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Telefon: 28 Birinci klnun 1834 CUMARTESi 

Mak Donald'ın mühim bir makalesi 
-
Kaçakçı hindiler! 

Altı ay hapis yatmayı 
108 bin lnglllz lira
sına tercih etmişler 

Şeker 
Yılbaşından sonra 
hariçten ithalata 
IUzum kalmıyacak 

Turhal fabrlkaaı t•kerlerlnl 
plı•••Y• ~ıkartıyor 

Turhal teker fabrikaamm ilk 19· 
kerleri bu hafta içinde lıtanbula 

ıelecektir. Fakat tekerler yılba· 
tından enet piyuaya çıkanlmı· 
yacaktır. Yalnız yılb&fmdan iti· 
haren teslim edilmek üzere ıiparİf 

- kabul edilmektedir. 

Buna hindi •cınmG)'lll miitldı 
hir ~akptlu. 

Kaçakçdık lngilterede büyük 
bir aalpn halini almqbr. lngiliz 
pzeteleri ıikiyet yollu yazılar 
J'Wzmaldadırlar. 

Kaçakçılık yüsiinden devlet 
plirinİD ebilmeli •• mepu 

(Deftml & mcı da) 

Tm'hal teker fabrlkuı, iıtih· 
aalitiyle, daha ziyade tuk ~ ce-
nap Yil&yetlerimizden bir kımu· 
nın ihtiyaCJDJ k&l'fılıyacaktır. 

Tmbal teker fabrikuı tekerle
rinin piyuaya çdcmaıı Türk ikti· 
aadiyab için bir dolum noktan 
tetkil etmektedir. 935 yıhnm bat
lamuıyle tahakkuk etımit olacak 
olan bu dolam lunet 1.-lnü ka· 

(Devamı & mcı da) 

merakı azalıyor 
Barut inhisar idaresi bir atış 

poligonu açacak 

lalanhal aocıltllnlwian iki pgp ... 

Qalluk, l'rdek, 8'116n av mev • nazaran hayli azdır. Hanların 
lbni bqlamqtır. AY menimi ilk- IOD günlerde bozması Çekmece 
'-hara kadar ıilrecektir. Yalms Ye bü,.uk Çekmece civarma 6r -
bu Mile çulhık •• Rmneli cihe • dek1erin hiicamuna aebep ohnut-
tiade de lıı:eldik ~ aenelere tar. (-Devum 6 ma 4a) 

"iNSANLAR KILIÇLARINI SAADET GETiREN 
SAPAN HALiNE SOKAMADI.,, 

Silahlanmada geri lıalılıfını •öyliyen l,.Pterenin 35.000 ton lak W)'i• •emilen .,,,,., 

"Geçen nesliiı f elAketi bu 
nesli uslandırmadı" iki resim sergisi 

INGILTERE SiLAHLANMA. YARIŞINA 
çIKMıvA MEceuaı Dilenci . 
Newı Letter Laboriat mecmu-

a11 lnıiltere Bat-vekili (Mak m e VS İ m 1 
Donald) m "Sulh ve mtidafaa,, t 
batlıklı bir makaleaini netret • geç 1 
aPftÜ'. 

Mak Donald makaleainde ev- Kış geldiği için dllen
•eli timdiki nealin kendilinden eller şimdi DarDIAce
enelki nesil tarafmdan yapılmq zeye hicret ediyorlar 
fedakirlıtdara rafmen ıulh 10- Dariilicaeye pnderilenler 
lunu bulamadıtmı, mail6p de-v • aon bir ay zarfında artmııtır. Bu· 
letlerinkiler de intikam he-v•İn· nuıı •bebi belediye zabıtuı me • 
den nzıeçemediğini, in1anlarm marlan tarafından dilencilerin 
kılıçlarmı kendilerine aaadet p adc, ırk toplanmaııdır. Yazın top
tirecek aapan demiri haline aoka· lanan dilencileri Darüllcezede ~ 
madıklarmm ıöyleclikten aonra di· rmdırmak kabil deiilken bir la • 
yor ki: ıım d"lenciler kıım yakalanınca 

(Devamı es mcı da) memnuniyetle Darülicezeye ait • 
~--------imi mektedir. Müeue1edeki iıtirahat 

HABER temizl"k, muntazam yemek, kııın, 
dilencilerin rafbetine mazhar ol • 

l1tanhalcla en çok atılan __ ı...._d Şehirdek --'- · 
eted• 11 ... -I ''HA u.IWI ır. i 111&1 tak ba-

pz ır. ... anDI • • d --'- • • im ı 
BER ereni. kir ed ler tın a ~ teaın o Uflur. atan • 
"HABER• •. h 11_ lruer • hulun ıelip ıeçici d:tencilerini 

1 
,,ı er ıuu o yumu:. :ı tefkil eclea. çarpflı, lnıcıklan P 

J .(Deftml • - da). 



Tramvayda 
yan~!n çıktı 

cııua:=: 

aa-Ba:ıarle•----
Mekteplerde 

Y }nufar ateşten gilç
lü'de kurtuJabildller 

rş;;ı--~~~~~~----~-----

B i r kararname ile Japonya 
Eski devir edebiya

tına fazla yer 
v~rllmiyecek 

0 Ltn gece saat 21 de Fwndıkh
d:ı Bes L-t".ş Fatih hP!ttında işli
yen 101 nur.taralı tramvay a .. aba
sınm rö:no k kısmında V:\tman 
yerinden b.r yangın çıkmış ve a
raba yandıl~tarı sonra ateı sön

mü/ ür. 
Biranda arabayı kaphyan atet· 

ten yo'cul r kendilerini güç kur
tarab '1 i.J .. rdir. O sırada vatman 
yerinde bduna n ve evine git
mcl.te ol n arkadnşırr:ız Vili 
Nu:-::ıl" in de kendini yere at
mı~ ve hafi:re y ral:ınmııtır. 

• • • 
Bu hususta arkadaşımız Vi

Nu'n n vazısını yarınki nüsha
mı ,J., okuyu:mz. 

Prens Otto 
".A u ~t !r _la balkının 

ç "·n monarşiye 
l r zırd r,, diyor 
Avı .. ~ rya tal tına iıtekli va· 

ziyette olan prenı Otto Pariste 
çı!; n Pöti Pariz'yen •azetesi 
muharririne Avusturya hakkında 
ıu b ••matta bulunmuıtur: 

22 ya~mdaki Prenı Otto de
mi tir l.i: 

''A vu~!:urya halkının çoğu Mo
nar iy" g ... ri getirm~ğe hazırdır. 
Sulh rnu hedelcrinden hiç biri 
de, onları istedikleri ıekilde bir 
hüktımet kurma~-tan alıkoyacak 
mahiyette değildir. 

''Avustur a halkı, baılıca da· 
hild~ d va lı bir ıulhün temel 
atmr ""ı iç· n t. ona.rşiyi iıtiyor .. Bu 
da, A vı11!urya ile komtulan ara
ımd~ki do .. ,.a il' 'klerin kuvvet· 
lenme•ine ıebeb olacaktır. Bu 

kuvvetlenme. her lıanıi akono
mik iledcmenin eaaa ,artıdır .• ,, 

-0--

TDrk IOgatl 
hazırlamyor 

:A.NK ~RA - Türle 161atini ha· 
zırlayan kcmisyon her gün topla
naralt bu İ "'le u""raşmaktadır. Ve· 
rilen bir l1abere göre, yapılan tet· 
kikler neticeı:nde kelime, vakit, 
her, hep, sırf. şey, saat, laf ıöz· 
!erinin Türkce olduitu anlaşılmış
tır. Bu kelimeler lüğz.te alınacak
tır. 

Uvey o lunu Uldftren 
kadın 

Alan,.da bir ka m üvey oilu· 
ini, başını balta ile tçurduktan 
IOIU'a beyn°ni patiatarak öldür· 
mllttilr. Bu valııice cinayeti 
7'lP•n katil ana, cinayete aebeb 
olarak üvey c:ıilunuıı mııır kam • 
nmı deT

0 rme ini ıaıtermektedw. 
Katil F.mine kadm yakalanm11tır. 

BAY AN BAHRiYE 
Be1grat operaaı 

Prlmadonnaaı 

Belırat, 19 - BeJırat Opera
• Primadonnaıı Bayan Bahriye 
IOD hafta içinde Çekoılovakyanm 
p&.JİtAhb Praı ıehrinde büyük 
llmYaffaluyetler kazanan pn kon
aerleri vermektedir. 

Yuıoılavya Müılilmanlanndan 
elan Bayan B hriyenin fevkalade 
ab•l ve berrak aesi olduiu Jibi 
a,.U zaman.da aıtiatik kabil0

)eli 
et. çok yükıektir. 

sı llı a kllm ediyor 
ANK~ - Kültür &kanlı

imda bir ko~ıyon edebiyat der .. 
leri için yeni pr<>vamlar yapmak
tadır. Liselerde edtJ,iyat deraleri 

Tokyo, 28 (A.A.) - Vaı"ng Ottav, Sindney ve Şanghay sefa deniz heyeti Tokyodan talimat verilirken diYan ede,.iyabna ve 
ton muahedesin"n feshı"nı' bı"Jdı'ren almıtbr. Talimat mucibince in • hatta edebiyatı cedideyt. ~imdiki 

retlerinde matbuatın emrine hazır 'b' · b' 'l 
1200 kel'melik beyanat, pazar gü ıilterenin tekliflerinin muhtelif gı 1 genıt •r yer verı m-uıesi 
nü gazete!erle netredilecektir. bulundurulacaktır. cepheleri hakkında tahkikat ya• ddütbü?ülmektedir. 1 ~u dedweb:id 

Beyanat cumarteıi akprnı Ja rtihayet tal·mz:t aldllar pılacak ve M. Yamomto lngiliz e e ıyat nümane en, e e ıy~ 
"t h 1 ·ı oöPii•ecektir 1 tarihi bakımından kısaca anlatıla-ponyanm Londra, Paris Berfin Londra, 28 (A.A.) - Japon mu e aasıı an ı e • ·-s • cakt K • k" d • d 

- --- ------------------------- ır. omııyon, eı ı evır e e-Ne konuşa- J 1 •• k t• t biyatındannümunelerıeçecek,e· apon - ur ıcare debiyatkitabl7koyac:aktır. 
caklar? mukavelesi 

ltalya LAval'ln seya-

batl':;'et:;~rglJzle Tütün satıp pamuk ipliği ahyoruz 
Roma, 28 - F ran11z Dıt itleri 

Bakanı Lival'in Romayı ziyareti· 
ni ltalya mehaf ili aabrrıızlıkla 
beklemektedir. Söy1endiiine ıöre 
ltalya, Muaolini ile Lival'in ko
nuıma11ndan aonra yen' hatb ha
reketini tayin edecektir. 

Bu konutmalar dört madde il· 
zerinde olacaktır. 

1 - Yugoılayya meteleıi. ltal
ya evveli Yu.ostavyanm tama· 
miyet'ne hiç bir tekilde aykın bi1' 
siyaset takip etmemeyi taahhüt 
etmeie davet edilecek ve aradaki 
bütün piiriizlil meıeleleri hallet· 
mek :çin çalıtılacaktır. 

2-AVUlturya meaeleıi. Ll· 
val, ATUıharyanın tamamiyetini 
ve istildilini temin makaadile 
Fransa, İtalya, Yuıoslavya, Ma • 
cariataıa ve Roman1a anamda bir 
protokol hnza!anmaımı tekl°f e • 
decektir. İngiltere de buna müza· 
heret edecektir. 

3 - Akdeniz miaakı. Franaa bu 
it'n de tamamen ve kat'I bir ıekil 
do halledilmesini iıtiyor. Bu cüm-
leden olmak üzere Franıa, ltalya, 
Yunaniıtan ve Türk· ye araımda 
bir Şark emniyet miaakı imzalan
ması dü§ünülüyor. 

4 - Fransamn ltalyaya yapa· 
cağı malt yardım meıelesi. ltal • 
yan gazeteleri en fazla bu aon 
madde 'le alakadar görünüyorlar. 
iddia edildiğine göre Franga 1 • 
taJyaya eıaılı bir mali yardımda 
bulunmu:na ltalyanm iflrs etme
ıi ve altm esasını ter~-,tmes! mu· 
ha1dtaldır. Liretin a1tnı escsına 
bağlı ka•ması Franıanın da men
faati icabı olduğundan 1ta1yan ga 

Tokyo, 28 (A.A.) - Türkiye İ Japonya Türkiyeden on mil • 
ile Japonya araımda yapdan ve yon yenlik ham pamuk, tütün ve 
aon ıünlerde iki memleket tara • ıaire alacak ve Türkiye de Japon
fmdan tasdik edilen ticaret muka- yadan aynı meblll mukabilinde 
vcleıi mübadele aiıtemi üzerine pamuk iplifti ve batka Japon me-
kurulmuttur. vaddı alacaktrr. 

Iktısadi buhranın 
geçtiğine alômetler 
Amerikanın ithalat ve ihracatın
da, bir f erahhk göze çarpıyor 
Vqinıton, 28 (A.A.) - 1934 

ikinci teırinde Amerikanın ibra • 
catı 194.901.000 doludır. Ve 
1933 ikinci teırinden 10.845.000 
dolar fazladır. 

ithalat 22.378.000 fazlıuile 150 
milyon 919.000 dolardır. 

1934 aeneainin ilk on bir ayı iJı. 

racab geçen senenin 1.482.355.000 

dolanna kartı 1.962.731.000 itha 

litaa ıeçen senenin 1.316.041.000 

dolarma karıt t .S'l!.807.000 do • 
1ardır. 

Hırvatların lideri Dr. Matchek 
tahliye edilmiş 

Yuıoalav kabineainin batma 
seçmekle M. Y evtiç'iıi ilk yaptı
ğı işlerden biri, hapiste bulunan 
Hırvat köylü fırkaıı lideri dok • 
tor Matchek'ı tahliye etmek oldu
ğu lnıiliz gazetelerinde yazılı • 
yor. 

Dr. Matchek, Yugoslavyada 
Hırvatlarm en nüfuzlu liderle -
rinden olarak tanınıyor ve bu 
tahliyesi Yugoslavya hükumetiy-

zete1;;i timd:den Li.val - Muso
lini konuımaıınm müıbet netice 
vereceğnden emin görünüyorlar. 

1 le olan uzlaımalarmm bir eseri 
halinde gösterilmektedir. 

Hırvat Köylü fırkaıı HD"Yat 
tethitçileriyle katiyen allkadar 
delildir. 

1933 senesi May11mda Doktor 
Matchek bir ıi1ut ıarilt farkm • 
dan 6ç tene bapH mahk8m ol • 
muıtu. 

Bir Tıyatro yandı 
Amaterdam, 28 (A.A.) - BU· 

yük Arnhem belediye tiyatroıu 
yanmıftır. Zarar 580.000 floren • 
dir. Ölü ve yaralı 1oktur. 

[. §_ab'!:lı ~a:_eteleri ~ diqorlar? 
KURVN - Asım Ua bugün~-ü lacak bir musiki ortaya çıkaraıilcce- ı ta11gan makalea 61r kılavuı Mirinin 

br4 maf;alesinde Sov11et Rusyada öldü- J ğlmizi anlatıyor. §iddeUe CIJ'IU edUdlllnl o8rlJ110rua. 
rlllm boliJeı•ik liderlerinden Klrofun Yunan 111U8lkiafnl örnek getirlgor AICŞA!tl - Blrlqlk Amerika ide 
ölümün/in çok ehemmiyetll oldulurw, w diyor ki: liklerl.,. rdualar M1Mlf, IHrflıklı llG-
gün geçtikçe bu ehemmiyetin anlCl§ıl- _ yakın çağlara kadar bu mu- :nda dll/Or ld: 
dıiım ıagledlkten ıonra diyor ki: ıiki de Bizanslı idi. Yunan ezgUeri - Son lllllarda AmerUcatla iter 

- Bay Klrolun öldürülmesi Tür- k ı-· yerden daha derin bat o6ıteren lko-(nağmelerl), Batı Avrupa te ·n gıne -'L .... U -L n-.ıı: d 
11 k~ ,.... ı ' i i cılclı ol- noln6A ıar1ın... ,_ .,.,.,u a ,,. 

••Y• e Mın umum yes. r n a uydurulduktan sonra bugQn büti1n a- lfln, bu illkenln ,,.,. ,,.....iti ,,w-
muıtur. eunun tatlı tatlı dinlediği Yunan o- n1J llffbn IW,. l/IPratlftlffır. s.ı. 

CIJMRURIYET - Yunm Nadi: peralan taredi.,. '°" den& konferaımntla ,,,, __ 
"tllkede evrensel mıuikiyi yaymak ş:sk E ..,......--· 

Ba-,, Ahmed ü ril ımer, 11aıı- açıktan -:ıla itala tut"'aa Blrleşllc 
irin,, baslıklı uazıda diyor ki: tını muılkt uatalarımlan bu yolda Amerika blliklerlnln ulultıır ur1Nlf 

- Evrensel musiki bizim için ye- güzel verimler beklemekle bitiriyor. için claflJndlllnl oldukfa ,,_,,,,,,. • 
nl bir iş. Bunu memlel:ete tanıtma- ZAMAN - Bugünkü gazı, "Yenl mite &erul•tor. 
11U1 kestirme yollanndan biri de ller lil6at ifi., tızcrinde ya.zılmıftır. Blrleflk Alflerika bUlklerlnln u • 
1111 Unla üıtadlardan getlrebUdlğlmb TIJrk Dili Ara,tırma De~, lmlfll' derMlfne Rlrrneal, yeryUnJ &o. 
kadarım memleketimlze getirerek on- Franaızca lfJğatin tr tlb tarıım goz ntıının biraz dnha güç kazanmaı için 
lara konserler verdirnwT~tir. Bunla- önünde bıılundıırarak f!eni bir luğat değerli nltrcaktır. 
rın konserlerinden vernf almak ~öyle lıanrlama11 ten"fcitl edilmlf, her ıeu• SON POSTA _ Ya•'llıp genlfl .. 
dursun, üstelik de bndilerlne para da den e"vel bir kılam: ltlt1atln meyda· mek ıipnıJaıı. ilimli yanda: 

Bay Peker Ankarada 
Ankara, 29 (Hususi) - Cüm

huriyet Halk F ırkaıı umumi kiti• 
bi Bay Receb Peker dün ıece Kü
tahyadan geçerek Etlôtebire ıit • 
mİf, bu 1abah Eakifehirden ADt
karaya ıelmittlr. 

o 

Bu~dayı koruma kanunu 
ANKARA - Buidayı koruma 

kanunu yıl bqmdan itibaren tat• 
bik edilecektir. Kanun mucibince 
her yerde un nevilerini tayin et • 

mek üzere komiıyonlar kurula • 
c:aktır. 

~ 

Tilrk - Yunan 
dostluğu 

Atinadan ıe1en maliimata 18-
re, Yunan Bat bakanı Çaldaria, 
Atina gazetelerine verdiii beya· 

m.tta Türkiye Dıı Bekaniyle ara• 
lanndaki müzakeratta takarrür e· 
den husuaatm Türkiye hüktimeti 
tarafmdan büyük bir hüınü niyet
le tetkik edllmeite olduğunu, pa• 
pazlann kiıYesi itinin mevzuu 
babı bile olmadılmr ı6ylemipir. 

Irak Başbakanlle Iran 
Dışlşlerl Bakanı 

Ankaraya geliyorlar 
Ankaradan gelen haberlere gö

re, Irak Bqbakanı ile lran Dıı 
ifleri BakaAı bu yakınlarda Ce • 
nevreye ıiderlerken Ankaraya da 
ulrayac:aldardır. lran ile Irak 
rumda baa hudud ihtiliflan 
bulunduiu cihetle bu meselenin 
halli için iki hilkGmetin, bizim ha· 
kemlilimize müracaat edecekleri 
tayleniyor. 

o 

Adanada feyizli 
yatmur 

Adana, 28 (A.A.) - Sabah • 
tan beri ovaya tekrar bol ve ıü
nl yaimurlar 1aimaia batla • 
mıftu'. 

o 

Japonyada muhake
me edilen nazırlar 

Tokyo; 28 (A.A.) - Geçen 
temmu ayıDda Salto kabinesinin 
iatifaama 1ebeb olan IUD'I ipek İ· 
tine kantmıt klmıeler hakkmda 
yapılan tahkikat bltmiftir. Etki 
büJiik ••urlardan on yedi kiti 
rilt•-' aS.ak, vazifelerini yapma• 
mak, antlanna aadık kalmamak 
ıibi ıuçlann mücrimleri olarak 
mahkemeye •erilflCeklerdir. 

Bir gen' kudurarak 61dU 

Bayan Bahriye Praıdan eonra 
Zttriho w ~vbe.t tonuna doğru da 
Viyanaya c.'e,.eJ.- v Viyananı•'t 

vermellf/fz.. na çılranlmuı ileriye ılirülmllftilr. - Yurda her alin bir uenl r.lm 
Mll,LIYET - Yeni nıual1dml% Dernek, kılavuz lüf'iatl şimdiye kadar cakırmnız. Her gDn bir uenl yol. bir 

0 .. f' rirte b0r ff(JI;Z ''Wan Ray ,.lfımed ne111 tm mekle lı lkı ve daha riytıth r1ntf fn~rflrrp arırrnruz. ,,,,,.,,,,. olrcfe. 
ta.;e.nni \ .C:ı1 kril H11mtr, r k'' ·ın 'n ~ M l t k· 11a:1 l ı la .• a!· l - lı:r T. al e b.raf.. rfoor 1tlınwnmızda ıapa sağlam yarle

niğe uydurmak yol yla unda yayı. 11U§lt.r. Onun izin, Zaman imzaını fi11oruz. denlgor. 

meıhu F o- k Operauııda 
edecektir. 

35 sün önce bir köpek tarafnr 
dan wnlan w ancak iki sün ev· 
•el kuclus hutaneaine vetirilen 
Kartalm Samandra nalıiye1inden 
20 yqlannda lamail oilu Ruim, 
kudurarak ölmüttür. 



~_eniff!_ q~~!. -Yeni dil şi'ri 
öldürmez! 

Pek çok münevverler araım
da, tu fikrin, Adeta mOnakata 
kabul etmez bir haiv1cat olarak 
kabul edildiiini ba:rr_,. ıörii· 
Jorum: 

_ Öz Türkçe iyi amma ... Bel· 
Ji bqlı büyü1' bir mahzuna varl 

- Ned~·I 
_ s·n öldürecek. 

-· 
- Artık, anümilzdeld aene • 

h batti çeyrek asırlar içinde, 
$iir çıkamıyacak, ıiir 1asılamı· 
hcaktır. Çünkü, ıiir, hialerin, 
hayallerin, durularak tahtefpnl• 
... çöktükten, •indikten sonra, a· 
deta kendi kendiliiinden, keli • 
ble)er halinde tehammlir ecliıl, 
fqkınşıdır .•• 

(Yani, bir nevi ıampanya t..) 
iddianın arkasını, fÖy)ece yil· 

rüt··yorlar: 
- Bu hisler, hayaller, bayle 

lcendi kendilifinden fıtkınrken, 
teni kelimeler haline ~ökülmele
l'İ llzım gelirse, tabitliklrini kay 
l>edeceklerdir. l~te onan içindir 
lci, tiir ölecek! 

• • • • • • • • 
Evvell, yaf&yan bir teJ at0r. 
Şu son yıllar içinde, hani türe

tip üreyen kıymetli ıairler ki, 
hunların aanatinden mahrum o
lacağımızdan korkalım? 

Sonra, kafiye ile vezinden bat 
layıruz, bir çok kayıtlarla baidl! 
olan ıi'ri, tahtettuurdan ken ı 
lcendine fıtkmyor sananlann aaf
derunluğuna ben &teden beri ta· 
...-ım: Bütün büyük tllrlerde 
''seçme kelime,, n.rcbr. Öyle ke
liıneler ki, bunlar, gündelik ba
httan alınma detildirleT; öp 
laibni,; "kitabi,. .-ı.nlir. 

Manzum ıiir, bütün fikir malı 
9'1llerinin ,ekil itibariyle en aun
lal, muhteva noktumclan fle, en 
lptidaisidir ! 

Şiir, iptidai dnirlerln ell hl· 
ldın sanatiydi. lıler muilaldat" 
tıkça, yerini diler fikir mahsul· 
lerine terkedip ikinci plina çe
lciıdi. Her yenilik hareketinin 
'-'langıcında, yeniden töJle bir 
C&nlanır. 

Onun için, timdi, "meydanı 
8'ahan,, açılmıım. Bülbiill• ta· 
iıırdıyabilir ! 

(Hadin SVREYY A) 

l\omanyalı 70 talebe 
geliyor . 

Bayııamm birinci günü tehn
'-lze yet.mit Romanyalı talebe 
hlecektir. Bunlar burada Milli 
l'0r1c Talel>e Birlili tarafmdan 
~ılanacaklar ve bayramın İ • 
~i tünü de ıereflerin• Tak • 
'İllade Datcıbk ve yürüyücu1ük 
ld&hünde danalı bir çay verile• 
c.~. 

C> 

1' işlen bakanı 
Ankaraya gitti 

Blr kaç günden beri tehrimlz. 
de bulunan iç lılerl Bakanı Şak. 
:. Kaya, dün Ankaraya fitmlt • 

d iç lılerl Bakanı Ankaraya var· 
dttan ı:onra. Dııiıleri Bakanı • 
~, Tevfiz Rüttü Araa'm UJus. 
ar •raaı görilımelerine ittlrak 
•l&ııek üzere Ankaradan anıl·. 
..... mukarrerdir. 

ez ™ 

Talebe birliğinin kongresi 
Kubllay gününe niçin iştirak 

edilmedlğl soruldu 
MiW Türk Talebe birliiinin 

din toplanan konaresi hakkında 
dün kısaca mal6mat venniıtik. 

Batkan, Yüksek ikbsat tale. 
hainden Nedim konpeyi açar • 
ken Birlilin bir dönüm nokta -
ımcla olduiunu anlatm19, birli -
tin bir federasyon haline ıeldl • 
tini .a,lemiıtir. 

Bundan ıonra idare heyeti re· 
lıi Osman, Birlitin yılhk Faaliyet 
raporunu okumuı ve geçen haf
ta okunamıyan teftiı heyeti ra • 
pora da Said tarafından okun • 
muıtur. 

Bu rapor üzerinde bir çok mü
nakaf&)ar olmuf, müteakiben -
eski idare heyetinden Şükrü ha • 
len doktor olarak bulunduğu ka
:o::ada nasıl ~tığını ve arkadaş. 
larınm da bu ıabi yerlerde nuıl 
çalıımalan lizım ıeldiiini, köy. 
ler hakkındaki ıörıüaüne iatina· 
den tesbit ettiii milfabedelerini 
anlatmqtır. 

Bu arada Kubilay pnüne ta· 

Yeni ihtilafa 
doğru 

Şimdilik bir ay için 
anlaşabildiler 

Deniz yollan idareıi ile va • 
purculuk ıirketi arasmda deniz 
ıef er!eri üzerinde bir anla~ma ol· 
muttur. Yalnız bu anlatma hir ay. 
bktır ve yılbaımdan bqhyacak, 
ikincikinun sonunda bitecektir. 
Asıl bir yıllık tarifenin hazırlan
ması için de ıelecek ay içinde d~ 
niz ticaret müdürlüiünde toplan
blar yapılacaktır. Bu toplanbla
ra Ökonomi bakanlıiı kabotaj u
mum mdürü bay Ayet batkan· 
lık yapacaktır. Fakat bu top1an
lantdarla hazırlanacak tarifenin 
üzerinde anl2!.tmama~l~ tim • 
diden bat göstenni§e benzemek
cledir. Bir senelik tarifenin pek 
aüçlülde tekarrür edebileceii an
latılıyor. Çünkü vapurculuk tir • 
ketinin yeni aldığı Aksu ve Gü • 
neyau vapurbn deniz yollan ile 
vapurculuk tirketi arumda tim • 
diye kadar cari olan tonaj niıbe
tiııi altüıt etmektedir. Vapurcu • 
bık tirketi alman bu iki vapurla 
kendi tonaj niıbetinin yüzde kır· 
ka çıkacaimı, binaenaleyh de • 
niz yollarının da tonaj nisbetinin 
yüzde 60 a indirilmesi lizım ıel
diiini ileri •ünııektedir. Bu vazi· 
yette vapvrculuk tirketine yeni • 
den birkaç hat vermek lazım ee
lecektlr. Ba vaziyet;n b:r ih.ilaf 
c'ı '.juracalmdan hiç ıüphe edil • 
memektedir. Esasen bunun için. 
dlr iri deniz 1ollan tarifesini tes
bit edecek komiayon bir çıkmaza 
doira ıidildiiini ıörünce bir ay· 
lık muvakkat bir tarife yaparak 
iti biraz tecil etmittir. Yalanda 
bqhyacak yeni içtimalarm iae ne 
netice vereceii timdiden kestiri • 
!emiyor. 

Askeri mutekaltler 
Askeri mütekaitler cemiyeti 

arkadqlarma yardım olmak ilze
re her yıl olduiu sibi bu yıl da 
bir takvim çıkarmqtır. 

Cemiyet tarafmdan çıkanlan 
rozetler sak raibet ıörmekteclir. 

lehe birliiinin niçin ittirak et • 
mediiini, Almanyada Firdevıi i· 
çin yapılan merasime niçin ıi • 
dilmediğini ve Çanakkale abid .. 
si için ianenin niçin toplanına • 
dıfı ıorulmuıtur. 

Bu ıorrulara idare heyetin • 
den Ekrem, Rükneddin, Oıman 
izahat venniıler, her yıl Kubilay 
,Unünde Talebe birliğine müra • 
caat edildiii halde bu yıl müra • 
caat edilmediiini, iane toplamak 
için de vilayetin müsaade Ter • 
mediğini ıöylemitlerdir. Rükned
din; Kubiliyin hatırasını anmak 
için bir dadika ıusulmaıını tek • 

ii!9ıl-'Tll 
Otomobil kazası 
Şoför Mebmedin idaresindeki 

otomobil 12 yaılannda Saimeye 
çarparak yaralamııtrr. Şofar 
hakkında takibata bqlanmııtır. 
Tr2'mvay kazaaı 

Sirkeci - Y edikule seferini 
yapan vatman Necmeddinin ida
resindeki tramvay arabası Aksa. 
rayda V aldecamii önünde 61 Jat· 
larmda tesviyeci Ardqa çarpa• 
rak batından yaralamqbr. · 

Hır••zhk 
Kuruçetmede oturan Toma • 

ım otuz liraımı çaldıktan anla • 
şdan Yani ve oilu Hıristo yaka. 
lanrnııtır. 
Yana11ıl•• 

Galatacla Eski Gümridl .... 
tmda Hristomm matbaumda 
yangın çıkmıt, matbaanın bir 
kısmı ve kırtasiye eıyası tama· 
miyle yanmıtbr• 

Fincancılarda Çavutollu ma • 
hallesinde Tat:eddin'in mobilya 
imalathanesinde yang~ çıkmıı, 
etraftan yetİfilerek söndürül • 
mü~tür. 

Doktorların 
toplantısı 

"Etibba Muhadenet Cemi19 • 
ti,, dün Doktor Netet Onnanm 
reisliii altında toplanmqtll'. 
Nqet Osman deii§tirilmekte o • 
lan nizamnamenin bittiiini .CSy· 
lemiı, teavün sandıiı itinin ı• 
lecek hafta konuıulmaıını İlte • 

mittir. Bu iıtek kabul eclilmit • 
tir. 

Bundan sonra azadan geçen • 
lerde ölen Mehmed Ali ve Sü • 
leyman Etemin ailelerine yardım 
olarak sandıktaki mevcut para • 
nm hepsinin verilme.i teldif o • 
lunmut, bu tek if kabul olun • 
muıtur. 

Yeni çeşmeler 
Aldıjımız malUm&ta göre bele

diyeı Sular idaresi tebrin muhtelif 
yerlerinde halkm ihti,açlan nia
betinde yeniden çeşme!er vücuda 
getirmek için tetkikler yapmakta
dır. Susuz bulunan eski çeıme'ere 
de ihtiyaç ıörülüne su verilecek· 
tir. 

o 

Hllaıtabmer konJrresl 
Alemdar nahiy•i Hillliah • 

mer tubesinin Binbirdirek, lbnl 
Sinan kongreleri bu a)qam sa • 
at yirmi birde Divanyolundald 
ıube binumda toplanacaktır. 

lif etmif, celse bet dakika tatile
dilmittir. 

Birinci celıenin sonunda kon
gre divanının iti bitmit olduğun· 
dan yeni kongre divanı seçilmiş, 
reisliğe tekrar Nedim, ikinci re • 
ialiğe de Mithat getirilmiıtir. 

ikinci celıede yeni çahıma 
programı üzerinde konutulmuı • 
tur. Neşriyat iti uzun münakaıa· 
lara yol açb. 

Birlik ıazetesi yeniden çıkın
caya kadar broıürlerle neşriyat 

yap)ması, yeni bir imtizayla 
baıka bir gazete ç.ıkarılmaıı tek· 
lif edildi. iç Anadoluya, Trakya· 
ya, Avrupaya seyahatler tertip e
dHmesi lıtenildl. 

Haliç., Şirketi Hayriye, Akay 
v.apurlariyle tramvaylarda tale -
beye tenzillt yapılması ileri aü· 
rüldü. Bu lılerln halli yeni idare 
heyetine havale edildi. 

Yeni idare heyeti seçimi ıe • 
lecek haftaya kalmıp .. 

Esnaf 
cemiyetleri 

Ticaret Odası mOşte
rek bOro muamele
sini tetkik ediyor 

Eıki Ticaret odası mecliıinin 
geçen hafta yapılan ıon içtima -
md biraz ela ıürültüye gelen 
ldlçOk Mr mulaaftN olmafta. A,. 
adan bir zat, cemiyetler mOra • 
kabe büroıuna odanın 5000 lira 
vereceii hakkındaki m6zakere 
geçerken Esnaf cemiyetlerinin 
tahsilat itleri Ye muamelatı hak
kmda yapılan dedikodulardan 
bahsederek bunun önüne reçil • 
meıini iıtemiıti. Fakat o ıırada 
oda katibi ea, Cemal ite milda· 
hale ederek bu yıl Eınaf cemi • 
yetleri murakabe bürosuna 5000 
liradan fazla para verilmiyece • 
tini, Git parafını ne yaparlarsa 
yapacaklarını .CSyli1erek mesele· 
yi kapatmııtr. 

O ıün oda mecliılnin bu f8 • 
kilde kalan (Emaf cemiyetleri
nin tahsili.b ve muamelltma aid 
dedikodular) iti bundan sonra 
yeni bir dedikodu mevzuu ol • 
muıtur. Nihayet Ticaret odası i
dare heyeti artık resmen odanın 
eline geçen cemiyetler müşterek 
büroıu muamelatını tetkik ve 
teftite karar vermiftir. 

Oda tetkikat ve istihb:ırat şu
besi müdürü Bay Hakkı Nezihi 
ve Oda ne§riyat ıubesi müdürü 
Bay Galib Bahtiyar aünlerden 
beri bu itle metiul olmaktadır. 
Bu tetkikabn neticesi merakla 
beklenmektedir. 

Istanouı rıntım ida· 
resı mlldllrft 

Antrepolar umum müdürlil • 
füne aeç~lmiı olan lıtanbul Vali 
muavini Ali Riza dün akf&lll An· 
karaya ıitmiıtir. 

Ali Riza giderken muharriri· 
mtı~ demiıtir ki: 

"Akça Bakaniyle, yeni idare
nin t91kilat ve mesaiıi için lcab 
ed< n tema't'n )apbktan sonra 
dbJ ecelim. Ay başmdan &nce t· 
ti tHlim alıp (l\aliyete bqlıyaca· 

in... 

'ile ua~, 'ile IJO ft 
~ ~ ,_, --~ 

Unıumi harp 
212{) de! 

Bir Amerikalı istatistikçinin 
yaptığı hesaba göre dünyadaki 
çoğalma bueünkü nisbet dah "lin
de devam edecek olursa 2120 se
nesinde dünya, ya~ıyanları besli
yemiyecek bir hale geleceldir. 

istatistikçinin t .. hminine göre 
o zaman beşeriyet nüfusu az:ılt· 
mak için umumi bir h"rp açacak, 
ve bu h:-rpta. milyon.arca ins~n 
mahvolacakmı~. 

<> 
Yeni DU'lar 

Y olclaı Kirof'un öldürülmesi 
~zerine Sovyet Rusyada hatıra· 
ımı tebcil etmek maksadıyle yeni 
posta pulları çıltanlmı~br. Bu pul 
lann kıymeti 20 kopektir. 

Bundan ba1ka gene inkılap 
uğrunda 1905 aenesinde ölen 
Y oldaı Boman ve 1925 te ölen 
Yoldq Franze için de30 ve 2 ko
peklik pullar çıkarılmıştır. 

<> 
•ran •"";tt t ongrPs1 

Önümüzdeki Haziran ayında 
Leningrat'ta lran sanati hakkın· 
da beynelmilel büyük bir kongre 
açılacaktır. Bu kongreye bütün 
Avnıpa tehirlerinden, Amerika 
ve lrandan yüz kadar mürahhas 
"ıtirak edecektir. Konr,reden son 
ra müzeler, ha.zırlanm~kta olan 
bilyiik sergi binan sezilecek ve 
mürahhaalar buradan Moslcova· 
ya gideceklerdir. Burada da bü
tün lllTl'lt fl!wf ... ,.; ,,,..,,;ı,..,. .. lrtir. 

Halk el"inde 
konferans 

Edebiyat Fakültesi Talebe 
Cemiyeti taraf mdan tertip edil • 
mit olan (Yeni fel:.ef e ecre). -ı · 
lan) mevzulu konferansların 

birinciıi dün akıam Halkevi sa· 
!onunda DOçcnt Hilmi Ziya tara
fından verilmittir. 

---0-

TUrk - Yunan mnlıte. 
lit mahkemesinde 

Türk - Yunan muhtelit ha• 
kem mahkemesinde reisin Atina• 
ya gitmit olması yüzünden bu 
Perıembe günü hiç bir davaya 
hakılamamııbr. 

Aldığımız malUınata göre, 
T"drk- Yunan muhtelit hakem 
mahkemesi reis Ye azalariyle a • 
janlar geçen aene olduğu gibi bu 
ıene de bazı davalann tahitleri· 
ni dinlemek ilzere Yunanistan& 
gidecektir. Bu seyahatin ne za
man yapılacağı henüz belli de • 
ğildir. Bu hususta karar verile -
bilmeıi, reisin Atinadan dömne· 
ıine bağlıdır. 

Sovyet elçisi 
Sovyet Rusyanm Ankara elçl

ai Karahan dün ıehrimize gel • 
mit ve akıam üzeri Moskovaya 
hareket etmiştir. 

Karahan, Türkiyeden bir 
müddet için aynlııının ıebebini 
dün bir muharririmize ıöyle SÖJ· 
lemiştir: 

"Mosltovaya gidiyorum. Ay 
sonunda toplanacak olan umu • 
mi Sovyet kongresine i~tirak e • 
deceğim. Oç dört haftaya ka • 
dar döneceğim .• ,, 

o 

TercUmanlara ders 
Tercümanlara verilmekte o • 

lan tarih derslerinin üçüncüsil 
de dün Topkapı Saraymeydanm
cla Terilmit tir. Dersler bu civar
da bir müddet devam edecektir. 
Dünkü den dokuzdan on i.ic bu· 
çula kadar sürmGttür. 
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BÜYÜK DENiZ ROMANI 

~ Şabla Tavrasa ~ 
1 Yazan: Ktullrcan KAFLI no.40 1 

Kaptan Benitto da biraz sonra 
esirler kafilesine karışmıştı 

Ali Reia Kara Y mufla beraber 
ikinci kaptanın kamaruma yürü
dü. Kapının önünde durdu. Kula· 
imı anahtar deliğ:ine dal&dı ve 
dinledi. 

Hiç bir ses gebnlyordu. 
Kapıyı vurdu ••• Bir daha '9UJ"'o 

du .•. Bir daha, bir da:ba vurdu. •• 
Gene aes çıkmadı. 
Bir tekme savurdu. 
- Kim o? ... Ne oluyor11muz 

be! ... 
- Ben geldim muhterem sin· 

yor Benitto ! ... Ben mülizim Pao
lino ! ... 

- Ooo!.. Sen ha! .• Ne ıeref, 
ne ıeref ! ... Ben de baıkası san • 
dmı yahu! ... Babana hem de sa-
bah olmuı, her taraf aydınlan -
mıt !... Amma da uyudum ha!.. 
Ömrümde böyle rahat bir gece 
ve böyle güzel bir uyku geçirdi
iimi hiç hatırlamıyorum ••• 

- lnıallah daha güzel gece
ler geçirirsiniz dostum!.. Aç ıu 
kapıyı da, konutalmı ••• 

- Açıyorum, açıyorum... Bir 
dakika ..• 

Ali Reis Kara Yuıufu kenara 
itti. 
Kapı açıldı. 

Ali Reis yerlere kadar e·ğile -
rek ikinci kaptam selamladı: 

- Bonjoma sinyor! .• 
- Bonjorna benim aziz dos -

tum ! .• Nasıl rahat bir gece geçir
diniz ya! .. 

- Çok giizel bir gece ... Haya
bmm en mes'ut gecesi ••• 

Benitto güldü: 
- Yok canım sen de •.• Bir ge

mide, hayatın en mes'ut gecesi
ni yqadım diyen adama inan -
mamalı! •• Hem de o adam, genç, 
yakıııklı, cesur, kuvvetli bir Ve
nedik tövalyeai oluna ••• Gondül
Jerde geçen hayatmda kimbitir 
ne güzel geceleri vardır... Mese
li bir ıenç kızla beraber ••• Yumu
pk yastıklara, bq bata yaslan-
mak! ..• 

Ali Reis etrafına bakıyordu. 
Benitto'nun kılıcı duvarda a -

aılı ·duruyordu. 
ikinci kaptan, kartı taraftaki 

küçük aynanın önünde giyiniyor 
ve taranıyordu. 

Ayni zamanda gevezelik edi
yordu: 

- Alqamki f&r&P ne enfeati 
ya! ..• Eier siz olmasaydımz ben 
onu ömrümde içemezdim. Lif a· 
ramızda, Manitelli öyle pinti bir 
adamdır ki... Damlasmı kimse • 
ye koklatmaz... Fakat seni çok 
ıevdi Onun dün akfamki cömert
liğine hali §llfıyorum, ölünciye 
kadar da f&f&Cağmı ! .. 

Ali Reia kılıcm yanmda iki de 
tabanca görmilftü. 
Uzandı ve üçünü de aldı. 
- Siliblanmz çok güzel.. Y ep 
. ' yenı .•• 

Diye mmldandı. 
Kılıcmı koltujunun altına sı

kıttırmıı, tabancalarm ikisini de 
birer eline alarak namlularmı 
Benitto'ya çevirmifti. 

Benitto tuvaletini bitirip te 
döndüğü zaman birden bire f& -
fmp kaldı. 

iki parlak namlunun bir kaval 
gibi geniı afızlan onun hill 
malmıurluiunu kaJbetmiJteıı söz 
1erine sınrilmiatL . 

- Eller yukarı! •• Teslim ol! ••• 
- Fakat! ••• Fakat! •• 
- Faka ti filan yok ... Eller yu-

karıya, yakarım ha! ... Kara Yu-
suf! ••• 

- Efendim ••• 
Kara Yusuf iri gövdesile ka

pıda göründü 
Benitto afallamıf, söz bile ıöy· 

liyemiyordu. 
- Fakat ... Nasıl olur? ••. Azi -

zim... Sinyor Paolino? ••• 
- Ben Paolino değilim! •.. Ben 

Şahin Reisin oğlu Ali Reisim! ••• 
- Şahin Reisin oğlu mu? .. Şa-

h• R . ' Ş h" R • ' ın eıs . ••• a m eıs .... 
Onu biliyordu: Bütün Akdeni -

zi Avrupalılara senelerce haram 
eden methur Şahin Reisi bilmi -
yen var mıydı? ..•• 

- Şaka yapmıyorum Benit
to !... Beni bundan dolayı affe -
diniz! .•• Eğer uslu durur ve sö
zümü dinlersen seni İtalya sahil -
lerine çıkarırım ve memleketine 
dönersin, fakat yaramazlık ya -
parsan, hiç insafım yoktur. 

Bir saniye sustu ve gittikçe 
sertleşen bakışlarile karşısındaki 
adamm bakıtlarım kamçıladı. i
lave etti: 

- Bana hiç insaf etmemiıler
di ..• Hem de Şahin Reisin oğlu 
olmaktan başka hiç bir günahım 
yoktu. Bağla Kara Yusuf! •..• Bağ 
la fU herifi! ... 

Kardetini, zincirde inliyen lla
basmı, kimbilir kaç giin denizler 
de çalkanarak ölen yahut yaban· 
cı ellerde sürünen annesini dü-

'ündü 
O anda önüne gelen her gavu-

ru biç bir söz söylemeden öldür
mek, elindeki tabancayı kafala
rma sıkarak parçalamak hıramı 
duyuyordu. 

Fakat onun ruhunda asil bir 
Türk kam tahlanıyordu. 

Silahsız bir halde, ellerini yu
kan kaldıran bu adama kıya

mazdı. 
ikinci kaptan da forsaların ya 

nma götürülünce, zincirlenen 
tayfaların omuzları büsbütün 
çöktü. Eski forsalar onunla alay 
etmeğe kalkıtblar. Fakat levent
lerin kamçılan, bu gürültüyü 
çabuk kesti. 

Ali Reis ona dedi ki: 
- Ozülme, ·azizim Benitto ! •.• 

Ölünciye kadar burada kalacak 
değilsin... Sahiden seni bir gün, 
hem de pek yalan bir zamanda 
ltalya sahiller:ne çıkaracağım. 
Y almz timdilik yardımına muh
tacım!. .. Seni konanlann bqma 
vardiyan yapacağım ..• Ne o, yü
zünü niçin astın? .•• Bu iti pek mi 
küçük görüyorsun? ..• Senin bil -
diğin gibi değil.. Leo da ikinci 
kaptan olmaktansa "Şahin,, de 
vardiyan olmak daha ıereflidir. 
Sabi sen geminin adının değiıti
ğini de bilmiyorsun!.. Fakat an -
laman lazımdı. Artık! .. Şimdi bu 
geminin adı "Şahin,, dir. Kapta
nı ve kumandam da ben! ..• 

Kara Yusufu gösterdi: 
- Bu da ikinci kaptan! .•. Al

lah için söylemeli, senin gibi yüz 
tan • d .. ' . esıne eger •••• 

Bu ıırada 'bir levent kotarak 
ıeldi: 

- Kaptan uyandı!. .. 
Dedi. 

(DIJVlltnf. oar.) 

~ • - - - - -Pratik 

Hant - Bilıisi -iti.akıl ve tercllme 
hakkı mehfazdar 

Yazan: M. Gayur 

,._ 81 -
Bilyalann birbirine çarpmasında 

da nazarı dikkate alınacak bir çok 
noktalar vardır. Bilyalar karşı karş-ı
ya çarptığı zaman itilen bilya durur ''e 
diğeri ilk bilyanın hareket kuvvetine 
ya.Jcın bir kuvvetle ve onun gittiği is
tikamette yol alır. Eğer bilya diğer 
bllyaya yanm sağ veya yarım sol o -
larak çarparsa sola veya sağa doğru 
ve evvelce güzel tahmin edilebilecek 
bir istikamette yol alır. Staka ile vu
rulan bilya öteki bilyaya çarptığı ta -
rafta ve çarpışmanın şf ddetine göre 
az veya çok meyillenerek yol alır. E
ğer vuruş "für,, yani gayet hafif ise 
iki bilyadaki inhiraf miktarı çok az -
dır. Bundan istifade ederek vurulan 
bilya birinci bi1yadan ikinci üzerine 
sevkolunur ve Karanbol yapılır. Ma -
amafih bir çok "koryo,, yani çekişler
de "slyont,, lardan yani bilyanın JAs
tik kenarlara çarpmasından ve • .lil -
ten,, lerden yani bllyanm bilyaya 
çarpmasmdan ayni zamanda istifade 
otun ur. 

Oyuncu bilyasmı bir bllyadan öteki 
Uzerine sevkedemediğl zaman bir bil
yaya çarpar oradan kenarlara sevke
der ve kenarlarm bir veya bir kaçına 
ça.ptırarak öteki bilyaya kavuşturur. 
Bazı vakitte ilk vuruş kenarlara ol -
mak Uzere de karanbol yapılabilir. 

Kule ve Kloysto - Bazı karanbol
lan elde etmek için bllyaya hususi 
tarzlarda vurmak llzım gelir. Kule 
dedikleri darbeyi vurmak için yani 
ilk bilyaya çarptıktan sonra çarpan 
bilyanın ilk bllyayı takip edercesine 
gitmesi için bilyaya yukandan vuru
lur. Billkis bilya geri döndUrUhnek 
istenirse buna kloysto denir. Ve bilya 
aşağıdan ve öteki bilyaya tam orta • 
dan olmak şartile vuracak surette 
sUrUlür. Bütün darbelercle staka ;ha -
ftf tatubnaltdrr. Stab bilyayı dlz'I 
miktar takip edebilnıelldlr. Kolun yu 
kan küımı vficude yakın olmalı dar
belere omuz iştirak etmemelidir. Te -
llş etmemeli ve "koryo,, kararlaştı

nldıktan senra bilyaya vurmalıdır. 
Seri - Bir sıra karanbol yapabile

cek kadar bllArdoda rttsuh peyda e -
dince her ''koryo,, yu çekmeden yani 
her karanbol yapmak için stakayı 

bilişe vurmadan karanbol olduktan 
sonra bilyalarm alacalı vaziyet tah -
min edilmelidir. Seri suretinde ka -
ranbol yapabilmek ancak bu meselede 
göz kararının iyi yapılllması ile mum 
kün olabilir. Büyük müşkülat bura
dadır. Çünkü her neticeyi evvelden 
kararlaştırmak ve bazı defa gelecek 
karanbola temin için kolay bir "kor -
yo,, yu gUç bir şekilde çekmek Jtiza -
mu karşısında kalınır. Muhtelif "kor
yo,, tar bir takım "sınıf,, lara ayrıl -
mıştır. Her sımftaki "koryo,, sonun -
da bilyalarn nasıl toplandıktan bel
lenmelldlr. Şurasma dikkat etmelidir 
ki bilyalan bir araya toplarken ka
ranbol kaçırmamalıdır. Aksi takdirde 
muhasım oyuncu bilyalarm toplan -
masından istifade eder. Buna fırsat 
vermemek için kırmızı bilyaya ilk 
darbeyi vurmak llzımdır. Çünkü eğer 
bilya beyaz bllyaya çarptıktan sonra 
gidip kırmızı bilyanın yakınında du
raklarsa muhasım için güzel bir ka -
ranbol hazırlanmış olur. Oyun temin 
etmek için müracaat olunan bir usul 
hasım tarafın bilyasına şiddetle vur
mak ve üç dört "spont,, yani kenarla
ra çarpış ile karanbolu yapmaktır. 

Böylece hasım tarafın bllyası kırmızı 
bilyanm yanma gelir ve oynanan bil
ya şiddetini kaybetmiş olduğu halde 
ikisine dokunarak kalır ve seri elde 
edilmiş olur. Böylece Kontrarun da 
önüne geçilmiş olur. 

Kontra - Bilyalardan birinin bir 
spont'tan sonra tekrar öteki bilyaya 
çarpması ve oyuncunun arzu ettiği 

şekli bozmasıdır. Kontradan kaçın -
mak lmklnı olmazsa doğrudan doğ -
ruya spont üzerine oynamalı veya 
mase ile koryoyu yapmağa çalışma -
lrdır. 

(Deuamc var) 

1 San'at Bahisleri 

iki resim sergisi 

HeyReltraı Zühtü ve Rea•am Nurullah Berk'in ıergideki e.erlerinden.a 

Pertembe günü. Elimde "D,, 1 reketi bildirmek mecburiyetinde 
grupunun dördüncü sergisinin o- olan matbuat ise davetiyeler 
gün 14,30 da açılacağını ve be- gönderildiği halde susuyor. 
nim de gelmemi istiyen bir dave- Acı. Acı, hem de ümit ve cesa• 
tiye var. Fakat gidemiyeceğim. ret kırıcı •• 
Hastayım. Kaç gündür yabyo • Halbuki "D,, grupu ressamla" 

rum. rma ve sergilerine Ankarada bü-
Ertesi gün, Cuma günü, er • yükler ve hükUnıet alaka göste

kenden gazeteleri alıyorum. Bi -
rer birer sayıf alarmı açbğım altı 

riyor. Son inkılap sergisini be• 
men bu grupa dahil olanlar genç 

lstanbul gazetesinden yalnız müstakil ressamlar yapmıılaı: " 
"Milliyet,, ile "Son Posta,. da çı· dır. Bundan batka, yabancılar 
kan birer resim ve altlarmdaki 
iki üç satır müstesna, "D,, grupu
nun sergisi açıldığma dair bir 
tek satır, bir tek kelime yok. 
"Milliyet,, gazetesinde bu res .. 
min ve altındaki sabrlarm olutu 
da, "D,, grupundan Elif Naciıiin 
bu gazetede çahtmıt olmasın • 
dan, "Son Poıta,, da ayni resmin 
bulunuıu da, bu iki gazete namı· 
na resim" çeken foto muhabiri -
nin her iki gazete ile alakası ol
masından, yani, tamamiyle bir 
tesadüften batka bir ıey değil. 

Halbuki, bütün lstanbul ga • 
zetelerine, tanınmq muharrirle
rinin hemen hepsine davetiyeler 
gönderilmitti. Bunların hiç birisi 
davete cevab vermemif. Yalnız 
Peyami Sefa, bir konferans ver
mek suretiyle bizzat alakadar ol· 
muf. Fakat Peyami Sefa gibi 
memlekette bir çok eserleri olan 
ve okunan bir muharririn söyle
diği konferanstan da gazeteler -
de bahis yok. 

Bütün bunlan düıünürken, ka· 
pı çalmdı ve içeriye Nurullah 
Berk girdi. Çok müteessir ve nev· 
mitti: 

-Azizim, dedi, dördüncü ser
gimizi de açtık. Artık betinci bir 
sergi yapmıyacağız. 

Arkadaınmn bütün sözlerini 
anlıyordum. Dünyanm her tara "' 
fmda. resim ve san'at hareketle
rine ali.ka, evveli. bizlerden, ya
ni gazeteci ve muharrirlerden 
başlar. Ne yazık ki, yukarda da 
söylediğim gibi lstanbul matbu· 
abnın böyle bir san'at hareketi -
ne ali.kası, sadece iki gazetede 
ve bu gazeteden birisinin ilave • 
sindeki yazı ile kendini göster • 
mişti. 

O da, bu resimleri ve yazıyı 
koyduranın bizzat hem gazeteci, 
hem ressam olan Elif Naci yü • 

zünden. 
"D,, grupu yersizlik, alikasız

lız, yalmz alakasızlık ta değil, &· 
deta bir çeşit "Sükat cephesi,, 
karşısında, gidip hususi cemiyet
lerden sergileri için yer dilene • 
rek 11 O resim ile karımıza çıkı· 
yor, bir san'at ve gençlik hareke
ti yapıyor. Her hangi bir zabıta 
vakasmı, bir Esnaf cemiyeti top
lanblmı haber vermek gibi İs • 
tihbar bakmımdan olamı bu ha • 

da "D,, grupuna ve genç resalLlll" 
lara alika göstermişlerdir. Evve· 
la Viyanada kurulan beynelmi " 
lel bir sergiye davet edilmişler, 
orada beğenilen, iyi tenkitler .. 
lan eserler teıhir etıniılerdir. 

Sonra, bu ressamlarm eserle· 
ri Moskova ve Leningradda tet " 

bir edilmit, eser teşhir edenler • 
den Abidin Dino fevkalade be" 
ğenilerek orada çalışmak üzere 
Leningrada davet ediliniştir. Bu• 
gün Sovyet Rusyada yalnız re • 
sim kabiliyeti ile çalıımakta, mu· 
vaff akiyetle takdirle çalıtmakta
dır. 

Şimdi de, gene genç ressam • 
lanmız, Moskovada yapılacak 
büyük bir sergiye iıtirake davet 
edilmiılerdir. Böylece, matbua " 
tımızın likayit kalımı olduid 
bu gençler, geçenlerde telgraf 
haberlerinin bildirdiği Sovyet., 
Türk Kültür Bakanbğmda biret 
amil de oluyorlar. içtimai saha. 
da da rol oyniyan bu gençlere 
kartı matbuatın borcu, rolleriniO 
unsuru olan ıan'atlerini balk9 
tanıtmak, yaymaktan bqka ne " 
dir? 

Hem "D,, grupu faaliyetiıd 
arttırmaktadır. Bugün içerisin• 
Bedri Rahmi ve Turgud Zaim lfİ'" 
bi iki kıymetli unıur daha da ka
ntımftır. 

Ankarada Sovyet Re11&1Dlatı " 
nm beynelmilel Venedik sergisin• 
de tqhir ettikleri eserlerinden bit 
sergi açıldı. Sergiyi Bqbakan lı • 
met lnönü i1e birçok yükıek adaJO" 
lanmız açtılar. Uluı gazetesi~ 
Anadolu ajansı aerıiden haberlef 
verdiler, makaleler yazdılar. Is" 
tanool matbuatı da bundan hah • 
setti. Şimdi, bu sergi, yeni ıeneniıı 
ilk ayının beşinci günü lstanbuld• 
da açılacak. Nerede? Henüz bil • 
miyoruz. Çünkü Ankaradaki "Ser 
giler evi,, gi:bi latanbula resim tef' 
bir edecek bir yer yok. Herbalda 
bir yerde açılacak. · 

Bu sergi ile Sovyet Rusya ile 
Türkiye resim sahasında da teıll_. 
aa girmit oluyor. 

"D,, grubunun resimleri il• 
Türkiye, kendisini Sovyet Ruıy• • 
ya tanıtmııtı. Şimdi bu tanıtıkl~ 
kartılıldı oluyor ve daha kuvvetli 

,(Devamı 6 mcı ~ 
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Kadm, dı§an çıktı. 
Rifat Beyin yüzünde, hafif 

bir ıaıkınlık if adeai okunuyor -
du. 

Mahir Bey, yana yakıla. ıunu 
anlabyordu: 

- Bahsettiğim Çelebinin ki -
tabmı maalesef, benim de bul
mam kabil değildir demiştim; 

Bunun diğer bir nüshaamı da 
J.eda.rik edebileceğim. 

Dirayet Hanım, bu ıözlPrİn ne 
m~naya ~eldiğini bilemiyordu. 
Nihaye~ nifallan bahsed!IJiğini 
anladı: 

- Sizin evde misafir olan bir 
bey, Nuh Beyle birlikte beni zi
yarete geldi. çelebi efendinin e
seri hakkında malumat almak is -
tiyordu. Ben, bu kitabın ele geçe
miyeceğini haber vermi§tim. Hal
buki, ahbaplarımdan bir tansin
de bulunabileceğini öğrendim. 

- Çok naziksiniz efendim ..• 
Doğrusu, zahmet oldu... Şimdi 
kendisini çağırırım. 

Dirayet Hanım, polis hafiyesi
ni çağırmak için dı§arı çıktıysa 
da, onun deminki yerinde olma
dığını gördü. 

Kadıncağız bir iki kere: 
-Rif at Bey! diye seslendi. 
Fakat, hiç birinde cevap ala-

madı. 

Hizmetçi, polis hafiyesinin 
dışnrı çıktığını haber verdi. 

Kadın, bahçe kapısı önünde 
duraı;ak, etrafa bir göz ath. La
kin oralarda da polis hafiyesini 
göremediği için salona döndü. 

- Rifat Bey çıkmı§ ! -diye ha
ber verdi. Herhalde burada bu
lunup istediği malumatı alama
dığı için teessüf edecektir. Ma
hir Beyefendi öyle zannediyo
rum ki, sizi ziyaret edecektir. 

- Hemen bugün mü? 
- Belki efendim. 
-Öyleyse, müsaadenizi rica 

edeyim. Sizi fazla rahatsız etmek 
istemem. 

- Bu mesele ile alakadar olu
ıunuzu anlıyorum. Cüzamhlann 
bu arazisi üzerinde tetkikat ya
parak eski muharrirlerin yazdık 
ları pek calibi dikkattir. Nuh 
Bey, ıize, buraya getirilen hasta
ların nasıl mucize nevinden iyi
leıtirildiğini anlattı mı? 

- Evet, evet... Bundan bana 
bahsetti. 

- Pen enteresan .• 
Kadın, ilimin arkasından bak· 

tı. Onun mütereddit adımlarla 
ilerlediğini gördü. 

Dünkü rüzgara rağmen, bu
gün, hava pek sıcak oluyordu. 
Güne§, baı döndürücü bir hara
retteydi. 

Öğleden biraz evvel, Dirayet 
Hanım, ismet Hanımın yanına 
gitti. Genç kadın, bir çamın al
~ın.da bir hasır şezlonga uzanmış, 
ıstırahat ediyordu. 

Burası, güneşten masun kalan 
Yegane yer gibiydi. Kadriye ile 

Nusret, epeyce zamandan beri 
plaja gitmiılerdi. 

- lımet! 
-Efendim. 
- Rifat Bey, llana, 6u köşk-

ten uzaklaşmamızı tavsiye edi· 
yor. Ne dersin? 

Sesi titriyerek bu suali sormuı
tu. Karıı taraftan, kendisine ce
saret verici bir cevap gelmesini 
bkliyordu. 

Fakat: 

Cevap gelmedi. 
Kumlara vuran güneş, gözleri 

yakıcı bir parıltı ile aksediyordu. 
Dün geceki yağmurdan ıslanan 
topraklar kuruyor; bunlardan 
yükselen tebehhürat, inıanm vü
cuduna yakı gibi yapışıyordu. Bi
rinci katm pancorları, içerisini 
yakıcı güneşten korumak için 
sımsıkı kapalıydı. Kuşlar bile 
gölge arıyordu. Etraftaki sessizli 
&i ihlal etmemek içni, sanki, dal
gala rbile kımıldamıyordu. Deniz 
çarıaf gibiydi; havada en küçük 
bir rüzgar kanadı bile ummuyor· 
du. 

-Nuh nerede? 
- Bilmiyorum. 
- Galiba Latif Beyi bir saat 

evvel dışarı çJkardı ... Onda..11 son
ra kendisini görmedim. 

-Rifat Bey de çıktı. 
-Ya ..• 
- Mahir Bey geldiği zaman 

çıhıt bulunuyordu. Hizmetçi, o 

nun çıktığını görmüf. Li.kin batı 
açık gittiğine nazaran pek uzak
larda olmasa gerekti. 

Bir kaç dakika, hiç bir ıey ko
nuşmadan durdular. Dirayet Ha
nım, sol tarafta, seringa denen 
çalılıkları görüyordu. Bir kaç sa
at evvel, ortalık karanlıkken, iş
te bu çalılık, onun nazarında, dün 
yanın en korkulu yeriydi. Bura
ya katiyen yaklaşamazdı. Halbu
ki, şimdi, orada, hiç te karikula
de bir ıey yokmu§ gibi görünüyor 
du. 

Birdenbire1 birinin yürüdüğü
nü itiltiler. 

-Nuh ... 
- A... Siz, burada mıydınız? 
- Gel bakalım •.. Rif at Beyi 

gördün mü? 
- Hayır ... O, burada yok mu? 
- Bir saat evvel çıktı. 
Nuh, endi§eli görünüyordu. 
Yavaş sesle sordu: 

-Sayfiyeden uzaklaşmanızı 

tavsiye etti mi? 
- Evet .. Bu sabah .• ihtimal ki 

bunda hakkı var! ... Sen ne dü§Ü· 
nüyorsun, bakalım? 

Nuh, kendisine sorulan bu su
ale cevap vermedi 

- Odama çıkacağım... Yaza
cak bir mektubum var ... -dedi. 

Kapıdan içeri girerken biran 
durdu. Sonra, acelesiz olarak, 
yukarı kata çıktı. 

(Devamı var) 

,._ Toptan fiatına perakende satış -mnıı 
Bayramlık mübayaatınız için 

lıtanbul'da ı<etencıler caddes'nde Sabuncu bam karşısında 24 No 

D. SOM EK 
Zücc • b"I rı · acıye, ı rıye, emave ve ateşte kmlmaz porselen takımları 

mafazasmı ziyaret etmeniz menfaatiniz lktizasıdır. Bilumum 
levazımatın en müntehap ve zengin çeşitleri 

Fiyatlar rekabet kabul et~ez derecede ucuzdur. 

RADYO_ıl~ 
Bugün 

lSTANBUL ı 

17Jl0 Ontvendteden nakli, hıkıl!p dera _ 
lerl, Saym proteaOr Mahmut Esat Bozkurt. 
19 Jimna.sUk Btııyaıı Azade, 19.30 Dünya 
haberleri. 19.40 Ege caz. 20 Maartt vekAleU 

ııamma koııtenu:ı.s, 20.30 Ege caz. 20.50Spor 
konuıma.sı, E~ret Şefik, 2Ll5 Anadolu A

Jaıım - boraalar. 21.80 Radyo orkeatruı. 22 
Radyo caa ve tango orkeatruı. 

825 KJız. BOJiREŞ, S6f m. 
13 - 15 PlAk ve haberler, ıs Radyo or

ke.struı, 19 Haberler, 19,15 Radyo orkeatra-

11, 20 Unıversıte, 20.20 PlAk, 21 Dans mu -
alkbt, 22 Konterana, 22.115 Radyo cumm 
devamı, 23 Haberler, - Kahvehane konaerl. 1 

M:S Kin:. BUDAPEŞTE, MO m. 
18.30 Macar prkılan 19.40 Sözler, 20.115 

Radyo popur181, 21.80 Şen ~zler, 22 Eııkt 

da.na parçalan, 23 Haberler, 23.20 rugo çin
gene t&knnı, 24.10 PlAk koruıerl. 

Ilk mektepler tali
matnamesi değlştl

rlllyor 
Kültür Bakanlığı tarafından 

Kültür müdürlükleri için yeni 
bir talimatname hazırlanmakta 
olduğu yazılmıştı. 

Duyduğumuza göre ilk mek • 
teplerin mevcut talimatnameain -
de de bazı değİ§iklikler yapı
laraktır. 

Ayni zamanda ilk mektepler· 
de ıımf hocalığı kaldırılarak ye· 
rine grup usulü konacağı söylen
mektedir. 

~' ·~ • 

Muayenehane nakli 

8 
Her parçası ayrı bir heyecan a o rnnaca1< macera. 
kıskaoç.ı", kuvvet, aık ve acyabal ıomaw 

_ ASLANLI HÜKÜMDAR 

SULEYMANIN OGLU 
Tefrika fto.125 

- Söyle bakalım! 
- Bunu Murad ıöylemitti. 

Ragami başını yere eğdi: 
- Hakikat şu, diye devam et

ti. Niyam Niyamh ve ben, yanı • 
mıza alacağımız yirmi kitiyle ö • 
lüm mağarası denen yere gide • 
gektik .• 

- Ne yapmaya? 
- Kendisinin söylediğine gö· 

re burada Niyam Niyamlıların 
bugü~ mevcudu kalmıyan kabi -
lelerinden birinin hazinesi mev -
cutmuı, şimdiki Niyam Niyam 
Kralı Manza'nın hazinesini As -
lanlı adam ele geçirmİ§ ve Kra
lın bütün hücumlan neticesiz 
kalmı§, hazineyi zaptetmek im • 
kanını bulamamı§lar. Şimdi1 be· 
raberce bu eski hazineyi ke§f e
derıek benim de bundan bir hiı
se alacağımı söylemi§ ve size ha· 
her vermeden kaçmakhğımızı 

teklif etmişti. 
- Bu ölüm mağarası neredey

miı? 
- Yerini kendisi de bilmiyor. 

Bir seneden beri zaten bu hazi • 
neyi arıyormuf. 

- Nereden iıitmiı?. 
- Böyle bir hazinenin mev -

cut olduğunu kabilelerinde za -
ten herkes biliyormuı, fakat kim· 
se bunu bulmaya cesaret göste -
rememİ§, bu, Kralın hıızinesiz 
kaldığını görünce tek başına bu 
ite atılmıı .• 

- Tek baıına yapılabilecek 

bir it miymİf bu.. Buna nasıl ce
saret etmİ§ .• 

- Evvela kolay g8rınilf, fa -
kat iıe atıldıktan sonra bir çok 
mütkülatla karşıla:mış. Bilhassa 
vah§i hayvan tehlikesi gözünü 
büsbütün yıldınnıf. 

- Yarasını da bu ara§tırma • 
da mı almı, . 

- Evet, bu ara~tırmada. 

~:::-·ı 
Şekipı . ..--.......--.. 

- Mesele yalnız bu mu? Ken
disi sana daha ba§ka bir teklifte 
bulunmuı değil mi? 

- Hayır, yalnız bu .• 
- Bizden kaçmaya niçin lü • 

zum görüyorsunuz. Bizim gitti -
ğimiz yol ayrı. Bizim hazine ile 
filan itimiz yok. Meseli ben ha .. 
zineyi ne yapacağım, Ziga ne ya .. 
pacak. Niçin .. 

Ragami, Murad sözünü bitir 
meden cevap verdi: 

- Onun korkusu sizden de • 
ğil, bizdendi. Bizim bu hazineyi 
ele geçirmemizden ürküyordu. 
Onun İçin yalnız bana teklifte 
bulundu. Yanımıza alacağımız 
adamları da ben seçecektim, de
di. 

Ziga genit geniı gülerek: 
- Pek le haksız değil. Böyle 

bir hazinenin elimize gecmit ol .. 
ması hiç te istenmiyecek bir ıeY. 
değil. 

Murad ftagamiye: 
- Şimdi, ıen dedi. Niyam Ni

yamlmın Aslanlı adamın yerini 
bilmediğini kati surette biliyor 
musun? 

- Bana bilmediğini söyledi. 
- Ben zannetmiyorum. O 

bunu çok iyi biliyor. Fakat Ö. 
lüm mağarası yoliyle Aslanlı a • 
damın bulunduğu yer ayni ıemt
te be bilmedifini söylemekte 
haklıdır. 

- Amma, o Ölüm mağarası , 
nm yolunu bilmiyor ki .. 

- Evet.. Biliyorum.. Başka 

türlü naııl izah etmek mümkün • 
dür. 

(Devamı var) 
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buVuruvOr ki: *ort8köyd9 KaÇakçı hindiler 
Kılı i meselesi yllztlnden .Jstanb dan bir s· 1 (Baştarafı 1 ir.ci de) 

buçuk milyon papas çıkacakmış ı 1 r yara ama tekilde it aören tacirlerin zaran 
hadis~s! oldu mühim bir yekUııa baliğ olmut. 

Za a h şafak uykusundadır 1ur. ıu,iıı.r•1• 1 pılan kaçakçı. 

Son günlerde Sofyada çıkan Zo 
ra cazetesi bir makalesini Türkiye 

' Hariciye Ba anı Tevfik Rüştü A
rasm Atina seyahatine tahs' s et· 
ır, • ştir. 

Zorl\ cHvor ki: 
"T u k:ye papazlarm layafetini 

zorla dc"işt ren kanunu kabul et .. 
tikten sonra Yunan efkarı unn.m\İ· 
yes;nde Türklere karşı beslenen 

rem gazete oldulrça ağır b=r uyku
dadır. Bir defa Türklerle Yunan· 
lılar arasında bir mesele olduğu· 

nu yazdığı kıyafet rneıelesi bugün 
tamamen halledilmit bir vaziyet • 

Kir kor Tevfik 

lık tütün, zaharin, keyif verici 

zehirler, elmas ve diğer mücev • 
her l\t olduğu yazılmaktadır. 

Memlekete tütünler tuğla ta • 
şıyan vapurlarla, keyif verici ze• 
birler ve mücevherlerae, dolma 
kuşlarla, hindiler içinde ıokul • 
maktaymıf. 

Geçen yıl lngilterede üç bin 
üç yüz kaçakçı yakalanmııtır. 

Bur.ları yakalamak için çoialma· 
sı lazım gelen muhafaza kuvveti 
12.000 e çıkarılmı§tır. bitler ede de .. i111m'ştir. Yunan Ha .. 

rıcı}e k nı r.1. M ks'mos'un bü
tün ga re.tine rnğmen bu h' aler 
bir tiirl"i düzelcmcme1,tedir. 

tedir. Dost Yunan hükumeti efka· 

n umumiyeı' bilakis bu tekilden 
çok memnun olmuş ve ikj devletin 
münevverleri bu inkıl~p neticesin• 
de birbir'ne daha ziyade yakınlat 
mıttır. Bir memleket dahilinde bil· 
tün vatanda~lann birbir!nden fark 
sız elbise giymeler· onları kendi a-

rahmnda birhirlerile daha ziyade 
kaynnsmalarını icap ettirir. 

Gene geçen yıl bu adamlar· 
dan alman para cezası 20.000 

hadise Sterlini bulmu§tur. 
Daha önceki yıla niıbetle bu 

miktar 5.000 Sterlin fazladır. 

Dün sabah ortaköyde bir ya • 
ralama vakası olmuı, Tevfik ad
lı biri, Kirkor isminde birini iki 
yerinden tehlilceli surette yarala
mıibr. 

Anlatıldığına göre 
şöyle olmuştur: Tür• )erle Yun n ıların arasmı 

açan rnese!eler 'en biri de Türkiye 
de bulun n p p zların Türk hül·Q .. 
meti laya.f t l a ftrtnı ıı:er' aldır· 

ma:l ~, a ':!'rde Yunını"st na 
dön-clc m rl- ı .. : et'!! e olm<ı n • 

rrd•r. Bt1 p z1arm sa}: ı h'r bu· 

culc mil• on '., .. una göre bu mu. 
hac~ret 'r;j oy'e eoründ"ifü gib' 
bas1t v kn v bir i~ ejflclir.,, 

7.avn lı Zora ıazetesi ! 

Gelelim ·kinci meseleye: 
. Türkiyede yalnız İstanbul şeh· 

ı·ınde ortodoks ldıisesi ve papaz • 

lc.rı mevcuttur. B;n"cn 'el h Zoıa· 
nın • sett ğ İr b··-;ul• m iyon pa 
p ın latanbt11dan hicret etmesi 
lazrm geliyor. Halbuki bütün Is-
tanbulun nüfusu 800 bin ve bunun 
yiizde dokaPnı Türk olduğuna na· 

z f A ... orn nın m nası :ıa '-ah. el aha zoran acaba Gospodin bu bir bu· 
dol'>'rusu ~-ıf"k oJ-1u;ru halde bu çuk m'lyon papazı nereden çıkar· 
yazıların n n a ılrvor ki muhte• 1 dı? Bum.1i:Jlek merak ediyoruz. 

(Başlarafı 1 inci de) 

-:;. '~ yolunda yürümek isti • 
yeni r d"' ) nm buııünkii değif • 
m'. ha''ni iÖZ ününe almalıdll' • 
lar. 

ı ci tere k ndi mü faasmı 
d"şt.in"r • n sl eri bir hükumet 
yo una gl''melidir. Hucume ya. l 
rayan &i • hlar, emniyet sil5hı de· 1 
"'itd=r. B m nl berl"ber İngiltere 
hiç b'r :r.n.m n Lordra üstüne di
kilen d:ir.man gözl"rine karşı göz 
yumımı.malı ve Inlmyit kalmama-

S 1 ti seven bir milJct düş . 

Bununla beraber lng\Jterenin 
müdafaa hususunda geri kalma· 
smda endi§cye mahal yoktur. 
Çünkü İngiltere hiç bir zaman 
yalnız si ah rın verdiği s-ayet 
mahdut emniyete dayanarak as • 

keri ittifaklarla sulhün ya~ayabi

leceği i dütünmesi budalalığına 
kapılmıt değildir. 

Bugün sulhün en büyN; <lüş· 
ma. ! herke3ce be!!Ienen s· lh ar
zusunu istismar ederek bir sulh 

paniği doğuran po!itikacJlardır.,, 
lıdrr. 1 

r:ıanrl n k runmnk için tehdit, za· ---- ---------------
Ssdakai 

fıtır 
En i; · iyi son 

Duğday 13 11 10 
.Arpa 20 ıs o 
Üzüm 101 78 65 
Hurma 312 2GO O 

Ortaköyd ki Ermeni muhacir· 
hanesinde, Yozgat ve Bartın ta • 
raflarından hicret edip buraya 
yerle"t'ri'cn E .. mcni muhacirler 

• f k d1
t • ri vt.rd.ır 

i, bir c c v • il.: :.. etm'ş· 
tir. Tevfigin ihtida etmis olması· .. 
na diğer hem~erileri çok kızmıf. 
Bu yüzden her sün kavga etmek
te imitler. 

Tevfiğe kin besliyenler ara. 
smda Kirkor adlı biri vardır. Bu 
Kirkor hepsinin eleba!ısıdır. 

Nihayet dün tabah Tevfik 
tat kömürü doldurduğu mangalı 
ateşliyerek odasının kapısı önü • 
ne bırakmı:, bunu gören Kirkor, 
(Burnda ınnngal yakılmaz, du • 
mam bb:i boğacalt) diye manga
lı bir tekme ile merdivenden a • 
şağı fırlatmıttır. 

Bunun üzerine Tevfik, Kirko.. 
ra (Yazık değil mi, benim dört 
ç9cuğum vardır. Şimdi çocukla • 
nm ne ile ısınacak?) demeğe 

kalmadan Kirkor, Tevfiie bir to· 
kat atmıs; bunu Kirkorun diğer 
heırıtehr'l rjnin tekme ve yum -
ruk arı takib elm·, ir. 

Bunun üzerine Tevfik bıçağı
nı çekerek Kirkorun evvela ko· 
luna sonra da sol boı böğürüne 

sap'amı~tır. 

Tevfik, had beden sonra kt.ç
mıf, fakat çabuk ele geçirilmittir. 

iı Kor Beyoğlu hatt hane:; ine 
kadhrılmııtır. Tevfik le yaralı 
olduğundan zabıtaca muayeneye 
sevkcdilmiıtir. 

Dilenci mevsimi 
geçti 

( Ba~taralı 1 lncf de) 

hi'l"i de cl!la m"'dafaasını dü"ün· 
melidir. Butlın tAlhu ıever millet· 
ler gibi İngiltere de sulhun istik • 

ran için çalı•tr"ı bir devr.-de harp 
ist:İycn mil ıl ·n bu arzularını 

yıl:rnak i~in linden geleni yapa
caktır. Halri • aulhe eriştiren ~-ol 
harp S"'Ver mili tlere kar,ı koy • 
malt iç· n e' birliği ite yapılaca'< 
ciddi tehdidlerle tahakkuk edebi
lir. 

Hava lmv..-etımizin yuksclmc ve 
artmuı için her tilrlil yardımın ya· prlması yurd borçlarımızın en ileri cuklu kadın dilenciler de yüzde 
gelenlerinden olduğundan diyanet seksen azalmıştır. 

SjJah • rı rumltmak mnferans. işleri reisliğinden veri'en feh-aya Bu dilenc'lerin kamyonlar1a 
larında hüy"k b:r hüsnür.iyetle gö ·e 8 dakaf fıtır ve zehat ile mü· yakalanıp ıeldikleri yerlere grup, 
hareket ed"'n ln"ı'I• •ıAhl kelle! oJıın arın ta""ar~ cemf.•·ctı'ne d 1 .... " .. ere sı an· "" - • ınıp ıön eri mel erinin bu azalı .. 

l d }ardımda bulunınnlan ilan olunur. '$ 
mayo un a geri almıştır. Me~ru / ta mühim teı'ri olmmı.tur. latan. ':;' ıtanbul frlüftilsü -T 

müdafc.;tımı~ı dü,-·nerck gitgide l\I. FhHl\ll bula seçen ıeneierde olduğu ıibi 
büyüyen şıl hlnnma )tarışmda akın, akın çingene dilencileri gel· 
hiç bir val il "eri kalamayız. Bu ya ı---------------1 meı'nin önü bu suretle almmııtır. 
rıf devam ett' ği tal<dirde Millet . Yakalanan bazı çinger:ı lradm· 
lerin ha .. ptcn harbe sürüklenme • ları hakkında kocalan olduklan • 

iYiLiK SEVEN KARDAŞ ! ·~·.J d b k leri ve mnhvotıra n mukadder_ nı ı h.ıa e en İr a~ kiti karılan• 
dir. Biz açık bir li nnla imhamıı Kı; geldi. Bir <'.ok yd "ul çoc· nın sokaktan geçerken yanlıt· 
iç.in kull:ımlub'lccek hiç bir ai • hu·, çoc;ukJu nnnel r !'!"f.1 ğı• mn 1 1 kla dilene; diye yakalandıkları-

l
t!hl . vermeyen !'ddetir.den inli"o~?ar. "dd' · • d' u anın" ıı g ·~ yummay"'ca "ız. J I nı l ıa etmı§•er ır. Bunlardan 

M 
· t ı h 11 Bu ini?tileri dinlemek hepimı'ze karılarmm b' .J b d'I ·ı·k uı ereI' r.rp te 1 ikesini orta • ır ~,a a ı ene ı yap 

..1_ k Id k dü•en insanlık ve vatand,.•lık borcu· mıyac• Har d · · wın ~ ırnıa için mü•terek ve ...,. ... • ına nır senet ısten· 
dddi kanrlo.r l"zıındır. Bunu dur. [,inizde eski, artık, ku1land- rn.işse de vereme i~leTdir. Yaka· 

FıLkat bu, kesilen cezanın ele 
geçmit olanı çok ayrıdır. 

lngilterede timdi kaçakçı!ığı 
tecziye eden kanunun kuvvetli 
olmadığı ileri sürülmektedir. 

Altmış yıldan beri tatbik edi
len kanuna göre kaçakçılık ceza
ıı altı ay hapistir. 

Halbuki son zamanlarda hu 
itler daha ehemmiyetlenmit ol • 
duğu göze alınarak, yeni bir çare 
düşünülmesi terviç edilmektedir. 

Şimdiki ceza, kaçakçılığın a
zı veya çoğu için de hemen ayni
dir. lngilterede kaçakçılık, yat · 
far, teyyareler, çok defa unvan 
ıahibi yahud maceracı kadınlar-
la yapılmaktadır. • 

Londranın ıöbeğinde, &ir fab
rika olduğu ve bu fabrikanın ka· 
çak tütünle ıigura yaptığı zanne.. 
dilmektedir. Ve büyük majaza. 
lardan bir çoğundaki lüks eı ya • 
nın da Pariıten (Kurye) ler va· 
sıtaıiyle içeri tokulmut kaçak~ 
ya olduGundan 9üphe ediliyor. 

Bunun önüne ıeçmeğe memur 
muhafaza memurlarının, son ta· 
rifeler dolayı,iyle bu itleri de la
yikiyle takib edemiyecek kadar 
fazla meıiul olduğu ileri sürül • 
mekte ve cezasJnın hafif olması, 
bu iıin tam manasiyle önüne ge· 
~ememenin ikinci ve esas sebebi 
olarak ıöıterilmektedir. 

Geçenlerde yapılan bir muha
kemede toptan ka~akçılık için 
106,000 Sterlin vermeleri llznn 
gelen bir kaç suçlu altı ay hapis 
yatmağı tercih etmitlttdir. 

Kaçakçıhlın büyük ehemmi • 
yet peyda etmesi, buna manl ola· 
cak kuvveti beynelmilelleştirme
ğe mecbur etmiştir. 

İngilizler timdi muhtelif Av. 
rupa kuvvetleriyle hirlikte çalıt· 
maktadır. 

Nöel zamanı çok ııkı bir vazi
yet hasıl olmuştur. Çünkü bu sa· 
man yenmeti mütat olu bir çok 
hindiler bu lşe ilet edilmekt.dir. 

lns;riliz mu haf azası hariçten 
ıetirilmit, içeriıi dolma, bir çok 
yalancı kuşlarda eroin ve kokain 
yakalamıtbr• 

Hindilere de elmu ve diier 
mücevherler Y\llturmaktadırlar, 
sonra onları Londrada bir b\nı • 
dı[!a göndererek hemen keşip i
'erisindekiler alınmaktadır. 

Bu yüzden hindilere bu ~it 
diğer kanatlı hayvanlara fazla 
dikkat edilmittir. 

lngilterede kaçakçılık iti çok 
mühim bi rmücadele safhaıınd~ 

lstanbulda 
merakı 

av 

(B(lftaralı 1 lncl ü) 
lstanfm1daki aycılar barram . 

münasebetiyle muhtelif yerlere 
gideceklerdir. Otuz kiıilik bir 
kafile de bayrllmdan hir rUn ev· 
Yel Vezirhanda avlanacaklardır. 

İstanbul civanndaki köylerde 
av merakı günden güne artmak· 
tadır. Ktsylültt tık ıık bUyiik av 
partileri yapmaktadırlar. Geçen 
hafta Yalova köylüleri Uç büyük 
ayı YUrmuılardır. Domuz avı da 
rafbet ıörmektedir. 

Köylillerde av merakmın art • : 
masına kartıbk lstanbuldaki av. 
cılar günden ıüne ualmaktadır. 
Eskiden lstanbulda 6000 avcı 
varken bugün ancak 1500 kal • 
mııtır. Avlanma ruhsatlyesl a • 
lanlann gittikçe azalmuı bunun 
delilidir. 

Barut lnhtsan lstanbulda av. 
cıhfı tetvik için lSnümUzdeki yaz 
mevsiminde !ehrin dı,mda bir a· 
bt poligonu yapbracaktır. Geçen 
yaz A.nkarada yapılan poligon • 
dan bu buıusta hayli istifade e • 
dilmlıtir. 

lıtanbuldakt eski avcılar tara· 
f ından yeni bir birlik kunılmasına 
da tetebbtıı edildi. BirUtin mü • 
aaadesi verilmittlr. Yakında ilk 
umumt toplantısını yapacaktır. 

Şeker 
(B(Jftaralı l iMI tle1 

binesinin sanayileşme plinmın 

ilk merhalesi olacaktır. Bu yılba· 
tından itibaren Türkiyeye bir ı· 
ram bite ,eker ıirmesine ihtiyaç 

hasıl olmıyacak, ve dahili fahri· 
kalar Tilrkiyenin 800 bin Yagon• 
hık ıeker lhtiyacmı temin edecek· 
tir. Bu wretlo teker ribi Türk pa· 
raıuu ehemmiyetli surette ho.riçe 
çeken bir madde ithallt .. .Jyamız 

• 
araımdan eksilmi! olnıaktadır. 

iki resim 
• • 

sergısı 
(Battarafı 4 llncU de)' 

olmak üzere, y9mda Molkov•da 
bir Türk resim aerıiai ~ılacak. 
"D,, ırupunun Ruıyadaki ıerıiıi, 

huıuıi bir ıekllde alelicele tertib 
edildiği iıçfa oraya yağlı boya 
tablola" ıönderİ'leaıemittl. Bu te • 
f erki terılde bu da olacak., · 

Sovyet resaamlannın eserleri • 
nin aııllarmı daha g8nnedim. Bu 
lıusuıtaki gCSriişlerimi tabloları 
gördükten sonra yazacatnn. Yal· 

nız fotoğraflardan aldı!rm intibaa 
ıöre, yeni Ruı resmi. içtimai ha • 
yatm &ir aynası olmaktadır. U. 
mumiyet itibarile orta hir reıim 
kültürU MYiyeainde olan hutrünkü 
Ruı reannde, telikkileri itibarile 
yUkeelen biTlc~ tane var. MeMll 
Deyneka, Gerasimov, ve Saryan 
ıthl. ! t 

Tekrar ediyorum. Peıin bir lıG
ldlm ıvel'llliyecelim. Yalnız !UDU 

iliYe etmek lttiyorum ki, uzaktan 
veya yakından reıim •e içtimai • 
yat ile alakadar olanlar e"Reli 
"D,, grupunun Beyof lunda Gala • 
tasaray mezunları cemyetinde aç • 

trklan, sonra da, So.yet RuslaT'rD 
~ılacak olan reıim ıerıilerine git.
melidirler. Hem m11akyeıeye ze • 
ınin olur, hem de f imdilik yalnı• 

dır. 1.11·11 ') • • b mayan çamaırrlanrı n, elhiselet"ini- 1anan l i;çük cocu lar da ana ve 
••· ... , ıyetı veya ütün · 
d 1 

zı (Çocuk Esirgeme Kurumuna) v-- babal t 1' d' kt b 
e-.. et r:;ıu haı1 rmın toplanıp ... - anna es m e ı mc e, •. ------------' alaka, bir parçaak alakadan bat-

ko::ı ması h:lH debi ir. rİl1İz. O, htt gün müracaat eden balarından; çocu larmı dilendir -
E . kimsesizleri ıizin bu ,.ım1ımtarın:zla miyece1·Ie :n dair, ıcnet alınmak 

n'1" yet u run~a silahlan L- .. _, 

1 
_, ... ııuu tfoın kurtar ıı;ı; .. , Lühıfları. t drr n..._ .,._ • M t '- .:1• 

ma <, uı< •r milletlerin emniyeti • 1 • nu '!'it ı ç.~ı t"r e.1<f1'T cı • 
l 

. nm e~ircemeyinl%. l i .. • 1.. t 1 1 1 rı ı. 
ni e. a ı ye d" i.irecek ıekilde .• ırıe camı.arı cezı.ıanc.ırr1ac.a.1V 
ıililıl•amalanndaa dolar. 1 tD'. 

DIŞ DOKTORU kabir !ey istemiyen genç resaam. 

ij beyt Saı•t lannuzın ıana .. larma 1:arıı bir tet
Yik, ne d70rwu, biı borç adenm .. 

Fatih Karagümrük tramvay ıi olur, 
duraiı, No. 4 ' ~a • 

• 



" Alt'ıl•n1t ve sotulc •loınlılının Hrf ve 
lr•tf teıirll deva.,, ambalaj ve lcomprime• 
lerinde ~ ılt"'etl farilc•ııne tafıy•n ha· 
kilcl ASPlRtNdir. - . • 

lsrarla -ASPİR • 
.---'2 .... we '20 l!omoromelık amoaıaııara• ouıunuı 

Amb•l•jlarda ve kompri
melertn üzerınde EB 
marlcHının mutlalc• 
bulunmesına dik· 
le ıf ediniz! 

mssaı 

Krem Balsnmin 
-Kanzuk-
Y egane ciddi gü

ze,lik kremidir. Te· 
n·nizin daimi taze 
liğini Krem Balsa
min ile koruyunuz. 

Knnzok öksütD~ 
nru~u 

Bilclımle öksUrü'.c, gö}üı nez· 
' e1~ri'e ~at •e ml\f.m n <11nbat 
Jhhablannda, ıatllr eye ve zatül
cenb ve boğmac:a öl(silrük lerinde 
çok faideli bir şuruptur. Göjüs 
lerı zayıf olanlara da ayrıca tav· 
aiye oJunur. Her eczanede bulunur 

~ ................. illlll ...................... ıı .. aa• 
, ... _ ... _. ..... .-... --.--..-••mıı11111111ıımınıı111uııııırn ............... ,nıllfllll1lllı11111lff'"'' ııııı ·ıınııııımııtHI 

YILBAŞI ve BAY RAM • • 
ıçın 

Ne hediye seçelim diye düşünmeyiniz: 

BESLE 

Ei = 

j 

1 
Fabrikası taze olarak çikolata ve bisküvitlerinin her \ 

(
- çeşidinden kutu ve fantazi hediyeliklerini hazırlamıştır. 1 

Fabrika, toptan ve perakende aatıı ge1 i: J 
~---------------'B~ç~~hWubulcl~U~mH~~om~n~~yook~ıM\ 

~-... - ....... ._,,,..__lllhllı_lllllı•-... -•1111t111ılllfflllllllnıdllllllllllı11~11lflllllll111111111ıııııııu1111u*' 
nANIJARfN ~L~ !. ~~DAKLIK J 

TRAS e 1 c A G 1 dudak bo1a•, 

Bir te~rUbe ' ,~ FARUKl'nin CiCi 
klfidir. Her :!~5:'";.,~!.~ir ~= 

,erde arayınız kıaaa bil• ca1s .... 
'l4 ıaat dudakta kalır. 
Tecrflbell kola7ılar. 

Depoau ı Sultaohamaauada . 
FARUKi GÜZEL KOKULAa 

-._,.._ mağuuıdır. • 

ı::::ı:r=mr.::::::11111:-=111 ı •ı •=•ı:::u:::: 

____________ llPektorin 1 
K A R Y Q L A --· ~ Fanteıi bir mllalabıar detil, 

Utce hrnn:ı nikel ve çocuk hn o!alarırıın envaı 
çewıdinl aeuz fiyatla l~tanbut Rıza pııa 

yokuşuııda b6 Na 
J Bir devadır 

Yalnız. 
Aerf mobilya ma§aza•ında 

'23407. AHMET FEVZi -- il öksürüğü değil 
!I Eıbabıaı da 

YILBAŞI ve BA Y~~M için 
Zengin ve mDntebap çetıtlerı 

Makbul ve f agdalı lıedigeli~lerin 
Y cıtoı bir idare alhoda yıaıden. tınıım edıten 

l!eyo~lunda btiklll caddesinde 314 No. 

~ilzale ve tedavi eder. 
:: .. 
ii Kutusu S5 kurU§tur. 

l l
ii Setir Kemal • Mabmut Cevat 

EczaDeıi, Sirkeci . 

Mütenevvi ve Müntehap Çeşitler 
En Mükemmel Cinsler 
En Dun Fiyatlar • • • . . • . • • 
lşte satın alırken nazarı dikkate alacağınız 

haılıca r1a•ıf lor 
EmpermeabHze"Mandelberg, ·P d •• ı • 
Ye IU geçmıyen "furb~rri,. ar esu erı 
•••••••••••••••••••••••• 

~;-:;;;~~:.: ....... Muşambalar 
Ea mnkemmel kumatlarla p it 1 
ımal ~dilmit a o ar ........................ 

·········M t 1 Kadın ve çocukıara mllte· a Il 0 af ve 
nevvl ve mDntehap ~eıit 'erde M b l 
••••••••• ıuşam aar 

........................................................ , 
Hazır ve ısmarlama son moda elbiseler 

: :• ::.. ..................... .-11 Ekselsiyo 

En 1011 moda mallar pek elnri•li f'1atıa, dıiml me,,uo•t 

Dikkat 0/o 50 Tenzilat 
Cocalc oyuncaklara • Valiılrr Mobilyalar • Kotıyoalar 

E~i UCUZ faya~ arla elden 
!'l'n l:u cııc1r•'n•or 

tt , ''I ' "ı· 'I' ıı, , ::·ıııı 1 ı11ı'1'l"'"ı',. 'ıı "ı!ll' '"'' ·'ı 1 '· .ı'I 1 1 1 1 lı ' ' ı ı 1 ' 

1 r=•=• Doktor ~-

1 Hüseyin Osman 
Haaeki haataneai 

1 dahi,ige mltehaaaııı 
U'•li LBtDf Aparbmaaı 11aı 

1 /,~7 e kadar Telefo,. 22'99 
... 11111 

1~----.. 
~ HABER ~ 

GALATA KARAkOY 

Tediyatta Tes il At 

------------·E.T.633 
31 KAnuneyrel Pazartesi A ıamı 

Park Otel Kışlık Bahçesinde 

Y 1 L B AŞ 1 R E VE Y O N U 
Taam - Kotıyonlar - SUrprlzler - Sofraların 

1 

eveld&n aldırdması r ca olunur. 
Telefon : 44920 

jinhisarlar U. Müdürlü{lünden 1 

5,000 kilo üstüpü 
i'l\k•am Pota • •••••••••••••••••ı•••• 

1 d.,..,.11111111 
llTANIUl AN 

KAR4 CADDESi 1 Devlet Dem ı r yolle.r• ilanları 1 

• 

idaremiz için 11bD ıhnacık bu malıemeyi •ermek iıteyen· 
lerin numune ve tartıameri g6rdülcten ıoD,. pıyrhta ı•rebil· 
lllelc i~in '- ı.S teminat akçelerıyle beraber 'l / 1/9~5 Çarıamba 
t6n& aaat 14 te Ciba ide Levazım MDbıyıa fUb•ıiae mOracaat• 
la,, c866;) 

,...,_, _,,...,, lllTANMl'I llAINGlt ,....,... ,..,, ..,.,, ,..,., .. , .. 
,. 

A80NI t!RAITI 
1 • • u '"'' """"' .. ... .... ,... """ 

llcnelılı 111 .._ iMi JIJI 

1/ 1/ 193& pnünden batlamak üzere; Devlet Domiryollan ambar
larında, rıhtım ve limanlarında ÇAlıtma 1aaıleri dı~mda yapllmuı 

istenilecek doldurma ve boşaltma itleri için artık çalışma ücreti ola

rak bir kitiden alınacak para (250) kuruttan aşalı olmamak ,artiyle 
ton batına ayrıca (50) kurut alınacaktır. Fazla malôma.t için lstaşyon-, 

tara müracaat •clilmeai. ( 8750) 
otogralları ~ ~!!: ..... _ 

Muhtelif gazete!erde çıkan glala laaditeferiae ıit fo· ...... ......, 11 
.,.,...._ 31/ 12/ 934 Jününden sonra yeni mesajeri tarifesi baıhyacaldtr. 

t~aflarla ıpor mecmualannda gardftiliaüı •por hare· 1 Sahıbı ve Ne•riv"' Müdürü: Yeni tarifede 30, 35 ve 4S kiloluk paıcalar içia de ayn ücret varda. 
ketlerine ait fotc,graflar vılaıı latanbulda V AKIT HASAN RASiM US Ucretlerde kesirler bet kunıta yuvarlatıluıqtır, f Nla taf•il'" ~iıı b-
krıtüphanes"nde Slh!malc•adır ••••••• J---Haa-ıla •• ,._., ... _1_4_~_"".IT.• ............. _ .. ltuJOllW& mür~& •dİblMliclir. (8749) 

Günün 



Çocuk müsaba
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

ICUPOft 

361 
29-12·834 

Lik maçlarında bir sürpriz Barb GENE Geliyor 
Beylerbeyi, kuvvetli rakibi Fra~=~~~~i 1934 çe~:~~= F,. 

Anadoluyu 3 - 2 yelıdl 

Dün lıarfdllfGll Karagümriik ue Dofanspor takımları •• 

kıymete sahipti. Fakat bu müna· 
ıebette vaki olacak ilk değitiklik· 
te, müahede bir kiiıt parçasından 
ibaret kalırdı. Fakat bir ve bir 
kaç komtu devlet bu müabedeyi 
teahhütleri altına alırlar ve yeni 
tayin edilen hududu her kim de
ğiştirecek oluna bütün kuvvetleri 
ile aleyhine harekete geçecekleri· 
ni taahhüt edederae, vaziyet çok 
kuvvetli bir ıekil almıt olur. lıte, 
Lokamo da Fransız-Alman budu 
du için lnıiltere ile ltalyanm 
yapmıf olduklan bu feyİ, biz, ıark 
Avrupumm bütün hudutları için 
yapmalı teklif ettik. 

Dün lik wna1-lanna -•-- 8
-~ ,,. ........ uc- sağ açığını oyundan çıkardı. Bir 

tiktat Şeref ..bumda devam e· müddet aonra da karıısmdaki o· 
dilmittir. Müaabakalann ikiaini yuncuya yu,pıruk atbfı için Bey
üçüncü küme oyunlan, birini de lerbeyi kalecisi, bunu talriben 
ikinci kümenin birinci devreden sal hafian da oyun harici kaldı. 
arta kalan Anadolu • Beylerbeyi Beylerbeyi kalecisinin bu hare • 
maçı tetkil ediyordu. ilk maç F e
neryr'lmaz Sümer spor aramda keti neticesi verilen penalb da 
olacaktı. Sümenpor, ebik kad. avutla neticelendi. 
ro ile ıeldiiinden hükmen mal. Burada Beylerb~yi kalecisinin 
16p oldu. Y apdan h111111t temasta Anadolulu bir oyutıcuya kudi, 
Feneryılmazı oldukça Jmnetli tekme, tok&t atmaSL'11 çirkin bul· 
bJılıf~ ~ pmpiyonlu. duk. 
i• en kunetli namzed olurlar. 
KaragUmrUk • Doga119Por 

Bu maç, Karagümrüğün haki
miyeti albnda ııfır • 6ç Dolan • 
ıpor aleyhine neticelendi. 

Beylerbeıl • Anadolu 
8a .!.1..!-...! 1~. • b" • • 

I1U11G1 avmenın D'IDCI 

devreye ald aon maçıdır. Ana -
dolu, kümede, Eyüple beraber en 
kuvvetli bir takımdır. 

Beylerbeyinin en doiru bir 
diitümitl• yenilmeai lazım •• Fa -
kat netice hiç de böyle olmadı. 
ZaJif Beylerhe,i kuvvetli rakibi 
Anadoluyu yeniYerdi. 

Oyuna Beylerhe,lilerin ala -
nlyle bql&ndL Aradan het daki
ka heniz ıeçmifti.. Anarloha bir 
M1bed "'1nlf neticesi kaleciıinin 
topu iyi bloke adememeai yüzün· 
den ilk ıolü, bir müddet sonra 
da ıene müdafaumm hatum • 
dan ikinci ıolü kolaylıkla yedi. 

Bu itlerle her ıeyden evvel 
ldüp idare heyetleri metiul ol • 
malı, ve bu gibi kimselere semt
lerini temsil eden takımlarda yer 
vermemelidir. Bir sporcu her 
teJden evvel sinirine hakim ol -
malıdır. 

Uzuiı bir çekiımeden aonra 
nman, kazanan yalnız Beyler • 
beyi değildi, bu maçın bir galibi 
de Eyüplü. Çünki 17 puvanla 
birinci devre birinciliğini garan-
tiliyor, onu (15) puvanla Anado· 
lu ikinci olarak takip ediyor. Ve 
nihayet bir zamanlar kümesinin 
yenilmez birinciıi Kasımpaıa da 
(12) puvanla üçüncü oluyordu. 

Ahmet AdeM 

Bir teessüfe 
teessüf 

Netelai lanlmıyn Anadolu· Geçen Cuma oynanan Galata· 
lularm, dnamh akınlarla Beyler aaray - Fenerbahçe Voleybol 
be7f kalesini ııkqtırmaya f.tla. maçmda, aeyirciler arasında bir 
dılar. Bu arada güzel de bir gol döğüıme hadisesi olmuttu. Bu 
kaundılar. ilk devre 1 - .2 Bey
lerbeylilerin üatünlüiüyle kanan- Jakıtıkaız hadise, kapanıp git • 

- meai icab ederken, bazı kimseler 
dı. 

ikinci devre bqladıfı zaman tarafından körüklenmit ve it bir 
Anadoluhdarm oyununda biraz in aeyin:i kavı• ' teklinden çıka • 
ldtaf vardL Netekim, az bir za • nlmak istenmitti. 
man içinde ikinci golleriyle be - Dün bu husuata Galatasaray 
raberliii de temin ettiler. Ana • ldübü umumi katipliğinden aldı· 
dolu galibiyetinden emin olarak fımız mektubu apğıya yazıyo • 
opamaya bqladı. Fakat bu em- ruz: 
niyet uzun ıürmedi. Bir korna 
eanumda ıene müdafaaamm iyi 
yer tatamamaımdan üçüncü ıo· 

' lü de yeyiverdi. 

MUhendla mektebi 23-12·34 
fevkallde kongre 

b•tkanh§ına 

Galattuaray klübüne bilhaasa 
gaetelude nqrine kmar uerdi -
finiz, teeaü etmek kararına 

ceoabınm: 

magıntla, bu lımıdtıfmanın se -
yircilerde ayantlırdığı bir heye. 

canın tlofardrıfrı ue ıayanı ıük. 
ran bir kayitle yalnız seyircilere 
münluulr bir oakada mülıendu 
melıtebi kongrai Galattuaraya 
teeaül lıakkım nereden alıyor? 

Klübümü ıerel, haysiyet, ue 
uarlıfına uakitsiz oe nabemeuıim 
olmak haykıran bu teeuülü ay -
nen ue ayni ko,..re /ıeyetine ia • 
deedi~ 

Galatuaray ldübü umumi 
kltibi 
Saat Ziya 

Maruf Teksayt 
kapollan daim a 
böyle kapalı zari 
derununda e tı a

~ aelerde satıbr. 

Deposu Galata: P. K. 1112 

Delkaase, gülümsedi: 
- Doğru, dedi, bunun V eraay 

müabedesinin kat'I bir tekilde 
sağ'lamlqtmlmuı olacaimı anlı
yorum. Fakat Almanya, ltalya, 
Avusturya, Macaristan ve Bulıa· 
ristan hudutlarmm yeniden tet• 
kik edilmesi taraftandırlar. Bun• 
lara böyle bir misak naul İmza• 

)atılabilir? Zira, eier yaıdq anla· 
mıyonam, bu devletlerin de imza
lan lazım.dır. 

Evet. Bir ittifak ile bir misak 
araamdaki fark, miaaldara mu
hasım devletlerin de ittirak et· 
mesindedir. Bu, bizim için güç· 
lükle yapılacak bir feydi. Bunun 
için meaeleleri ayırdık, seri hali· 
ne koyduk. Şimdi ıize M. Bartu' 
nun baıarmağa uğraıtıiı planı 
anlatacağım: Evveli, ite hqla
mak üzere Venay müahedeain
den den iatifade eden eski müt· 
tef iki erimize müracaat ttik. Bun
lar pek tabii Statüko'nun muha· 
fazası taraftandırlar. M. Bartu 
evveli Varıovaya gitti. Hitler'in 

1. 
. .. Goiei .... ;-e ... ci ci~b-üi--çc;c:u·k---·ı 

müsabakası 
. ................ .. . ... ... ... ............ . ·······················•········· .. 
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Ş.fkmhk, talihıizlik batla. 
llUfiı. Ceza aalıuı içinde kaleci· 
ala d&t adımdan fazla topu ta· 
pmum"-n bzandddan iki aer
heat tcuaıtan da iatifade edeme. 
eliler. Bmıracla hakem Anadolu 

F .,..,bahçe Galattuaray Güzel ve gürbüz çocuk müsa hakamıza giren küçüklerden ikisi-
lıla,,lerinin yaptıfa bir ooleybol nln daha resmini bugün koyuyoruz. 

Berlinden geçmesi i~in yaptıl' 
daveti kabul etmedi. 

Mösyö Bartu Polonyada "mi• 
ralaylar partisinin,, Almanya ilt 
yapmıt olduiu on aenelik ad..ı 
tecavüz miaaknu bilmiyor delil
di. Fakat onun için bütün meselfr 
Polonya bitaraf kaldığı takdir ' 
de, SoYJet orduaunun Alman1' 
hududuna kadar ilerliyebilmesİ
ni temin etmekti. Böylece, Ruf 

silindiri, 1914 te olduiu gibi Ser 
lin' e yakm bir vaziyette bulundr 
rulacaktı. Fakat General Debr 
ney'in ısrarlanna raimen ne er 
kim harbiye, ne de Polonya bit' 
k6meti bu ite yanatmadılar. M
Bartu oradan Prag, Bükret .. 
Belarat'a geçti. Küçük itil&&. 
Şnayder - Skoda'dan yapacak
lan ıipariıleri Franunm para U.. 
temin eclecelini vadetti ve Ro • 
manyanm topraklanndan bit 
santimetre ruhunun bile aynladt' 
ıına Framanm razı o!amıyacaiı • 
nı bir lryanat ile bildirdi. 

Delkuae ıordu: 
-Peki amma bu arada Almd 

ya ne yapıyordu? 
- Buna hayret edecebinit

Bu aralık, Almanyanm Hitler U• 
veya Hitleni:ı miaaka ıirecelill"' 
den emin bulunuyorduk. Çünkilr 
Hitlere kartı iki büyük suilrutif 
hazırlanmakta oldufunu iSfreD" 
mittik. Şuraamı unutmamabdd' 
ki, Nazi'lerin sert reiai iktidat 
mevkiini kuvvet ile ele almıt dr 
ğildir. Alman ordusuyle kendi 

kıt'alan arasmda bir çarpqıof 
olmamuı için, Hitler, iktidarı, 
Hindenburg'un temail ettili bi
yük aanayi ve büyük arazi aahiP'" 
teriyle, Von Papen'in temsil etti
ği katoliklerle anlqarak ele al
mıftır. Nazi'lerin ıol cenahı onull 
ölümüyle üçüncü Almanya11 bd 
ea'i "irticadan,, kurtarabilecek
lerini dütündüler ve hücum kıt' 
alarmda ikinci bir ihtilalden •"' 
çıkça bahsolunuyordu. Bunu gi
ren büyük sanayiciler, arazi .... 
bipleri ve Katolikler korktulat• 

( Devamı var ) 

Ihsan Yavu• 
Kadınve erk 

teralai 
Bl\ttıo şıklar be 

orada giyin rlet 
-fer keseye .. 
arzuya uypD el
biı~nizi ancak 
orada yaphr.
bilir1in"z. 
htanbul Yeof

poıtabane kat' 
ıısanda foto Not 
yanında Letal 
hanında • 


