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Venizelos seçimi 
Yeni Yunan kraJlığında eski -
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eumhuriyet«;iler galebe _ "NL 
~almış vaziyettedir ıs;~-ş~~;;ü;;ı 1 ·~1 F"akat eskiden cumhuriyetçi olan ! Seçiminin .. ~ 

kazanıyor 

Venizelistler şimdi krallık rejimini 1 vaz•yeti ~ 
kabul etmiş bulunuyorlar . Fırkalar Reyler 

S On Da k •ı k a Venizeloscular t
80
3C 

Kondiliaciler 
Metaksascılar 4 

Venizeıis~ı;r Çald~ri~çile;ie-birleşiyor 
Atina, 27 (Saat 13,30, telefon 

la) - Venizelos fırkasının Ç:ılda
ris ile birleıerek Kondilis ve A:ka 

Komünistler 12 
Çaldarisçiler 65 
Papanastasiyocular 4 

-······················--··-······-..... -· ····-· 
Samsunda 

Türkiyecle ağaçlar çiçek açıp Kanu nu•anicle kirez ve erik 
Amerikacla soğukt~n ölenler 164 ii bulclu. 

Kış oırtasonda bahar 

yeti§u ... e11 

daıı Teotokis'e kartı cephe alJığı 
:mlaıılmaktadır. 

lkincikanunun sonlarında ol- Tahsin ile bu sabah görüttük P.I• 
inhisar ameleleri mamıza rağmen ilkbahar havası i- ze dedi ki: 
lşlerlnl bıraktılar çinde Yatıyoruz. "- Havalarm ııcak gibneıi yü-

Diğer taraftan, bu sabah çıkan Samsunun lnhiarlar idaresin - İstanbul ziraat müdürü Bay (Devamı 2 incide) 

~d~ıhn~~~u,~ de?lı~b~~~niKi~vi--------------------------
darisle Kondiliıin tekrar birleıerek lan etmitler ve itlerini bırakıp Ço cugıııJ unu D den ı• ze 
Venizeliatlere kartı durmaıını Halk Partisine ve vilayete müra-

tavsiye ediyorlar. caat etmit!erdir. Mesele fU t ekil- • \J •• •• •• •• 

Vaziyet timdilik tamamiyle ay de olmuttur: du•• şt dgun U go run ce 
Arkadatlarından bir kısmının dınlanmıt deiildir. • d 

yevmiyelerine zam 1•pıldıjını du D k aylık ha-mı·ıe annesı e Yalmz ıurau muhakkaktır ki, yan amele, elki re!ılerlni gönde. O UZ 
bütün Ciritte ve Trakyanın bazı rerek kendilerine de zam yapıl - SUnU kurtarmak için 
yerlerinde, Veniselistler kat'I za- muını istemitler ve bu arada bazı yavru 
ferlerkazanmıtlar~ır. Ve~izelo~un münakaıalar ot .. jçin mesele kendini denize attı 
vaftiz oğlu olan Pıatolakıs ıeçım- hsasnıüdür.lüi!e. akşetroiL v_e hB.1 • 

liiüdürlük de iti tahkik ederek bir Bir geoclır yardımı olmasaydı anne ve 
kızı boğulacaklardı kaç kiıiyi İften çıkannak iıte. 

(Difa haberler ikinci say/amızJa) • 
tır. 

. . . . . . . . . . 

.......... -............... .. 
·····-..- --- il 

Çıkarılan ameleler bu karan 
.. __ ........... w .......... - .... --., dinlemiyerek zorla salona gel -

Japonlar Mogv olistanı yutuyor mi,ıer ve inhisar memurlarınm 
sözleri de para etmeyince mesele 

1 ManPuko orduları polise bildirilmiıtir. Polisin ite 
y müdahalesi üzerine bütün orada 

1 K 1 1 tt e çalıtanlar itlerini terkederek vi • 

1
. a ga n} i şga e 1 layete ve Halk Partisine gitmit -

lerdir. Vilayetin önünde toplanan 
, Berlin, 27 (Özel) - Nannkin' den haber verildiğine göre, kalabalığa, vali lıizımgelen ıözle-
J Japon - Mançuko orduları Mo;olistanda Kalganı it1al etmit· • ri aöyleımit ve kendilerine nasihat I lerdir. 
' ederek bu itte ~uçlu olanların ce-
:1 HABER - Bu it1al har~ketinin Japonlarla Sovyet Rus- zalandırılacağını bildinniıtir. 

Yanın arasını açması ihtimali çok kuvvetlidir. Malumdur ki, ö- Ka,abalık bunun üzerine dağıl-
leclenberi Japonlarla Ruslar şi ·mıl cephesinde daima ihtilaflı 
bir Vaziyetteydiler. Ve Sovyet Rus yanın icra komitesi reisi Mo- DUftır. 

Dün alqam üzeri lstinyede bir ı 
facia oluyordu. Yoldan geçen bir 
genç bu facianm önünü alml§tır: 

lstinyede Fuatpaıa yalısında o
turan naldraı lhsarun kansı Aliye 
ile akı yqmdaki kızı Sahure ha -
vanm güzel olmumc:lan istifade 
ederek deniz kenarmc:la gezinti -
ye çrkmıflardır. 

Sahure annesinden biraz ayrıl
mi§, kotmağa bqlamıtbr. Kız bir 
aralık denizdeıki küçük balıklara 
tat atmak üzere eğilmit, bu ıırada 
ayağı kayarak denize düflllüıtür. 

Annesi kızınm sesini ititmiı ve 
etrafına bakıp da göremeyince 
denize düftüğünü anlamııtır. 

Aliye, kızının denizde çırpm -
makta olduğunu görünce aklı ba. 

tmdan gitmif, kızmı kurtarmali 
üzere kendisini de denize atmıf -
tır. 

Fakat Aliye yüzme bilmediği 
gibi dokuz aylık da hamiledir. 
Denizde kızma sarılmıı, o vazi • 
yette suya girip çıkmağa ba,Ia 
Dllfllr. 

Ana ile kızın feryadını yoldan 
geçen izzet isminde bir genç itil
miş, elbisesini çıkartmadan deni
ze atı'larak boğulmak üzere olan 
anayla kızı kurtarmıttır. 

Kadıncağız baygın bir halde 
olduğundan doktora muayene et. 
tirilmiı, hastahaneye kaldınlma • 
ıına lüzum hasıl olmuttur. 

Aliye Haseki hastahanesine kal 
dınlmııtır. " 

lotof geçenlerde Japonların ad~mi tecavüz misakını imza etme-
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il a b e ~ 1 e r h a r b :ıı Llralık bUyllk mUNb•k•mız Finlandlyadan getlrllen 
~ -·--.......... ~.~ .. : .. ~?.; ................ Veni güreş antrenörü 1- J 1 Düın DstanbuDa geUdl ve 

il\. ÜZ Ü fl J V 0 r Ö r • • • güıreşçlleırlmDzle görüştü 
• 

Bu kimdir? ... 
:················································ı 
iTanıdınızsa adını buraya yazınız • 

1 ..;.._:~~B~~~,f.Wwiıllliiılıllı fliiliıM.~ 1·························································1 !j "•ltiı!Pa-~- ... _ L~ bul~ ..... cl"'- v c· . aJ b" .. .. .. l 1 ........ ,._ .... ., ... _____ i 
-.-..ur nureıcutta an ugu ıcıg an ır gorunUf... ·-····•••• --···-·-· .... -···---·---·= 

(Ycuuı 4 üncüclel 

iki kere dünya, 9 kere Finlandiya 
şampiyonluğnu kazanan Onni 
Peti r. e n 'in ~ün bize söy'edikleri 

Yeni gürq antrenorü kendisini karıılıyanlar aruıncla. .. 
~ . ~ '\ (Yaın 11 incüle) 
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Alman - Leh 
mlsakına doğru 

Alman gazetelerin
de böyle bır misakı 
mümkün gösteren 

yazılar çıkıyor 

Leh Dıı Bakanı Bek'in Ccnev . 
reden dönütünde Almanyaya uğ
nyarak Ahnan ricaliyle konuı . 
maıı hakkında Leh gazetelerin . 
den Kuryer Polski diyor ki: 

"Son iki .ene içindeki Alman. 
Leh münuebabna dikkat edenler 
bu münaaebetlerin biç bir devlet 
ale1,bine oJmadığmı görürler.,, 

• • • 
"Berliner Tagblat,, iıimli Al . 

maıı pzeteai de fUDU yozıyor: 

HABER - :Akem po•tuı 

Gramofon yüzünden bir evin 
sakinleri arasında harp çıktı 

Fakat bu muharebede tabanca yerine 
iskemle ve demir eşyalar kullanlldı 

Langada Musalla caddesinde 28 J 

numaralı evde oturan Agop, 
Hampar iıminde bir arkadaıı

nı dün evine ıötürmüt gramofon 
çalarak eilenmeye baılamıılar • 
dır. 

Aynı evin üat katmda da Ceb . 
rail ile oilu Salih oturmaktad;, 
Baba oğul sabahleyin erkenden 
baılıyan gramofon çalma faslını 

öğleye kadar dinlemiılene de bu' kavgaya tutuımuftur. 
faıhn kesilmediğini görünce söy- · Bu kavgaya Agobun misafiri 
lenmeie bqlamıılardır. Hamparla Cebrailin oğlu Salih de 

Cebrailin iri ıeıle aöylenmeıi kanımıı, evin alt katında dört 
gramofon çalanlan kızdırmq, bir kiti biribirlerini mükemmelen 
kere çaldıkları pliiı müteaddit 
defalar çalmıılardır. Bunun üze . dövdükleri gibi ellerine geçirdik-
rine Cebrail in tahammülü kalma- leri demir sandal yalarla kafa göz 
Dllf, aft kata inerek: de yarmıılanhr. 

- Yahu iimrünüzde rramofon Kavgacıların dördü de yaka . 
çalmadınız mı be! demiı, Agop!a lanmı§tır. 

'eılütün gayelerin elde edilmeıi 
için daha birçok uzun çalıtmalara ihtiyaç olu bile, bir Alman • Leh __ ....,,.... _____ ..... ,...._ ... ___ ..... _, _____ ,.... __ _.. _____________ __ 

miaakı, kollektif emniyet hayali Manı·sada da 9 yobaz tutuldu 
pefinden kotan milletlerin bugün-
kü ha1ine kartı her zaman mÜıpet 
bir •urette ortaya çıkabiliri.,, Bunların bir kısmı Menemen mahkumlarıydı 
--~~~~--~-----~~~ 

Küçük antant 
siyasasından 
ayrılmamı• 

ı Belgrat, 26 - Avala Ajanam • 

Çekoılchakyanm Belgrat Se
firi P6litika gazetesine vaki olan 
beyanatında, Şuşnig'in Prag zi . 
yareti etrafında ve C ko ovak . 
yanın guya Küçük Antantın müş
terek ıiyaıaıından uzakla§tığına 

dair çıkan ıayialann tamamiy!e 
saçma olc:hığunu söylemiıtir. 

Prq' daki gÖrüf1Deler eınaıın . 
da yalnız Çekoılovakyanın değil, 
Awaturyanın Küçük Antantla 
münasebetleri de mevzuubahı ol-

m' 'e b ~!ı bulun u"unu ve bu 
keyfyetin Şutnig tarafından da 
p~k .tabii görüldüğünü beyan et · ı 
mııtır. 

Yunanistan da 
seçimi 

Venizelistler 
kazanıyor 

Yunanistanda .eçim devam et
mektedir. Hük6metin aldıjı fev · 
kalide tedbirler aayeıinde çok 
ehemmiyetli bir hadise olm&mlf· 
br. Bütün eilence yerleri ve parti 
merkeZleri kapalıdır. 

Sokalclanla ıüvari, piyade, top
çu ve deniz askerleri müfrezeler 
halinde gemıekt.edirler. Nakliye 
vasıtaları itlemiyor. 

Dün öğleden sonra rey sandık
larına gidenler daha çoğalmıttır. 

Netice salı günü belli olacaktır. 
ihtifal tedblrler niçin ? 

Yum .Bqbakanı Demin:ia ib · 
ti1at tedbirlerin almdıimdan bah 
sederkea, "bazı ukerl phıiyetle
rin inenfaatlerini temin için Kon
dilisle beraber olarak memleketi 
kana boyamak iatiyenlerin hare • 
kitma mini olmak iatediiini ve 
ihtiyati tedbirleri bamuı için al · 
dılmı,, IÖylemiftir. 

lzmirden gelen haberler Anka
radan sonra Maniaada da bir ta
kım yobazlarm yakalandığını bil
dirmektedir. 

Bunlar dokuz kiti olup hepıi 
eıki softa Te hocalardan ibarettir. 
içlerinden bir kıımı da Menemen 
hA d' .. esi dolayısiyle evvelce mah-

Şamlar 
köyünde 

Bir kadın yüzünden 
3 klei yaralandı 

Evvelki ıün BalmköyÜncle, Şunlar 
köyünde Wr bdm meiel•İnd• dola71 
bir kahve halkı birbirine ıinni1t üç 
ki§İ J'aralanrmfhr. fCayp Mldz OD kiti 

kum olmuılardır. isimleri Kon . 
yalı Durmuf, ıarraf lhıan, Dan . 
din ojlu Nevzat, boca Hilmi, ho
ca AbcluBab ve lamail Hakkıdır. 

Bunların hepıi itıiz takımından 

dır. Maniaa Sulh Hakimli. 
ği ilk ıorgulanndan sonra ye . 

diıinin tevkifine karar vermiıtir. 
Mevkuflar ihtilattan menedil . 

mit ve evlerinde yapılan araıtır . 
malarda bir takım füpheli evrak 
bulunmuıtur. 

Hadisen'n mevzii mahiyette ol
duğu söylenmektedir. 

1 ürki,,ede ağaçlar çiçek 
açıp meyve verirken 

Amerikada soğuktan ölenler 
164 ü buldu 

araaında olmuf, tekerci Mehmet ile (Bqtarafı l lncide) _...,_ ....... ~. ~~=~ ~!!t:!1S,~~~~~erl~r&n- Geçen ıene lkinciklnunda ha
~et derecesi nakıı 1,5 a ka~ar 

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

Şirketi hayrlyede 
Müdürle idare 
mecll•I raıaı 
ıet:ifa ettller 

Şirketi Hayriye idare meclisin
de azalar arasında çıkan bazı uok· 
tainazar aynbklanndan dolay l ır.ü 
dür Y uauf Ziya ile idare meclisi rei 
ai Mahmut Nedim iıtifa etmifleTd:r 
Hiuedarlar bunun önüne ıeçmek 
için uğraımaktadırlar. 

idare meclisinin diier azalan 
yakında bir toplantı yaparak yeni 
müdür ve idare meclisi reiıi inti· 
habatı yapacaklardır. Alakadar ar 
bu hususta sıkı bir ketümiyet mu· 
h~faza etmektedirler. 

ler 6084, Çaldariaçiler 4395 re} l 
alnuılardır. Daha bir çok mahal
lelerin verdiii reylerin ıa11mı bit
memittir. Rmn mühacirler umu · 
miyetle Venizeliıtlere tarafdar 
ıörünmektedirler. 

• • • 
Atina, 27 - Yeni haberlere ıö· 

bu ağaçlar lodosa karşı olan yer
dekilerdir. Poyraza maruz olan 
yerlerdeki ağaçlar tomurcuklar~ • 
mamıatır bile ... Havalann hug~n -
kü ııcaklriına bakarak bun-!an 
sonra kıt olmıyacaima bükm~ -
mek dofru delildir. lıtanb•ılda 
Mart ve Nisan aylarında kıt old.a· 
tu da ılrülmüttür. 

Bundan sonra tiddetli bir ıo -
iuk olur1a bugün çiçek açan mer -
valann zarar ı&recelderi muhtık -
kaktır. 

Ekim YUiyeti çok iyidir. Bo!ca 
yainıur yaidıiından bu vaziyette 
endite yoktur.,, 

Bu sabah ruathane ile ıörü' • 
tük. Saat onda hararet derece.i -
nin 14 oldujunu öirendik. Hara • 
ret dUn 16 derecye kadar da çık -
mııtır. Bu sene lkincikinun ay:n
da hararet derecesi uıari t dere
ceye dütmüf. ııf ıra inmem ittir. 

liı bir milli ittihat kabineıi kurul
mallD& aleyhtar olmadıimı beyan 
etmiftir. 

Konclitiı de Venizeloı aleyhta
n partilerin birlikte hareket et -
meıine taraftar ıiriiomiit fakat 
artık norm&I bir idareye avdet et
mek liz11111eldiiini de ilave et · 
mittir. 

Mu ... llfler YUzde kırk dokuz 
Y•lzelletler YUzde kırk iki 

UU_!IDU!ml'· 

Geçen sene lkincikanunun on 

biri fırtınalı geçmiştir. 
Havalar Bursada, Gemlikte. f. 

neboluda, lzmir ve havalisind"! de 
çok tüzel geçmektedir. 

Gemlikte ve lzmirde b\rr;ck 
ağaçlar kiraz vermiıler ve h .. tte 
turfanda kiraz bile satılmıttır. 

Yunaniıtanda da havalar iyi
dir. Hararet derecesi yirmi J,;re 
kadar çıkmııtır. Yunaniıtand11 ~lr
nize bile girenler olmuıtur. 

Amerlk•d• •oluktan 184 
klfl llldU 

Nevyork, 27 - Soiuk dalcıası 
devamdadır. Son üç ıün zarfın.:la 
164 kiti ölmüıtür. Kar fırtınal!.rı 
devam etmektedir. Birçok yo!1rr 
kapanmıı ve nakliyat durmu,tur. 
Hararet birçok yerlerde sıfırdan 

&§ağı 30 la 40 araıındaadrr. 

ğinden nisbeten fazla rey almaıı 
Venizelos aleyhtarlığmdan ileri 
gelmittir. 

Sofull• bir temerkUz kab'ne•I 
kurmaya hazı~ 

Atina, 27 (A. A.) - iç Bakanı 
Triandafilokoı ıimdiye kadar Ve. 
nizeloa partiıinin partiler içinde 
en fazla rey aldıjını söylemiıtir. 
Liberal partiıi batkanı Sofuliı 

kral tarafmdan memur edildili 
takdirde bir temerküz kabinesi 
tefkiline hazır oldujunu söyle · 
mittir. 
KomUn!•tler 12 rey kazandalar 
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Son Dakika: 
Makalle· yanındaki 

Habeşler 
kazandı 

Artık çete harbll'll 
bırakarak toplu 

harbe 
başllyacaklar 

Berlin, 26 - Adisababa --:~P'.1!111 

den gelen bir habere göre Makall• 
vannda J'apılan hüyük muharebeyi.~ 
betler kazanmıılardır. Artık bu'arJP"' 
çete harbini terkederek büyük k~ 
lerle ltalyanlara yüklendikleri IÖ~ 
yor. Röyter aytannın aldıiı h ...... ~ 
re Ha· ı 1ler yeni bir muharebe ~ 
mektec:Hrler. ltalyan kuvvetleri de I' 
riye doğru top!anmaktadırlar. 

Kalb durmasından 
bir UIUm 

Kum.kapıda Yeniçeriler caddf'.' 
ıinde yaya kaldırımda yüriiy-.S 
bir adam ansızın fenalaımıt, f8 
re düterek ölmüıtür. 

Bir adamın öldüğü K~ 
kara!ıoluna bildirilmif, zabıta ~ 
murları hemen belediye dokto 
nu haberdar etmitlerdir. Cdf/t. 
muayene edilmit, kalbi durd 
için öldüğu anlaıılmııtır. 

Ozeri aranmıf, üç tayyare 
yango bileti ile bir hüviyet cU. 
danı çıkmııtır. Cüzdanda t 
doğumlu tatçı Muıtaf a oğlu 1 
him olduğu yazılıdır. 

Ceset morga kaldırılnuıtır. 
~ 

vagonun kurtun lehimlerini .ö 
rek iki paspas çalmışfardır. Hı 
11zlar kaçarken yaka 'anmıılard 
Marmara Hasanı 

marifeti 
Ga!atada Y enicami mahalle•" 

de oturan Kazım, N~..atibey caf 
desinde otunırken duvarda 
bulunan paltosunun cebinde~i 
liraıı çalmmı§tır. 

Marmara Ha,an,a arkadaıl• 
rından Namıi ve Rıza yakaı.d: 
mııtır. 

Yangın 
Beıiktaıta Ortabahçe soka~ 

da poıta memuru Nazif n evin~ 
yanım çrkmıı, çabuk tönd.. · 
müıtür. 

A§ır yaratandı 
Ka::ımpatada Camiikebir ~ 

haUea;nde Mesçit ıokajında ~ 
ran 60 yatında Avram apteıh 
ye girerkeıt ayağı kayarak dit 
müı, ağır surette yara!anmıt, 
tahaneye kaldırılmııtır. 
Parası çalındı fi. 

Tahtaka!ede Haıırcılar cad 
sinde bakkal Sırrının yanınd• 
lıtan Bekir:n cebinden 833 
ıu Mehmet ve Rı2a isminde iJd ..ıJ 
ti tarafından çalınmıı, hır~· 
yakalanmıtlard ır. 

Seçim ne yolda gidiyor ? 

Atina8an ge1en haberlere ıöre 
seçimde ~mdiye kadar alman ne
ticeler V enizeliatlerin birinci, Kon 
diliaçilerin ikinci ve Çaldariaçile
rin ü;üncü ıeldiiini bildirmekte
dir. 

re partilerden en çok mebuıluk 

kannanlar Venizeliatlerdir. Bun· 
tar 125. 130, K.ondili.çiler 70 • 
80, Çaldarieçiler de 60 • 65 me • 
bualuk kazaNNtlardır. Kat't ne • 
tice henüz malGm delildir. 

Yunanlmnda ••ollnden eonra 
temerklz kallln••I kurulma• 

muhtemel 
Atina, 27 (A. A.) - Batbakan 

Demircia krala intihabatın netice
ıini kat't rakamlar mal6m olduk

tan sonra bildirecelini 18ylemiı · 
tir. 

Atin&, 27 - Şimdiye kadar ma-
16m olan neticelerde Venizelistler 
bütün reylerin Jiisde 42 ıini, Çal
dariı ve Kondilia taraftarlan yüz
de 48 unu, diteı partiler de yüzde 
dokuzunu kazanmıılardır. 

Venizeloı aleyhtarı partiler en 
fazla Teaalyada ve eski Y unaniı
tanda rey almqlardır. 

Londra, 26 - Yunan seçiminin 1 .,,,,. 

en ıayanı dikkat ciheti komüniıt

• .._. •••lllt aa11lnwn1t o · 
lan ~. ıimdiki lıa1de tu ka-

d•• 

lerin 12 yer kazanmuıdır. 
EIJaeriyet kazanmıı olan Veni-

Kondlll• neden kazanıyor 7 zeliıt parti ıayet muhalefet parti-
Atina, 27 (:A. A.) - Kondiliı · leri birletirae hükumet batına ıe· 
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~oa: •• •• •• 
~Ht IJO:E"fU~: -
Şıır zabntaso 

ı ~Jı&a~ 
-ne d.ü~? 

t 1~0rı ıelen Ulus gazeleısindc 
t~ 1~ Rıflmun olduğunu tahmin 1 Ecnebi iun ıu yazıyı okudum: 
u E:ıkiclen bWle bir Reisiqfuara mektelerde 
t~dı; lngilterecle tiir büyükle· 

~ rıtle~ birine imparatorluk şairi yapılacak tetkik 
~"'•iini büiyoru:z. Fakat Japon· 
" IGrQ)'lncla bir Şiir Bakanlığı ol- Tal ebenin ders ve 
~~ .b~ı:nem siz ~e benim gibi ahlAk sevlyelerlnl 

le~ ~f1tryorsunuz. araştırmak tan ibaret 
6i ""11111 Matarıo'nan Japon ede-
fi~ laaltkrnclaki aerinde aöyle- kalmamalıdır 
•il,.. •öre en eaki zamanlardan Kültür direktörlüğünün bugiin-
~İ1e kadar, imparatorluk ıara- lerde, yabancı müteplerde yaptığı 
.t!~do bir Şiir Bakanlığı tJardır tetkiklerin ne kadar yerinde olduğunu 
"1 ._ ___ L •• w k söylemeğe Hizum yok. Yalnız müfet-
"'-• "'--mUR veya fUr çagırma 
·oqe- • J el k tişlerin buralan tetkik ederken '118de 
~' aponlar arann a pe talebenin ders ve ahlAkt e.sviyelerini 
fil .. ır. Y alna malumatlılar rle- değil, mektep idarelerinin talebeye 
d~toyle böyle adamlar araaında i)i bakıp bakbadığını, iaşe ve ibateleri
fıır.. 6ırnu yapamıyan kimıe vok- nin nasıl tl'min edildiğini tetkik etme

~llih Rıfkı, bu vaziyetle bizim
"-

1 ~ukayese ediyor. Bizde, :loğ· 
~ dibiist yazı yazmasını becere-
dı:ı:deti bir ihtisas aahibi sayıl 

ı söylüyor ve ilave ediyor: 

0:,: okuma buhranından değil 
ltQ Q zevki yoksulluğundan fi· 
~ hf etmeliyiz. Çünkü, kala ku
fe,:rntuzıın temelinde eclebiyat 
r ~ti yoktur. Kitap bize ci-

«ll'Q k-.z· b'l d' .. .. l'fd "".T'ı vere ı ıey ı, tutun mas-
l~ Utttzın onda biri ile her yd bin
ol ee eıer netreclebilmesine aebep 

llrdui. 

2:ii Biitiin mekteplerde, bütün ıö
~ dikkGt ediniz, mühen:liı ve 
. •ncm1r mektebine kadar 1.ep· 

••nde • • il ' •Yi )'cuma rJe iyi lıona•ma 
~~:-ı~~Gfı öğretmek bQflıc.2 tJa· 

etinaİaden olmalrclır. 

leri lazımdır. 
Diğer1erinin nasıl olduğunu bil

miyoruz, fakat bugUn TUrkiyenln en 
pahalı mekteplerinden biri olan Kadı
tcöydeki SenJozef Jiqc.c;i bu hmnısta ha
kikaten miif ettişler tarafından srkı 
bir tetkike muhtaçtır. Bu mektep lt•yli 
ta1ebe.qfnden bir ayda 45 lira Orret 
almaktadı1', buna mukabil'- talebele-
1in söylediklerine göre - verilen ye
mekleri hJc kimse yememektedir. MU-
1ema diven verilen nohut ve fMUlyele
rin kurtlu ,.e oek fena ıli~miş olduğu
nu mektep mlidfırüne şlkhet etmek 
istiven bir kar talebe mektenten df P
lomasız cıkarrlmak tehdidi karsısın
da kalınca tabiatite susmak mecbnri
yetin de 1<., lmı!'llardrr. 

Burada leyll bulunanlar kırk bes 
liradan bacıka. harfe-ten yemek tedari
ki tein ayrıt"A 10-t!l lira da masraf yap
tıklnnnı s<h·temektedfrler. 

Bu mzh·etln kUltür direktörlüffn 
ce nazan dikkate alınacağını Umtt e-

Bizde de. •• " ~ ~ _,,._._ .. _ .• _ .. _" _________ _ 

r,.._ 4jn• aalcın, bi•de bir tiir ba· Veni Sivas •aylaVI 
l,n~·ı~ınık~rularak, ınuela Sul- General Akif seçlldl 
tll~ffuera '.ga y ~hya Kemalin ve Ankara, 26 - Cumhur:yet 
~ •. •lefet lrderlığine Nazım Hik-
---ıı f ı Halk Partisi Genel Sekreterliğin-~d 11 a an getirilmesini tavr.iye 

eceiimi sanmayın. den: 
Na Bot olan Şivas aaylavbğına Par· Ll zarımda, bunlar ordusuz · 

q lllı k timizce namzet gösterilen em~Uı 
l\i bü ~. ~mandanlar :rUdir ... J..la- General Akif Oztekin oy birtifle 
......_ Yük ısyanlarda, jğtİfaf l:ırdl\, . . . 
l· 19] 7 de Rus d ld ~ . seçılmııtır. .111 ya a o ugu g1-

- ordular d w 1 il --------------
l)l'tad . . . agı ır, genera er Ge~en yıl lstanbula 
~ a ııpsıvrı kalır ... Ve ort-ı!ık-
,ı: •li. ıili.lıJı baııbozuklar doleı.- 26895 seyyah gelmlş 
)•~ Bız.de de tiir vadisinde ~ r.ıı 935 senesi içinde limanımıza 
-ııı bır vaziyet vardır. 54 seyyah gemisi gelmiıtir. Bu 

11) ~İkıasız na1'alar ortalıkta :-.ı.n- gemilerden OD biri Alman, OD Ü• 

~: tünde bir çıkan k:j ·:ik çü İngiliz, biri Felemenk, üçü l -
l'\d \lrler, bir tiir kitabından zi- talyan, biri Yugoılav, on dokmu 
)0p e lat beyannamelerine be11zi- Bulgar, ikisi Norveç, biri Fransız, 

j biri Yunan, biri Polonya bayrağı-
tiQ.:nyadaki tiir bakanJrğ,n~ i- nı taıımaktadrr. 

.._ B: Bu vapurlarla 2574 Amerika-
~ •zde de bir tiir polis müdü- Iı, 3644 Alman, 591 Fransız, 113 
l~ top~ur eb~, zabıta kötü §.tir- Holandah, 3395 lngiliz, 702 A-

sa ... • dıye düşündüm vusturyalı, 23 Lituvanyalı, 7 Ka-
~ (VI • NO) nadalr, 534· Jsviçrefi, 44 lıpanyah, 
11lp kahvede 159 lsveçli, 4 Brezilyalı, 82 Bel-
~~- mektep çikalı, 1080 Polonyalı, 19 Yunan· 
-cQkları yakalandı lr, ıı Filist;nli, 5 Suriyeli, 8 Mısır· 

ihracat maddeleri 
kontrol edilecek 
Yeni kanun projesi ihraç 

mallarına halel getirmiyecek 
tedbirler alacaktır 

Ekonomi Bakanlıiı hariç piya. { 
salarda her ne tekilde olursa ol
sun Türk ihracat mallarının itiba
'nna halel getirilmesine meydan 
vermemek için bazı tedbitl~r a -
lınmasmı lüzumlu gömıüt Ye bu
nun için de bir kanun projesi ha
zırlamıftır. Bu kanun projesinin 
adı "ihracat maddelerin;n kontro· 
lü kanunu,, dur. Şimdiye kadar bu 
yolda mevcut bir (meni teftit ka
n~n bu kanunun hükümlerini ta
mamlıyacaktır. 

Yeni kamın projesi yakın-

Plaj sevenlere 
müjde 

Bu sene Florya ve 
rDrDkall plAJlarına 

kolay gidilecek · 
Akay idaresi bu yıl yaz mevıi· 

minde balkın aayfiye yerlerinden 
ve bu ıünün medeni bir ihtiyacı 
olan plij ve banyolardan liyıkile 
ve zabmetaiac:e illifadelerini te • 
min için bir proje buırlamıfbr. 
Bu projenin tatbikmdan sonra 
halk bu ıibi yerlere gitmek için 
kolayca vapur bulabileceldir. 

Öirendiiimize göre Akay ida
resi bu yaz biri Floryada diğer i
kisi adalarda olmak üzre üç yeni 
iskele tesis edecek ve her üç iake. 
leye en seri vapurlanm tabıiı e • 
decektir. Bilhaua Floryaya deniz 
yolile kara yolundan, yani timen. 
diferden daha aüratli gidilmesi -
nin teminine çalıtılacaktır. Buse
ferler yalnız köprüden değil ayni 
zamanda Kadıköy ve Haydarpa • 
tadan da yapıJacaktır. 

Akaym elinde bulanan yandan 
çarklı Halep ve Bağdat vap~rlan 
adalar arasinda itletilecektir. Ye
ni ada iıkeleleri biri Yükali p)i.. 
jmda ve diğeri adanm arka cihe
tinde olacaktır. Bu suretle iıteyen 
bir yolcu bu iskelelere çıkabile •. 
cektir. 

h, bir Sudanlı, 19 lrlandah, 28 
Danziili, 1607 ltalyan, 79 Oani • 
markalı, 4 Norv~i, bir V enezo. 
eilalı, 1688 Çekoslovak, 80 Y ucos 
lav, 4 Finli.ndiyab, 2 Eatonyalı. 
3 Japonyalı, 7 Arjantinli, 25 Ro.. 
manyalı, 92 Bulgar, 3 Cenubi A· 

da kamulaya verilecektir. Diier 
taraftan muayyen ihrac maddele
rim;zin ihracını tanzim eden ni
zamnameler gibi n=zamnameler, 
gene mevkii meriyette kalacak ve 
diğer rhracat eıyasınm ihraç prt
larmı tesbit eden ve kayıtlandıran 
nizamnameler yapılacaktır. 

Bu suretle dıt ticaret politika· 
mızın muhtelif anlaımalarla ha· 
zırladığı müsait plasman imkan -
larmm herhangi bir tahıs veya 
firma tarafmda bozulmuma 
meydan verilmiyecektir. 

Nümune 
hastahanesi 
Haydarpaşa asri 
hastahanesi bir 

şubatta hasta kabul 
edecek 

Hayclarpaıada kurulmakta o· 
lan url nümune hutahaneainin 
ancak martta açılabileceği umul· 
makta idi. Fakat Saflık Balcanb. 

. ğı lstanbulun ırbhl vaziretinin 
mevsimlere göre aldığı vaziyeti 
gözönünde tutarak bu yeni hasta
hanenin l tubatta behemehal a • 
çılmıt olmunu atika:'arlara bil
dimıi91ir. Bunun için Sağlık Ba • 
kanlığı genel ispekteri Fuat hu· 
tahanede tetkikler yapmııtır. 

Haydarpaıa haıtahanesinin 
her nevi sihhi malzemesi tamam
lanmıı bulwımaktadır. Hutaha • 
nenin timdilik hariçten tedarik 
edecek bir ıeye ihtiyacı bulunma• 
maktadır. 

Hastahanenin doktor ve hem -
tire, asistanlar kadrosile diğer tq 
kili.tı da tamamen yapmıftır. 

Yalnız yapılmakta olan intaat he
nüz bitirilememiıti. Şimdi alınan 
emir üzerine hastahanenin ıubat 
batmdan evvel veya n:ıhayet 1 fU· 
batta hasta kabulüne baılayabil -
mesi için geçeli gündüzlü, çalıtıl· 
mağa ba9Janmıtbr. 

merikalr, 6 Avusturalyah, 7 Kü -
balı, bir Çinli, 6 Portekiz, bir (). 
ruguvaylı ki, ceman 17280 aeyyah 
gelmiftir. 

Bunlardan batka muhtelif yol-' 
larla da 9615 aeyyah daha gelmit
tir. 

l t !:::da Me.çit sokağında 
~~!..ah::.:~ıtaı.:::: 1( Ş E H R İN DER DL E R İ }' 
~~dıltrcuk.~annm burada oyuıı --
Cıaıtı.rı kil~ gorUlmüttür. Ufak ~o ,_-----------------------~ .. _..__.,. ___ ...,. ___ _ 

ş~··in•aı ... M.,.ıutya- Yüz yirmi beş dilenci! 
Bir okuyucumuz yuıyor: 

~~l~rrn da adresleri tespit 
lltı tar._( endileri zabıta memur
Jfıl'elt a ·ı "'1 ~an evlerine gönderi • 

ı e erıne t ı· d'l • • il es ım e ı mııtrr. 

b 8&b h a.. 8 ki yangın 1 
~~ l&at dokuzda Mah . 
d"-dan • Kiirkçü hanının bir o-
'fıııd.:a~n çıkmı,, itfaiye 
~iiM.:: •ırayet etmeden sön • 

İstanbul sokaklan ne ise, son gilnlerde dilencilerden 
bir hayli tcmil:lcnmiı gibi görünüyor. Fakat, bil: dün bir 
cenaze ite Edirnekapı dıpr11ındaki mezarlıklara gittik. 
Tesadüfen oraya bil:imle birlikte bir cenaze daha gelmİftl. 
Her iki cenaze birbirlerinden üçer dakikalık mesafelere 
gömUlilrken gene her iki cenazenin başına birer karca ıO. 
rüıU gibi OtUıen dilenciler ~SlUler gömtildftkten 1onra bu 
cenaze sahiplerinin etrafını sardılar. 

Size yemin ederim ki, mezarlıktan Edimebp;.mdaki 
hanla:nn 6nilne gelinceye kadar kadınlı erkekli, çohıldu 

çocuklu, sağlam, sakat tamam yilz yirmi beı tane dilenci, 

saydık. Bunlardan aayamadıklarrmız da caba 1 Bu kadar eli. 
!encinin anamdan yakayı kurtarmaya çabpnlann vay ha. 
tinci 

Cenaze olmadıiz nmanlar bu dilencilerin hemen yan. 

il oradaki bUyilk yoıun kenarlarına diziliyor, yolculara av. 
le 11rnafIYorlar ki, birçok kimseler bunlann aırnaıılıkla • 

nndan oradan geçemiyor 1 

--~"'· 

O zaman bir arkadaıJa ben merak edip bir kenara çe. 
kildik. Sonradan birbirine karı§ıp cenaze sahiplerini de fa· 
ıırtan bu iki ıürilyU saymaya batladılc. · Buna nuıl mUaaade ediliyor?~ 

Eczahanelerın 

bugQnl<O -yazıyetı 
~ 

Burhan Felek, ecza.hanelerden tikL 
yet ediyor: 

Gazetelerde okuduk. ben de §&haca 
soruıturdum ve öğrendim ki, ecza de. 
potan cır hususi emirle 9chrin iıJek 

caddelerinden kaldınlarak hücra sokak 
!arda ban içlerine nakledilmif. Tek halle 

oradan ahşvcrlt etmesin de cezacılar 

zarar cımesin diye. 
Depolann böylece han kötelerine 

ve balkın uğrayamıyacağı yerlere ıO. 

riilmcsile eczaneler ikinci defa olarak 
bir himaye lütfuna uğruyorlar. Bunun 
birincisi eczanelerin tahdidi ve eczacı. 
lığın gedik haline getirilmesi idL 

Eczanelerin tahdidi sırasında ne et. 

kilik, ne sermaye, ne ilmi kıymet na. 
zan itibare almmamıı ve bu iJ gelip 
güzel yapıtmııtır. 

Bil:ce tahdit. eczanelerin biJAJdı da. 
ha serbest çalıımalanna. vefula 
para almalanna ıebep olmaktadır. 

tllç fiatleri , eczanelerin tahdidin. 
den ıonra büsbütün artmııtir. 

Burhan Fe!ek. ba tedbirin aözde ld. 
lenin önüne ıeçmek için yapılcbjml 

kaydettikten sonrat 
Eğer eczanelerin hile yapıp yapma. 

masrnm önüne yalnız tahdit ile geçile. 
celr aan~yoraak çok aldanmıt olul'US4 
Sıkı bir kontrol olmadıkça bu hile her 
zaman varittir. Ve bil:im birçok tam. 

dıldanmu: ayni reçeteyi ıu ve bu e:za. 
nelerde yaptırmak ıuretilc muhtelif ne. 
ticeler aldıklarını söylemektedirler. 

Muharrir, bu tahdidin ıedik usula. 
ne yol açtıiını anlatıyor: 

Bugün en tcnçük bir eczanenin bot 
olarak bava parası ı O bin lira tutmak.. 
tadır. Beyollu gibi yerlerde bu para 
20 bin, hattl 30 bin liraya çıkıyor. Vak. 
tile gedikler de böyle tecssils ctmİ§ ve 
re9mt senetle tasarruf edilir şekle gir. 
mişti. Şimdi de cezacı gedikleri bu ba1. 
dedir. Bu 10 bin, 20 bin, liranm faW. 
iıı tabi! biz, yani halk verecektir. 

Burhan Felek fU neticeye nnyor: 
Depoda satılan ilaçla eczane fiatr 

arasmdaki fark o kadar coktur ki halk 
ilk gUnlerdc ayağının altından cekilen 
depolan yine arayıp bulur ve iI4rTJ11 

oradan alır. CünkU bunu ekonomi ka. 
nunlan emreder • 

* Musoıını 

ve Napolyon 
Velit Ebüzziya, Zaman aazetetİllİll 

bat makalesinde, Muıaolini iJe NapoL 
von Ponapart u.ında mü ....... tl• 
buluyor ve lqilizlerin er seç MullO&.. 
niyi de alt edeceklerini yazıyor. 

MUsyü (Muaolini) bütün azametine 
ve kibrine rağmen , nihayet İngiltere 

ile uyuımağa mecbur olarak yerinde 
kalacak mıdır, ve yahut tahmin ettL 
ğimlz gibi, izzetinefsi galip gelerek 1 • 
nadında devam ile njhayet, ağır §Crait 
içinde sukut mu edecektir? Bunlar hak.. 
kında kehanette bulunmağa blkıpcak 
değiliz. Bmm muhakkak olarak bildL 
fimlz birıey vana , o da Habct işinde, 
tngiltcrenin gayesine varacafıdıt 1 

Burada dikkate çarpan, Velid Ebüz. 
ziyanın. tngiltereve adeta miıtik bir 
lcuvvet Mfeditidir. Mademki tarih.. 
ten mi.at göaten1iyor. Nice "nmnafhip 
Annada,, lar yenilmiıtir. Nice "Efraai. 
veblerin aaray~annda. ba,.lrutlar nöbet 
boruıu çalnııfbr.,, 

Makaadmuz, Mu11olini galip gele. 
celc demek deiif dir. Bizce de galehe 
Uluı'ar Kurumu cephesinde lnJ,. ... Jc:tır. 
l.iııkin, sadece l~tereye fevkattı-lıiimll 
bir nazarla balcılmaımı dofnı bulma. 
dık. 

Kayı o 
~ğahamamı sokağında siyah 

ipek kordon üzerinde iki elmu 
bulunan bir bilezik kaybolmut • 
tur. Bu familya yadigi.mıı bulup 
latanbulda Ankara cadc'es·nde 
Anadolu Ajan111nda V;•ati~'!' ... etf. 
rene büyük bir mükifat verile .. 
cektir. 



HABER - Ak,am postası 

Fransız 
kabinesi 

Habeşler ağır zayiat vermekle beraber 

..... avalln siyasasını 
mı t:akip edecek 

Flanden Lavalle 
tamamen ayni 
fikirdeymiş 

Birçok Italyan 
Yeni f r:tn&r:z: Dış İtleri Ba\kanı

nın Demokratlar Birliği kongre . 1 

ainde Terdiği beyanata bakrlına, 
bugün~ü Fransız siyasasının dün
künden pek farklı olmıyacağı an
latılıyor. Zira yeni Dış Baltanı 
Flanden, Milletler Cemiyeti çer -
çevesi içinde müı terek emniyet 

mevziini .elegeçifdi 
ıtalyanlar takviye kıtaatı 

getirmek nıecburiyetinde kaldılar 
Harrara hücuma hazırlanıyorlar 

ıiyaaaaına devam edeceğini söy . ltalyan bombardımanlarında 
lemekle beraber eski Bat ve Duı 

500 kadın ve Çocuk 250 hayvan öldü 

Bakan Lavalin yolundan ayrılmı ~ Şimalde, ltalyan orduları nez-
yacağım ilave etmi~t ir . dindeki ~öyter muhahik·inin verdi-

Flanden, Lava! ile tamamf'n ay. ği haberler Habeşlerin ağır 1ayi
nı fikirde olduğunu , aralarında at vermelerine rağmeıı birçok 1-
ıhiç bir zaman ihtilH çıkmadığını, talyan mevzilerini zaptettiideri 
ancak kendisinin usule veya bazı yolundadır 
noktalara müteallik farklı görüş- Salahiyettar bir Habeş ş~hsi-
leri olabileceğini anlatmıştır. yeti, Röyter ajansının Adisababa-

Flanden'in başkanlığı altında daki muhabirine, Makalle şehri-
toplanan Demokratlar Birliğinin nin mukadderatı bir terazi kefe-' 
kabul ettiği bir takrirde Fransız- sinde sallanır vaziyette olduğunu 
lan vahdeti :ve dünya sulhü için söylemiştir Buna mukabil !tal
yapıp ettiğ i işlerden dolayı Lavale yanlar da Habeşler gibi Şimal cep 
teıekkür edilmel.tt edir. besinde r.ıuzaffer olduklarını ve 

Kabinenin vaziyeti 

P~embe günü top!anacak o 
lan Franuz Parlamentosunda ya
pılacak müzakerelerin yeni hükfı. 
met aleyhine çıkacağı zannedil . 
memektedir. Bununla beraber, 
mücadelenin çetin olacağı tahmin 
olunuyor. 

Makalle .çin yakın bir tehlikenin 
tamamen ~ail olduğunu bildiriyor
lar. 

Röyter ajansının Adisababa -
daki muhabiri, Habet devriyele 
rinin Makalle etrafındaki siperler 
arkasında, her an balyan müfre -
zelerinin çıkmasını bekledikleri -
ni bildirmektedir. Her iki taraf 

Ha san Saka da hayatlarını hiçe savmaktadır. 
Ekonomi konseyi Röyter ajansının İtalyan şi -

hakkında mal orduları nezdindeki muh'-,: -
lza h~t verdi ri, . Makalle bölaesinde üç iÜn 

Balkan andlaşmasınm ekonomı -aUren-muhan:bc 1ualı.l..ımla •ı•i• 

konseyi top{antılarına iştirak e . daki tafsilatı vermektedir : 

den heyetimiz, dün şehrimize dön Muharebe nasıl oldu ? 
müştür. 

Heyet başkanı Hasan Saka ga

zetecilere verdiği beyanatta, top
lantıların bi-r hafta sürdüğünü ve 
konseye Romanya Dış Bakanlık 

müsteşan Savaladuleskunun baş
kanlık ettiğini söylemiş ve demiş

tir ki: 
"-Görüpnelerde evvelce alınmış 
olan kararların tatbiki meseleleri 
konuıulmuştur. Toplantıda ayrıca 
antanta dahil Balkan devletleri a. 
raımdaki ticari münasebetlerde a· 
ra ııra çıkan mütkülitın neden i
leri geldiği ve bunları mümkün ol 
'duğu kadar ortadan kaldırmanın 
çareleri görüşülmüştür. 

Konseyin münakale komisyo . 
nunda şimendifer, deniz nakliyatı 
için nisanda lstanbulda bir top . 
lantı yapılması karar altına alm
mıftır. Turizm meseleleri de bu 
komisyonda görüfülmüş ve bu 
meseleye ait program ve nizam . 
namenin gelecek içtimada kat'i 
ıeklini almasına karar verilnıiş ve 
bu işlerle uğraşmak üzere bir ko
mite seçilmiştir. 

Konseyin içtimaı çok samimi 
bir arkadaşlık havası içerisinde 
cereyan etmiştir. Romanyada bi
ze gösterilen misafirperverlik, ar

kadaşlık ve dostluk bizde unutul 
maz hatıralar bırakmıştır. Bu mü
nasebetle gazetelerimiz vasıtaıiy
lc Romanya hükumetine, Roman
yalı meslekdaşlarıma ve Romen 
milletine teşekkür et.meyi bir borç 
bilirim.,, 
----·--

Birdenbire 
fenalaşt:ı 

Pavli adında 75 yaşın:la ihti . 
yar hir adam yolda giderken b ir
denbire fennlaşm ı~ . r e:-e dü~ml.İt· 
tür. Pavli hastnhancye kaldırıl · 
mııtır. 

Ras Kananın kırk bin kadar 
neferle Makallenin yirmi kilomet
re kadar batısında T embiene gir
diğini öğrenen İtalyan kumandan
lığı, bu kuvvetleri muhasara •de
rek kat'i bir harbe tututmak üze
re İtalyan kuvvetleri a-öndermiş

tir . 
Maka.ilenin batısına giden bu 

kuvvetler aüratle düımanı vur -
muşlar ve onunla temas etmişler -
dir. Ras Kana yegine çarenin 
ilerliyen bu İtalyan kuvvetl~rini 
çevirmek olduğunu görmü9 ve or -

dularınr halyanlarla göğüs göğü • 
se bir savaşla imha için emir ver -
mi!tir. Siyah gömlekliler 21 ki. -
nunuıP.nide bütün gün tehevvürle 
ve kahramanca savaşmışlar veni
hayet çemberi yarmağa muvaHak 
olmutlarsl\ da pek ziyade zayiat 
vermiılerdir. 

22 kanunusanide Ras Kassa 
ihtiyatı elden bırakarak adamla -
rını ltalyanların önünde toplamış 
ve genel bir hücum emri vermiş -
tir. Habeşler bütün gün üstüste 
hücumda bulunmuılar, fakat top
çu ate,inden kurtulan muhariple
ri mitralyöz ateşi altında ezi1miş
lerdir. Ağır zayiat vermele,.ine 
rağmen, Habeşler yilksek kuvvei 
maneviyele~ini mu haf aza etmiş -
ler v~ 23 kanunusanide, bitmez 
tükenmez görünen Habet askcrlP. • 
ri mütemadi hücumlarla İtalyan 
mevzilerini ele geçirmişlerdir Bu 
arada İtalyan kumandanlığı, sa -
vatı hafifletmeksizin, alelacele 
takviye kıtaatı göndermiş ve bun
lar terazinin kefesini ağır bastır
mak için tam vaktinde yetitmit
ferdir. 

ltalyanlar, Takkaza nehrine 
do~ru cebri yürüyüşle ilerliyeu 1-
talyan sağ cenahiyle timdi bütün 

Muıolini zecri tedbirlere karıı ko yabümek için halktan böyle baç 
ve altın topluyor ..• 

cepheyi takviye ettiklerini ve Ha- ı 
beıJerin küçük aavaı uaulJeriyle 
ltalyan hatlarını geçmeleri imka
nının artık önüne geçilmiş oldu
ğunu söylüyorlar. 

ltalyan uçakları faallyette 
Röyler ajansının Harrardaki 

muhabiri, iki ltalyan uçağının 
dün Deggaburu tekrar bombardı
man ettiklerini bildiriyor. MalUın
dur ki, Raı Naıibu karargahım 
bu fehir civarında tesis etmittir. 
Uçaklar 2500 den fazla bomba 
atmı~larsa da yalnız otuz ki~inin 
öldüğü kaydedilmektedir. 

ltalyanlar Harrara hUcum 
edeceklermlf 

Aden, 26 (A.A.) - İtalyanla
rın Haradighet yolu ile Ado'dan 
Kuareh' e doğru ilerlemekte ol · 
dukları öğrenilmittir. 

1 tal yanların pek yakında Har
rar üzerine bir cephe hücumu ya
pacakları, bu hücumların taliye 
bakımından pek büyük bir ehem
miyeti olacağı, çünk ~· Allatıı'yn 

doğru ilerlemekte olan General 
Graziani'nin kuvvetlerinin sağ ce
nahını her türlü tehlikeden kurta
racağı sanılmaktadır. 

Dumdum kurfununu ltalyanlar 
kullanıyormuf 

Habeı hükumeti, ltalyan hü -
kUınetinin 17 kanunusanide mil 
}etler cemiyetine çektiği telgrafı 
yalanlıyan hir tebliğ neıretmittir. 
ltalyan hükômeti bu telgrafında 
Tigrede §İmdiye kadar 1358 adet 
dumdum kurıunu bulunduğunu 

bildirmekteydi. Habeı hükumeti, j 
İtalya hükUnıetinin bu kurtunları 
her halde timal cephesindeki mu
harebe meydanlarından toplama
dığını bildirerek diyor ki: · 

Süveyt kanalı idaresinin ata -
tistiklerine göre, bu dumdum 
kurıunları 25 haziran ile 25 k&nu· 
nuevvel arasında bizzat ltaly"l ta
rafından Doğu Afrikaaına geçiril
miıtir. Yekunu 400 bindir. 

Habeı hükUıneti, şimdiye ka · 
dar 388 vapurun Avrupaya cem -
an 35.627 yaralı naklettiğini id -
dia etmektedir. 

İtalyanlar bunun için kanal 
kumpanyasına bir buç:ık milyon 
İngiliz lirası aeçme ücreti ver -
miştir. 

ltalyanların zabit zayiatı fazla 
Milano, 26 (A.A.) - G21zeta 

del Popolo gazetesinin süel mu
habiri timal cephesindeki 21 22, 
23 kanunusani hadiseleri hakkın-

da diyor ki: 
İtalyan kumandanlığı, dü~man 

ileri hareketini durdurmıya ~e Ha
beıler tarafından hazırlanan ta
arruzun önüne geçmeye muvaf
fak olmuıtur. ltalyan zabitleri a
rasında nisbeten fazla olan zayi
at, zabitlerin emsalsiz bir aecAatle 
kendilerini feda ettiklerini göster
mektedir. 

Tayyareler durmadan bomba 
yaldırıyor 

Bir Habeı tebliği, İtalyan uçak
larının Sidano bölgesini durmak
sızın bombardıman etmekte olduk 
larını bildirmektedir. 

İtalyan uçakları bilhaasa bu
radaki açık şehirleri bombardı -
.man ediyorlar. Geçen hafta zar 
fında İtalyan bombaları, 500 ka -
dın ve çocuğu ve 2500 hayvan' öl 
dürmüıtür. Bombardıman devam 
etmekteyse de askerlik bakımın -
dan hiç bir teıir yapamamakta -
dır. 

HABE ~ 
Çıktığı yer : · Kuruluş tırlhlı 

Ankara caddesi 11 ı ık kan u rı 
husust daire 1931 

ISTANBULDA EN ÇOK SATI .. ~ .. 
HAKiKi AK.AM GAZETE __,, 

logl ı terede Sektzı11el 
Ed vard tahta 
çıktıktan sonra 
Sekizinci Edvardın tahta çı~ 

çok nazik bir zamana, İngiliz rnilletıdll" 
mühim kararlar vermtk Uzere buıurı, ııl 
ğu bir !na tesadüf etmektedir. ~ e,, 

kralın İngiliz siyasal hayatile dab• ;at 
kından alakadar olması ve bazı kararl)lr 
da müessir bir rol oynaması çolr rP 
temeldir. 

Kral sekizinci Edvard tnıiliJ iılY,. 
parato:luğu teşkilatını, onu alakad•~,. 
den esaslı meseleleri çok iyi bil~~ ,ç 
imparatorluğun menfaatleri ile öted it' 
beri alakadar olmaktaydı. AvruP' .eJr 
lerini de yakından bilen yeni kral ,,; 
ahtliği zamanında müteaddit de!~ 
İngiliz imparatorluğunun her yerinl 'iJ' 
mi§, Kanada, Hindistan ve cenubi dl' 
rikada uzun zamanlar kalmııtır. BUfl ıJ' 
dolayıdır ki, son seneler ingilterede ııı) 
ten fazla alaka uyandıran imparator t 
işlerinin birinci safhaya çıkmaer eli tı' 
lenebilir. . . . ~ 

İngiliz devlet adamlarının artı~ JJ' 
mak mecburiyetinde oldukları la~ 
mühim olacaktır ve bunlardan bir dl 

da müstacel mahiyettedir. Alman1~• 
gittikçe silahlanması, Japonyanın t1 ır 
Şarkta büyük emclle:i, deniz konfeff 
srndan çekilmesi nazik bir dururP 
ratmıştır. -,:/ 

Son zamanlarda İngiliz denis W' 
vetlerinin kifayetsizliği de naıarı d 
ti celbetmistir. İngiliz Başbakanı 8' 
vin 'le yakı~dan aıa:~ası ol<luğu bil:ıı' 
Morning Post gaze~eo;inin ingilit ~ 
!arının noksanları hakkında ne!~rc 
yazılar da ingilterede h eye: an uya 
mııtır. Bu makalelerde geçenler ' 
kilmek mecburiyetinde kalan Sir 'a \t 
el Horun bazr ifşaatı alakayı bt 

kanının deniz kuvvetlerinin dUr" 
• t 

hakkında verdiği malumat kuvv~tli '/. 
lihat taraftarlarına cesaret vennifo / 
bcı - İtalyan ihtilafında efklrı uı;;# 
yeyi kısmen olsun teenniye sevke 
tir .. 

Yeni kralrn tahta ç'tk:nası }'ıı;, 
saydığrmız gebeplerdcn dolayı §İ • 

kadar görülmemi~ bir tcslihat prO~r i 
nın batanlmasma tesadüf edec:elı 'f 
dünya lngiltercnin, hazırhktarııtlfl 
men olsun bitirdikten sonra, ~fi r-1 
lerini dah il kuvvetle miidafaa ede'e 
§ahit olacaktır. .,O 

~-----------R~ 
TUrklye zecri tt 

tedbirlere aykırı lr 
yol tutmamış~•-~~ 
Daily Expres gazeteııll1 1' 

kaç ıün evvelki nüıhaıuıd• / 
kiyenin ltalyaya kar!ı zeerl ; . 
birleri kaldırdığı ve bu dl~~ef 
le petrol ve kömür gönder• çı 
başlandığı hakkında bir y••' 
mııtı. ,i 

Son gelen Daily Exprel 1 ~ 
· d L d f. . . ·rı 1"' aın e on ra ae ırımızı u 

susta bir beyanatı vardır·,;,,· 
rimiz vermit olduğu beY ,;~ 
Türkiyenin zecri tedbirle,.- t' 
rı b!r yol tuttuğu hakkın~• frtJ 0 

len haberlerin kat'iyyen ° 
madığını ıöylemektedir. f 

Amerlkanm -ıt••1:.: 
ihracatı art111•ı,,~,.t 

Amerikadan ltalyaY• .,..,,,, :t 
çoğalması dolayıaiyle, tıt11 

bulunan Dııbakanı Hul, ., dC 
aani ayında 1 küsur ıııil1° _.;11° 
ken, kinunuevvelde ~ ;o 1'•~' 
çıkmıt olan bu miktar ~ 
töyle demiıtir: ;ıcllf 

"Bu rakamlar çok d• . " 
nca tefsir iıtemez.,, ~di1'~ 

Amerika Dııbakaılf f İf~'.A 
de hükumetin, bu "•• biad" ... 
bir ıey yapamıyacai101 

istemittir. 
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, 
a --- Gözyaşı ••. Kestirnıe 

nıevzu 
Gözyaşı 

Ne 'btı yürekli kadın bu ... Ya
l'abbi ! ! 

Ne k.tı ydrekli kadın ... 
ler Kendiaine o kadar ıairane §ey
. den bahsediyorum da sen mi

liıa b'I d · ı e emıyor ••• 
Yweciiimin nasıl yanıp kav

tıılcfuiunu anlatryorum; ağlamı-

1 
Jor. 

Bana acımıyor; halime merha
~ tm' e ıyor ... 

Kol kola ıirdik; parka gittik. 
Ona, gurubun elvanı günagu • 

la\anu, tiiri füsununu ve manza..ai 
~ünunu anlattım; ve: 
1' - Eğer sen, bana karşı böyle 
l ~yt kalınan, ben de, işte, bu 
ı..fil olan afitabı cihantap gibi u-
•qJ ed ~· D d" ecegım... . e ım. - • • • 

Gene cevap venncd i. 
Ah, tq yürekli kadın ah ... 
1-Usaiyab galeyana gelsin di-

)~, onu, denize kartı bir ağacın 
~.tına götürdüm. Ağaç altında 
el ır tek sandalye vardı. Onu !an -

&iyeye oturttum, ben de ayakla. 
~1 dibine çökerek alnımı dizine 

l.Jadan. 

lcuı Biitün kelimatı tahassüsatımı 
lanarak, ona, perestidei ruht.1 • 

:; teellümatı hayatı püriktirabı-
11.Jdnn döktüm. 

• ,~1-, kalbi ıene mi rikkate 
e.._,,.Ol'du? • . 

ut:.ut: , .... 

litı& ;,~ 
Hil& mı? 
Ah ... 
Ah ey merhametsiz kadın ah ... 
Fakat .... 
Enseme: Pıtttt ! 
Birtey damladı. 
Bir sıcak ıslaklık ... 
~phesiz ki bir gözyaşı ! ? 

ooh ... Ne taadet ... 

D--'~ k' ·ı· Ll ,""auc:K ı sevgı ımin de bir 
._ bı r k'k' ._.

1
• a 1 ı var .. Demek ki se\' . 

•
1 •ııı d 1 1-- e, an attıklarımdan gale-

gelerek girye fe~an oldu. 
1 B.ı heyecan ve helecan ve ga
e11.n uım .. ek . . '--.. ı gorm ıçın ba§ımı 
qıdırdım. 

! ! ! 
lf anet doğrusu ... 
Gö~Ieri kupkuru·' s .... 
P Gnııeleri bile bozulmamış? ! 

b. eld, enseme damlıyan o göz. 
.. ,, ne idi?? 

T9Peaı·d -"tiri. ız eki ağacın ıık yap -
......_. 11 &raaından bir ı;erçe uçup 
••qı, 

• • • • • • • • .., . . 
~ . . . . . . 

estirme mevzu 
tlıı;~ ..._ kadar tirket memuruy . 
h _ alratb 0 andan itibaren hika

... u a.rr· l·~· k t.,. ır ıgıne arar verdi. 
r.ı:i" laiklye muharrirliğine ... 

~enı, heraün, bir hikaye, bir 
)~dıU: batf<a bir tefrika daha 
~ hiltlyeca_c>nra, o, bir günde bir 
iı? ık olsun yazamaz mıy-

Şİrkett 1 
)Jt d_._. en eve &fırdığı Müdüri-
IİliJttar~ı ~~ iyi cins mücella 

ltt.ı... bınni önüne koydu. .... _ ,... ıc.ı .. 
-.dı da, '-n·ea.uı~ çakryla yont-• 
~ 1 kalem yontmağa ı 
el..,, İfte ~lak bir zımbırtr var-

0~UJıla yonttu. 1 

Kağıdın ta tepesine S, tenine 
.)af halinde bir beımele kondur . 
du. Fakat ıtte bu noktada: 

Ve dahi duralar!! 
Hikayeye nereden baflıyacak

tı? 

Dütündü, dütündü, dü9ündü: 
"Türkçede, cümleler, faille• 

hatlar ... Binaenaleyh iJkönce bir 
fail bulmak zarureti var ... Demek 
ki faillerden fail beğeneceğim ... 
Acaba f ~il ismihas mı? ismi cins 
mi, yoksa zamir mi olsun? Herhal 
de ismihas olsun ... Çünkü böyle . 
likle hikayen:n kahramanım der
hal !Öylemi' olurum ... Demek, hi
kaye kahramanımın adını bulmak 
Lazım... Kahramanımı erkek mi , 
yoksa kadın mı yaratmalıyım? ... 
Kadmlar, erkekJerden daha ~aira. 
nedir ... Binaenaleyh kahramanmı 
da kadın olsun... Ayte, Fatma, 
Hatice, Emine... Müptezel isim
ler ... Enfes ve nadide bir isim bu· 
lay1m ... Mediha? Aaah ! .. Makbu
le? Aah! ... Nüveyre? Aah! ... Şa
fiye? Aah! ... Mevhibe? Aah! ... 
Leyla?? ... Leyla!!... Hah buldum .. 
Daima şiir!erde bu isim kullanılır. 
(Leyli ile Mecnun) ... (Gece Ley· 
layi ayın on dördü) .. . 

"Müdüriyet,, damgalı en iyi 
cins, mücella kiğıdm üzerine, mu. 
tena yontulmuı kurtwakalemle: 

Ley!a, 

Diye kondurdu. 
<.i ne baş adı dütünmeje,: 
"Peki Leyli, ilA ve rana Te 

müstesna... Lakin Leyli, nerede 
ne yapacak? ... Bunu teıbit zanıre
ti var ... Evvela "nerede,, nin ce
vabını bulmalı... Evinde mi? ... 
"ev,, ! ! !.. Şa~rane değil!.. Kulü
bes"nde mi? .. "Kulübe,, ! .. Yazık 
c!eğil mi kızcağızı kulübeye soka
cacım ! .. KC:şkünde mi? .. Kötk ! ... 
Göztepe, Eren],öy taraflarında 
kö§kler eskiden çok iyiydi. Çok 
hoştu ama, şimdi viranlaftı, kötü
ledi ... Leylamı viran ve kötü yere 
götürmem ... Sarayında mı?. Sa
ray!.. Demode .. Hem, neme la • 
zım ! ? İ§in İçine ıiyaıet miyast't 
ka:-ışır da sultanlık taraftan di
ye şirketten atarlar... En iyisi 
"K~ . d a; anesm e,, derim ... ,, 

Demin yazdığı "Leylinın yanı
na, bu sefer de hattı halli ile "ki
§ancsinde,, diye yazdı. 

Dütünmekte devam etti . 
"teyla kaıanesinde .... Ne yap· 

tı? ... Şimdi de bir fiil bulmalı ... 
Ne fiil bulacağız şimdi? ... (Böyle 
dtitündüğü esnada fena halde uy· 
kusu gelmiıti) "Uyudu,, desem 
muvafık mı? .. Pekki ama "Uyudu,, 
desem, sonra gene uyanmasını 
yazmak lizımgelecek... Binaena • 
1eyh uyudu demeyeyim... Daha, 1 
daha kuvvetli birıey ... Uyumaktan 
daha kuvvetli!... "Bayılmak,,? .. 
Hayır! ... Daha ku1'vetli. "Bayıl • 
mak,,tan da daha ıt....ıvvetli? .. "Öl
mek,,?? ... ÖJ.mek!! ... Ölümmm! ... 
Gümmm .. Ne kuvvetli kelime ... ,, 

"Leyli kipneainde,, nin sonu
na öldü diye yazdı. 

Ve dütündü: 
"Mademki öldii... Cenazesini 

kaldırmaktan haıka birşey kalma 
dr ... Hikaye de bitti.,, 

Şirket memuru, ertesi gün, bir 
gazeteci arkadatmm eline: 

- Şunu münasip, bir tarzda 

HAllER - ~ıam postası 5 

Tefrika INloa 22 Yazan: MlYlırad SeırtoğOu 

Cem sultan anlatıyordu: 
- Evet, ben fena bir insanım. Vatanıma 

hiyanet ettim. Ağabeyimin tahtını elegeçirmek 
için kendimi düşmanlara, milletimin düşman
larına teslim ettim. 

Geçen kısımların hUllaaaı 
Cem Sultan Romada Vatikan 
sarayında mulıteşem bir daire
de yaşıyor. Fakat malıpustur. 

Papa sekizinci lnosan'ın ölmek 
üzere olduğu bu sırada nedim· 
lerindcn birile konul}uyor. 

hayır .. Bu hayal değildi. Gördü -1 
ğüm oydu; Gülsüm idi. 

bir adam gibi konuıuyordu. Benir:ı 
hayabmı, ağabeyimin vaziyetini 
fikirlerimi, hep, hep biliyordu. 

- Ne kadar güzel, ne kadar iç
ten okuyorsunuz, sultanım. 

- Vatanı.mı, beni, içimi haykı· 
ran bir gazeli de içten okumıya
yım mı? Ah Süleyman efendi. 
Ben meğer ne talisiz, ve ne haris 
bir insanmııım .. 

- Aman ayle demeyin .. 
- Yok, ben hakikati, doğruyu 

seven bir insanım. Evet, fena yap
tım. Vatanıma hiyanet ettim. A
ğebeyimin tahtını ele ıeçirmek i· 
çin kendimi dütmanlara, milleti· 
min dütmanlanna teslim ettim. 
Muhakak ki ben çok fena bir ada-

- Kaytbayın küçük kızı. 
- Evet, ti kendisi. Onu dört 

beı gün evvel bir sabah sarayın 
penceresinde görmüf tüm. Halis 
Türk soyundan olduğunu belli e
den hafif çekik gözleri, ve çıkık 
elmacık kemikleriyle bana o, bir 
güneş çarpması tesirini yapmııtr. 
Ve gözlerimiz ancak birkaç sani
ye birbirine takılıp kalabilmiıti. 

Buna rajmen bu birkaç saniye 
kafamda o derece kuvvetli, o de
rece derin izler bıralanıtb ki bu
gün bile en küçük tafsilatına ka
dar bu manzarayı hatırlıyabiliyo
rum. Gülsüme bütün Mısll' &.şıktı. 
Onun güzelliği her yerde dillere 
destan, ve prkılara mevzu oluyor· 
du. Şimdi ben bu haleti nıhuye i
çinde onu birdenbire ıece yanıı 

mrm. bahçede ve kartımda görünce, j-
- Estaifurullab ! çin için ve büyük bir ıarsmtı se-
- Ve timdi onu uzaktan ıa- çirdim. 

J'lldryonmı. Vatanım, annem, ço· O zerinde Mısırın sıcaklarına 
cuklarım, ve o... karşı koyabilmek için yalnız ine~ 

Cem Sultan bir müddet sustu. beyaz tülden bir gecelik vardı. 
Uzıktaa .ma.94 wJerinin a- Omuzlanna bir tal at.inııtı. Fakat 
Jdsleri kaim duvarlara, pencerele- bu ince tülden secelik onun bat
re rafmen buraya kadar geliyor- döndürücü Yiicudunu tizliyemi -
du. Fakat o, bunun farkında de- yor, bilakis keskin çıkıntılanna 
fildi. Yavq yavat anlattı: ve inhinalarına insanı bayıltan bir 

- Karım... Onu dütünmüyo- ahenk veriyordu. 
nmı. Daha doğrusu onu pek dü- Çok çabuk konuttuk ve anlq
tünmek istemiyorum. Çünkü ona tık. o, bana karıı hiç bir ürkek
kartı hiç bir iç bağım yok. Onu lik göstermedi. O zaman ancak on 
sevmiyorum ve hiç bir zaman da dört ya9ında olduğu halde büyük 
sevmedim. Esasen bilirsin, uaulen -------------
onunla evlenmiıtim. Anneme ge-
lince onu çok düşünüyorum. Ve 
çok özledim. Onun ruhu da ismi 
gibi çiçektir. Ve öyle zannediyo
rum ki dünyada beni en çok se
ven ve anlıyan !<adın odur. Öb~
rüne gelince .. Sen onu hiç görme
din, değil mi? 

- Hayır .. 
- Mısırdaki son gecemizdi. Er-

tesi günü beni f eli.kele sürükliyen 
seyahate çıkacaktık. O gece uy
kum kaçmıf tı. Sarayın bahçesine 
indim. ileride etrafı sarm&§ıklar
la çevrilmit güzel bir kameriye 
vardır. Burasını hatırlıyor musun? 

- Evet sultanım. 
- işte oraya gittim. Oturdum . 

Fakat içimde tuhaf bir ürperme, 
tuhaf bir heyecan vardı. Benim 
kablelvuku hislerim çl)k kuvvetli-
dir. Gözlerimi bütün ihtiıamiy
le etrafı aydınlatan aydan indir
diğim zaman bir çift siyah gözlP 
karşılattım. 

Önce hayal görüyorum sandım. 
gözlerimi kırpıf tırarak baktım 

iıt aık19trrdı. 
Ve daha ertesi gün, gazet~de 

töyle bir yazı int' §ar etti: 
iRTiHAL 

Leyli hanım ki.§anesinde vefat 
etmiıt:r. Nati maufret nafı a'le 
kabristanına defnolunmuıtur. A • 
ilei kederdidesin~ beyanı tftzİyet 
olunur. 

- Bir kaaadar arıyormu,.un ög 
le mi? 

- Bir değil, iki kaaatlar arıyo • 
rum: Kaçan kaaadarla yeni bir kaaa
dar I 

HABER 
AK9AM ~STASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstaabul 21' 

Telgraf adresı : ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı tetotonu 2:unt 
idare ve ll~n .. 2"370 

ABONE ŞARTLAR! 
7,,,,,11, E•nrbı 

Senelik '400 Kr 2700 Kr. 
e aylık 730 .. ,,.50 .. 
3 aylık 400 .. eoo .. 
' aylık '&0 .. 300 ., 

iLAN TARİFE Si 
T•caret oanaarının s•ttrı 12.SO 
Aa•ml ııanıarın 10 kuru•tur, 

Salubı H N~~,.,qal Mütlürii: 

Hasan Rasim Us 
Ba11ldılı il~' (YAKIT) motbaa•ı 

Nasıl olduğunu bilmiyorum. 
Yalnız instiyaki bir hamle ile bir 
anda birbirimizi yekdiğerimizin 

kucağında bulduk. Dudaklarımız 

da kenetlenmi9ti. Bütün kuvveti
mize, bütün irademize rağmen aık 
bizi mağlup etmitti. O zaman 
birbirimizi ne müthit ve ne kor • 
kunç bir kuvvetle sevmekte oldu • 
ğumuzu anladık. 

Bana uzun uzadıya fikrimden 
vazgeçmemi, ağabeyim Sultan Ba
yazıda, kartı koymamamı tavsiye 
etti. Yalvardı, yakardı. Mütevazı 
ve faziletli bir hayatın t~hane bir 
hayattan ne kadar daha güzel ve 
daha cazip olduğunu ispat etme
ğe çah9tı. Kendisini kaçırmamı. 

ve dünyanın bir ucunda birliktf' 
yaıamamızı istedi. 

Fakat be n, bütün bunları red
dettim. Saltanat hırsı damarlarım 
daki kanı kudurtınuı, kalbimdeki 

hisleri ıöndürmuttü. Ben bilikiı 
harple ağabeyimi devirerek yeri
ne seçebileceğimi söylüyordum. 
Bu takdirde onunla resmen ev le-
necektik. Ben paditah, o padi9ah 
karısı olacaktı. Gülsüm fikirlerimi 

uzun uzadıya dinledi ve bana: 

- Ben paditah kansı değil, sev. 
diğimin, Cemin kansı olmak iıti
yonmı, cevabını verdi. 

O •ece sabaha kadar batbap 
ve dizdize kaldık. Müezzinler sa
bah ezanı için Sali vermeğe bat
ladıklan zaman o da yanımdan 
ayrıldı. 

Ve bir daha birbirimizi gör me
dik. Ne tuhaf ve ne bat döndürücü 
macera değil mi? Aradan bu ka
dar zaman geçtiği halde inanır 

mısın ki onu hali ve hiç unutıı

madım. Onu unutmak için batvur
duğum bütün çareler hiç bir mü• 
bet netice vermedi. Kafamda ve 
kalbimde vatan atkından ve has
retinden sonra onun aıkı ve has
reti en büyük yeri tutmuttur. 

Hatta Mısır elçisiyle son görü.
memizde ona Gülsümü sordum. 
Elçi çok müteessir oldu. Ve bütün 
Mllır delikanlılarının gönüllerini 

kaptırnııt oldukları bu dilberin 
bir sene evveline kadar en parlak 
evlenmek tekliflerini reddettikten 
sonra birdenbire ortadan kaybol
duğunu söyledi. Kimbilir ne o!
mu9, bir serseri tarafından kaçırı· 
hp bir yerde mi öldürülmüt, yok
sa bir kazaya mı uğramıt? Bu hi
ll anlasılamamıı Hayat bu 1 

- Evet sultanım, hayat. 

- Felek kimine güler yüz ga .. 
t~ri~. Ona tali kapılarını açar, 
kımıne de bizim gibi vefasız dav• 
ranır. Zmdandan farksız ıatolar
da, saraylarda hapseder. Ah Sü
leyman efendi, dayanamıyorum. 
Tahammü! edemiyorum. Bu hayat 
beni verem edecek, öldürecek. 



27 Sonkanun 
Pazartesi 

lSI'A..."i"BUL: 

18: Dans muslklsl. 19: Haberler. 19,15: 

Türkçe sözlti pltLklar ve hafit muslk:l eserleri. 

20: Gitar ve mandolin. (plA.k.) 20,30: Stüdyo 

caz tango ve orkestra grupları. 21,35: Son 

haberler. Saat 22 den sonra Anadolu ajansı 

nm gazetelere mahsus havadis servi.si verile. 

cektır. 

BOKREŞ: (823 Rh.) - (864,5 m.) 

18:1~19: Haflt musiki. 19,15--20: Ha.. 

fit musiki (devam.) 21,30-22,5: Oda musf. 

kisi. 22,5-22,30: Bachm eserlerinden konser 

22,45-23,111: Harp ve Viyolonsel konseri 

23,15-23,45: Hafif musiki. 

BUDA~!:ŞTE: (M6 mı.) - (549,5 m.) 

20,4<>-21,40: Flarmonik konser. 24,20-1 . 

Çingene mıısfklsi. 

BERLlN: (811 Kh.) - (356,7 m.) 

18-19: Çift piyano ile (Bacb ve Şopen) 

nin eserlerinden konser. 19-20.45: Ka~ık 

konser. 23,40 1: Mozartın eserlerinden 

konser. 

* KOL-ONYA: (658 Kh.) - (1:>9,9m.) 

21,10-23,20: KUçUk orkestra. 23,20-1· 

Gece konset1. 

H..\.l\IBURG: (904 Kh.) - (331.9 m.) 

22',30-24: h.'l!Lor;lk Viyana musikiB!. 24-1: 

Şen yayını. 

\IYA:-t \: (,'5U! Klı.) - (506. m.) 

22-23: Vie'h ~en!oniker orkestrasmm 

bUyük konseri. 23,20-24,45: AynJ orkestra. 

nm karı~rk konseri. 24,45: Cazband 

VARŞO\'A: 11?!' J{b.) - (I,S39m.) 

18.20-18,50: Şen konser. 21-21,45: Rus 

musll:lsl lconserl. (Stüdyo orkestrası tarafm 

dan). 22 23: Orkcstr.ıı. vp Keman konsPrl. 

tl 
LAı·pztG: (78l Kh.) - (882,2 m.) 

22-23: Orkestra. 23-24,20: Vagnerin 

~~:ı.thilde aşk mektupları eserlnin konsert. 

21: Konser. 

RO:\lA: {718 Kh.) - (t20,8 m.) 

23-23,45: Cazbant. 

* TULUZ (Fransa): (918 Kh.).(828,6 m.) 

21,25-21,45: Strausun va.leleri. 22,l!'i-

22,lSO: Sesli filmlerden parçalar. 23,45-

24,!5: Aıık resmigeçidi tılmlnden parçalar. 1: 

Hafi! musiki. 

* MOSKOVA 1: (171 Kh.) - (1,72-1 m.) 

18,SO - 19,4:5: Keman refakatinde Şan. 

(Bariton) konseri 

* PRAO: (638 Kh.) - (470,2 m.) 

20,30-21,30: MUzik popurlsi. (Brnodan 

nakil). 21,45---23: Betthovenln eserlerinden 

konser. (Brnodan nakll.) 

* 
Kısa dalgalar 

LONDRA: (Kum aralıklarla., mubtt'Jlf 
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Zararın neresinden dönülürse 
kar oradadır 

Almanya. işlerin 
düzeltiyormuş 

B izzat Almanlar taraf ınt 
hazırlanan statistildere 

re Almanyada tas:ırruf bankı 

rında depozitolar, faizler de 
bil olduğu halde, 1935 yılı 
Türk parası ile 22. 762.SGO lira 
tarak 227.625.000 lirayı bul 
l)'luştur. 

Askerlik muayenenizi hemen gidf p yaptırınız 

Okuyucularimızdan Galatad~ 

Mumhane caddesinde Eden çiko 
lata fabrikasında çalışan Mustaf :i 
yazıyor: 

331doğumluyum.935 ni&anında 

bizi muayeneye çağırdılar, gittim 
Fakat §ubede çok i§ vardı. O gün. 
yapılamadım. ikinci, üçüncü ı·e 
dördüncü gidi§lerimde de sevki 
yat vardı. Gene bana bakılamadı. 
Sonradan da benim işlerim çıktı, 
gidemedim. Şimdi gazetelerde mu· 
ayer.eye geç kalanlara ceza veri· 
leceğini okudum. Ne yapayım? 

CEVABIMIZ: 
Muayenenizi çok geciktirmiş 

değilsiniz. Filhakika çağırıldığınt-ı 
zaman müracaatınızı şubeye kay· 
dettirmemekle hata etmişsiniz. 

Çok vakit geçmediği için cezamı: 
çoğalmamıştır. Derha~ şubenizP 

müracaat ediniz. Vaziyetinizi doğ
ru şube reisine çıkıp anlatınız. V c 
çağırddığımz zaman geldiğini-ı; . 

bir anlaşamamazlık ve yanlışlı':• 

yüzünden muayenenizi yaptıram :ı 
dığınızı söyleyiniz. Belki ceza d" 
görmezsiniz. Size tavsiyemiz (za. 
rarın neresinden dönülse kardır) 
darbı meselini göz önüne alarak 
hemen vakit geçirmeden şubey~ 

müracaat etmenizdir. 

On parayı 
mesele yapan 
okuyucumuz 
çok hakhdır 
Okuyucularımızdan Bay Rüa • 

tem Özcan yazıyor: 
Geçen gün Tophaneden tram · 

vaya binerek, Eminönüne bir bi· 
let aldım ve biletçiye çıkarıp ( 5) 
kuruş verip üstünü bekledim. Bu 
ara biletçi bana: "10 paran varsa 
ver de üstünü vereyim.,, dedi ve 
ben üzerimde 10 para olmadığım 
söyledim. Biletçi de bana 1 kuruş 
uzattı. Bu bir kuruşun ne olduğu· 
nu anlamıştım. Dedim ki: "Fazla 
on para yanmrzda yok galiba?,, 
"Hayır beyim yok, olsa verir . 
dim !,, dedi. 

Bunun üzerineben hiç ses ç1kar
mıyarak tramvaydan indim ve 
aklıma gelen şu suali sormak için 

Yenipostaneye girip size bu mek
tubu yazdım. 

Sualim şu: "Madem ki bu tram· 
vaylara ufak para lazımdır, niçin 
yanlarına almayıp böyle yapıyor
lar?,, 
Eğer kendilerine 10 param ek

sik dtiyeydim beni polise teslim 
etmeğ·e kalkarlardı. Ne biçim bi· 
!etçilik anlamadım. Siz anladrruz 
mı? 

Bunu böyle birı,:ok biletçiler ya. 
pıyor. Bu ufak bir şey! Göze gö
zükmüyor amma çok büyük şey
ler yapar. Nazarı dikkati ... 

Cevabımız 

Avrupada bazı dava!ar olur: 
Bir adam, bir frank için on bb 
franklık dava açar. Maksadı, id· 
diasının doğru!uğunu ispat etmek 
tir, yoksa dava ettiği bir frangın 
geri alınması değildir! .•• 

İşte kariimiz Bay Rüstem Öz · 
can'ın da iddiasının böyle bir 
prensip meselesi olduğu anlaşılı· 
yor. Zira, on para için, dört kuruş 
posta parası vermiş, kağıt, kalem, 
mürekkep ve zaman sarfetmiştir. 

Filhakika, kendisi, söylediğin · 
de haklıdır. Piyasada çok şükür, ı 
bozukluk buhranı yok, biletçilerin 

çantaları da küçük değil. Öyleyse 
niçin.daima iç:ne avuç avuç küçük 
paralar koymaz!ar cla hep böyle 
mesele çıkarırlar? 

Balık yağının 
faydası ve 
boğmaca 

öksürüğüne çare 
Haliç Fenerinde 11 numarada 

berber Mazhar Azık soruyor: 
1 - Balık yağının vücuda n ~ 

gibi faydası vardır. Balık yağı nı' 
almalı, zeytin yağı mı? 

2 - Bir buçuk, üç ve sekiz ya 
şındaki çocuklarım (Bcğmaca 1 

dan) sabahlara kadar öksürüp d11 ' 
ruyorlar. Doktor iğnesi fayda ver 
medi. Bunun şayanı tavsiye b;. 
bal~ımı yok mudur? 

CEVABIMIZ: 
1 - Balık yağı terkibinde me~:

cut nafi maddeleri ihtiva ettiğin· 
den ze"ytin yağına tercihen kulla
nılmalıdır. Vücuda çok nafidir. 
nafidir. 

2 - Öksürük için Aethone na 
mındaki Avrupa mustahzeratı ş:ı· 
yanı tavsiyedir. Boğmaca öksürii 
ğüne bireb:rdir. Bilhassa ufak ço 
cuklardaki öksürüğü derhal ke · 
ser. 

Almanyada refahın yavaş 

vaş ve günden güne artın.ah-ta: 
Cluğunu gösteren hadiselerden 
ri de Ren mıntakası kömür 
denieri satışlarının ilk kanu 
yında günde 2000 ton art 
gündelik yekunun 246.000 t 

bulmuş olmasıdır. 

Otomobil imalf.tı eskisine 
yasen yüzde otuz artmış ol 
gibi; endüstri satış~arı da r 
denecek yekunları bulmuştur. 

Beyoğlu 
MELEK: 

lPEK: 

SAP.AY: 

TÜRK: 

SÜMEi't: 

YILDIZ: 

ELHAMRA: 

TAN: 

ŞIK: 

ALKAZAR: 

ASRl: 

SilAh b:ı.şın:ı. 

Sllllh ba~.:ıa 

GUldUren gözler 

Aşk tandosu 

Vazife kahrama~l~ .. 

siyah goz:er. 

llcrke;, ondan bahse 

Avlanan gönül ve 1 

yol dam.<'zü. 

Knok Avt 

Bir &şk gecesi 

Korkunç süvari ve 

kralı Milton. 

Sana tapıyorum ve 

stıne lıereket. 

E~l'c:nbul 
MİLLi: ı:>eı · •ı ı •. . n.ateş ya.., 
A...QAU'.- ,..._ ••41,.la 
FERAll: Blr Jaldr delikanlı 

kll.yesi. 

Kundura boyacıları 
pazar tatili ve 

HtLAL: Hlndi:ıte.n kahramanı 

BAKIRKÖY Uiltlyadl: Karımı 

dtlm ve Lakulc:ı.raça 

K~dıköy 

ben 

Beyoğlunda İstiklal caddesin • 
de M. Anlar kundura boya evi sa
hihi M. Anlar diyor ki: 

''Y edıide dükkanların kapanma
sı nizamı çıktığı zaman kundura 
boyacılarını da saat yedide kapat
tılar. 

Biz elbirliğiyle uğraştık ve ber
berler, hamamlar gibi temizlik iş
leriyle uğrştrğımız için onlar me . 

yanına dahil olmamızı i5tedik. 

zar günleri kunduralanm temiz · 
SÜREYYA: l\:ontJn,1 ..:ıı . 

lemek hususımcıa çekegeldikleri HALF:: ı::ad:.ı.t yolu 

sı.kmtrlarm heı~ önüne geçilmesi- T 1 Vat r 01 ..... r nı ve hem de bız zave:!llı kunduıa .. 1,·zı'oPER"'~1 . ll 1• b .
0 

'" . .. ,J, ... "!..." ...!J L. cnz a\ası l 

boyacı esnaflarmın mağdur olnıa· 1 ,.,,..,, 

1 d·ı· 1 .... ma arını 1 ıyoruz.,, 1 (*) yaranda lş:u .. 1 tıuıuruı.n b;i 

HABER E l d d l t•1f'ill!itını ll!\nlarınıı7 urasmdu bııllırs 
: vve ce e yaz ığı · , 

mız yukarıki çok haklı satır!ar [~ , ~ 

dan da anla~ıldığı gibi, lfıstra sa a:'DM(;E~IND~&!B( 
lonlarının da pazar tatil:ne tabi 

tutulmamaları lazımdır. Bun r! an i K u ~ h on m az tav 8 
lustra salonları kadar halk da e- ı 

ziyet çekmektedir. Alaka~arlarm ' 
nazarı dikkatini celbe:leriz. 

Ku~konmazları dörder pa 
lıyarak kesmeli ve et suyu ile 
lamnhdır. 

İnce çent:Imiş soğan ve 
tereyağ :la biraz kızartma~ 

Tuz atılması da unutulmama! 
tızunluldarda gllnUn her sıı.a.tlml~ ı~'"•emadl. ! .. •--------------~ 

15 gün kapalr durduktan sonra 

BrlerHye Encümeni bu kanunla 

kundura boyacılarının ilgisi ol . 
madğım kaza kaymakamalrına 

bildirdi. Biz de o gündenberi iste
diğimiz saatte kapayıp açabiliyo . 
ruz. 

Bugün T O R K sinemasında Kuşkonmaz böyle yendiği 
üzeı·ine haf:f sarrımsakh y 
da dökülür ve bu suretle yen 

yen ç..ı.lı~ır.) 

Mili! matem dolayıslyle doği§en program 

Ta1yoda gUnU gUnllru5e eöylenmektedlr. 

* ZEESES (Almanya) : 

(Kıu aralıklarla., muhtcllf uzun 

luklardcl glinUn lwr !mlltinde mlitemadlyeı> 

çalışır.) 

16,45 _ 17,15: Orkestra. 17,(4 _ 18,15 

vary8'8. 21,30 _ 22: ıruslklll varyete. 22.J 5 _ 

23: Musiki ve Skeç 2 _ 3,14: Musfülll ::ikeç.ı 

'* HVlZEN (Holanda): (25,57 m.) 

16,50 • 17: Dans muslkjsl. 

Fransız 
HALK OPERET• 

Bu ~kşam sa 
20,30 da 

ligatrosu 

KAR TOPU 
Krem Simon, 1960 senesinde ancak 
tek bir aile tarafından tanılıyordu. 
O da, icat edenin ailesi idi. Sene. 
ler geçti, dudaklar güzelleşti. Bu 
marka nesilden nesile yayıldı ve bu. 

gün hiçbir yuva yoktur ki kendisile 
beraber sıhhati ve biraz da şuhluk 

getiren 

CREME 
SIMON 

Bu:undunnasm. Yüzde hasıl olan 

çatlaklar, kırmızılıklar vesaire tahar. 
ru?ta kar§ı pek seri tesiri olan bu 

ı• kremi hangi kadın inkar edebil~r? 
~ Bilhaua sıhhi hassalan sayesinde 

1 cilde yumu~akJık,tatlılık ve tazelik 

Saat 9 dan sonra açık bulunan 
dükkanlar pazar günleri dahi a . 
çık bulunuyorlar. Bizim de ha . 
marnlar ve berberler gi.bi (9) dan 

sonra açık bulunduğumuz halde 
niçin bizi pazar günleri kapatıyor 
lar? 

Bu cihetin bir an evvel halledil. 
mesi ve halkımızın bilhassa pa . 

•• 

Aşk 

Bandosu 
FERNAND GRA VEY'in en güzel 

filmi 
llaveten: Almanyada OUMPIYAD 

HAZIRLIKLARI, büyük spor ı: 1mi 

Senenin en büyük korku • • . Heye can ••• ve sergüze~t filmi olan 

Frankenşlayn'ın .,:~. 5,52 12,27 15,02, 17,17 18,52 5, 

tu":':. 12,34 7,08 9,44 12,00 1,35 12• 

Nişanlısı GEÇEN SENE 61JGUN NE o~ 
,;. verir, j Uzak şarktan gelen haberlere f!

0 

enn Haftası lşte, iyi şöhretler böyle vücut bu~ur. B ~ 'l'/ l f ~~ fi1l al"' ©l ır 1 - Japon hududundaki Mdlse ehc
1111111 
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DENiZ HAVA~ 
Büyük Operı 

*1ıMJ)lMl~F ____ ..___.,]I' 1 ..., - -_: 1 []An d'l f ti 
------1- ~-- rsnf·z ,.ı.gtyıcıeggıııza "' c ırnş r. 

ÇARDAŞ FURSTIN llavanada!d isyan şlddeUcnıne1'tc 
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- Galatasaray: 2 
Dünkü nıaç bu netice ile bitti. 

Galatasaraylılar son gole 
itiraz ediyorlar 

Dün Şerel stadında şampiyonluğun 
en nıühim maçlanndan biri Galatasa. 

. !'ay • Bepktaş arasında oynandı. 

Havanın güzelliği ve diğer ıahalard ... 
tı:ıühirn bir karıdaşma olmamau stada 
hüyiik bir kalabalık toplanmıştı. 

Evvela Galatasaraylılar taraftaı·la . 
ttıun alkıılan arasında sahaya çıktılar: 

Arkasından da Beıiktaşhlar gözüktüler 
Saat on beşte hakem Kemal Halimin L 

~l?'esinde maça baıılandı. Be~iktaşlı!ar 
1
_0tnlf ne akınlarile Galatasaray kalesir.e 
illi.dar indiler. Lütfinin yerinde müdaha 
leıile kesilen top sarı kırmızı muhacim. 
1enne geçti. Necdetin güzel bir pasım 
~lan Gündüz topu durdurmadan güze) 

bir pla&e vuruş!a Beşiktaş ağlanna tak. 
tı. 

Oyunun hemen ikinci dakikasında 
~&}>~lan bu gol Caılatasaraya bir ümit, 
e!.kta-~a gayret verdi. 

Şimdi oyun iki tarafın mütevazin hü. 

(Devomı 11 incide) ve kaptanlarla hakem .•• 

Süel liseler .. ,_, - ,_., , .... 
Şampiyonası --- -w- - --Maltepe: 3 
Deniz Gedikli: 2 

Topkapı:4 
Anadolu: 1 

Dün Taksim sahasında birinci kü. 
meden T opkapı ile Anadolu tehir ediL 
m.İş olan lik maçı için karşılaştılar. O. 
yunu hakem Sadi Karsan idare edıyor. 
du. 

lar ve ikinci gollerini attılan Bunu 3 
dakika sonra bir üçüncü gol takip et. 
ti. Artık Anadolu tam manasile bir pa.. 
n:k geçiriyor. On bir oyuncusu da bir. 
den kalenin içinde... 40 ıncı dakikada 

Maç başlar başlamaz, Anadolulular Topkapdı Selahaddin giizel bir inişle 
oldukça güzel bir tempo tutturarak ha.. Anadolu kalesine dayandı ve 4 üncü ı;o 
sım kalesini sık sık ziyarete başladı!ar. !ü de atmağa muvaffak oldu. Beş daki_ 

Oyunun dokuzuncu dak=ıcasında A. ka sonra da maç 4 • 1 Topkaprnın gfı.. 

nadolunun saç içi Kenan, sol açıktan libiyeti)e neticelendi. 
oı"talanıp gelen topu yerinde bir kafa Topkapı böylece, hakikaten güzel 
ile, Topkapı ağlarına taktı. Bu gol Top. ve şayanı tebrik bir galibiyet kazan .. 
kapılıları, şaşırtmadı bilakis daha düz . mıştır. 

gün ve şuurlu oynamalar.na sebep ol. ---- ~ 00 O 
du. Maamafi Topkapılılar hücılmlan . 0 ~ n lfll ~ 0 ~ lYJ lfilil ® ® lf' , ...._,_..-- ._, - ,,,_ -- --- --
nın hemen hepsini sağ açıklarında tek. ~ - -~ -w'W-

sif ettilileri için bu devamlı faik.iyet se. A lt:ı n ordu : 2 
merc veremiyor. Feneryırmaz: 1 

Devrenin son dakikalarında Anado.

1 

Taksim stadındaki ik:nci küme 
lu kalesi, oldukia büyük bir iki tehlike maçında güzel bir oyundan sonra 
atlattı. Fakat o kadar. DeVl"e 1 • O Ana. Altınordu, ikinci küme şampiyon
dolunun galibiyetile bitti. 

luğunun başında giden rakibi F e-
tkinci devre başladığı zaman Topka. 

pnun, daha ilk dakikalardan itibaren neryılmazı 2 - 1 yenerek, şampi. 
faikiycti ele aldığını görüyoruz. Oyun yonluk için kümesinin en iyi vazi. 
adeta bir tek kale gibi oynanıyor. yetine geçmiştir. 

28 inci dakikada, bu devamh tazyi!.: Orta köy: 1 
neticesini verdi ve Topkapıh1ar bera. Kasım paşa: O 
berlik sayısını kayde muvaffak oldular. 

Bu gol Anadoluluları çok üzdü. Bir. 
sola vunnağa başladılar, 
denbire defansa çekildiler ve topu sağa 

Şeref stadındaki ikinci keme 
maçı da çok heyecanlı olmuş, ne
ticede Ortaköy kuvvetli ra!-ihini 
O - 1 yenmeğe muvaffak olmuş-38 inci dakikada gene, T opkaprlılar 

sağdan merkeze gelen bir hücUın yaptı. tur. 
Kasımpaşada Caırnialtı sahasında u -

zun zaınandrr devam etm&te olan as . 
keri lise!er maçının finalı oynandı. ıstan bul atletizm heyetin in tertip ettiği 

--- Beşiktaş kalesi önünde Hüsnünün bir top kurtarması. 

Vefa: 4 -Hiliil • • 2 
iki takım da çok güzel ve 

heyecanh bir maç yaptı 
Ca Dtiıı Şeref stadında Beşiktaş • 

latasaray maçından evvel oyna
~n Vefa - Hilal maçı, son oyun 
•sın toplanan binlerce seyirciye 
Çak güzel, hatta Beşiktaş _ Galata· 

''-ray oyunundan da daha heye· 
tanlı ve daha güzel bir futbol o· 
l'llnu seyrettirmeğe vesile oldu. 

l Havanın ve sahanın çok güze) 
: lnan sayesinde maçın ilk anın· 
it ln son dakikasına kadar iki ta· 

le~ da çok seri, canlı ve fev• 
~ a ade temiz bir oyun oyna· 
"'l(l" 

Ra muvaffak oldular. 

ile· tik devrenin başlarında Vefo 

istifade ederek ikinci ve son golü· 
nü de yaptı. Oyun böylece 4 - 2 
Vefanın talebesiyle bitti. 

Yuk~uda da yazdığımız g;bi 
dün gösterdikleri fevkalade temiz 

oyundan Jolayı yanlız galip değil, 
onun kadat mağlup da tebrik e-

dilmeyi tam manasiyle hak etmİ§· 
tir. 

Maltepe: Feti - Şükrü, Muzaffer 
- Şevket, Çelebi Mu-zaffer. Cemil -

Turhan. Ahm~t, Muhterem, Hayrj, Mu. 
sa. 

Deniz kedikli: Ihsan - Mehmet Ali 
lhsan - Vasfi, Halit, Nuri- irfan, Ka 
mil, Hakla, Salih, Fehmi. 

Oyunun başJamasile hemen bir go] 
kazanan Maltepeliler, bu avantajı uzun 
zaman devam ettiremediler. Biraz sor.ra 
Gedikliler de bir gol kazandılar. Bu 
glden hız alan Maltepe!iler cidden ne. 
fis akınlarla üst üste iki gol kazanarak 
birinci devreyi 3 • 1 galip bitirdiler. 

ikinci devı·e baıtlad•ğı zaman Malte. 
peHlerin yavaşladığı, buna mukabil Ge. 
dikHlerin büyük bir gayretle oynadık. 

lan görü:üyordu. Nitekim bunun neti. 
cesi olarak güzel de bir gol kazandılar. 
Lakin, bütün sıkı!ltırmalill't ve enerjik 
oyunlan başkaca bir semere vermedi. O 
yun da böylece 3 • 2 Mı:lte!)elilerin ga. 
libiyetile bitti. Dünkü maçta brafeynin 
gösterd" ği tcm:z ve centiJ:nence oyun 
takdire aşyandır. 

Şampiyon takım kadar tebrike şayan 
o]an Ged'klilere çahşma]ar, ve muvaffa. 
kiyet)er dileriz. il 1 t?Gl Yaptı. Ve merkez muhacim) 

~ e tn.erkez muavininin pek canb 
~~l~U~HY~~~ilkd~---------------------------

tl:ıa~J~l'da başta muavin hattı ol· 
l'an h uzere kendini toparlıyamı· 

Yazıyı bitrimeden §unu da ita· 
ve etmek İ3teriz: Vefa merkez 

muhacimi, Gazi, harikulade dene· 

cek kadar mükemmel olan dünkG 
oyunuyla, takımını güzel galebe
si üzerinde çok müessir olmuş

tur. Hakem Ahmet Göğdündü. 

asrnını epey hırpaladı. 

~·a L~ncak ikinci golden sonradır 
qıl"I k,.1 • a canlı hamlelerle Vefa 

"' ~aı • •ır~d 111 zorlamağa başladı. Ve be 
~ _ 

1 
a Y~Pbğı bir goUe devreyi 

lk· ınaglup bitirdi. 
ftn ~nci d~vre başlarında iki tara: 
kat a sık. hamleleri ile geçti Fa 

Çok ·· 1 ~· &\iz~ oymyan Vefa ınu· 
a011:n hattının üçüncü golü, biraz "'· a~:ı d5rdüncü golü yapması· 

1) lılere mani olamadılar 
'bit ~~e sonlarına doğru Vefaya 

naltı oldu, Hilal bu fırsattan l BeıiktQf kaleciıi mühim bir tehlikeyi böyle kurtarilı ... 

s 
DUn sabah tam bir muvaffakıyetle yapıldı 

Kros koşumna iştirak ~den ler ve koşuculardan. biri ... 
İstanbul Atletizm heyetinin tertip 

etmiş olduğu Kros Kantrilerin ilki dün 
Şişli ile Hürriyetiebediye arasında ya. 
pılmıııtır. 

Bu koşular için son derece uğraşan 
heyet reisi Ömer Besim takdir edilecek 
bir varlık göstermiştir. 

Koşular iki mesafe üzerine aynlmış. 
tı: 

Saat tam 10 da (3000) metreciler 
hareket etmişlerdir. Bu koşuya (10) 
takım yani ( 40) at!et iştirak etmiştir. 

Beşiktaş 2, Feneryılmaz 1, Çe,memey. 
danı 1 takım vermişlerdir. 

Neticede Beyoğluspord.an Dursan 1 
inci, Beyoğlu Halkevinden Şoef 2 inci, 
Beyoğluspordan Leopulos 3 üncü ol • 
muşlardır. 

Takım itib::u-iyle de Ileyoğluspor 17 

T. ı. c. i. Umumi 
merıkezi 

Bugün 
top anıyor 

T. 1. C. l. umumi merkezi, dün 
şehrimize gelen baş~~an Aziz Ak -
yüreğin başkanhğınqa bugün bir 
toplantı yapmaktadır. 

Birdenbire karar verilen bu top 
lantımn, olimpiyatla!' ve genel 
kongre i§1eriyle alakadar olacağı 
sanı1maktadır. 

puvanla 1 inci, Beyoğlu Halkevi 34 pu. 
vanla 2 inci, Beyoğ!uspor 51 puvanla 
3 üncü sayılmışlardır. 

A. RECEP~ 

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

Beşiktaş 
kulübünün 

' kongresi 
Dttn toplandı. Gelecek 
hafta yeni toplanacak 

Beşiktaş klübü müessislerinin 
senelik kongresi dün sabah Beşik
taş klübü lokalinde toplanmıt, 

başkanlığa Bay Avni seçilmiş ve 
heyeti umumiye idare heyeti r .ıpor 
ları okunmuş ve bundan sonra 

maç vakti geldiğinden ve vakit 
ka!madrğ: i~ 8 şubat cumartesi 
saat 15 de yapılacak ikinci bir 
celsede devam edilmek üzere 
kongre tatil edilmittir, 
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107 ıNakU, ı~rclime rıe UıtlbOa laakln malllu ..... ı . Şakir, kendisini görmeğe gelen 
o.manm cotkun mismcmı tadil ne zecrakı derunum,, ıark•••nı i .. Leylaya sordu: " Ben bir kaç sene 

eden, RaBiade1c1 hu taı.af JDÜT•· ted~ .. ~iZ .e.uni kalbine .. ıöt~rd~. hapse mahkum olursam ne yapacaksın? Leyll 
aene her vakit ona memnun et- Seaı ozur dilıyor, fakat ıozlen ıu· • • " 
mesdi. En aletli cl•mb1armcla ICiyorda. cevap verdı 1 - Senı bekleyeceğim 1 
kızın içinde onunla alay eden biT "Bir daha hunun (kırılıp ke- 81 r CU m a g Q n Q... f Şakir bütün bunlara rajmen l timdi. Bqka ter konnplım-
jfrit V&l'llllf binini duyardı. Ken nara) düpcejine aklım ermiyor. Şakir altı padenberi meykuf. çok Yicdanh, mert bir sençti. Zi- - Bundan daba mfihim 8' iDİ' 
eli kenclini teselli etmek için: Size (S.111n bosun yoktur a he- ba. yanm ~mı dialeclikçe, o DUf&biliriz? Yılmaz , ceaan.a hr 

Oıtin tmifbuıecle ilk cama ela Zip ile ...._ Le"'1a atıp fifletmek, nihayet altı aylık iri' "Böyle alay ediFGr •mma, bt· 
Jirim heni çok lft'İyor. Oteki, be· 
ni anen kadınlar daha aletli, da 
~ ihtirulqddar. Fllbt onlann· 
ki menimle ıelip ıeçen teflerdi ..• 
Rabianm bana bap, muhabbeti 
her sün için... V efuı yıllar için. •. 
derdi. 

Arifin abluı timdi yal11a ıık 

sık aeliyor, onlan rahat bırakmı
yordu. Ay ayclmhiı olduiu ak
pmlar, Rabiaya p.rla söyletiyor· 
IUclı. O 1e11e, .Ral>ianm M1i Bo
iuiçinde en çok aeYilen sesti. Be. 
bek koJU hw taraftan ıelen san

dallarla dohıyor. Bir defa RabiJA 
ıasel aöyledi- Vehbi Dedenin en 

rif, pm•maıın pmama) tür
küıünü ıöyliyeyim mi?,, dedi. 

Ounan keneli kendine: 
• ••Boiaziçi Ye ben, nihayet Rab~-

aya etten, kandan balkeclilmit ol· 
dalana iirettik, lazam toprakla
rın, ııcak süneıin hayabnı öp.t. 
tik.,, diyerek eniniyorda. 

Fakat o günlerde Rabianm ih
mal ettiği yalnız Vehbi Dede d,... 
ğilcli. Eski bağlarının hep1i ın
temit sibiydi. Bebek tepesine ..... 

cuma nefes nefeee tmaaD&n zayaı 
lı cüce de biraz amıtulmuttu-

Temmuz ayı ve Aiaato11111 ilk 
haftası b&yle ıeçti. 

ziJaret1eriai alriiJGl'da. tmnektaa lrmdini atam.,..du. mnkufiyetle tehlikeyi .. .,.... 
Kolat kapılan 9Çd•qtı. Ve aihqet o ..ı.h, zı,.,.z turmak için çareler anyor. 
Şakir mGhenclia Zi,.aıa eOrda: - ~ 0 ...., .nM•'ı ka- - Araya clUl'IUll. Her __..., 
- Gelec.k JrimMD ftl' mı? 1'D clelil- lhtr•lmda". için bir sene cm Yar diyorbat• 
- Ha,ır. Hayatta bir ihtiıar Demifli. ~ NtM:det beyin J.U'UIDI tesbit ilk' 

teyzw nr. O~ 8mwla. . ZiJ& t~i LeJ" .h ... n.aeki mitler ••. Yedi santim derinliiilt' 
-Sm kim halrar? ÇemaprJ., diifi!ncelsuu dalla ~- Ye dalaa deJmit-

nm falan... acıklı hir imala anlatıJorcla. - Bunu nereden atrendib 1 
Zi cı.L:.:.. -•-n-. ... k-·. - Oma ben tamchima aman, . • u&. 

p, ~- 9llNAIUU -•· • ilmiit kocamdan dal hlanl t. - Buradaki meYkuflar en """ 
-T.,... oa het sinde bır miz bir aile kadmı l&Dlllıfbm. yük avukatlardan daha usta ol• 

kere huçlak sinderir. Onunla ı• Halbuki ~ ı~· ---&.-..:..el muılar ••• Ceza kanununu hepli 
· · · r -'-~ d L..- ' 

0 .ıe vtim ~ ... en 'bi b'l' Kurtul deci çuunm... ~Dl.lflTlllnllll a .......- ıeçmit " yirmide fasla erkek! ıı ı ıyor. uı yok 
claki Ç&Dlafll'iaaaec:le pua ile p >'8P"'lf. Ben ... bclar ,_ e ya. Batka lif 1ok mu? Sen ne 
katuım: Sen kimi bekllyonun? elim, bu kadm kadar ~ pıyonun, bakalma? itler >:ol 

Şakir laGae bUarak cnap ~. hilebaz bir mahlGk aörm. mı? 
Yereli: elim, azizim! Leyli f&f&ladı: 

- Onu... - Hanci itlerden bali*li 

kliaik, en mistik ıazeli. Bu aiıi', • • • • • • • • • • 
- ~11 mı? Bu urada ıardiJanm MIİ iti. sun, Şakir? eHm sen bir 
Şakir: tildi: içiade ne kadar deiitmipia?l 

Ye derin bir fikre istinat eder. Rabia Afuatoıun ikinci hafta.- - ETeJ... - Şoför Şakir efencli- Ziya- Şakir aisara paketini cmıarel~ll 
Fuzulinin pzelini, o alqam eYde ıında Sinekli Bakkala dönmek is- Diyerek ~mı 1&1ladL. Ve retcia ıetdi! - içer misin? 
olan mabeyincinin ricaıiyle söy
lemiıti. 

Nece yıllardO' ser • i k\iyi melamet 

bekleriz, 

• • • • • . .. 
Diye hqladı. 

Cife - i dünya değil kerıea ıibi 
• matla"bumuz, 

tedi. Afuıtos onun hayabnda bel
ki başka bir dönüm noktasıydı 

Selim pap, Tevfiğin cülGata affe
dilmeıi ihtimalinden baluetmemiı 

"Peki, Osman.,, 

koillfUD kap141 inünde, ellerini Şakir koiafaa bpw kotta. _ ffaJll'. 
cebine sokarak dolqmaia batla- Leyi& elinde tattalu açık bir _ Dün ıece neredeydin? 
dı. paketle ayakta duruyordu. 

Şakir, Leyliyi görünce HYin. - Dün aece mi? Her ı 

Onu hail aniyormuyda? 

memit delildi. Ne ele ola arala- ıibi ndeydim. Neden sordun? 
• • J.ir ._ • - Nud vakıt ı~irdiiiW. .. 

te 
muyordu. 

- Yılmaz bey Wki baaa bir 
iJilik yapabilir ... 
Bu diifünce ile gülümsedi: 

- Sen benim uud bir eT 

clmı olc:luimna ıilQdVe kadar 
lıyamadm mı? Ben, kocuı 

kifhanede yatarken, aokaia -~ . J:. 
mayı, ıezip eilenmeyi düt~ 

Bir bölük anblanz, Kaf - ı kanaat 
bekleriz. Peki amnuı , artık Rabianm ne 

kafası, ne kalbi tamamen Oıma-

- Hayır .. Ben hayle bir melu. 
neyi eevecek kadar küçülmek iste
mem ••• Diye mınldandı. 

- Beni arayacaimı hiç ummu
yordum, Leyli! Nasıl oldu da 
ıeldin?! 

müyüm hiç..?! 
- Peki ama, ben birkaç aeı'. 

ye mahkOm olunam, ne yana~..,.:.ı• 

ım? Beni Jıllarca beldemiyec:elllP':iı.11 

Yerine ıellnce halk coıtu. 

Klnan - rala - ı tecriclis, batar 
llamnçekib, 

Gih mec•n, ılb ben, clnr içre 
nettiel: Wderis. 

Sanman• ilim ıeceler bihtcleclir 

nın. Tevfik orada yerini iıtiror. 

Biraz da ipizlikten bıJanq aihl. 
Artık yalıya inmiyor. Hep be,.z 
nele elinde An ,apraldı eelri 
tarihler, dmnlar. Olmmadıiı a
man eabınıdıiı, ıdunbar betbel. 

Ya bu heyecan .. Bu yürek çar
pmtgı neydi? 

Şofar Şakirin Leylldan nefret 
ettitini de aezmemiı delildi. Şa. 

kir o ıece, yataimm kenarına a-
mcbiı uman: 

Kurnaz kadm, ba .azlerden der 
hal fÜpheye düflDÜftü .. Hararetle 
Şakirin elini aktı: 

- Seni aramaz olur muyum, 
Şakiıcilim? Cumayı dört sözle 
bekliyordum. 

delil mi,. .. ! 
- BeklemiJeceiimi nerden b~ 

yonun? Belki beldiyeceiim.. 

Leylinm birdenbire ıösleri -
landı: m,.dmm: 

Milk - i qk içre...__ ı Mtibmet li ... 

- O kaltak yann pline, onun 
...._ 8yle bir çorap &recefim 
ki .. 

Şakir Leyliya bir tahta ilkem
le buldu ... Leyli oturdu.. Şakir a
yakta duruyordu. Komqmafa 
batladılar: bekleriz. Rabianm böyle içi içine ••ima- Diye töylenmifli. 

Mı11...a...- -1!-- -L f mfı bir eabah 0nnan, ODU aldı Wl'IDa .w, 1111, o , 7&· Le,I& onun da mı batmı beli· 
ya eolmıuttu? Aralarmcla neler 
ıeçtiğini bilmiyordu. Fakat, Şak. 
kirin halinden belliydi ki, Leyli· 
dan o da öç almak istiyordu. 

- Ne haber var? Yılmaz beyi 
gördün mü? fa ıesleri Boiazı attnrdü. Bu key. 

fetmefe çıkmıı, karnı tok, ıırtı 

pek, zeYk &J'.17&D sürµhun her b\
ri, birdenbire RaManm 1e1i7le 
ideal udmclaa lropnlarm, kafa· 
lanm, tapırtafi çarp.nJann ım: 
( ayatic) iı.tn.larnaı clutatennif 
ti, 

Haftada iki aktam Kanaryada 
yemek JiJ'Ol lardr. Orada R • a. 
tarkı tı6ylemeli ittemescli. Boia 
ziçinclt onun ae1iaden ziyade ~en 
diıiyle alAbcl• Olan bir Nejet 
efmcli nrdı. 0mı balkana satG· 
rür, J)lkan qap dolaıırlar, konu. 
plardL 

Odları otarchaia yerden seyre
den Ollll&D, artık lallcançlık duy 
-.yordu. Rabia onunda. OtekJ. 
ler bir pbeaer aeyrelllleie ıehni~ 

791.ncdardL O gUnlerde onun iw 
san zaferle, tnkle doldman .... 
.. hir.., ......... RaWaam kal
Mncle -.. Wt tek raJdhl Vehhi 
Dedeala llillfl)dL 

Wlt. s lıılr ..... Dede: "Yir 

- Gördüm Şakin:ifim 1 Her teY 
yolunda. Mubakemen bitinceye b 
dar burada kalacabm ama.. 

zorla deniz kenarma sltiirclü. Ru
melihisan mezarlıklarının lnündft 
bir kayanın üstüne oturdular. Su
lar ayaklanna kadar ıeliyor, clai
ıalar teM.el, alır bir ahenkle ça
kıllara wnıp çekiliyor. Deniz he 
·niiz tam•men ayamne•'f. 

Şakir blÇkm, hatan çapkmlar
daaclı. Yatı henüz otuza bulma· 
mıtken, hayatta yapmaclaiı sefa • 
hat, ıirmediii delik kalmamıftı. 

- Bittikten tODl'a ıüpheaiz ki 
hapİlılaaneye sideceiim. 

- Hayır camm. .. Neden hapia. 
haneye ıidecekmipin ! Tabliye e
dilec~ •• Serbest kalacabm ! 

- Haydi bırak ba namaralan 
(,,.,,,,,,., ""') - Bir baruı nrdı .• Ona da 

sirdiim diyordu. 

Tetılrka No. 27 
İf adamı burp Piri keüin ıörleriai plerime 

dikerek yilliimi hafifçe lmartan bir eda ile: 
- Belki de serbest deiilainiz. llukadc!eratmısa 

sahip değil siııis r •• 
- Ne demek istiyonun~? 
- Kalbinizi vevarbfmm ıu yolunuz O.erine çı· 

kabileceğini s6ylediftnls fadletll rence vennif oJabi
lininiz. 

Yilrim erpftDI bir renk tlnqtr. DUdluek -. 
wp ftr'dim: 

- aile yeada ederim beyefendi. Bayle bir 
70ktur. B&tUn--~ Iİlllllltilllll , 

Hic bir erkek bende en Jdls&k Wr enp duJpaa Wle 
uyandırmumttrr ••• Zaten daha mektepten plrah Gt 
dört ay oluyor. Bu kadar u nm1nda atla " bir yuıra 
kurmayı naıl dGtUnDebiUrlm ldP 

Illvla: 
- ftl ı.We lratl earette wtııwııı•nl•I ele& 
- Bnt lalt'I nrette. 
- Ytlrefialsde his pu bir dilfUDCeniı y.ok mu? 

Bir emellnls. Genç 1mJann 1nırduklm f11 tatlı hOlya
Jardan blrili? 

-Tatlı hWyalarl Her cenç im ruhu onunla dolu 
delil midir? BUtUn lractm ruhlarında en blyOk yeri 
alan ıenç, yakıpih bir erkek hayali delil mic1ir? Fa
kat benim Sgbı bu hGlya bir erkek vtıeudu ve çehresi
ni almakta çok usalr. dik ft beDllls bir 1811e tüHD
c!drahnqtır. Size pna tekrar etmekten batka elimden 
bir teJ ıeJmez beyefendi. Kalbim ft bittin 78 .. JllllD 
tamamen n bt'iyyen aerbelttit. 

-Ba bdor Pidede- .... ,.-~ 
sur ı&onu. lmun. Fakat Arif Nedretle _,. ~ 
blrlefdrmek fikri kendisinin çok yUkısek ve ~ilr:~. 
Wr adam odmuına rapen ıue 8yle kor~"" 
saıaact1 li .. Varbğmın dolduran bir batkl ~ 
ftdalau nnnetmiftim. .. ,.:.d# 

- Çok fllkGr b8yle bir fe)' yoktur. 9'ı ...., -' 
lra4ar ptdetle latemeylfim onunla en ~ _::..,, 
Mlede fttirlerimidn, duyplammlm birkl 9 

la ummadıtım içlndir 1 
OUlerek devam ettim: e 11/ii 
- G8rmed9U)iz mi? Ben bir teY '8y1er._ 

hakkak abini iddia ediyordu. tllJfl!.. 
- fkinidn de ayni ıeyl a8ylemeıds ltld. 

bir py klfl geleblllr. 
Tekrar ddcllyetlml takinaralr: 
- Hayırl dedim... B• Sok kind,ı. jiJ 

hakaretin acıamı unutafmm. (Jhtdlt 
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Atız, burun ve nefeı bonuunu :::::::::: :::'il 
SAMUEL 
PINHAS Asipin Kenan• 

Sızı soQuk algınllQından. nezıecien 
9 .. Dten baş, ve di• •Arılarından 

koruyacak en iyi uaç budur . 
111 ismine dikkat buyurulmas• • 

Torkiy;u··c~;=h·~;ıy;·ri;ike~ "" 
Bankasından : 

f ~ .. merkezimiz için gayet iyi istenoğrafi ve daktiloi;; !;ilea \ir i.lteno daktilo alına~aktır. Taliplerin Kanunuıa
l f son\lna kaciar biz~at veya tahriren Umum Müdiirlüje 

ey1, atanl:ial tabemiae müracaatları. (392) 
•• ~.:.:ııaııa:m:.11::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::..-:::::::::::::::mı:maı 

mikroplara kartı koruyan en mü· 
kemmel ve en ıeri teıirli anti· 

septik: 

tstanbul, Bahçekapı, Celil 
Bey Han, No. 9 Telefon: 2Ö529 

Tarihi tesiıi: 1905 

Her nevi fincan, tabak, pol'Se
len ve kristal sofra talmnlan, 
Alpaka ve gümüş kaplama ka
şık, çatal, biçak ve hediyelere 
mahsus muhtelit çeşitlerinin 

en iyileri bulunur. 

Toptan •e Perakende 

GRiPiN 
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Pipo henUz görmediği ,.e yalnız koku
auno uzaktan duyduğu bu meçhul dişi 
köpeğe Aşık mı olmuştu? 

Evet, çünkü köpeklerin a~ı böy
ledir. insanlarınki ise başka türlüdür! 

itte Pipo, gözleri sabit, kulakları 
. dikilmiş oldofu halde doğnılmu-;tu. 
Tam konağın önünde duran dört göl
aeyt görmekte gedkmedi. 

Bu dört gölgenin ikisi insan ikisi 
kBpekti. 

Pipo onlara yaklaştı. tki köpek hı
, nldadılar. iki adamdan biri sert ve 
1aTa§ se.sle: 

- Sus PJUton, sus Prözerpfin? di
n emretti: 

PIUtonla Prözerpin iyi terbiye gör 
lbtlş olmalılar ki hemen sustular. Bun
lar da sert tilylU, kanlı gizli, büyük 
•e kunetlf çeneli, iri yan iki köpekti. 
P18ton siyah ve Prözerpin lJeyaz nnk 
te ,.e ikisi de ayni clnstendL 

Bu iki, adam bir saat kadar ko
llafın önünde durarak etrafı gözetle
dller. Dikkatte dolap.rak i~eride ne 
~ap bittiğini görmefe çahşıyorlardr. 

O.ayet iki tanesinden biri: 

JA - Bakmrz, buradan hücum etmek 

cJ 
1

• 'ır. SlzUme inanınız Monsenyör! 
tdi. 

ÖbUrU ise: 
•ı -Evet Orts, hakkm ,·ar. Haydi 
e.v ..._. .. ri açtır da buradan gidelim. 

-.aiıı verdL 
fen Ort• ya~ bir 18lık çaldı.· Plü
.. tblaPrlzerptn ve Pipo yiirihneğe ba!f-

r. 

- BYet. Pipo da rfdlyerdo. 
'-....... adam tnnafr ~özetler
~ bir vakayı anlatalım: 

~po, Yllkanda görüldüiü gibi 
"Pine yaklaprak kendi diliyle o· 

. 
na komplimanlar yapmağa bll.§ladı. 
Komplimanları hoşa gitmit olmalı ki 
Prozepin yavaşça kuyruğunu kımıl
dattı. Bunun üzerine Pipo kipeğe i· 
tanı aşk etti. Yani onun etrafmda 
koklanarak dolaştı. 

Fakat. bu dişi köpeğin kocası olan 
Plüton kalın dudaklannı açarak iri 
dişlerini g&.terdi. 

Pipo, Plütona yan yan bakarak 
biitün tüylerini dimdik kabarttı. Titri· 
yen dodaklannı açarak o da oldukça 
iri olan dişlerini gösterdi. 

ikisi de homurdanmağa, hırlama
ğa başladılar. Kavga mohakkakb. 

Prozepln rahatça oturarak kendi 
yüzünden çıkan hu kngayı seyretme
ğe hazırlandı. 

Pipo birdenbire geri ~ekildL 

Acaba korkmuş muydu? Hayır .. 
Bu bir hiyle, bir yalan, bir çok .ahmak 
lan kandıracak bir şeytanlıklL 

Pipo, akpm kendisine getirildiği 
halde yefsinden )iyeceğtnf idareli kul
lanmak huyundan dolayı bir k1$mını 
yemedlff yemefin balondoğo yere 
kadar geri çekildi. Bu bir tavuk par
çasıydı. Pipo bunu alınca ırötUrdU. 
Kime, Pr8zepfne mi? hayır, PIOtona •• 

PJUton aç gözlü ~ahşl bir köpek ti. 
Tavuk par~ını hemen alarak mide. 
sine indirdi. Sonra Pipoya hayret 1·e 
teşekkOrle baktı. Banştığmr anlatmak 
Uzere kuyruğuna salhyarak rahatça 
yere uzandı • 

Pipo da. bu andan sonra onun R'i
zUne sfrdlffnf an1aclL Hemen tekrar 
Pröz~"fne diJnerek yaltaklanmafa 
haıladr. 

iki adam buradan a)nlınca PIU· 
too ile Prozepin de bunların arkaların 

YUz yüze dönen, atızlan açık ka
lan iki ceset, dodaklan bBzUlmUş ol
doju halde sanki blrlblrlerlne bakı
Y,Orlar, gtllOmstlyorlar, sevgi sözleri 
aöylüyorlardL 

İhtiyar, arkasındaki ,koyun derisi 
kaputu çıkanp Od tilUnUn yilzlerinl 
irttfl. Sonra afır alır mezara toprak 
atmafa bqladı. 

-U-
PiPONUN SEYDA.LA.RI 

Şövalye dö Pardayanın kaybol~ 
doğu dndenberi en fazla faaliyet a& 
teren şUphe.siz ki Pipo idi. 

Hırsa ve sahteklr olan bu köpek. 
evvel! Monmoransfnln konaflnda bir 
köpeğin dişünebilereii gibi bir cennet 
bulmuştu. Din tUrlU hile ve yaltaklık 
)arla kendisi nf konatın ahÇU1ına MV· 

di~mişti. Biraz aptalca olan bu ah('I 
köpeğin kendisine sadık olduğunu i
nanmıştı. 

Ne yalan. ne şeytanlık! Ualhak? 
Pipo ah(IYJ böylete kandırdıfl haldf' 
ondan hnşlanmıyor yalnız yemeklerfnf 
seviyordu. 

Bu aptal ahçı: 

- Beni ne kadar sevfyor. Her za. 
man bacaklanmın arasında do1aşıynr 
Hi~ yanımdan ayrılmıyor. Bana nr 
kadar sevim 1i hakıvnr Ru köoe~e ken 
dimi bu kadar sevdlrisim hakiknfen 
şaşılacak bir şeydir. Sözlerini t.krar
lıyordu. 

lşte ahmak ahçı bu düşUntede~ dl 
Acaba Pl"Onon asri mabadını bflM 
ile tl#rdf? 

fCuyruğanan ııınllanması afak bfl" 
alavı htllf ehttelc ~t" nYmmtn hat..'~· 
ba bunak herifin elf nf iitre~el"ek \"ıt la
yan dili, ara sıra tath tatlı havlama-

sı, ahçıbqıyı sevinchıden kahkahalar 
la gtlldllren yaltaklanmuı hep nlaa· 
dı 

Fakat ah~ kipefbı yalaııeı n 
sahteklr oldatna ne blWnT 

Pipo, ne kadar nefis otara o1na 
abçıhqı tarafından verilen bir par(& 

11 pek eeyrek olarak kabal ederdL B~ 
nan •bebl p ade bir 197dlr. Pipe 
kendi yemeflnl kendi buluda. 

Gizlice, fırsat bekllyerek hOfUlta 
ıtden şeyi almak onan daha $0k be. 
fendfği bir asuldiL 

Alıp: 

...._ Ki ... aç shlU de delft. Beni yal 
nrz lyillftm için seviyor. derdL 

Aç göılB deiU ha! lıte iyi ve fe
na şöhretler biyle hasıl olar. Pipo aJı 
çıyı tamamen aldatıyordu. Pipo kileri 
yağma ediyordu. Pipo, eadık n ul11 
görilnerek vaktını hırsubkla geçiriyor 
du. Bu ela onda serserilik zamanından 
kalma hlr hayda. Gittikçe flpnanh· 
yor, tembelllie adamakılb alıpyorda. 
Bununla bernber bu cennetin hlklmt 
olan ah(rbaşıya yaltaklanmaktan nz 
geçemiyordu. 

Bir (ok delillerle ispat edllmf!'tfr 
ki Pipo yalnız yalancı, hrmz değf) 
ayni umanda sef'ihdi. 

Eter iftlraerlann ufradıklan il. 
netten korkmasaydık bana da ortaya 
korduk. 

EJer Piponun sevdalan ban mı. 
hlm vakalara Wb olmasaydı ve d'n 
kipeffn bu haya ok11Y11nrlamnrma 

dikkatini ~bn bir ka' kişf•ln taffl .. 
rtndf' hftvilk hlr rn1 ovn1tmamı~ ol•JtV• 
dı iftfntMlıtrm atnyaealclan ll
net•en (eklnerek Pfpnnnn aevdalarına 
dalr bir teY alylemezdlk. · 
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Hundan da anlaşılır ki, Pipo .i\lon
mornnsl konağrnda en bahtiyar bir kö
pekti. 

llu saadet, Şövalye dö Pardayanın 
ortadan kaybolduğu güne kadar sür
dü. Köpek sahibine - daha doğrusu 

dostuna - karşı büyük bir sevgi ve 
bağlılık be..qliyordu. Pipo şövalye tara
fından kurtarıldığını herhalde hatır
lıyordu. Bundan başka, sahibinde gör 
diiğü ve kendisinin ~ok hoşuna giden 
eeı ·eriliği de seviyordu. Pardayanın 

kendisine söz söylerken ciddi bulunu
~undan zevk alıyor kısaca şövalye);, 
Tlir insan olduğu halde insanlığı unu
farak kendisile dertleşen bir arkadaş 
ayıyordu. 

lşte bunun için, günde bir kaç ke
re Pipo do tunun dairesine çıkıyor. şö
vnlycnin ornda bulunduğunu görerek 
geri dönüyor bnzan da odaya giriyor
du. 

Gece olunca mutlaka sahibinin kar 
yolasrnın yanında yatardı. En çol.-
hoşlandığı şey de sabahleyin Parda
yanın uya ımasrnı beklemekti. 

mr gece- ki köpek için çok acı 
leli - sahibi, dostu göriinmedi. 

Pipo o gece göılt'rini yummadı. 

J\onağın icini dola"tı. Aradı, kokladı. 
nrn c:ıra hafif hafif uludu. Fnkat e
meği hoşa gitti. Sabahleyin 8okakt.a, 
J-onağrn büyük knpısının cniinde dur
du. Bu hal sürüp giclemezdi. Şövp lye
nirı hi?rhnldc geri dönmesi Hlıımdı. 

Lilkln dönmedi. Pipo kileri hile u
nutmuştu Ahçı boı:ı yere onu cağırdı. 
HattfL bu b; kalpli adam tnsmasmdan I 
lıfle tntmnl< istcdiyFe de köpek kcndi
lfnl rn!tnt !ıırnkmaı;ını 2\nlatmak istf
YoOrmuş gibi hırladı. Ahçı birinci krre 
olnrnk Piponun SC\'gi inden şüphele·, 
nerclc yeise kapıldı. 1 

o gün böylece reçti. ~ce köpek 
konağa girmedi. Kaprnm önünde bek· 
]emekte devam etti. 

Gündüz olup da sahibinin artık 
geri dönmiyeceğini anlayınca hemen 
bir ok gibi ileriye fırladı. 

Nereye gitti demfnlz? 

Doğruca Bastile I Şair Laf on ten 
bir hikayeyi anlattıktan sonra : 

- Şimdi gelsinler de hayynnların 
aklı yok desinler I diye haykırmıştı. 

Şüphesiz Piponun da aklı nrdı. 
Efendisinin kayboluşu üıerine saat· 
lerce diişünüp ta ınmıştr. 

Nihayet kendi kendisine: 

Vaktlle bir kere daha kapanmr' 
olduğu o biiy{ik ve karanlık eYde de
ğil de nerededir? Acaha orada ne ya
pıyor? Ama tuhaf bir huy ha! Relk, 
di? gene heni bekliyordur. Yiizünü hir
kere gördiiğiim o siynh delikten onu 
gene görmiyccrğim ne mallım? kara
rını verdi. 

lşte bunun için hcmrn nastil ta

rafına doğru ok gibi atıldı. Adi 1.a· 
manlarda bile Pipo yn"a~ )iirümenin 

ne olduğunu bilmezdi. Bir de acele 
bir işi olduğu zamanı dii~iinünüz. Pipo 

hiiyle hızlı hızlı koşarken yolda beş 
on çocuğu iki üç ihtiyar kndını. süt 
giiğiimlerini. dU!tkfrnların önünde clu
ran yumurta sepetlerini de\'irdi. Ba-;ı· 

nı önüne e~erek halkın ara.c;ına girdi. 

Ge<"diği yerlerde aJ!ız do'usu küfiir 
''e heddua işitiyordu. 

Nihayet nefes ncf ese nac:tilin önün 
de <.!urdu. nurnunu vaktiJe sahihini 
görmU~ olduğu pen<'cre~'t~ doğru k:ıl
dırdı, heyhat! nu tiar delik tıkıın .. 
mıştı. Mösyö Kita1an. şövalye d5 l'nl"· 
dayanın köpeğiyle mekf:up gönderme-

PARDAYANIN OLOMn 191 

sine vasıta olan bu deliği ördürmüş-

tU. 
Pipo boş yere bekledikten sonra 

Bastilin etrafını dolaşmağa ba9ladı. 
Bir dilzüye havladı, bağırdı, pen· 

cere deliklerini gözden geçirdi}~e de 
bütün emekleri boşa gitti. Hiç bir ~ey 
görememişti. 

Bunun üzerine ayni hızla geri dö
nerek bir kaç dakika sonra DC\iniyer 
lokantasına girdi. Yaktile sahibinin o
turma~ olduğu odaya kadar çıktı. 
1'ekrar aşağıya indi. Her köşeyi aradı. 
Nihayet Usta I.findri tarafından gö
rülerek zavallı köpek süpürge sapiylr 
kapı dışarı edildi. 

Pipo fazla ısrar etmeden yola ko· 
yuldu. Şövalyenin burada bulunmadı 
ğını anlamıştı. Köpeğin aklınca, usta 
J.andrinin iltifatları, kemik parçaları 
atması Pardayanın burada oldu~unu 
an la tırdı. Tekmeler, küfürler ise şö
\'a lyenln orada hulunmadığına işaret
ti. 

Köpek karar verdi: 
- Mademki beni dö,·üp koğclular, 

o halde sahibim burada yoktur. 
Pipo araştırmalarına devam ede

rrk nyni hızla bütün Parisi dolaştı. 

Şövalyenin devam ettiği her yere gi
rip çıktı. Ye geceyansr; acıl<mış. susa
mış, yorulmuş, nefe~i ke~ilmiş, dili bir 
karış dışarı fırl:1m1ş olduğu halde "Ko 
nuşan iki ölü,. meyhanesine kapağı 
attı .. 

f{a tu ona yiyecek, içecek verdi 
Pipo rahat bir yer bulduğu için gece· 
yi burada geçirdi. 

Fakat ertesi gUnü ~ahahleyin do
kuı. saatlik hlr uykuyla yorgunlur.un\1 
çrkannrc: olduğu fçin mutfai:ı dola· 
~rak bir hizmetçi kıı kapıyı açar aç
maz hemen dıprı fırladı. 

Bu sefer, aı·tık konuşmıyordu. 

Burnunu eğerek, kulaklarını , .e kuy. 
ruğunu sarkıtarak yeisli bir tavırla a .. 
ğır ağır yürüyordu. 

Zavallı hayvan: 
- Artık her şey bitti. Beni terket

ti. Onu bir daha göremiyece~im ! diye 
düşünüyordu. 

Bu suretle Monmoransinin konağı 
na vararak kapının önünde yatıp 

bekledi. 
Bütün gün, ahçının ~ağrışına ku

lak nsmıynrak burada durdu. Ahçı ha· 
kikaten iyi hir adam olduğu kin ak• 
şam ü.~tü köpeğe iyi bir yemek getir· 
di. Pipo neşesiz hir ;·l'kilde kemikleri 
kemirdi. 

Ağustosun yirminci çarşamb:ı gÜ• 
nü akşamıydı. Köpek için bir l'heın• 
miyeti olmı:ran hugünün bizce büyük 
bir önemi ''ardır. 

Gece oldu. Bir köşeye yatan Pipo 
uyumağa çalışarak hazin hazin düşü
nüyordu. Rirdenbirc yerinden sıçradı 
burnu kımıldnmağa kuyruğu s:ııtan• 

mağa haşladı. 

- Ru nedir? 
Biitün tavrrfan heyecanla bu FOT· 

guyu kendi kendisine ı;;orduğunu nn" 
Iatıyordu. 

Acaha Pipo uzaktan sahibinin ko· 
kusuntı mu almışb. 

Bu heyecanı, bu 5:evincl neden dn· 
fuyorcf u. Hunun doğrusunu söylent~ 
hi1e biraz afır gclecek!lle de her şeyde; 
evvel hakikat lfb:ımdrr. Pipo bir df 
köpek koktL4'll almıc:tı! 

Pipo dnsi duygularının uyandıJ!t• 
nr hissediyordu. Pipo, yelsinf.hattA sa· 
hlhlnf hile un11tmuştu. ..

11 
Aşk. bir saniyede en yüksek diiŞ~ 

celeri bile karmakarışık eder. AtJ\ 



-
Finlandiyadan getirilen 

Yeni9oieş-8ritr9lıöra 
Dün ıst:anbuDa geBdl ve 
gQreşçllerlmlzDe görüştü 

iki kere dünya, 9 kere Flnlandlya 
11ampiyonıuQnu kazanan Onni 
Pelllnen•ın dün bize söyledikleri 

GegeııJ.erde Avrupaya bir ant- alaka ile çahımak prtile., bu ıör-
19"ör batmak için ıiden aiiret fe- düğüm çocukların çok mükemme! 
deraayoma ıenel 4lekreteri Seyfi bir surette hazırlanacakları mu
Cenap tarafından angaje edilen hakkaktır.,, 
Fenlandiyalı aiiret antrenörü On- Bundan sonra antrenörden bi
ni Pellinen dün tehrimize geldi. raz da kendiıi için izahat aldık VP 

Ve ıüret federasyonu üyeleri, gü- ıunları öğrendik: 
teıçiler tarfından karıılandıktan Yeni antrenörümüz Pellinen 20 
IOnra, doğru Galatasaray klübüne seneden beri, yani çocukluiundan · 
ıelerek, orada ekzersiz yapan Ço- beri güretler yapmaktadır. Şimd: 
Lan Mehmet, Nuri, Ankaralı Hü- 36 yatınCladır. 10 senedenber! 
•eyin, Adnan ve daha birçok gü- Fenlandivn milli takımından V'! 

tetçilerimizle tanııtırıldıktan son- bu müddet zarfında yapılan ve 
ra bir saatten fazla yapılan ekzer- dünyanın en mühim türet kartı· 
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•izleri seyretmiıtir. laıması olon lıveç - Fenlandıya --------------
Bir seksenden daha uzun bir milli takımlarının 1 O karıılatma

'boya ve 85 - 90 kiloluk b ir vücu- smda da yarı ağır ıiklette Fen
da ıahip bulun~n yeni antrenör, landiyayı temsil etmit ve bu maç
•arı aaçları, beyaz tenile, tam ma- lar için F enlandiya gibi bir yerde 
hasiyle bir Şimal tipidir. Ve ilk 10 sene arka arkaya yegane ıeçi
llazarda, sağlam vücudundan, ge- len güreıçi olmak terefini kazan
tıiı ommlannda çok iılenmit bir mııtır. 
•ücuda sahip, mükemmel bir spor- iki kere Avrupa pmpiyonu ol-
cu olduiu anlaıılmaku.dır. muf, son üç olimpiyatta Fenlandi-

Millt güret takımımızın yeni yayı temsil etmiı, 924 de Paris 
•ntrenörüyle, ekzersizler bittik- olimpiyadında dünya üçüncüıil 

ten ıonra görüttük. Onni Pelline- 928 Amsterdam olimpiyadmda, 
ilin ıazetemize söylediği sözler dünyanın en iyi yan aiırcısı Va· 
tunla.rdır: tegren'i yenmit, fakat Mı11rb Mu• 

"Memleketinize henüz aynk taf aya hükmen mağl6p olduiwı
ıhaanuı ve güretlerinizi pek kısa dan gene üçüncü, 932 Loı Ancelot 
bir zaman zarfında görmüı oldu- olimpiyadında dünya ikinciıi ol· 
hından ıize söyliyeceklerim çok muıtur. 
olın11acaktır. Dokuz kere Fenlandiya pmpi-

Bugünkü ekzersizin bende bı- yonlutmnı almııtır. Bir kere de 
taktığı intiba, ıüret elemanları- 1924 ıenesinde Fenlandiya boka 
llıznı çok mükemmel bir surette tampiyonu olmuıtur ki, bununla 
._anla~bileceği ıeklindedir. ayni zamanda da mükemmel bir 

Ben l>uraya g lirken uvafCak boksör olduğunu ispat etmittir. 
olmatı keiitlime saye edinmittim. Kendiıi, buraya gelinciye ka
Ba gayeye eritmek için elim~en dar bilfiil rüreımekte ve Fenlan. 
teleni, hatta ondan da fazlaıını diya milli takımındaki yerini de 
1apmağa ça.lı§B.cağmı. Dü,ündük- muhafaza etmekteydi. 

. . . 

lstanbo 1 Harlcf. As
~ kert kıtaatı ilanları 

Vize. Penarhisar, Alpullu a -
!ayları için 7344 liralı~ 30600 ki -
lo makarna ilk peyi 551 lira, 4028 
liralık 10600 kilo zeytin yaiı ilk 
peyi 303 lira, 4582 liralık 15800 
kilo tozteker ilk peyi 354 lira, 8671 
liralık 29900 kilo ıabun ilk peyi 
651 liradır. Alayların ihtiyacı ay
n ayn açık eksiltmeye konulmuı 
ve ihaleleri 6 Şubat 936 pertembe 
aünil ıaat 14,15 de yapılacaktır. 
lıteklilerin Vize sabn alma ko -
miayonuna gelmeleri. (563) (447) 

• • • 
Geyikli Ayvacık ıarnizonu için 

112 ton una talip çıkmadıfmdan 
yeniden ve evvelce alınacak kilo 
miktanndan tenzil edilerek kır

dırmaya konmuftur.. Beher kilo
auna 14 kiinq 50 aantim fiat lii
çilmiıtir. Jhaleai 2 Şubat 936 ca
ma günü Tüm satınalma komisyo
nu binaımda yapılacaktır. Evıaf 

ve tartlar bir evelki ilanda tart ve 
evıafımn aynidir. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerine göre iıtenilen 

11 

Muhammen bedeli 7500 lira olan 6 tane motörlu yangın tulum
bası 9 - 3 - 936 pazartesi günii saat 15,30 da Ank a•·ada idare bi
nasında kapalı zarf usuliyle satın alınaca.1ctır. B • işe girmek istiyen
lerin 562 liralık muvakkat temin:ıt ile kanunun tuyin eliiği vesika
ları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. Şartnameler ;>arasız olarak Ankarada malLeme 
dairesinde ve Haydarpata da tesellüm ve sevk müdürlüğünde dağıtıl
maktadır. ( 431) 

T eahhüdünün ifa, edil.memesin den dolayı muka ve) esi bozulan ve 
muhammen bedeli 14383,98 lira olan 479,466 M3 ı çam dilme ve 

tahta 1 l Şubat 936 pazartesi günü ıaat 15 de açık eksiltme usuliyle 
Ankarada idare binasında ıatın alı nacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1078,80 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektuplarını hamilen yukarda yazılı saatte komisyon 
reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde ve Haydarpa§ada 
tesellüm ve sevk müdürlüğünde görülebilir. (432) 

lstanbul Posta T. T. 

Mıntaka11 

Trakya 
Körfez 

Başmüdürlüğünden: 
Adedi Beherinin muhammen Muvakkat 

750 
750 

1500 

he deli 
376 Kurut 
356 Kuruı 

teminatı 

211 lira 50 Ki'~ 
200 lira 25 Kr. 

2 - 12 - 935 tarihinde yapı lan açık eksiltmede talibine ihale 
olunan yukarda yazılı 1500 adet kestane telıraf direği müteahhidin 
leahhüdünü ifa etmemit olmasın dan ihale feshedilerek arttırma ek· 
siltıne kanununun 51 inci maddeıi mucibince zararı bu müteahhit nam 
ve heıabına olmak üzere bu direkler yeniden açık eksiltmeye konul
muıtur. Eksiltme 7 - 2 - 936 cuma günü Galataaarayda lstanbu1 
posta P. T. T. bat müdürlüğünde müteıekkil alım, satım komisyo
nunda saat 15 de yapılacaktır. Her mıntakaya ait direkler için ayrı ay• 
rı teklif kabul edilir. lıteklilerin prtnameyi görmek, muvakkat te
minatlanm ekailtme ıününden evvel yatırmak üzere her gün bat mü
dürlük yazı itleri kalemine müracaatlan. (402) l 

lstanbul Gümrükleri Satış 
Direktörlüğünden : 

M. K. N. Ağırlığı Kıymeti Cinsi eua 
K. G. L K. 

3124 .... 322.500 362.82 Pamuk menıucat. 

Yukarda yazılı etya 3 - 2 - 936 G. saat 13,5 da satıt salonunda 
ihaleleri yapılacaktır. isteklilerin f&rllanmız mücibince eıyayı al
mak için yüzde yedi buçuk pey akçelerini göstermeleri ve ıair evra• 
kiyle kanunen muayyen olan zamanda aatıt ıalonuna gelmeleri ilan 
t>lunur. (441) 

lerime muvaf ak olursam ve bütün Daha ziyade Gregoromen aii · 
•endi bilgilerimi, ıizin, daha doğ- retle uğratmıt, fakat iki kere de 
'1lsa bizim elemanlara da öğrete- serbest güret F enlandiya pmpiyo. 
bilirsem büyük bir bahtiyarlık nu olarak bundaki ihti1&1mı iıbat 
duyacafım.. etmiştir. veıaikle muvakkat teminat tutarı .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

olan 1218 lira ihaleden bir ıaat ev-Liaan !ıuıuıunda ilk hatlarda Kendisine son sorduiumuz su-
~keceğim güçlüğü, türkçenizi bir al §U oldu: 
an evvel öğrenerke geneceğimi ü- - Şimal memleketlerin diler 
'-İt ediyorum. milletlere nazaran gürette niçin 

Ciiretçilemizde vücut kuv - bu kadar çok tefevvuk ediyorlar? 
~ fevkali.de olmakla beraber, Yeni antrenörümüz bu sualimi-
~~da jimnastik, çeviklik kabi- ze de §Öyle cevap veidi: 
!'lı nobanları gözüme çarptı - Bu işte en büyük rol iklimin 

iri, bu noksanları derhal telif~ tesirindedir. Sonra halkın sür• !:!: hemen tedbir alacağım. Bun· te kartı gösterdiği bfiyük alika da 
.....__ aonra muntazam ve ciddi bi: buna yardım etmiıtir, diyebiliriz. 

Beşiktaş: 3 
Galatasaray: 2 

' ~- (8Clf taralı 7 ncide) 
t • 
~ seçiyor ve aıaan heyecanb 
• :~ tWr;lr•lar Eeçiriyordu. 

DeVJ'enİn on birinci dakikasında HL 
yatiden bir pu alan Şeref ıda bir w. 
ruıla topu Galatasaray ağlarına tlıkb. 

Bu golden aonra san kırmızılılar can • 

vel makbuzunun Bayramiçte ko -
misyona verilmeai. 

Basın Kurumunun çıkardığı 

1936 ·Almanağı 
En gOzel bir yılbaşı armağanıdır 

Bütün aaylaulanmızla •uet~rilerimizin ruim albiimü içindedir 

Ezine garnizonu ihtiyacı için 
105 ton una talip çıkmadıiından 
yeniden ve evvelce almacak kilo 
miktarından tenzil edilerek kır • 
dırmaya konmuıtur. Beher kilo -
suna 14 kunıt 50 santim fiat bi -
çilmittir. ihalesi 2 Şubat 936 gil· Ç 1 K T ) 
nü Tüm ıatmalma komiıyonu bi -
numda yapılacaktır. Evsaf ve ___________ S_O_k_u_ru_ş _ ____ ____ _ 
tartlar bir evvelki ilanda bildiri . 
len ıart ve evsafının aynidir. Ek -
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddesine göre 
istenilen veaaikle muvakkat temi· 
nat tutan olan 1142 lira 88 kunA· 
tun ihaleden bir ıaat evvel Bay
ramiçte makbuzunun komiıyonu
muza verilmesi. (550) (254) 

istanbul Deniz Levazımı Satmalnıa 
Komisyonu iIAnları . 

~ 

Tahmin edilen bedeli 260 lira olan iki adet hurda motör ıanbot 
teknesi açık arttırma ile 12 Şub3t 936 çartamba günü saat 15 de ıa• 
tılacaktır. Motörleri görmek istf yenler her gün ve artt:rmaya itti
rak edecekler 19 lira 50 kuruıtar. ibaret muvakkat teminatlariyle 
Kasrmpaıadaki komisyon batkan lığına baıvurmaları. ( 430) '1tıh" •nıch Necdetin güzel bir pasını 

1 
tnet Ali kurtardı gene devrenin 

~na dofru Gündüzden bir pas a. 
tıtı ._1 Mehmet Alinin de bot bırak. 
"-ıc ~eye topu aokamıyarak muhak ~ 

landılar ve yaptrldan hücumu siyah be. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Keman hocası 

r ıot fınatı kaçırdı. 

.ı.,. D~n ortalanna doğru Hüsnü • 

._
1 

U&ua ~iT pu alan Etref Galatasa -
i~~nin fazla ileride olmasından 
~ ederelr kaleye so&culdu. Bu va. 
.,_ oJrr... AYni topa çıkmadan batka ça • 
'1ıllta chtn.ı 1lnlıyarak ka ' eyi boş hl. E,: topu kartılaclı. 
lr.nı...._ t.q hatadan istifade ederek ta. 

Bu ct.ıı.,_,,,_rlik sayısmı yapb. 
~ IOnra maç biraz daha heye. 
'-let...J "9 her iki tarafın da mukabil 

ı--.. -.;ı. de.re 1 - 1 nihayetlendi. 
~- -,.. a..fladığı zaman iki ta. 
' 1~tan her ~ b~~~sınt\ olursa 
...... ap ç~, ıstedıgındcn sıkı ve 

9ert lhir- OJ'Un gösterdiler. 

yazlılar kornerle kestiler. Galatasaray# 
bundan istifade edemedi. Devrenin yir. 
mi üçüncü dakikasında Nibaddan lfÜ • 
zelbir pas alan Danyal ~ ikinci 
golünü yaph. Oyun gene canlı ve he.. 

yecanlı her iki tanılta gMibiyeti kazan • 
muk için çahııyor. Bu arada GalatMa. 
ray aleyhine bir firikik oldu. Top kon. 
du. Beıiktatlılar topa vurdular. Sol a. 
çıklan topu tuttu. Bu sırada hakemin 
düdüiü kesik kesik öttü. Galatasaray 
lılar ~.nfalar. Fakat bu 8efiktat mu.. 
hacmu tuttuğu topa vurdu, topta Ga. 
latasaray kalesine ıircli. Bu vaziyet 
üzerine Ban kımuzılılar hakeme gelerek 
düdük çaldıfını Ye kendilsiain IMınun 
üzerine durcluklamu binaenaleytı MI ... 
yının yer·nde ve nizami olmadığına iti. 
raz ettiler ise de hnkem bu itirazı din.

1

1 

lemiyerck gol verdi. Oyunun bundan 

sonra sert ve zevksiz oldu. Calataaa • 
ray da Taiobız çalınan ibir düdük uğ. 
runa beraberlikten mağlubiyete düıtü. 

• • • Dün her iki takun da canla batla oy. 
nacblar. Beıiktaf bal Ye for hatb, kale. 
ci trüzel bir oyun 'l'Österdi. Bekler or • 
ta idi. 

Avrupada tahsil etmit bir san· 

atkir keman dersi vermek istiyor. 

Ders almak istiyenlerin her gün 

sabah saat 11 • 13 araımda 

(41923) numaraya telefon ede -

rek (keman hocası) nı istemeleri 

kifidir. 

Calatuaray müdafaası bugün aksı . 
yordu. Haf hatbnda muntazun bir irti. 
bat yok, forlan lizllftl'C1diği gibi bcsli. 
yemiyor!ar ve topa havadan oynamakta 
ıırar ecİiyorlardı. Vücutca daha iri o. ~~~~~~~~~~~~~~ 
lan ehyaz siyahlılar da topu haıımlann 
dan evvel almakta güçlük çekmiyorlar. 
dr. For hathnda Danyal ve Gündüz gü. 
zel Mr «>711n göaterdrer. Necdet te ikin. 
ci ~cl-'en sonra açıldı, Kadri fona de. 
ğild'. F.-zıl fa .. Ja çalım yapıyor bu cu . 
retle de topu hasunlanna kaptırıyordu. 

Avni ilk goldeki hatuı, müstesna fer..A 

deii'di. Calataaarayın bu vaziyete duı. 

mesine biraz kapıldığı asabiyet sebep 

oldu. Dünkü oyunun sonu beraber!ik o . 

labilirdi. Hakkı da bu idi. 

T. K. D. 

lstanbul _ Levazım Amir
. IJği ~atlnalma 

Komi s yon u ilan 1 arı 
Harbiye okulu için 17 ton aad• 

yalı 31 - 1 - 936 cuma günü 
aaat 15 de Tophanede satın alma 
komisyQnunca kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli beher kiln
au 105 kuruıtur. ilk teminatı 1338 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda g8rUlebilir. isteklilerin 
kanun! vesikala 'y)e beraber tek
liflerini iha'c s:ıa inden bir sa~t 
evvel komisyona vermeleri. 

(375) {150). 



H 
Olen lngiltere kralının naaşının kiliseye 

f 
nakli merasimine dair ıntıbalar 

*' ' 

' 

Kral aüeıine menmp kadın~ar matem elbiıeleriyle ..• 

9len Kralın en ievJifi ah, röfü riilen naatı takip etlerlıen ... 

\ 

.V eatminıter kiliıeainile Kralın naaıı tqhir edilirken ... 

Kralın naaıı ıarayclan ki liseye nakledilirken ..• 

Naaı lıiliıecle ..• 


