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lt~.lya~lf.trı-n Harara hücum- arı bekleniyor! 
Uçaklar Sidana bölgesini durmak- Bir dldlğla blkiyesl 

sızın bombardıman ediqorlar · Dünkü 

Cenup cephesind~ki ıtalyan askerlerine günde 
Galatasaray - Beşiktaş . maçında 

az rastlanacak bir hadise oldu 

'----- bir litreden başka su verilmiyecek ! 
'türkivede demir . 

~anayu 
l::~noC...i B 

larırı Ya.rd . akanlı~ı alakalı uzmdı. 
tri p~- ıına ıle ikinci beş yıllık endüs-
1 --nını haz la c a.ııu ır makta meşguldür. öy-
1 Yorut ki b 'k' 
ı tıo]t•, u ı ınci. planın en esas-

L "''' dem· .. . ca11;tır. ır sanayu tesısatı ola -

l:iir le 
b. aç yıl e ı 
ııdc d . vve e gelinceye kadar 

... trnır aan .. . 
'"Clt lıir ha ayu tesısinden bahset -
le~ Yal olarak karşılanırdı. Mem-
~ coğrafi k . ~a .. ve e onomık şartlarının 
Jlı.. Yıı tesise •. . -.. ti h musaıt olmadıgı ka-
~t\ top;:~: u~u~i idi. Halbuki va -
lriklcr b .. rı Ustunde yapılan son tet-

u turJ'" Y~ı,1 Old u kanaatlerin tamamen 
~ _ p~iu neticesini vermiştir. Ir -
flbUJc mm Yoa hattı üzerinde olan Ka
l'rıUr U. be takasında yeni ve zengin kö
lctıi ltlece~a:~r memleketin ihtiyacına 
b~urırnuıtu 1•bttte demir madeni de 
~ İf!U_tdtr.c ~uradaki demir cevherin-

llaf.a dılrntm&J olaa bile mem -
~ ı-a~ııllt "taı--*~nna.n. nor
~kle da harıçten hanı demir 

. . . . ~bittce 0 • lllıntakada demir sanayii 
~ bizd iı anlaıılmrıtrr. Onun için 

~':.ı, ;..::, ".:ı::k.::;:.~~~.";~ -... ~.,.--.-.~al-.... ~.--:-t---.~.-d-.-.• --• ...--ç-1.-.-
tııt, bir •ltlcuk edebilecek hır tasav- .& .· 

'rttr Plln §eklini almrıtır. , , 

~ ~Je _dttnir sanayii olmaksızın da vat 'ı~ bı·r · ı·nı ,·zam ı·ç,· J '1ile~şebilirdi. Fakat bu türlü n 1 n U e 
1
1lrdu. 'l'Ork e zaruri olarak yarım 0 - dı . . d • 
ıı.u. \l~~ sanayi müesseseleri tek ka- evam e zgor 
11ık1at lçtndgı çalışan bir kuş gibi zor - • . 
~ e kalırdı. Demir sanayii ol - • \aı....-'111 memleket· · · 
L.t~ ın sanayı cıhazmı L•b ıı 
~i bet lrlak imkansızdı. Onun için i ·- ) era er kazanıyor, fakat umumi 
~ "ııa !,11lık ekonomik plan ile de -

ı~ t..ı11tibqıe başlanabilmesi memleke
t L. ~· U '"k ' 

._ "'l baQ .. : yu bır bahtiyarlıktır. He-
"' iL ,..Yarlık l k . • 

~ttfıtd . rma - Fılyos hat -
ı._ ı... ekı yeri . . . . 

"'1>1lkttır .. erı~ız ıçın,bir kat da-

cereyan Veniselosçular lehinde 
Bir şayiaya göre Kondilisin hazırladığı 

bir . ~sga_n =hükumete lıaber verilmiş ~ · Çunku bugüne kadar o 
~bil hayatlarını kazanamadık ~ 

~ #t1ı1t r Yandan istanb~la bir yan- nayii etrafında 'toplıyacağı. iÇin bugiln 
~ ta...... araya i b 1 . ' 

~ltla ş u maya giden bu va- melmeketin en verimsiz parçası olan bu 
~ ~tfr.:'"1~ bulunduktan y~rlerde yerler zamanla belki de \Tür~iyenin sa-
"f L ~ bır ' h " ' '"Vllta d . 'I ayatı baılıyacak - nayi merkezi haline gelecektir. 

crnır san ·· d · M US ayu aıma diğer sa- ASI 

Yetnı· .. ıd· gureş antrenörü ge ı 

• 
eşıne 

Maçın tekrarlanması lazım! 

az 
bir vaziyet için
de çıkarıldığı 

ıçın Galatasa • 
raylılar bunu 
haklı bir itiraz· 
la karııladılar . . 
Dünkü maçın netice.iyle alakadar 
bu çok entere•an hikayeyi yedinci 
re•im bu maçta alınmııtır. 

;· 

-
olan her taraf için pek acıklı <- 1an 
•ayıfamızda okuyunuz. Yandaki 

Balkan ekonomi konseyi 

Heyetimiz ~ükreşten döndü 
Deniz ticareti işlerini konuşmak üzere Nisanda 

lstanbulda bir toplantı yapılacak 

Bükreşte toplanan Balkan e ·( 
konomi konseyine giden Türk he. 
yeti azalan dün Romanya vapu -
rile şehrimize dönmüşlerdir. 

Heyetin başkanı Trabzon say· 
lavı Bay Hasan Saka konseyin 
toplantısı etrafında şunları söy • 
!emiştir: 

"-Balkan Ekonomi konseyi -
nin toplantısı bir hafta sürdü. Bay 
Titüleıko Cenevrede bulunduğun 
dan celseyi hariciye müsteıarı 
Bay Savaladolesko açtı . . 

Komisyonlar ayrıldı. Bunlar 
ticari mübadele, turizm komiı • 
yonlandır. 

Ticari mübadele komisyonu, 
Balkan deV'letJerinin birbirlerine 
kartı 'tatbik ettikleri ticaret usul. 
leri dolayııile maruz kalınan mü~
külat etrafında görüttü. Bu güç 
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Diyarbekir 
karpuzu! 
Diyarbekir, karpzlarmm büyüklüğü 

ile meşhurdur. Burada yetmiş, seksen 
kiloluk, hatta bazan daha büyük karpuz 
yetiıtirilmektedir. Diyarbekirin bu meş 
hur karpuzlannın f stanbula kadar gel
memesi şimendifer nakliye ücretlerinin 
c;ok ağrr olmasıdır. Tanıdıklarımızdan 

biri bir kaç yıl evvel kırk, elli kiloluk 
bir karpuz getirmek istemiş. O vakit şi
mendifer daha Diyarbekire varmadığı 
için bu karpuzu Mardine götürmüş. Fa
kat Haydarpaşaya kadar nakliye üc -
reti olarak on beı lira istenildiğindrn 

vaz geçmiş. Halbuki bu karpuzun ken
disini Diyarbekirde iki liraya almış imiş. 
Yandaki resimde bir Diyarbekir karpu
zunu görüyorsunuz. Bu kırk, kırk heş 
kiloluk, yani orta büyüklükte hir kar -
puzdur. f çindcki çocuk ile mukayese e

lüklerin ortadan kaldınlması, Bal 
kan antantina dahil devletlerin 
birbirlerine azami kolaylığı göı • 
tenneleri kararlaştı. 

Münakala komisyonunda ~i -
mendüfer havai nakilyat mete~e • 
leri görütüldü. Evvelce Yunanis • 
tanda toplanan mütehasaıs!arın 
kararları gözden geçirildi ,.e ni • 
s~n ayı içinde lıtanbulda deniz 
ticareti ıneselelerini görü~mek ü
zere bir toplantı yaupılmaıı harar 
laftı. Hava nakliyatının da Bal • 
kan devletleri arasında faydalı 
bir tekle nasıl konacağı görüşü) • 
mÜf, ihzari mahiyette olarak bu 
huıuıta da mutabık kalmııJtır. 

Evvelki müzakerelerde de gö
rütülen hava nakliyat rne~c1esi 
etrafındaki şekil de müme.sil:er 
~ Lütfen sayfayı çeviriniz. 

dilirse bUyUklilğU hakkında bir fikir e· ,ı;;:~ 
dinilmit olur. fl 



"" 

Kısa arici Haberler 
* Amerikanın Çin ve Meksika ile gü-ı 

müş mübayaau rtıüzakcrelcrl bitmek 
üzeredir. Çinin Amerikaya vereceği gü
mUş, beş yüz milyon, Meksikanın da 
ayda ycttni' milyon ons olacaktır. 

Bu müzakerelerden sonra Amerika, 
piyasadan ecnebi gümüşü almağa niha
yet verecektir. 

* Fransız büyük elçilerinden Bay 
:Albcrt de France, 76 ya§ında olduğu 

'INlde ölınüıtür. 
MÜtevtffa fstanbulda sefaret katip

liğinde bulunmuıtu. 

* Hazer denizi üzerinde Gumyelte 
aahile 250 kilometre meaafede, üıerinde 
1800 balıkçı ile 1400 beygir bulunan 
bir bangiz bulunmuıtıır. Üzerinde 40 
kadar balıkçı bulunan bangiz henüz bu
JunamarnıJhr. 

Uç uçak, araştırmalara devam et -
mcktedir. 

* Atinada son derece istisnai bir ha
raret derecesi kaydedilmiştir. Son gün
lerde en yüksek hararet dercceai 21 
dir, bu mikdar hararet 78 senedenberi 
görülmüş bir şey değildir. 

• Belçikalı yedi madeni çlınento mü
essesesi, imalatlarını ve satışlarını tan
zim etmek üzere bir kartel vücude ge
tirmitlerdlr. 

• Orkcıtra tefi WHhclm Furtwaeng
lcr'e ellinci yıldönUmü mUnaaccbtile B. 
Hitlcr bir portresini hediye etmiştir. Gü 
müş bir çuçeve içinde olan bu portre, 
§U sözlerle ittihaf · edilmiıtir: "Adolf 
Hitler'in samimi hayranlığının bir de -
lili olmak üzere büyük Alman üıta -
dına.,, 

Yunanistanda seçim 
(:Uıtyanı ı incide) Çünkü bunların elinde hiç bir ku-

Atina, '(KURUN) - Eski baş mandanltk ve binnetice müessir 
bakan Kondilis yeni intihabat mü bir hareket yapmalarına medar 
nuebetile bir isyan hazırlamış ve olacak bir bir vasıta yoktur. Şu 
bu isyan keşfedilerek komünist • hale göre ortadaki endişeler zail 
ler tarafından hükQmete ihbar e- olmuş gibidir. Bilhassa başbakan 
dilmletir. B. Demircis ile Sü bakanı general 

Bilin'diği Uzere Yunan ordusu Papagosun beyanatlarından sonra 
içinde komünistlein bir teşkilatı bu iki zat, yukarıda bahsolunan 
vardır. Bu teşkilat, Kodilisin ken- şayiaların asılsrz; olduğunu söyle· 
'di taraftarlanna toplann ve kuv- mişlerdir. Mamafih hükllmet, her 
vetlerin bazı noktalara nakledil - fhtimale kal'§I icap eden tedbirleri 
mesi hakkında emirler verdiğini almıştır. Nizam ve asayişin mu • 
ve intihabat esamda rnüsallehan hafazası için şimdiden şiddetli 
harekete geçileceğini öğrenmiş ve tedbirlerinin tatbikine girişilmiş -
htikfunetin sonradan böyle bir lh- tir. 
bar vaki old\ığunu inkar etmesi 
için bir a'dliye mübaşirile Demir • ON p ARTI MÜCADELE EDiYOR 
cise tebliğat yaprlmrştrr. Hükft - Atina, 26 (A.'A.) - Atina a -
ıiıet bunun üzerin~ fevkalade bir jansı bildiıiyor: 
i~tima akdeylerniştir. Bu içtima - :Muntazam bir surette başlıyan 
da Kondilisin isyan teşebbüsün • seçim memleketin her tarafında 
de bulunduğu tesbit olunmuştur. tam bir sükun içinde cereyan et -
. KARIŞIKLIK ŞA YlALARI mektedir. 

FAZLA' l\!es&ıg-er d' Athcne gazetesi, in 
'.Atina, 26 (A.A.) - Son giln- tihabat hakkın.da şu satırlan yazı

Ier'de ota da huzursuzluk doğuran yor: 
bir takım §ayialar ·dolaşmıştır. Kıymet ve otoriteleri başl{a 
Fakat bugiln bu şayiaların S'eç • başka olan on parti bugün savaş 
menler üzerinde tesir yapmak ü • hattına girmektedir. Hakikatte i
zere çevrilen bir intihap manev • simlerin ve şereflerin şatafatına 
rasından başka bir şey olmadığı rağmen durum evvelki gibidir. 
sanılmaktad'ı:r. Bir taraftan liberaller, diğer ta -

Diğer bir şayiaya göre açığa raftan halkçılar - ki bugün Çal
çıkanlmrş olan ve miktarları yüz· darisin halk partisiyle seçimde 
lere baliğ olan zabitler kendileri~ Kondilisin milli radikal partisile 
nin tekrar orduya alınmaları mak teşriki mesai etmekte olan Teo -
sadiyle ve ayni zaıuanda siyasi ha- tokisin milli halk partisine ayrıl -
sıınlarına rnukabeleibilmisilde bu. mıştır. _ ıni.icadele prensipleri da 
lunmak üzere intihabatı mütea • iresinde olmaktan ziyade şahıslar 
ldb hemen bir hareket yapmak ü- arasındadır. Memleketin coğrafi 
zere hazn·lanmaktadırlar. vaziyeti ve milli menfaatlerinin 

Orduun şimaldeki bazı riiesa- mahiyeti dış siyasayı halletmek -
sr, 1985 senesi ihtilalini çıkarmış terlir ki, bütün partiler bu husus
,.e ast olarak tevkif edilmiş olan ta mütabıktırlar. Ekonomik siya
zabitıerin tekrar orduya alınma - sada memleket ekonomisinin şaş -
sına pek az mütemayildir. Fakat maz şaıtla11 He bağlıaır. Din ve 
bilhiMa ordunun sadık kalmış o - ırk tecanüsü ile, kuvvetli azlıkla
Ian erkanx kendisine mutlak bir ra malik bulunan memleketleri Ü· 
surette merbut bulunan kralın hu· zen meseleleri bertaraf etmekte -
zurunda bunların gösterecekleri dir. Bunun için hakikatta inhisarı 
husumetin meşm haddr geçmesi hiç bir partiye ait bulunmıyan te
imkanı yoktur. Bir de ordudan çr- Iakkilerin tatbik tarzları mev -
karılmış olan zabitlerin tekrar or-
'duya alınması hususu, hiç olmailSa zuu bahistir. Rejim me-
timdilik, mütesavvir değildir. sele$İ artık mevzuu bahis değil -

Diğer taraftan ordudan çıka • dir. 
nlmış rıabitlerin ne yapabilecek • Felaketli tesirleri olacağı o za
lerinin tahmini kolay değildir. man söylenen sonbahar gerginli·-

tarafından imza edilmittir. 
Turizm itlerinde evvelce alı • 

nan kararlann tatbikatta nasd 
hir netice verdiii aözden ıeçiril • 
mif, Turi:rm hareketlerinin tanzi
mi ve •niıletilmesi için daimi bir 
Turiam komitesi teıkiline karar 
verilmiftir. &.ma ait proaram ıe. 
lecek toplantıda kat'i teklini ala
Caktır. 

Toplantılar çok sa.mimi bir ha
va içinde ceçti. Romanya.da bü • 
iii'lc mi.afirpenerlik gördük. Ro
İD&nJadaki iyi karıılamanın hatı
rumİ •iç unutamıyacaimı.,, 
Ko~ gelecek toplantısı 6 r.•di BelgraC!da yapılacak -

UaJ: Basan SaKa bu akşamki 
henla~raya gidec~ktir. 

ği. kanuni rolünü müdrik devlet 
adamt sıfatile siyasa fevkinde a
zimle yerini tutan ·aevlet reisi ta
rafından bertaraf edilmiştir ve in:. 
tihantan sonra siyasal icraattan 
ayrılık formiilii ve partilerini u • 
zaklaştrrmak 1a7ıtm geldiği zaman 
Cla kenaisinin nüfi.izuna güvenil -
mektedir. 

Suikast. davıs1nda 
yeni safha 

Ankaradan bildirildiğine görE' 
suikast maznunlarının önümüz .. 
deki Perşembe günü yapılacak 
muhakemelerinde, iddia makamı 
iddianamesini okuyacaktır. lddi -
anamenin bütün hadiseyi tik nok
talarından itibaren anlatarak tah-

4 Milyon 
Kişi Kral Co1cun cese

dini ziyaret etti 

1 Zehirl_i kurşunları kiJJJ 
kullanıyor? 

Londra, 26 (A.A.) - 26 Klnu
nusani Pazar günü tarihte hiç şüp
hesiz bir matem Pazarı olarak ka
lacaktır. 

Habeşler ita/yanın Afrikaga 400 bin Jamdtı1' 
kurşunu geçirdiğini iddia ediyorlar 

Cesedi ziyaret için kabul edil· 
meıini bekliyen halk her zaman
kinden çok kalabalık oldufundan 
salon gece yarısından .onra saat 
bire kadar açık kalacaktır. 

Saatte takriben 8000 kiti geç
mekte olduğundan şimdiye kadar 
dört milyon kiıi tabutun önünden 
ıeçmiş bulunmaktadır. 

Kraliçe Mari ile Prenı ve pr•n· 
Hsler, Norveç kral ve kraliçeai 
Bukinıham sarayının hususi kili
sesinde yapılan iyinde hazır bu · 
lunmuılardır. BuıUn tabutun & · 
nünden ıeçmek imklnı bulamı -
yan milyonlarca halk, bütün mem· 
lekette tuit edilen lyinlerde '2a 
zır bulunmuılardır. Her tauft, 
en muhtefem killHlerden en mn
tevazl kay klliıelerlne kadar 1,U

Adisababa, 26 (A.A.) - Ha-/ 
beş hükumeti, İtalyan hükumeti -
nin 17 kanunusanide Milletler ce
miyetine çektiği telgaf r yalanlı -
yan bir tebliğ neşıetmi..tir. !talyan 
hükumeti bu telgrafında, Tigrede 
şinıdiye kadaı· l 358 adet dumdum 
kur§unu bulunduğunu bildimek -
te idi. Habeş hükumeti, İtalya hü
kumetinin bu kurşunla11 herhalde 
§İmal cephesindeki muharebe mey 
danlarindan toplamadığını bildi -
rerek diyor ki : 

Süveş kanalı idaresinin ista • 
tistiklerine göre, hn dumdum kur
şunları 25 haziran ile 25 kanunu
evvel arasında hizzat İtalya ta -
rafından Doğu Afrikasma geçiril. 
miştir. Yekilnu 400 bindir. 

Habeş hükOmeti, şimd~ye ka -
dar 888 vapumn Avmpaya cem -

an 35.627 yaralı naklettiğini td 
elnıcktcdir. ~ 

ltalyanlar bunun için kanal tı 
panyasma bir buçuk milyon. 
giliz lirası geçme ücreti v~1t 
iT AL YALARIN ZABIT TIP" 

FATIFAZLA 
Milano, 26 (A.A.) - G-. 

del Popolo gazetesinin süel 
habiri Şimal cephesindeki .2;; 
23 kanunusani hadiselerı 
kıda divor ki: 

İtalyan kumandanlığı, dil;~ 
ileri hareketini durdurnııya ,,et' 
beşler tarafından hazırlanan #i 
arruzun ani.ine geçmiye ınu. 
fak olmuştur. İtalyan zabı 1) 
arasında nisbeten fazla olan 
yiat, zabitlerin emsalsiz bir 
atle kendilerini feda cttikle 
gösteıınektedir. 

tün ibadet yerleri dolu idi. 
Kıılalarla vapurlarda da iyin 

yapılmııtır. ,, 
Nehas Paşa kabine tef 

• 
LONDRAY A GiDEN 

HEYETLER 
(ondra, 26 '(A.A.) - Cenaze 

meruimin'de hazır bulunmak ü 
zere buıün londraya ıelen ec • 
nebi milme11iller ıunlardır: 

kilini kabul ediyor 

Bulıariatan Kralı Boris, Yu • 
ıoalavya naibi prenı Pol, Lehis-

Yeni kabine hemen 
müzakerelere 

lngilter e ile 
girişecek 

tan, Litvanya, Fenlandiya ve Ma Kallire, 26 (A.A.) - Veftl 
caristan lieyetleri. ~ rttmıcmensup Alcihat gazetesı 

Diğer zevat, otellere tnecekler- Nahas paıanın lngiltere ile der
dir. Kral Sekizinci Edvard, M hal müzakerelere başlanmasını ve 
Lebrun'u Buckingham sarayında bu müzakerelerin mesuliyetini de· 
kabul ederekyeme ğe alakoya - nıhte etmek için bitaraf temayü)
caktır. lü bir kabine te,kilini kabul etti. 

Heyete Bay Flandin ile Bay ğini yazıyor. 

Pietri dahildir. Fransız sefaretha Nahas pafa bu müzakerelere 
nesinde yalnız M. Lebrun kal& · iştirak edecek kamisyon:.ın ba~ı-
caktır. na kendisinin geçmesini ve komis 

Paris, 26 (A.A.) - Mıaır elçi-

yon ekseriyetinin Vaf t parti 
suplarmdan teşkil edilmesı 
rut olarak ileri sürmüıtür. 

MISIR YENi UÇ ELÇ1Ll1' 
İHDAS ETTi 

Kahire, 26 (A.A.) - ~ 
met İsveç, Norveç ve Danilll 
da yeni üç elçilik ihdas etıııifd' 
Bu elçilikler Kopenhagda o 
mümessillere tevdi edilecekltt 

:: ği, İngiltere Kral_ı ~etinci Cor - Çin - Japon meselesinin halline doRf 
cun cenaze merasımınde, Mısır ~ .. 
Kralı Fuadı veliahd Prens Faruk 
ile kralın bat mabeyncisi Hasan 
Kralın yaveri Miralay Fethi Bey
lerin ve M11ırın Paris ve Bem el
~iıi Fevzi Paıanın temsil edeceği
nf bildirmektedir. 

Paris, 26 (A.A.) - Reisicüm
hur M. Lebrun ile· Kral Corcun 
cenazuinde bulunacak Fransı7 
heyeti azası yarın Londraya gide
ceklerdir. 

A.TINADA 'AYIN YAPILDI 
Atina, 26 (A.A.) - Kral ikin

ci Y or,i, lnıiliz kralı beıinci Cor 
için buıün İngiliz Sen Pol kilise -
sinde yapılan ayinde hazır bulun 
mu,tur. 

Sivas saylavhğına 
Partinin namzeti seçildi 

Ankara, 26, ( A.A.) - C. H. 
P. Genel Sekreh'ırliğinden: 

Bot olan Sivaı ıaylavlığına 
Partimizce aday gösterilen emek
li General Akif Oztekin öybirli 
tiyle ıeçilmittir. 

lil edeceği ve uzun olacaiı tahmin 
edilmektedir. Eğer iddia makamı 
beklendiği gibi iddianamesini 
serdettifi takdirde maznun &Yıl -

katı derhal müdafaaya ıeçecek-ı 
tir. Diler bir habere ıöre de mUd
deiumumi tarafından suikast cür-

Japonya komünizme karşı Çinie mesai 
birliği kurmak istiyor 

Tokyo, 26 (A.A.) - Domeİf 
Ajansından: 1 

Gazeteler, Çin dıt itleri bakan·I 
lığının bir tebliğini ne§retmitler
dir. Bu tebliğde Nanken hükume
tinin - Japonyanm niyet ve tıı • 

savvurları ne olduğunu doğru o

larak öğrenir öğrenmez - Japon 
hükumeti ile müzakeratta bt:lun -
mak üzere murahhaslar tayin ,.t. 
meğe amade olduğu ilave edi! -
mektedir. 

JAPONYA ÇiNi KORUYACAK 

Tokyo, 26 (A.A.) - Asahi ıa· 
zetesinin Nankinden öirendiiintı 
ıöre Kuzey Çindeki Japon kuv -

vetleri kumandanı General laoısi, 
General Çanı • Kay • Şeke, Japon

yanın, Çin - Japon yakınlaıması 
yüzünden Çin ile diier' devletl~r 
araaında bir ihtilaf çıktılı takll;r· 
de Çine müzaheret edeceii hak 
kında teminat venniıtir. 

miyle alakadar olarak muhake -
me edilenlerden batka daha beş 

ıahıs hakkında dava açılmı§tır. 
Bu dava suikastla alakadar ol

dukları ileri sürülen Elbeatanh 
Hamdi ile arkadaıları hakkında -
dır. 

KOMMÜNIZME KAR$1 
TEŞRiKi MESAi 

Tokyo, 26 (A.A.) - Ni• 
gazetesinin haber aldıiın• 
Sü bakanı, komünizme kart' 
ile Japonyanın teıriki mesai 

larını hazırlamak üzere Çi~ 
Japon garnizonlarının talı" 
için munzam tahsisat istifeC 

Çekoslovaky• 

Küçük antant sıya••"' 
dan uzaklaımıyol , 

''"" Belırad, 26 (A.A.) - ._ 

Ajansından,, ı Çekoslov~ 
Belırad sefiri Politika ı , 
Bay Şuaniı'in Praı aİJ~ 1, 
fında ve Çekosloıır,akyaOlll ~' 
küçük antantın müıterek ~ 
sından uz&klaıtıtma et-it ,, 
ıayiaların tamamiyle .. ~ 
ğunu ıöylemiıtir. ...d 

1 

Pragdaki görütmeler ,......,,,,! 
da yalnız Çekoslovakya~/ 
A vwturyanın küçük an~ aiti 
nasebetleri de mevzuu ~ · , 
tur. 



Kömür 4 kutu:sa düştü 
tkinci kanunun sonu olmasına 

rağmen havalar çok iyi gidiyor. 
Diin de hava boJ güneşli ve sıcak· 
tı. Kadın, erkek sokaklara dökül
müştü. Deniz kenarJannda, bah • 
çelerde çocuklarla güneşlenenler 
de hayli çoktu. 

Havaların iyi gitmesi kömür 
ve odun fiyatlarını diişüımüştür. 
Bir ay evvel havalann yağmurlu 
gittiği sıralarda altı kuruşa yük · 
selen kömürün kilosu dört kuruşa 
kadar düşmüştür. 

iki arkadaş içtikleri içki
nin parasını vermediler 

Aksarayda oturan Selim ile Di. 
vanyolunda oturan lhsan namı~ 
daki iki arkadaş Gardenbarda iç. 
tikleri içkinin parasını vermemek 
için patırdı ve gürültü çıkarmış • 
lar ayni zamanda garsonu döve• 
rek yüzünden yaralamışlardır. iki 
suçlu yakalanarak haklannda tah 
kikata başlanmıştır. 

BAŞI Y AUILARAK OLDO -
Pangaltı Seyınen sokağında Osti
yanm idaresindeki toprak yükJit 
8565 say1Jı kamyona binmek il . 
terken düşüp arka tekerleklerin 
yanındaki taşlara çarpmak IUJ'e
tile ba.ı parçalanan 13 yqlarm -
daki Moru adlı çocuk hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

SARKINTILIK ETMiŞ - K\i.. 
çükpazarda oturan Ali karım 
Fethiyeye bir buçuk aydanberi SU 
leymaniyedıen geçerken sarkıntı • 
lık edPn dökmeci Hüseyin, Fl't • 
hiyenin müracaatı üzerine yaka • 
lanmıştır. Tahkikata başlanmlf • 
tır. 

BİR TANE DA.HA - Taksim
de Araksi adındaki kıza el ve dil 
ile sarkıntılık ettiği iddia olunan 
Kemal ,.e arkada.,ı Hikmet yaa 
lanmıı-:lardrr. 

YEMEK YERKEN - Kemll' 
altı cadde~inde 57 sayılı 8.§ÇJ To • 
dorinin dükfm döşemesi birdenbi. 
re çökmüş ve yemek yiyen mü§te
rilerdcn birisi bodruma düterek 
yaralanmıştır. 

TRAMVAYDAN DOŞTO -
Te9,•ikiyeıien bindiği tl'amftJJJI 
dt;p0ya gittiğini öğrenince alla • 
m'1k istiy~n Be3oğlu Tormanlı 
yın-dun<la otwan Hasan dilerek 
yüzünden ve ellerinden yaralan • 
mıştır. 

OTOMOBiL ÇARPTI - Şo • 
för Mehmedin idaresindeki 1791 
sayılı otomobil Taksim talimha • 
nesinden geçerken bisikleti&., do • 
laşmakta olan Salihattin l'e FD 
rettin adlarındaki çocuklara pr • 
parak hafif surette yaraJanm9Jr. 

Şoför yakalamqtır. 
ASMA KİLiT - Kunnpaplı 

sabıkalı Çakır Hasan Maltada '5 
sayılı dükkanın üzerindeki ... 
kilidi çıkararak içeriye gİnDilll 
de suç üstü yakalanarak tahkika • 
ta başlanmıştır. 

Beyoğlunda Y eşilsokakta 8 _. 
yıh dükkanda gömlek~ ede 
Panayot istiklal caddesınde gö» 
lekçi mağazası sahibi tstavriden 
alacağını istediği iç.in dayak ye • 
diğini ve lstavrinin kansile bir • 
larak kendisini dövdüklerini iddl. 
a etmiştir. Tahkikata baş]anm11 • 
t.ır. 

Para istememiı 
Emniyet müdürlüğü ikinci şube 

istihbarat dairesinden aldığımız 
malumat iizerine Şem'i isminde 
bir gencin terazi tüccarlanndan 
birinden 100 lira istediğini ve .,,,. 
kalandığını yazmıştık. 

Bay Şem'i dün matbaamır.a 
gelmiş, bu haber hakkında demif 
tir ki: 

"- Ben kimseden ne para i. 
tedim, ne de aldım. Gueteniale 
yazdan vak'adan haberdar deli
lim. Akrabalarımın rakibi olan 
bir Muıevinin bizi lekelemek iç.ia 
yaptığı bir iftiraya manız kald;.m. 
Sonuç mahkemede belli olacak • 
tır.,, 

Çocuk tems"lleri 
Şehir tiyatrosunda her hafta 

çarşamba ve cumartesi günleri öf. 
leden sonra çocuklar için çocuk 
temsilleri verilmektedir. Bu tem • 
siller büyük bir rağbetle karşılan
mıştır. Bunun sebebi de tiyatro -
nun evvelkine nazaran ucuz olma 
sıdır. Kültilr direktörlüğü bir ta
mimle bütün okullara tiyatroya 
Jrldecek talebenin bir hafta evve
linden bu işle uğraşan okula :bil • . . . . 



~ 4-KURUN 2711.KANUN1936~----------""'!"!"'!111111111111"""""""ııııı-~~"""""""~""!!!11~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!"!!!!!!!!!!!111!!1!İ!!!!!!W!!!!!!!!!!!'!'""'111111111111!!'"""--~!!!!!!!!!!!!!""~~~--------------~~--,..._.-; 

Kral Corcun hususiyetleri 
"Tuhaf şey .• saraydaki koridorların 
çamurlu olduğunu bilmiyordum',, 

Kral Corc çizdiği programı bir dakika bile bozmamış 
idare etmeyi bilmjştir .. En sevdiği şey radyo olmuştur 

Hava piyadesi 
Sovyet ordusunda mü
him bir muharebe usulii 

Fortüne (lr.-.liz) gazetesin· 
den: 

Kraliçe 'f iktoryanın yazdığı 
mektup!ard.an öyle aı~alaşıhyvr ki 
beşinci Corc küçükken çok ufaH 
tefek ve hakikaten gösterişsiz bit 
çocuktu. Onun için kendisine "Ro 
yal Pickle,, yani "Padü;ah turşti · 
su,, de·rlerdi. Bununla beraber, 
Corc, hütiin hareketleinde ,.e 
çocukluğuna rağmen iradesini e . 
line almışa benziyordu. Nitekim 
daha küçük ya~ta iken bir milyon 
liralık pul toplamıştır. 

Kralın hayatı, kendisine veri . 
len terbiyeden dolayı büyük ve 
intizamlı bir programa tabidi. Bu 
programı hayatmın hiç. bir daki · 
kası için bozmamıştır. En müşkül 
dakikalarında bile hayat intiza . 
mım muhafaza etmiş olan kral, 
bütün muvaffakiyetini bu intiza -J 
mma borçludur. 

EN SEVDlGl ŞEY 

Corcun en çok sevdiği şey rad
yo idi. Kendi saltanat zamanında 
keşfedilerek bütün tekamül yilJa. 
rmı bulan radyo, krala, unutamı-ı 
yacağı zevkli vakitler veriyordu. 
Bu suretle bütün dünya ile alaka
sını temin eden kral, dünyanın 
dörtte birini kaphyan kıtalan ü • 
zerindeki sadık tebaalarına daha 
yakın olduğunu hissediyor; ve 
herşeyden daha ziyade de kendi 
sesini onlara işittirebiliyordu. Kra 
lm radyoda söylediği her nutuk 
milyonlarca insan tarafından din
lenilmiştir. 

HER FELAKETi GÖRDÜ 

Son iki yüz elli sene icinde di
yebiliriz ki kral Corc kadar mu . 
vaffakiyet gösteren başka bir kral 
gelmemiş gibidir. 1911 de tahhna 
çıktığı zaman 1936 ikinci kanu . 
nuna kadar geçirdiği yirmi beş 
yıllık hayatında, hemen her f ela
keti gördü: Kadmlarm intihab 
hakkı meselesile karşılaşan kral 
biraz gonra Irlandalıların istiklal 
mücaC.clelerine maruz kaldı. Bu 
nu Hindistan karrşıklıklali ve der
hal büyük harp takib etti. 1928 
den sonra biraz su!h ve si.ikfına 
kavu~mak istiven dünva harbın 
ortaya koyduğu bjr k'riz icinde 
huca.lamaya başladı; bunu ltal -
ya • Habeş saYaşmm tesirleri ta . 
kib etti. 

Bütün bunlara rağmen, İngiliz 
ralları içinde. mmetinin ar~ula • 
ma dikkat eden ve cnları daima 
emnun bn akmıya çalışan kral, 
ene beşinci Corctur. 

HALKIN KRALDAN BEKLE • 
oı~ı 

lng1Jiz milletinin ve daha zi -
ade hükumetinin, öteden beri 
raldan beklediği vazife şu olmuş 
ur: ''Kral saltanat sürebilir; fa
at hühiim süremez!,, Kral Corc 
illetinin bir kanun olarak kabul 
ttiği bir teamülden hiç bir vakit 
ışanya çıkmamıştır. Bu gibi va
iyetlerdc ise kralın üstüne dil • 
en şudur: Kral bu suretle hiç bir 
ena iş yapamaz ve hiç bir mesu· 
iyet de denıhte edemez. YaptığT 
erhangi bir hatadan yalnr.ı tcra 
ekilleri mes'uldür. O kadar ki 

lın ~ahsan yapmak istediği her 
angi bir iş hakındaki noktai na-
an söylenmemiş telakki edilmek 
dir. Kralın resmi nutukları bile 
akanlar tarafından yazılmakta • 
ır. Daha sonra kralın aile efra • 
ı da siyasi işlerle ali.kadar ol -

-IUAI"". Ancak pazar ailfüeri ree-

me:cliği için babası tarafından ve. 
rilen bir maacla familyasına bak
mıya mecburdu .. 

SEKiZ SENE SIKINTILI BiR 
HAYAT 

Corc sekiz sene kadar sıkıntılı 
bir hayat sürmüştür. Yalnız otuz 
altı yaşında büyük annesi öldüğü 
vakit eline biraz para geçti; bu 
omm arzularını istediği gibi tat -
min etmesine biraz yarıyabilmişti. 

1910 da tahta çrktrğı vakit 
Corcun tabiati hic bir vakit de -
ğ:şmemi!3tir. Erkenc'ı:m ka1kar ve 
d~rhal çalışma odasına geçerdi. 
Nıtekim bu calışma gayreti ve ze
kası sayesindedir ki büyük harbın 
Kiçner gibi tanınmış simaları ara· 
smda diğer büyük rütbeli sima • 
larla ortaya Gikan hoşnutsuzluk 
ve kıskançlıkların önünü almış -
trr. 

· Sovyetlerin hava piyadelerinden bir görünü§. 

Gene kendi zekasile Irlandayı 
, da sulh ve sükı1ne kavuşturdu. 

lr.gilterenin ölen kralı Beşinci Fakat hiç bir vakit kendisinin bi-

Sovyetlerde, tayyareciliğin di- 1 mu§ tur. Sırtlarında makineli ft 
ğer Avrupa orduları derecesinde 

1 
fek ve küçUk çapta top par# 

ileri olduğu malumdur. Sovyet- 1 riyle asker!er, tayyarelerden ~ 
ler, tayyare filolarından, hiçbir 1 raıütlerle atılarak yere inmekt1 

memlekette görülmemiş büsbü - dirler. 700 insanın, beyaz ,eııı~~ 
tün ba,ka bir tarzda istifade et - yelerle, büyük kar topları 11 
menin yolunu bulmuşlardır. Şim -ı yavaşça yere konmaları ve b• 
diye kadar yapılan talimler ve tec- men birleşerek bir muharelı' 
rübeler sayesinde, tayyarelerd~n müfrezesi vücude getirmeleri ıo' 
Para,ütlerle kara muharebesi ü - harebede, bilhassa, nazik za~ 
zerine tesiri olacak derecede. ağır larda, mühim bir f aikiyet teıoil 
silahlı piyade neferlerini ayni za- eden çok yeni bir tabiye usulü -
manda yere indirmeğe muvaffak yılabilir. 

Corcun so:ı resin.:cr.ı:.:en biri rinci planda geldiğini hissettirme-

mi islerle ve kabul resimlerile di. Bu suretle İngiliz kanunu esa· 
meşgul olurlar. sisinin kendisine verdiği salahi -

HALiS lNGlLlZ KANI yetlerden dışarı çıkmamış oluyor· 
Kral beşinci Corcun kam ha • du. 

lis bir İngiliz kam değildi. Halis HALKI KULI .ANMASINI 
İngiliz kanına daha ziyade atası BiLiYORDU 
birinci James sahipti. James as - IngiJiz karakterini anyan bir 
len !skoçyalı idi. Fakat Corcun çok müelliflerin dediğj gibi bir 
şaHs'ı ve yüreği tam bir İngilizdir. Ingiliz için en büyük ihtiyaçlar -
Nitekim hic bir vakit Alman ak- dan biri ltendinden dana; " hüyijk 
sanile konuŞmazdı. Kendisinin bir olan birisine hürmet ve itaat et -
yabancı kanı taşıdığından bahse. mektir. Kral Corc halkr kullan • 
denle re f ev kala de hiddetlenir ve masını biliyordu. Ve bunun için • 
bundan büyük azap duyardı. dir ki halk da kendisine daima 

Umumi harbm devam ettiği hürmet etmiştir. 
sıralarda romancı \Vells'in çıkar- y . k I h 

olmutlardır. tık kademeyi takip eden bü~ r 
Sovvet müdafaa komiser. vekili! tJ..vvareler de. evv,..Jı:e inen ~ 

Mareşal Tuhaçevski'nin merkezi re:ıenin civarında, büyük yit\ 
icra komitesi önünde verdiği taf -

1 
kutlar gibi yere konarak tatıdık 

silata gör~ para§Ütçülüğü Herlet -
1 

ları hafif tankları bırakm&tct. ti 
mek için şimdiye kadar, tayyare- tayyarenin içinden çrkan nefer~ 
lerden 16.000, hususi paraşüt ku- de bunları kullanmağa kOfD' 
lelerinden 800.000 atlayıf .Yapıl- tadır. Bu suretle, dütman ha~ 
mıttır. Bu suretle sarf eClilen gay- rının gerisinde oldukça ku~ dığı bir kitap için şu satırları gös- enı ra ID ay ab, 

tererek "Bu yakışmaz,, diye ba . 
ğırmıştı. \Vells kitabında şöyle 
diyor<lu: " Kör bir gidişle yaban
cı bir sarav yüzünden lngiltere 
dü§mektedir ! .,, 

tit ı retler sayesinde tayyarelerden hu- baskın müfrezeleri vücude ge 1 

O HAKiKi S.lR lNGILlZDl 
Beşinci Corc kanla değil fakat 

tahiatile hakiki bir !ngilizdi. Ay
ni ·zamanda gördüğü terbiyede 
kendisini bir İngiliz olarak yeti~· 
tirmiştir: Daha 1879 senesinrle 
karde.şile beraber dünyayı deniz
den <lola~mıya çıktılar. Bir defa 
gemilerinin makineleri bozuldu 
ve tayfalar hi.iyük bir faciaya kur
ban gittiler. Fakat Corc kurtula • 
rak ivi bir gemici olduğunu isbat 
etti. Bu suretle kral icin seyahat • 
!erinin en uzununda İngiliz top • 
raihndan başl<;ı yabancı bir top -
ra~a ayak ba~madr'tını göylerler. 
Çitnkii rol~~t· klarr her yer lngiliz 
toprajhych. Ve üzerin-'e tn'Yiltere 
bayrarrr cl'l}rrnlanıvorrl.u. Yalnrz 
bir defa. Franc:ızca öjirennıek için 
allı av l·:'rlm· fsv '. rı ·ede knlnı rı::hl'. 

1886 da kavmakam riitbesile 
Hinıforer v~minma giren Corc 
1892 ve kad:ır veniden günlerini 
rlenzne ırec'rr'~ . Fak:ıt hıı sene irr· 
risinde bir felii.ketle karşıla~tr? 
Kardeşi enfloinzadan öldü. Kra -
lTn yüksek sesle konu~mayı itiyad 
edinmec:i !'!emicilik havatrr•rl:rn 
kalmıs hir ta biatioir. Bazı ciim -
leleri halis bir lngiliz tavfasınm 
konugmalarına benzerdi : Sert ve 
müstehzi bir konuşma ... Nitekim 
bir gün Lord Derhi pantalonunun 
kenarları vukan kıvrık bir haleci 
içeri ~rcliğ-i zaman: 

- Tuhaf şey, diye bağırmıştı? 
Saravdaki koridor1arın çamurlu 
oldu~unu bilmiyordum?,, 

Kral. 26 yaşında kardeşinin 
ölümünden sonra denizden cekil· 
misti. Bir buruk sene kadar snnra 
<la kendıi kar~eşinin nişanlısı Meri 
ile evleniyordu. 

Fakat veliahtlık kendisine dil§ 

yaşayışı susi surette istifade temin olun - mek mümkün olmuştur. B. O· 
Dünyanın en kıymetli taşlarile ---------------------·---~ 

süslenmiş olan dünyanın en bü. Fransız tjvolrosu Halk operetinde 
yük tahtı üzerinde bugün kırk iki HALK OPERETi • 1 • 
yaşında bir kral bulunuyor. tngı·ı. Yunan artıst erı Bu akşam sat 
tere kralı ve kürrenin en büyük 20,30 da ist ı 
bir kısmının imparatoru olan bu Yunanistanın kıymetli arf fi' 
zatın sekiz adı vardır: Edvar _ Al· DENiZ HAVAS lerinden Zozo Dalmas ve Ko 
ber - Kristiyan • Corc. Androv Büyük Opere yotis Halk Operetinin daveti~ 
Patrik .. Davit • Prens Dögal ' beşin Son Haftası rine salı günü şehrimize gelece~ 
ci Corcun ölümünü bildıiren "kral Perşembe akşamı şembe akşamından itibaren . t, 
öldü, yaşasın kral,, sözü üzerine Zozo Dalınat v~ Kofinyotiıin hıtirakilc artistlerile birlikte Fransız tıt'ı;' 
Se P 1 k·ı· · · ı 1 :ı rosunda Çardaş • Şen dul Leu ı 

n ° 1 ısesının çan an ça ın · ç bı'cı· ve Halı'ma operetlerı·nı· o1 mağa başlamış. R. H. A. batar • ARDAŞ FORSTtN 
yaları tarafından ölen kralın yaş ============= nayacaklardrr. 
adedi kadar top atılmış ve sekiz kanlılıkla bu cevabı verdi: "Hiç Kuzuetı gelmeğe b•ı'aclt 
adı olan sekizinci Edvar tahta bir ziyanı yok!,, ve kendisini Bü - '.md 
geçmiştir. Daha ilk dakikada an - yük Erkanıharbiyeye gönderdi. Yağ fiyatlarının yüksel~~ 
anevi vazifesini yaparak Londra Veliaht orada hayatına ehemmi - yazmıştık. Son günlerde et fıy'OI 
belediye lorduna bir telgraf çek. yet vermiyerek kahramanlık ve landa yükselmiye başlamıştır· 1J1 
miştir. atılganlrk gösteriyordu. beş gün evvel 45 kuruş olan e 

Sekizinci Edvar, Lond!"a ban - Harp bittikten ·sonra tayyare. kilosu 55 kuruşa çıkmıştır. oıit! 
liyösünde Rişmond parkında Vit ·ı· ~ b 1 d H 'll 'f t"h Civar yerlerden kuzu gel ~ cı ıge aş a r. avı an çı t sa ı - kil u"" 
Loc adı verilen küçük beyaz evde ı· · · d h d başlamıştır. Kuzu etinin os ı tayyaresı tizerin e şa a etna - -
1894 yılının 23 haziranında doğ· mesini aldı. Yarışlarda ve avcı . 62 kuru~tur. 
muştur. Yedinci Edvar ile babası lıklarda bulunduğunu herkes bi • 
tarafından istedikleri gibi terbiye lir. Altın sahillerinin müthiş ikli
edilmi<3tir. Babası gibi o dıa hah • minde bulundu. Yedi bin metro 
riyeye insiab etti. On üç yaşında yükseklikte Kenya ve Kılımança. 
iken Siğ adasındaki Osborn'un ro dağan üzerinden uçtu. Roşoz 
Ruayal kolejine girmiştir. Bu mek dağlarım ayakla aştı. Hemen de 
tepteki yaşayışı diğer talebeler • daima tayyare ile seyahat eder. 
den farklı değild4. Onlarla müsa
vi muamele görüyordu. Belki de İşsizlik meselesi onu ziyade a-
<laima gemici kalmak istiyecekti. lakalandıran bir işti. Bir çok haf. 
Fakat krallık vazifesi onun daha talar işsizler arasında bulunmuş 
başka şeyler öğrenmesini icabet. onların sefaletlerini görmüştür. 
tiri~ ordu. Parise gitti. Marki dö Hatta bir defa: "Banka ve mo • 
Bretöy'ye misafir oldu. Orada e • dem kapitalizm,, hakkında bir 
vin bir çocuğu gibi yaşadı. Şüphe- nutuk vermiştir. Sözlerinin bir ço
siz bu vesile ona Fransız ruhunun ğunda ihtilalcilik kokusu vardır. 
zevkini vermişti. Cesur, düşünceli, sıhhatli, sert, 

Oksfordda Magdıalen kolejin· faal, tamamile modern genç bir 
de üç sene bulundu. Umumi harp adamdır. Eski prenslerden farkı 
başlayınca cepheye gitmek istedi. şudur ki aşağı tabaka ile temasta 
A ·1 · d · r 1 k Lo d K' bulunmuş, fabrika lan dinlemiş, 1 esın en gız 1 o.ara r ıç- motörlere ve amele kollarına do -
nere müracaat etti: "Ölürsem, ya-
hut esir olursam bir ziyanı varı kunmuştur. 
mı?,, dedi. Lord Kiçner sojuk • • • 

- Geçmiş Ku1unla1 
27 Jkincikinun ıt22 

Ortodoksların senebafı mii~ 
betüe kilisedeki sabah duasuıu"" 
çıka'rak deniz kenarına gidip ~ 
salip ayini yapan Rum ahali a , 
da bir panik zuhur ctmiıtir. J:!' •. ı.
telas ve heyehanı bastırJ~Ml
son;a bu paniğin sebebi ani°? 
miflir: lflC'ğerse bir giİll ,dff 
Haydarpaşadan hareket edefl ,,,_. 
bıyıklı bir Ernıeni istasyon ,,.e p 
runa bir mektup bıraknııftır'i,,,!fll" 
mektupta Rumların kilisede u-;dl 
dukları sırada Mal tepe c~,. 
bir köşkün basılacağı bUdl~ ıl
muş. Zabıta Maltepe ahal'6 " 
zım geldiği surette tenvir et1,,,.
bunun uudurma bir şey old# 
anlatnuştır. 



• 

Yabancı Posta ~. 

lraı Corc öleceğini] 
1 • anlamıştı 

Bu der -ı ı: 
Corcu h a o en .1giltere kralı beşinci 
li1 . n astalığr ağırlaştığr gün b"'f" 

taı efradı u un 
buL· '-- yanında bulunuyordu Hal-

,..;ı ıu-aJ Co . 
liltCu b' re 1928 senesinde yine teh-
hckinıı ır ~as:alık geçirmişti. O vakit 
lartnd~r d~~ıdi kestiği bir sırada oğul
tc:nıck . uk dö Glocester Kap müs _ 

esınde bulu d . 
ııe lt nuyor u. Şımdi yeri -
titaa~ olan Prens dö Gal de doğu Af· 
ahain nı: seyahatte idi. Bilhassa veli -
tini çoı- n~rada olmaması saray muhi-

ııt telata d"" ·· .. .. 
Yarcı uşurmuştu. Henüz tay-

er veliaht] · 
hatıcri erın ve kralların seycı -
ltcınrnu~ıe tahsis olunacak derecede te

etmediği · · b tifade d"J ıçın u vasıtalardan is 
e ı rnek deh . 

t~ attra gelmıvordu O 
an vaziyet· k 

talliği 1 
1 urtaran İngiltere ami-

ltn o rnuştur. Prens do·· Gaı· .. .. n oldu~ ı mulT' • 
de doğ gu kadar kısa bir müdc'let icin-
b" u Afrikasınd L · 

inci günü Londraya varmıştır. 
Veliaht hasta babasının yanına gir· 

diği zaman kral Corc kendini bilmez bir 
halde idi. Bununla beraber oğlu yanı -
na gelip te geçirdiği fevkalade seyaha -
tinin tafsilatını etrafındakilere anlatır-ı 
ken birdenbire gözünü açmış: 

- Bizim harp gemilerimiz için ne gü 
zel bir rekor 1,, 

Demişti. 

Beşind Corc bu defa hasta olduğu 
zaman kendisinin artık iyi olamıyaca -
ğrnı anlamıştı. Kralın en büyük bir me· 
rakı olan pul kolleksiyonları toplamak. 
olduğundan ölümünden on beş gün ev
vel hizmetçisini çağırmış. pul kollek -
sivonlarını vanrna l'!etirtmis, bir müd -
ıiet bunların sahif~lcrini karıştırmış -
tır. "Ru sırada İngiltere imnar2torluğu
na ait pul serileriııi P'Örünce kendi ken-tlrrıck • • an ondrava getıre· 

. ıçın oayet .. • 1· ..ı• •• 1 •. 1 • . 
l?ıı,sj t h • ,., sur at ı hir harp p-e- nme ov e SO\' enmı"tır: 
. a sıs olun . 
rınci k~ mu!':tur. Bu sa11ede hı - fcıte bir nul !ilerisi ki yakında bun-
liın) d nunun ikinci günii (Darii'lse - lar ,,enilene;ek 1 .. 
}'cdi ~~an gemiye hinen fnailiz veli:ohti Bu cıözleri ile müteveffa kralın ha -
..ı.,.. h Unde <Brendı"z"ı) ye pelmı"s. ora • k'k k "'1"" 1 "b • • h" ·~· ""·• ı aten art1 o um a n etım ıssettıgı Ususi b. 

ır trene hinerek ayrn (11) ni l'lnlPmrm:. 

Sinema yı dızlarının g·y·n·ş eri 
liolivut t . • 

Ağ.ama ses eri 
sonra çıkar! 

5 - KUHU~ 27 il. Kl\NUN 1936 -~ 

( Kırkından Sonra 
~~ i~zanı Teneşir Paklar 

ı Atalar sö1il) 

Yazan : Sermet Muhtar Alus l 
H b . . k .. .. al ........................................................... 27 ..................................................... ~! 

ırsızın !rı a ~am ustu aca- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ıK 
'!t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...................................................... .. 

karanlıkta bir eve girer, birçok 
eşya çalar .. bu eşyayı yüklenip ka
pıdan çıkarken sokaktan kalaba • 
lık bir takım kimselerin geçtiğini 

g5rür. Eşyayı görürler de hırsızlı
ğı anlarlar diye bunları derhal bir 
köşeye saklar, sonra kendisini bir 
İf ile me§ğul göstermek için eline 
süpürğe alarak kapının önünü sü
pürmeğe bCJ§lar. So!~ahtan geçen
ler vakitsiz kapı süpürmeğe bir 
mana veremedikleri için hırsıza: 

- Bu scatte niçin böyle sokak 
süpürüyonun?,, 

Derler. Hırsız makul bir cevap 
bulamayınca: 

- Bu evin sahibi öldü de onun 
için kapının önünü süpürüyo 

rum!,, 
Diye cevap verir. Bunun ÜZ#!· 

rine geçenler: 
- Fakat evin içinden ağla 

mak, sızlamak gibi bir ses işiti! 
. ? 

mıyor. ,, . 
Diye yeni bir sual daha sorar· 

lar. O vakit hırsız: 
- Ağlamak, sızlamak gibi ses

ler ben buradan gittikten sonra 

Bu balık başka balık .. 
iskele memurunun 

kendilerini 
düdüğü öterken 

vapura attılar 

Hacı Dana yerinde mıhlı. 
Va~cı· erzılerınden (Miss Gven) 
a· ıng) sin 
ltı Sok 

8
.. .. cma seyrederken herke -1 

~ görd~1
1; • olarak giyinmiş oldukla

•ı hayatı rı halde yıldızların husu • 
Yet anndaki . • . 1 . d . A et--· gıyınış enn en şıka . 

"11ış ve .. 1 

gibi giyinir. Dostlen sadece küçük 
tayyör giyerler. Ökçesi basık dört kö
şeli ayakkabı kullanırlar. Siklistlerin 

giydikleri tarzda jersey giyerler. Bun -
!ar ekseriva. mavi, yahut portakal renk 
}erdedir. Bu tarz giyiniş o kadar 

işitilir.,, 
Cevabını verir. 

Karmanyo acı ık da 
bir sanattır ! 

Dana, içi içine sığamaz haldey. dm) ın, durduğu yerde yan çarh• 
di Masasının üstündeki evraktan lan dönmeğe başlamıştı.. Çifte 
birine el atarken bir çekme çeki • iskelenin biri çekilmiş, halat gev• 
yor, çekmeyi yarıda bırakıp do • şetilmişti. Kaşif: 

- tıun şoy e demiştir: 1 
"ç .. }'ada en r . . k d 1 

laptaki siyah dıe~terlerden biı:ini - Çarhlar devirde, vapur kallC 
Geçen gün Pariste işsizlikten çrkarryor, defterı açarken. yerme mak üzere; artık girsek! Diye • §U[>hc Yôk k• . ena gıyınen a ın ar sükse kazandı ki son zamanlarda ingi· 

lar Çalıı:ıı:n 1 Bınema yıldızlarıdır.Bun j 
J ~ a saat) . Jiz aktristleri bunları taklit etmeğc baş 
arında c erınden başka zaman-

V ld n ıc•ika• • . !adılar. Yakında görülecek ki sinema 
~ ~!arının ız ınsanlardır. Sınema 

ıa.;. ffifer i Ço~u aiyah gözlük takar _ yıldızlan bir banka memuru gibi giyin-

tl.ni/a1Cı1ur nsan 'Kalıforniya güne i al • mcğe başlıyacaktar. Holivut'd3 şık o • 
ll\ak t~zı ~ elbette siyah gözlük tak- larak giyinen sadece alelade ev kızları
llc lih·u ı:n ır. Fakat Holivut'da buna drr. Fakat bu kızlar da yıldızlan tak -
1Cııc iş rrı vardır? Sinema yıldızı Mar • lit etmeğe ba~lıyacak olurlarsa vay ha-

ne yapacağını §aşıran bir adam sokup oturuyordu. <?~a.dakıl;re: dursun kim duyuyor?.. Kaynata 
karmanyolacılık yapmağa karar -:: ~d?nm yenısıyız. ~eva~~ beyde, vakit geçsindiye seyyar su. 
vermiş. Bir aktam üstü biiyük tc?aııkı lazım, erkence gıtmelı . cudan bardak bardak su içmeler 
mağaıalarclan birine girerek ten- Dıye kapıyı d~ yapıyordu ... Da • kızma, yahudi çocuğundan toplu 
ha.,.,bir kö§eye çekil~if ve büyük ınadmı kalcmındıen çağırttı. :X:ş - iğne destesi, tonmlanna, çinge • 
bir dolabın içerisine girerek kim- vaş ses1;: . .· ~· . neden (~u balık başka balık, on 
senin olmamasını beklemiş. Gece - ~.apuı y~aııfc~ını yazdındı, paraya hır balık) lar almalar .. 

zarnantarr haricinde tıpkı erkek Jimize r,, _ yarısına yakın bir saatte dolap- kaçla donecegız? dı;}:e sordu. İskele memurunun düdüğü ö • 
p .. ~t-.. -----=..-,.======--==~===== tan çıkarak ifine yarayacak qya- On_:ı çeyrek kala ıskelede bu· terkeri kendilerini vapura attılar .. 

11 Qn dünyanın en kıymetli tacı dan intihap edecek ve kapıyı, ya- luşmagr kararlaştırdılar. Dana doğru güverteye saldıır. 
ıngiYt • ----- hut pencerelerden birini açarak Hacı, saat dokuzu bulmadan dı. Boylu boyuna bir gidip gelip 

C&ascn ere krallarına mahsus olan taç cını süsliyecek değerli mücevherler a _ bunları alıp gidecek imiş. Halbu- daireden çıktı. Köpr?-ye in?i.. etrafa göz gezdirdikten sonra: 
da en ı llla~di kıymeti itibarile Avrupa- ratmıştır. Kanadadan, Avustralyadan, ki dolabın içinden çıkınca biraz .. ~-~aman _A~~ll~~ ~kelesı Kadı- (terliyiz, soğuk alırız!) diyerek 
~!· blb:~:~: taçlardan biri sayılır. Şim- Hindistandan, Cenubi Afrikadan en kıy ileride bir masa etrafında otura- koyu ıskelesının obur yanında~ orta salona indi. Gene ortalığı ku· 
1 t:ı _'va d' n tevarüs suretile sekı"zı·n· k k A ~ t akta ola bı.rkaır ht l k k Ş k b~ "'Q r a ge b metli, en parlak mücevherler, yakut - ra . .. agı aynam n ~ rı m.ı a .. ·arşı .. aı-ş!ya.. e Aercı laçan edip: (canılar açık, cere • 
lltUt\ •..J • .., çen u taç geçen sene k l k l 1 1 - d kl - d 1 t b· ~unyad b' tar, elmaslar gelmiştir. Bugün sekizin- ı§ı ı e arşı as._mış. .. smaı aganın u rnnm an aa ı_- ~·anı hava v~ır. z_,atu"rree hazırdır!) 
ır maddi a ır misli daha olmıyan d l b l -

Stn hl. k kıyrnete çıkmıştır. Çünkü ge- ci Edvard'ın başına konacak olan bu Oyun oynıyan a ~ar oy .e lokum, kaynanasına badem ezmesı deyip alt salona vurdu. (pek kasa. 
ıı~U rn"rM Corc yirmi beşinci yıldö _ taçda bin beş yüz kadar elmas, on bir birdenbire dolap ıçınden bır torunlarına elvan ş~ker aldı. Va- vetli mahzenden farksrz; bunala• 
tU9 lng·~ascbetile tngilterede ve bü _ tane büyük zümrüt, yüzlerce inci ve di- adamın çıktığını gör~nce k~ndisi- ~urunŞ k:l~~a ~~~~;ıne y~rı; :~~~ cağı~!) sözile tekrar yukarı çık • 

1 ıı dominyonlannda krallık ta- ğer bh çok kıymetli taşlar vardır. ni yakalamı§lar. Polıse teslım et - 'ar. e eı cı du anı a 1 . oyu tı. Yan kamaralannm kapılarını 
mi§ler. Meğer karmanyolacılık v~ H~ydarpaşa -~a~~fl~rı~a gıden açtı, kapadı. Makinenin yanında. 

t( l 3 A • HABERLER Üfürükçülük, muskacılık yapmağa karar veren ve şimdi vukela takımı suslu suslu hanım- ki cehennem sıcağında soluyor. 
' O r k tevkif hane köşes.inde bu işin de lar, şık şık beylerle . d?,lu!~ dolup haıt hart başını kasıvordu. 

ı tıl rn 1• yapma isteqenler l b 1 d t k 1 t a ~ "' 
b~~buı _cc ısi satılığa çıkarılmış olan öyle kolay bir şey o madığını an- oşaııyor u. s e enın us une, • At k . r k k1 - k • 
. ~r ticarctlırnan hanını alarak burasını Keskin ve lskilipte halkı batıl lıyan adamı yakalayanlar mağa- daya, Modaya giden madamlar, .

1 
. 

1
f
1
1 
At gızl 1 ad~~ ~- 1~~ yod, mıs 

tun,_, sar h 1. ll '.'l!I" · · •• 1 . t"k gı JI c a un uyu uşunuyor u . 
... ,,c~ . ayı a ıne koymayı dü - itikatlara sürüklemek istiyen ba- zanın gece bekçileri imiş! matmaze er, .ınosyo er gıt ı ·çe A • • • 

,. • Lirtı;~ı~d zı tarikatçıların yakalanarak An - birikiyordu. Cigara kağıdı ve kib- N:rede bu k~:fıre? .. Gıdıp gel· 
1
ni beıcı 1 

atesi gelecek sene bütçe _ k t' 'ld" -· 1 t A ,- Bilir misiniz? rit satan ayaklı tarife kör yahudi ınc bılet aldı; bınaenaleyh Adalı -air crneden r t.raya ge ırı ıgı yazı mış ı. n- ' .. .. .. k D 
1 S<>faıt ımandaki muhtelif ve- k d .1 b' h b .. Dünkü Sayımızda sorduklarımız ve catlal· zurna gibi ötüyordu· ve yuzdc yuz Adaya donece · e-

:_c l-'iit""' lllc!ya 4-carar vermiştir. tda- ara an verı en ır a ere gore J \ , ' • k .. b.. k ld (1) N 
"' ... avn ·1 ""f"" ""k ""]""k t 'k ] k k cevapları: Kadıköyü ~ağ taraf Adalar me o ur vapura ·a ı ... e 
~ttr a 1 e on romorkör daha a- u uru çu u ' arı atçı 1 ' mus a- ı Hava gazı ne vakit kullamlmag-a - ' ~ ' h lt t y b kl d" · 
• · l k kt l ı k sol tarafı Kadı köyüne ona on iki a e mege e · eme ı, o vapuı a 

ta'- ?'tna.nır b k . cı ı yapma an suçu o ara ya- başlandı? ... ' b' d" B k d l 
...:tcs- A an asının Parıs şubesı· dı·- k 1 ı b. k. ·d· kala Heybeli Büyükada Kartal ınme ı. unu açırsay 1 ne o ur. ." ..,.nk a anan ar on ır ııı ır. _ 1771 de. ' ' ' • 1 

' d ? 
ttrn arad k. p d"k d ı u t'ktcd' a 1 temaslarına devam İçlerinde bir de sulh haki.ı.ni 2 - Haydarpaşa liman ve rıhtım: en ı · tam on a .,... · 
~nda hl~~ liaber verildiğine göre ya- vllrdır. Bunlar Ankarada Ağır _ ne vakit açıldı? Dana, tesbih elinde, gözleri ö- Hacı Dana, biraz evvel mah • 
~t direıtta~n~n İstanbul şubesi muame- ceza mahkemesinde sorguya çeki- - 1903 tc. nünde, bir aşağı bir yukaıı cola - zenden farksız bulduğu alt salo • 
bullci &:Un fi ay Asım olduğu halde ev leceklerdir. Yirmi ki .. i hakkında 3 - Türkiyede bir kilometre mu- şarak bilet kişesinin açılmasını nun en kuytu bir köşesine, dama. 

1 eetıırn1'1tinans bakam tarafından ka- ~ bb k k" . d.. .. ? d l; 
• b r. da gayri mevkuf olarak tahkikat ra ama aç ışı uşuyor heklerken arada bir rnğına solu • dile yanyana sıkıştı. Ağzın an teö 

~tlte ~nizyolJarı itletme .d . . vapılmaktadır. - 21•2 ki~i. na bakıyor, galiha Eflfı.tunluyu a- bir kelime çıkmıyor, yalnız du • 
1 •ının ba ı aresı nızam- 4 - Nüfusumuzun yüzde kı:çı er· k b.h k" d 
~ııan deıı:·ı-. zı nıaddelerine ait hazrr- • • • k d , rıyordu. Bilet alırken gene burnt.:- da lan oynuyor, tes ı çe ·ıp U· 
~ 6 :r"• ı y b f d ek, kaçı kadın ır. 

but Cdil . c.er hakanlar heyetince enl 1r J an pazarı - Yüzde 51 i kadın, 49 u erkek. nu çekip çekip duruyor, menekşe nıyordu. 
• '1 tnııtır 

ttn · apurcuıuk. • . Pek ziyade rağbet gören Bü - s - Mısırçarşısını kim yaptırmı~· kokusunu <luyar gibi oluyordu. Nihayette, devrim masanın e~ 
hah hUkfıtnete de ş~rketıne ait vapurla - Y\ikıierede meyva ficfanhğı !stan. tı? Kaşif çıkageldi. Vapura dolan rafında ve yan kanapelerin ö • 

" baılanacaktı;•r muamelesine bu sa· bulda da bir satıs subesi açmai?:a - 1660 da dördüncü Muradın an· dolana. Hacı: (Kalahaltğm arka. nündeki açılıp kapanan iskemle • 
lcr liultutc fakuı~ . karar vermic:tir. Bu satış şuhec:;i nesi Turhan Hatice. sı kesilsin; acelemiz yok, vakti . lerin fü:tündc 31, prafa, pastra ~ 
ltıu Oltulu tnczunıa esı v: siyasal bilgi - Çiçek n:ızarma yakın bir yere€ YENi SORGULARIMIZ 
.,. rları '-anu tının ı,. bakanlıg-r me- n]acaktır. miz var!,, di'l·erek yerinde mıhlı. yunları gırla gidiyordu. 
\1 1t :r ·' 1 - Galata rıhtımı ne vakit yapıl- "' 
'tJ. e Yaııiı tnc;un~n ikinci maddesin _ Yeni ar.daca k c:uhe ile tstan • dı? Gözleri dört ~·anı kollamada .. Be- Bir saatte Heybeliye, on dakf• 
;ll\zctliklcr h ~r;:etlerde geçirecekleri hu1 hahcelerindc k,ıruyan mevva 2 _ tstanbulda elektrikli tramvay- yazlr, penbcli, mavili, sanlı kokc- ka sonra Büyükadaya geldiler (2)' 
-.:tavdan bir~ r ~da hüklimet Ka • ajfadarr verine ven11e:rinin cHkil • lar ne vakit işlemeğe başladı? nalar çok, bir eflatunlu yok .. Ya. (Arkası .ar) 

.nur. e sır talebinde bulun - mesi ve hıt s;ıv~de ne fst::ırıhulcfo 3 - Büyük Millet Meclisi ne vakit ~emin, ~iinhül, leylak her kok\' 
~ ltu1ttl"-t.nd mPvvacrlTOın ih"'r~sm:l vardım e · açıldı? 
.._ gttre V'a-, ~n gelen bazı haberle- ıiiJecc'!i ilmit olunuvor. 1 duyuyor, ınenckc:-eyi arada bul. 
•<ıatt 1ı: ... cıvarınd b' 4 - Türk Sözü gazetesi nerede çı- Kayinpeder de, damat ta etra-

• esfednrn• , a Jr petrol da• unmtlltllllllll'*ltnlln11J111111llllllllınmmıımnnınım11GtttrUtllntnltlllllftHllftll-lllat kar? 
hat ıstır. 1 fa göz, bunın kc~ilnıi"lPrdi. 

-. Yl\va hüviik h" • • mUracaat edilmişse de işin bazı pUrilz- s - f15ç bulunmazsa baş ~~nsr 
""°' ~·~ u,,f P t ti ır ı.>"'"tı ft'ldık ;h . 1ü noktaları oldu~u anl~~larak mua -ı ic;ir. ne vaprr.alı? ( 1 cl:ırei mah~usa) mn en yü · 

' ııbuı gümrüğüne mele durdurulmuıtur. rük vapuru olan 14 numaralı (Ay-

( 1) O zaman bir de ı 1 de, yani gu .. 
ruptan bir saat evvel. bir son vapur varı 
olup olacağı bu kadar. 

(2) Miibatağa yoktur. Bu yol, 37 se .. 
ne evvel de ( Avdın) vapurilc, bugün • 
kü gibi bir saatte katcdilirdi. 



Altmışdört yıl 

- Hayır, baba, şimdiye kadar 
evlenmedim. Niçin mi? diyecek -
sin. Peki, anlatayım: Küçük den -
beri beni, kabahatlerimi itiraf et
meye alıştırdığın için bugün de 
sana hatamı söyliyeceğim. ·Bak, 
dinle: 

Daha ben küçükken fakirdik, 
Cleğil mi? Biraz büyüdüğüm za -
man oldukça güzel, yüzüne bakı
lır bir kız olmuştum. Erkeklerin 
beni aldatması için bu kadarı ka
fi idi. Fakat ben yine her şeye rağ 
men namusumu, ailemizin mımu
sunu muhafaza etmeye çalıştım. 

:Yirmi beş yaşında hala o masum
luğum devam ediyorou. Para ka
zanmak için bir hastanede hasta 
bakıcı oldum. Orada beni hima
ye eden çok iyi kalpli kadınlar 
vardı. Bir gün bunlardan biri ba
na detli ki: 

- Kızım senin için güzel bir iş 
buldınn. Sart'da bir şatoda otu -
ran iki mühim şahsiyet vardır: Bi
ri kont, diğeri kontes. Bunlar a
lildirler. Kendilerine bakmak ıa -
zım. Alacağın para da az bir şey 
değildir. Yemek, içmek, ev mas
rafı yapmıyacaksm; böyle iken 

· sana ayda bin beş yüz frank vere
cekler. Nasıl, işine geliyor mu? 

Hemen cevap verdim: 

- Şüphesiz. 
Bir kaç gün sonra Sart'a git -

tim. Ah ne insanlar içine düştii -
ğümü bilsen! ~ont yetmiş yedi, 
kontes yetmiş ôört yaşında idi. 
Hizmetçileıin yardımı olmadan 
biryandan bir yana hareket e"de
miyorlardı. Elli yıldan fazla bir 
zamandanberi evli imişler. Fakat 
şimdi biribirlerinden nefret edi -
yorlardı. Bu o kadar garip bir şey 
ki anlatmanın imkanı yoktur. Bun 
lar bidbirlerini gördüler mi, he -
men hUcuma geçecek vahşi hay -
vanlar gibi solumaya başlıyorlar. 
Yazın işin o kadar ehemmiyeti 
yok. Her birini ayrı bir odaya 
koyar, ka\"gaya meydan vermeyiz. 
Fakat kı~rn böyle rleğil. Orta za
mandan kalmn koca şatonun için
ae ısıtılabllecck ) alnız bir oda 
var. ı~~er istemez ikisini de bir o
danın bir köşesinde yatırmaya 
mecbl.lr oluyoı uz. Tabii biri birle -
rinden uzak olmak şartile. 

Kadın biraz hızlı öksürüp te 
kont onun orada bulunduğunu 
hissederse, gidip tepelemek için 
yerinden kalkmaya çabalıyor; a -
dam aksırarak gürültü ederse, ka
dın kuduruym·, mutlaka herifi boğ 
mak için kalkmak jstiyorclu. Buı 
hem feci, hem komik vaziyet kar
şısında merak ettim. İhtiyar bir 
hizmetciden hu derece bir kinin .. 
sebebini sordum: 

- Bunlar neden böyle biribir
lerine karşı öldüresiye düşman ol
mnı lar? Gencliklerinde biribirle · . .. 
rini aldatmışlar da şimdi onun in-
tikamını mı almak istiyorlar? 

- Hayır, yavrum. Bunlar dün
yada en iyi hayat geçim1i:;; bir çift
tirler. Bunlar gibisi nadir bulu -
nur. Ne kont, ne kontes biribirle -
rine karşı ehemmiyetli denecek 
bir hiyanette hulunmanu!}lardır. 

- Öyle ise? 
- Ne bileyim! lşte yavaş ya -

vaş böyle sinirli olmuşlardır. El -
1i yıl birlikie yaşadıktan sonra, an 
hyor musunuz? Elli yıldan som·a 
artık içe içe sevgi hazinesini bi -
tinnişlerdir. Bu pek tabii bir şey -
dir. Sevgi bitince sıra nefrete ge-

(Fran&ızcadan) 

lir. "Altın düğünü,, dedikleri gü -
nün akşamı ikisini bir sofrada bu
lundurmak ve kendilerine bir zi
yafet veı·mek istedik. Eğer araya 
girmemiş olsaydık, bıçaklarile bi· 
ıibirlerini öldüreceklerdi. İhtiyar
lık bıı ! ~re denir? 

İhtiyar hizmetçinin bu sözleri, 
başıma soğuk bir yağmur gibi dil· 
şüyordu. Ilımları bütün hayatım -
da unutmamak istiyordum. Yirmi 
beş yıllık hayatımın üzerinde en 
büyük tesiri yapan bu hadiseden 
sonra şunu da itiraf etmeliyim: 
Ben o zamanlar, Sen - Sir asker -
lik mektebinden yeni çıkmış bir 
mülazımı seviyordum. Bu, çok iyi 
kalpli bir gençti, bana perestiş e
der gibi görünüyordu. Ben hasta -
neden çıkıp, Sart'a bu iki bunağın 
yanına gittiğim zaman, zavallı 

pek mükedder olmuş, bir tatil gü
nü ne yapmışsa yapmış Sart'a gel
mişti. Benimle buluştu. Aşkının 
ne kadar büyük ve ciddi olduğunu 
görüyordum. Beni kucaklarken 
kalbinin vuruşu göğsümü delecek, 
nefesleri yüzümü yakacak sanı -
yordum. Bana kat'i teminat veri
yordu: 

- Kat'iyyen şüphe etme. Sen -
den başkasını sevmeme imkan yok 
tur. Ne zaman istersen evleniriz. 
Söyle, bugün mü? yarın mı? Bu 
senin arzuna kalmış bir iştir. 

Derhal onu itereK bağırdım: 

- Hayır, hayır! Bana evlen • 
mekten bahsetme. 

- Neden? Beni sevmiyorsun 
demek? 

- Sana tapıyorum. 
- O halde? 
- O halde mi? Gel öyle ise .. 
Mülazımıma bu iki ihtiyarı gös 

terdim. Yaşayışlarını anlattım. 
Evlenmekten ettiğim nefretin se
beplerini söyledim. O pek anlı -
yamadı galiba. Her ne ise. 

- Bedbaht! 
- Evet, baba, böyle söylemek· 

te hakkın var. Bak alt taraf mı da 
dinle: Parise gelmiştim. On iki 
yıl sonra bir hadise beni yine o -
raya çekti. Aldığım bir mektup
ta, kontesin öldüğü bildiriliyor • 
du. Hemen Sart'a koştum. Cena-
ze daha şatodan çıkmamıştı. Za
vallı ihtiyar kont tabutun tahta -
larını öperek ağlıyordu: 

- Ah kar1cığım, artık seni gör
miyecek miyim? Bir çok hatıra -
larla dolu olan altmış dört yıl bir-
1 ikte geçirdiğimiz hayat böyle mi 
sönecek? Şimdi ben ne olacağım. 
Biricik oğlumuz harpte öldü. Sen 
de gittin. Zavallı karıcığım, za -
vallı sevgilim .• 

Diyor, kafasını tabuta çarpr -
yordu. Bunu görünce düşündüm. 
"Her şeye rağmen evlilik fena de· 
ğilmiş. Hiç olın:ızsa insanın öli.i -
münde böyle yana yana ağlıyacak 
birisi bulunur.,, diyordum. Müla
zımımı reddcttiğime bin kere piş
man oluyordum. 

- Peki onu bir daha arama -
dm mı? 

- Aradım, amma artık yüzba· 
şı olmuş, benden ümidini kestik· 
ten sonra bir müddet ağlamış. Ni
hayet evlenerek çoluk, çocuk sa
hibi olmuş. 

- Başkasına bakalım. 

- Hayır, baba, imkanı yok. 
Ben bu çareye Cle baş vurdum. Be .. 
ni evlenmek için sevP,n bir tek a -
dam görmedim! 

Cenupta susuzlu 
~~--------~~------.----~ 

ltalyanların Harara hii 
cumları bekleniyormuş 

iSTANBUL: 1600 m. - 18 dans mu 
sikisi. 19 haberler 19, 15 türkçe, sözlü 
plaklar ve hafif musiki eserleri. 20 Gi
ur ve mandalin (pllk) 20,30 &tüdyo 
caz tango ve orkestra grupları. 21,25 
haberler. Saat 22 den sonra Anadolu 
ajansının gazetelere mahsus havadis 

ser;i~;~~~~~ıc;;rsso,s m. - 18 Lajoı ltalyan uçakları muhtelif yerleri d 
Joskanın ıigan ork. 19,20 konf. 19,50 k b b d d• )at 
plik. 20,40 filharmoni konseri (tef: ma sızın om ar man e ıyor 
Ernst Dohnanyi, Solist: Ellyner, Pr. __J 
da: Siklos, Brahms, ~is~t.' 21 40 hah. Roma, 26 (A.A.) - Ogaden ve genel bir hücum emri :-1 
23,05 şen yayım. 24 ıngılızce konf. 24, cephesinden bildirildiğine göre tir. Habe J b 0 't'' ·· üttl 
20 

T · L k , . .. ·v· § er u un gun 
0 nı a otoş un sıgan muzıgı. 1,5 General Graziani kumandası altın- lı ·· d b l 1 f kil hab. ucum a u unmu§ ar, a 
BOKREŞ: JG4,S m. _ 18,15 hafif daki kıtalnra şimdiden sonra her çu ateşinden kurtulan 111 

musiki. 19 konf. 19,15 hafif musiki. 20 tahsa günde bir litre su verileceğ; ri mitralyöz aleti altında 
hah. 20,15 plak. 20,24 edebiyat. 20,33 bildirilmiştir. Tahmin edildiğb~ lerdir. Ağır zayiat verıll 
plak. 21,10 konf. 21,30 oda müziği göre Generalin kumandası altın - rağmen, Habeşler yüksek 
(Pfitzner: Klavierquintett.) 22,05 J. S. daki kuvvet, dağlık bengi bölgesi maneviyelerini muhafaza 
Bach'in es:rlerinden. 22,30. halı. 22,45 iatikametinde ileri haı ekete de • ler ve 23 Kanunusanide, ' 
harp ve vıyolonsel konserı 23,15 hafif vam edecektir. Bu bölge etrafı or- "k .. .. H be 'k' 

23 45 
h b tu enmez gorunen a f 

musı ı. , a . l VARŞOVA: 
1345 

m. _ 18•20 ~an manlarla çevri mi' olmasına rağ- ri mütemadi hücumlarla 
konseri, 18,50 konf. 19 piyano konse • men, kaynakdan ve kuyulardan mevzilerini ele geçirmitler 
ri 18,30 konuşma. 21 Rus müziği kon. mahrum bulunmaktadır. arada İtalyan kumandanlı,., 
seri. (Stüdyo orkestrası). Pr. da: Ru- HARARA BiR HVCUM vaşı hafifletmeksizin, al• 
hinıtein: "Der Daimon,, dan Lesginka BEKLENiYOR takviye kıtaatı göndermif fi 
dansı. "Feramors'' dan dans. Çaykovs- la teraz·ın· k f · · "' r . .. . . Aden, 26 (A.A.) - ltalyanla- r ın e eıını agı 
kı: Eugen Önegın,. den vals ve Po - k · · k · d ~ 
ıonez, Glinka: vals fantezi, Çaykovski: rın Haradighet yolu ile Adc,' dAn m

1 
ad. ıçın tam va tın e Y 

"Der Nussknaker .. den dans. 21,45 hab. Kuareh'e doğru ilerlemekte ol - er ır. 
22 orkestra ve keman kons. (Veber Ka dukları öğrenilmiştir. ltalyanlar, Takkaza il 

daly. Çaykovıki: 23 hah. ve plaklar. İtalyanların pek yakında Ha • doğru cebri yürüyüıle il 
ROMA: 420.8 m. - 18,15 plak. 18. rar üzerine bir cephe hücumu ya. İtalyan sağ cenahiyle §imdi 

55 hah. konf. 21,35 konser. 22,50 hab. pacakları. bu hücumların tabiye cepheyi takviye ettiklerini fi 
23 caz. 23,45 haberler. bakımından pek büyük bir ehem- b'!tlerin küçük ıavaş uıul 

TULUZ: 328,6 m. - 20,05 şen ya- miyeti olacağı, çünk•i Allata'ya İtalyan hatlarım geçmeleri 
yım. 20,20 sololar 20,30 operalardan t k ·· .. ·hn · 
parçalar. 20,50 şarkılar. 21,05 caz. 21, doğru ilerlemekte olan General ~ınm ~~ ~· on

1
une geçı tf 

25 Strauss. valsi. 21,45 §en yayım. 22, Graziani'nin kuvvetlerinin sae gunu soy ıyor ar. 
1.5 sesli filmlerden parç. 22,SO Audra- cenahım her türlü tehlikeden kur- Röyter Ajansının Ha 
n'ın "der Grossmogui,, is. operasr. 23 taracağı sanılmaktadır. muhabiri, iki İtalyan 
koro. 23,35 Maillart'in "La Cloche des MAKALLE VAZiYETi dün Deggaburu tekrar bo 
Ermiteı,, 23,45 "aık resmigeçidi,, film man ettiklerini bildiriyor. 

ETRAFINDA 
parç. 24, plak. 2-4,50 ~üeJ qıüzik. 1 ha- dur ki, Raı Naaibu k•r 
flf musiki. l;ondra, ze (A.A.} .---. Rt;ytc . bu şehir civarını1a tesı-s __ ,_,.. 

BRATtSLAVA.: •s m. - ıs,ıs Ajansından: Uçaklar 2500 den fu.la 
keman ve piyano (V. Kalik'in eser1.) 18 Salahiyettar bir Habet tahsi-
40 macarca 19,25 Slovak lisanı dersler. atmı§larsa da yalnız otuz 

yeti, Röyter Ajansının Adisaba - ··td" v .. k d d.1 k d. 
19,40 plik. 19,45 Prıg'a mür. 20,30 b d k h b' . M k il h o. ugu ay e ı me te ır. J. 
Cenub melodileri (soprano. tenor ve a a i mu a ırıne, a a ete • DURMAKSIZIN 80fllr 
Brno iıtaıyonunun ork. aı.) 21,30 ko- rinin mukadderatı bir terazi kefe- BARDIMAN 
nuıma. 21,4.5 "Beethoven., film 23 Pra sinde sallanır vaziyette oldufunu Adiıababa, 26 (A.A.) _,,; 
ıa mür. 23,15 hab. 23,45 plak. söylemiştir. Buna mukabil, ltal - mi bir tebliğ, İtalyan uç.ki 

LAYPZIC: 382 m. - 19 hafif mü • yanlar da Habetler gibi Şimal Sidano bölgesini dunıı 
zik. 20,55 aktüalite 21,10 ıen şarkılar. cephesinde muzaffer olduklarını bombardıman etmekte old 
22 orkeıtra (Ll.ypzig senfonisi). 23 ve Makalle için yakın bir tehi: • nı bildirmektedir. 
haberler. 22,20 Vagner: Mathilde aşk k · ·ı ld ~ b.l ~ 
mektupları. 24 konser. 

enın tamamen zaı o ugunu 1 • İtalyan uçakları bilhv-. 
diriyorlar. bölgedek1° açık •ehirlen· 

BERLIN: 356.7 m. - 17 ,30 halk 'ı' 
.f . B h Ş ) Röyter Ajansının Adisababa- dıman e.ıı'yorlar. c--danslan. 18 sı t pıyano ( ac open :.ı -:y""•· 

19 karııık konıer. 20,45 aktüalite. 22 daki muhabiri. Habe, devriyeleri- zarfında İtalyan bombal.r'1 

Laypzigden 23 hab. 23,40 Mozart mü- nin Makalle etrafındaki siperler kadın ve çocuğu ve 2500 ,., 
ziği. arkaıınds, her an İtalyan müfre • vanı öldürmüştür. Şimal et 

KOLONYA: 456 m. - 19 karışık zelerinin çıkmasını beklediklerini nin bombardımanı devaııı 
konıer, sözler, 21, hab. 21,10 küçük or· bildirmektedir. Her iki taraf da · d k 1.k b k d" te 11e e as er ı a ımın 
lcestra. 23,20 cece müziği. hayatlarını hiçe saymaktadır. bir tesir yapmamaktadır. 

HAMBURC: 331,9- 19 Alp müziği. Röyter Ajansının İtalyan şi - =========ıs=s__. 
21,10 skeç. 22030 klbik Viyana mUzi· mal orduları nezdindeki muhabiw .,...._ _______ _.,..,,-. 
ği. 24 !en havalar. 

ViYANA: 506,8 m. - 18,20 Else 
Kubie (soprano) piyanoda Karl Pilss. 
18,'40 Ludvig Moser tar. org gonseri. 
18,50 konf. ingilizce dersler. konu!ma. 
20,30 Hindostan hakkında konf. ve 
Hint musikisi (konf. ce plak). 21 Linz 
den nakil. müzik. 22 orkestra kons. Ve
ra Villiers soprano ve Viener Sympho
niker ork. (Prokofieff: Symphonie kli
sik. Lydov: orkestra için Rus şarkıları. 
Stravinski Bale), 23 hab. 23.20 kanşık 
konser. (J. Ho1zer idaresinde Viener 
symphoniker'in radyo kısmı orkestraır. 
24.45 Frank Fox'ın cazı. ? 

MOSKOVA: 1744 m. - 18,30 Sima 
ki (keman) ev Damianov (Bariton) it· 
tirakile konser. 19.45 Glinka'nm .. Ruı
lan ve Ludmilla., isimli operasının rad 
yo adaptasyonu, 21 'R. piyesi (Mikro • 
fonda: Vaktangey tiyatrosu heyeti). 22 
çocuklar için almanh neıriyat. 23,05 in 
gilizce neşriyat. 

PRAC: 470.2 m. - 18,25 plak. 18, 
30 konuıma. 18,40 piyano ve şan kons. 
(Beethovcn) 19 konuşma. 19.10 alma
nca neşrtyat 20,10 plak. 20,15 ingilizcc 
den. 20,30 Brnodan nakil müzik. por
purlsl. 21 ,30 Jı:onuş:na. 21.45 Brnodan 
11eethoven konseri. 23, konuşma 23.B 
plak. 23,20 rusça derıler. 13,35 plik. 
23,40 almanca bab. · 

ri, Makalle bölgesinde üç gün 
süren muharebe hakkında aıağı
daki tafsil atı vermektedir: 

Ras Kananın kırk bin kadar 
neferle Makallenin yirmi kilo -
metre kadar batısında Tembiene 
girdiğini öğrenen ltalyan kuman
danlığı, bu kuvvetleri muhasara 

Takvimw= 
::ı:a...:::::::ı:a==-==ml 2 Zilkade 

GUD dotuıu 
Gün batıfı 
Sabu.b namazı 
Oğle namazı 

ikindi namazı 
Akprn namazı 
Yam ııamazı 
lmaak 

716 
17,18 
6,15 

12 27 
15,03 
17,18 
18~2 
s,a:i 

ederek kati bir harbe tutu!mak Yılm geçen gUDlert 
Yılm kalan g11nlerl 339 

üzere İtalyan kuvvetleri gönder - ._ __ , __ _.ı..._. __ ._._. 
mi, tir. 

Makallenin batısına giden bu Dağıtılmasına mü•• 
kuvvetler süratle düşmanı vur - edilen topraklar h•"" 
muılar ve omınl-. temas etmitlerw l .., dlaJI 
dir. Ras Kassa yegane çarenin ç Ba~~ligı ta;afın . · ı . . kanununa ılave edılen b~ 
1lerlıyen bu talyan kuvvetl~rmı ile Milli emlake ait me~ 
çevirmek olduğunu görmüt ve ~r- nin halka dağıtılmasın;' !il iJ! 
dulannı ltalyanlarla göğüs göğii- edilmiş ve bu suretle ~ ~ 
se bir sava§la imha için emir ver- zarfında Sanyerle Mecı 
mittir. Siyah gömlekliler 21 Ka • yünde bazr arazi kısınell 

·d b··ı·· .. h .. 1 ve kısmen de memurlara 
nunusanı e u un gun te evvur .e edilmişti. Halbuki Mali~ 
ve kahramanca savaımıılar ve nı" Jeti verilecek arazinin aııi!i'
hayet çemberi yarmaya muvaffak hudutlan dışındaki a~f' 
olmuşlarsa da pek ziyade zayiat hasır olmasını istemektedil'.• 
vcrmi§lerdir. yetin yeni bir şekilde ~ 

.. . J b ·ı"' eti 
22 Kanunusanide Raı Kuıı:. uzerınc stan ul vı ay __. 

·h · d ve Mecidiye köyünde te~ 
ı tıyatı el en bırakarak adamla- arazi i in d hal el kO 

ıtaı 1 
.. .. _ ..ı 

1 
ş e er . 

rmı yan arın onunue to amı -



. ·- ., ...... - -· ....... ~- ---- -~-

reni Fransız kabinesinin programı 

Bir düdüğün 
•' u 
l~ 

hikayesi! 
Frangın müdafaası, ha
riçte sulh, dahilde birlik 

r 

Galatasa-~ay - Beşiktaş maçı çok 
ve çok enteresan oldu 

zevkli 
Paris, 26 (A.A.) - Demokrat. 

lar birliği bir tebliğle birlik aza· 
sından bazısının Sarraut kabine -
sine iştirakler;ni muhim göster • 
mek için bu zevatın hareketleri 

Paris, 26 (A.A.) - Gazeteler, 
Per,embe günü saylavlar kuru • 
!unda yapılacak olan müzakerele
rin neticesinin yeni hükumete mü· 
aait çıkacağından şüphe etme • 
mekle beraber siyasal mücadele • 
nin çetin olacajını tahmin ediyor
lar. 

Sabada t h" b C:ad l Nn ır uçuk saat mü· 
e eve hatta kAI"' b' . ~ )'e \' d kt Pe a a ır netıce-ar ı an . tna .. sonra ışte galiba bir 

1t diit:e~~t~ne ~ütün debdebesiyle 
ırif ta G.Aıbetınden kendini kur
:İ~ ı r~~Y&cak bir ma~ daha! 

(( fc..lab':;• Jeref •tadt, vakıa peki 
~ lneraklı;ar:' h ... f;tbolun belli başlı 
ti dul a ıse yerinde bulun-

ar anım 
1 hepı· 1 k a maçta bulunanların 

ının ale .... d _, lehehi . . onun e çalınmış ve 
J dü'"· IYtce anlaşılamamış bir dü-

itin sırrın k f . 

~ 
1 

ll\r 1 eş etmış bulunduk-
da~nı .,~anmıyoruz. Çünkü kapı -

ı ÇIH:arken d"d"'k • . . b' 'b' tri u u ışını ırı ır . 
ne soranlara ve bu arada: 

ıet~anım sebebini yarın ga -

ırk e okuruz.. Diyenlere sık 
r~tlıyorduk 
C.ötü . 

&an • • Yorsunuz ya; bu en tere • 
l§ı ha t 

inak l" ! an sona kadar anlat • 
"ıiye l aznndır. Bunu, maçı gör • 
~.tc ~ e~ kadar görenl~r de oku

ıatıyorlar 
Maçın h·k· .. ~ok k l 1 ayesını anlatmak 

du·· 0 aydır. Yalnız işin masaya 
lrneı· · 

?-\inen ~nı .nıucip olacak gibi gÖ· 
ıorca. .~~~ıyeti anlatmak biraz 

l Boruniiyor C" k" b "N o Urdu . • un u u e 
ah ve a. canım ötmeseydi .. >t diye 
clük h'vk~h edilecek bir fazla cm. 

ı aye 'd' Pı.• •ı ır. 
'rıacın h"k· U ~ ı ay si şu: · 

... tunda R • 1 k • • ,d nu İçi "k' :rampıyon u 111 oı u-
ltün ~~ 1 takım dn sahaya mÜ!Tl· 
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0 
ufu kadar kuvvetli çıktı-
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fi ~la.taaaray şöyle: Avni - Lut
vj' -.&~an - Fahir, Nihat, Süa 
2:ı} 1) CCdet, Kadri, Gündüz, Fa-

, 19.nyal, 
Q,...·ı 
~""~1 ttaf da böyle: 

Faru~hrne~.Al.i - Adnan, Nuri
liakk; Husnü, Fuat - Hayati, 

li ' Sulhi, eŞref, Eşref. 
ilk hava çok güz.eldi ve maç yılın 
t eyecanl b" "k ı. 8. 1(.. ı, u~u . ma.çı olacak-
oylln .. n;,al Halımın ıdaresin:le 
ıe)'i ~aha etrafındaki ha va ve 
•· ~ı fevk ı·d l·~· d '~Yik b. a a e tgı ekoruna 
blfle.d ır ş~kilde ortaya konmağa 
o,'tl.iy

0

1
' lkı taraf da çok dikkaı!i 

~ok ~' Galatasaraylılar daha 
~tfikt sa Pas Yapmak istiyorlar. 
tuıet aı 0Yllncularının fevkalade 
1Uy0r. ~çık ve uzun pasları görü
dikçe d eyecan, dakikalar ilerle
tığ, haha sıklaşıyor ve yaklas-
'k• mu akJ·ak 1 -ı ı t ·· o masına rağmen 

l\.rafın .. 1 
ıerinde1c· .g~z.e oyunu netice 1...:,. 

hine , 1 fikırleri iki taraf m !e
ltaıyor d ... . . A ' egıştırıyor. 

ra sıra h uk b. 
''l\iın oz ır vurut, rakip 
b. a. atılan b' lr airr d ır pas, manas;:z 
•a. törd" .... •wranış hareketi olma-

ugurn" tel 0 ,... uz oyuna yılın en gü-
.n.ınu d' ıyebileceğiz. 

lljl ,,. ,,. 

,_. ~latas 
"•k d ara.y daha .. ·· .. d a. a. g f'I uçuncu a 
ka.Jcain ~.~ Yakaladığı Beşikta~ 

• ola.tı hl e undüzün yerden falso 
l'l\ 'ttluvr •ffuru~iyle ilk golü atma -
1 a ak ol . 
a.r E.ırefi ~uştu. Beşıktaşlı -
dakikada nb ayagıyle yirmi befİnci 
bulundular u go~e karl!ılık verm:ş 
berlik go}·.' Beşıktaşın bu bera -
B u çok t §tef ö .. en eresan oluyor: 
tn nune d" 
d ak için bütün uşen. topu yakala -

ır. Bir d '- hızıyle koşmakta-
~hl''- e ·oakıyoru k" . . •s:eli •. z ı, vazıyeh 
bır k ıoren A . d a ınış v k Vnı e kalesini 
.\•ni aihi ~ o!.ınaya başlamtşhr. 

ecrubeli b' k ı · · ı ır a ecının 

Eşrefin topa daha yakın olduğu
nu hesaplaması Jazımken bunu 
yapmaması bir hatadır. Nitekim 
Avniden evvel topu ayağına geçi
ren ve Avniyi atlatan Eşref boş 

Galatasaray kalesine rahat rah:.ıt 
topu sokuyor. 

:(. )/. ~ 

Birinci devre 1. - 1 bitmiştir. 
İki taraf .ia müsavi ve biribirİl1E' 
denk görünmüştür. Bununla be. 
raher sayı itibariyle bu devrefe 
Galatasaray üstünlüğiyle kapan • 
mı! göziyle bakılabilir. 

İkinci devre Be§iktaıın bariz 
:ve devamlı hücumlariyle açılıyor. 

Galatasaray müdafaası zaman 
zaman kımıldayamaz bir hale gel
mittir. Bu bocalamadan istifade 
eden Beşiktaf takımı nefis bir '!a
yı dalla çıkarıyor: Sayıdan orta.· 
ya gelen topun Şerefin mükem -
mel bir şütiyle Galatasaray kale
sine girdiğini görüyoruz. Avni bu 
şütü tutmak için kımıldanmamış -
hr bile .. 

Galatasaray mağlup mu olu -
yor? Vaziyete bakarsanız bu ta
bii ve muhakkak. Bununla bera -
her sarı - kırmızılıların biraz açıl
mağa başladıklarını da görüyoruz. 
Be§İkta§ın işi gevtetmesi de bu 
na yardım e er gil:iiClir. 

Oyun birinci devredeki gibi 
güzel değil. Şimdi oyuncularda 
tedrici bir aıabiyet ve sinirlilik 
alametleri görülüyor. Favul ya -
panlar 8ıklaşmışi:ır. 

Galatasaraylılar akınlarla ini~ 
yapmayı tecrübeye baıladılar. 
Sağdan iki hücum hayli tehlikeli 
oldu. Yirminci dakikada soldan 
bir hücum Danyalin ayağiyle Ga
latasaraylılara beraberlik sayısı

nı kazandırdı. Maç neticeye yak 
laşmış \'e iki takım gene bir tek 
golün peşine düşmüş bir vaziyete 
girmiştir. 

Bu gol kimin hakkıdır? Görü -
nüşe göre Beşiktaşın. Ve Beşikta~ 
hak kazandığı bu golü 25 inci da
ktkada gene Şerefin ayağiyle ka
zanıyor. Kazanıyor amma işte bu 
kazancın şekli eşine az rastgeH
nir bir şekildir. Bakınız ne olu -
yor: Galatasaray kalesine bir fri
kik cezası veriliyor. Topa Hüsnü 
vuruyor. Önündeki oyuncuya kı • 
sa bir pas veriyor. Bu oyu~cu ön
deki Galatasaraylıyı atlatıyor, to· 
pu Şerefe yollıyor. Tam o esnada 
hakemin düdük çaldığı işitiliyor. 
yor. 

Betiktaşlılardan biri of aayt mi
dir, yoksa hakem bir batka hata 
mı görmüttür? Anlı yacağız elbet
te. Fakat anlamı ya imkan kalmı
yor. Galatasaraylılardan bir kıs • 
mının tabii bir insiyakla durak -
ladıkları, bir kısmının el kaldır -
dıkları sırada Şerefin demir gibi 
b?r şütle topu Galatasaray kale
sine soktuğunu görüyoruz. Galata
saraylılar derhal itiraz ediy\lrlar. 
Hak~me koşuyorlar, yan hakemi 
Vefalı Saim ağabeye vaziyeti tes
bit ettiriyorlar ve sonra.. Oyun 
sonuna kadar batka bir sayı ver· 
meden yürüyüp gidiyor. 

Düdük neye çalındı? Söylen -
diğine göre hakem frikik vuruıu 

için çalmıştır. Fakat düdük çalın- ile münhasıran, halkçı cephey~ 
dığı vakit frikik atışı çoktan ya • dayanan hir kabine tetekkül et -
pılmı,, top ayaktan ayağa geçe _ mesinin ve önümüzdeki İntihabl\t 
rek Galatasaray kalesine girmek için iki blok vücude gelmesinin 
üzere bir vaziyet almıştı ve eğer önüne geçmit olduklarını beyan 
düdük biraz daha uzunca çalın • etmektedir. 
mı§ olsaydı gol düdüğiyle birleş- HARiÇTE SULH DAHiLDE 
miş bile olacaktı. BiRLiK 

Galatasaraylılar duraklamalcl - Paris, 26 (A.A.) - Dıt itleri 
rında, itirazlarında haklı mıdll' - Bakanı Bay Flandin'in başkanlığı 
)ar? Bizce haklıdırlar. Çünkü ça - altında toplanmıf olan demokral
lınan düdüğün, frikik vuru§u ya- lar birliği, üç saat müzakereden 
pıldıktan, top ayaktan ayağa geç- sonra bir takrir kabul etmittir. Bu 
tikten sonra ayni frikike ait olaca- takrirde ekonomik ve finansal 
ğmı keşfetmeleri güçtü. Bundan kalkınma sahasında yapmış oldu
başka frikik vuruşları için düdük . ğu işlerden, Franıızların vahdetj 
çalmaya da lüzum yoktur. Nite - ve cihan sulbü için vaki icraat;.n
kim Be~iktatlılar düdük beklemt.- dan dolayı Bay Lavale teşekkür 
den yuruşu yapmış, oyıın batlanııt edilmektedir. 
bulunuyordu. O halde... Bu takrirde son kabine buhra-

~ :r- "' nmdan mesut olanların kendileri-
- E bakalım fikriniz nedir üs- ne iktidar mevkii teklif edildiği 

tat? zaman bunu kabulden kaçmıt ol· 
Fikrini sorduğum~z meşhur dukiarı ve Flandin'in beyanatın -

Refik Osmandır. Düıünüyor gü - dan sonra Bay Sarraut'nun frAn· 
lüyor ve şöyle diyor: gm müdafaası, hariçte sulh ve da

- Her şey mükemmeldi. Gol hil<le birlik esaslarına dayanan 
de mükemmeldi. Fakat bir dtidük bir program ile kabineyi teşkil et-
fazla ~lındı ! reiş olduğu beyan edilmektedir. 

- E şimdi ne olacak? FLANDENIN SôZLERI 
-Bilmem. 
Refik Osmanm yanında tanm

mt§ hakemle!."imhden birisi de 
vardır. Ona da=-.~~o-ru~y~o-r""u'~z,~:·-"'-"'~-"""'~ 

- Frikikte diidük çalınmaz. 
Madem ki, çalındı hakemin ~ a 
vuruşu tekrarlaması yahut hakem 
atııı yapması lazımdı. Hata bu 
suretle giderilebilirdi, diyor. 

Paris, 26 (A.A.) - Dış l§l~ri 
Bakanı Bay Flandin, Demokrat · 
lar birli ... i komitesinde uzlaştır -

Aiber Saronun 
tercümei hali 

Fransız kabineıini te9kil etmit olan 
Albert Saraut'nun hüktimet baıma 

ge~eai ikinci defa oluyor. 1933 ilkteı· 
rininde de yine müşkül bir zamanda İ• 
dareyi eline almrıtr. Alber Saro 1872 
temmuzunun yirmi sekizinde Bordo 
ıchrinde doğmuıtur. Cenubu garbi 
cumuriyctlerinin büyük bir lide • 
ri olan Omer Saro' nun oğludur. Daha 

kü~üklüğündenberi fikir mücadelesi yap 
mayr, iradesini demokratltk davası his
metine vcrmcği öğrenmittir. Kardctl 
Moris Saro ayan azasındandır. Kendi 
prensiplerini müdafaa için gazeteciliğe 
başladrğr bir sırada Alber Saro daha 
otuz ya§rnda idi. 1902 de parllmento
ya girmi~ti. 1906 da dahiliye müstepn 

oldu. aSriyen ve Clemcnceau hilkft • 
metlerinde bu memuriyeti muhafaza et· 
ti. Brian kabinesinde 1909 dan 1910 
yılma kadar harbiye müsteşarlığında 

bulundu. tık hava tr~kilitr projelerine 
taraftar oldu. 1911 de umumt vali ola· 

rak Hindiçiniye gönderildi. 1914 te u • 
mumi harpten önce Fransaya dönerek 
maarif nazırhğma ge~ti. 1915 te nazır
lıktan ayrılarak Argon'da piyade ala • 
yına gitmiı ve askerlik etmiıtr. Aaktr
liği müudc.tince gösterdiği iyi hareket• 

ten dolayı önce kendisine harp salibi 
nişanı ve ı;onra Lejyon donör verilmit
tir. Hindiçinidc Fransayı tcmıil edecek 
ve ittifak memlektlerinin i~ birliğini ha 

raretlendirecek müteh:ıssısa ihtiyaç var 
dr, Alber Saro ~önderildi. 1919 yılını 
kadar orada kaldı. 1924 yılında mUstem 

işte nasılsa çalınması geçikmi, 
bir düdüğün azizliği neticesi sa -
hadan masaya gidecek görünen 
ve belki bir galibiyete mal olacak 
bulunan bir maçın hikayesi.. 

ma ve milletler cemiyeli çerçevesi 
içinde kollektif emniyet siyasası
na devam edeceğini beyan etmi§ 
dış siyasada Bay Laval ile hem· 
fikir bulunduğunu, aralarındaki 
farkın usule ve bazı noktalara 

lekelerin umumi idaresini eline atacak
münhasır olduğunu söylemiştir. 

tt. 19~1 şubatından 1922 ye kadar Vı-
Mumaileyh Bay Laval ile kendisi şington konferansına igtirak etti. Anlca• 

arasında dış siya&a sahasında hiç· ra elçiliğinde Fransa ve Türkiye cumu
bir ihtilaf çıkmamış olduğunu ili- riyctleri arasında dostane münasebet!~ 
ve etmiştir. rin teessüsüne çalıştı. Fransaya çağı • 

Bu toplantıda azadan 150 kişi nldığt zaman Türkiyeden ayrıldığına 
DIGER MAÇLAR hazır bulunmuştur. pelı: müt~essir olmuştu . 

Dün yapılan diğer maçlarda • 

vefa 4- 2 Hilalı, orta köy ı - o Emniyet işleri umum müdür üğünden: 
Kaaımpaşayı, Altmordu 2 - 1 
Feneryılmazı, Topkapı 4 - 1 A - 1 _Zabıta memurlarının 935 senesine it kaputları 20 rüa 
nadoluyu yenmişlerdir. müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Beher ka-

Dün yapılan koşu
ların neticeleri 
İstanbul Atletizm heyetinin 

tertip etmİ§ olduğu Kros Kantri
lerin ilki dün Şişli ile Hürriyetie
bediye arasında yapılmıştır. 

Bu koşular için son derece uğ
ra~an heyet reisi Ömer Besim tak-
<lir edilecek bir varlık göstermiş-
tir. 

Ko,ular iki mesafe üzerine 
ayrılmıth: 

Saat tam 10 da (3000) metreci
ler hareket etmitlerdir. Bu kotu
ya ( 1 O) takım yani ( 40) atlet it· 
tirak etmiştir. Beşikto.ı 2, Beyoğlu 
Halkevi 2, Beyoğluspor 4, Fener -
yılmaz 1, Çetmemeydanı 1 takım 
vermişlerdir. 

Neticede Beyoğluspordan Dur-

putun muhammen flati 1300 kurut olup 1800 adettir. . 
2 - Şartnamesini almak ve örneğini görmek istiyenler her ıüa 

Umum Müdürlükte müteşekkil komisyona gelebilirler. 
3 - Eksiltmeye gireceklerı bu kaputların tahmin bedeli olaa 

23400 liranın yüzde yedi buçuğu tutarı 1755 liralık ilk teminat pa· 
rası mektup veya makhuzlariy)e kanunun ikinci ve üçüncü maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte te?dif mektuplarını i.hale ıünü ola~ 
10 - 2 - 936 günü saat 15 den biı- saat evvel komııyona vermelen. 

(132) (344) 

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

Devlet remirvolları ue limanları ıslıtme umum i~ınsı illılırt 
Muhammen bedeli 7500 lira olan 6 tane motörlü yangın tulumbası 
9/ 3/ 936 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada idare binc.sında ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 562 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifle
rini aynı gün ve saat 14,30 akada!' komisyon reisliğine vermeleri li
zimdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde 
ve Haydarpa,ada tesellüm ve sevk müdürüğünde dağıtılmaktadır. 

(431) 

san 1 inci, Beyoğlu Halkevinden T eahhüdünü ifa edilmemesinden dolayı mukavelesi bozulan ve 
Şoef 2 inci, Beyoğluspordan Leo- muhammen bedeli 14383,98 lira o lan 479,466 M' ı çam dilme ve tah
pu)os 3 üncü olmuşlardır. ta 11 - Şubat - 936 Pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme usu-

Takım itibariyle de Beyoğlu - liyle Ankarada idare binasında sa tın alınacaktır. 
spor 1 ...ı.. 3 + 4 + 9 - i 7 puvanla Bu işe girmek istiyenlerin 1078180 liralık muvakkat teminat 
1 inci, Beycğlu HAlkevi 2 + 6 -~ makbuz veya mektuplarım hami len yukarda yazılı saatte Komisyon 
8 + 18 34 puvanla 2 inci. Bey- Reisliğine müracaatları llzımdır . 
oğluspor 51 puvanla 3 üncü sayıl- Şartnameler Ankarada Mah.eme Dairesinde ve 
mı,lardır. Tesellüm ve Sevk Müdürlüiünde ıörülcbilir. 

Haydarpqada 
(432) 
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ıstıkıaı caddesi 272-274 

Basın Kurumunun çıkardığı 

1936 Almanağı 
En gUzel bir yılbaşı armağanı1~ır 

Bütün •aylavlarımula gazet~cilerimizin re.im albümü içindedi· 

Ç 1KT1 
50 kuruş •· ------• 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Orkeıtra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere piyano, keman 
1 

viyola, viyolonsel, kontrbu, flüt, obuva, klarnet, fago, korno, trom 
pet, trombon, tuba alto sakıafon, tenor saksafon, akoedyon, caz ba
terisi sazları, çalanların 7 / 3/ 936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye 
kadar lıtanbul Galataıaray liseıin de ımavları yapılacağından bu saz· 
ları çok iyi bir surette çalabilen ar tiıtlerin kendi enstürümanlariyle 
birlikte sınav komiıyonuna birer dilekçe ile baıvurmaları. "ı42" 
"36ı,, 

, __________ •s __ t_a_n __ ı. __ u_• ___ ıs __ ._ı_e_d __ IY __ •_a __ •_•_ı_a_n __ ı_a_r __ • ________ ( 

Fen itleri müdürlüğü için lazım olan 26 türlü fenni kağıt malze
me açık eksiltmeye konulmuıtur. Bu kağıtların ve malzemenin hep
ıine 1208 lira 60 kurut bedel tahmin olunmuttur. Şartnamesi ve lis
tesi Levazun Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 
~90 No.lı arttırma ve eksiltme ka nununda yazılı vesikadan batka 
91 liralık muvakkat teminat mak buz veya mektubiyle beraber S -
2 - 936 Çartamba günü saat IS de Daimi Encümende bulunmalı-
dır. (B.) (353) 

Ketif bedeli 998 lira 59 kurut olan Kocamustafapqada 29 un
cu mektep tamiri açık eksiltmeye konulmuttur. Ketif evrakı ve ıart
nameai Levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 
en az 500 liralık buna benzer yapı iti yaptığına dair Bayındırlık di
rektörlüiünden tasdikli ehliyet ve sikuı ve 2490 No.lı arttırma ve ek
tiltme kanununda yazılı olan vesi kadan batka 75 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubiyle beraber 6 - 2 - 936 Pertembe 
aünü saat ıs de Daimi Encümende bulunmalıdır. (1.) (354) 

Ketif bedeli 439 lira 99 ku ruf olan Büyükçekmecenin Mimar 
Sinan köyü ilk mektebi tamiri açık eksiltmeye konulmuttur. Keıif ev
rakı ve prtnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. Eksilbneye gir
mek iıtiyenler bina iti yaptığına dair Bayındırlık direktörlüğünden 

taıdikli ehliyet vesikası ve 2490 N o.lı arttırma ve ekailtme kanunun
da yazılı v~ıikadan bqka 33 lira lık muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubiyle beraber 6 - 2 - 936 Pertembe günü saat ıs de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (I.) (355) 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. cü keşide 11 Şubat 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 35.000 Liradır 
Ayrıca; 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

Jerle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır .. 
11~11 : c il i 11: 1111 1 111 !; ıj Jllı! ,1, :11' > ' ' 1 1 ' 1 il 
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öksürenlere : KATRAN HAKKI EKRE 

Denizyolları 
ltLETMESI 

A. .. teıwt: l.arakiJ - ~llN'ı-., 
reı. U3a . Strked Mlltlr.&ar •4~ 

··-- 11 .. teı.ı .. : 22'T4'1 --·· 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL Vapuru 28 

lkincikanun SALI günü saat 
20 de RIZE'YE kadar. (436) 

Şile tarbaylığmdan: 

iki bin iki yüz muhammen bedelli 32 
ila 40 beygir takatinde 6110 atmasforlu 
tazyikli tek veya çift silindirli yeni ve-

Memur Arıyoruz 
Maden Tetkik ve Arama 

· Enstitüsünden : 
Kütahya bölgesinde çalıtmakta olan Kömür Arama GtO" 

pumuz nezdinde mutemetlik yapacak bir memur alınaçaktd'' 
~hliy~tine göre ıso liraya kadar aylık ücret verilecektir. 

ARANlL,«\N EVSAF 
1 - Muhasebe bilgisi olacak. 
2 - Üç bin liralık kefalet verecek. 
3 - Enaz orta tahsilini bitirmiş olacak. 
4 - Askerlikle alakası olmıyacak. 
5 - Ecnebi lisanı bilen üstün tutulacaktır. 
Aranılan evsafta istekli çok olduğu takdirde a!ınacak aı.e

mur muhasebeden yapılacak imtihan ile seçilecektir. 
isteklilerin 4 kıt'a fotoğrafları ve kendi el yazılariyle r-· 

zılmıf kısa tercümeihal~rini dilekçelerine iliştirerek en geÇ 
1 - Şubat - 36 Cumartesi ak~amına kadar Ankarz.da Enstitiİ 
Genel Direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

İmtihan 3 - Şublt - 936 Pazartesi 
yapılacaktır. (154) 

günü Ankarad• 
(397) 

, ya az kullanılmıt bir lokomobil sekiz 
'7ÜZ lira muhammen bedelli mütemadi 
\!ereyanlı 220 volt 30 kilovatlık bir di -
namo maa kızak rezistans 230/ 250 volt
luk mütemadi cereyanlı bir volt ve 
( 150) amperlik mütemadi ecre -
yan için bir ampermetre açık_ ek -
siltme usulile alınacaktır. ihale şubatın 
21 inci cuma günü saat 15 de Şile be -
lediye encümeninde yapılacaktır. Ek • 
siltmeye girmek istiyenler % yedi bu -
çuk pey akçesi ve teminat ve teklif mek 

tubile müracaat veyahut bu mikdann be ,.•••••••••••ıil•••••••••••••ll
l~~ ~m~M~tıcl~to~~a-===========================~ 
zımdır. Teklif veya sandık makbuzunun 
ihale saatinden bir saat evveline kadar 
belediye reisliğine verilmit olmaaı tart· 
tır. Bu alıma ait ıartname isteklilere 
parasız verilmekle beraber adreslerine 
posta ile gönderileceği illn olunur. (V. 
No. 12998) 

Çolr temiz pırJanta 
tek ta,tar 

On bir kıratlık bir çift pırlanta tek 
tat küpe ile bet kırat pırlanta tek tat 
yüzilk bedestanda teghir edilmektedir. 
Bu ayın otuzuncu perıembe günü ikide 
müzayede ile satılacaktır. 

Birinci ilk okuma 
kitapları çıkt.· 

Dil devrimine göre Kültür" bakanlığı 
tarafından hazırlanan ilk okuma k~tap· 

Iarının birinci sınıflara mahsus olan da 
Devlet basmıevi tarafından çok neftı bit 
gekilde basılmıt ve satııa çıkarılınıftır. 

Genel satıt ve dağıtma yeri: VAKiT 
kitap evi - İstanbul 

Bu kitaplardan bugünden itibuen 
Türkiyenin her tarafına dağıtılmıkta 

olduğundan VAKiT' m her yerde bu • 
lunan satıcılarından da temin ve tedarik 
edilebilir. 

Fiatı: 15 kuruıtur. 

Sahibi: ASIM Us- Vakıt Matbaası 

Netriyat DirektörU: Refik A. Sevengil 

DA'I ~UVCN~ ÖİOtO •OI. 

AA. TIN GÔlDL 

2 ve·20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

cu.i~ Kd°pR uvr - v>-Po• 
tı<AR.~.!_CA_Mİı.y S?_t•-n_!'R ~RO• 


