emandonuu talihi ... Charles Royer - Gaby Morlay .. Mlchel Ol mon · Jacques Catelaln - Ufa dünya haberleri 
- HaY.di, şimdi gi<lelim de ona 
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Amerikahlar Çaresi varken ıstırap çekmek ... 
Ne acınacak hal! 

20 hın saat 
uqumıqan adam! 

Avrupa hudutlarını 
kanımızla çizemeyiz 

diyor. 
Meşhur gazeteci Hlrıst'ln 

bir makalesi 

Amerikanın meşhur gazetecilerin -
den Hir.st, "harpten uzak olmak için, 
A vrupadan uzak ol,, adıyla yazdığı 

bir makalede Amerikayı A vrupanın 
ihtilafJarına karıştırmak istiyenlere 
şiddetle hücum ederek, bilhassa "Av. 
rupa hudutlarını Amerikan kanlle 
çizmek istemediklerini anlatan,. bir 
yazı yazmıştır. 

A Avusturya - Almanya hu· l 
dudundaki Mayerkinhe~ 

kasabasında bir dokuma fabrika 
sında çalışmakta olan Rudolf Cud 
linkez isminde albnış yaşında bir 
adam yaşamaktadır. Bu adam, iki 
buçuk senedenberi tamam yirmi 
bin saat uyku nedir bilmemiştir. 

Şimdi doktorlarm kontro!u al 
tında bu adamı, gazeteciler ziya· 
ret ederek, görüşmüşlerdir. Ga -
yet zinde ve neşeli görünen Ru • 
dolf hiç bir şeyden şikayetçi ol -
madığını, iki buçuk senedir bir da 
kika bile uyumadığı halde, gün • 
düzleri fabrikada çalıştığını söyle 
miş, yalnız geceleri kahvehanele
rde dolaşarak iskambil, tavla oy· 
nadığım, herkes uykusuna çekil
dikten sonra ise konuşacak adam 
bulamadığı için canının sıkılmak· 
ta olduğunu söylemiştir. 

Bir Ermeni çetesi 
E Etrafına topladığı bir kaç 

haydutla birlikte bir çete 
düzen, bir kaç kişiyi öldüren, ev
leri, mağazaları soyan ermeni Va· 
dikyan ile arkadaşlarımn muha • 
kemesine Bulgaristanda Filibede 
bakılmaktadır. Müddei umumi, 
Vadikyan ile arkadaımın idamını 
taleb etmektedir. 

Çocukların yaptıQı 
şimendifer 

T ı'ıfliste çocuklara mah5us 
kültür ve dinlenme parkın

da , çocuklar tarafından , dörtyüz 
t::etre uzunluğı.ında ve hatlarla ara 

ı ı 75 santim genişliğinde bir ;imen 
düfer hattı yapılmıştır. 

Bu .şimenclüfer hattı, bir loko
motif ve iki yolcu vagonile bir~ik-

te T ıflisteki teknik mekteplerde o

kumakta olan en çalışkan talebeler 
tarafından yapılmı§br. Bu hattan 

baıka, gene talebeler tarafından 
inşaat malzemesi nakliyesi ıimen 

difer fabrikasından verilmek üze 
re bin metre uzunluğunda ikinci 
bir hat daha yapılmaktadır. 

Dört yüz metro uzunluğundaki 
hatta işlemekte olan yegane loko 
motif ile timdiye kadar 65,000 
yolcu seyahat etmiş ve bin kilomet 
ro katedilmiıtir. 

Ençok tercüme 
edilen dll 

Bir sene zarfında İngilizce 
den baıka dillere tercüme 

olunmuf olan eserlerin sayıaı 
1620, Almncadan, 1525, Fransız· 
cadan 559 dur. 
Dilencilik yapan 

kopek 
B Birkaç gün önce, Londra-

da ihtiyar bir dilenci öl
müştür. Ölümünden evvel, bu di
lenci daima yanında bir köpekle 
birlikte sokaklal'I dolaımakta ve 
herkesin dikkat nazarını celbet • 
mekteymİf. Köpek, sahibinin ya -
mndan bir dak:ka bile ayrılmadı -
ğı için, senelerce süren arkadaşlı • 
ğı esnasında ihtiyar dilencinin sa -
nalını öğrenmiıtir. ' 

Şimdi bu k:>pek, sahipsiz kal• 
dığı için, evvelce, ihtiyar dilenci
nin dolaşmış olduğu sokakları, du
rakladığı kapıları her gün sırasiy
le dolaşarak dilenmekte ve veri
len sadakaları eliyle alamadığı i• 
çin, ağzı ile toplıyarak fırm\!ıya, 
kasaba gidip, kendi hayatını ka
zanmaya muvaffak olmaktayım§! 

Atloye isminde bir pisk"loji 

mütehassıs ise gözüyle gördıiğü 

bir köpek mac~rasını hikaye et
mektedir. 

Bir gün, ark:ıdaşı olan bir dok
torun muayenehanesine ayağt ya
ralı bir adam, yanındaki köpeğir 
le birlikte gelmiş, doktor, hu ada
mı, yirmi, otuz gün muayenehane
sine alarak teda\1i etmiş, köpek bu 
esnada daima sahibiyle birlikte 
gelip gitmekteymiş ... 

Bir gece, doktor, kapısının ö
nünde bir köpek hırıltısı duyunca 
kapıyı açmış, ~çeriye, ayağı teda
vi edilen adamm köpeği girmiş, 
Fakat, bu defa köpeğin yanmda 
başka bir köpek daha varmış. Ve 
hu köpeğin ayağı fena halde ya• 
ralı ve kemikleri kırıkmış ... 

Doktor, yaralı köpeğin ayağım 
sarıp sarmalamış, ilaçlamış.. Bu
na mukabil de, sağlam köpekten 
ayağı ile bir teşekkür işareti al
mıt !... 

Amerikada 

Bu yazıda diyor ki: 
" Bu mileltin esasında ve yaradıb. 

şında hakim olan fikir, Avrupa ihti • 
l:ittanndan ve ihtilaflarından ayrı 

kalmaktır. 
Tek kelime ile, Amerika milletinin 

istiklali, Avrupadan müstagni kal -
mak demektir. 

Bizim ülkülerimiz, bizi, denizlerin 
maddi ayırışından daha çok Avrupa • 
dan ayuır. 

Bu millet kuruldu kurulalı A vru -
pada vaziyet ne maddeten, ne de ma • 
nen değişti. 

Avrup.'lda değişen tek şey ,·arsa, 
o da Avrupanın haritasıdır. 

Her harpten sonra muhtelif hudut 
çizgileri görülüyor. Ve bu hudut çiz -
gileri ayni rahatsızlığı, ayni düşman -
lıkları, ayni tecavüz emellerini taşı · 
yarak daha başka ihtilaflara, daha 
başka felftketlere hazırlanıyor. 

..,..._..__ _____ ....,. .... ,....__..d -......-................ 

Grip in: 
En şlddetll baş ve 
diş ağrılarını, ro
matizma sancı ve 
sızılarını 

keser 

Gripin: 
Üşütmekten milte
velllt bütün ıstırap
ları, adale, bel, sinir 
ağrılarını 

dindirir 
Grlpe, nezleye ve emsali hastahklara kar,ı bllhassa mUessJrdl 

• • 
1 1 

kaşelerini tcrübe edi izi 
Flyatl 7,5 kuru.tur. t=er eczanede bu .... nv r 

en son moda 
A merika' da en son moda 

şudur: Huhusi surette bu 
maksat için inşa olunmuş olan 
tayyarelerde, öğle yemeği yemek 
ve gramofon nağmeleri altında 
danıetmek. .. 

Biz, babalarımızın kahramanlığı Ye • 

aydınlık görüşile bütün bu Avrupa 
çalkantısından ve hailesinden kendi. 
mizi ayırdık. 

--~ iVi ve GDZEL 

K •• ur k 

Nevyorktaki büyük bir tayyare 
kumpanyası, Şikago ile Miyami 
arasında işletmekte olduğu tay
yarelerden başka, orijinal bir plan 
dütünmüş, ve Amerika kadınla
rının hoşlarına gidecek !ekilde iç
lerinde dans yeri ve onar tane ma
sa bulunan tayyareler yaptırtmış· 
tır. 

Bu tayyareler her gün muayyen 
saatte Nevyork üzerine havalan• 
makta ve 10 dolar mukabilinde 
müşterilerine havada bir öğle ye~ 
meği vererek, gramofon ile dan
settirmektedir. 
94 yaşında iken 
çocuğu olmuş 

N evyorkta 94 yaşında bir ih-
tiyar, geçen sene 27 yaşın

da bir kadınla evlenmişti. Geçen 
ay bu çiftin bir evladı dünyaya 
gelmiştir. Amerika doktorları bu 
hadise üzerine toplanmışlar, gö • 
rüşüp konuşmuşlar ve Amerikcıda 

Tecrübe, bize babalarımızın öğütle . 

rini öğretc;e gerektir. Babalarımız, 

"yabancıların karga~bklarından uzak 
durunuz?., diyordu. 

.Adetleri harp olan, üzerinde ısrar 
la durdukları gaye harp olan millet. 
Jerden uzak durunuz. 

Milletler cemiyeti, sulh için bir 
şey yapamaz. Fakat harp için kuwet. 
lidir ve harbe gebedir. 

Yabancı diplomisinin hiyanetini 
biz denedik. 

Ayni hileler ve marifetlerle yeni -
den aldatılmıyalım. 

Amerika halkı kendileri harp illin 
etmedik~e hi~. bir harbe iştirak etme. 
melidir. 

Genç Amerikalılarımız, ne kızıldır, 
ne de sarı? 

Atalarımızı istiklal uğrunda na -
sıl öldü ise onlar da öyle ötmekte İs
teklidirler. 

Gen~ Amerikalılarımız, cesur kuv -
vetlidirler. Amerikan idealleri ve men 
faatıerinin müdafaası için her zaman 
hazndırlar. Fakat Anupanın hudut 
çizgilerini Amerikan k:ınile yeniden 
çizmek üzere yabancı. topraklarda ha
yatmı kaybetmiyecek. 

- Ekzanıiner'den -
----------------~----------böyle bir garabetin ilk defa vuku 
Veni neşriyat 

bulmakta olduğunu anlamıılar - - ---------=-----
dır. 

Bu ihtiyar, evelce de iki defa 
evlenmiş, karılarından 16 çocuğu 
dünyaya gelmiş, bugün de 38 tane 
hafidi varmış. 

Holivut 
Holivut'un 205 numaralı sayı

sı güzel resimler ve en son haber· 
lerle çıkmıştır. 

Sıhhat~ yerinde ve çok zinde o
lan ihtiyar, cigara içmemekte, yal- yetim çocuklar, ve sakatlar çok 
nız ağzında tütünü ıslatarak, em- hayırlı ve faydalı birer varidat 
mekteymiı . Geçen seneye gelin• menbaıdırlar. 
ciye kadar da, kararınca olmak Bulgar harbiye nezaretinin 

Meraklı r na 
Bugünlerde meıhur Eprem Kürk ticarethanesini ziyaretleri

ni tavsiye ederiz. Kürk üstadı Bay Epremin son Moskova seyaha
tinde bizzat intihap ve sevkettiği en son moda ve güzel kürkleri 
takdir nazarlarına arzederek kürkle alakadar bayanlarımız için 
cidden bulunmaz bir fırsat ola<:aktır. 

o 1 r 1 k D i 11 e r i 1 lstanbul 3 CÜ icra memurluğıılf 
dan: 

BERL1TZ'de öGRENlNtz 
1 - Çabuk ve esaslı yetiştirir. 

2 - Her öğr~nilen dil için bitirme 
diploması verir. 

3 - Her sene müsabaka sonunda 
Fransada 3 sene bedava okutur. 

Kayitler açıktır. 

İstanbul, Jstiktal caddesi 373 
Ankara: Konya cadesi: 

iyi bir terzi mi 
a.nyorıunuz 

işte size bir adres : 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek T erziıi 

lstanbul - Yenlpostane karşısında 
Foto r\or yanında Letaret hanında 

Kapan:?ekikte Hacıka:Iın rrııf 
hallesindc imam &okağm:la 101 

12, 14, 16 No. h hanede ikaJllel 
etmekte iken elyevm adresi ıııeY' 
hul bulur.an Ahmet Fuad8:: Z 

Emniyet sandığından 21.6.93 
tarihli ve bir sene müddetle bo~ 
aldığınız 1000 lirayn mu!rnbil b!' 
rinci derecede ipote!• gösterdiğı• 
niz Kapan.dekik ma ha 'lesinde H~ 
cr!tadın imam aohanm :la eski 8. 
Mü. 8. Mü. yeni 10, 12, 14, 16 ıtıl' 
maralı iki haneye dairemizce "].'/.· 
7. 935 tarihinde mdlallen haıciı 
ve tamamına e~1li vu~tuf taro.fıo • 
dan (4280) lira kıymet takdire• 
dilmiştir. 2C04 No. lı kanunuııu1' 
103 üncü maddesi muc=bince bıJ 
bapta bir itirazınız varsa 1 O gii1' 
zarfında daireye müracaatla de~ 
meyan etmeniz lüzumu ilanen te} 
l:ğ olunur. (7410 ~ 

Z A Y ı ...... _ ................ ~························=:==fon 
Paşa.bahçe 39 ncu IJ.k okulun - ~r····K·T·M··y.··A··c;··E .. R U 

dan 928 s~ne3i~de ~ıdığım ,~~a~ ~~H ü sa m e d d i rıl 
detnameını zayı ettım. Y enısmı :: .

1 alacağımdan eskisinin hülonü yok ~~ Umumi idrar tahlili 100 kuruşt~~ı 
t :: llilumum tnhlilat Eminönü, Emla J 
ur. :: E t b k k d tzıet· 

K d k.. .. d H" 1 .~ • İ :: ve ı.y am a.n ası arşısın a 
a r oyun e unıwı marnm- :: bey hanı. 

şartiyl~ içki~Jlanmakta imi~ kon~olu altında bulunmakta olan~------~~----~----~------~-------~~~----~-
da Reşit og'W'lu Mahmut Unıur !! .. _ .................................... ~-:·····=::::=:=• ······························-············· ····· 

~ • ...,.. • ~ h • • " 1 ~ • ' • .. • •• '. l. • • \ 

,,, 
Bulgar harp bu rötatif makinelerden yalnız üç • 

malülleri için ay zarfında malüller cemiyetin"e 
yardım kazandırılan para, dört milyon-

B ulgaristamn belli batlı lüks luktur. 
kahvehanelerinin birer kö- Bu paranın iki buçuk milyon 

şesinde, hususi surette imal olun- levası ha.tplen zarar gönnüı olan 
muş olan "orta bir bavul,, büyük- fakir fıkaraya dağıtılmıştır. 
lüğünde rötatif makineler vardır. istanbulda zencefil 
Bu makinelere para atılır, t.:uili- kalmadı ! 
ler kazanır, talisizler kaybeder. 
En büyük kazanç, iki levaya karşı 
60 levadır. 

Bulgar harp malülleri cemiyeti· 
nin inhisarına, hükU.met taratın

dan terkedilmiş olan 1>u makine~ 
ler, harp malülleri, muharebeler
de kocaları ölmüf olan kadmlar, 

H alep mevsimi adamakıllı 
geldiği halde lstanbulda 

artık bir dirhem bile zencefil bu
lunmamaktadır. Dı~ardan zencefil 
gelmediği için ı:ılepçiler salepleo 
rine şimdi yalnız tarçın ekmekte
dirler. 

, ·"' ·.. ~ . .. ..... . 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Pjyaogosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 

Ayrıca: 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye"' 
fer:e ( 20.000) liralık bir mükafat vardır •• 



Futbolda Seyfi 
Cenap 

ilerliyor mu, geriliyor mıyız 
li~Şarn refikimizin ''bizde futbol ge.. 
bdıYor .ınu? ilerlemesi için ne yapma. 
Ilı r,,dıye açmış olduğu enteresan bir 
iti enu hakkında benim de fikrimi sor
dij~la~ ve ben de bu hususta düşün -
tii lerııni kısaca izah etmiş idim. Bu. 
açı~ aYl\i mevzu üzerinde biraz daha 

Peşteden Berltne 
geçti 

~aYt faydadan boş görmüyorum. 
Se Şuphe yok ki herkes kanaatinde 
b' thestttr ve herkesin de kendine göre 
dıır görüşü, meseleyi tahlil edişi var
lcr r. lliç kimsenin buna karışmıya hak 

Yoktur. 
ed lleniın "meseleyi şu cihetten tetkik 
oı er ve on göre çare ararsak hayırlı 
oy~r,, .~eyişime karşı siz "hayır ben 
taı e duşünmüyorum vaziyeti şu nok. 
tır nazara göre tahlil etmek muvafık. 
dar dersiniz ve ona göre fikrinizi mü-
111 aa edersiniz. Buna da hiç kimse • 
bi~ s~ çıkarmağa hakkı olmaz. Ta.. 
ıa 1llutaleanızı yürütür ve noktai na
Ço~tuıı_ ınüdafaa ederken bunu bir 

dehller ile isbata çahşrrsmız. 
aıı:kı:.ıaın gazetesinin açmış olduğu 
Re e~e cevap veren futbol tarihimize 
la Ç1l\ış bir çok eski kıymetli ark.adaş· 
l'i~1l\ııın ınütalealarrnı okurken, üze. 
ıu e ısrarla durulan bir nokta gö • 

itle Çarph: 

'l'~e~i müstesna hemen hemen hepsi 
bıı ~1Yede futbo1Un eskiye nazaran 
be:iiıı daha düşmüş ve futbole rağ -
da 111 daha azalmış olduğunu bir ağız.. 
t~ n söylüyorlar. Halbuki ben ise bu 
Çi tin tamamen muhalifi olduğum i. 
~: burada şu meseleyi biraz deşmek 

Yorum. 

bit Bir şey baklanda kat'i hüküm vere
teı~ek için mukayese yapmak lazım_ 
~eıior. Binaenaleyh futbol bizde ev • 
l'n en nıl daha iyi ve rağbette idi 
'e~ şinıdi mi daha fazla ilerlemiş 
ııe il.laka uyandırmrştrr,, sualine cevap 
ıa:bilmek lçin. futbolümüzün evvelki 
llıllk anı ile şimdjki vaziyetini biribirile 
lttıı ayese ederek hüküm yürütmek 

"afık olur kanaatindeyim. 

I ger~an~ öyle geliyor ki, futbolümüzün 
da ; enıış olduğunu ileri süren arka -
ltı:tnn hepsi böyle bir mukayese yap 
bııt an hükümlerini veriyorlar. Ya • 
~d··ta Avrupada bile eşine ender te _ 
~lduf edilen o zaman yetişmiş birkaç 
deliııın bıraktığı uçurumlar kadar 
hurrı~· ~oşluklan bugün hiçbir kulü • 
11\ııh uıun dolduramadığım görerek 

akeme ediyorlar. 
lar Çok arzu ederdim ki bu arkadaş • 
1ta;ttı .fikirlerini söylerlerken bize bir 
lar ttıısal gö~tersin ter ve noktai nazar 
lış..~llda haklı olduklarını ispata ça -

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

~!'~r ailesi 
l'tı110r arlkı resimde Baer ailestni gö

a ... 8ıtnu.z. 
"'Osy.,. 

ilcı 061 ° 8aer, yetiştirdiği arslan gibi 
b~ır. "Yla iftihar eden mes'ut bir ba· 

ı~:~Ydizine oturttuğu, eski dünya 
~iilO.b~nu lf-lax'ın üstüste .uğradığı 
Otr,M.o 'Yetlerin acısını sagv dizine 

. '-tll v ' 

~r l> 9" 8uddynin geçenlerde meş-
~fı :rrı.seyin talebelerinden Doyle 
~6a ç:andığı parlak galebe ile unut 

lfte & 'fnıaktadır. 
lle1ı l/ıl~nun lçln büyük oğlunıın sö
lltırıCllııQ ~ı karşıaında, küçük oğlunun 
t-e1c ~aa başlayan yıldızını düşüne-

~ llıeeut görünüy_or. 

Avrupada bir tetkik seyahatine 
çıkan yeni bir güreş antrenörü arıyan 
federasyon genel sekreteri Seyfi Ce • 
nap, dün Budapeşteden Berline geç • 
miştir. 

Dünya güreşinin en mühim mer -
kezlerinden birisi olan Almanyada da 
biraz tetkikat yaptrktan sonra. şimal 
memleketlerine geçecektir. 

ırayya ır~~n on i!<t@} 
Dünya irtifa reko

runu kırdılar 

Dikkat ettim hiçbirisi bu cihete ya
naşmıyor. Hepsi yalnız futbol gerile.. 
miştir diyor. İçlerinden bir tan~i 

olsun bunu ispat edecek bir delil kü. 
çük bir misal göstermiyor. Mesele bu 
şekle girince tabiatiledir ki yürüttük -
leri hüküm de kavlimücerretlerinde 
kalmış oluyor. Halbuki, beni sorguya 
çeken gazeteci arkadaşa futbolümü -
zün bugün eskiye nazaran daha iler • 
lemiş ve rağbet kazanmış olduğunu 

iddia ederken bunu birkaç misal ile 
ispata çalıştım. Bunu biraz daha de -
rin leştireceğim : 

Bizde futbolü beş devreye ayırmak Amerikalı Stevens ile Andeı·son se.. Fransanın en küçük 
tayyareci si kadın 

muvafık olur. kiz saatlik bir uçuştan sonra 22000 
ı - Harbi umumiden evvel. metreye kada·r yükseleı·ek dünya irtifa 

2 - Harbi umumi içinde. rekorunu kırmışlardır. 
3 - Mütareke senelerinde, Yüz bin metre mikabı Heluin ile 
4 - Cumhuriyet devrinin ilk sene- şişirilmiş olan balon havalandığı nok-

lerinde. tadan 35-0 kilometre uzak bir mesafede 
5 - Ve bugünkü devir. yere inmiştir. Balonun sepeti üç met-
Harbi umumiden evvelki futbolü _ re kutrunda idi. Balon yavaş yavaş 

müz 7 8 senelik bir hayata malik havalanmış ve ancak 4 saatte yirmi i 
olduğu~dan daha pek yeni idi. Bu dev ki bin metreye vasıl olabilmiştir. 

Fransanın en küçük kadın tayyare cisi reaimde gördüğünüz on alh ya,ın. 
da dilber matmazel Bierlelndir Babası Metz tayyare kulübü reisidir. Kızının 
tayyarecüiğe fevkalade istidadı olduğunu görünce onu tayyaTe mel.."'febi.ne yaz. 
dırnu.ştır. Kısa bir müddet ders gördük ten aonra matmazel Bierlein gerek a
meli ve gerekse nazarı imtihan edilmiş ve imtihana giren bütün erkekler için
de birinci çıkarak tayyarecilik şahadet .'1amesinl almıştır. 

renin bidayetinde takımlarımızda ek. Bu yükseklikteki burudet sıfırdan 

Bugün Paris ile Metz arasında mütemadiyen tayyare Ue mekik dokumak. 
tadır. 

seriya ecnebi oyuncular vardı. Bunlar aşağı altmış derece imiş. 
la yoğrularak ve ecnebi takımlar ile Stevns ile Anderson balondan çık· 
çarpışarak birkaç müstait Türk gen - tıktan sonra hiç eziyet çekmediklerini 
ci de sivrilmiye başladı. Hasan ile beyan etmişlerdir. Bu irtifada güneşin 
Hüseyin o zamanın meşhur oyuncu • parlaklığına hayran olduklarını, se • 
tarından idi. 1910 dan 1914 de kadar manın simsiyah göründüğünü söyle -
futbol Türkiyede dev adımları iJe iler mişlerdir. 

Arjantin ve ltalyan takımlarının 
eski oyuncusu . 

ıemeğe başladı. Bu pek kısa müddet BÜ-ha--==f~t-a--y-a-p-ıl_a_c_a ___ k_, 
zarfında b~r~ok kı~etli Tü~k futbol. lik maçlarının 
cuları yetıştı. Galıpler, Arifler, Has· programı 

Meşhur Stabil'ı 
Parisin Red Star 
takımı satın a dı 

nunlar, Ka~iller, Celaller, Muzaffer. 23 SONTEŞRlN CUMARTESİ Paris - Virana maçında, yalnız 
ler. Bu devrın unutulmaz parlak oyun F tad kendi başına üç gol atarak Parisin ga 

b. 'd d ener s ı: 
cularıdır. Har ı umumı e can an sev Al ·· ·· ·· Aı· Rıd libiyetinde mühim bir rol oynamış ve . . ta 1 .. d f an gozcusu: ı van. 
diklerı va n arını seve seve mu~ a a • Eyüp _ Hilal B takımları saat l3, otuz bin seyirciyi fevkalade denilebi -
aya koşan bu aslanların bıraktıgı boş- 30 Hak Ek E Jecek oyunu ile teshir etmiş olan meş.. 
luklar iiçiincü takımlardan yerlerine em, rem rsoy. hur merkez muhacim, Stabil'i tanımı. 

. 'l 1 ·ı doldurulmağa Fenerbahçe - Beykoz B talumlan 
geçırı en genç er ı e t 15 15 H k Ar R d yan yoktur ve bu oyuncu başlı başına 
başlandı. Pek küçük yaşta birinci ta-. saaş •

1 
t da em 1 1 van. ek d' 

ı k d b·ı k bu ere s a ı: bir kuvvet teşkiJ etm te ır. 
kım ara geçen çocu ene 1 ece Al ·· .. •· ş · T Babası ltalyan, anası ArJ"antinli O-. ı i · 1 • · ll an gozcusu: azı ezcan. 
gençler ağabey er nın yer erını e e - Sü . A d 1 B talrnn Jan Stabil, pek kiirük yac:ıta futbole 
· ·x.· k d d ld ğ neymanıye - na o .ı :ı. 'Jf 

nnden geldıı;ı a ar o urma a ça - ları saat 13,30 da Hakem Şazi Tez • fıtri bir meyil göstermiş ve genç ya -
lıştılar. Ve muvaffak da oldular. ' şmda mühim müsabakalara iştirak et. 

Mütareke senelerinde bu gençler can, B takrm1a.n miştir. 
de ağabeyleri kadar şöhret kazandı - Beşiktaş - Topkapı --------------
lar. Ve hatta onları geçenler bile ol - saat 15,15 de Hakem Şazi Tezcan. Pe rrv 
du. Zekiler, Bekirler, Refikler. Ala • 
eddinler, tsmetler, Nihatlar bu devrin Bir daha tenis 
meşhur oyuncularıdır. Cumhuriyet oynayamıy8C8k mi? 
devrinin ilk senelerinde bu oyuncular Tenisçilere galiba. nazar değdi. 
tam anform bir halde bulunuyorlar - Vines'den sonra şimdi de lngilizlerin 
dı. Bunlar ile beraber oynıyan bir kaç Taksim stadı: meşhur teniscisi ve dünya şampiyonu 
genç de sivrilmeye başladı ve bu hal Alan gözcüsü: Saim Turgut. Fred Perry'nin bir daha tenis oyna • 
1930 a kadar devam etti. Gü v f B tak ı t mıyacağından bahsediliyor. 

Bir ikisi müstesna bu oyuncuların neş - e a ım arı saa 
13,30 da Hakem Rıfkı, A vu.sturalyaya turneye çıkan Per 

çekilmesi ile yerlerine geçen oyuncu. Galatasaray _ lstanbulspor B ta.. ry'nin sırtında bir ağrı peyda olmuş 
lar ile de futbolümliz bugünkü devri· kımları saat 15,15 de hakem Saim Tur- ve bu ağrı gittikçe fazla ıstırap ver -
ne girmiş bulunmaktadır. gut. meğe başlamıştır. 

Şimdi şu son devreye gırmceye 24 SONTEŞRlN PAZAR BuyüzdenAvusturalyada ismi Av. 
kadar futbolcularımızın oyun sistem. Fener stadı: rupada tanınmamış bile olan bir te • 
ferini ve yaptıkları temas neticelerini 
ince bir elekten geçirirsek pek de Alan gözcüsü: Şazi Tezcan: 

A.Hisar - Karagümrük A takım. memniyetbahş bir netice elde edileme. 
Jarı saat 11 de Şazi hakem Tezcan. 

diğini görürüz. k ı 
Evvela fut bol sistemimizden bahse Eyü - Hilal A ta ım arı saat 12,4.:: 

delim. Takımlarımızın teknik kabili - de hakem Sabih. 1 
yetleri noksan idi. Cem'i oyundan zL Fenerbahçe - Beykoz A takımları. I 
ya de ferdi oyun revaçta idi. Bekir to- saat 14,30 da Hakem Adnan Akın. 
pu kapar bir kaleden öbür kaleye ka· Yan hakemleri: Feridun Iühç, Ba-
dar ca1ımla herkesi geçer ve gol a - haddin Uluöz. 1 
tardı: Yahut Refiğin kulağı çınlasın Şeref stadı: ı 
(Al gözüm ver gözüm) sistemi revaçta Alan gözcüsü: Halit Galip Ezgü. 

Altınordu - Ortaköy A takımları idi. Top mütemadiyen <Ataeddinden 
Zekiye Zekiden Alaeddine hazan ba- saat 11 de hakem H. G. Ezgü. 
zan daSabihegiderdi.Halk da bunu bir Süleymaniye - Anadolu A takım 

)arı saat 12,45 hakem Sadi Karsan. 
muvaffakıyet sanıı· ve alkışlardı. 

Daha evvelki zamanlarda Hasan i- Beşiktaş - Topkapı A takımları 
le Hüseyin de böyle yaparlardı. Ha - saat ı4,3o da hakem Suphi Batur. 1 

Yan hakemleri: izzet Asaf, Samim 
sanın sekiz kişi}; çalıma dizdiğini söy Talu. 
Iedikleri zaman ağzımın suyu akardı. 

Taksim stadı: Biz de onu örnek alır '\"e taklit etme -
Alan gözcüsü: Saim Turgut. 

ğe çahşırdık. 
Takrm1arınuzın teknik kabiliyetinin l{asımpaşa - Haliç A takımlan j' 

saat 11 de hakem 1. M. Apak. ~ ·f<"'"'~M• zayıflığını düşünün ki önlerinde mü • ,,. 
temadiyen cereyan eden bu ha]e karşı Güneş - Vefa A takımları saat 12, """~ 

koyacak bir sistem bulamazlardı. Bir 45 de hakem Ahmet Adem. j · ~· 
Galatasaray - lstanbu1sp<:'r A ta. 

tabiye ku11anamazlardı. lşte bu sebep kımları saat 14,30 da hakem Nuri 
ten dolayı idi ki, ecnebi takımlarına 
yenilirdik. Çiinkü onlara bu oyunu Bosut. 1 

Yan hakemleri: HaJit, Mehmet Ali 
söktüremezdik. Onlar çabuk oyunu - ------------
muzun mekanizmasını keşfederler ve Hakem komitası 
ufak bir tabiye ile hunu körletfverir. toplanıyor 
terdi. Herkes de takımın kendinden Komitemiz, 22 ilkteşrin cuma günü 
beklenen oyunu gösteremediğine şa - akşamı saat 18,30 da FederasyonJar 
şardı. merkezinde toplanacağından üyelerin J 

Sadi KARSAN bu toplantıya behemehal gelmeleri ri..l 
(Devamı 10 ncuda) ca olunur. / 

nisci ile yaptığı müsabakayı güçUikle 
kazanabilmiştir. 

Doktorfar Per.rYnln uzun müddet 
istirahate ih_!!Y.!~ı -~ld~unu söz!!mek 
tedirle.r. 

1925 den 1930 tarihine kadar otus 
defa Arjantin milli takımında oyna • 
mıştır. 1930 da dünya kupası maçında 
finale kalan Arjantin takımında mer
kez muhacim oynuyordu. Ve o sene en 
fazla gol atan muhacimlerden biri ol
muştur. Dört maçta (8) gol yapmıştır. 

Stabil'in oyununa hayran olan 1 • 

talyanlar (400,000) liret mukabili bu. 
fevkalade oyuncuyu satın almışlar ve 
Stabil ltalyada da harikalar yaratmq 
tır. 

Ele avuca sığmıyan bu oyuncunun 
ltalyada iki defa ayağını kırmışlar. 
Bunun üzerine Stabil de mukaveleyi 
feshederek Fransaya gitmiştir. 

Ra.d Star kulübü ancak mühim bfr 
meblağ feda ederek bu nadir oyuncu. 
yu almıştır. 

lşveç · 
Fudbolda (bahsi müş

terek) kabul etti 
lngiltereden sonra lsveçte de fut • 

bol maçları için resmen bahsi müşte • 
rek oyunları kabul edilmiştir. 

Bu bahisler tıpkı at koşularmda 
tatbik edilen usul dairesinde yapıl • 
maktadır. Bunun hasılatı olimpiyat 
komitesi kasasına girmektedir. Bu yüz 
den bir buçuk sene zarfında kasaya 
dört milyon frank girmiştir. 

Bahse şu basit şekilde girilmekte. 
dir: 

Herhangi tütün veya pul sata11 
bir dükkana giriliyor, matbu bir f or. 
mül alınarak ileride yapılacak lik ma~ 
tarının vereceği netice hakkında. bir 
tahminde bulunuluyor ve formul de 
ona göre dolduruluyor ve ida edili • 
yor. Bu t'ormül tescil edilerek sakla • 
nır. 

Bir barem yapılmıştır. ikramiye, 
tahmimindeki isabete mütenasip bir 
şekilde tevzi olunur. Tabit tevzi edile-
cek ikramiyenin miktarı yapılacak her 
müsabakanın ehemmiyetine ve bu ma
çın yapılacağı sahaya göre tehalüf et
mektedir. Bu suretle elde edilen ha • 
sılattan o1impiyat komitesi hissesine 
münasip bir miktar ayrıldıktan sonra 
geri kalan para bahse girJşip de ha • 
kikate en yakın tahminde bulwımllf 
o)J.Dlara taksim edilmekiodfr • . • 



B 

(Nakil. tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.1 

Rabia da bütün dişlerini göste
rerek güldü. Hilminin, minderin 

üstünde kalan fesini kaptı, bat' 
na giydi. Hilalin telaffuzu ile, ça 

lımiyle söylediklerini söylüyordu. 
Hep, herkese göstereceğinden, 

herkesin anasmı ağlatacağmdan 

ba,lıyor, hep sonunu Selim paıaya 

hayranlığını ifade eden nutukla 

riyle bitiriyordu. 

Sabiha hanım katılıyordu fa

kat paşa artık gülmüyordu. Yeni 
gençleı- nasılsa onu beğenmedikle-ı 

rini biliyordu, hatta kendi oğlu bi
le. Demek Galatasarayında kendi
sini nümune edinmek istiyen bk 
tek genç var! 

"Kuvvet sahibi, mevki sahibi a

damları sen beğenmiyor musun, 
Rabia? Oğlanın büyük emelleri 
var diye· niye eğleniyorıun ?,, 

Rabia. omuzlannı ıilkti. Penbe 
bir şarkı mırıldanmağa baıladı. 

"Hızlı söyle, Penbe hanım, oy-

nak bir havaya benziyor.,, 

"Petıcere açıldı, Bilal oğlan. 

"Pitt.ı:>v patladı, 

"Acaba kanh Bilal, gene kimi 
hakladı? 

"Bea sana varmam, Bilal oğlan1 
''Ben sana varmam, 

''Yedi yıl kartımda da dunan, 
"Gebe sana yalvarmam.,, 

"Penbe hammm türküsij senin 

hissine uyuyor mu, Rabia?,, 

Rabia paşaya baktı, bir gözünü 
kırptı: 

"Tamtamamına, pafa efendi.,, 

kam için paıaya damat olmağa 

gönlü razı oldu. 

Son bir gece daha, ay ıııkb bi: 
gece, dükkanın kapısına gitti. Hı

dırellez akıamının hatırası o ka 
dar yüreğini sızlattı ki arkasını ka · 
pıya dayadı, durdu. Dükkanın üı

tüdeki odadan Rabianın kaimse
sini i7itti. Biraz donuktu, biraz 
da mü.stehziydi: 

"Ben sana varmam, Bilal oğlan! 

Ben sana varmam, 

"Yedi yıl kartımda da duraan, 
"Gene ıana yalvarmam.,, 
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Hilalin türküsü Sinekli Bakkal

dan bir humma salgını gibi gelio 
geçtikten ıoiıra kendisinin hayali 

de Rabianın haf ızasmda söndü. 

Tevfik hastaydı. Tifoya tutul

muştu. Bat humması diyorlardı. 

konağın doktoru her gün geliyor 

bol sulfato, lngiliz tuzu veriyor ve 

akşamları terle, diyorlardı. Rabia 

babaamın yanından ayrılmadı, o 

Ramazan hiç mukabeleye gitme

di. imamın eline de bet para .gir
medi. 

T evfiğin her feyi gibi, hastalı
ğı da mahallenin baıhca hadisesi 
oldu. Son aenel~rde belli batlı 

bir hastalıktan kimse ölmemiıti. 

Kızıl, kızamık gibi çocuk salr·n'. 

ları, bir de yaıını başını almıı a
damlar. Yalmz bu aılan gibi genç 

Tevfik, lstanbulun biricik Kara-

Bu türkü, konaktan ıalgm bir gözcüsü ve meddahı, mahallede bu 
hastalık gibi geçti. Penbe bu bava kadar me§hur bir hastalıktan yatr

ile Sabiha hanımı eğlendirme~ yordu. Kadınlar her vakitten zi
için göbek çalkadı. yade bakkal ı\ dükkanını yabancı-

T evfik, Penbeden bu ıarkıyı öğe lara biraz gururla gösteriyorlardı 
rcnir öğrenmez, Karagözde ıöyle- Bu hem mahallenin komtuluk te
meğe ba,ladı. sanüdünü gösterecek, hem de ıöh• 

Sokak çocuktan, Sinekli Bak- retini arttıracak bir vaka idi. 

kalda sabah, akşam bu türküyü ça- Doktor sükun tavsiye etınitti. 
ğırdılar. Sokak hemen sustu. Çocuklar to-

Bu, Bilali fena halde sinirlen· paçlannı, toplarım aldılar, öte~ 
diriyordu. Kendi derdi kendine ye- mahalleye geçtiler. 

tişiyordu. Rabia, anlıyamadığı 

bir sebeplen dolayı onun yüzüne 

bakmaz olm~tu. Bir de amcası 

onu bir tarafa çekmiı, paıanın 

kızma söz kesilmi§ gibi, paıaya 

damat olmak tahakkuk etmiş gibi 
bahselmitti. 

Her ev, sıra ile bir yemek pi

şirip Rabiaya götürüyor, hiç ol· 
mazıa bir çorbacık piıeremiyecek 
kadar, bu büyük ''dram,, ın bari• 

cinde .kalacak kadar - tükür -
kimse fakir değildi. Öyle bir dram 
ki hepsinin şefkat, iyilik rolü oy

namasını icap ettiriyor ve herkes 

rolünü büyük bir sadelik ve rea-

lizm ile yapıyordu. 

----F43 ------· 
Parker, Meksikaya viski kaçırmağa gidiy 

(Necla) yı Torna teslim etmişti. O ge 
yatarken: "Yaşasın haşmetlu Dolar hazret 

diye söyleniyordu. 
-25-

Parker, polis hafiyesi Tomso • 
nun yeraltındaki su yolları içinde 
boğulduğu haberini gazetelerde 
görünce ıevinnıitti. Nevyork Tay· 
mis gazetesine T omıoıwn ceaedi 
hakkmda imzasız mektup yazan 
adamın Parkerden başka bir kim
se olmadığı şüph~izdi. 

Parker, arkadaşı Tomla birlik
te (Vinter Garden) e Tomsonu 
davet ettikleri zaman hava çok 
yağmurluydu.. Su yollarının bir 
çok noktalardan tattığı görülmüt 
tü. Önce Vinter Gardendeki pa -
tinaj odasından Tomsonu yeraltı 
ıu mahzenlerine attıkları zaman, 
buraya düşen bir adamın boğul· 
manıa.11 ihtimalini dütünmek bile 
mana.arz olurdu. 

Parker bir sene önce buraya 
tıpkı böyle bir adam daha atmış, 
adam suya düşer dü,mez boğul -
muştu ..• Cesedini limana akan ana 
süzgeçlerde bulmuşlardı. 

Parker o gün odumda Tomla 
konuturken enditeliydi. 

- Bu herifin cesedi au men • 
fezlerinden hali. zuhur ebnedi •. A. 
caba neden? 

Diye sorunca, T om bryıklannı 
bükerek cevap verdi: 

- Düşünecek ba§ka bir §ey bu
lamadın mı? Tomsonun canı çok
tan çııktı. Hava yağmurlu.. Bazı 

menfezler taımış .. Cesedi belki de 
oralarda takılıp kalmıttır. 

- Bu da bir fiıkir ! Kırk yılda 
bir kere mantrklı söz söylediğin 
için, turaya otur da sana bir viski 
vereyim .• 

- Yeni mallar.dan mı? 
- Hayır: Bunlar Kanadadan 

geldi. 
Bir kadeh doldurup T oma uza

tarak: 
- Bunların lezzeti İngiliz vis

kilerinden da:ha güzel, d~di, sa -
n.ııyorum ki Meksikada daha çok 
makbule geçecek. 

T om bir kaç yudum içtikten 
sonra, yüzünü buruıturarak gül· 
dü: 

- Enfes... insanın çini tatlı 
bir alev sarıyor. Parti büyük mü 
bari .. ? 

- Her zamankinden biraz az .. 
Kırk beş sandık. 

- Tam bir otobüslük. 

• 

- lki partide götürmek lazım. 
Son günlerde sınırlarda zabıta kon 
troHarı artmış. 

- Adam sende. Bu işe en çok 
ehemmiyet veren T omsondu. Ken
di branşı olmadıığı halde, Cumur 
reisi Vilsonu memnun etmek mak 
sadile, kaçakçılarla mücadele e -
den şebekeyi mütemadiyen sıkış -
tırırdı. 

- Şimdi o da gitti. Artık mey· 
dan bize kaldı demek i.stiyoraun .. 
Değil mi? 

- Elbette .. Tomson geberdik -
ten sonra ... Başka kimden korka
cağız? 

Parker vi&kisini iç.tikten aon • 
ra, odada gezinerek aöyleıuneğe 

ba,Iadı: 
- Ben yarın yirmi sandrkbk 

bir partiyi hududa götürmek ni -
yetindeyim. ikimizin birden bura· 
dan ayrılması doğru olmaz. Sen 
yine hergünkü gibi Neclannı yeme 
ğini verirsin! Zaten parayı ban • 
kadan almak için, nasıl olsa, bir 
kaç gün beklemeğe mecburuz. 

- Bu parayı almak bize nasib 
olmlyacak galiba .. ! 

- Neden anladın? Yine bir rü
ya mı gördün yoksa .. ? 

- Hayır. Rüya falan değil. İ· 
çime öyle geliyor. Bu kadar teh
likeli işlere giriştik.. Hepsinden 
muzaffer döndük. Bu kadar basit 
bir işte timdiye kadar muvaffak 
olamayışımıza hakrlırsa, bu para 
da bir uğursuzluk var gibi görünü 
yor. 

- Haydi, gevezeliği bırak. 

Ben gelinceye kadar gözünü aç .. 
baskın filan gibi bir tehlikeye uğ· 
rarsan, biliyorsun ya.. NeclAnm 
ağzını bağlayıp hemen su yolu 
mahzenine indireceksin! 

- Bu kaçıncı tenbih a kuzum? 
Her gün ayni tedbirleri tekrarla· 
makta mana var mı? Aptal değilm 
ya .. Kendimi polislerin kucağına 
atacak çılgınlardan da değilim! 

T om bu sırada mühim bir şey 
hatırlamış giıbi, birden elindeki 
kadehi masanın üstüne bıraktı: 

- Viskileri hudutta bırakıp 

dönecek misin? 
- Niçin sordun? 
- (Kızılıköprü) ye kadar gi-

deceksen, bu seyahat biraz uzar 
diye düşündüm. 

- Nerden anladın. 
- Gazeteleri şöyle 

geçirdim .• Yirmi dört 
yalnız Nevyork ve civ 
mam iki yüzden fazla 
hadisesi var. 

- Bunların hepsi 
edilmiş? 

- Yarısından azı 
-Yarı11ndan çoğu 

lar, öyle mi? 

- Elbette. Ka.ça.kç 
çıkılır mı? Ben dev 
bir kaçakçının ıağ kol 
!iden fazla yakalandım 
rakolda bir geceden ço 
dım. 

- Kaçtın mı? 

- Üç def asında kaç 
lerde patronum kollar 
rak, beni kara.koldan n 

adam çıkarır gibi,kefa 
dı. 

- Yatasın hatmet} 
retleri ... 

- O yaşa.drkça, insa 
tinde kottukları saade 
ca.klarına inanmak ne 
liinç oluyor ! 

- Haydi ... Boyund 
söz söylemeye kal·kışm 

ıen de zenıgin olacaksı 

- Ah şu ha.tmetlu 
VUftuğum günü görebil 

Parkerle Tom viski§ 
ıalttrktan sonra odala 
yatmı§lardı. 

(Dev 

Kadını 
Bir 
Model 

Sonunda da Rabia ile konuttu
ğunu görürse kemiklerini kıraca

ğını söylemişti. 

Onun, paşanın yaşlı, çirkin kr 
zında hiç gözü yoktu. Hala gönlü 

Rabianın peşine takılı.. Kızın ko-

Rabia T evfiğin, Rakım Rabia- rüye hanım elinde bir sepet yemi.ş 
her gün hanımefendi namına ha
tır sormağa geliyor. 

- Hayır. Üç günden fazla sür
mez. Niyetim (Kızıl'köprü) ye ka
dar uzanmak. .. nın eAiri. Çingene Penbe her gün 

Rakıma yardım için orada ... Mer 

nuımamasma, kaçmasma rağmen, divenleri silerken Tevfiğin bağıra 

hafta sonları Sinekli Bakkalda bit bağıra sayıkladığını duyardı. Hep 
heyu!a gibi dolaııyor. Hatta bir iki Emine ... Hep ilk gençlik günleri.. 

defa da dükkana "bir ıey almak bir iki defa da Zati Beyi Gelibolu 

bahane ederek girdi. Fakat Rabia bahçe!erinde eğlendirdiği geceleri 

gene yüzüne bakmadı. Resmi bir tekrar etti. O zamanlar Rabia, 
sesle: kendini yirmi yaf büyüm üt hiaset-

"Rakım amca, bak Bilal efendi ti. 

"Bu akıam mutlak gelmelisin, 

Tevfik efendinin yanına Penbeyi 

brrakırsın.,. 

Rabia mutfakta Şükriiye bam• 
ma kahve piıiriyor, kadın da kar-

tıımda küçücük iskemlede, önün
de sepet, oturuyordu. 

"Bu akıam ne var ki ... ,, 

"Hem kandil, hem kına gecesi. 
ne istiyor?,, Nihayet hastalık devrini yaptı, Mihri hanımla Bilal Bey nitanla • 

Dedi ve dükkandan mutfağa geçti. Tevfik iskelet gibi, nekahat nıyor. Perıembe günü nikah ola• 
geçti. devrinde bile Rabiayı gözünün cak.t, 

Bundan ıonra Rabiadan inti · önünden ayırmak istemedi. Şük- (Devamı vtlT) 

- Sen oraya gittiğin zaman, 
kolay kolay dönemiyorsun da .• ! 

- Orada beıtim eski dostlarım 
var. Onlan birer birer görmeden 
dönemem. Fakat, bu ıef er gidip 
gelmem ancak üç gün sürecek. 

T onı- içini çekti: 
- Ah, ne mutlu sana ... Mek - l 

sikada hür bir hava teneffüs ede
ceksin ! Bardan bara, otelden ote
le gezerken, arkanda içki kaçak
çdannı kovahyan polisleri görmi· 
yeceksin ! iyi saatte olsun·lar, hu· 
günlerde öyle bir saldırıtları var 
!d ... l 

Uzun ve bol kollu şiy 
den rob üstüne havai m 
den kolsuz bir ceket .. 
hemen hemen dairevi bi 
Önünde çifte ııra düğm4 
Omuz ba.ılan ;ma. vi tilki 
dür~ ,,,.-- . - -



ISll"'lnci koca 
ve ikinci koca. 
._ F abrikat6r Kadri llmaç, ça.lıı l 
~ ~ııı.. kanımın girdiğini gö 
t• hı...Jib. buruıturdu. Bayan Lutfi 
tA...ı.. Ç uf ak tefek, esmer, mavi 
·--a 1>1r kadmdı. 
~o::_ Burada ne itin ftl' 1 Bili
t ki, it bqmdayken kanmm 

11~. gelmesine fena halde ıi • 
iÖtd eıairiın! •• Yine tık bir ppka mı 

iln? •.• 
...... I< . 

C>Cacığım ••• Şey ... 
"Pek· pek" K ı-:.-'~' ı, ı... aç para ı..u,.ur 

l 
... Söyle •• 
fltf• 

lalakzade Habibin kendi.ini siya 
rete aeldiğini haber verdiler. 

Bu i&im, ansızın, dimatmda bir 
timtek çaktırdı: Sanki birdenbire 
pibden bir perde açddı ve Kadri 
hakikati ıördib 

"- hl•kzade.. Kumun birin
ci kocası da lalabadelerdendi. 
Herhalde bu adam onan aknba
larmdan olacak. .. Ne rarib 1 Be • 
nimle pek büyük taahhütlere gi
rifti... Servetimi ldeta onun yü • 
zünden kazandan...,, 

Milftwile kartı kartıra ıelip '•ttt: ıye, masanın batma rak . 
bir iki nezaket dlmleai teati ettik 

aeı; ~ allahi para filan isteUJeie ten sonra birdenbire tordu: 
~i ~llJı •• Bugün sana teıekkür - Beyefendi f Size kanmm ilk 
~~ Ya uğadım... Bana k&r!ı zevcile bir a.krabalığmrz olup ol
beJc~· llizik davrandm ki, akf&DU madığım vaktile aorduium zaman 
~etnedim... yalan aöylmiıtiniz, dğil mi? 

dri llmaç §&fb. - Hayır efendim. •• Yalan aöy· 
~':;°Sana kartı nazik mi da'fT&D lemec:lim. .. 

····Ne vakit?.. - itiraf edin.. itiraf edin ••• 
~":' Ne vakit olacak? Bugün!.. Adam, kızardı. 
'-tı 7 doğduğum tarih olduğunu Bir tereddüdıen aomaı 
' r .'drn .. Doğrusu, bu halin hota - Yalan IÖylemedim.. Onmıla 
~ : 1ttti ...• Arada sırada pek ha· akrabalığım yok.. Fakat zevcenizin 
~I -'f'ranmana bakarak alaka • ilk kocası bizzat benim! .. 
~.ima hükmediyordum.. Hal. Kadri, titredi. 
,•, !İındi yanıldığımı ıörüyo- Bir takım ıualler eordu ye ce • 
, ... Meğer, beni ıeviyormut • T&plannı aldı: 
~·· Belli etmeden diifünüyor • Niçin ona aokulmuıtu? Niçin 

•un ! bu derece müsait itler alıp kir et· 
~dri, faflllakta berdevam: meaiıle yardım etmifti 7 Niçin h<Y 
..._ llunu nereden anladm? f&DIJ1ıtlardı? Niçin bu hediyeleri 

l\ı ..._ kndmlarm pek ince, pek has yolluyordu? Niçin karıımm ken • 
l,~arafları vardır. Doğum, ey • diıine layık olmadığı teıekkürleri 
~tJı• ~, S<>cuk dünyaya getirme ta· etmesine yol açmqb? 
t 1,.~erınde kocaları tarafından ha Bir müddeiumumi uabiyetile 'k llınak, onlardan hediyeler al- 90ruyordu: 
lJıt· ton derece ho§lanna gider. - Niçin 1 Niçin? 
._.'~alki ilk seneler, bunlan mah lslakzade, soğukkanlılıkla ce • 
1ı.a ~ ?1al ettin . Fakat, ıonralarl n.p verdi: 
~l rıhleri muntazaman hazırla . -Çünkü onun mea'ud olması· 
~~ ~a.§ladın ... Şekerler, çiçekler nı iıtiyorum. 
~ ~.ıni takib etti •• Bunlara hay - Fakat, benim bildiğim, siz, 
~fı •Yordum... Hatta ıenin ta • Lutfiyeye kaqı daiına haksı2lık 
it h~~ gönderilmediklerine bi • ve zülum etmitıiniz. 
~t ~ edeceğim geliyodu ... Fa. - Doğru ... Fakat pifman ol • 
t\i~h Ugiinkü hediye üıerir .. e artık dum ... Ondan ayrılc:bktan ve evin: 
'- , etxı ka.lınadı ... Bu yüzüğü ba- de yapayalnız kaldıktan sonra bü. 
Cidcı'lldeıı ba§ka kim yollar?... yük bir bedbahtlığa uğradım ... 
~ıl ~ fev~alade... Fevkalade... Batka kadına tahammül edemyo
'tde ar ~~~~ti de, kendini belli rum ... Siz kendiale ni§Alllandmız, 
t8~e ... ::. hutun bu fedakiirlıklan evlendiniz... Bari onu bahtiyar 
)~~~an. .• Vallahi aaııa baytlı- edeyim,, dedim ... Herhalde ken· 
fc..ti) ••• Ozerimde yaptrğın tesiri dimi belli etmediğime, fena bi? 

ı;- e._ &nlıyamazsm ! şey yapmadığıma emiminiz .•. Sırf 
abrika.tör· hususi hislerim noktaımdım ha • 

...... iL • 
~'eli. ~ göndermedim! • diye reket ettim... Umanm ki, hana 

lr kartı nefret bealemezaniz ••. 
~~ 

1
_ fazJ~ da kurcalıyamadı. Fabrikatör ayaja kalktı: 

~, ~ 1 "endıne dütünceye dalmak - Sizden nefet etmiyorum, fa 
lt..~-:'lle.ınll!ayı ke§f etmek, vakit kat, artık buraya gelmeyin ••. Ka • 
~istedi: rmı bu ıırrı anlamasın. •• Çünkü 

tıaı~eki, peki... Şimdi pek me§· benden soğur •• Ve gene ıizi dütün 
'.. •• liydi git! Evde konutu • meğe baılar ... Doğruıu, ıiz, ıev • 

' " dedi. meği benden daha iyi biliyormuf-

ş· . • •• 
.. ıı.ıdı düıünü od • ...... B y u. 

ıunuz 1 
N alrletlen: 

(Hatice Süreyya) ~? u hediyeleri kim yollı • 
·~ ~~~~~~~~~~~~~-

de t.dri bu , ,, &_na kadar, akıl edip 
tg"d~ ~ .bır tek karanfil bile 
k ())le '! nıaanlardan değildi. 
~di? Yae bu gıyabi cömert zat 

ili.-" 
~~nıı? 
~· •11ıki k' ~llQdiki ~ yo . 

'~h 1 devıde Leyliıma böyle S k 
1
er hediye edecek mec • 

~d, h a d~ nıı? ••• Hem bu itıkı 
~ -.ı~ kınıae, Liitfiyenin doğ
·'«lJel'İıı' iline, ÇOcuk doğurma ta· 

l\'d~ ~ereden bilecek? 
' dı-_lrnaç derin derin düfil· 

-"l'ken ·· ·ı · d , nıutterı enn en 

lkl tavıan mı oordun1 lmkdnı 
yok, üzerinde k(j/i dereceu PflTGn 

IJO]ctul. 

HABER - llıam pMİaft,~;:;;;;;..-. 
BIR--.0.ZDA~ŞAKA~~~~~~~~~~~ ' 

Halici ne yapmalı 
Bu mühim mevzu üzerinde fikirler pek muhtelif, 

Şehir Meclisi azasından birine göre : 
Kocaman bir tiqatro yapmak en 

dofru ve yerinde bir harekettir! 
Haliç tirketi buaün yarın iti 

bırakıyor. belediye de "O bırakır 
bırakmaz, Haliçte ıeyrüıef eri biz; 
aailama bağlıyacağız,, diyor. Ote 
taraftan bu İf için dün kendileriy
le görüttüiümüz Şehir Meclisinin 
bazı. üyeleriyle diğer meıbur zat
lar Halice dair batka ıeyler ıöylü
yorlar. 

- iyi amma, biz timdi eıki Bo· 
ğaziçini ı11ızlıktan ve Tİranelik· 

ten kurtaramıyoruz; o zaman iki 
Boğaziçini nasıl idare ederiz 1 

Selimi lzze• 
bu endiıeye ce
vap verdi: 

- idare me· 
seleıi sonra gö-

Bunlardan Bay rütülür l iki bo-
Refik Ahmedin ğHın asıl fayda 
söyledikleri fU- ıı ıudur: Şirket; 
dur: Hayriye vapurla 
"- Bana ka n, tıpkı Beyoğhı 

hraa ıirket, yarın caddesindeki o-
öbür gün ıtop ! tomobillerin yap· 
dedikten ıonra B. Selami izzet bğı gibi boğazın 
Halicin büyiU birinden giderelc 
tulumbalarla ıu- birinden gelirler. 
yunu bopltma- Ba7 Avni Adabı 

lr! ~onra ıçı- - Hem zannedersem o za.maıı l 
nı euzelce hav· Arnavutköy akmtııı da biraz ha 

B. Relik Ahmeı lularla kurula· · fifler. 
dıktan aonra tam Bay Rahmi ı 

ortaama bir sahne kurup burada 
(Açık hava tiyatroıu) oynatmalı ... 
Zaten iki ıahil de anfiteatra çok 
uygun olduğu için benim, Haliç 
hakkındaki bu dü§üncem çok mu
vafık bir dütüncedir !,, 

Bay Avni Adalı ise tunları MSy
IQyor: 

"-Halicin Unkapanmdan ö
tesine meıela Kaıımpqa ile Ciba· 
li aruına bir duvar çekmeli ve l>u 
duvardan ötesini upuzun bir göl 
haline getirmeli... Sonra bu göliı 
galibarda ile ya penLeye, ya tu · 
runcuya boyamalı, Eyübün biraz j. 
lerisindeki küçük adalara çamlar 
taflanlar, manolyalar, salkımlar 
dikmeli ve göl halini alacak olan 
Halicin üzerinde seyrüseferi aan

- Ona füphe mi Yar, ayni sa
manda iki boAaz olduğu için kışın 
dehıetli ıoğuklan 11raıında Kara
denizden Marmaraya geçecek za~ 
vallı bamıi, uskumru, palamut gi· 
bi kilçük balıklar, yolun darlığın
dan dolayı büyük balıklar tar.a
f ından ııkıttırılmaz; hayvancık 
lar, yeni açılan boğazdan rahat ra· 
bat •eçerler. 

Bay Necip Fazıl ı8ylüyorı 
- Azizim, bence Halici kurut

malı, ıonra güzelce belletip, ça

palatmalr, buraya battan baıa 
"t b . km ı·' o um,, e e ı. 

Avukat Mi~on Ven tura ve lza~ 
Fereramn söyledikleri: 

- Buranın suyunu bofalttıktaıı 

ıoma önce amele tutmalı, içeriıl• 
ni iyice ayıkJatmalı ! Çünkü kaç 
binlerce ıene var ki orada batan 
vapurlar, kayıklar, aandallarda'l 
dt-oizin dibine kimbilir ne ka~u 
altın, (ÜmÜf, bakır, çinko, alümiır 
yum dolmutfur t 

lıtanbullu bir bain yanık da 
şunu teklif ediyor: 

- En iyisi, Halici battanbaıa 
ihtiyat terkoı havuzu yapmalı, 

yazın ikide bir evlerde ıular kesil
dikçe ıuıuz kalanlara buradan 
( Sebilullah sebil!) diye ıular da
ğıtılmalı ! 

Son sözü ra• 
aathane direkt(;. 
rü Bay Fatin aöy .. 
ledi: 

- En iyisi HA• 
licin ıuyunu ho• 
§altıp üzerini tul 
la ile örmeli, 100ıa 

Bay Fatin ra onu minarıs 

gibi dimdik kaldırıp iki ucuna bi• 
rer büyük dürbün camı geçirerelC 
bugünlerde ay parçalanacak mı, 
parçalanmıyacak mı? iyi anlamak 
için dünyanın en büyük teleıkopa 
diye kullanmalı! 

Bu da, benim dütüncem: 
- Şirket stop ettikten şonra 

Halice biraz yoğurt mayası çalma· 
lı 1 

Amma ıiz diyeceksiniz ki: 
- Koskoca Haliç hiç maya tu

tar mı? 

Ben de size deTim ki: 

- Ya tutarsa! O ı:aman artılc 
dünyanın her tarafına !İlep ıileı:ı 

yoğurt tqırız ! 
O. C. Ka;ygu•u• 

dat ve kayıklarla değil d~ balık·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
larla temin etmeli ! 

- Naad balıklarla? 

- A vrupadan getirilecek müte
hassıs bir balık terbiyecisi vasıta 
ıiyle terbiye edilecek izmarit az . 
manı, köpek balığı, fok, yunuı gi
bi büyük balıklarla ... Dütünün biı 
kere, bir yaz günü Unkapanındaıı 
tıpkı beygire biner gibi bir fok ha 
lığının ıırbna kurulup diz kapak
larınıza kadar suyun içinde ıeriıı 
serin kiğıthaneye gitmenin zev 
kini. .• ,, 

Bay Avninin ıözü burada bitin 
ce arkada,larından Bay Şevket la
fa karıtb: 

- Böyle olursa lstanbul, ayn1 
zamanda seyyahlarla dolar, tatar! 

- Yazık değtl m1 bcına1' Tam blr ma.attmı nldmnT 

-Yok amnım 

Bay Amca T ev fiğin fikri büı .

1

: 
bütün baıkadır: 

- Halicin üzerini beton bir ke
merle kapatsak da fU lıtanbulun 
köbeğinde fuzuli birçok yeri İfgal 
etmekte olan Mısır Ç&rfııı ile ka• 
palı çarfıyı oraya nakletsek nasıl 
olur? 

Bu :tef er eski Darülbedayi di . 
rektörü Bay Suphi ıöze kan§tı: 

- Mademki lıtanbulu güzelle1 
tirmek istiyoruz; oldu olacak. Ki· 
ğıthaneden Büyükdereye bir kanal 
açı ak nasıl olur? 

Baıka bir aza atıldı: 
- Mükemmel... Böylelikle lı· 

tanbulda iki boğaziçi olmuı olur. 
Belediye avukab Rahmi Kara· 

aöz ıöz aldu 

Bukad3r az kazaıımaktaıı · utannmıyor mwnunuı T 
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~asan özlü unları 
Vitamin - Kalori - Gıda 

. Kuvvet - Sıhhat 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa 

Bezelye - Yulaf - ft1ercimek - irmik 
Çavdar - Badem - Türü özlü un!arı .. 

Çocuklannıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini blktırnuyurak değiştire defi§tire yediriniz. Vitamini ve kalorisi 
çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yanulamm: ae~li, mhhatll, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk btlytirler. Ça 
bu.k diJ çıkarırlar, kemikleri kuvvetle nir, ishal olmazlar. Buan özlti unlarfyle yapılan mahaUebt 'f'e ~rbalann 
:re tatlıların ve pUrelerin n yemeklerin lezzetine payan olmaz. Taklitlerinden ukmıruz. Ba§ka marka verirl'I1'C al -

Hasan markll!lına dlltkat. Haşan deposu: Ankara, tstanbul, Beyoğlu. 

Futbolda lıllllll! Bllll!llaınlffi;ı 

ilerliyor muyu~. 
seriliyor muv1.1z? 

(Baştaralı 7 ncide) 
Se"ette'e on sıfır, Spartaya on iki 

anır, Slavyaya on bir llh. yenllmele. -· 
"rirnfzin sebebini hep buralarda arama .J 

hyız. 

lşte Galatasaray namı altında Tiirk 
•fiil takımının A vrupaya seyahatten 
o Slavya ile yaptığımız müsabakalar. ~ 

dan sonradır ki futboldeki teknik ıö- " 
liiş ve kabiliyetimiz arttı. ~ 

Radyolin 
En büyük sergilerde 
18 diploma 48 madal

ya kazanmıflır. 
Böyle güzel di,~er yalnm · 

Dit tabipleri diyor ki: 

RADYOLiN 
Tal•ımlanmızda üç dert kişilik ~

Uzerine binen yükün bir parçasını ~Y 

o zamana kadar yardımcı rolünü gö. ~ 
ren arkadaşlara da vermeğe başladık.

1 
F"· 

Ye takımlarımızda daha geniş bira .. -
henk ve insicam peyda oldu. Bugün 
ferdi oyun yerine cemı oyun sistemi IJ 
bizde de hfLldmdir. Bu yiiıden t,akım - il! 
larımızın teknik kabiliyeti de artmış . }il 
tır. Seyirciler bile bugiln p.hst oy - fi 
f\ly:ın ' c çalım yapan oyunculara kı · • z1 ·oı l:ır. =::....:::=::;::.=..~==.:..::::;.:.;_...;.....:.......,....._..,,..........,. __ ..._ _____________ _ 

E \c t takımlarımızda halen eski 
n~c:hnr oyuncular ayarında bir oyurı
cu \ıen üz daha görülmemektedir. Fa -
kat heyeti umumiye itibarile bugünkü 
oyunumuzu tahlil edecek olursak es • 
ki.:;ine n:ızaran daha yükselmiş oldu -
ğunu iki kere iki dört eder gibi bir 
llalcllmt olarak görürüz. Misal mi isti. 
yorııunuz? 

Son üç sene zarfınb ecnebfler ile 
yaptJ:"'·ğımrz temasları gözden geçiri -
niz. Saynıağa lüzum yok hepimiz bili -
yornz ld ekserisinde galip çıktık. Bun 
]arın i~inde hatırı sayılır takımlar 

Tardı. Halbuki ecnebiler ile yaptığımız 
dört maçta ancak bir defa galip ge • 
le bilirdik. 

Mütareke !ene.~lndekf muvaffala • 
.Jetler imizi iftiharla sayılmağa değer 
•örmüyorum. Çünkü bir taburun ve
ya bir zırhlının çıkardığı takımı yen -
:mek şerefli bir netice teldkki edilemez. 

Gelelim futbollin rağbetten olup 
•hn3thj ma; gören göz kılavuğistemez. 

Eskiden bir sahaya malik olan 
Jst:ı:ıbulda. bUKün tiç futbol sahası 
Yardır. 

Es!dden yedi kuliibe malik olan ls
bnbulda boıün 23 müttefik kulüp 
nrdır. 

Eski hallerine nazaran yeni yapı • 
]antribünler ile iki Uç misli daha bü. 

Fakat niçin 
böyle hor 
bakıyor 7 

Bu kadın diğer bir çok1aren
dan şüphesiz ki daha gOzet ••• 
Şimdi anladım ; cildinin parl•1••• 
hoşuna gitmiyor .•• Ozolmeylnlz ba· 
yen; L. T. Pi VER' in 

MATITE 
gOzcTiik pudruı, yQ%0nQze, erkef<lerin betcnüp hayran ka!dıtı ladife 
gibi bir matlık verecektir. 
Bu pudra fevkalade mattır ; çünkü. hem talksızdar. hıcın de 
terkibindeki bütün maddeler mattır. 

ParfOmöri L.~T. PIVER A. ş .... lstanbul Şubesi 
Şlşll Ahmet Bey sokak No. 56 • Telefon : •3o .. .-

K6pril inşaatı eksiltme IU\nı 

yütülrnüş olan stadlarımıza ınühim Ş k • • • • ı b k ı v d 
maç günleri se1dz on bin kişi geliyor. oseve opru er aş an ıgın an 
OttBıı:zıadcak ykeir bolunm~~~~· il U •• lıtekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamıı olan Toka.c! vila .. 

Nafia Bakanlığı 
ır e CS • zamanı gozum Z n O• • • d l° ı.._ 

nüne getirin hangi maçta bu kadar ye~incle Nikııar • Re§adiye yolunda 21,600 lıra ke;ıf ~ e ı uetooar .. 
kalnbalık görülürdü? me "Fadh,, köprüsü inşaatının kapalı zarf uıulile ekııltmesi 6/12/· 
Slavyn. maçında diyeceksiniz değitmi? 935 tarili Cuma günü saat "16., da Na.fıa yekaleti Şose ve Köprüler Re 
O müste.sna bir h:ıl ldL Herkes bizi isliği eksiltme komisyonu odasında deıi§ik ıartlarla yapılacaktır. Ekai 
görme'{e ~eğil diinya şampiyonasın • tme çartnaınesi ve buna müteferri diğer evrak "108.5,, kurut muka .. 
da ikinciliği alan Çekleri seyretmeğe b·ı· d k"" ··ı · ı·-·nd en alınabı·lir 
k t Mn e §ose ,, e opru er reıs ıgı • 
oşmuş u. M k · 512 5 ı· d 

Yerli t:ılamlıır arnsrndaki maçlar- uva I::nt temıruı.t 1 · ıra 1 r. 
da bu~tinkü kc.<12.r bir al!ka ve kala • İı;te~:lilerin yapmı§ oldukları işle re aid ve&ikaları iha.le:len en az 
balı:c ~ürülilror mu f dl? üç gün evvel göıtererek Nafıa Ve kal etinden ehliyet vesikası al mala 

D:ıha sonrası var. Eskiden yalnız rı lazımdır. 

bir Gahtasaray. Fcncrbahçe rekabeti Teklif mektuplaı·ının 6/ 12/S35 tarihli Cuma güoo c.aat "15,, e 
vardı. Bugün .nrayn bir üçüncü, bir ' d Anlmradn So3e ve Köpı·üler Re:sliğine verilme~i lazımdır. 
dördüncü, bir beşinci kulübün de re- ~tt\ ar .. ~ 

' '3383 .. (7270) 
~bctl g~di. Ku~cUi t~m adctt~i ~--~~~~~~~--~~~~~~~~~--~~~~-
stıyor. Q t 

ıtnmem kf bu tm<!a.r göze batan pt w;;; •• • ıww I" a okuına 
hakiknte kar!!ı hum futbolürnUz geri. 7 nci 2 nci 3 üncii sınıf iik fasikü.llcv-i çıktı 
Uyor "c rn~b~ttcn dilst•ycr clf3•e r.;rnr D x ' · v AKIT yurt:il. fs ~anbul Ankara caddesi: Tel. 2437 
clm~Mdcn~yeb~rd~ro~or?L~~a~u~,1~tm~a~y~c~r~1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

; •ı' ,•. "t, f 

250 gramllk ambelAJ 

r U R Y A C af, hazmi kolay ve büttin yem~kler 
için kullanılan mükemmel bir nebatı ınutbah yafr 
dır. Çek id~ll olup, ateı tesiriyle tebahhur ede
cek hiç bir maddeyi muht~vi değildir. 
Kendi ambalajında birkaç ~y taze olarak muhafa~a 

edilebilir. 
. &lf nebati TUR Y AC ile pi§irilen yemekler çok 
lezzetli olur. 

ıstanbul "'•zmir 

Istaobul 5 ncl icra Memorluğuodad 

Emniyet Sandığına . 
Birinci del"Ccede ipotekli olup yem inli üç ehli .ukuf tarafmd.ıt ti~ 
nuunma 930 lira kıymet takdir edı len Oıküdarde. Gülfem ~ ,J' 
Aziz Mahmut ef. sokağında E. 44 Y. 30 No. lr ahpp bir ev ~ık tJ 
tmnaya vazecHlmit olduğundan 23, 12, 935 taihine müıadif P~~, 
gÜ'llü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci artt.ınnuı icra ecfıl ~' 
tir. Arttırma bedeli kıymeti muha ınmenenin % 7S ni bulduiU ~ 
di...de müşteri•i üzerinde bıra.kılac aktır. Aksi takdirde en .on dit I 
nın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tdll d'1 
dilecek 7, 1, 936 tarihine müsadif Salı günü şaat 14 ten :s 1& ~,Ji 
keza dairmizde yaprlacak ikinci açık arttmnumda arttırma ~~ 
kıymeti mubammenenin o/o 75 ni bulmadığı takdirde aatıt zzJ!IJ 1'. 
kanun ahkamına tevfikan geri bn·a.lubr. Salq petindir. ~J' 
iştirak emek isteyenlerin kıymeti muhammeıaenin % 7.5 nt• ~' 
pey nkçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil. ~ 
malan lazımdır. Haktan tapu sicili i ile ıabit olmayan ipotekh _,tfJ 
lrlarl~ diler alikadaranm ve irtifak hakkı sahiplerin" bu ııt~e!'' 
ve hı:.susile faiz ve maıarife dair olan iddia.larmı evnln müt bİ 1~1' 
rile birlikte illn tarihinden tibaren nihayet 20 gün zarfınd• -Ju ;JI 
da.iremize bildirmeleri alzımdır. A kıi takdirde haklan ~:ı pAt 
sabit olmayanlar aaht bedelinin p ııylapnaamde.n hariç ka.J«lat• il fi 
teraı."im vergi, teııviriy~, tanzifiye den mütevellit belediye ~..,,ı 
\'al:ıf İcaresi bedeli müzayededen ten~il olunur; Daha fazla ..""ı,nııt': 
almak iıteye;ıler 10, 12, 935 tarihinden i+iharen herk~ go~/61~ 
.:.~ iç·n cla.rrede açık bulundunı1acak arttmna ~rtname•ıle 9 _ .. , 

"ki ~, ... No. h dosyaya müra-;utla me~-Ur doeyada me'f'CUt veaaı 1~) lecekleri ilan olunur. J. 
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lıa. Gazetem bin 13-11-935 tarihli nüs 
tıı ının onuncu sayfasında birinci sü-

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum idaresi ilanları 

ııı:~rı~a münderiç dördüncüicra me - Muhammen bedelleriyle miktar ve isimleri atağıda yazılı (8) 
lf,. r Uguğndan başlrğiyle (Çırçırda 

saç cıvatası, 100 Kg. oluklu saç için galvanize rondela muhammen 

bedeli 382 lira 55 kuruş ve muval: 1::.t t:::?min:..tı ~e lira 70 kı.:r.ış o!up 
9.12.35 Pazartesi günü saat 10 da. 

~~ı Hasan mahal1esinde Haydar cad gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hh.ala-
dt 11'1de. Atik 33.35 cedit 43 N. lı hane- rında yazılı tarihlerde Haydarpaıada gar binası dahilindeki 1 inci iş
b61ırtukım ''e halen ikametgahı meç. letme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
laf>e bulunan Tevfik ve Haklaya) hl- İsteklilerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika.ları 
da ın;Yazdıh l03 neli davetiyesi ilanın. ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye manii kanuni bu-
11 sve demizdeki 93412483 dosya .. • • ,. d B • · 
llıtıarası 1 ld • d lunmadıgına daır beyanname vermelerı lazım ır. u ıte aıt ıartna• 

7 - 4 adet bilyalı zarf yatağı muhammen bedeli 720 lira ve mue 

vakkat teminatı 54 lira olup 9. 12.35 Pazartesi günü saat 10 da. 

8 - 67 adet kurşun penıi büyük komple, 33 ~det kur~un pensi 
büyük komple, 33 adet kurıun pensi büyük, 28 adet Jmrşun pensi 
lokması (hakkedilmemiş) 5 adet kurşun pansi lokması hakkedilmif, 
28 takım kurtun penıi larih rakka mlarr muhammen bedeli 993 lira 
lira 45 kurut ve muvakkat teminatı 74 lira 50 kurut olup 9.12.35 Pa
zarteıi günü saat 10 da. (7329) 

~te . '. · yazı mamış o ugun an ga. . • • • f d 
Ilı nızın ayni sayfa ve ayni sütunda meler Haydarpatada 1 ıncı ıtletme komıayonu tara m an parasız o-
~~~knr numaranın ilanı suretile dü- larak verilmektedir. 

~k neşri rica olunur. 1 - 1200 adet galvanize saç (muhtelif eb'atta) muhammen. be

lltZı\Yt - Galata giriş gümrüğüne deli 3142 lira SO kurut ve muvakkatteminatı 235 lira 70 kurut olup 
latt~HS99) numaraJr \'e 3-1-1933 5.12.35 Pel'§embe günü ıaat 10 da. 
~Y~I ~eyannamenin i. inci nüsha.cunı 2 - 50 Kg. elektrik için izole çatal çivi muhammen bedeli 250 
~İsi~:~";;ü)k·en~inikt ~ıkaracağımdan lira ve muvakkat teminatı 18 lira 75 kurut olup 5.12.35 Perıembe 

mu yo ur. .. .. t lO d 

Feyzipafa - Diyarbekir hattının Ergani maden'dcn sonra salN 
lar Ergani Geyik Leylek ve Diya; bekir istasyonlarını havi son kıtmı
nın 23 - 11 - 935 tarihinden iti haren işletmeye açılacağı ve şim
dilik Elazizden Diyarbekire Cumar lesi, Salı, Perşembe günleri Diyar 
bekirken Elazize Pazar, Çarıamba, Cuma günleri birer muhtelit katar 

'.'-.. . gunu saa a. 
·~ I~. Y. latıradyadl • • d · · h a ~ 3- 4000 adet cilalı parlak çını, 2000 a et mat çını, mu ammen 

i Ad===::m:;r::~::k:ı: .. t .. ;-d .. ::::==ı bedeli 740 lira muvakkat teminatı 55 lira 50 kurut olup 5.12.35 Per 
~"' emı 1 1 ar şembe günü saat 10 da. hareket ettirileceği ilin olunur. (3413) (7350) 
~ V E · 4 - 177 kalem libaratuvar iliç ve malzemesi muhammen be-
:;~e I . . !: deli 900 lira ve muvakkat teminatı 67 lira 50 kurut olup 5.12.35 Per- -••••••••••••• n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı========:t 

geveş kll Qıneff şembe günü ıaat ıo da. Selamı izzet H Diş hekimi !: 
r: fi Tiyatro Sanatı il Ratip Türkoğlu ~ Q rnı 0 b İ ij 5 - 318 M3 lokomotif için patimı.j kumu muhammen bedeli 636 n !: lira ve muvakkat teminatı 47 lira 70 kurut olup 5.12.35 Perıembe 

Her kitapçıda bulunw i Ankara caddesi Meae rret h 
Fiatı: 15 kuru§ ~:::::~:::::~:7:~~:~~::~~:~:7:~~~~~~:~:::1 

j fafsllat: Oalata posta ii günü saat 10 da. 

!::::::···· kutusu 1255 ii 6 - 5 Kg. Transmisyon kayıtı rabıt cıvatası, 250 Kg Altı kö,e 
-..:::_=::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::: di,Ii somun, 435 Kg. altı köte başlı cıvata, 250 Kg. galvanize oluklu 
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yor:;unuz. anlamak istediğiniz bundan 

ibaret değil mi Haşmetpenah? 

- Evet mösyö, şimdilik yalnız bun 
Jarı öğrenmek isterim. 

- Pekala madam. lşte ben de sor • 
gularınıza cevap vereceğim. Deminden 

beni son derece müteessir eden bir 
söz söylemiştiniz. Ben de bir anne • 
yim ! demiştiniz size bu sözü hatır -
Jatmak istememe sebep de, anne ol • 
duğunuz cihetle, yüksek analık duy -

' gularını taşımanızı, evlatlarınızdan 

birisine acı vermektense severek ölme_ 
ği tercih edeceğinizi farzetmekliğim. 
dir, Ayni zamanda, bir evladın anne
sine karşı besliyebileceği duyguların 

ne derecede olduğunu da bilmeniz ıa. 
zımdır. 

Katerinin yüzünde bir solgunluk 
göründü. 

Yeisli bir tavırla: 
- Ne kadar tuhaf bir surette ko.. 

nuşuyorsunuz. Benim analık duygu -
\arımı taşıdığımı, evlat sevgisinin ne 

olduğunu bildiğimi farzediyorsunuz .. 
Acaba bundan şüphe mi ediyorsunuz? 
sözlerini söyledi. 

- Affedersiniz madam. Annem 
tarafından terkedildiğim gündenberi 
herşeyi tereddütle kabule mecburum. 

- Mösyö, bir jantiyom, dünyada 
her şeyden şüphe edebilir, fakat bir 

kraliçenin ~özlerinden asla! 

- Ah madam, kraliçemi ne kadar 
8evdfğimi ~rmuştunuz. Bir evladın 
•nn~fni sevdiği kadar severim. Ben. 
bir Jantiyom değilim. Babamın kim ol 
dufunu bilmiyorum. Kısaca kibar bir 
kadının bir anlık zevki yüzünden ldi 

bir uşağın, bir soysuzun oğlu mu ol. 
dum bunu da bilmiyorum. 

Rüjjiyeri: 

- Dikakt ediniz delikanh, dikkat 
ediniz! diye mırıldandı. 

Fakat Deoda bu mırıltıyı duyma. 
dı. 

Kraliçeye yaklaştı ve sözUne de • 
vam etti: 

- Bunun için kraliçeme ne derece 
sadık olduğumu daha kolaylıkla 

anlarsınız. Hakiki annemi ömrümde 

hiçbir vakit göremiyeceğim n bilmi • 

yeceğim. Bu bana sonsuz bir ıstırap 
ve azap veriyor. Evet madam, bana 
annemi kim gösterebilir? Buna kim 
muktedirdir? Beni beşik yerine bir 
kilisenin taş basamaklarına koyan o 

alçak annemi bana kim tanıtabilir? 

Ke.ndi hatasını, kendi ayıbını örtmek 
için evladını ölüme bırakan bir ana • 

dan daha alçak ne olabilir? 

Bana kim temin edebilir ki bu 
kadın yüksek tabakaya mensup biri, 

hatta bir kraliçe olmasın. Ben kimim? 
Bir tahta oturtmak istediğiniz hen, 
heyhat ki bulunmuş bir çocukdan 

başka bir şey değilim. Hain ve ayıp • 

!arını örtmek için çocuklarşını öldürt 
mekten çekfnmiyen bir ana babanın 

biçare bir çocuğu. 
Son bir kadın, bir tek kadın bana 

merhamet etti. Beni kollanna aldr; 

beni büyüttü. Bana oğluyla ayni mu· 

ameleyi yaptı. Bir genç adam olunca
ya, n bana hakiki mazimi söyleyince. 

ye kadar ben onu hakikt annem zanne

diyordum. Bu kadın benim hakikt an-
nemdir... -

' 

w7 • 

PARDAVANT.AR ~Gl 

olduğunuzu duyardım. Şimdi bunu 
söyliyenlerin aldanmadığını görüyo · 
rum; şunu da ilave edeyim ki tanı -
dığım bir çok kimseler Haşmetpana -
hınızı çok sevmekle iftihar duyacak · 
lardır. dedi. 

- Jan Dalbrenin tekliflerimi ka _ 
bul ederek silahı terkedeceğini sanı · 
yor musunuz? 

- Bu yüksek kalbUJiğine karşı 

şartlarınızı kabul edeceğinden emi -
nim. Haşmetpenah, zorla olsaydı hiç 

bir vakit silahı terketmezdi. Krali~em 
de tıpkı sizin gibi sulhü hütün var -
hğiyle istiyor. l{atoliklerden gördük · 
leri hakaret ,.c işkence üzerine harbi 
kabul etmeğe mecbur olmuştu. Bun -
dan sonra hir katolik ile bir protestnn 
arasrnda hiç bir fark kalmıyacağınr 

anlatan teminatrnrzı seYinçle kabul e 
decektir. 

- Şimdi, bu tekliflerimi Jan Dnl 
breye götüreceltsiniz. Tarafımdan sizi 

bu hususta gizli bir memur olarak fa. 
yin ediyorum. lşt clçiliği:ıizin itimat 

nnmcsi budur, diyerek Katcrin Konta 
açık ve kralın mührü ile miihiirlcn · 
miş bir kağrt uzattı. ırnı;ıt kraliçenin 
e1 yazısile yazılmıştır. 

'"l\luhtcre~ yeğenim. 
" Tanrıdan sağlık Ye ~a:-dctinizi 

dilerim. Oğlumun hül\l'ımeti yıkıma 
süriik1iyen uzun hnrplerde:ı r.on dere· 
ce nefret ettiğim i~in, 1\Iösyö Jö Kont 
dö l\fariyyakr, hoşunuza gideceğine e. 
r.1!n oJdu~um sulhe ve ı::ırtlarımı size 

ve saadetini her zaman korusun .. ,, 
Kont dö Mariyyak bu mektubu al. 

mak üzere bir dizini yere koydu. Mek 
tubu o!tudu. Tekr:ır bükerek ceketi • 
nin iç cebine soktu. Sonra ayağa kal. 
karak Katerinin yeniden söz söyleme 
sini bekledi. 

Katerin düşünüyordu. ~öyleınek 

istediği düşünceyi zihninde e\•irip çe
viriyor n oğlu olan bu delikanlı) a 
gizli bak:şlar f ırlatryordu. 

Acaba müteessir mi olmuştu? H.u. 
rak bir çölde biten bir ~içek gibi bu 
~addar kalbde de analık duygusu mu 
uyanıyordu. Hayır, Katcrin Mariy • 
yakm Jan Dalbreye karşı beslediği 

sevginin snmimi olup olmadrğmı an • 
lamağ:ı çalışryordu. Bu delikanlıyı 

öldürme'• mi, yoltsa kral mr ~·npmı:ı.k 

tazımgeleccğ'ini 7.İhnen kararlaştır • 
makta mc"?guldü. 

Nilrıyet mütereddit bir sesle s":re 
ba.şl:ıdı: 

- Hont, ar!ık hükum!'t işle:ini . o. 
hına koyduk ~imdi de srra sizc:en h.:ılı 
setmeğe geldi. gvv"l'l size scrh.1 t ~ 
bir sual soracağım n• sizden C:e l..u 

sorguma 8f'arhl'st<:e <'evap vermenizi 
isti~ ecc~im. lira li~cyc ne cierece: e 
kadar bağlısını~? Hendisi i~in ne ka. 
d«r fedakarlık yapabilirsiniz? 

Iari: ynk titredi. Sorc-u görünUş!e 
pek hnsit idi. Fnknt I\atcrin tarafın • 
dan söylcnic:i ' 'e l\ontun lmluntluğu 

vaziyet bu suale .l:>n D:ılbrc için bir 
tehdit ko!•usu lmtı\'ordu. 

bildirmeğe memur ettim. Kendis i. ' T\aterin, unıduiru tesMn has!l ol , 
makc:ıadımı, düşüncemi si7.e nnlat.ıcak l madığından şüphelenmiş olmalı ki c .. 
tır. Böyle bir kimseyi seçişimin de si-, vap bcklemec!en tc~ı:rar söze haşla -
ıi ayrıca memnun edece~inden emi _ dı: 
nim. • - Diişüncemi iyice anlayınız Kont. 

1 
"Tanrı Haşmetpcnahınızın sıhhat Eğer Navar kraliçesi, düşündüğüm 
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250 - Vahalen.k ayağa kalktı: 2:;1 - Jorj cevap verdi.: 
- Öbür dünyadan gelen misafirleri selamla 

rım .. 
- Her iki taraftaki insanlar biribirinin kar .. 

deşidir. Bundan sonra biribirlerile tanışacaklar .. 
l1 

252 - Jorjun nutkunu Avenka tercüme ediyor. 
şiddetle alkışlanıyordu. 

2:>3 - A venkaralılar misafirleri sevmişlerdi. 254 - Vahalenk misafirlere şehri gezdirerek 
gösteriyordu. Bu arada.. ' 

255 - Bulduğu inci, elmas pırlantaları toph· 
yan Salamona rastladılar. 

362 PARDAYANLAR 

gibi tekliflerimi kabul ederse bu an ·] 
Jaşma şerefine yapılacak büyük tören
de bulunmak üzere Parise gelecekdiı } 
Ayni zamanda kızımın Hanri ile ev 
Jenişinden milletin o kadar sevinmesi 
ni isterim ki, bu sevincin izleri asır _ 

Jarca dillerde dolaşsın. Paris sokak -
larmm şarapla yıkanmasını, yanacak 
meşalelerin şehri birkaç gece aydın ~ 
]atmasını isterim. Düşüncemi anlıyor 
s~nuz değil mi Kont? Jan Dalbre, 
Hanri dö Bearn, Amiral Kolinyi, siz 
n öbür dindaşlanruz bu şenlikte lta

zır bulunurlar ya. Ben tebaamı barış
tırmak ve onları saadet içinde yaşat. 
rnağı bir kere kafama koyunca neler 
yapabileceğimi herkes görnielidir. Fa.. 

kat hepst bu kadar değil. Kont, size 
açıkça söyliyeceğim. Hanri dö Bearn 
için gayet muhteşem bir istikbal dü _ 

~tinüyorum. Mademki ailemize dahil 
oluyor, kendisine layık bir krallık ha.. 
zırlıyacağım. Navar nedir? Gerçi gü
zel bir yerse de ancak dünyada her 
ıteYden mahrum olmuş bir jantiyom 
için bir kraJJık olabilir. Fakat ben 
Hanri dö Bearn için Fransaya ben _ 
ser bir hükumet isterim .. Mesela Le _ 
histan gibi .• 

Kont hayretle: 
- Lehistan mı? diye bağırdı. 
- Evet Kont. Bu büyük ülkeden 

iyi haberler alıyorum, bu hükumeti 
de kısa bir zaman sonra ele geçirece 
ğim. Bunu da oğullarımdan birine ha. 
zırlıyorum. Hanri dö Bcarn da kızım 
Marguit ile evlendiği günden sonra 
benfm oğlum olmıyacak mı? O an _ 
... itibaren Navar memleketinin kra.. 
h bulunmıyacak .. 

- Jan Dalbrenin Navan terkede -
ceğini zannetmem Haşmetpenah. 

- Herşey mümkündür Kont. Hat. 
ta Jan Dalbre ile oğlu, acı bir maziyi 
silmek ve unutturmaktan ibaret bu -
lunan büyük isteğimi kim reddedebi. 
lirler. Fakat ya siz aldanıyorsanız? .. 
Ra eninde sonunda Navar serbest ka. 
lırsa? .• Buna ne dersini? 

- Bir şey demem madam. Düşün. 
cenizi anlatmanızı bekliyorum. 

- Pekala? Bu da pek sade bir şel. 
dir. Navara da bir kral bulmak la • 
zım. Çünkü bu güzel yer başsız kala • 
maz. Bu kralt da ben buldum. 

l\Iariyyak, kraliçenin böyle şeyler 

ileri sürmesinden dolayı hayrette ka
larak bu işe nasıl bir son vereceğini 
düşünüyordu. Konuşmanın bu kısmı-
na zaten o kadar ehemmiyet verme -
mişti. İstediği, aradığı ışey, annesını 
affetmek için heyecan dolu bir tekke
lime idi. 

Bu yüksek kalpde senelerden beri 
toplanmış olan acı ve kin bir anda da.. 
ğılmıştı. 

Bulunduğu şu üsnomal (fevkalade) 
hale, bütün ömriinde bir kereye malı -
susolmak üzere de annesinin karşısın 

da bulunmak ve bu anne ile bir yaban 
cı imiş gibi görüşmek lüzumuna acı 
bir boyun eğişle tahammül ediyordu. 

Bütün bu konuşma sırasında sa • 
mimi ve derin bir sevinç duygusu do
Lturan yalnız bir mesele vardı. Ebedi 
sulh ve evlenme teklifi. Alt tarafı 

ı~endisince o kadar miihim değildi. 
Halbuki Katerin yavaş yavaş. a. • 

limlere mahsus bir çekingenlik ile po 
litikasını anlatırken, oğlu da annesin. 
de kendisine karşı gizli bir sevgi, bir 
şefkat, bulmağa ~alışıyordu. 

Katerln JAnet eden halkın arasın • 
da bir de onu takdis eden birinin bu • 
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lunmasını ve bunun da kendisinin ol. 
masmı düşünüyordu. 

Hatta Katerin dö Mediçi ! 
- Bu kralı da ben buldum. 
Dediği zaman Kont bu sözde ken _ 

disini ilgilendirecek bir şey göreme . 
mişti. 

Ana kraliçenin yüzü o an da sert. 
leşti. Ciddi bir hal aldı. Koltuk san . 
dalyesinde doğruldu. Son ve kat'i bir 
darbe vuracakmış gibi· toplandı. Ye 
karşı gelinmez bir tahakkümü taşıyan 
şivesile: 

- Bu kral da siz olacaksınız! söz-
1erini söyledi. 

Bu söz Mariyyakın üzerinde bir 
yıldırım tesiri husule getirdi. Kate -
rinin, oğlunun varlığından haberli ol
duğunu anlamak delikanlıyı şiddetle 
sarsmıştı. Vücudu ürperdi. Duygula -
rını bir anda ortaya dökmek istedi. 

Oh, her ne olursa olsun öğrenmek, 
annesi olan bu kraliçenin asıl düşün. 
cesini öğrenmek istiyordu. 

- Ben mi •. Ben mi Navar kralı o_ 
laca·1ım ! diye kekeledi. 

Ifaterin sakin bir tavırla: 
- Evet, siz Kont! dedi. 
- Ben öyle mi? Fakat madam be-

nim hiç bir asaletimin bulunmadığını 
unutuyor musunuz? 

- Bu da, sizi asil yapmak için bir 
sebeptir. 

Kendisinden geçen Kont: 
- Madam, madam!.. Hiçten bir 

''arlık vücude getirmek, i•1mi ve şöh -
reti olmıyan bir zavallıyı kraUık dere.. 
cesine yükseltmek için mühim sebep· 
J~r 1:1zımdır. diye bağırdı. 

- Bu sebepleri ben bulacağım. 

Siz merak etmeyiniz Kont. 
- Düşüncemi anlamadınız madam. 

Krallık için aradığ·ım sebep bu 1..;e._,il _ 
dir. Beni kral yapmak için sizi hareke_ 
te getiren sebeptir. Size yol gösteren 
düşüncedir. Ah, madam. Anlamak is • 
tediğim ~ey budur. Öbül'leri benim r.e 
me lazım. Du düşünceyi öğrenme!, i. 
çin, bu dakikayı takdis ederek bu an • 
da sevinçle can verme~e hazmr.ı Baş
metpenah ! 

Kontun bu heyecanı Katerini h::-y_ 
rette bıra1dı. Fakat bir kere dah:ı l.:u 
heyecanı delikanlının hayretine ve. i. 

- Ne lazımgelirse Kont? Sizin i • 
çin bazı düşünceforim rnr demcrı ·ş 

mi idim? Size sunulan bir ikbali ka· 
çırmayınız. Evet, bu anda zihniı ':d 
perişan eden sademe:}; anlıyorum. Si. 
ze teklif ettiğim bu ikbal ne Lad~r 
yüksek olsa bile gene sizin i<:in temin 
edilmiştir. Şimdi benim ö~renm::k 

istediğim mesele, sizi Jan Dall reye, 
bağhyan sevginin derecesidir. Herhal_ 
de bunu öğrenmeliyim. Çünkü Navar 
tahtım boş bırakacak tcşebbüsi.imün 

iyi bir sonuç vermesi için bunu mu • 
hakkak surette bilmekliğim lazımdır. 

Kont bir harekette bulunmak iize
re iken kraliçe tuhaf bir gülümseme 
ile ilave etti: 

- Yalnız unutmamalıdır ki bu te. 
şebbüsüm ayni zamanda Hanri dö Na 
vara başka bir hükumet temin ede
cektir. 

Mariyyak başını eğdi. Başlangıçta 
yeisli ve titrek, fakat gittikçe keder • 
leşen bir sesle: 

- Madam, düşüncelerinizin üze • 
rinde fazla durmıyarak yalnız sor • 
muş olduğunuz sorgulara cevap vere • 
ceğim. Benden, Navar kraliçesini ne
kadar sevdiğimi, kendisine ne derece
lerde fedakarlık yapabileceğimi soru-


