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Gazetemiz ve 
spor haberleri 

IJundan. sonm en iyi ıpor yazılannı 
~etemizde bulacaksınız. Çünkü bu 
'0lıadaJd kad~omuzu da manen ve 
~ten kuvvetlendirdik. 

Futbol, güreş 
denizcilik v. s. 

Gazetemiz, bütün yerli klüplerla 
aldkadar oe beynelmilel ıpor hareket
lerini dünya matbuahnda günü günü. 
ne takip eder. 
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~iAiTi.erinin i~·y;;:;ş. 
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Q_ört zırhlıyı ele geçirdiler. Birçbk şehirlerde askeri kıyamlar 
~~~t~~k~~~~~~YI Tarihi celsenin tafsilatı- oldu 

' Telefon muha-

( 
Bizı' yabancdarın boyunduru· 

it.1tc1an, uki kötü göreneklerin 
~ (Devamı 4 fincüde) 

Kabinede LiK MAÇLARJ beresi kesildi 

Değişiklik 

y;~i·k~"bi~-~-~i~·ı 
listesi 1 

Başvekil: ismet lnönü 
c 

1 
Adliuc Vekili: Şükrü Saracoğlu ! 
M. M. Vekili: General Kazım Ozalpl 
Dalıiliye Veküi: Şükrü Kaya i 

i Hariciye l 'ckili: Teı•fik Rüştii A·i . 
raai 

• 
Maliye Veküi: Fuad Ağralı i 
Maarif l'ekill: Abidin Ozmen : 
Nafia Vekili: Ali Çetinkaya 1 
iktisat Vekili: Celôl Bayar İ 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Yeki -İ 

Dünkü maçların neticesini, Uk defa olarak, dün, ikinci tabımızda e • 
peyce nwfaasal olarak haber vermlf tik. Bugün de biitün gazetelerin fikir· 
leri ile birlikte, kendi muharrirleriml zln yazılarını ıpor ıagf anuzda bula • 
cakaınız .. 

il: Dr. Ret ik İ 

Gümrük ve lnhiıarlar ::~i~ar:!I Fransızlar Sovyet-
Zlraat Vekili: Mulılia. 1 

B~ylelikle a.nlqrlıyor ki, ea~~ lere temı• nat verı• yor 
kabıneden yalmz Bay Zekiı: 
çıkmıf, onun yerine Generali 
Kizmı özaJp ıinnittir. J Şark ~kı bir emrivaki imiş 

(Yazısı 4 üncü 
sayıfamızda) 

İngiliz Hariciye Nazınnın Berline 
gitmezden evvel F ranaız nazırla • 
riyle bir kere daha konuıması ne
ticesinde vaziyette hiç deiitiklik 
dütünülmemif, lilakis . "Londrada 
verilen kararların ve bu kararlara 
istinaden yapılan tekliflerin ta • 
mamen muhafaza11 kararlaıtml • 
mıttır. 

, Demek ki bugün de, ilk defa 
ileri sürülen lnııiliz • F raıuız tek -
lifi üzerinde yürünmektedir. 

Fransızca "Pöti Pariziyen,, ga· 

Yüksek·sosye
te bir bıçak 

.kavgası 
Montevidodan lngiliz gazete • 

lerine bildirildiğine göre, Kral 
Corcun teyzesi Prensea Mari Lo
izin ,erefine verilen bir ba1oda, 
iki mühim adam arasmda bir çe-
kiıme çıkmıt ve biri ötekine bıçak 
atmı,tır. Bunlardan, mühim bir 
içtimai mevkii olan Platero,nun 

Luala iıimli bir mimarı, yüzün • 
den vurduğu yazılıyor. 

Carih ıonra otelden dııan çık • 
mıf, fakat kısa bir zaman içinde 
yakalanmıftır. Lasala da hasta -
haneye kaldırtlmıttır. 

-
lrBk kabinesi 

neden çekildi? 
Irak kabinesinin iıtif asmı bir 

lngilizce gazete fÖY le anlatmak • 
ta uır : Kabıne son zamanlarda ha· 
zı politika güçlükleri içindeydi. 
Bu meyanda, kabinenin siyasaaı· 
na muarız oldukları için altı ayan 
azası grev yapmıftı. Ve parla • 

da fikir uygunluğunun bir kere 

daha belli olduğunu söylüyor ve 
"bununla beraber Fransa istediği 

gibi hareket etmekte serbesttir. ,, 
diyor. 

Sonra ıunları yazıyor: 

"Sovyet dostlarımız tamamen 
emin olmalıdırlar. HükUınetimiz 
ıark misakının 3 Şubat protoko • 

lundan ayrılmıyacağı kanaatin -
dedirler. Berlin seyahati, Mosko-1 
vada emniyetle kartılanabilir.,, · 1 

R. Tatlııert 

Yunanlstana giden 
tayyare geri döndil 

isyanın sebepleri 
nedir? 

Atina, 2 Mart, saat 14,30 (Hu• 
susi) - "Salamin,, de bir isyan 
hareketi olmuf, dört harp gemiıi, 

teraane ile birlikte İsyan edenlerin 
eline geçmiıtir. 

Bu isyan hareketin=n bir e§İ de 
ayni zamanda Atinada olacaktı . 
Fakat Atinada aıkeri kıtaat tah • 
rikçi zabitlere uymamı,lar, ha;; • 
ket akim kalmıı, zabitler teslim 
olmuılardD'. 

HükWnet kuvvetleri Atinanm 
bütün askeri noktalarmı iıııal et • 
mitlerdir. Bunu haber alan ve A • 
tina is:ranmm akim kaldığını gö • 
ren Salamindeki asilerden iki 

harp ıemisi teslim olmuıtur. Öte .. 
ki iki harp gemisi henüz bir karar 
wermemittir. ----- -··~ 
lini bilenler ıon zamanlarda Ati. . 
nadan gelmekte olan baı.ı hava· 
diıler üzerinde duruyorlardı. Bun
lan birer birer telhis ediyoruz: 

1 - Bahriye nazın Hacı Kir· 
yako•, harp gemileri ve tersane

deki zabitler arasında bazı tebed· 
düller yapmak tasavvunındadır. 
Nazır, sef aini harbiye kumandan• 
larından bir kısmına itimat etme
mektedir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Kadın aaylavlar Mecliı kap_ııında ı mentonun toplantılarına gelme • 
.mekteY.di. 

- Seninkisi ele çocukluk ele fil mi ya.. Daha yeni yıla firmn
Jen bir gün evvel bq elbiıe yap tırdın .• 

- Hô.la g~m aenmin elln.elmni mi lfİyeyim. 
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-=--===--'"---===---====-:-=-=-~=====================-:-==~===e==~====-::====~~~========:sıili~======ı.,..C=~~========~====-~~===:;:::-:-:;=========~=,..~ 

Sir Con Simon 
Paristen Londr-aya 

döndll . 
Londra, 1 (A.A.) - Sir Say -

mel\, Pariıten tayyare' ile buraya 1 

döndü. 

Paris, 1 (A.A.) - Matbuat, 
Sir Saymen ile Bay Lavılin dün -
kü görütmelerinden bahsederek 
Lonclra ile Paris araımd•ki görüı
lerin birliğini kaydetmektedirler. 

Maten gazet~ıi tunları yaz-
makta dır: 

"Binaenaleyh Londranın pro -
gramı aynen baki kalmaktadır. 

Geriye, pro~r,.mdtki muhtelif tek
liflerin hangi usullerle ve ne gibi 

lıir aıra takip edilerek münakata 
edileceğinin halli kalıyor.,, 

Berlinde açılacak olan görüı -
melere Sovyet Rusyanın alakpına 
temas eden gazete §Unları ila;; 
etmektedir: 

Herhangi bir t~ebbüsün ıark 
ant1atması projesinin merkezi 
ıikletini değiıtir:mesinden ve tesi
rini :zayıflatmaaından çekinir gibi 
görünen ,Sovyetler, bp hususta ye
ni malum._ elde etmek arıusun -
dadırlar. Ş~tk !lntla~aıı proje . 
ıf birinci pJanğ11, Jcalmaktadır.,, 

PöJi J>arizyeı\ flınl_e.rı ya7.Dlak
tadrr: 

"lngiltere, Soyyet Ruıyanın 
uluslar derneğine kat'i olarak gir· 

mit olduğunu ve Avrupada. onun 
tefriki mesiiıi olmadan mühim 

ve müıtakar bir fey yapdniıyaca· l 
imı anlamağa batlıf.Jnıftır. Bu- 1 

ndnla beraber, İngiltere hakkmda ' 
Sovyet J{uı~ya b.l'fl bası çeJrin· 
genlik henüz meyı:ut olduğundan 
l~liz hülmmet adanılan bunu 
l' t:..... ::-~:.- J - . ... .-.-~r;- ~.,.~~w• ~u• -

lar . ., 

"Eko dö Pari,, ıazoteai ıöyle 
dütünmekt~dir: 

Franıız ve İngiliz hükGmetleri 
3 Şubatta Londradt f!pılan tek· 
liflerini birib:rinden ~pllnıazlık 
prensibine bağlı ~al.m~adırla'J'. 

Bir tarafta!l Ingiltere, bir taraf. 
tan orta ve §ark A YJVH•I ınütte .. 
fikleri ve~ §erjklerj ar~Hmda ter
cih yapmak vaziyetinde olacak 
olan Fransa, &q, hava anlaıma
ımı elde etmek için ne şimali ıar
ld antla.tmasmı· bll'akriıalıdır ..ye 
ne de ıimali ıarkl antlaımcumı 
yapmak için garp hava anlaıma· 
11ndan vuı~elidir. 

---0......--

Sir Con'un seyahati 
t\•ln kabine toplandı 

Londra, 2 (A.A) - İngiliz ka
binesi, fevkalade l>ir toplantıda 

Sir Sa~n'un B. Laval ile yap. 
ı ığı g6riitmeler ~mdaki beya· 
oatını dbdiyec~ir. Bu toplantıda 
kah~ Sir Sannon'un Berfin ae
n.!ıatinı teapit edecektir. Seyaha • 
tin yarm yapılması, kuvvetle muh-

temeldir. Moıkova feyahati ifıti • 
mali de görüfulecek fakat sanne
aUdiiine ıöre, telerrüatı Sir Say
mon'un Berlinden dönü§ünde tea .. 
Mı edilecektir. 

~ 

86 senelik esrar 
Vqington, 2 (A.A.) - 36 se

M enel ortarlan kaybolan An
Jellıana iımindeki lngiliz kayığı. 
nın gaybubetini örten esrar per
de.1i yırtdmıttır. Bir dalgıç, .ka
rı~ın enkazını ve 17 tayfasının 
lskı:letle-rini bulmuttur. 

Fon 
Viyana sefir.Hğindell li 

niçin alınıyorf! 

Ingiliz deniz manevraları Viyana, 2 (A.A.} - Von f• 8·· . 
pen'in istif aamdan bahseden -' .. uy 

mütaleilsmı yürüten "Der 1~1 ı. eg 
I ıla 

başlıyor 1 
ltalyanların raporu 

gazeteıi ıunları yazıyor: ~ sık 

"Von Papen'in geri aluurı•- :i, M 
haberi teeyyüt etmektedir. S' 1ıi ol 
Al!J!anya11ııt Anısturyanm frs•ı' . aa. 
11z sulh politikaıma iltihakınd" Sar 

o t 

Londra, 2 (A.A) - Uınumt 
harpten beri ilk defa olarak tİca· 
ret filoıu harp filoıu ile l>eraher 
manevralara girecektir. 

Gelecek, hafta, metropol filosu 
ile Akden'z filosu lsp~ny~ ile A
ıor adaları pasında toplanacak • 
lardır. Ticaret gemileri 1500 kilO'! 
metre üzerine yayılarak himaye • 
ye muhtaç bir filo vazifesini gör9'! 
ceklerdir. 

Manevralara 40 ticaret :ve y~I· 
cu gemisi girecektir. 

-~ 

ispanyada sDktlnet 
geri d6nttyor 

Madrid, 2 {A.A.) - Kabine, 
üç vilayette ilan edilen f evkall
de idareri hafifletme1e 
vermjttir· 
~ 

Pllsudskl ve satranç 
maçları 

Varşova, 2 (A.A.) - Mareıal 
Pilsudski, 1935 yılında Vartova
da yapılacak oJan olimpiyat sat
ranç müsabakalarının fahri reis
liğjni 'IJabul etmlıtir, IJu müsaba
kaya birçok milli takımlar ve 
cihan şampiyonları iıtirak ede -
ceJclerdir. 

Tahtelbnbtr J'AQtnnı 
Malta, 2 (A.A.) - Akdeniz 

nıosu ııe manevra yapma:kte. o -
lan Oksley ismindeki İngiliz 
tahtefüahiinde bir yangın 
çı1mıı§br. T ahtelbahirin yanıba. 
tında iki ıemi bylpnmaktadır. 
Nufusça telefat yoktur. 

---<>--:-

lnglllz askeri teftiş
lerinin sebebi? 

Londra, 2 (A.A) - İngiltere 
resmi mahaf ili, Hava Bakanlığı · 
mümessilleri kumandan Yeis ile 
miralay Turner'in Hong - Kong 
seyahatlerinin maksadının, orada 
donanma tayyar@lerine mab~s o· 
lan hava ü11ünün bij,Utülmesi ve 

qçufun inkitafı oJduğunu bildir • 
m~kt~dir, Fakat t'mdilik Honk -
Konı' da muntazam bir filonun 
tesisi diitünülmektedir. 

Roma, 1 (A.A.) -Müıtemlo
ki.t bütçe komiıyonu, mec.liıe 1-
talyan • Hı.ıbeıiıtan mümucbetle
ri hakkında bir rawr ıvermiıtir. 

Bu rapQrda depiliyor ~i : 

Ha bet çeteleri, İtalya U\raf m
dan 1934 ağystg!~ ıınnm tah
di<fipin kabul edilmesine rağmen 
mütemadiyen aınu hidiıcleri çı
karıyorlar. Adiıababanın ~enfi 

ıurelte harekette devamı bu hu-
auıta bir neticeye 
mani olmuıtur. 

Ualual hidiıeıinden ıonra da 
tltb'f hükUıneti hi& bir ~rziye 
~•rmemittir. 

Rapor, bu ıebebten dolayı, l
~l1anın ber ıeye ha~ır olmM• ll
ızım ıeldiii n~iceıine :varmakta
dır. 

Lgndra, l (A.A·) - Reuter'in 
diplomasi muhabirine göre, ltal
:ya ile Hab.etiıtan yakında, ara
larındaki ihtilafı cf iplomui mü-

1 ~@releriyle halle~@Cek vaıi-

1
' ye~:;~~:::~~~~~: ~e Adiıaha-

badaki mümessilleri iki devlet 
nezdinde, uluılar kurumunun 
telkin ettiği tekil içinde müzake
relerde bulunmaları için inar et
mekte devam ediyorlar. Fakat, 

lnglltere1 ltalya ve Fransa anı · 
sındaki Habetistana dair iiç ta • 
raflı anlaınıaya bilhaıaa telmih 
yapım§ olduklarına dair haber • 

ler doğru deijildir. Bu anlaıma 
mucibjnce bu üç deYletten her bi
ri, Habetistan hakkınc:Ja bir ka
rar almadan evvel diğer iki dev
letle istişare mecburiyetindedir. 

· Mesina, 1 (A.A.) - İtalyan 
üçüncü piyade alayının bir tabu
ru, Şarki Afrikaya doğru, bura· 
dan hareket etmi§ ve askerler va· 
pura binerken tezahürat yapılmıı· 
tır. 

Sar' da Hitlerin önün
den 100,000 kişi11eçti! 

·ı~ iJ• 
memnYn olmadığını jf ade ede~I . ~ .. 1~ . 
vo Alroapyanm Viyana sefiı:ııı~ 1/t • 1f ıtle 
Avusturya l>al<anlarmm Parıı in 
Londra seyahatlerinden mesul lll1 ~l~ . 
tuğunu gösterir. lia.ı 

Bu istifa Berlin~e müfrit te' 
meylüllerinin tekrar ba~ladığı11' 
da ifade edebilir. Bu takdirde 
Almanyanrn Avusturyaya ksrf

1 ~e 
tazyik politikaııpa tekrar h•~l•' . ı> iıni 
masına intiz!r ~tmek liznndır· f 
~ l'ur 

~hen 
ita 
a.r 

LonJrada bulunduğu ııralard~ ~~ Uı 
vustuJYa baıvekiJi Dr.§uınig s1l' Onu 
sızlanma konferansı reiıi B. J.Jeır il 
derıonla da 11öıiit erek A vusturY'' ' h 

d ~ . i 
nm kopf erAn•a ol@n !llkasın ,. itle 

Şuşnlg'ln slynfit 
temoŞ,laPı 

bahse\Jniıtir dan 
Londradaki eıki AvuıturYs ' lllıca 

Macarlıtan ef areti :Vt!, ıiqıdi ~ ~ ~ğ 
vuslul'f& @l&iliği olan binada bil 

1 
~ • p 

yük bir :ıiyaf et v~rilıniş, b0~ t~1Y'e 
kral aileıjnden Y orlı: dükası ' ~ttı.i 
gelmittlr, ba.h 

AV111turyalı ~natkarlar tar~ · ta 
Sarrebfllk1 1 (A.A.) ~ Bütün Sarrebnıken, l (J\.A!) = 3aat fındıp bir musiki programı tert1' ~la 

gece saat ikiye kadar husuıi tre~ 14,30 danberi lQ0.000 kiti beJedl- edilmitiir. ~ek 
Jer gelmiıtir. Veıa ile S.S. kıt'ala· ye dairesinde bulunan Bay Hitle- Bundan önce Londradaki Aj,ı ~· ''i 
rı şehri teılim almıtlar, ıabahm rin önünden ıeçmittir. vuıtur)' @kiıi bir ziyafet d~ "· 
...... . _ı.,;..,;..,..., ı,.,a ... R.nb ... 1 .... _,.. • 

l d ""'arre ... ruK 1 \ ....... J -arın •ta~at .. c. uu. ,,,.............. . · -· .t. ı de geçit resmi yapmıt ar ır. ..., ., ' .ıra • ...-.. - .... h d t'O' -~ 
kur\UlUf\I 1Pii11MebıttiYle y,.pılan baıvekili, kralın mü ür arı, 1

1 h l re 
Saarbruken, l (A.A.) - J'. l 1 b ka " ·"llt 

Hitler, Sarm Al~nyaya iltihakı tenljklt:r esnasında buHÜn Bay ret nazırı, ngi tere an 11 İ ~1~ 
,enliklerinde bulµnmak üzere bu- Hitler tarafından pek mühim bir dürü, ıilihıızlanma konfer'ıJt' ı~ a 

1 k · d d'l · · r,.;.; vo Bay Luld Corc bulunil' Ya raya ııelnıiıtir. nutu ıra e ı mıştır. F 
B. Aloisi, ıabahleyı·n Sar ida· Bay Hiıler pytkunda, Sırlıla- !ardır. ~ a 

~ A._ elt 
resini Alman Jıükiimetine resmen ra ıadakatlarından clotayı ı@ttk .. Londro Unlverfilfe8lt ~~ık 
dovretmiıtir · kür ettikten ıonra buıünün büıiln :-il 

Büyük halk kitleleri sokakları Avrup~ kin çPk rnotud bir ,Un DID bir hediyesi i de.~· 
dol~makta, ıenlikler yapmakta· oldyignu, çünkll Sarın Almanya· Londra ilniyersiteıi Aıtron~ ~~ld 
drr, ya di>nmHinin iki komt~ bUrik enıtjtijıü lı~nbul üniverıit•: ıit· ~liltıe 

Sarbru}c, 1 {A.A.) - Dün ak· miUet aruındaki mUtldillerht ~a- MI sandık kitap hediye etm•f . ~·· n 
tam husU6i bir görHtme esnasın· ha •iyıde kolırhkla omd-n ut" Kittılar ıüm,Yğe gelmittir. ~ . ~ " 
da Bay Kuoks salahiyetlerini Ba- k 1 k F f ır~ · 

dırılmaıJM yırıyclnu tlylemlt ,, ıünlerde &• arı ara en •" 
ron Aloisiye devretmİ§tir. ktln• t@ılim ~dilecektir. 

Be.y Kuokı ile bütün. hükUınet tir, ~ 
komiıyonu azaları ve pluılar tra- lay Hitler liıDM alıvaml-- 4 .. 'i@M~~!!!!i~~~~~!!ao...~~ ~~ 
ıı memur1an dün akşam Sarre • mi,ılr kh bulttçalmı ümid @d@riz. 
bruktan anıknıılardır. Bu ldlllne hareket ıaye.bule • • ,,. 

Saat 7,45 te Bay Göbbels tehre Alm~y~ ile Fransa arasındaki Alman Reisiçumhuru ve ~şt~ 
;elıniJtir. münasebetlerin kati surette ıelih vekili Bay Hitler, Sar meıele5'';;, 

r--llll!ll~--~lllllll!l .... 11!11111 ... --... ---------..... 11!!!11111!1111!! ... --!!1!1!111-!l!!!ll!lııı.ııı!fıl!· ....... lll!lllllllll!lll!flll!!ll' hal ıure\inden memnuniyet ',,, 

1 Sabah "azeteleri ne
0 

dilJ.oriar? E:!~:=~~:~:::;. 
,.. .. _.."ll!!l!!m.l!!l!l!llİ!llll'!lm~lll!!lll.-!lli .... 1!111111, && tu 

Ml/ILIYRT - Beıfnd KurultiılJ a- gelmektedir. Ve muharrir diyor ki: de11 de ıı111Jl mllllMI• ı. muk«hl,111 ' ·el"' 
ti l d ğ bl b "'- Biri . l ı K it go"r•-"'er"'lr .. , lnıilizc@ "Newı Chroıı~f ı11e11az ı ı r aı yazı....,. ncı "Dün toplanan Beş ne uru ayı .... .,M l'f w 
Kurultqydan ba1lı11t1rak ımı iltt bü- bckllyen yükümler daha az llnenll de. AKŞAM - ll~ledl11elffn, 11•1"1111e , ıazm.tthlin yazdıjına 16'~' 6f' 
tUn KurultaylarımıJın baıardığı ı,ıe- ' ğildir ... ,. ler BankaıYHJan ,,,,,, P.@Ttl alMllf ilk· Hitler ulusl r kurymunun J t'' 
ri ynzıyor. rlndtı olduğuna "'Bir ı••,tel•rd• ll'''m. komisyonu ız•ımı gaV1'i r•t#P-Ve <!llmhur Başkanlığı ıeçlmi tlo- ~· ~ ~ '" "' n 

/Jlrlnci Kurultayı "düıman ayak - lagısile: "Bu ıe,im reımı bit fornıa !' lan havadlll el• plartllf, 1!9rct111lr1M. reu~ Alm•PYAY• ~ğırmıtU'ı,...,, 
ltın altında '1ğnenen illkeui kurtardı. m,nm perint1 getirilmesidir. Yokıtt ğe tkleuk bir lf 11,,,.ı@flkltl b11 Per· ~mt11onım (l~aıı l~IJ~f' ~f' 
-Berff!y kurtuluı içini- Onun ucua- Atatürk, adının da dcldlet ettiği gibi cu al"'4!!11f tlolru oltu:olı ll9l11mlı bir rahhaıı ol•n lkron AloltJı tillı 
8f oldu. Bu 1(11; tıı V<Uilegl ~ptıktnn Türkün seçilmiş atasıdır.,, diyerek yazı il'"""''''"' jıatin mvrahh111 Bt.y K•~ IJ -

sonra tarihe karııtı.,, dluı anlattık - "hepimiıiTJ uür~ğ(nde ıonsuz nıl,.,ıet SON POSTA ,.... V. (}f>l#lg lmıalı ~• ltPIHtJ& myrahhaıı B•f ~ 
ıi-. ıonra makale ıahlbl ikinci Kurul- duygusu Y<I§atan önderimize,, tekrar ve "TllrklJI Poıt,, 11a.ıetnllUHn olın " oı· 'd 
taya geçiyor: ıa11oılar ıunmakta Beşinci Kurultaya mıı ''K,mtlllım,, fldlı bir llUJtn ,..1 • P•• 11 lYOn ur. • 11 ,.sO' 

"İkinci Kurultayın yük/Jmil kendi. muvaffakıyetler dU~mektedir. retmiıtlr. Bu 11an ıangUıırM P'tHI• 4lmMJn Reiıicµmhur•Y 51t'I 
liğinden belli oldu. Barıı yapmak ve ZAJJIAN _Bazı Türk gazeteltri • ramunııdon,,, bunun luıklmtdakl nok lıkf.t, t.nlatddıiına ıörı 1~· 
modern bir det'let mekanizması kur · nin Bulgariıtan hakkındaki Mfrlua .. tal muarlordan l>o/Jledlrık '"llrkl11" yakın tohirlorden birinde 0 

mal: ... Bunun için tarllıin en büyük tırnı 'on defa ı·erdiği nutukta Bulgar büıblltDn MUUllll JUmleketl oltnllk p• lır· ..A 
devrimini yapmak gerekti. Büyük şe- Btııı:ckili temtn ctmi§ti. Zqman pgze- yttılnl f/lltm1J11or. AMGk drut tNm • . ,.,,,- j 
fln önderliği altında bu yükümü yap- lesi bundan kendisinin de kastedildi " ldeük~~~tilbelr'~~.':=""'"v·',~~~'!!'"~ , ....... , .... H .. , .. , .. A ....... B ....... E, .... R ... ,.,, ı-" ' 
mağa koyuldu. Cümlmriyet ilan edil - ğlnl ileri sürerek bu yolda bir yazr '"" ,, .. ., ..... _ ~ -~"HM '!'ır _., 1 
dl ... ,, ne§retmlştir. Ve sonunda ıöule de - memlebtln ltıbll ""'1Hullırlnl fM.. htanbulda ~n ~k ,-tı ~· 

Böylece llriJncU ı:e diJrdilncü Ku • mektedlr. "·"· Bulgarların yalnız 36z- dertlerini '""nlıkıt tlohlllndf l1ll11• • gazetedir lli.n1arını ,, ''ti 
rultayların gördUklerl vazifeler le değU, fillen tü çatııtıklannı görllr- rek dalıa faydalı bir ıekle koymak İS· : BER · l kA deri•'' /' 
wılatf.larcıI.·, ııra D•ıllıtıl /!Jlrultaya sek kendilerini temin ederi~ ki. bl• tenUlgor._ i, ___ ::.~ .. :~.::.:.~: ... =: .. ~ ......... ......-
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eıtün (J&üşüm: --lise tahsili ve 

1 
,, memurlar 
fi ~8ilYiik hadiselerin araaında 

e 't. Ö r,,ı ~ gı tı: yleya, betinci kurul-
e ,aaylavların yeminleri, küraü • 
Çıkan k d 1 A t" k"' ·· ,ı . n ın ar, ta ur un aoz-

~;~ ~~Mustafa Abdülhalikın meclis 
, /olması, Kazım Öz Alpın Mü

a~ · ~a Bakanlığına gelmesi, Hitle
~d . .

1
ara gitmesi, Habeıı. meselesi, ·w , . :s 

~ı aii·~. nazırlarının aeyahatı ... 
!rı"~ b' tun bu hadiseler arasında 

1f • ttlerin ve memurların hare -

i 1 •ne d .. · l h b · · 'k' · tıı \lta_ .... ~r o an a erımız, ı ıncı, 

li Uçüncü plana düştü. 
te' e ~lbuki, bu havadisin içinde, 

ığıt11 de:n~e durul) düşünmemiz icap 
rde okt hır fıkra vardı. Hem de -

fi at Prensiplerine, hem de ada-
slr, ~e İnsafa tıpatıp uyduğu için 
§ ' P•rniz' • d' . . d · ı ıevm ırmesı ıcap e en 
r. fıkra ... 

~i.irkiyenin bir çok vilayetlerin
enüz lise yoktur. Bundan 

ita her şehrimizde de, fakir ço-
}.' .~ını okutacak içtimai teşkilat 

·ıi~ ~z Yapılamamıttır. · 

eır ()~un için, lise tahsili ve yüksek 
rY'' ~ ı) tahadetnameleri, adeta bü · 
d~" neıbi~ tali eseri olarak, müstesna 

d ~tın bahtiyar çocukları tara • 
a lttı an alınabilir. Dahası da var: 
}. • d~ •eneler memleketin ~var • 
.. • ~ ıgı muharebeleri, inkılapları 
" 1 ~~~il edin: imtiyazlı bir içt'mai 
~- teı'Yette olan~ar a~asrn~a bile, 
~~i tahsilini yapamamış nice 

a.huar vardır. 
ti. t'lka 

jp 'İQı _t, bütün bu saydıklarımız, 
~ arıyle kut tubalar bile, ıim-

A ~e kadar, devlet müvacehesin -
a •c·k· hl \ 1 ınci ıınıf,, bir vatandatb • 

. ' Zira, Barem kanunu ona - ~ . .,. ... -- ....-
~rejiın felsefemize ise, bu, ula 
t.ç,~llltyordu. Bu dütüncemizi, 
ı~ }> "11 'çığa, vaktiyle de kaçke

Fa.ıınıttık. Gene tekrarlıyo~z • 
~ tk

1 
. at, timdi, bu yanlıt tasnif 

A. e tıld• .... · · k t · \l'fı~ ıgı ıçın ço memnunuz •. 

Seyyah 
getirilmesi 

Teşekküller düşttoce· 
lerlnt Ankaraya 

bildirdiler 

IToroslu gençler[ 

Memleketimize fazla seyyah 
getirmek yolunda bazı esasları 

konuımak üzere Ankara Türk
ofisinin ıehrimizde turizm ile a -
likadar teıkilatlardan birer mu • 
rahhas istediği yazı~mı§tr. 

Türkofis bu toplantıdan önce 
turizm ile uğraıan bütün te.,kilat -
lcu·a birer tamim göndermit ve bu 
it üzerinde bazı suallere cevab is
temittir. 

Turist teşkilatları ve Türkiye 
Turing klübü lazım gelen cevap
ları hazırlıyarak ve Türkiyeye 
fazla seyyah getirmek için kendi 
dütünütlerini tesbit ederek Anka -
aya göndermişlerdir. 

Ankarada yapılacak olan top • 
h .. · .tıya türist tetkilatlan mürah • 
ha&larını seçmiştir. Turing klüp
ten idare müdürü Bay Şükrü Ali 
gidecektir. 

--<>-
Sarhoş arkadaşlar 
biriblrlerlne girmiş 

Evvelki sabah saat dokuzda 
Galatada Hurma sokağında kan
lı bir dövü~ olmuı, sabaha kadar 
rakı alemi yapan bet altı arkadaı 
birbirine girmiıtir. Bu kavga es· 
nasında Strato adında birinin ka
fası demirle yarılmıf, ağır yar ah 
olarak hastaneye kaldırılmııtır. 

· Haber aldığımıza göre, kavga· 
cıl11.r A noş_tohm evınde . toolanarax ra.Kf 1\!mege oaşıamışıar, ou 
hal, bu sabaha kadar sürmüştür. 
Rakı ile adamakıllı kafaları tüt · 
~ülenen kahveci Y orygi, Saratoya 
küfretmittir. Bundan hiddetle -
nen Sarato da Y orgiye bir demir 
vurarak yaralamıftır· 

--o-

Hintli bf r gazeteci 
geldi 

Diln senelik kongre· 
Jerinl . yaptılar 

T oroa Gençler Birliğinin sene • 
lik kongresi dün saat on dörtte 
toplanmııtır. Kongreyi birlik baı
kanı Bay Suavi Jıçmıı ekseriyetle 
kongre başkanı seçilmiıtir. 

lkin\;.i baıkanlığa llhan, katip • 
liklere Celal ve Orhan seçilmişler
dir. 

Birliğin bir senelik çalışma ve 
mürak"p raporları okunmutı yeni 
yılda kurum azalarının artması 

için Ankarada, Mersinde §ube a • 
çılması istenmit ve ekseriyetle ka
bul edilmiştir. Nizamnamede t~ • 
dilat yapılarak aidat olarak ah • 
nan para bir liradan elli kuruıa 
indirilmittir. 

Yeni idare heyetine Bayan Hur-
tide, Bayan, Hatice, Bayan Kıy· 
met, Bay Orhan, Mithat, Celal, 
İsmail Kemal, Yahya Nevzad se -
çilmi!lerdir. 

-<>-
Hava vaziyeti 

Dün gayet güzel olan hava bu 
sabah gene bozulmuş ve yağmur 
yağmağa baılamıttır. Maamafih 
havanın süratle ısındığı görül · 
mektedir. Rasathaneye nazaran 
dün hararet derecesi en az 6,5, 
en çok 14 idi. Geçen hafta ise 
cuma günü hararet en çok 10,5, 
en az 1,5 ğu geçmiyordu. 

--0-

Ankara Tayyare 
Cemiyeti muavinliği 

.c:\ehir meclisi azasından Bay F e-
• ,~n nıs.rtaıo. .... o. :ao.ne1.•ç "'t ... 

miyeti müdür muavinliğine tayin 
edilmiştir. Yakında Ankaraya 
gidecektir. Bay Feridun Şehir 

meclisinden ayrılacağına göre, ye
rine yedeklerden doktor General 
Refik Münirin gelmesi muhtemel
dir. 

Esirgeme 
kurumu 

Fatih kaza kongresi 
gürUltilltl oldu 
Çocukları Esirgeme Kurumu • 

nun Fatih kaza kolu dün çok gü -
rültülü olmuıtur. Beş saat süren 
kongreyi Bay Tevfik açmış, kon
gere batkanlığına doktor Bay Sa
lim Ahmet, ikinci batkanlığa da 
doktor Bay Ziya Cemal seçilmit • 
tir. 

Evvela bir yıllık çahıma'raporu 

okun'TaUftur. Bundan sonra bazı 
azalar yeni teklifler de buluna • 
rak radyoda ve muhtelif yerlerde 
konferanslar verilmesini istemit
lerdir. 

Yeni idare heyeti intihabatı ya
pılırken hayli münakaıalar olmuş, 
neticede yeni heyete doktor Sa· 
lim Ahmet, Fatih kaymakamı Ha
lilk, Bay Halil, Bayan Hasene 
Ilgaz Bay Vasfi, Bay Naci, Bay 
Galip, Bay Fuat, BaY.an Zaime se

çilmitlerdir. _..,.._ 
Suriye fevkalAde 

komiseri şehrimiz· 
den geçti 

Suriye fevkalade komiseri Bay 
Domartel dün Toros ekspresiyle 
§ehrimize gelmit T okatliyanda 
yemek yedikten sonra Alqamki 
trenle Parise gitmiıtir. Fevkala -
de komiser kendisiyle görüıen bir 
muharririmize demiıtir ki: 

"- Her yıl bir 
1
def a seyahat e

derim .• Bu da mutad seyahatle • 
r;'l'~•n biiidir. 

ıstan6u u ıercıh edıtımın ıeoe-
bi yoluiı daha kısa olmasıdır. 
Böylece bir hafta kazanıyorum • 
Bir aya kadar döneceğim.. Gene 
bu yoldan geçecek ve Ankaraya 
da uğrayacağım .. 

"- Ankaraya uğrayışınız ne 
mak!at ü~erindedri?. ~t • bu hakıızlrk ortadan kalk • 

4. ~· Ehliyetli bir adam, elin • 
!\had endi kabahati olmadan -
)ilk. etnaıne bulunmaaa bile, en 
Ur, ~k mertebelere yükselecek -

' ~i~ " a.rem karıısında imtiyazsız ' 
ltr. lta.ndaı halinde kalmıyacak • 

Seylan adasında çıkan ''THE 
SYLON OBSERVER,, gazetesi 
baımuharriri Bay Herbert Ulu
gal · şehrimize gelmiş, Ankara ya 
gitmitlir· Hintli meslekdatımız 
Ankara.dan dönerek bir müddet 
burada kalacak, sonra Beruta gi· 
decektir. 

Arkadaşını vurdu 
Y enicamide ahçı Mehmedin 

dükkanında rakı içen sabıkah 

Kürt Ahmet ıarhoılukla arkada. 
ıı Şükrüyü ekmek bıçağivle arka
sından yaralamı§, kaçarken yaka
lanmııtır. 

"-Türkiye ile Suriye arasında 
m"vcut iyi dostluk münasebetleri· 
nin takviyesi yolunda bir ziyaret 
olacaktır. Bundan başka Suriye
deki Tiirk emlaki ve Türkiyede 
Suriyelilere aid bazı emlakin tas
fiyesine dair Türkiye ile Suriye 
arasında bir itilafname vardır. 
Bunun tatbikatına temas eden ba· 
zı mese~eler görüşeceğiz.. Be1ki 
bir aydan önce dönerim.. Başka 

mühim bir §ey yoktur.,, 

~ (Yl-T'«O) 

~ 
)dıo demiryolunun 

r 1. alınması 
"'~d· 

;ıt 'itn·'n demiryollarınm hükU • 
· \ı._ •ıce ıatın alınması konut -

~ ~:nı Yapan bay Adin mali ba
,. ~~lrı'el.eter üzerinde tirket his -

~lldr atıyle konuımak üzere dün 
loıı'Ja gitıniıtir. 

~ h.l'l l tada bir hissedar toplantı· 
~ h~·'caktır. Bay Adin Martın 
~İiı> .\ 1~e tekrar ıehrimize dö • 

n araya gidecektir. 

~il() -0--

ld ı- filmi glJsterlldJ 
t,F !hal\ Ce . 1 • İ 'fakı •tıd ınıyet erı ttı ta • 

• ~r f~n .Al~anyadan getirtilen 
tl~i ~1 dun bir sinemada gös • 
ltr t ır. 

~l ıfa.ka da.h' l b '"t" ki" 1 

' ı 

ıu ~11 h ı u un up er a • 
~ !Qjrti ~.21r bulunduğu bu spor 
ltıt\trn 20aleriliıi çok faydalı ol
t · . .. .,...... . .,, ··~ın 

~l da e Yarısı kadın sporları, ya· 
~ ~, a rkek aporları namiyle iki 
•' da. hYtdmıştr. Her iki kısım • 
~~ eden t b" . t. · ~d")'' . er ıyesı ve apor ha· 
~.ı. ının he ,. .. ·ım k 
~ 'lt., 'tılt' r ~ev ı goster: e • 
~ ~b 1 atletızm antrenörü 
~lc;a~am yüksek sesle film 

11 ııahat vermiıtir... . 

Bundan batka, Amerikada bir 
çok gazetelere yazılar yazmıf o
lan Bayan Viller isimli bir Ame
rikalı yazıcı da dördüncü dünya 
seyahatini memleketi111izden ge -
çerek yapmaktadır. 

-o-

ilk mektep muallf'm .. 
lerlnfn kıdem zamları 

Resmi ilk mektep muallimleri 
bu sene kıdem zammı görecek -
lerdir. İstanbul maarif müdür -
lüğü ilk mekteplerde çalışan mu • 
allimlerin sicillerini tetkik ede -
rek uzun bir rapor hazırlamakta . 
dır. Bu rapora göre, maatlarına 
kıdem zammı yapılacak mual· 
lim üç yüzden fazladır. 

-o--

Kollejlllerln 
toplantıları 

İstanbul Kız Kolleji mezunları 
Mart ayında azaları için bazı eğ • 
lenceler tertip etmiıtir. Üç Mart 
Pazar günü klüp azaları Taksim 
bahçesi yanındaki dağcılık klü • 
bünde toplanacaklardır. 10 Mart 
Pazar günü de Park Otelde danslı 
bir çay ziyafeti verilecektir. 

Yangın ~ıkıvordu 

Kadıköyünde Yoğurtçu çeşme --<>-
t.3ddeainde 59 numaralı e\'de otu· Halkevl reisi Anka
ran muallim Bay Vehbinin evin· 
de yakılan sobadan kurumlar ate§ raya gitti 
almıısa da söndürülmüıtür. htanbul Halkevi Reisi Bay Re· 
Abdest ahrken fi Celal Bayar dün akıam Anka. 

Çapada oturan yüzbaşılıktan raya gitmiıtir. Bay Refi Celal Ba· 
mütekait Bay F ah rettin polis mer- yar An karada Sigortacıların top • 
kezine müracaat etmit, Beyazıtta lantraında bu!unacak ve hafta so • 
abdest alırken astığı ceketinin! nunda dö!leı·ektir. 
cebindeki on beş lirasının çalın - -o-- • 
dığını bildirmiıtir. Parayı çalan Belediye resimlerıoio 
Cemil yakalanmııtır· toplanması 
Merdivenden dUş'ü Bütün Belediye resimlerinin 

Galata.da Mumhane caddesin- Hazirana kadar bakayasız toplan
de oturan altı yaımda ismet Rus ması tubelere bildirilmiıtir. Va. 
manastırının merdiveninden iner· ridatı tamamen toplyana memur -
ken yere düşüp vücudunun muh· la.ra geç~n sene olduğu gibi bu 
telif yerlerinden yaralanmıştır. sene de ikramiye verilecektir. 
T;.sta var;ıılanınca --o-

Dün Fenerbahçe sta<fvomuna Sebze bAll 
girmeye teşebbüs eden sinemacı Kerestecilerde inta edilmekte 
Muzafferi bekçi Bayram taş at - olan sebze halinin dükkan inşaatı 
mak suretiyle alnından yarala - bitmiştir. Şimdi . binanın idare 
mış, Muzaffer de üzerind~ bu - ve müdüriyet da;releri ile depo 
lunan çakı ile Bayramı sol küreği k1:1mmm inşaatı devam etmekte • 
üzerinden yaralamıştır. Bayram dir. Mart içinde inşaat bitirilecek, 
hastaneye kaldırılmıttrr. 1 Nisanda hal açılacaktır. 

En tesir'i itac 
neymis? 

Viyanada bir taraftan hükümef 
inkilabı iç'n mücadeleler yapılır
ken diğer taraftan da büyük bir 
ilmi inkilab için hazırlıklar ya• 
pılmaktadır. Bu inkilab tıb saha· 
sın dadır. 

Şimdiye kadar dünyada mev•. 
cud bütün il 'mler arasında en az 
tekamül edeni --cerrahi harç
trbdır. Bugün doktorlukta . kulla· 
mian ilaçların yüzde 95 şi asırlar• 
dan beri değiımemiıtir. 

işte Viyanadaki tıb konferansı 
tıbbın dllğrudan doğruya bu cep
hesinde büyük bir inkilab yap• 
maktadır. T amnmı§ Viyana dok
torlarından miirekkeb b '.r heyet 
tarafından yapılan tecrübelerde 
en iyi ve en tesirli ilacın insan sü· 
tü ve insan gözya§ı olduğu anla
tılmı§tır. 

Vakia, civa vesaire gibi insana 
hakik.~tcn faydalı bazı ilaçlar da· 
ha olmaklaberaber ilaçların büyük 
bir ekseriyetinin vücuda zararlı 
olduğu çoktanberi bilinmekte idi. 
Bunların ekseriya vücuda yaptık• 
lan zarar, verdikleri faydadan 
pek fazladır. Ve büyük bir kısmı 
da ancak muvakkat bir zaman İ• 
ç'n ağrıları dindirebilir, ve hiç bir 
zaman bir hastalığı tam manasile 
giderip iyi etlemez. 

Yeni tecriibeden alınan netice
lere göre gözyaıı, harici yaralar, 
cild ha•talıklan için fevkalade 
faydalı 1:-ir ilbÇ olduğu g"bi, insan 
ıülü de bilakis dahiJi hastalıklar 
için birebir bir ilaçbr. Bundan 
baıka bu ilaçla tedavi edilen bit' 
haıta yüzde yüz nisbetinde iyilet· 
mektedir. . 

Viyana doktorları \lmumiy;etlo ıı 
• 1 , _ --1- : __ : 1---··'---•L-.-
ta ve çok nikbin görünmektedir· 
ler. Hatta bunların bazıları bu 
yolda g!.dilirae şimdiye kadar hiç 
bir çıkar yol bulunamayan kanse• 
re karşı bile muvaffak olunaca• 
ğında ısrar etmektedirler. 

Bütün bu çalr~aların neticele
ri pek yakında belli olacak ve 
böylelikle belki de tıb aleminde 
büyük bir inkilab yapılacaktır. 

1 

Zavallı eczacılar' 

~ 
Yahudi portakı ilan 

"Sunday Expres,, gazetesinde 
okunduğuna göre, Hitler Filstin 
portakallarının Almanyaya girme

si hakkında bazı kayıdlar koymuf 
tur. 1 ~ 

Yahudi portakalcılar bu yıl Al 
man idha!atcılarına 2,000,000 san 
dık portakal satmayı kurmuşlar

dı. Bu idhalitcılara halis Alman 
olmıyan portaka1crlardan yalnız 

500,000 sandık almaları söylen· 
mi9tir • 

Eski şairlerden 
A bdiilbakl Uldü 

Kütüphaneleri tasnif komis • 
yonu azasından Bay Abdülbaki, 
evvelki gün otomob'lle Aksaray• 
dan geçerken birdenbire üzerine 
fenalık gelmitı ve nakledildiği E· 
tem Pertev eczanesinde "Ben fe• 
na 1 aşıyorum,, d~dikten sonra öl -
mü!tür. 

Eski şairlerden olan Bay Ah • 
dülbaki, eskiden "Y enikapı,, mev• 
lev·hanesi §eyhiydi. Tekke~er ka • 
pandıktan sonra üniversitede fara 
d:li hocalığına tayin edilmişti. 

Eski tarzda güzel §İirleriyle ta• 
nrnan Bay Abdülbaki muhitin • 
de aev'lmit bir adamdı. Cenaze• 
si bugün Şehremini civarındaki 

eski mt:vlevihanenin açık bulu• 
nan tarafından knlduılmııt.!!! 
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Tarihi-celsenin t~f ;iidii 
! lfAltT - 1935 

Yunan bahrlyell
ler-nin isyanı Atatürk ve saylavlar nasıl 

yemin ettiler, neler konuşllldu <llflf ~"'' ı u•cideJ T~lefon hatları 
2 - fdethur ih*ililci Ceneral 

Plaatirat, Y11-.J1 laqdqdu"f ıel
Qlittir. Makedeayaclaki bazı za. 
bitleri• ltir IMreketi ~~eriye DJeJ· 
cfana ı•tİJAaelı i&i'1 leDMJa ıeç
ıpittir· Makedonya v41j umumi
lili bu haberleri tekzib eylemit· 

Pün 19" .-at yimai iJd 
bvj Atına jı. telcfolı mulı
keailwıiflir Vft ,,.zetSJllİZİQ 
aaat' k,clar yeniden teıiı • 

Betinci Büyük Millet Meeliıiaia 
açılı~ı Divanı Riyaıet ve Relai
~ümhur intiha'bını tafıilitile tlün 
aktam yaptıiımız ikinci lauı~ 
yazmıtbk. ikinci 1'aııtımısı eltle 
edememit okuyucularımız '9iıt 1tu 
tarihi celseyi, blltUn tafıilltiyle, 
tekrar yazıyonaı 

Dünkü kuFultay 
, ( Büyijk Öncferip dünkü aöyfe • 
'Vİnin Büyük Millet Meclitine ver • 
Cliği adla:) Kpı\ltay ıaloıJu yeQi 
aaylav}ar-. yetitmiyordu. Saylav • 
1ar ön ıır~larda üç le iti oturmµt .. 
lar, herkeı b~incl kamutay açdı• 

ı ~ak tini bekliyordu. 
j Dinleyjciler ıörülmeıpif kt4,r 
t ~ktu. Hele kadınlar gijze çarpı ~ 
yordu. 

} ~efirler locaıı dop .. olu.. YerU 
r 'Ve ecnebi ıazetecif er ve bu tarllıf 
cebe:le bul~ak için ge!en a. ... 

i• • .... 
• C!ın ıa,eteciler rerlerlni almıılar. 
faı. 
J ltiyaıetl Cihphur Joçaıinın .... 
' iındaki locad• Atatürklln kardeti 
M"kbule oturuyor. Biraz soma 
Riyaı~ti Cümhur locaam.da Büytilc 
Eı-!dnı Harbiye Reili MareP.• 

. Fevzi görüqdü. 

Celse açılıyor 
S:ı::t tam 14... Huan Trabzoa 

l'ür:;üye geldi ve en yqlı izanm 
cebeyi a;a~ğnp bildirdi. En ,..... 
h a.=a Abdülhak Himid Meclitte 
olcndığından Necib A.mı kün«J • 
ye qel ~i ve cet.eyi kıa 'l>ir sifi"" 
le a~tı. Blllaaaaaı 

- ~:ıy:alıi. ufuc.!.:ı.nn auılllerıwte 

l>irer altın deYrim Tarclrr. Bil,uk 
~ürk uluısunun. da altın deftimini 
:At:ı.~:.!rk l."Urmuıtur. 

De:·::en büyijJl bir alkff koptµ .. 
B::nd:ın '°pra kamutay azaaı 

int'bıb dairelerine ıöre ıele
ı·e~ yemiq etmele ~ladı!ar. 

1.k yemini yapan Afyon aayl~'t1 
.Ali Çetin JÇ:aya bpyük bir alkıt 
ve ya~a ıeıleriyle karıılaqsh ve llk 

yemin eden kadın da ıene Afyon 
S::\ylavı Mebrure (fümenç oldu. 

Yemin ıu idh 
''Vatua •• miUetm -.~~t •• ae

l~etine ve Dfilleıha WIP41-.lif 
t~ laikiaıiyetipe 1p1MJaıif ~ • 
Y• lf.kip ~taıiJKeiİJRt VfJ ~jjıpJ.9 • 
riyet eıaalarına aadakatten &Jl'll • 
mayacajıma nam~um iiHriM f• 
min efliyorum • ., 

) Bqbakan l11Pet l.iiSMi tt W'if 
tabii bir ..,, i,te liir ı~• re • 
nıin etti ki ••km c1Mibltr9 41 • 
kıtlarla inltedl. 

1 Muvakkat baflmn bu cı,f,. 
meclis '4fk•nJDJa aeçil~ 
aöyledf •• Jııtilıap rapUJ ve i,.tifak. 
la eakl Maliye Bıhai AWtillaali· 
kin &,kanhtıa aesildlti anlqd • 
eh. 

" Beni batkanb•a aeçmu ... 
tiyle ıBıterdiilniz Jükeek itimat • 
tan dolap hepblise tetelddir ede • 
ı im. Bu nzif.,1 ,.aparlrea tok 
kıymetli yardnnlannıaı bead .. 
eıir,ememenizl bilhaaaa diterla.,, 

Bir çok rerler, tunifler ar-.n· 
da reisi• cliTanı Hflmi da Miti. 
Sıra Reiıicwnhar •9'imine ..ı•ı. 
Mncut 388 .. , .. YID, .-pld• 
18 miJonlak Te.ldla t.:ri itte '1ff• 
pimiala -.ı Ata Tlrk •• 

Sal-, braw 1etleri11e alnldl 
•e çok tYdetli allatlada çmh,or •. 

Oç çe,rek ..ı ..... ,_. Mr 
.ıkıt tufanı. ~-8"w IC· .. I 

A~ Tiirkii ealoı:ı k~P.••mda kartı· 
J,yor, taylevini verip, andım içip 
aalonu terked !nciye kadar dev~m 
ediyordu. 

Jıtiınaclaa sonra, vekiller ve 
aaJl&Ylar meraaim aalqnunun ri· 
yaaet oQuQıcla Reiıicijmhura teb 
rik anettiler Reiıicümhurun yanın 
ela Bqbakan 'e vd~.mer bulunu· 
Jor,lu. 

Atatürkün andı 
• S~imden ıonra Kamll Ata • 
türle herkeai heyecanqa bırak•n 
fJl nutku ıöyledi: 

"Kamutarm sa>'ln üyeleri; 
Kamut.:ıyca beni bu secim dev -

~i içip de, Cumhurluk .. Başkan .. 
lığına seçmek yöµiyle, yüksek 
Tür~ ul~ ;Adıpa, göstermiş oldu
ğunuı büyük güv~nden dolayı, e-
ğilerek hepinize saygıJarmıı su
narwı. 

"~iaf çiinJJlur SJftıtJ,vle Cümhu • 
riyetini kanunlarına ve hakimiye
ti milliye esaslarıruı riayet ve bun. 
lan mU.d?-f fl.;ı, Tijrk milletinin ~ 
adetmş sağiJWıe ve bütün kuvve
timle l!l&rfı mesai, Türk devletine 
teveccüh edeeek her tehlikeyi ke • 
mali §iddetle men, Türkiyenin şan 
ve '8Nfini vikaye ve ili.ya ve 
cteriıht.e ettifim vaıifenin icaba. 
tına hUn nefaetmekten aynlmı • 
~a namusum üzerine söz 
veı:iyorum.,, 

Bayanlar, baylar; .... _ -. -
Bu lftilim andla, üaerime aldI

tmı ..ulu ldMla lmtat olduiu 

kadar ağır da bulunduğıpıu pek 
iyi anlıyorum. Buna, benim özel 
gjicüm, anca~, sizin, seçkin arka
dPŞlanmın aynlmaz birliği ve a-
rasız yardımı ile yetepilir. Bu de -
ğerli güvencin beqqen esirgenmi. 
yeceğine in4nım büyijktür. 

Arkadaşlanm, lutuuzdan çe
kilirken, başladığınız önemli yurt 
ve ulus işlerinde sizler içi.ı}, verim
li, mutlu çalışm~lar dilerim. 

Sık aık al~ıı lanan ve yafA ıea • 
lerile karıılanan ~y~ıulan ıonra 
At-.türk, ~flf~anlJk y~rinden ayrı· 
lıp alondan çıkarken ıaylavların 
ve dinleyicilerin yübek ıayıı ve 
b~ilılıklarının ~tkun bir if a~eıj 
olan heyecanlı tezahüıi~riyle u • 
iıJr lu.ııııtlJr. 

Yurdda ve l&tan'" 
t>ulda 

Betinci Kamutayın dünkü tari
hi toplantııı dün latanbul radyo • 
au tar11f ındap nakledilmiı ve 

yurdun her tarafında Kamutayın 
meraaimi radyo ile clinle111Dittir. 

Dün gece Reis:dimhurluia Bü
yük Atatürkün intihap edildiii 
haberi aaat 21 de tehrimize ıel • 
mit ve bu 101 parça top atılmak 
ıuretiyle aelimlannuıtır. 

Toplar atdırken .,ehrin her ta
rafmdan tenvirat yapılmıt ve halk 
evlerini ampuller ve bayraklarla 
aüaliyerek ıevinçlel'ini göıtermit • 
Jerdir. • 

l•lıir ~PIİİJJ ~MP.P b-.. cJonan· 
..... lni h-lcl,dir. 

tir. 

••ittir. 
· Y 'llQ.l)ltt.nda ıaderileaı 
ır•flar MJISÖr e~ilmekteyıf i, 

lıı.nbvldaki Yun~n r,aaal 
k&JAl-.n.ıa telefonlfl mürac-*J 
tik· ~eııdilcrisıden tabilit 

3 - Hüktametle muhtelif fu -
kalar araaındaki ihtilaf bir türliı 
hallolunamamaktadır. Venlze • 
loı aleyhine yapılan ıuikut fail • tur. 
leri hakknıda hükametin ıiyase. Tayyareler 
ti tepkit edilmektedir. Halbuki Bu aabalı ıehrimizden ıa&t -
bizzat Bqv~il Çaldariı bu itin kizde hareket eden ltalyan ""-
J>ir karara raptı için çok ııkı ted- ~yyareleri aekize çeyrek 1'.11 1 
)>irler almııtır. ri dönmütlerd;r. Buna ._1:-~ 

4 - Sllbık baıvekil, M. Veni • ı,.rak ltalya~a baypın boıuk 
zeloı Girittedir. Ve Japonyaya Jiutu söaterilmektedir. 
"adar sitJne!i: fikrindedir. Bu lllll111111JlllllllUıtı-lllllltlU11ınılllnı:ııı111nn11ıllJ' 
1e1ah~ bir aene qdar devam• - Atatllrk and itli 
decektir. Eıki ~li• reişi libe • blz de IÇiJOrUZ 'il 
rallerden methlfr PtJ. Sof111iı ken- (B •- al ı · ciJıı L.. 

d
• . . --'- h l!f ,...T 1 ' 111 "lf 
ııını IJÖ .. ~ ijezere ~nealne - .. r1 zincirinden ku 1 ...... tıı.... . • • ,,- r ar.... ·_ı; ··T 

ı•tna,tlir · türkü, gene hep biT afıu/atlı • ' 
5 - f enqiye ve hetabiye pi • ve yfirelrfen ulusan n b00yiilı il 

~de •~1~ ~bitLtrinden bir bufrı -~lllı. SaYl:vltıTu JJ ~ 
kıımının tebdili takarrür etmit .. cemi:i duu · 1 ' -·il • • ' ..,. ... ıumu.zu or ara . 
tır· dul ar 1 

fi - Htr~iJtıt aazın ~I Dilem lrl 'özbebefimb # 
K91l4iJilf P.P~ pqı~eti VJtaJır mc1l AloliiTlı 'çolı upın yıllatı ~ 
taaiyl~ J>ir ~~ ıöndpıilmJttir• l,ö;vl- IHııuJııftla 1ıa1,.n, bisl 'I 
Adrpaı malri~ ıle Ylt.ZJlmıttır. tlerlilı cain. .. Onun tlüp bisl i_ 

Mphı.viyatmdan ıüphe edil • ~ -~, biz il • • • .a :.ı d. .... • • bu ku •• ..,... , e ona ı&nız. ,.~ 
ısı ~ın y~ver, tuyaı ~b Jıiin çizdiği Yoldan aynlnf'~ 

f~ııniye Jıpaand~lıjma JÖ~ it%. 
llJ\İf ve t.ıkilf ini iıtem!ıtjr. 
. ~JJtımqp, me~ddl iııfilikiyefi 

havi o!:§" va tedbinizce •: 
fJ14ıiJ irde p~IJ'acak bir 

Kay~erlde Atat 
he1kell 

Soii Sıyah lmpai-atorİÜ
ğunu korumak için 

~~ Jıe.HJIP.dıl! ıftjiJ.piil*· 
'1~ lllf •ttfh-' !f-j .. ııtııuu pıdu.,"' 
ifin, ,.ı;, ~v• ~ir, 

7 - V•nez;ıaUenn ve bunlara 
~rl:Jııt ihtiJilcilerin en kuvvetli 
~"i olp ~bj7e nazın J\o!lcli
tiıi A~tli, Yaır,..ı, Lariaa, ~eli· 
nik ve Dr ... IJ~İzoQJ&JJ n1'i
tanı ile hava kuvvetleri kuman· 
daııl,.rJ "1MJDr:lfl yar:iJetleriP.IJap 
'üphe ettiklerjnl değiıtirmekte· 

Kayseri, J (A.A.) -
t\nder Atatilrk'ffn h-14'!df\t't 
fmdan askeri kıyafette 
tTaf Kenan AH'ye yaptmlaa 
kelin açılma merasimi bu 
at -4 de Cwııurivet _.,..1 , 
yapıldı. Şehir bqtan bati~ 
nanmııtı. Daha aabahtau r_ 
dan on binlerce halk ile ~ 
tu. Şehirde büyük bir canlıl .. "
ze ~ıyordu. Her dükkU_. 
ev bupnlin terefine aüal~ 
Saat 14 de artık Cumuriyel ~ 

Londra, 2 (~.A) -Habqi•~ ( 
imparatoruna hizmet teklifinde 
tR,lupmpı olan tayyare miralayı 

zenci Hobaıt Jp.vayan, bizzat y~ 
~tİrmİf oldujµ ve ~larmı ke • 
aetind~ yprdiii ıs tane zenci pi· 
lotla beraber b~a ıelaaittir. 

Miralay Amerika ezncilerinpa 
aon zenci lmparatorluiunu koru· 
mak ~in Jeldiklerini aöylcpıiftir • 

Miralay Juvayan, PJJll'Ol,ri 
Amerikadan gelir selmez adam • 
larile birlikte Adiaa)>ak'y~ laar•· 
~ •decekt:r. 

dir. 

• f • danında knnıldanmanm ~ 

Viyanada mühim bir 
muhakem~ başladı 

Ju Jıaı.wJ." ,ane~ JeJ.it .,, imklnı kalmaupıb· Vali ~. 
9 ~ pJıe~r~ Jıfli' ~iirij~· lordu kumandanı yerlerini ,
mitıi· ~JJıyw )fi: Mıdl~Un.t' tan ao~ JJJeraaime 1>aş1aııdl-~ 
~lar Y• 1 ~ ilP• Çok ıüzel bir kaide ~ 
iwaw •:rt•mitl•1diJ. konan Atatürküp heykeli ~~ 

Şu kadar var ki, donan•aam bir Tibk bqrajma aanlm• .... J'' 
küçük bir kqmı bu İ•f&D& iıtirak ti ve beledİJ• r.iıi lıeJkelio Of( 
eylepıit oldu~ için Atina laüka • matJ~ ~lorFl1J b.Jıı~':" ~ 
meti deniz toplariyle tehdit müm- ral Ah Hikal1=~ >t!~rslenf• "r..I VlBJM, ı. (A.J..) -ı J f)~ Tem

pıuzunda p~iler tarafından ya • 
pılaıa ihtillf t~ebbü:riine karıt • 
pıakla hlyaneti VIJ.taniye ile itti • 
ham edilen aabık nazırlardan Rin
~elen, bu aabab divanı harb huzu • 
J'UM tdracaktır. 

• 
Rintelen, Dolfu-. kahhıeıjnde 

Jdaarlf NazırbJı etmit ve batve -

"" ~ ~·dildiji ~IP-.n Ro
pıada ıefir buhuunakıa idi. 

İddia makamatı, Rintelen'i 
1H4 Jdı zarfında ve bUba ... tem 
IDUf ~iJld~ ft.qpJa ve Viyana • 
da nuderle t•fllU ederek hiike • 

tRet 4wlıniqj telh ·ı eylemek ve 
bir ihUJM l,üldbneti t9ciU i~in 
feiatıçılarla elbirlipde bulunmak 

la ittiham et.~••lir, Mahkeme 
.ı.a ~ ve 50 AQr K • 
ı.ı.ı fllplM#elJti,. limel•n'i ~ • 
Irat ._. laap.e mahkOm olması 
• .. ...mle aipaal hayatına ba
tt.ae pldl...t muhtemeldir. Eaa. 
.- IUat.ı.'ia bafvekil Dolfuu 

tar.,fın4an Roıııa elçilijiQe tayinj 
bir •iy.,al •jirıüp .. ~ıı. 

Bu meraklı muhakemeyi takib 
için Viya~f• fabancı ııııeteltll', 
250 muhabir gijqclensıJtlerdir. 

Şark mlsakı ve 
Almanya 

Berl"nclen "Ne,va ellronicJ-,, 
ıazeteıine bildirildijiae ıöre, in· 
ıiliz - Fransız teklifleri ilzerinde 
lnıiliz Hariciye Nazın ile Ahnan 
Reiaicümhuru ve Bqvekili konu • 
tmlarken, akcli menuu balaaolan 
tadı misakı üzerinde Almuyanm 
bazı deiitikliıld~r ileri ıU,eceii 
sezilmekte imif .• 

kiiD olap11t•Jf ve ihtilllci kara za. tı. Ge~~! 41' ff ~ ~ ' 
bitleri, emirleripdeki kuvvetleri k~rd,l111ı_n~ ~~e~k~.- kıt• R \ 1 
harekete ıetirememiılerdir. iı "1 RJ.lil aosleri bal~ .~ ' 

R.. L-) 1..- .1 Jı::1.A-_. afkıtlariyle karJJfpdL ~ 1 

""' ~ • MA sJflPtt•! • ~~ iizer~ıJep ~JJ'M •JımrJ-.1!.aJf 
derhtl faalıyete pçmMtıt, bini~ 1'allqp "Y ~ · 
B~ bu ~ketl.,iq, balıriY• ~ y~I, 1.P.M ?:;} 

za}>itleıi tarafmdan uzup ıaman • ve halkın .... e...ıaW ~ 
dır bu~ CJldup ,.., • candan ıeleıa ıOMJıiirii .,- ~!. 
dana ~~br. tq. v ~ 
~ lfuyy~, f8hriP •~ • Halkevi J»afkam Ata~' ....,. 

!<i!lceJ• ..U...iııPll ıpjjlıifll ., J'iik f&lıab'etiain ~ JI. 
~~ İffN ~mJll ,.1pml§F • ca anlatb ve allaılp~~~ 
~.... 0r494qt gaeP,n hareket *" . c' · L _ ... vr 
mamiyle ~'bPJtıır. aşus a 

At.ina, 2 (So~ dakika) -A_•i· Slrfa kad8~ 'i; 
ler ebne ı.- Qd "'9Jarip tealım 'J 
olmuttuf· bastı f 
~ lıiT,.,. imm sık. ....,.., ;ı <Mıı-~ ~ 

ria ~~ Komadan Ahaaayanm bek· ıı~ .S,ir ha~ *-ib .,Jjbpek • M ~kilMut~ · ~ 
ledıiı cevablar konutulacak, ai • Jedir. •llll'll elP "'"hJll' ~ 

Tuna miaakı Te buna dair Pa • 

lihlarm tahdidi •e Almuyaam c:li•debriılamek ijUre hafırldsı; r.-, llllPtah~,. .-• 
Cenevreye clinm•i münakata • • latiliz Elçitiii d•W.il! a.t~ bıidi lwıl ...... IN ,_.. 
clilacektir. anıttır. ı.rDMnk bitikbıde ..-.....-:: . 

lnciliz Hariciye Naznmı Ber • iltikamete ıitmit&ir• 
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t RADYO _CPak t sarılı lnsaD 
bacakları bulundu 

BUGUn 
ISTANBUL 

17,30 lnkillp dersleri: üniversite
den nakle• - lQlk Saylavı E1at Boz 
kurt, 18,30 Jimnastik - Bayan Azade, • • • • • 
18,50SenfoniN:2Bethove1'_'19,30Ha· lngllız pohsı bu esrarengız vak 
herler, 19,40 Spor Eşref Şe~ 20 Unl-
versite namına konferans: Doçent Ya ayı da mahud bavul cı·nayet•ı 
vuz (teşkilatı esasiye kanununun 
ferd~ teada ettiği hplar.), 29,30 Ba- g·ıb·ı aydınlatarnıyacak m ~ 
yan Bedriye TUzUn-Demir caz, 21,15 ~ • • • 1 F 

L-. · u ca Son haberler, 21,30 Radyo orkestrası, 
tıa.i_~ ~§tijR MiJ@riw ~,..... ~ .... "1 tiJle.Jf'Mldi· ÇMü 22 ~dyo caz ve Tango orkestralarL 

~ tllk lRiJMk ftif '' ftlMM1' All "" it K.... YP.\lf l\tlfM'Ç&I 2 Mart Cumartesi. 
~- 'fiir-ld•ri A""""'" "'""""'°' ff • kltkrtlıtt "" .. y m Khz: v .ARŞOV A .. 1345 m. ... "'!"'R 1.. • ..ı.--• --L _, ' ..1 li,50: lCG11feraııs. 19: :Quygınlar. 
~ ttM, ffmf,..,ttmılt ~ ._.. M ,._..,.,.,.q. 19-15: Salon orkestrası. 19, 45: Repor-
"-ı lnmuma 1 H •""-' ı~ fhı"li AH"" ktntltftl "1uf4'r· taj. 20: Piyano ile porkalar. 28,26: 
~~blacak, lsi~ın kardqi o- du: Konferans. 20,30: Trio konser. - söz-

' Kara kadifeden, daracık, par- l@r• 21· iea proiram (Lembergten) 
L..~ i~ip bytün .Avruı-. ~ev- lak düfmel\ ceketi, dantelli kol ve 21,4.S; ttal>~rler. 22: Senfonik konser. 
""'etm w 1 l l d k d l l 23: Sözler. Z3,15: Re}\l~mlar. ~30 
~ @ Jl\~fttuh Mı e çi er ıi>n ~ ya aıı, iz eııiain a bnda iliklenen! Dans. z.ı: Sözler. 24,35 : Dans. 
"fiti"' qııJın Tiirklere ~ı elbir- P4AtA.l•llVı to@h pulM 11~in- 17 Khı. MOSKOV l\, 1724 m. 

ol~i' Çtiır!Jordu. leriyle tıbkı hjıı ltal~ sinyonıJ- 11.30: Sözler, 18,30: Kızılord" nq-
aıı..!~t kAJ'acJan bir aaldPlf yap- dy. Hele ıon p:amaııl~rda p,nesi- riyl\tı. J0,30: Kolkoz neşriyatı. 21: 
~ Abil eluJıJ~iı i~ 'bMAı· nin \ffUIJ~"' üs\ dqd~iının üttün\:le Senfonik koqser. 22: Alm;\nca n~rl
• ~lmqıı. Çijplpj Türk akıa· çıkan kJllpJ ~. k~tlrmemiıti.1"8 yat. 23

,3°: Fransızca. 24,05: meççe. 
~~laili D-vver• icle.dn,., y;.. lar ona bir ltalyan tipi veriyordu. 

545 
Xh3. BUDAPEŞTE, ~ m. ., ~-" "' .,.., " .• .,,. ,..., tS: Gent kıs saati. 19: Charly Ga-

"' . l1\ir7- tfıj~rına k. GeQit kenarh tü1lü tapbsını udrio CiiZ orkestrası. 19~: Sözler. 
--, iltrJi7or, em,.biı kal•b ~nı- biru yana giymi_:ti. Belinde bir ~0,5: Piyano blrllğiyle şarkılar. 20.ss: 
L. Otlar, fakat bu ~peı1er - kemer ve sol tarafıııda bir •eç ._ı. Haberler. 21,10: Klemarun ~ont· 
~~ ""'1h)J RfNPJWı .. nun lanıyor~. •artrı 11181JeRNi•ı OPfretini •akil. 
~ 1,0S; Son hallerler, 
~ ı~enıi1grlırd-. üten Av- Sai lmsaııaın i\!tQnde, ~lız - 950 Khz. BRESLAU, 316 111• 

~ tt.vleth•ri de• t•rJtde. H G91< dap clobP IJir Pİt\t»Y 1iirünüyo1 • 19: Aktüalite. 19,25: Şarkrlflr. 19,50: 
~~Jjyle G~fi7qr\Mslı. clu, SUzler. 21: Kısa haberler. 21,10: Eski 
~n NerlJM f'AP"? Türkleri• Ali n:iı, vğıile kfıbot .loJM- daular ve şarkılar. 23: Haberler. 

4 L d·ı.• f ... b l .ı 1. .1· h 2S.30 Dansın devamı. 
,.... 4t -...~n ..... ..-ı ,a ere, tıgı u yer er,.,. ~•DH'ni iç ~baµı- BUK~EfS: 
'-.::9 .~tnizde• ~d~ sJJ•"iyle c:ı but.u,ortlw. ICwayı ko~cak ~ 13 - 15: Gündüz plap neşriyaıtı. 
~ V,,....ji ıAMrlaclı· bir rer liAPı4ı. liru ileride,~- 18: Radyp orkestrası. 19: Haberler. 
'« clw ko1-74.ı. · nalın ilk kınınmıda kay,\ evJeri 19,15: Yenlf çift piyano musikisi. 

"• ~ ~ e>ta, ~aroa "" Tlfl'Jlll Yardı. Bü~ eylerin ye l&l'~Jla• 19,45: Konferans. 20,05: Plik Sözler. 
~ 1 ~deniz ejderi öl.-\\fJ.rıJi. rm ahJ..-ı, f~~jki evleria praj- 2l,05: Radyo cazı. 22: Konferans. 
.~Pa devletleri de papanın em- M1f ıilli pyık kepı-L j,in ~vrr(. 22

,lS: Radyo cazının devamı. 23,25: 
,..... "· - Ko11&er nakli. 

~~iler venııekt..ı çekiJUDi· 11UtlM'ı1• S..-. SU'& ıcmcle>l'-r ora- --...,..-----..,...-~___,, __ _ 
...,, lara giriyor, çıkıyorlardı. 

l p,._, t~i Ve•edi~ NapqJi, Od~ lıqtrwıaı ora7~ ıötüreçek· O~YMENTHOL 

lngilterede son lair fll içiDdo~i ihtimall0t ..-~\t\ir. f.P..ı • 
İki ear .... .SW WJ~ ffnra dakikaya kad~ \\Mff ~ ~-
bir küçiiiü daha olmut, b,y. aef~ bulunmut '"i"dir • 
bil! &renİD k....-~\ -1tq\"I ~uil • Trenin ı~ii y.Q) trf~ ).'~''" 
~\t le ~i~a -~\ ~\ ins~ -..nawltt~~Çfı bqt~" Mtt t~MJı-
~ı bul~UJWr· I auı•ıı. 

Tren Hounslaw ıe\ıri~de~ gel • l'Wn~eri arqb~'M'., QJW 

l\\ekt•ı~\. B"~ar W~\etlo is· yığınl~ tJ\\itt ,•\tlM' \cm~~ 
tasyon~~ k~f,d\\~\f, ve ~hı • ler -.ltmd~! qpa~ı ı9:J~ ge • 
tanın dedıal faaliyete geçmesine çirmylef. fakat, \aerlaa~ ~\r ff ~!· 
rağmen heaib bir is ete ıeçirilmit ı. ,lde '"'q\-.itlMdir. 
deği.dir. lt"'ıonl~~i •l•j cjai!fl~\ 

Şimdiki hald~ bilinen ıuıılaı- • 
dır: 

1) Bulunan t.ealdar elli yq • 
larmclan &f&l1 1W a~ aittir. 

'I) 1934 - 1931 yıllaf .. ft,, y' 
Puar ıüıMri ıakaıı pze\t •t~
larile kafnıt .-.\ 1'k Jsi~df il • 
rılmııtır: (Dikkat: Ş~~~ ~n'\. 
~·CM"•i•ia ~ pek lJt tı~ıq--dı • 
i• kw\ $İQVetlep "e k:eı\~e r,n
ai~• ~tıtl* ~ı~~r4w. lknal· 
la.r içinde lwl\IMD. ~mtP. ye Mfa· 
ıı::s ceıetlfl' ~ve ~DJİ ~~~ara 
aanlmııtı.) 

:u Bacak\,_., bu vaı9.~ içerisin· 
de .,at 12,1Ş le J,59 arumda bı· 
rakılmıtbr, 

4) s.caklar, buhındulu daki • 
kadan 48 saat kadar enel 'riicucl· 
dan aynl'Dllflır. 

Ş) Kesit ameliyesi, teırihten 

aıılar lairl tarafmdtm · J•9•~-'"' · 

bat~ ~ l;tra~f M ti!M!\i 
~~~üt~ P.l\1J ... ~ır. 

Bütün tehirlerdek\ eqff!~r el• 
a.Jllİ '°'" araı~~l~ J•P'1ak 
emrini almıılar, Londr~~fki "~-
na'h ~\4fr•~,. d,q~ ~ial@r bir-
4~ !fl~ı.re ~ \\~~ ~o~e.r~ 
akın etmitlerdir .. 
T~ ~İl~~ ~~ıp'lar 

~ya ~ibaw, bileti~ ıözd!J! 
ıeçirilmittir. 

M~lff. t~e 1'JP.~ J~~ula· 
• ~ba~~ ~t:ifl~ Yll~~ 
._.iJl!f, fakat ~ı~ 1a~ ~um -
don iM İff ı~r ~" ~~ elf lf" 
Ç~fll19'Riflir· 
W~ftfclıı. 
P~,ıi ~~bu ~~P.! Jt ~w 

istasyonda paketi bırakarak iq .. 
mittir • 

,,.._,_, J.Wta, Sicil1• ye fAD • U. 
d'f:{d, ~btr ka~ gemi katarak _., 1 

.. ~-1--L -=-=--
Kılığından denizci oldutu anla· Dr. C E M S' in . 

ÖKSlJF<ÜK - BOGAl'. 

Y *'-ut ~etle bir )fa~ i~~on 
seyahat ettikten sonra, yolf:ulMP' p• u qlclup 1-ir ~tte ptlketi 

=-r---=-'::""'-~:--~~~-!·....:..· --"- Lırak&o. ·-ı· .tjJ;. ıt , 
P9liı h•fiyelerl, H9unı aw a Poliı töi e1bir nazarı~ aeiıerı 

f~ r u..rine tef er 1apmayı ka- ıılan iri kemikli, orta halli bir a- • 
fi)\~~;.::;I~ ~;ı!~.:n yarı ya dam onlana ya~ ~elmiı: . 1 NA IR 1 LACI 

- Hot geldınız sınyor !... Bir 
"' '-- kimseye ,ezdjrm'fpek i-..., • zJ emrini• lii varT Bu süael kotrayı 

1) leyi ıi i tlJluyordu. bize emanet ediniz... iyi bakarız ... , 
SaıDlaanma kunıancJaplıfını da Hoıunuza gitmezsek para vermez· 
~ 1a ve ispanya imParttO!'ll 1 
~hcen) in piçi, 23 yaılannda siniz!... 
hı.._ Jan) a vermekf.i. Bu cesur, Diyor, fapkaarnı yerlere kadar l 
\1._ ııılcıllı kumendıın, Cezayİ)" •ierek oelimlıyordu. 1 

~ " taraflarında Tiirklerle yap- - Senin yerin nerede? •• 
:ıı aavaılarcfa ön aalınıtb· - lıte ıuruı ıin1or ! .. Genlttir, 

'-lif eııedik teraneleri harıl hani rahattır... Venedik ıinyorlannm 
..... ~lar: her taraftan Venedi - ~olu ıondollamH mze lmalorlar. 
~ -n. t.tıworcl_.. Biz onlan ıHeriz, temizleriz, itaya-
~ 1 ,. bi,le bir u.ıunda ve nz, eksiklerini 7apanz Ye i.teclik--t!.•• iiaeri V an.4ik ,..._,_ leri zaman da latedilderi 'Jft'e ka-

En eski nuı1'1an bile pek kısa Mr 
za•aada talQ&IMn ve kökünden Clka-
rır • ,q. dar ı&tUrürilz. Bütün fU sıra be-

t _ -- " n·md' T ıı· ka kl-L .~..ı Umçl clt.-•: Inpl~ vanzuk .,.._ •-.ıf• &.kırı ı ır. amam e ı yı ıa y.,...1• .._ 
Lı • 5· c... eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddi 

>......__ .... ı.... V medikli bir Ü· mız var... ıze sayayım: ~ yeiil ve mUesslr bir ftUlr illeılır. 
t;_~ ~-f~ otımJt· perdeli tüzel... -;ı;•iilii•iiiiiiliiİiiiliiiiiiii 
~ ~ v~ilı ~~ bulup- ~yıkhan~Jlr:ki ıondollan bi • 
' L;':_ "'"U. ıemlf•mn ,w4ii· rer birer göstererek kimlerin malı 

•.,..tanı olduklarını anlatıyordu. 
.......... '-. J~z. •. 
~ ..... ._, .. , JÖrJe bile aöriiıı- Herif' • Adw UZUD llylOJordu 
~ .,. Çüı+ij YUJ'.daı;u kırbıaf· ki bu ar•lık ıondol aabjblerinin 

~nıı çıkanrup oıad...... kAtılan, enlarm itıklan ve en giz-
"-! .. it"" b91Je ıe1 fapay1111 de- li noldaları haklnnsla bile bilıiler 
'-...; hanrt bir g\iriiltil foya- ve1'İ7ordu. 

......, •e1tt ..... koyaMllr... Her b.We Ali roİIİP pek yakı· 
it relı !... tddı oldutu- diifünerek kotrası· 
~ok timdi... Bana ıİBJor Dl aaldadıktaıı bafka oounla bq. 
.. ~ ~·· Sen de Samar f. K11- ka it1- tiıarinde de Jccau1oncu· 
\:, 7m, Vittoryo diyecek- hık Jap111&71 ta1Nlıyor4a. Çünkü 
~ o aıralarda ltalyanm her 7aınndan 

'a; ~ O.nıan sadece bafını el· hatti batb meml•ketlerclen Ve. 
' ~~ ceT&b Yerdi. Ali reis nediğe hovarda aıılzadeler ıelir• 

HABER 
..'\kşam P9stası 

lDARE EVl 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

- --~-l'elrr&J &dreel: ISTANBUL llAB&lt 
'hlef0'9 Jun Ulll ldarea i"1"0 . --·----····· .. ·-·········-······ j A80NE 'ARTLRRİ .... İ 
1 .- ı 1 • u.,..j 
i l'lltldyeı l!O MO MQ llGf ar,. : i Ecaebh 160 140 MO 1110 

i u.An TARiFESi 
: ~& ~ Ubn 1.1,11 
1 8ellml .. 10 braftar. .. _ ... _ .. _·--·-·-
Sahibi ve Netriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US • 

~ 41~ bir tokat attı: ler, ejleoirlerdi. 
...._. bir n.... 86,le olmalı!.... Venedik kadınları cilve ve MV·I~~=~~=~~~~~~ 
..._ "- ~.IUn her naaılaa aizm •· c:lalatiyle taDIDllPf idiler. ..... "#-1 

Haadml't JUi (VAKM') Matbua 

...:.;: s8Jlenen dilini sa- F abt bu adaat Valmodan hiç 
ha!.. • bahsetmemitti. 

~ '4.••-••tl .. •enm etti· Ali reiı sorduı 
\.; '8tertm, llem de. kesti- - Marki Valeryoyu tanır DUJııa 

"---:ırnn... ..1 ... 
~" ... •Om.an zaten o-

1( UPO" 

55 
' 2·3·83& 

( Deoamı var) l 

ıitmit ye 9r~a lair Jriıtbçı çocuk· sürüyor: 
\Mı tapı*"''-' 19JM\lt1ardır. 'tKea• b.c;ffları ~ ~ğıt 

K*PI• ...... t rift .W..lı • ~ t..fif pld"jµ için, ı~ ~ . 
m Ot a4iam llr4üpai •• 1tgn - d~m ~ı.., t-ir ~** içer\~°'' 
lantan biriaift ta1R' dikRt ~.,... koyup ta ıetirm~ CJIJP4Jı "''ifmlJij.a 
c:ed• bU~ 'bir ,aklll '-f1tblm1 Ye d(lr,., 
bir Loatl,. trtaiM 1thMll1dtr1ai Bir ~'Hll&f-1• \.Avul ~~Je~İllİ 
lirlemittlr. de araıı~ta memµr ,dilfqiı o • 

Gari,air ki, totr~eltrr.I.._ 'bi· l!ln ha~ poJiJ Jıafiy~i ~c:laon 
riM ılrlp oratlu ilsl kcak aııra • bu itiıı ~e tahkikine Jiritmitıfr· 
rak iirenç ve tehlikeli bir taka B&Mkl ...... bqJıılJ.dujq Y•ı•-. 
ff P•laut elauı ihtimali de ileri bir mijrJ~ct içia up1bl11t1t pqJj, ~ 
sür\UQııkt•llir. ler diJtJr Vf.IC>JJ14l'm Alı.m q,tpnü, 

Bununla beraber, '"1 bacaklar- elolJJrik liP.J.,U, ~ıw 
da bir doktor w.fRtdMl 9lAa ke- •• PtUhıelif fqtqj-.ft.r ~it1-r
ıilıpeii icap e.ıen 1tir .,il& drül • \lir. 
.. emiıtir. GA1•t .oltı1s \lir kap IM-.siJMl~ 

••lis cenahı, lir Benaard hU.- batka bir ıey bqkln•MNR•.-, y, 
....,- bacalrt.rm yüaatta ..ıh p~lisin ta~;Qtpu ilHletmesine 
ilmini bllir ltiri tuaf ... aa k•ll • yarayacatk bir iz de yolrt\ar. 
dili raporunu •ermittir. BacaklJn muayene eden dok • 

Bu ciuyetin, lnclltere.le henil1: tor fazla beyaoatta )Juhınm~mıı • · 
hallolunama11119 elan iki ltawl esi.. br. Ba~lar Jıbbt JDUf)'fned") 
nayetinden (bir numaralı .,_._ı sonra polis daireılne ıltflrillmiit-
cjnayetiu bennr old11iu 19Jlen • Wr. 
mektedir, llualılar eaaa tutularak ltunua 

Bacakları bulan J~•• !Y" j ~ tamamı olan a•amm tahmini ltlr 
simli bir •dana4Jf. a ... a.n (;Ne teWi taitiit edilerek nd""-~ 
bir .-kıt •lindo ele alı, imfyon ka ilin edU....i beldeniror • 
~JlJQA ıitürna.ası., olu JtmJes, Vaıoalar timdild halde ltir ~ 
paketin içinde Jerip 9'ir p.ıın\J.- mizleme hangarına çekilmiıtir, 
Irk ve i-.llU.. tnmitti•· Polit tPtibh ~· kada. 

latuyondaki J>&ket memurı.ına: C»Pcia QJIAlmr 

"-Hele fUDun içine !tir ha· -----------
km!,, Demittir. Bu1tlar 1tlr ucun- ~ 
dan kmnldtyer, OJlluyor, Galiba iP-..-._ ... ______ _ 
bu oynıyan Jeyler ayak parmak- Doktor 

ıa"t,1;;'~ziyet böylece anıaıı1m1, Ati lsmall 
ve 1tlr kaç dakika idnde zabıta ff fl1ıl11•"'1f4 ,_,,,,.,,_ holqe 
faaliyete pçmiftir • .,. miit.,__. 

Cenaba dofra manan tren 7.,. V,..,,.,,. - o,,.,-., 
lunun hemen her noktaıma n&het- Babıili caddesi Meaerret 
çi konmuf, -hütibı trenler arannııt- li 88 nuıaara.da her Iİİll ilW 
tır. ...,. ,..,t ikidea ..Wu llaUr 

llaflra paketi• tle llu..__ 



Sarı kırmızılıların azmi· dün 
mantıqı maf liip etti 

Güzel bir bahar havası, aa· 
bahtan itibaren, hıncahınç dolu 
vapurlar maç meraklılarını Kadı
köyüne taııyorlar •.• 

Saat üçü bulduğu zaman beş 
bine yakm muazzam bir ıe) irci 
kütlesi, çoktandır görülmemit bir 
tekilde Fener ıtadmı dofdurmuı, 
eski Galatasaray - Fener maç
larını andırır bir kalabalık. •• 

Fakat eski heyecan yok. Yüz. 
de doksan herkes Galatasarayın 
yenileceğinden emiiı, hattô çok 
kitiler Galataıaraym kaç gol yi. 
yeceğini, bir gol rekoru ıeyrede
cekJerini görmiye geldiklerini bi
le söylüyorlar· 

Fener tribünleri neşe içinde 
çalkanıyor .. 

Galatasaray tribünlerinde ise 
tek tük zoraki sinirli gülüfmeler 
oluyor. 

Herkesin kafasında Galata.sa
rayın mukadder akıbeti! yerleı· 
miı .• 

Arkadaşlardan bazısı. per • 
tembe günkü yazımda: (Nasıl 

zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa 
bahtına derlerse, Galatasaray -
Fener oyunlan da öyledir. be11i 
olmaz; ne çıkarsa bahtımıza) di- ı 
ye yazdığım için bana takılıyor
lar. 

• • • 
Saat 15,30 da takımlar saliaya 

çıkıyor. 
Galatasaray: Avni "(Kaptan) , 

.Oım~n, ~i!_tfi, Kadri, Fahir, lb-T 
rahim, Necdet, Münevver, Adnan 

Artık bu devrenin 1 - O bit
mesini iki taraf da kabul ebniş 
gibi oynuyorlar •. 

Top mütemadiyen ortalarda 
dala§ıyor. 

30 U:lc u c!akikada midesfoc 
bir tekme yiyen Galataaaraym 
müdafii Lutfi kısa bir zaman 
kendine gelemedi. 

Galatasaray tahsi oynamağa 
bqladı .. Bu oyunu bozuyor. 

IKiNCl GOL 
34 uncu dakikada Galatasara· 

ya bir firikik oldu. Atılan şütü 
Galata.saray müdafaası uıaklq
tırdı. Top Galata.saray muhacim· 
lerinin ayağına geçti ve ani bir 
hücumla açık bir vaziyette du • 
ran Fener müdafaasını atlatan 
Fazıl, nefis bir pla.ae tütle ikinci 
golü de yaptı. 

Galatasaray tribününden, ya· 
ta; (ta! fa! şa ! Galatasaray, 
Galatasaray cim! bom! bom! •• ) 
sesleri göklere Yükseliyor. 

Bu gol Galatasaraylılara hü • 
yük bir ümid veriyor. 

Fenerliler ise bala vaziyetten 
emin görünüyorlar. 40 mcı daki
kada Galatasaraya bir korner 
oldu. Fakat bir netice almama· 
dı. 

Fazıl, Danyal. ı .. 
Fenerbahçe: Husamettin, Ya· 

pr, Cevat, Esat, Ali Rıza, Retat, 
Niyazi, Namık, Muzaffer, Şa • 
ban, Fikret (Kaptan). 

Galatasarayda; Nihat yok. 
Fenızrde de, nedence Fazılın ye
rine Cevat müdafi oynuyor. 

Hakem Şazi Tezcan. 

lan goller ıanki ıan lacivertlile
rin !evkini kırmıttı. 

Müdafaanın sert hir mü da -
h.alesinden d~layı Fenere verilen 

bir fiı·ikik cez~ından, lbrahi -
min çektiği f ev kala bir ıüt Fener 
kale direğine vurarak muhakkak 
bir gol olmaktan kurtuldu. 

Danyal bir aralık aakatlamp 
oyundan çıktı. Galatasaray 5 • 6 
dakika 10 kiti oynadı. 

Fener takımmda sinirlenme 
alametleri görünmeye baıladr. 
Galata.saray ise daha hakim, da
h~ kontro1lu oyİıuyordu. 

8 inci dakikada Galatasaray 
aleyhine çekilen bir firikikten ge· ı 
len topu Fener muhacimleri kafa 
ile Galatasaray kalesine attılar. 
Fakat Avni çok güzel ve seri bir 
plonjonla bu muhakkak gole 
mani oldu. . 

Bundan sonra Galatasarayın 
tehlikeli bir hücumunu daha gör
dük. 10 uncu dakikada Fener ye. 
ni bir canlılıkla rakibini zorla
maya başladı. 

Bu on Clakika sürdü. Fikret i
çe geşmitti . . 

iiçttiıctl gol 
Fakat 25 inci dakika bu taz • 

yikten kurtulan Galatasaraylı -

Dünkü zalerin kahramanları 

Son gol 
Sıkışmakta olan Galatasaray 

tekrar hücuma geçti. 
Adnan topu si•:o eJken, ce· 

7n :>ahG&ı içinde .f'H t rli Cevat 
Adnanı itti. Hakem penaltı çal. 
dL . 

Münev\rer, güzel ve ·yerden 
bir şütle günün son ve Galatasa
rayın 4 üncü golünü de yaptı. 

5000 den 1000 e 
Bu golden ıonra etrafa ba • 

kanlar, be! bin kişiye yakm se • 
yircilerden ancak bin, bin bet 
yüzUnü görebildiler. Stacl yarı· 
dan fazla boıalmııtı. 

Artık Fener ıaıırmış ve bu
calamağa başlamıştı. Buna mu
kabil Galatasaray yılmaz bir a· 
zimle güzel bir oyun oynuyordu. 

37 inci dakikada kaleci ile 
kar§ı karııya kalan Galatasaray 
merkez muhacimi bir gol kaçır -
dı. 

Oyunun bibnesine beş dakika 
kalmıttr. Fenerliler aon bir gay
retle GAlo.üüıaro.y: Jia)e3İni ~vı lco.-

mağa baıladılar. Fakat bu da 
neticeyi değiştrimedi. Ve oyun 
4 • O Galatasaraym lehinde bit· 
ti. 

Genç hakem ~az~ Tezcan oyu • 
nu çok güezl idare etti. 

:(.. :{. .. 
Dünkü maçta, Galataıarayın 

azmi; mantığı yendi dense çok 
doğru olur•. 

genç Galatasaray 'oyuncıılart 

( ı· [ var lıklanndan da çok daha ı 
)asiyle, kendilerine haa aziın (1 F J 

iman dolu çok güzel bir oyun of ~ 
nıyarak hu zafere ulaıtılar. ~ 

Bu netice, sarı kırmızıhl• 
şampiyonluk yolunda, dün yeti ; 
dikleri rakibiyle ortak vaziyet 
solanuf bulunuyor. En küçüiiİıı • 
den en büyüğüne kadar dün (jı ~ 
latasaray takımı bir ıaheser 
dense yeridir. 1 ııl· 

Müdafaa bir kere aksaııı' ıtf• 
Tam mana.siyle genç haf hs Jı 
aenelerdenberi hiç bir takıl1' , 
görmediğimiz nefis bir oyun ~ 
kardı. Muhacimler ve b;Jha 
iki iç oyuncu fevkalade idiler· '{ 

Dünkü neticeyi hazırhyan h1
, 

de Fenerin fena bir oyun off''. 
ması değil, ancak genç Gsılat~ 
ray takımının, azimli ve §uurlıJ ~ 
yunu oldu. 

• • • 
Maç bittiği zaman haşmıı ~~ 

lahsııray tribününe çevirtl i-· 
Orada nutku tutulmuf, tek J<e.; 
me konuıamıyan, saps•tt ke51 

uıı~, &t:v ıncuıucu A~uycuı 5"ııı,.-

ihtiyar Galata.saraylılar gördılj 
izzet Muhiddin Ar 

B. Takımları / 
(B) takımları maçında fef. 

Galataıarayı 4 • 3 yenmi,tir· ıf 
Bu klüplerden sonra (S) 1,. 

kmıları tampiyonluğu için & f 
tasaray ve Fenerin puva11 ~~ 
yetleri bir olmuş ve şampiyoııp 1 l 
iç'n bu takımların da tıbkı ' P, ~~ Rüzgar Galatasarayın aley -

hinde, ilk anlar iki tarafın bi
ribirin\ denemesiyle geçiyor. Fazıl Galataaaray ilk golünü yapıyor 

iki senedir binbir dertle hır
palanmı,, başına gelen kazalar
la, çok defa değiımek mecburi· 

lar uzun bir pasla topu sağdan i • yetinde kalmış Galatasaray takı
leri geçirdiler. Necdetten bir pas mı, bugün tamamen genç ve yeni 
alan Adnan, beklenmiyen bir elemanlarla, bu senenin hakika
anda Galatasaraym üçüncü golü- ten en büyük futbol zaferini, ·en 

beyleri gibi bir maç daha 1' l'tt 

maları lazım gelecektir t~ı 
Galatasaray takmıı biraz si -

nirli görünüyordu. 5 inci dakika -
da ilk tehlikeli akınlar haşladı. 
7 nci dakika Fener bir firikik teh
likesi atlattı. Artık Galatasaray 
tazyiki batlamıf tı. 

iLK GOL 
8 inci dakikada Adnan topla 

Fener kalesine indi. Fenerliler 
bu akını faulle kesmek 'stediler. 
Muvaffak olamadılar. Hakem de 
avantajı kesmemek için düdük 
çalmadı. Top birden F a2da geç· 
ti. Fazıl ini bir §Üt çektj. Top 

direğe çarparak geri geJd;. Fazıl 
tekrar kaptı ve bu sefer nefis bir 
plue vuru§la günün ilk golünü 
yaptı. 

KA.ÇAN FIRSAT 
Devre bitiyordu. 43 üncü · da

kikada Galataaaraym sağ açığı 

Necdet topla güzel bir sıyrılıt 
yaptı· Ve Fener kalesine indi. 
Kaleci ile karıı karşıya kaldı. 
Sıkı bir şüt çekti. Herkea gol di· 
ye bağmnağa hazırlanmıştı. Fa
kat (go .. ) sedaaı ağızdan yarım 
cıkabildi. Şüt havaya dikilerek 
kaçmıştı. 

Bundan sonra Galatasaray 
canlı hir hücum daha yoptı ve 
devre 2 • O bitti. 

HAFTAYIM ARASI 
Haftaym arası sol tribün bay· 

ram yapıyor, sağ taraftan ise hiç 
bir ses çıkmıyordu. 

iKiNCi DEVRE 
Bu sayı Galata.saraylılara bü

yük bir canlılık ve ıoğuk kanlı· 
lık verdi. Fenerliler, na.4n) olsa ikinci devre biraz sert bir ha-
bunun acısını çıkaracaklarına e- va iç.:nde haşladı. İki tarafın da 
min görünüyor ve biç teli.ı etmi· daha canlı oynadığı görülüyor • 
yorlardı. du. 

Bundan sonra birkaç karşılık· Galatasaraylılar iki gol ya • 
b akm oldu. parak bekle~iyen bir netice al • 

Fener daha fazla Galatasaray dıkları halde, bu "{aziyeti hiç de 
l<alesine iniyor, fakat Galatasa .. kabul etmediklerini ,bilakis daha 
ray hücumlan daha tehlikeli o • gol yapmak azminde olduklarını 
layonfa. oyunlariyle belli ediyorlardı. 

Ôyun yavaş yavaş tav&amağa 1 Müdafaa yok, hücum var ... 
baJladr. iki taraf da fevkalade Fenerde ~~e, hala tuhaf bir 
bir ıe;r. J.&P.&mJY.Orlar.. durgunluk goze ,s:arpıyordu· Atı· 

nü de yaptı. şerefli muvaff akıyetini kazanmış 
Halk gidiyor oluyor. ı tir. 11.t' 

Bu golden sonra Fenerin · Anlıyan, anlamıyan htırkesin Fakat evvelce yaptığı rıııJ~ i' 
h kkak mag"'lu"p olacag"'ını um da aldıg"'ı puvanlar çok old\J H' d .. 

mağlubiyeti kat'i surette anla • mu a · • b'1e"' ... 
tılmıt ve ümitler kesilmitti. duğu höy)e bir maçta, sarı kmnı· çin Galatasaray bu mağlu ~pi ' ltr1 

7!thlar, bütün varlıklariyle, hatta ne rağmen genç takmılar f ~~ 
Fener tribününün ve seyirci • d ı 

yonluğunu kazanınıtlar ıt• b~~ ~İlli 
Ierin büyük bir kısmı bu golden te \ 
sonra maçı bırakıp gitmeğe ha§-' p u an 1 ar Genç sarı kırmızılıları ~' it 
ladılar. Halbuki daha devrenin eder' ve büyüdükleri zatJJş~ı· t.~ E 

Galatcuaray: 12 maç, 9 ga- böyle muvaffakiyetler }(aı "(t 
25 inci dakıkasıydı. l l libiyet, 1 beraber ik, 2 mağ a.. larmı dileriz. ttl ,~, 

Tuhaftır, Fenerin o~nu an - biyet rJe 35 gol atarak, 9 gol Lik maçları bl ~ / ı,_ 1 
cak bu golden sonra açıldı. Gala -

1 
yiyerek (31) puoanla birinci. da.t' tO <' ·~ 

taaaraya tehlikeli akmlt.r yapıl •

1 

Fenerbahçe: 12 maç, 9 ga- Dün oynanan oyunla~t:ı1'it 1 ~I 
mağa başlandı. libiyet, 1 beraberlik, 2 mağlU· ra İstanbul lik maçları b . j~İJJ~ ~i,. 1 

Fakat aan kırmıztlılarm çok biyet, 41 gol atarak. 15 gol takımlar yukarda çerçe~e Jş,.cl~ "~ ı 
akıllı ve canlı oynryan müdafaa· 1 yiyerek, (31) puvanla birinci. yazdığımız derecelerib~ı::~ 1'iiıı11, , ~~, 

' - d 1 B .k 12 8 ı·b· Şimdi son olarak, ır . r.o, qı· .. sı bunları neticesiz bıraKıyor u. eft ta§: maç, ga ı ı- ·çift v fi -ı 
23 üncü dakika, Fenerin Mu- yet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet şampiyonluğunu tayin 

1 
bir 1'~tl' ~lir 

zeffer, güzel bir sıyrılışla Gala· ' 31 gol atarak, 12 gol yiyerek taıaray - Fenerbahç~ rP bİ'1 rı, 
d• K l · ·1 (29) puvanla üçüncü. daha karşılaJacaklar, ş · A l~ 

tasaray kalesine in ı. a ecı ı e 
1 

ci, mag"'li'ip ikinci olacııkt1r' .nıı.1;1 ltL 
F k b lstanbulspor: (24) puvanla 11 r " ~ 

kartı karşıya kaldı. a at tı • Dünkü mağlubiyett~1,. iiıı''. 1 di:c 
kı ilk devrede Galatasarayın yap- dördüncü· B 'k · · ·yonl~ · el1 ı...' 

Vela: (21) puvanla beıinci. eşı taş ıçm şampı .. "',;ı.ıf ·41ii 
bğı gibi topu havaya dikerek ) l al kalmamıt ve üçüncüluk 1 r .. ı 
muhakkak bir sayı kaçırdı. Beykoz: (lB puvan a - ne düşmü~tür. .. ,.:• Jcii~" ~ 

h~L n- l ı 
31 inci dakikada ayni vaziyet- SülP.ymaniye: (I2) puvanla Henüz bitm:yen üçıı edilı1' 1,t S~ 

te Fikret de (2) metreden mu- yedinci. maçlarına da deV'a.J11 btJ ııt°'~ Qil 
hakkak bir sayıyı topu havaya j._ ___________ .... l bas!anacak, ve yakınde. 
diY.erek ka~ırdr. da .sonuna eriıecektir. 

Oençler 0,4~ ~~; 
Galatasaray $amp iyo" ııef "~ 1 

Genç takımlar maçında f ~İf L 
vr ~'t~ 

Galata.sarayı 2. 1 mağlup e ı. 
4'tc 

'i 1 
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1 iki takim gene karşılaşacak 

I ki takım kaptanları ve hakem 

; F Diğer gazeteler, Galaiasaray-
r ener maçı hakkında ne diyor? 

Cürnhuriyet· ne diyor'/ 
lil ~an kırmızı ve sarı lacivert-
. erın karıılqmasının bir husu

''Yeti olduğuna ve bu maçta 
~ddi kuvvet üstünlüğünden zi-
.rlde ma .. ku t ·· t·· l··v·· nevı vve us un ugu-

Kurun ne diyor? 
Bu kadar mütkül tartlar ö

nünde Galatasarayı kazandıracak 
§eyin ancak daima hücum vaziye-

ti olabileceğini evvelce yaz • 
mııtık. Dünkü maçta Galatua-

'lıiin ı w • 

. ro oynıyacagmı ıtaret et· ı ray takımı bir dakika bile olsun 
trı11. .. • • • dd" 1 .. 
1 

:ır -..e maçm netıcesını ma ı 
0 

Siilerle tahmin etmeğe . imkin 
klrtıadığıru v~ hakikatin bu mer
h tıde tecelli ederek hadisatın iı-
lll tbniş olduğunu kaydediyor. 

h't-~u maçta Galatasaray takımı 
~ lıstiına fevkalade bir oyun oy
' lllıt; Fenerbahçe hatlarında j. 
tıe 0Yunun bidayetinden nihayeti· 
e kadar bariz bir ağırlık ve be

~ttiltsizlik göze çarpıyordu, di
ıor. 

Milliyet ne diyor? 

müdafaa oyunu yapmak gafleti
ne uğramadı. Bu itibarla öyle 
sanıyoruz ki bu parlak galibiyet 

te devamlı ıurette hücum oyunu 
yapmanın mühim rolü olmutbır. 

Bu ıekilde oyun hiç değilse 
rakibinin oyununu bozar ve dün 
F enerbahçe oynamadığı için de
ğil, belki oynatılmadığı için ye
nilmiş bulunuyor ... 

Zaman ne diyor? 
Sahadan dün, haklı galip 

çıkan Galatasaray bu büyük mu-de .. ~ ~nerbahçeliler taknnlarmda 1 
)' gışıklik yapmakla Galatasara- vaff akiyeti tamamen hakettiren 
~~a~eğine yağ sürdüle~ Gala- j bir oyun oynadı. Fener oyuncula-

y fa'.kriilı da Renanel"lne 11 ......................... _ • .., , .......................... u. 

~erilen hu avantaj karşısında cid- 1 mağlup etmek için gavaştı. Fe • 
S l'l~ RÜzel, akıllı, uslu, hesaplı ve 
'to gayretli bir oyun oynadı. 
ft~?'. ınanasiyle hakedilmiı bi.r j' 

•bıyet kazandı ... 

nerbahçenin ancak hiıaedilebi· 
len tazyiki müessir bir raddeye 
gelmekten çok uzaktı .. 

(Devamı 8 ncide) 

E:s i sporc·uıar ~ne diyorlar? 
:adi Karsan d'i~or ki: 1 Kuvvei maneviyeleri de bozuk 
~ ~:1· futbol işte böyledir •. Ba- 1 idi. lıte bütü~ bu husuıat nazarı 
"eti ıç. beklenilmeyen neticeler itibara alınınca Fener bahçenin 
tol> r. Onun için bilhasaa meşin maçı kazanması ihtimali daha 
d~ ~il bahsederken tilkiyi vurma- fazla gözüküyordu. 

~ hi; 'P~stunu satmamalıdır. Gali • , Mahaza biz tahminimizde faz-
ef "l'l h~t ıhtimallerinin mantık ölçü la ileri gitmiyerek galibiyetin o 
if' ~ eaabiyle bir tarafa daha çok ı gün sahada daha iyi bir oyun çı • 

~ .. ~u~ ettiği görüldüğü zama~ karacak takıma teveccüh edeceği
'i ç ~ hıle netice hazan böyle ak· ı ni de aynca ilave etmif idik. 

1 
ar. Dediğimiz oldu .• Dün Galata .. 

~a h Per-§embe günkü yazımız· ı' saray ıabada öyle mükemmel bir 
l'r er iki takımın galibiyet •ans- (Devamı 8 ncide) 
l •tıı :ı-"\h lnukayese ederken Fener • __ . __ ... ____ .... __ .._ 

lilli!~n.in maçı kazanması ihtima- r ikinci kömede: 
\itı aha kuvvetli olduğunu tah- 1 

~t:buiştik. Puanlar 
~ ... taluninimizi yaparken maç 

lttd h ' 
'~la e atıl . olacak bir çok hu-

(ı' ~r1 tı göz önüne getirmi§tik. 
~ ~.:J Fenerbahçenin kendi ıa • 
11 ~~ • ~ Yapılıyordu. Fener bahçe 
ıı ~ •l->ı an 
~ )ett . . rene ve anform bir va-

..1.l "~ha~ 1,dı. Kuvvei maneviyesi : 
v- ~l'ı etı ruhi · ··k k · 
11 ' ~· otatak .. yebıı yu ıe ve yerın-

et' 'tı.a.e ınusa akaya çıkıyordu . 
~ı· llaleyh l' iıı' llıde b' ga ıp gelmek ıçın 
il\ tQ\tk ır .çok kozları vardı. Bu-

(ıt' ~anı· abıl Gaiatasarayda iıe iş 1 

i~ ~~ ~le berakisti. Sarıkırmızı -
ti ' ~%~ti ınle.rının biri müdafi ve 

l\ı'Uıi d.e ~uhacim hattında en 

Anadolu: 6 galibiyet, 4. be
raberlik, 2 mağlıibiyet ve (28) 
puvanla birinci. 

T opkapı: 7 galibiyet, 1 be
raberlik, 4 mağlUbiyet ve (27) 
pıivanla ikinci • 

Eyüp: 6 galibiyet, 3 beraber
lik, 3 mağlubiyet ve (27) pu
vanla ikinci. 

Hilal: 6 galibiyet, 2 beraber· 
berlik, 4 mağlUbiyef ve (26) 
puvanla üçüncü. 

KaırmpCl§a: 23 puvanla dör
düncü. 

Altınordu: 19 puvanla be-,...ı ~ .:.~kı rüknünden ekaik ola -
v ~ ~ - 1 ıinci. if ~ıa . .1 çı.ıanak mecburiyeti 
Jf S~ayn'-ua lcaJ~ış bulunuyorlardı. Beylerbeyi: 19 pavanla al-

diteı-. a Pek o kadar alıtkm değil· ı ._'.ın•c•ı•. ---------.-

lstanbulspor Beşiktaşı yendi 
Anadolu 

Jklncl kilme şampi
yonu oldu 

ikinci küme ma~lan da aıaiı· 
da tal.Uatını yazdığımız oyun
larla bitmif ve ıampiyona bitme
leri ~erçeve i~inde verdiğ:mi: •ı
rada alınmıf "oldu. 

Anadolu (1) HllAI (1) 
Şeref alanmda karıdaıan i · 

kinci kümenin tampiyon Ana • 
dolu takımiyle Hilalin m11çı, ha • 
kikaten battan sona kadar zevk • 
li, heyecanlı ve temiz bir oyun 
oldu. 

llk golü Anadolu yedi, fakat 
buna aradan epey vakit geçtik • 
ten sonra, mukabele ederek be • 
raberliği temin etti ve birinci 
devre 1 - 1 bitti. 

ikinci devre Anadolunun ka
zanmak azmiyle güzel bir oyun 
oynadığı ve rakibini sıkıttırdığı 
görülüyordu. Fakat bütün hü • 
cumlar ya Hilalin müdafaası ta • 
rafından keailiyor, yahud da 
Anadoluların, acelesi veya. tans
hğı yüzünden kaçıyor, tüller a • 
vuta gidiyordu. 

Bütün bu aıkıttımıalara rağ • 
men bir netice alınamıyordu. 

Buna mukabil son dakikalar • 
da Hilal.birkaç tehlikeli hücum 
yapb. Fakat bunlar da çok gü • 
zel oynıyan Anadolu müdafaası 
tarafından kesildi. Artık maçın 

bitmesine pek az kalmıf, Anado
lu gene ııkıtbnyordu· Son sa -

........--·-
yaparak mani oldu. Oyun da ay
ni saniyede bitmişti. Fakat pe-· 
nalb cezasın.m yapılması için o
yun uzatıldı. Anadolulann attı
ğı tülü Hililin kalecisi k\ırtardı. 
Ve topun, kaleci taraf mdan çev
rilmesiyle oyun da bitmit oldu. · 

Bu maçta beraber kalmalan
na rağmen Anadolular, bu ıe· 
ne bilhaua ilk devrede oynadık· 

Sarı siyahlılar senelerdenberi yenemedik· 
lerl Beşlktaşı nihayet dün mağltip etti 

Taksimde oynıyan Betiktaı -
lstanbulspor maçı da çok heye
canlı oldu. 

ve ıon golünü yaptı. Bu golden 
sonra lstanbulsporlular canlan
dı. Hücumları birbirini takip e
diyor. 

43 üncü dakikada Tevfik ace-
lstanbulsporlular, ıenelerden

beri mağlup etmek istedikleri Be
tiktatın karıııında canlı ve güzel le yüzünden muhakkak bir ıayı 
bir oyun oynıyarak, nihayet ga- kaçırdı ve devre böylece lstan .. 
yelerine ulattılar. bulsporun 1 • O ıalibiyetiyle bit • 

Takımlar sahaya §Öyle çıkmıt- j ti. 
tı: . ikinci devre Beıiktqm hüc.i: 

miyle batladı. Buna mukabil ls
tanbulsporlular rüzgarın yardmıı 
ile Beıiktaı müdafilerini fena 
vaziyetlere soktular •• 

lstanbulspor: Hikmet, Samih, 
Sabih, Fahri, Hasan, Enver, Tev· 
fik, Salih, Selah, lamail, Re§at. 

Beıikta.§: Mehmed Ali, Hüı
nü, Nuri, Faruk, Ali, Fevzi, Ha· 
yati, Hakkı, Muzaffer, Şeref, 

Fuat . 
Hakem Bay Halit Galip Ez

gü idi. 
Oyuna lstanbulsporun hücu

miyle baılandı. ilk dakikalar 
lstanbulsporun sağ ve sol açıkla
rı vasıtasiyle yaptığı çok seri hü
cumlarla geçti. Bu anlarda Salih 
Beşiktaş kalecisiyle kar§ı kar§ıya 
kaldığı halde topu atamadı. Bu 
lıtanbulsporluların kaçırdığı ilk 
gol fırsatı .• · 

Rügar altmda oynıyan lıtan
bulıporlular Betiktat müdafileri 
fena vaziyetlere ıokuyor .. 

Dakikalar ilerliyor.. Beıikta • 
ım oyuna açıldı, açıkları:ı vası • 
tasiyle lstanbulspor kaleaini teh
dit etmeğe baıladı .•• 

Fakat bugün çok akıl!ı oynı. 
yan lstanbulspor müdafileri Be
$İktat hücumlarını kesmekte _gijç
ntK çeKmıyor:. •• • 

Beşiktaş müdafileri çok açık 
oynuyor. Buna mukabil lstanbul
ıporlular da aç~kları vasıtaıiyle 
hücum ediyor. İ§te bu sıralarda, 
34 üncü dakikada Selahattinden 
güzel bir pas alan Tevfik Nuriyi 
atlatarak lstanbulsporlularm ilk 

Fevzi lıtanbulıporun aağ ta' • 
rafını tutamıyor... lıi sertliğe 
döktü.. Bu ııralarda Tevfik ağ
zından yaralanarak bir müddet 
için oyundan çıktı. 

beri tarafta Faruk Reıadı bırak ~ 
mıyor. 

Bir aralık çarpqblar ve Reıadm 
omuzunda mühim bir yara açıl • 
dı. Fakat buna rağmen lıtanbuJ • 
sporlular canla bqla oynuyorlar .. 

40 ıncı dalôkada Bet iktat ka· 
lecisi ~ehmet Alinin havaya 
diktiği topu Selah ııla bir tülle 
kaleye attı. Fakat talih bu!. Top 
lstanbulıporlu lamailin arkasına 
çarparak geri geldi ve oyun da 
böylece lstanbulsporun 1 - O ga,.. 
libiyetiyle bitti· 

Hakem Halit Galip Ezgü, o • 
yunu tam bir dürüst ve vukufla 
idare etti. 

• • • 
larda takımlarını düzelterek bu 
iyi neticeyi aldılar .. Oyunculan. 
nın her birini tebrik eder, ıild 
ve tayyare maçlarında güzel ne
ticeler almalanm temenni ede-
riz. 

F. Poroy 

Vefa ., Beykozu 5 -1 yendi 
I 

Şeref aJanmda oynana birinci 
kümenin Vefa - Beykoz maçı 
ilk dakikalarda güzel ve heyecan
lı olacak bir tekil almıfh. 

Beykoz 3 üncü dakikada kale
cisinden mahrum bulunan Vefa· 
ya birinci ve son golünü yaptı. 

Herkes bu golün beklenmiyen 
bu neticenin baılangıcı olacağmı 

sanıyordu: Fakat çok geçmeden 
kendini toplıyan Vefa bir golle 
beraberliği temin etti. Ve bun• 
dan sonra hakimiyeti alarak ra • 
kibine 4 gol daha yaptı ve neti • 
ceyi S - 1 kazandı· 

Galatcuaray tribününde ıan kırmızılı ıeyircüer, zaferlerinden 
memun gülüyôrlar 

............................................. 
yunlannı seyrettiiimiz mütevazi 
T opkapı takımı da bu galebesi· 
le ıampiyondan ancak bir puvan 
farkla, kümesinin ikincisi olmak 
gibi şerefli bir deece kazanmı§ ol· 
du. 

ları güzel oyunlann hakkı olarak 
ıampiyonluğu kazanmıt oldular. 

Yetil heyazlılan tebrik eder 
ve gelecek seneler için de yılmaz 
bir gayretle çalıf malarını dile-
riz. 

Topkapu (2) Altın
ordu (1) .. 

Kadıköyündeki ikinci küme 
oyununda seyrettiğimiz T opka • 
pı - Albnordu maçı çok güzel 
oldu. Her iki taraf ıeri ve temiz 
bir oyun oynadılar. Zaman za
man Altmordu hakim oynadı • 
Birçok da gol kaçırdı. 

ilk devre 1 • 1 berabere bitti. 
Altmordu bir "penaltı,, kaçırdı. 

ikinci devrede Altınordulu • 
lar yorulmu§ gibi görünüyorlar • 
dı. Fakat T opkapı bundan isti -
f ade etmesini bir türlü bilemedi. 
Oyun böylece devam etti. 

Son dakikalarda T opkapılı -
Jar Altınordu müdafaasının bir 
hatasmdan istifade ederek bir 
gol yapb. Oyun böylece 2 . 1 
T opkapının galibiyetiyle bitti. 
Altınorduda bilhassa eski ve 
meıhur Baron Feyzi çok muvaf • 
fak oldu. 

Bu seneki son tik maçlarında 

bu iki takım da, hakikaten gü .. 
zel ve zevkli bir oyun gösterme -
#_e muvaffak oldular ... 
\~ Son zamanlarda çok güzel o-

Eyüp (1) Beylerbey (t) 
Taksimde yapılan iiknci küme 

Eyüp - Beylerbeyi maçı da çok 
mühimdi. Eyübün galibiyeti A· 
nadolu ile müsavatı temin eyliye
cekti. Fakat netice böyl~ olma
dı. Beylerbeyi güzel bir oyundan 
ıonra 1 • 1 berabere kalarak E
yübü şampiyonluktan uzaklaştır
dı. 

Oyun mütevazin bir şekilde 
başladı. Bu devrede daha iyi oy-

(Lütf cn ıayıfayı çeviriniz). 
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Diğer gazeteler 
ne diyorlar? 

(Baş tarafı 7 ncide) 

Top diyor ki: 
Galatasaray ne· kadar çabufc: 

baıladı iıe F enorbalıçe o mabette 
ağırcb. Ve büy;iik biJj h"ta daha. 
itJediler~ Çok dir:blinıı Y.apanak 
topu ayakta çok tut~. Attl • 
gan Gala~asarayhlann karıısm • 
da topu ayakta tatmak hata ic:lt 

Fenerbahçe illt yirmi dakika 
olduğu tekilde oynıyamay.mca 
her geçen dakika bil' parç. daha 
bozuldu ve daha batlangıçta o -. 
yunun neticeai belli oldu.. · 
Doğrusunu ıaylemei IA,zım ge

liree Galataaarayın tabiyesi ve 
hızlı oyunu mu•af f.akiye~rineı: 
amil olmakla ber&l:;er Feaerbah-. 

1 
çenin rastgele oyunu da bu mu
vaffakiyetin belli batlı sebeple
rindendir. 

Oywı.un yirmi yedinci dakika· 
ınndan sonra Fenerlilerin ümitl• 
ri yavaı yavaı söndü &itti.· 

Sporpostası diyor ki: 
Futbolda kuvvete emniy:et ol

maz, gireceği tuttu mu en Mük 
ıaviyeler bulur. Sarı kırmızı ta .. 
knn makine gibi işlerken, F e • 
~erbahçe de panik baıladı. 

Fener k,lesine hücum ~tüne 
hücum ... 

Tehlikenin azametini anlıyan 
' Fenerliler kendilerini toparladt -

lar, fakat bir' teref aayuı yapama .. 
dılar. 

' f 

Galalaearay, P,.e1Jal~dqo_ 4 üncü golünü yaparken 

Eski sporcular 
diyorlar? 

ne 
(Baş tarafı 7 ncide) Gal~aaaray\n il* dene4e yap"' 

oyun gösterdi ki liaftalardanberi tığ\ iki gol 'bM yüzd"n olIQ'!!flur • 
yiir.i~b:t_ii bii«in Fenerbahçenin düne büyük 
ma~l~r ilkaıpl>.il hatası çok sert eaen rüzrarı ııaza-
prlmr§ e.vl~r gibi Y,Ikılıyordu Bir n itib..ra alnuyf!r-ak OY\l&.tJllt ol • 
buçuk saş.t ONl.J mildd~tince Ga - maaıdır. Y an\\f bir tt\b~~ tatbik 
lat~r~lııar- bii~ b\r ~zimle ederek ~ıklarla çalı~ıyaQ Fe .. 
yılmad~ keıilmeden at~ ıibi nerba~e üç orta vaaıtasiyle iler • 
oynadılar .. Fenerbahçe bir lahza lemeye çall;!mıf, fJ,kat bu da Ga • 

• gev"meye~ bu azim önünde eri - lalaaarayın f evkal~de o~yan 
yiverdi. müdfauı önünde bjr it göreme • 

Hiç bir hattwda in,.,icaµn kal • mi1tir. 
madı. Tam manasiyle bozguna Sarı kırmızdılar dün teıinik 
uğradı .. Zaten aradaki sayı f.arkı itibariyle de rakiplerine tefevvuk 
1a bunu açık surette göıtermekte-- e! mişlerdir. Rüzgarın topa verdi
dir. Sahada çalijan, koıan, at- ği falsoları h~aap ederek oyga • 
layan, şüt çeken, pasla!an,:deplaa mışlar, ona göre pulaımışlar ve 

r'1an yapan enerji ile oynayan tek :>yunu açıklan vaııtasiyle ~m~ .. 
bir takım vardı: • lardır. 

Yeni neşriyat 

iyi tali yiİzünden 
çıldırdı! 

Nevyorkqn en meıhur akliJe 
mütehaasııları 67 yaıında Frank 
Grigoris adlı bir sandoviç ıatıcı • 
sını tedavi etı:Qeğe uğra~makta • 
chrlar. 

Grigoriı, sandoviç kutu1ariyle 
Nevyorkun Wol Strit caddesinde 

dola.tırkea karların üstün.de 8000 
İngiliz liraaı kınsıetinde ve hamili 
tarafu~dan ben;ıen satılabilecek e.· 
ham bulınµı, bunları ıötürüD •• • 
bibine vermiıtir. Griıoriı'in bq 
doğruluk ~in gördüğü bütün mü -
kafat kuru bi~ teıekkürden ibaret 
kalgMJtır. 

BQnun!a beraber ihtiyarın bu 
hareketiui gören ba~ka in.şanlar 
kendWne etek dolU$u hediyeler 
göndermişler, ismini gazeteler 

yazmq, radyo iılaıyonlan dinle • 
yicilere vak' ayı anlatmıı, hatti. 
sinemalarla havadiı '.filmleri onu 
beyeı_z perdede göstermiılerdir. 

Bütün bu neıriyat · Grirort.' e 
bütün Amerika dan para müki_f at
lan getirmit ve Wol Strit ....-raf • 
!arından birinin yazıhanesinde o· 
dacılık vazifesi temin etmiıtir. 

Bütün bir hayat müddetince ıüren 
sıkıntı ve parasızlıktan sonra bir -
denbire geliveren rahat ve para 
zavalh ihtiyarı timarhaneye ı\\ • 
rüklemekte geçikmemiıtir. 

Şimdi Grigoris gözlerinde ölüm 
fua'ı bulunduğunu ve sadece bak
mak &uretiyle bir adamı öldüre -
hiJece(iini iddia etmektedir. 

Tuhaf değil mi?. Bu iddiayı 

yaptıktan ıonra ilk baktığı adam 
ölü olarak ayaklarının d.ibine ıe -
rilmittir. 

Doktorlar itaiz olan l>u adamın 
kalb hastalığiyle malul bulundu • 
iunu ve Grigoris'in çılgınca iddi
aları ıkarııaında ka1b sektesinden . 
öldüğünü söylüyorlar. · 

1\1ütehatsıslar il\tiya.rı yenidel\ 
akıllandı~abilecekler\ni sanıyor

lar. 

Be\ le V ye hastahaneıinin mü • 
dürü doktor Caıter Colbert gaze • 
tecilere: 

- Keşke o parayı bulmasaydı 

da hayatm1n M>l\\U\! kadaı sanclo· 
\".iç H\amkta deyam etseydi!. 
· Dem\t\ir .. 

Var.tık 
Velhasıl daha •uurlu, ·daha ca.. Bu d b. f 'k. O da; Ga!atasaraydı... Denile- s e e ıyat ye l ır mecmu•· 

biliyor ki Sarı - kırmızılılar bu lı, d!lha azimkar bir 0~ oynaya- sının 1 Mart tarihli 40 1M1 ~.J:ıaı 
m evsim içinde en güzel oyunlannı rak hakettikleri galibiyeti elde çıkmııtır. Bl.ı aayı~ft Y~f.r Nabi, 
dün göstermişlerdir. Bl~hana etmitlerdir. Abdülhak Şina~,, Cahid Sıtkı, 
kafa oyunlarında Ga1atasaray Besim Ko~lay diyor ki: Ham~ Macid, Burhan Ümid, A· 
hasmına Çok faı.ktı'. Her 1·kı' açık- Bizde s1>9.r yazan arkadM\ar a • 

dile Maksu~, Sadri Ertem, Cemil 
ları vat.<Şıtasiyle yaP.tıklan hücu~- rasında ulema~ı kiram mebzul • Sena ve Nahid Sırrınıq makale, 
lar Fener bahçe müdafaası için dür. ' hikiy~ ve f iirleri vardır. 
daimi bir tehlike teşkil ediyordu •. Futbol m~larından evvel ya: ~---=-~-=---~~-=====~= 
Galatasarayın merkez mühacim pılan öyle kuvvetli ~hm.inler, ta • p Uroloğ = Operatör • 
mevkiine koyduğu gene uzun bo- lcımlara verilen öyle öğütler var • il Doktor. Kemal Ozsan ~ 
yu ve atılgan oyunile F enerbahçe dır ki bir ecnebi gözüyle bu yazı· ;; Karaköv Topçu1ar caddesi No. M :: 

müdafi!enini itgal ediyor. Bu au- lar inceden inceye tetkik edilse, im::::::::::::· Telefon 41235 ::mu:::-..1 
retle ıerbeat ~alan inaaytlar ha -: l::allandıra, ballandıra yazdıklan 
11m kalesini tehdit ediyorlardu. makalelerin altına azametle oturt •uııııa••••11• -·-

2
• ·-····"~ 

tukları im;ralara bakanlar onların ne kolaylıkla mey~ana kor. 
aıırı111ıuııınıı""-ıdllJIUlll1t111111lllllltllııı111-.1111ıa1uııl{ll11 B k '-el 11' z1cıl ı 

'1" blr zamanlar ~öhretli bir .sporcu u aı:r azva ı spor ya ar 
nıyan Beylerbeyi muhacimleri, - '- d t' d'l 1 • • • tr• 

olduklarını 2'annederler ! .. Bazıla· scw.u an ye I"1te ı.;_en ıçın ı · 
Seyfinin ayag"'iye ilk ve son sayı- 1 b·· , ı k. d 1 etı·,· gu·· ... eı rı daha ileri giderek kuvvete sa. un~~ ı uygu arınr g ı • 
Iar•nı yaptılar. Devre de böyle ı l · 1 ·• kla ı g'bı· • vurdukları tahminlere o kadar be yazr. ı ar, ımza arı!':~ i' . ~ı r ' ·· 
bitti. ikinci devreyi Eyüplüler bağlarlar ki yazmamak için dil· Onların kar§lsında hürmetle e • 
mağlubiyetten kurtulmak için a- siz, gönnemek için kör olmayı bi- ğilmeli !. Çünkü onlar hiç ıpor 
zimle b~ıladdar. Ve devre orta- le tercih ederler. yapmamıılar; ellerinin hamuriyle 
larına doğru Alaettinin ayağiyle Spor yapmıyanların manevra • erkek itine karı§ırlar .. Diledikleri 
beraberliği temin etti!. Ve OY',ln ları da uçurdukll\rı balonlar ka - ı klübü ve •ı:?orcuyu hazan gökyü • 
böylece 1 - 1 beraberlikle netice~ dar hafif olqr. 

1 
züne, hazan yerin dibine sokmak

lendi. Bir sporcu galibiyetin tadıpı ta zevk duyarlar! ~. Bu onla~ın en 
Eyüp de (1) puvan fa~kla bildiği kadar, .mağlubiyetin acısı· büyük hasletidir !. Güleriz ağla • 

farkla T opkapı ile beraber kü - nı ela biiir .. nacak halini ize! .. 
mesinln ikinciliğini kazanmq ol ~ Galibiyetteki amilleri, mağlu • Ö. Besim KOŞALA Y 
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Her. nebabn mutlaka kökleri ve 
sakları vard11. 

Kelimeleı- de öyledi:r. Onların 
da kök!eri ve aklan vardır. Yal· 
nız kelimelerin ıaklan kökleri i .. 
çindedir. 

Bir kelimeııin kökü, ondan d&! 
ğan bütün kelimelerin temelidir. 
Saklar ise bu kelimelere katılan 
eki erdir. 

Bir kelime alalım: Meseli aev .. 
gi mlnaaıud\lki Love. 

Bu kelimeye battan gelen ekler 
katılacağı gibi sondan ~len ekler 
de katılabilir. 

İngilizcedeki ekler p,ek çoktur. 
Yüzlerden f~la.dır v~ bunların 
hepıi daim' kullanılır. Bunları 
Love kelimeai üzerinde tecrübe e· 
delim:-

Love =Sevgi 
Lovly = Sevimli 
Loveliness = Sevimlff k 
Lovelier = Daha sevimli 
Lovelieıt = En ıevimli 
Unloved = Sevilmiyen 
UR.Jovely = ·Sevimsiz veıaire. 
lnıiliıu:n~ \>at v~ tO'ft ekleri 

etki lnıiliıçecfen . ve Danimwka 
dilinden, lili\l_Çe v~ F.-,nıı~dan, 
Yu~ncadan &lqım.Mtadır. 

B." ekler keli~e:frin manal~rı· 
nı deiiıt\rir b~ti\n kona~ ekler 
kelimenin ren_ginl, şona katılan 
ekler kelimeleril\ gölgesini değiş " 
tirh'. 

Meseli.: "( unlove\y) ıevimıiz 
lovely (sevimli) kelimesinin zıd • 
d~dır. Fakat lovinJ. (seven) ve lo
vefy) (sevimli) ayni fikri ifade e
der. Yalnız bakımlar ayrıdır. 

Sona katılan ekler · kelimenin 
nev'inl dei~irir meselA (l.Ove) 
sevgi, isimdir. Lovely .he imli) 
bir aıf at\_ır. 

By ekler bu nıakaat \çin kul • 
IÇ,ılmaz. 041larıq '\'azi(~i &Y!I .. 

dır. Bat ek, Sotisfy ıibi q~qqQYJ 
luk ifade eden bir fiili dissatisfy 
gibi hoınutsu:aluk ifade eden biı 

• 
fiile çevirir. 

Yeni kelimeler yaratmak için 
bu çetit eklerden istifade oluJlur. 
Mesela menfi manalax vermeğe 

yarayan ekler vardır. 
Meseli: 

Likely = Münasip 
Unli1'ely = Münasİ.P. deği\ 
Behave = T er\liye 
Miybehave = T Übiyesiz~ik 
frequent =ikide birde plan 
lnfte~uent -:- ikide birde olmı • 

yan. 
~lease = Mem~un eder 
Di~~lease = Gayri memnun e • 

der. · 

Sonra bazı ekler manayı kuv • 
vetlendirerek, tiddetlendirerek 
kelimeyi deiittirir. Meseli: 

Flow =Akar 
Overflaw = Taıar 
Close = Kapar 
Encloac = Çepeçevre kayar 
Face =Yüz 
Surface = Satıh 
Bu eklerin en çok kullanılanları 

ıunlardu:: 
Ad • mit = Toplamak 
Ad - irce = Nasihat 
k · cuae = itham etmek. 
Bu eklerin hepıi (ilave etmek) 

manasınadır. 

Substraction =Tarh 
Submarine =Denizaltı 
Suff • ficient = Kafi. 
Bu ekler "alt,, manasındadır. 
Con .. pare = Mukayeae eder 
Con - f erance = Konferana. 
Bu ekler ile, beraber manaaın • 

dadır. 

En • cyclopaedia = Anıiklope' 
di. 

Enerry =Enerji. , 
Bu en (içinde) minasındadıl'· 
Sona katılan ekler, iıim, ııf•t 

fiil yapmak için kullanılır. 

Son s6z 
lnrilizce deralerini tekmilleıoİf 

bulunuyoruz. 
Okuyucularımızın göaterdilİ 

alika~ı b\lrada tükranla anın' ' 
n bir vazife tanıyorum. . 

Kendileri her vesile ile beli' 
tetvik ettiler, bu derslerden isti ' 

fade ettiklerini söylediler, d•~ 
çıkmadığı günler sebebini sorsr• 
alakalarının canlılığın• gösterdi • 
ler. 

B • • d • d" ı,ır enı en zıya e sevın ıren 
amil, bu dersleri takip edenler . 
den birçoklarının bundan soııl'' 
kendi kendilerine çalı,acak, keJ\' 

di ken<lllerine bu i1i ilerJeteee~ 
hale gelmiı olmalarıdır. su11ıl 
ke~di gözü.mle gördüm ve deritl 
bit sevinç duydum. 

Beni sevindiren birkaç mü~• ' 
nedeyi de b\lr~da kaydetmek i5 • 

terim~ 

G ı d b
• .. .. ..,şl • 

e,çen er e ır cum~ gunu , •... ~ 
baaya aıid!Yord\111'\· Y enicall1!11 

ı • 
kemerinden geçerelc 1ş banka• 
nm kaldırımına çıktıijım zaııt•~ 
iki gen~le kaf§ılaıtım. Konuş~'; , 
ları naza~ dikkatim\ cel~tti. ~ı . 
'b0 1 · • ·ı · ' ı· 1 r ı"ôi rı ır erme ıngı ızce .ı{e ıme e 

itiyor ve izah ed\yorl~rç\ı. l· 
f 
. . o 

1~ter istemez kulak misa ı_f1 of 
dum ve ikis~nin bildikl~in1 
H~~~rd~ öjremUkleri~i ~iş 
dım. 

Çeqe hir aül\ Kadıköy val!ıı , 
nında iki hanmıın §Öyle kon\IJ 

tuklarını anladım: ti 
- Bu ingilizce gazeteyi ne 

alıyorsun? 

- Okuyorum! 
- lngilizce bilir misin? 

- Qğreniyorum· 
- Ne zamandanberi ... 
- (HABER) ~e çıktı çı~şl•··~. 

"H.f\BEI\,, karii Qlmadıi1 a 19 
laıılan öteki hanım, "HABElt;ı '" 
nuıl inaıilizce öğrettiiini ı9l.' 
ve izahat aldı. ,.H~· 

izahat aldıktan ao.nra ,,,9 
BER,, i takip etmemekten d4':ı1• 
teessürünü uzun uzadıya aıılfl , 

Bunları anlatmaktan nı&l'~ • 
dım, okuyucunun faydalı ite ~ııl'' 
terdiği rağbeti kaydetmek "e ,~ 
dan duyduğu~ sevinci ifade 

mektir. riifl 
"HABER,, ötedenberi lc~ı11 

ciddi ve fay dalı işe, esere ·ıeriıı' 
olduğunu anlıyarak kar• ıd' 
müfit olmayı istemit ve bıl 10 

muvaffak olmuıtur. ~eJf 
Onun için okuyucularu:rıa )Jıar 

ederken "HABER, e te•:a~ 
etmeyi bir vazife biliyor "eı bir 

·ııı e gıyabi talebemin de ben• de'-.;ç 
likte bu teıır.ekküre iştirak e ... ıı-'' 

:r • .ı· oıo· 
lerinden emniyetle hiasecı•Y t1" 

"ıiitıl 
Oku~cularıma son 50 

dur: ·ııteriflf 
"HABER den öğrend•. ,,~~ " · ın n 

zi ilerletirseniz ve bunun ıÇ det*'' 
di gayretini:ıden istifade ~el 
. . k d ınii1' 1· nız, ço geçme en ıssı" 
. ·ı· .. ... . olur• '' ıngı ızce ogrenmıı ... . ... , ~ 

Bellediğinizi ihmal etııı0Y' .. şff' 
... J111l'" 

bıra"maypuz. Çalışınız, /l'~ 
.. "' onıet 

olursunuz. 
-SON-

~~du~------------------~---'-bllı~:elıı:i..sAallehleı:i.oJren.~·~~~~------------------------------------------~ 



''Artist,, çocllkl8r nasıl 
film çevirirler? 

oeuk aktörler, sinema stüd
Yolarında büxük bir derttir 

>eJ~ aktörler, ainema atücl-
-..rnıc1a bir derttir. . 1 

k.._ ~~eınalarda ikide bir ıördü
~ ÇOcuk aktörlerin, naaıl ~ 
'9 letirilditini, ne kazandıjmı, 
~01da ~ttirildiiini ve bele 

~erine ne tekilde devam et
~i kestirebilir miıinb 7 
~ ltotivut atüdyolan üç aylıktan 
'htındıkilere kadar çocııkla 
~ dUr. Ve bunların arumda 

e Yüz liradan, yılda vüz ya. 
ıca 

Fakat, iıte dediğimiz gibi, ai-
te..._ •• İtile metaul olanlar, .bu 
-~arla bir anne, baba sibi ai· 
~or, onlan günün ancak belli 
'laatlerinde ve muanen bir 
'1) için çalııtmyor. Ona para 

it or, ailesine para veriyor. 1 

"'-... OCaaına, ve kanun dıfUllJD& 
'tti~lan için hük6metin tiyin 
~ lconıiaere para veriyor. 1 

'-ıııında da bu acemi aktarler 
~ llltalqacak di1e her sün 

MUzi Grin ve 
Celd Kooan 

rilmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Fakat eaaa itibarile, stüdyolar

da ça)lf&D bütün küçük çocukla. 
rm tahail çalma gelince muhak
kak okutulmalan kanun emrile 
mecburidir. 1 

Ve bocalar, mürebbiler hep 
atl.idyonun mektebinde bulunur. 
Bir yandan da tahsillerine devam 
ed~rler. 1 

Zaten çocuklar, hele pek küçük 
oldu mu, film çekilirken verilen 
kuvvetli qıklann içinde hararet 
ve parlakbiı onların uzun boylu 
çalıımaama engel olmaktadır. 
sıhhatlerine dokunur. Hük6met 
memuru buna müsaade etmez. 

Çocuk aktörler araamdan Ceki 
Kuper, artık yavq yavq büyü
yor. Yarın, Şarloyla oynadığını 

ıör~üiümüz Ceki Kugan gibi k~ 
ca bir adam olacak, belki evlen
mesi, nitanlanmaaı bahsi bile ga
zetelerde yer alacak.. 

Ceki Kuper, senede yüz yet
mit bin lira alan artiatlerdendir· 

Bundan sonra Mitzi Grin gelir. 
Fakat Mitzi o kadar sinirli ve ak
lı bqmda bir çocuk artNttir ki, 
çevirdiği sahneleri çok defa ken
di beğenmez .• "Bu bana gitmiyor,, 
der. Rejisör beğenmit olaa ve tir· 
ket yeniden o parçayı almakla 
film harcamak iatemeae bile, Mit
zi bu murafı keJJdiai üzerine ala-
..... • .. _. 4'J • 't "t ~ rl a-" ...... 

böylece yüreği ya\ıtır. , · 

lnsiltereye ıelince, orada ~ 
cuk aktarler hakkındaki kanunlar 
daha sıkıdır. 

14 J&tından &f&iı çocuklal' 
stüdyolarda çalııamazlar. Bun~ 
tadili için kaç defa müracaat edil
miı, fakaf hep reddolunmuttur. 

Çocuk artiıtlerden bir de Bey
bi Lö Roy vaı:. O nasıl bulundu 

· biliyor muıunuz? 
1 Goruldama, dudaldarmı oyna-

Petrol kavgası! 
Yeni petrol madenlerinin kapa
tllmas~ için nasll çalışırlar? 

Borülaılda /Afı tJl kaplan 

Petrol kuyularma 12 kilometre (Bor,alawe) petrohmm sünün 
mesafede bulunan (Tuatanowice) birinde dün,.. pi)'aaaıme petrol 
kaaab.laı ecnebi seyyahlarla dotup ibrac edecek bir vaziyete ıelmeai 
boplmaktadsr .Aarl kaaabe.nm ha- ihtimalini ıaz ö~üne ptiren ra • 
vuı ve auyu çok süzeldir. . ·kipler, bir taraftan ticari ve iktı. 

(Cafe Heimberı) senahlar aadl tetebbO.lere sifttirken, diler 
için bütün konforu ve &ütün et· atraltan da ıiyut entrilralar çe • 
l~iyle tanmmq çok havadar Yirmekten ıeri durmamqlardır. 
bi, sefahat mahallidir. Bu ealrikalanlan birincisi ıe • 

Son •ünlerde petrol kuya!an bir halkım tahrik etmek olmut • 
faali1etlerini ıenifleterek petrol tur. Petrol lm7ulan tehrin bava. 
ietihaal etmeie bqlamqlar ve vamu tuyık ve balkın sıhhatini 
fabrika sahiplerinin hu i.tihaalib tehdid etmekte olchıiu tafiaaı her 
ecnebilerin nazarı dikkatini celb- keai dütündünneie bqlamqtır. 
ettiii için, hu yüzden bir talam ai- Bu f&Jİ&JI halk arumda tak • 
yut tetebbiialer ve aiyaal enael • Tiye eden rakipler, para kuvveti • 
ler meydana çıkmqtır. le bü,ük doktorları petrol kuyu • 

Bu tetebbüılerden biriai Tmta • ları aleyhinde beJBnatta bulunma. 
nowice halkınm petrol kuyuları la ttavik etmitferdir. 
tirketlerini protesto etmeleridir. 

Bu n,.._.ftftlln mehbreti ~ su 
dur: . 

(Boryılaw) petrol kuyuları son 
zamanlarda, (Tu\anowice) e 
215.000 ton, (Boryalawe) civarına 
263,000 ton, (Marmica) ,.. 
J.40.000 ton ve daha uzaklara da 
300,000 tondan fazla petrol ihrac 
~edir. 

Bu petrol ıirketleriyle rekabete 
Ririten diğer petrol ıermayedar • 
lan 11k ark ae:nah aıfati,!e (Brya
lawe) a ıelerek, petrol iatihaalib
nı yakmdan tetkik ve tarauud et· 
mekte idiler. 

Halkm itimadmı kaıa\lm bir 
•4a •~ v~ ilw (.V 

-' '=* .JD •--\. - ._ 11-- _ 
dan bahsederken tehlikenin çok 
büyüdüjünü aöylemiı •e aözünü 
fU cümlelerle bitirmitti: 

"Bu memleket, evveli batkm, 
sonra tac!rlerindir. Hallan ııhhati 
mevzuu baholurken, her aene bi -
raz daha artan ve biraz daha ya· 
kmlqan zehirlenme tehlikesinin 
bir an evvel iiniine ıeçmek zama. 
nı ıelmittir!,, 

A~ .~etre film ziyan oluyor. 
\ -ıeriJca hük6meti, sinemalar
._ ~ çocujun aihbati, tahsili 
'~ üzerinde hiç bir eksikli
~ !:!:.~•maıma fazla ebemmi &centalarm bile Jibde betten faz

la komiayon almamu1 kararlq. 
mqbr. 

ı tarak biribirine vurarak aealer çı
karma utalıjmı 1apan bir çocuk 
aranıyordu. Her aene yüzde on niabetinde 

..._ __ M • c::.:-ı id" 
8

. büyüyen bu nkamlar, rakib pet. 
,..,7 au ona ~ ... ye ı. ır rolcul d .. ::-..ı·· i 'L. • ..1.-----

Y erliter doktorun bu tavıiyeai 
üzerine mahalli belediyesini ııkq
hrmaia ve petrol tirketleri aley • 
hinde toplantılar, mitinıler yap• 
mata hatlamıtlardır • 

t 

Alman, Leh puplarmdan bazı 

•li için ücreti tirketler ta~ 

Halivuta her yıl yhlerce, bin
lerce anne, çocuklarmm yarm bir 
Ceki Koıan, bir. Mitzi Grin ola
calt umudile ıelir, ıijidyo kapıla
rında beklerler. 

Fakat çok defa ha kendilikle
rinden ıelenlerin J&zde dokaam 
dokuzu "yıldız,, mevkii töyle dar. 
aan, "fisüran,, denen geliti süzel 
film plualan araama bile siremez 
ler. 

Bazı filmlerde çocuia ıerçek· 
ten ihtiyaç vardır. Nitekim, Ba1an 
V-mona Conaon ilimli film mevzu

ı u muharririnin bir eaerinde yedi 
tanr çocuk oynamak lizımclır. 

Bunların en J&tlıaı ancak on, on 
iki y&fmda olacak, en 'aenci be
~iiz iiç aylık· •• 

Sinemalarda çallf&ll küçük ç~ 
culdarm tahsili meaeleai en önde 
gelenlerdendir. Fakat burada va
ziyet biraz prip oluyor. · Sazan 
bocayı ·talebe aeçtili için, cam ••· 
kıldılı zaman "bu hocayı iste
,.._.,, di1or. Ve bir bafkaıı ıeti· 

.. b" kta b" ocuk L-- ' arı ut~unne e -.-.ur sun ır par ır ç ara .... ı 
b. 

Jan Gentorı 

içinde duran Beybi Lö Roy'un ae
aini ititti. 

itte aradıit çocalu hulmatta. 
Ona sevmek üzere kacajma a

lırken annesi yetitti· · 
Ona: 
- Korkmayın, dediler. Çoca

iunum kasıracak delil~ Ancak 

bir ~ aaat kadar aaati 100 lira
dan bu çocuiu bizim yanımıza 
ıetirir miıiniz? 

Çok ıilrmeden bu küçük bebek 
d !I..! .. b4 •• 0 ka sene e uu J'UZ m ırazanan 

çocuk aktörü oldu. 
Fakat J&tlancbkça ehemmiye

tini ka,bettiii tayleniyor. 
Amerikalı &rtiatleİ-clen Maykel 

Arlen çevirmek üzere olcluiu bir 
film için kiiçük bir çocuk istedi
ğini aöyledifi zaman ona Beybi 
Lö Roy'u tavsiye ettiler. 

Arlen: 
- O çok ,...hdır, dedi. Daha 

gencini iıtiyonim. 
La Roy iae, buaün iki buçuk 

J&tmdadır. 

Çocuk artiatler araamda met
hur ve çok para kazananlardan 
biri de Şerli Templ'dir. 

Fakat stüdyonun intizamı, dok· 
tor tavaiy~leri hu küçüklerin ha
zan o kadar e.anmı aıkar ~ Mitzi 
Grin'i bir defa sizli sizli çiy ha
vuç yerken ıörmitlerdir. 

• • • 

hiuedarlar halk arumda aynca 
propaiandaılar yaparak, petrol 
kuyularında çalıtan ameleyi de 
loflmtmaiı ihmal etmemitlerdir. 

Rakip peb'Olcular Polonyaya 
tqmarak, (Bor,slawe) petrol a • 
melemil kuyularda çabpnaktan 
mennetmele kalkqbklan ıçm, 

yerli ınet hiuedarlariyle ecnebi 
petrol sermayedarları araamda 
aık uk mücadeleler olmaktad ... 

Bu prültüler arumda kaybo • 
lan bir hakibt vana, o da (Bory .. 
law) petrollan yüzünden civar • 
dald kuabalarm bavuı bozulma· 
n ve hallan sıhhati akiai ıibi ye
rinde olmamandır. 

Petrol kuyularından 10 kilo
metre uzakta olan (Truabwiec:)' 
kaaabaamda uz.ı ıpiddet oturan 
bir Amerikalı aenab, bu tehirden 
baJ.aeclerken: 
"- Yolda butalanclnn •• Polon

yamn cennet kadar süzel ve tirin 
kaaabalramdan biri olan (Trua • 
kawice) de~ ay kaldım.. Banyo. 
larda hayabau kazandım.,, diyor 
Ye kasaba hallmu Amerikaclan 
aeliml11or •• 
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iilcmo.mi ıDün ve Yarını 
Dünya Zeytinyağı l 1ercüme Kiit!iyatı 1 1 ,SAFO 

İSlibsa}ô lı Atfon• Dod~0;-K~aydar Ritaı ..... 
Romada uluılar aruı .ziraat 

enstitüsünün en ıon liülteni 
1934 • 1935 dünya zeytinyajı 
iitiliü.litı hakkında malumat ver
mektedir. TürlHyenin belli bat= 
lı zenginli)( kaynaldaniidan biri 
olan zeytinyağının dünya hare .. 
ketlerini yakınclan takip etmeli 
bizce çok f aydahdır. işte Düiiiin 
için ziraat enditüıü 
buraya alıyoruz: 

ispanyanın 1934 zej'tüiyaiı 

iıtihıa!itı 2.282.ôöb ltentaU biil • 
mut olup l:iu yekun 3. 102.000 lien.; 
tal olan 1933 relioltesinden •e 
3.333.000 kentali liülan i 929 • 
1932 vaaatisinden aıaiıdır. 

h.ilyarun en ıon re1iolteai 

ha: etmekte olduğu zeytinyağları 
yekGnunda da büyük eksilmeler 
vardır. 

1934 yilında İtalya yaoaneı 
müstahıillerden yalnız 194. 706 
llental zeytinyağı almıştır ki bu 
yeldin 1933 de 316.170 ve 1932 de 
313.320 kerit:altll. ltalyanın al-
dıiı zejtinyağların 1934 ilk on 
•Tinda 4830 kentali Yunanistan • 
dan ıitmi!tir. 

Bu yek\in 1933 de 82.211 ve 
1932 de 120.027 kentaldi. lapan • 
yadan ini ıene 29.220, geçen ıene 
1822 ve 1932 de 96.682 kental. 
Bizden l>u yıl 39.857, geçen yıl 
70.922 'H 1932 de 5.833 kental 
zejtinyajı almıjtır. Tunuütan 
bu yıbn ilk dokuz ayında 158. 700, 

Aile Çemberı 
A. Mauroiı - 1. H. Afiıan 

100 Krş -----··· ---------=•_!!' _________ _ 
1 icaret, banka, borsa 

:kt. Dr. Mutııiı Etem 

•--.-..... --. ....... Zi~alhıı:ı:.o ...... --ı~---aı 
Devlet ve ıhtilô.l 
Lenin - Haydar Rif at 

76 kr::ı _______ ilfl!iıll __________ _ 

Sosyali2m 
K. Kantsk;ı - Sabiha Zekeriya 

11i krş 

j. Rasın Külliyatı 1 
Ahrnet Reşit - H.Na:trm 

2.000.000 kenta.1dir. 1933 • 1934 
istihsalatı t .628.000 kentaldi. Bu
rası için yıllık vasati 1 .ÔSO.ÔÔO 
kental civannda idi. 

geçen yd 165.972 ve 1932 de 
60 

krş 
45.291 kental ithalat yapmııhr. 0 !i!l!!I 

ltalyanın en büyük müıteriıi .,_....,R==--u~h-=i-h:-"'a-y_a_,t_.t._a~la'!""ş-u_u_r-•ı 
Blrleımiş Ametİka beylikleri ile Dr. Yung - Dr. Hayrullah Yunanistanın iıtilualltı 

1.100.000 kentali bulmuttur. Arjantindir. &o krş 

1934 • 1935 de t .054.000 kental 
istihsal edi'lmittir. Vaıatf iıtilual 
1.030.000 kentaldir. 
Cihanın umum iıtihıalitı 1934-

1935 meuimi için 6.500.000 ken • 
tal tahmin olunmaktadır ki 193;3-
1934 mev~iminde bu yeldln 7 
milyon ve ıon bet yılın vaıatiıi 
8.500.000 kentaldi. 

Uluslar aruı ticaretine relin · 
ce ispanya 1934 yılınm ilk ona. 
yında 458.065 kental yemeklik 
zeytinyağı ihrac etmittir ki bunun 
l 12.864 kentali Birlejik Amerika• 

Bütün 1934 yılı zarfında zeytin 
yalı fiyatl~ı kuvvetli bir iıtikrar 
muhafaıısa etmit ve 1933 vaı i 
ıeviye1erinden yukarı çıkmıtlrr' .. 
Bu •ajlamhk cihan ~eytinyağı 

ıtoklarının ekailmit olmaaından 

ileri gebnittir. 

lıtanbul Ticaret Boraaıı atatig.. 
tiklerinde gördüitimüze göre bi • 
rinei yemeklik zeytinyağı fiyat1a • 
tı kilosu 32, ıabunluk yağlar 27 
kurut tadır. 

Bütün dünya metre siste-
ya ıitmiıtir. mini kabul ediyor 

Bu e,mif meTikaya olan i~- - --, 
c,atm yıldan yıla ekıilmit olduğu.- Bütün dünya ülkelerinin ölçü ve 
nu goruyoruz. Çünkü huruı ı... tartılar lç:n metre ıiıtemini kabul 
panyadan her yıl qajı yukarı etmesi meaeleıi timdi uluılararası 
370 bin ile 540 bin kental araıın • ticaHt tul1ttmda tetkik edilımekte
da zeytinyağı alırdı 4 dir. Cihan harbinden sonra on 

İUllya 1934 ün ilk on ayı zar. iki memleket ıiıtem metrike itti • 
fmda Arjantine 64.508, Birletmiı hak etmiştirler. 1934 başlangı • 
Amerika beyliklerine 217.330 cında biz de bu sistemi kendi ül • 

lsfehana doğru 
Piyer Loti - l. H. Alitan 

lOO R.rı 

•--------~-n~iiiii•----------
}. Rasin Külıiyatı ll 

Ahmet Reıit - H. Nazım 
'71J krt 

L!p 
Gorıo Baba 

Balzak - Haydar Rifat 
100 Krt ··--------... ----------

De Jiliğ in piskolojisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

liO krı 

fürgenyef - Sami z. Süreyya 
111 ltrf 

F. Moryak - Peyami Sefa 
60 krı ·-/. Rasin Külliyatı 111 

Ahmet Re9it - H. Nazım 
75 krt 

kental göndermittir. Italya ibra- kemi2de tatbike bqladrk. Şimdi r11----------r------ -
catında da büyük bir ekıi'lme ıö. Britanya imparatorluğu ile Birle- Samimi saadet 
ze çarpmaktadır. tik Amerika beyliklerinin bu ölçü Tolıtoy - 1. H. Alişan 

İtalya, zeytinyaiı ibra~tçrıı ve tartıları kabul etmeıi meselesi ııo krı 

SPOR POST ASI 
Memlek'.etim:zde ve ecne1:i ı memleketler inde bütün spor d 

gençlik h~reketJerioi ve sporcu gençliğe verilmesi hizım g.e~e~ 
yeni şe~ille; lialikınclaki yaıı l arı muntnanan takip etmek ıste 

yenler münhasıran S PO R PO S T A S 1 m o'.rnmalıdırlar . 

5 kuru,tur. mut la 1< o'rnvunuı. 

Bara 

Tl:.:J Q K iYE 

l 1 Rl\AT 
BANKA51 

-DARA 
BiRiK TiREN 
QA~T--bOı;Q 

Gölge 
QçCıncü kitab 

ASILMIŞ KADI!v 
Fiyatı 5 Kuruştur 

Bu meraklı ve heyecanla romanlar ıetisinden her on bef 
gOnde bir kitap neşro '.unur. 

Her kitab bııh baıına bir romandır. 

Şimdiye Katlar Çıkanlar: olduğu gibi tasfiye etmek için de münakaıa olunmaktadır. Jstatistik 
her yıl büyük miktarlarda zeytin • . 24 ila 29 Haziran 1935 de Pa • Andreleı _ Suphi Nuri 1 Bir MObim Cinayet 
yağı ithalatı yapar. Bu ithal&tı ritte toplanacak otan ulualuarası ıo krt ,, 2 Sarı Saçlı Adam 

Numara 

da en çok Türkiye zeytinyağlan - ticaret oclumın dünya kongresi •---:::::::----:--~~~-~ Gelecek Sayı: 
dır. bu husuıa dair bir rapor neırede. Çocuk düşürtenleT 

,, 4 Mavi Portakal t 
Ancak ltalyamn taıfiye için it- cektir. H. G. Menusier 1. F. Rasim .,11 

Tevzi Yeri : Vakii Matbaası - Ankara Cad. ~ fsla" 
. . 11ıııınıımımım~m~nımm~mıımıııııı~k>. •-~~ ... &0-k~"' -.-~-• 5/ 

.~-1~1~~~ Y~nlÇIKTI llim~hhek ~~~~~~~~~~~~~~~~-
111 ı\lafran~.ı ve .ılatur:; aııııınıım.ııııı111rmıJJ ıaOlllllııuudlllllllh Moriı Şilk - Hilmi Ziya mu::::::::::::=:::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::mmmmm::n::naa:n.-==nlll I 

YEMEK ve TATLI KiTABI ıı=:::;=~-
3

~
0

·==~::=.nı';=.;:.-_-• §_~~ Doktor Ahmet· Asım 
C'emigetin Asılları • 

~r~~b~~·e;:lka~~~:~:rıo ve t1tlıfann listeslnı ve upıhşlannl -F~r_e_d_er_i_k_E_~ .. :.oe-~ .. ur,_:_,_M_u_h""'i ... dll"!di-n~·ı'·.~:'::.= Ortaköy Şifa y urd 
Satış yeti• lstanbu\ Ankara caddesi No. 157 

... lnklllb Kitabevi ·-,BUJllhrı .. ı•--.Yı""e_n_ı~. ~i~lm-,=:-.:i:--=ı~i~h-n_ı_q_e~t"""'-• i! Tramvay yolu. Mualllm Naci cad. No 115: .,,.ı 

Bu yük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertip 5. ci Çekiş 11. ~fart 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır · 

Bacherlard _ H. Ziya S$ Istanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasrnda her ıurlUtUtJd 
7 5 kurut .~.i: konforu haiz çok temiz, fiyattan çok ehven ve kadın erkek her 

-----iiiiiiiiliiir==--...-~'!"•ı hastalara açık hasta.hane. •--.-R .. ü~k~ü-m..1d!fl!lla•r'-m~il"l!"!l:ı-e~t--11ıif Yatak fiyatlan iki liradan itibaren b
011

, 

Ruuel _ Galib Kemali :; Doğum ve kadın ameliyatlanyle apandisit. fıtık. basur ve 
1 

,, 
:: lJenzer Mtellyeler için hasuıt, fiyatlar, arzu edene ftyat ta.tel 

•----_.
50 kuruı H bro,ur gönderilir. Telefon: (42221) • 

K om!'!'!ü'!!llln~i!""'z"'!'m ...... ---• ==::::::n::::mm:u::::::::m:u:ı:::::mm::m:::::m::mın:::::m::::::==s:mm:::: 
Lenin - Stalin - Buharin 

Haydar Rifat .. 
50 kuruş 

Günün iktısadi işleri 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

Günün F otografla~~0 
1 k Fiyatı 60 Kr. 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralı ikramiye- . l!------------=ı 
Muhtelif gazetelerde çıkan günüu hadiselu: n~ aı~ re· 

t ograflarla ıpor mecmualarında gördüğlınUz spor\/ AKl'f 
ketlerine ait f o!ograflar valnn lstanbulda 

ler 11e 20,000 liralık mükafat vardır. Dağıtma Yeri: 
kiltüphaneıinde satılmaktadsr. 

V AKIT Matbaası 

y 
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1) M A z o lçiniz. HAZIMSIZLl~I, MiDE YANMALARINI giderir . MiDE ve BARSAKIARI 
AZJMSIZLI GA boşaltmak suretiyle KABJZLl~I, A~IZDAKt TATSIZLl~I ve KOKUYU faale 

~Ji eder .. Hiç bir uzva zarar vennez ve alıştırmaz. FAZLA YEMEK~EN ve lÇMEK-
de yanmalarına TEN sonra mide ve vücudunuz<Ja hİ$ettiğiniz ağırlığı derhal hafifletir. HAmile-

l\abızlığa karQı &.I E y V A T UZ U !erin kusmalarma pek faydalıdır. MAZON ismi ve markasına çokdikkatedilmelidir. 
v .lY~ DEPOSU 1\Iazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, lş Bankruu arkasında No: 12 

~~~;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;~~iai-~~~~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en salahiyetli bilginler; elile 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

\'irrnı kitabı birden edinmek ve çok de~erli bir kU· 
tüphaneye sahip olmak istiyor anız 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

bone o unuz. 
Bu külliyılta abone olmak için müracaat etmekte olan ok\I· 

Yucularımıza bir kolaylık olmak \i:ıere abone ıartlarını yazıyoruz. 

/\bone şartları: Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
636", ikinci serininki "504,, kuruıtur. 

Ödeme şartlar1: 
~in u204,, kuNş peşin alınır. 
tUrnek ijzere taksite bağlanır. 

Birinci seri için u236", ikinçi ıeri 
Kalan kısımlar her ay bir lira ve-

- Hangi eriye abone olurı4lnıZ olunuz, peşin alınacak p{\· 

tayı gönderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar tat· 
tadaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Poıta parası ahn
'-'az. -

Grip, 
ueıle, 

· soğuk 
algmlıf'ı 
ve 
bütün' 
ağrılara 
karşı 

Tekmil dünyaca tanınmı§ olan MOND EXTRA 
tıra§ bıçağı Türkiyede dahi 'gördüğü rQ.ğbetten 10 

adet 75 kuruştan 5~ kuruıa indirilmiıtir. Her yer
de satılır. 

MlVIR, BA$KA BICAK 
tsnnntl 

. bana 
POKER 
PLAY 

Sab§ depoau: 

DAiMON 
Elektrik cep fenerleri 
Yeni icad olarak raranti 400 
metrelik meşafeyi aydınlatır. 

Fenerin tulü 23 santimetre
dir. Ağzınd2'ki büyük cam 
yuvarlaifı kriıtl\lfiendir. 

Sofuzade Mehmed Emin - Ankara : HUseyin Hüınü - lzmir 
Hakkak zade Rahmi - Mersin : Tur~un Etref - Samsun 

. . - . . , . -
•• - • '· • , • " • ·/~ " ' • '.. - • __ • ; • " • ·~~ • • • 1 

if Atatürkün Nutku l 
ğE ; 

:= T.ürk harflerile basıldı ~ 
== = =--= -~ 

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
l'neınursa daire müdürüne imza ettirecelçleri bir taahhüd mektu· 
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
tanaf veya tüccara imz{l ettirebilir. 

Bu çQk değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

ş~ 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur F 
.~IÇllp~ıa.:m~~g-•Ci!DZ"ll!!ll;,?• )( Reisicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhur!yet Halk Fır· i · 

Şişli Etfal hastanesi .. J( kaaı büyük konıreıi~de ıöyledi1deri tarihi nutuk Devlet matbaa- =_=---~ 
~iJracaat yeri .: Yakıt Matbaası • Ank{lra caddesi. - İstanbul a i,j SJ tarafında~Türk hıt.rflerile zarif bir tekilde yeniden baıılmıf • 

' ~~ !lr. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kita,.P-lar bir arada mukav § 
Doktor 

Yeni Kitaplar 6 Rif at Ahmet Göz berk 
~~ vad§n bir kutu içeriıine konular~k ıatııa çıkarılmııtır ~= 
·"-~~ Üç cildin değeri (600) kuruıtur. = . 

8ayali sosyalizm - il~i sosyQlizm 
Meşhur Engels'in bu evrensel .1staörgütü Haydar Rifat tarafından 
dilirni~e büyük bir ıquvaffakiyetle çevrilmiş bugün yayılmııtır. 

Qzenl tavsiy derjz jatı 50 kr . • 

C. Hal\t Fırkattı sırasında Kız 
• Lisesi karşısında 32 No

Muaycne şaatleri hergün saat 
18-1~ 

~~ V AKIT' in Türkiyenin her t§r fında bulunan \>afi\erin\'.len ~ 
}f de bu tarihi ve çok kıy~etli eserai tedarik mümkündür. 

1 
~_-_=-~_==-

~~ Müracaat yeri- "VAKlT,, lıtanbul-Ankara caddesi 1 
· ~s.: .. '!. ~ '. ~.~' .. • • . ·• ~ · , 

1( 
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farıma kapanmı~ görmek istemem .. 
dedi. 

Rozitaya dokunan eli şiddetle .sar· 
sılmıştı. Genç kız büyük bir şaşkınlık 
içinde idi. Papanın bu halinden hiç 
bir şey anlryamıyordu. Kafasına hü • 
cum eden bir çok karışık düşünceler 
nr:ı.sında bütün kuvvetile kabul etme. 
diğ i müthiş hakikatler vardı. Yavaş -
ca elini çekti ,.e oturarak çekingen bir l 
se le: 

- B<?ni aff ediaiz muhterem peder 
Hcyccan'dan boğuluyorum .. Bir ba 
gündür ne kadar acı çektim bilseniı .. 
dedi .. 

- EvJ!dım. Bundan sonra acı çek· 
Jncmek sizin elinizdedir. 

- Ah! Öyle mi .. Buradan çıkma· 
nuı razı olacaksınız değil mi? .. Rafae
lirni aramaklığıma izin ,·ereceksiniz 
değil mi? .. 

- Hayhay J .. Bunu size yadedi}'O -
rum ... 

Hozita bir sevinç çığlığı kopardı. 
Papanın elini tutub dudaklarına gö • 
türdü: 

- Oh ne kadar büyük, ne kadar 
fyi iniz.. Zaten sizin be.ni kurtaraca
ğınızı biliyordum. Hemen buradan~· 
kıp gidbğeelğicm pjan Y ggepGıG. ?iedi 
kıp gidebileceğim değil mi? •• 

- Hayır evltidım.. Hemen değil? .. 
Beni dinleyiniz. Sizin burada daha iki 
iiç gün kalmanız liıım geliyor. 

Pozita bembeyaz ke.c:ıilerek geri ge
ri - •kildi .. önceden kabul etmek iste -
ır.ccti~i müthiş bir düşünce bütün ç1p
lak11;;1 ile zihnini sarmıştı. 

- Oh! .. Demek ki beni kaçırtan siz· 
sinizi' .. Siz! .. Rapa! .. Oh! .. diye hay· 
kırdı .. 

Borjiya titriyor ,.e aklını kaçırmak
tan korkuyordu. Şiddetle Rozitaya 
•oğrg yürüdü. Ve iki bileğini ynknlı -
hra.k yal'n sesle yüzüne karşı: 

- Evet benim! .. Seni ben kaçırt~ 
tnn? En?t işte ben P..apa),m ! Sen pa • 
Panın emirlerine karp gelmeğe cesa -

ret edebilir misin? .. Sözlerini söyledi. 
Rozita cevab vermedi.. Eğiliyor, 

tüyleri ürpermiş olduğu halde bu sa -
rıhştan, dudaklarına pek yakın hi3 • 
settiği bu dudaklardan kurtulmağa 

çafo;,ııyordu. 

Yarı baygın ,·e kendinden geçmiş 

bir halde bulunan ihtiyar Ilorji~·a: 
- Söyle bakalım!. Benden çekin -

mediğini, benclen nefret etme~iğini 
söyle! .. Bırak?.. Oh.. Dudaklannun 
· alnız saçlarına doklnmasına müsaa -
~t· et.. diyordu. 

- Sefil! .. diye haykırdı. 
- Düşes, Prenses olmak ister mi-

sin?. Ben bunların hepsini yapnbili -
rim .. Sen benim olacaksın?. 

Kısa bir mUcadele oldu. Borjiya du
dağı sarkmış. gözleri dönmüş, aklı ba
şından gitmiş olduğu halde: 

- Sen benim olacaksın.. işte artık 
elimdesin!. 

Diyerek son bir saldırışta daha bu
Jundu. L!'ıkin birdenbire şaşkın Ye te. 
la~h bir halde dona kaldı. Yeisle, ü • 
mitsizlikle bütün kunetini toplamış 
olan Rozita Papanın kollarından kur
tulmuştu .. Geriye sıçrarken düşmanı
nın belindeki hançeri çekti Ye donuk 
bir ~esle: 

- Muhterem peder! .. Bam\ doğru 
bir adım daha atarsanız sizi öldtirü
r~m ! .. dedi. 

Rozitanın büyük bh· soğuk kanlılık· 
la söylemiş olduğ~ bu sözler Papanın • 
bütün hır&uu bir anda yatıştırdı. 

Borjiya başım salladı: 

- lloşca kal .. Y ~kında gene görü -
şürüz .. ~edi. Ye başka bir şey y.apma
~ian ç.ıkıP. gitti. 

Rozitn yalnız kaldığı zamhn kendi
sine lrnnet ye cesaret veren hançeri 
ucunun bir kaç parmak aşağısından 

kırdı. Bu kırık parça kendisi için sivri 
bir knma idi. Sonra hıçkmklar içinde 
boğulm:\ derecesine gelerek ağlama • 
ğa b~lndı. 

· .. ' .. . . _ .... ..._ . .. . ..... . - . 

rumdan bin adım uzaklıkta bir takım 
evler var, görüyor musun? .. Bu evle
rin etrafr süslü bahçelerle çevrilmiş
tir. Bahçelerin dört tarafıf\da gayet 
yüksek duvarlar vardı. lşte Papa al
tıncı Aelksandr Borjiyamn köşkü bu 
duvarların nrkasmdaki bahçelerin i
çindedir ..• 

Rafael kollarını bu yüksek dU\·ar -
lara. bu süslü bahçelere. bu güzel ye
~illiklere doğru uzatarak: 

-Rozitacığım !. Seni boralara mı 

kaçrrdılar? .. diye ikinci defa olarak 
haykırdı. 

Ragastan ile Mak.ravel Rafaeli el 
hirliğiyle mümkün olduğu kadar te
selli ettiler .. Bit" 

1
saat sonra iiç arka· 

daş Tivoli kasabasına rnrmışlar, han 
şeklindeki bir otele yerl~mişJerdi. 
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BORJIYANIN IHTIYARLICI 

Rafael Sanciyonun ümitsiz ve me
yus bir halde kollarını u1.attığı bu 
köş bü~ük lıir şayfi)'e idi. Burada her 
şçy kafa yorgunlu•unu dinlendirecek 
ve gözii ok~yaca~ ~<'kilsle hazırlan -
mıştı. 

Bahçede sık nar ağaçlarının altı~ ~ 
da mermerden yı~pılmış bir a~k per' i 

çatal yakah bir Satir ile ornuyordu. 
Penhe granit taşıı\dan ~ir kanape~in 
üzerind~ bir gene kız otnrmu~tl!: El -
lcrini bitkin bk tavır)~ birleşik, ye 

yaşlı gözlerinin yorgun bnkışlar"le 

ch·afını senedeJı btt ı;~n~ ~ız Rpzita 
idi. 

Biraz Her.ide dur.ın kır}\ yaşlarında 
bir kadı~ onun bUtqn yaP,tıklarını 
gözlii) or<!u. Daha ilerideki s1k yap
rakların ara ında gizlenen iki kişi i c 
cler hal yardıma koşmağa hazır bulu -
mıyorlar91. 

Genç kı7. livoli köşküne kapatılnh 
dör t giinii ~c<;mişti. Boş ye1·e kafa 
patla\ıyM, fakat bu olan hikne bir 
türlii bir mana veremiyordu. Böyle 

rnh:.icesine kapnlması niçin, H kimin 
içindi?. 

Hiç bir şey bilmiyor, hiç bir şey an
llyamıyordtL Ah l>iraz af lıyabilse. .. 
Kalbini söyletmeğe, elemlerini &Ö:& 
yaşJarlle bastırmağa mu·rnf.fak ola • 
bilse? ... 

Fakat bunu da yapamıyordu. Ken· 
disini bir saniye yalnız bırnkmıyan 

bu kadın daima yanında. buluııuyor -
clu. Hatta geceleri bile yalnız ba§lna 
kahmıyor, bu zindancı karı genç kı

zı~ gözJerini u)·ku ile knpanmit: gör ~ 
meden kendi yatağna yatmıyordu. 

Acaba Rafael ne oldu? 
Bu sual za\•allının fikrini kurcall. 

yarak kederini aı·ttmyordu. Biitün 
denli hütföı reisi bu su~ldc toplammş 
bulunu~·or ve lıu dü~ünce lmfüini du -
daklannı yakıyordu. · 

Bununla bernhe'l', kendiı:ıindt;n ay -
rılmayan bu gölg~ye. ağır kanatları -
nın elem yolu ile ruhunu e7.en bu 

menhus baykuşa, bu zindancı kar1).l, 
bir şey sormnk oklına bile gclmen ıljti. 

Dir 5abah Rozita etrafında her za
mankinden fazla hir harck t ~'"rdii. 

Ar:\ha, at giirültülct'i. ofalattlu l.oşu
;:~n al·ak se.slçri odasma h.a W.r geli -
ym:du. 'ibaret hir .sant :,.oııra orta h •ı 
gene <'ski se.- izlilt kaplndı. 

mraz !"\lnl'a odaya bir kndın girdi. 
Zind:ıı : cı kaıı)tl yam s .. !SIC blr l\:;ıç 
sö~ şö_ylcdiktcn snnm lık kolluğa o . 
ıurup dil\katıi dikkatli lfozitnya l•ak
mağn haşladı. 

Ge.ı,ç kız ue sevit'c ne de keder ifa
de et~ifcn lıir yi.izlc ~atta yeni gelene 
bul\mağa tcnczzi.il etmeden kendi lmt· 
ıiir.e: 

- Galiba zindnn~mı değiştirdiler .. 
dedi. 

Bu esundn 1-:'cnç bir napa odadnn 
çıka" d\ğer ıi,ıciapçı ~arıyı rol yor -
gunluğunu dinlcnqirmektc olan ınwa· 
nın i~titaimt odnsına oktu. 

- O! $~n mi~in dnm Pcrirnn ? .. r;d 
ha <ı\\m.. ' 
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Papanın huzurunda diz çökerek 
yapmacık bir heyecan gösteren zin • 
dancı karı: 

- Muhterem peder! •• sözlerini ke
keledi. 

- Dam Perima .• Bu seferlik h1tfen 
bu gibi merasimden vaz geçiniz. Diz 
çökmeğe hacet yok. Benim sadece 
Kont dö Fayenza, Rodrik dö Fayenza 

· olduğumu hatırlayınız. Orada idiniz 
değil mi? 

- Evet orada idim. 
- O halde gördüklerinizi bana an-

latın. 

- Seyahatimiz tabii surette geçti 
· muhterem kont.. Kızcağız biraz bağı -
:rıp bir çok da ağladıktan sonra şimdi 
bu yeni yaşayışa alışmıri görünüyor. 

- Pek alıi.. Elbette alışacaktır. 
Birşey söylemiyor mu? .. 

- Hiç bir §eY söylediği yok. 
- Hay aksi şeytan.. işte bu fena. 

Söyle bakalım .. Hiç olma~a sen onun 
la biraz konuşamadın mı? .. 

- Bir mermer heykele Jikırdı .söy. 
Jetmek bu kızı konuşturmaktan daha 
~ok kolaydır. 

Papa başını eğerek düşünmeğe baş

ladı. Zindancı kan da göz ucuyla oııu 
kontrol diyordu. Papa başını kaldıra
rak söze devam etti: 

- Dam Perina ... 
- Mösyö Jö Kont? .. 
-Sözümü iyice anlayınız. Benim ba 

f '!llÇ !ozla görüşmekliğim lazım. Ona 
1 :ızı ~·-:yler söylemek isterim. Yalnız 

o a l .. :c konuşmamız icab ediyor anlı -
y u mumn? Söylfyeceğim şey doğuşu· 
n; · c :ı ilesine aid bazı sırlardır ki bun 
lar > alnız o işitmelidir. 

- ~lösyö lö Kont tek imirdir. Ve 
hrc şey onun arzusuna göre olur. 

Papa kaşlarını çattı: 
- Evet doğru söylüyorsun .. Gerçi 

"" tek Amir lı;em de zorla kaçmlan 
lıu çocuk kendi iyliği için çalışıldığını 
bilmiyor. O ne düşünebilir? Halbuki 
onu ~orlar, sakltJ.orlardr. Ben artık 

ona bütün haklarını ,.e ünvanrnı geri 
,·ereceğim. Llizım olan da budur .. An
ladınız mı Dam Perina? .. 

- Evet anlıyorum l\lösyö Iö Kont ... 
Artık kızı ~izi kabul edip dlnlemeğe 

hazırlamak lazımdır. 

- Bir baba gibi! Saadetini düşünen 
dost ve hakiki bir baba gibi.. Haydi 
şimdi gidiniz Perina! .. 

Dam Perina çirkin ,.e iğrenç bir şe · 

kilde gülerek gözden kayboldu. 
Ertesi günü ayni odada Borjiyu 

başka bir işle meşguldü. 
Arkası kısa bir koltuğa oturmuş • 

tu. üzerinde vücudunu boğazına ka • 
dar tamamen örten beyaz ketenden 
bir manto vardı. Yanında küçük bir 
masa üzerinde irili ufaklı şişeler, sa; 
kıvırmağa mahsus maşalar, kozma
tikler, tuvalet takımlan bulunuyor -
du. Pencerenin yanında genç papas 
Anjelo yüksek sesle okuyordu. Uzun 
boylu bir adam koltuğun etrafında 

dolaşarak hazan bir şişe.}i, hazan bir 
maşayı ahyori ve çevik parmaklarını 
ihtiyarın yüzünde dolaştırıyordu. 

Bu adam arada sırada bir Venedik 
aynasını papaya veriyor. O da beğe • 
nip beğenmediği bir kelime ile söylü
yordu. Bu bir saat sürdü. Neticede 
Papa uzun uzadıya aynaya bakarak: 

- Pek güzel olduh. Siz hakikaten 
bir san'atkarsınız t dedi. 

- Ah eğer Mösyö lö Kont müsaade 
etmiş olsalardı. Az bir zaman içinde. 
bu şişeyi saçlarına dökerek kendileri· 
ni yirmi yaşındaki bir erkek kadar 
gençleştirirdim. I 

• 
- Hayır! .. Saçlarımın beyazı bu " 

lunmasını isterim. Ben aşk macerası-
1 

na atılacak bir zampara değilim! .. 
Göze çarpan buroşukların kaybolması 
yeter .. 

San'atkii.r papayı se1Am1ıyarak çe. : 
kildi. . ı 

Papa ayağa kalkarak: 
- Beni nasıl buluyorsun Anjelo? ... 

dedi.. 
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Papas, ihtiyao dikkatle süzdükten 
sonra: 

- Sizi gayet hoş ve muhteşem bu
luyorum- cevabmı verdt Anjelo ya • 
lan söylemiyordu. Rodrik Borjiyayı 

bu halde 70 yaşında bir ihtiyar san • 
mak mümkün değildi. Kara gözleri 
çatık kaşlannın altından güzel bir hü
zünle parlıyor, beyaz saçları, yuzu
nün sertliğini gideriyordu. Bu görü • 
nüşle kederden ihtiyarlamış, fakat 
ihtiyarlığında bile tazeliğini kaybet -
memiş bir adam addolunabilirdi. 

Oda hizmetçisi gelerek Papaya mor 
kadifeden süslü bir elbise giydirdi. 
Uzerine gene mor ipekten şık ve hafif 
bir manto attı. Borjiya kabzaSI gayet 
kıymetli taşlarla bezenmiş ince bir 
hançerin asılı olduğu sırmalı ipek kı
lıç kayışını kuşandı. Başına da geniş 
dantelalı yakasına doğru saçlarının 

inmesine mAnl olmıyan bir şapka giy
di. 

.Anjelonun ağzından yapmacık ol
. mryan bir hayret sesi duyuldu. Borji

ya ihtiyarlığı yenmişti. Güldü .. Ve O· 

kuyucusuna veda ederek dışarı çıktı. 
Borjiya Rozitanm yanına giderken 

muhakkak surette muvaffak olacağı
nı akhna koymuştu. Genç kız bugDn 
olmasa bite nihayet bir gün, hem de 
yakın bir zamanda mağlQp olacaktı. 

Papa gerçi henüz hiç bir heyecan duy
muyordu. Lakin arasıra sabrı tüke . 
nerek çabuk geçici bir titremeye tutu
luyordu. 

Genç kızın odasına girdi. Selamla
yıp kapı eşiğinde durdu. 

Zindancı kan: 
- işte sizi ziyaret etmek için gelen 

MÖSyö lö Kont Fayenza!. diyerek çe. 
kiffp gitti. 

Borjiya kapryt kapayıp genç kıza 
doğru ilerledi: 

- Kızım sizinle biraz görUşmekU • 
ğime izin verir misiniz? .. Sizi çok se -

• Tnidlrecek bazı şeyler söyliyeceğim .. 
Fakat gözleri an1atıJmaz bir haY, • 

retle açılmış. elleri birbirine bitişik 

diz çökmeğe hazır olduğu halde Rozi· 
ta geri geri çekilerek: 

- Papa .. Muhterem peder.. keli -
melerini mırıldandı. 

Papa hiddetinden titredi. O kadar 
uğraşarak hazırladığı plan suya düş· 
müştü. Demek ki Rozita kendisini ta
nımıştı .. 

Genç kız diz çökerek: 
- Hayır • .Aldanmıyorum, muhte

rem peder. Ben sizi bir çok defa ru - , 
hani ayinlerde, Sen Piyer kilisesinde 
gördüm. Evet muhterem peder.. Siz 
Romanın ve dünyanın tek hfı.kimisi -
niz .. Sizi burada görmekliğim kurtu -
Jacağıma bir delildir. 

- Evet yavrum .. Ayağa kalkınız? .• 
- Muhterem peder!" Ben zorla ka· 

çınldım. Beni kocamın, genç kocamm 
kolundan ayırdılar. Ve buraya kadar 
sürüklediler .. Adalet isterim muhte -
rem peder! .. Bana bu evin kapılarınt 
açınız .. Bu iğrenç kadından beni kur -
tarınız.. Kocamı, beni seven Raf aeli 
uamaklrğıma izin veriniz? Siz kendi· 
sini tanırsınız muhterem peder. Hak· , 
kında pek büyük bir takdir . göster - , 
miştiniz. Size en son olarak takdim et
tiği Meryem Ana tablosundan doları 
ne kadar sevinmişti, Huzurunuzdan 
sözlerimi şaşırdığım için kusuruın~ 
bakmayınız .. Yalnız düşündükleriın1 

söylüyorum. Son derce ümitsizim .. fa , 
kat mademki artık sizin yüksek huzu· 
runuzda bulunuyorum. Kurtuldunı , 
demektir. 

Rozita hıçkıra hıçkıra ağlaınaia 
başladı. Borjiya onu pek küçlükle 
dinliyebilmişti. Fakat gözlerini on • 
dan bir türlii ayrıramıyor, yercesina 
bakıyordu. • i 

Hayalinde, genç kızın elbisesJ0 

soydu.. Alnında bir kaç damla ter be-
lirmişti. Eğildi. Rozitanın elini tuttu. 
metin sandığı, fakat her kelimesinde 
\'Ücudunun titrediği bir sesle: · 

- Kalktruz ! Kalkınn:? Sizi aya)( "'; 


