
Fransız Nasyonaİistlerf 
neler istiyorlar ? 

Sovqetlerden ayrılmak, ltall}a 
ve Almanya ite bir /eşmek 

(Yazısı~ inci sayı/ada) 

~- ff• Y ercle ! Karat 
11ıuıııııınııınıınııııııınnıııuııııınııımııııawıııııııııııııııııııuııııcunııınıııunımıııııınım Alman elçisi ve Eden 

ne konuştular? 
Eden lton Ribbentrop'a 

ihtarda mı bulun muş ? 
(Yazısı f incı sahi/ ede) 
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Berlindeki bir gizli toplantıda 
seferberlik hazırlığı konuşuldu 

Bir Fransız gazetecisine göre: 

Almanya harbe Çekoslovakyada 
isyan çıkarmakla başlıyacak 

Fransanın müdtihalsi umuluqor 
~cnebi imtiy.azları-1 
nın son kalesini 

de aldık 
Şark demiryollarının hükumete dev

l'ii teslimi için yapılan hazırlıklar ni
hayet bulmuştur. Bugün filen devrii 
~slim muamelc~ne başlanacaktır. 
llundan sonra Anadolu tarafında ol
duğu gibi Trakyada bulunan dcmir
~Olları dahi devlet idaresine geçmiş 
0Iacaktır. Osmanlı imparatorluğundan 1 

geri kalan ecnebi imtiyazlarının son 
~lesı de düşmüş bulunacaktır. 
liatırlardadır ki Şark demiryolları

lıt a.lmak için hükfunet ile şirket ara
'tıl.da temaslar başlayalı hemen bir iki 
hl olduğu halde son zamanlara kadar 
llı.iiz.akereler bri türlü neticelenmiyor
du. Bunun sebebi işletme hakkını elin-
1!e tutan şirketin dolambaçlı yollardan (Jeneral Göering 
tiderek bu işi bahalıya satmak iste- Berlin, 20 (A.A.) - Havas ajansı. 
~i idi. Şirket imtiyaz müddetinin nın öğrendiğine göre, M. Goeringin 

UZ bıtniectıgitii ııerıye. suruyor, an- ~~~t:u l''aı;.t:mut: guuu Luyıau,.u.a.g.ı "'"'· 

~~ hUkômct şirkete karlı şartlar tek- vet etmiş olduğu mahrem konferans. 
f ettiği takdirde işletme imtiyazını ta 300 kişi hazır bulunmuştur. 

'atrnağa razı olacağını söyliyordu. Dün neşredilmiş olan resmi bir 
t· li'akat Ba:s'Ildırlık Bakanlığı şirke- tebliğde deniliyor ki: 

1.~ takip ettiği uyutma ve avutma po- "Ekonomi alemine mensup 300 ~h-

saat mütemadiyen dört senelik prog. 
ram hakkında konuşmuşlardır.,, 

Deveran eden bir şayiaya göre, iç. 
tima esnasında B. Goering, Alman. 
yada acilen bir sanayi seferberliği 
yapılması lüzumundan bahsetmiştir. 

Bu sözler hazırunda hayret uyan. 
dırmıştrr. 

Söylendiğine göre, B. Goering sana. 
~;cUeri dört senelik programı tatbik 
hususunda göstermekte oldukları ra. 
havetten dolayı muaheze etmiştir. 

GOERINGIN SÖZLERi 
B. Göeringin şu sözleri söylemiş 

olduğu rivayet edilmektedir: 
(Sonu Sa. Sü 5) 
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s SANCAK ~ ~ g 

\ meselesinin J 
j P~~:.s ?n~~:~kere::::.\ 
~ Haıiciye Vekili Tevfik Rüştü Aras~ 
~ Cenevreden Monte Carlo'ya gel -~ 
§ miştir. Rüştü Aras Sancak mese -~ 
% lesi hakkında Fransız devlet adam-~ 
ff larile müzakerelerde bulunmak il -~ 
~zere Parise gelecektir. ~ 
ffiııımıuuıııııııııuıııııııı11111ıııııı11u 1 ııııuııı11 11 ııııuıı 111 ııııııııı~ 

ıtıkasına aldanmadı. Demiryolunu al- siyet n. Hitler ile B. Goeringin etra. ı 
~k için icap eden hazırlıklarda bu- frnda toplanmrşlardır. Ilunlar dört 
IUıduJrtan ~-0nra şirkete karşı kati bir 1 -------------
~\rtı hareket aldı. Bir halde ki Şark 
'.1eıniryoııanru eııerindc tutanı ar bu M ad r ide kat 'i ta a 1 ruz iç in 
jin. mü~kereısinin d8:?a fazla uzatılma 
da imkan bulun.madıgı kanaatine var- A • ı d b k ı • 
r. İptida çok yüksekten tutulan satış S) er yar ) ffi e } yor 
~Jı~~ri birer biııer makul haddine in- . 

ASIM US 
Sonu. Sa. 2 Sii. -1 J 

Bir Sovyet vapurunu yakıp batırdılar 

Güne§ kaleci8"inin bir kurtarı§ı 

Dünkü Jik maçlarında 

Galatasaraq - Güneş 
berabere kaldılar 

Moskova 20 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Gazeteler ~ğıdaki haberi neşret

nıektedir: Bir İspanyol asi kruvazörü 
Sovyet komsomol vapurunu yakmış ve 
batırmışlardır. Tayfanın akibeti belli 
değildir. 

Komsomol vapuru Sovyet Poti lima
nından 5 kanunuevvelde hareket et
mişti. 6909 ton manganez hamulesile 
Ganda gidiyordu. Bu hamule Belçikalı 
Providence firmasına satılmıştı. Mez
ktır firma zamanında vapurların hare
ketinden haberdar edilmiş ve Pa.risteki 
Avrupa bankasından Anvcrs'de Lloyds 
and national Provincial Foreign bank 
vasıtasile bu hamuleye ait bütün ve
saiki almıştı. Bu malm bedeli de mu
kavele ahkamına tevfikan yüzde 80 
tesviye edilmişti. 

(Sonu: Sa. 2 Sü. S) 

""' ,ı ~illeymaniye, Topkapıyı; Beşik-

Bugün 

Türk- Yunan dost
luğunun tarihi 

( Altrncı sayıfamızda) 

taş, Vefayı; lstanbulspor 
Anadoluyu yendi 

Yazısı 3 üncii s3 ıfall).ızda) 

Kitapla1ı okurken 
Ahmet iV uh·p 

(Ü çiincü sayı/ amwl.a) 

lstanbul vilciyet kongresi 
dün sabah açıldı 

lstanbul esash 
yeni baş an 

Vali söylevini veriy<Yf' (Yazısı 3 üncü sayıfamızda) 

Dünlja para meselesi 
Karşısında 

Balkan devletleri 
Klering anlaşmalarından yavaş yavaş 

vaz geçmek lüzumunu gördüler 
Ati.na, 20 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Balkan Antantı devletlerinin mer. 

kez bankaları direktörleri konf er an. 
sınin sonunda bir tebliğ neşretmişler. 
dir. Bu tebliğde deniliyor ki: 

Ruznameye konulan meseleler, di. 
rektörler ve mesai arkadaşları tara. 
frndan mütekabil itimat ile meşbu bir 
hava içinde müzakere edilmiştir. Dört 
direktör, merkez bankalarının faali. 
yeti çer~evesine dahil bulunan bütün 
meseleler üzerinde tamamile muta. 
bık bulunduklarını müşahede etmekle 
bahtiyar olmuşlardır. 

Diğer memleketlerin de iltihak et. 
nıiş olduğu Fiansrz - İngiliz - Ame. 
rikan para anlaşmasmm beynelmilel 
para vaziyetinin düzelmesine doğru 
mühim bir adım teşkil ettiğini" müşa. 
hede eden ve şimdilik buna iltihak et. 
memekle miitees.."ü bulunan dört dL 

Müsabakam.ız 

Funu tanıyor musunuz? 
-19 -

1 

rektör, dünya para vaziyetinin dil. 
zeltilmesi eserine diğer memleketle. 
rin de ve bilhassa Balkan Anta11tı 
memleketlerinin de iltihak edebilme. 
leri için başlıca devletlere ait parala. 
rrn kısa bir atide kati olarak istikrar 
bulmasını temenni ederler. 

Sonu. "n. 2 Sii. 1 i 

(JiinleciK peşinckn: 
Bade harabil Basra 

Bugün artık Mr. Edvard ·wi1u.lsor 
olan eski lngiliz kralı taç ve tahtını 
bırak--madan madam Simpson ile eıı?en
mek çaresi bulunup bulunmadığını çok 
aradı. Fakat bütiin imparatorl1ık gün
lerce bu mesele ile me§gul olduğu, haı: 
de araııan çare bir türlü bulwıamadı. 
CJ.ari71tir ki şimdi bir tak"'lm adamlar 
ç•kıyor, "Bade harcıbil Ba.sra,, kabilin
den olarak kralın hatalı hareket etti
ğinden bahsediyorl,ar. 

Bu. arada Winston Ohurchill şöyle 
demi.ş: 

- J(ral sekizinci Edvard iptida bu 
işi Ba.Jveldl (Baldvin) e açaoak yerde 
bana gelm İ-J olsaydı l;crıd;si ni bu gii.n
k ü vc.z;yete di:şmektcıı kurtarırdım. 

llleselci lngiltcrcd.e tah~a veraset hak
kını haiz olmayan birçok asilzade a:ıe
kr vardır. Bımlard..'m b"ri na 'am 
(Sim'pson) u usul daires~nde ev7d!lık 
alabilirdi. Bunu yapmak i(ıı 7.-raıın 

çıkaraoağı bir ira<le hafi gel :rcli Şim
di madam (S impson) pc'!di7ô bj !11gil
tere, y~hııt lskoçya dil§esi o1ıırdu. 
Arcul:::n üç ay geçtikten sonra kral 
o·ıwılf.ı evlenebilirdi. Bu yolcla b:r ev
lenmeıJc ve Britanyada, ne de dcmüı
yonlarda bir tek ki§"i itiraz eden:e:~di!,, 

llfadem ki Winston Ohurchille seki
zinci Edvardın hem hrallığını muha
faz'J. etmelr, 1zer.ı de istediğ·i kadı.n ile 
evlenebilmesini temin C'!f!emek yo?unı' 
b ·uyordu da ni~n buhran günler:ııde 
l:rala yardım etmedi. Ve neden ck>?ayı 
böyle kıymetli bir akıl hooalrğmı y~p
ma1;, Vn sekizinci Edvardın kendi aya
ğnıa kadar gidip ricada bulunmasını 
bek1edi1 

Hasan Kum~ayı 
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Fransız nasyonalistleri 1 Sabık Kral 

ı • • ) '} Hakkındaki tenkitlerden 

ne er ıslıyor ar e DailyTI=r~:::.~!Viyanamu. 
Sovgetlerden ayrılmak, Alman ve ltalganlarla 
birleşmek, ordunun kuvvetlendirilmesi ve 
kadınların intihabata iştirak ettirilmesi 

Paris, 20 (A.A.) - Fransız sosyal 
partisinin kongresinde söylediği nu -
tukta parti lideri dö Larok bugün par
tinin iki milyon Fransızı aynı ide;ıl için
de ve cumuriyet bayrağı altında kar -
dC§çe birleştirmekte olduğunu ehem -
miyetle kaydetmiş ve Fransanm mazi -
sine sadık kalması lhım geldiğini ve 
vazifesini.o. büyük bir devlet nümunesi 
olduğunu söylemiştir. 

Kongre d? Larok'a itimat ve sa -
dakat beyan eden bir karar suretini ka
bul ettikten sonra dağılmıştır. 

Paris, 20 (.AA.) - Dö Larok'un 
fırkası olan Fransız sosyal fırkası kon
gresinde M. Ybarnegaray, ittifaklar si
yasetine ve Stresa cephesine avdet edil
mcaini iltizam etm!ştir. 

Kongre, bundan sonra bir takrir ka
bul etmiştir. Bunda Fransa - Sovyet 
mlsalmım ibtali ve komünizme karşı mü 
cadeleye girişmesi istenilmektedir. Tak 
rlrde İspanya işlerine kat'iyyen kanşıl
mamam tam bir bit.arafbk mu haf aza e -
dilmesi lüzumundan bahaolunmaktır. 

Takrir, Milletler Cemiyetinin iflas et -
miş oJduğunu ileri sürmekte, Fransanrn 
askeri kuvvetinin yeniden tensikini is -
temekte ve bir Fransız - Alman teş -

riki mesaisini ve İtalya ile mukarene -
ti müsait bir surette derpiş eylemekte
dir. 

Paris, 20 (A.A.) - Fransız sosyal 
fırkası kongresi, reisicumur için nazır
ların tayini emrinde, fesih meselesinde 
ve beyanname neşrinde hakikaten bir 
hakka sahip olmasını istiyen bir fırka 
beyannamesini alkışlarla kabul etmiş -
tir. Bu beyannamede başvekilin umumi 

siyaseti ve mali işleri alakadar eden bü
tün ukudu imzalamağa me<:bur olması 
ve nazırların şahsi idarelerinde mes'ul 
tutulmaları istenilmektedir. 

Beyannamede meb'usan meclisinden 
masarif ihtiyarında ilk teşebbüsü yap
mak hakkının alınması, kadınların in -
tihabata iştiraki, ailece ve mecburi su -
rette rey verilmesi, memurlara grev ve 
koalisyon haklanrun t:ınınmaması, şir -
ketlerde anonimliğin ilgası ve bankacı -
lar sınrfı için bir meclis ihdası da talep 
edilmektedir. Beyanname, korporatizmi 
ve müstemlekat ekonomi siyasetinin tev 
siini iltizam etmektedir. Beyanname, 
ordunun asrileştirilmesini ve Sovyet 
Rusyaya karşı her türlü taahhütten te
berri edilmesini de istemektedir. 

ROMANYANIN 
silahlanması için 

Fransa ile yapdan iktisadi 
inkişafın yardımı olacak 

Paris, 20 (A.A.) - Dün M. Anto -
nesco ~ererine verilen diplomasi gazete
leri ıiyafetinde M. Delbos, bilhassa şu 
sözleri söylemiştir: 

Romaine, M. Antonesco'nun seyahatin
den bahseden yazısında diyor ki: 

Fran~anın Romanyaya Avrupa siya
seti sahasında mesai arkada~ı muame -
lesi yapmakta olduğunu iddia edebili -
riz. iktısadi ve mali meselelerde müza
kere edilmiş ve bunlann inkişafını te -
min ve mübadeleleri teshil etmek için 
ne lazımsa yapılmasına karar verilmiş -
tir. 

habiri yazıyor: 
Sabık kral EdvardJa birlikte VL 

yanada Enzefeltl şatosunda kalan 
Lord Bronlov bu sabah ekspresle Vi. 
yanadan Londraya hareket etti. 

Buı·ad:ı söylendiğine göre, Lord 
Bronlovun Londraya gidişi, Kanter. 
böri baş peskoposunun sabık kralı 

tenkjt eden radyo nutku ile alaka. 
dardır. 

Sabık kral, bilhassa baş peskopo. 
sun nutkunun şu cümlesinden rencide 
olmuştur. 

Baş peskepos demiştir ki: 
"Kendisinin öyle arkadaşları var 

ki ailesinin ~n iyi anane ve insiyakla. 
rına. tamamen ayrı bir yaşayış yolu 
tutmuşlar ve telii.kkileri bambaşka. 

dır.,, 

Viyanada çıkan haberlere göre, 
sabık kral, kardeşi kral altnıcı Cor. 
ca bir mektup yazarak, kendisinin 
artık tenkitlere hedef edilmesine ma. 
ni olmasını istemiştir. Asıl mesele, 
sabrk kralın bugünlı;ü vaziyette bu ten 
kitlere cevap veremiyecek bir mevkide 
olmasıdır. 

Bununla beraber, bu haberler Vi. 
yanadaki İngiliz resmi mahafilince 
teyit edilmemektedir. 

Sabık kral, küçük bir sinir rahat. 
sızhğmdan sonra yeniden iyileşmiş 

ve neşesi yerine gelmiştir. 

Bugün öğleden sonra şato sahibi. 
nin karısı olan Barones Roçild ile 
golf oynamıştır. Kendisi başı açıktı. 

Şatoda hazırlanan yeni odaların 
Madam Simpsona tahsis edileceği şa. 
yiaları doğru değildir. 

Hafta sonunda Roçildler, sabık 

kralı bir gün için ava götürmek isti. 
yorlar." 

Hitler Afgan vezirini 
kabul etti 

Daily Exprcss Berlin muhabiri ya. 
zıyor: 

Hitler, bugün burayı resmen ziya. 
ret etmekte olan Afgan veziri Serdar 
Muhammed Haşim Hanı kabul et. 
miştir. 

Ecnebi imtiyazları
nın son kalesini 

de aldık 

Bor~a umumi katibi 
Kenıal Aıp Öldü 

Şehir meclisi sS" 
bık azasından 1' 
hire borsası unıuıı' 
katibi, emniyet dl' 

(Vstya.nı, 1 incide,) rektörü Salih J{ıll'I 
Bundan sonra iki taraf cm eniştesi !brı 

son anla~malar vukuageldi. Bu itibarla hinı Kemal Alp d' 
Şark demiryollarınm, hem de makul sabah Cerrahp""" 
şartlar dairesinde, satın alınması hü- hastahanesinde ,. 
kfunet için gerçekten büyük bir mu- fa.t etmiştir. 
vaffakiycttir. lbrahim Kemal Alp Cenazesi 
Şark demiryolları idaresi bu hattın bah on birde hastahaneden kaldlf1 

işletme imtiyazını neden dolayı bir lacak, namazı Aksarayda Valde c~ 
türlü elinden çıkarmak istemiyordu. miinde kılındıktan sonra Edirnekııf• 
Çünkü uzunluğu üç yüz on kilometre- şehitliğine gömülecektir. Merhunııı' 
yi bulan bu hattın mülkiyeti tamamen ailesi efradına, emn;yet d'rektörü S9 

devlete ait idi. Bu da en aşağı otuz lih Kılıca beyanı taziyet E:deriz. 
milyon lira bir kıymet demek idi. 
Hattın işletme inıtiyazmı almış olan
ların yaptıkları fedakarlık ise sadece 
bu işe beş, altı milyon liralık bir ser
maye tahsisinden başka bir şey değil
di. Fazla olarak imtiyaz sahipleri hat
tın işlemesi yüzünden on paralık bir 
zarar bile deruhte etmiyeceklerdi. İş
letme inıtiya.zı kendilerine verilirken 
garanti kilometrik esası d.ı kabul edil
mişti: 

Şirketin hasılatı muayyen miktarı 

bulmadığı takdirde aradaki farkı dev
let hazinesi ödeyecekti. 

Sözün kısası Osmaıılı imparatorluğu 
için Şark demiryollarmm inşası had
siz hesapsız bir suiistimal kaynağı idi. 
Bu hat yapılırken müteahhit olan Ba
ron Hirş yalnız kendi hesabına devleti 
iki yüz elli milyon altın frank do
landırdığı gibi hattın işleme işi de 
sonradan yine devlet için gayet ağır 
şartlar ile bir ecnebi şirkete verilmiş 
olduğundan bu zararlı vaziyet böylece 
devam edip gidiyordu. 

Şimdi Şark dem.iryollarının devlet 
idaresine geçmesi ile artık imparator
hık devrinden cumhuriyet idaresine 
miras kalan bu zarar kaynağı da ku
rumuş oluyor. 

Fakat Şark dem.iryollan işletme §ir
ketinin memlekete verdiği zarar yalnız 
altı milyon liralık bir sermaye ile dev
letin otuz milyonluk bir malını kul-
lA---.-a- -••-\.., ___ J·~JV•'2'-ol.• ll0\,,4.ı,"-

ler geçtikçe hattın ve hat levazımının 
yenileştirilmesi lllzım geldiği halde 
bu cihete asla. yanaşmıyordu. Tarif ele
rin tanzim.inde dainıa halkın zararına 
hareket ediliyordu. Şark demiryolları 
devlet idaresine geçince tabii olarak 
bu cihetlerden g~len zararlar da artık 
bertaraf edilmiş olacaktır. Bu suretle 
devlet bitmez tükenmez bir zarardan 
kurtulacak, memleket iktısadiyatı da 
f aydaln.ıiacaktır. 

ASIM US 

Berlinde bir gizli 
toplantı 
(Üsyanı, l incide) 

"Du plan, vatanperverlik vazife:' 
namına herkesin şahsi teşebbüsil111 

hitabetmektedir. Herşcye hakim oıııı 
gayedir. Maksut olan, Almanyayı bB· 
yük bir tecrübeye karşı koyabilece~ 
bir hale getirmektir. Emimame!er11 

nizamnamelerin ehemmiyetleri talİ· 
dir. Mesela, aranızdan biri bana, ıı' 
vasıta He olursa olsun, kauçuk teclB· 
rik etti mi onu her türlü nizamnarııe 
terin, emirnamelerin ahkamından Jllıl· 
af tutarım. Fazla olarak bir de ke~· 
disine prim '\'eririm.,, 

B. Goering, silahlar için lazım olıı~ 
iptidai maddelerin herşeyden eheı' 
miyetli olduğunu da işaret etmiştir· 

n. Goeringin, sözüne son verirkel'' 
İspanya valmyiine de telmihte buluıı· 
muş ve nazi zimamdarlarnun Gener'1 

Frankonun muzaffer oJmasmı iste· 
mekte olduklarım söylemiş olduğ# 
rivayet olun-~::.!ctadır. 

B. Schachtın bu toplantıda haııl' 
bulunmamış olduğu anlaşılmıştır. f9· 
kat yüksek idare amirleri ile dôt1 

senelik plan erkanı harbiyesi ve h3'' 
biye nezaretinin ekonomi şube.3i ntil• 
messilleri içtimada hazırdılar. 

U~DD l\TAıetı-r "'""n ~-·-·----
Paris, 20 (A.A.) - Oeuvr.e~wetC· • 

sinin diplomasi muharriri olan l\fS• 
dam Genevieye Tabouis. Alman si''il 
ve askeri reislerinin geçenlerde _Al· 
manların Çekoslovakyaya yayılmat~: 
rrna müteallik bir plan ihzarıru derPı; 
etmiş olduklarını, istihbaratına atfeıl 
yazmak tadır. 

Madam Tabouis diyor ki: 
Sı.ılhün, hatta hazan kuvvetle, mü -

dafaa edilmesi icap eder. Fransa ile Ro 
manya bunu anlamışlardır. Onlarla be
raber, b3şka milletlerin daha az sulha 
meyyal olduklarını gören sulhu sever 
diğer bir taknn milletler, de yava§ ya -
vaş bu hakikati idrak etmişlerdir. U -
zattığtmız el, crl:ek Clidir, azmin elidir. 

M. Antonesco düıı öğleden sonra ha
va i§leri nazırı M. Cot ile görüşmüş -
tür. 

Fransa ile olan iktısadi münasebet -
}erimizin inkişafı, silahlanmamızı ko -
laylaştırmak gibi ilk bir netice tevlit e
decektir. Hali hazırda teslihat mesele -
leri, diğer meselelerin kaffesinden nıü -
himdir ve bizim başlıca meselemizi teş -

Danzig meselesi ve 
Almanya 

Varşova, 20 (A.A.) - B. Hitler ile Dünya para mese-
B. G~ringin cuma günü Berlinde B. 

"Fakat bu işte doğrudan doğru)1 
değil, Macaristan vasıtasile hare1'e

1 

edilecektir. Almanyanın Çekoslo,·~: 
yada yapacağı işlerin mükaddemesiıt' 
Slovakyadaki Macarların kıyaıtl 
ve isyanı teşkil edecektir. J3ıl• 
nun için Macarlara yardım ıng~· 
sadile Heinlein'in meşhur Alman çe· 
koslovakları Sudetcler harekete geçe· 
cekler ve hemen dahiJi bir harp P8" 
lak verecektir.,, 

Fors~~n ri:aset ~t~ekte olduğ.u lesi kafŞJSIOda 
Danzıgın nazı heyehnı kabul etmış 

ROMANYANIN SiLAHLAN
MASI iÇiN 

Biikreş, 20 (A.A.) - İndependance 

oldukları öğrenilmiştir. 

kil etmektedir. ,. 

Alman elçisile Eden arasında 

Danzigde çıkan nazi gazeteleri bir 
aralık inkitaa. uğramış olan Lehis. 
tan - Danzig müzakerelerinin ayan 

I • 
meclisi reisi B. Greiserın hastalığı yü. 
zünden kesilmiş olduğunu temin et. 
mektedfrler. Neler gôrlşlldi? 

Madride kat'i 
/ngi.liz Hariciye Nazırı Von Ribbentrop'a 

ihtarda mı bulunmuş? 
taarruz 

(Üstyrını, 1 incide,) 

Lond.ra 20 (A.A.) - Alma.n elçisi 
Von Ribbentrobun dün Almanyaya 
gitmeden Edene yaptığı ziyarete bazı 
gazeteler tarafından ehemmiyet atf
edilmiş olması İngiliz diplomatik ma
lıafilinde hayretle karşılanmıştır. 

Bu mahafilde tasrih olunduğuna 
göre, Berlinde Hariciye bakanlığında 
konuşmalar yapacak olan Alınan el
çisinin harici siyasete ait bazı noktai 
nazarlar hakkında İngiliz hattı hare
ketini öğrenmek istemesi kadar tabii 
bir şey olamaz. 

Eden lngilterenin gerek İspanyol 
meselesi gerek Avrupa taahhütler i 
hakkında Avam Kamarasında olduğu 
gibi Bradford'daki aleni beyanatmı 

A1ma.n clgisine tekit etmekten hali 
kalmamıştır. 

Diğer taraftan Alınan mahafili de 
mezkiı.r ziyareti aynı surette tefsir et
mekte ve Edenin İspanyaya gönüllü 
gönderilmesi meselesinin halline lngil-

tere tn.rafmdan büyük bir ehemmiyet 
verildiğini kaydetmektedir. 

Şimdiye kadar malum olduğu Uz.ere 

Sala,ınank 20 (A.A.) - Radyodan 
verilen bir tebl:ğde Frankonun tayya
leri Alicanete Um.anını ve iki Sovyet 
ticaret gemisini bombardıman etmiş

ademi müdahale komitesindeki Alman !erdir. 
heyeti gönüllü meselesini bilvasıta 
müdahale gibi daha geniş olan diğer MADR!TE TAARRUZ HAZIRLAIYOR 
meseleye bağlı tutmuş ve butı.lardan Madrit 20 (A.A.) - Bu hafta mü
birinin diğerlerinden ayrı olarak hal- him muharebelerle geçmiştir. Bu mu
lcdilınemesi hususunda ısrar etmiştir. harcbeler Fra.nkonun yakında Madri-

Gerek İngiliz gerek Alınan mahaf i- tin şimal ve şimali garbisindcn kati 1 

!inde Edenin Alman elçisine ihtaratta bir hücumda bulunacağını gösternıek
bulunmuş olduğu tekzip edilmektedir. tedir. 

Çinde a.s;ıerıe çarpışma~ 
lar oluyor 

Nankin, 20 (A.A.) - Reuter: Şen -
si'de asilere karşı tedip hareketi tek -
rar başlamış ve hükOmet kıtaatının bil
dirdiğine göre, Sianfu'nun elli mil şar -
kında bulunan Havasien mevkii şiddetli 
bir müsademeden sonra işgal olunmuş -
tur. 

Düşman Koronya yolunu kesmek 
üzere kendisine blr gedik açmağa bey
hude yere uğraşmıştır. Bu noktalarda 
asilerin 1500 ve hükfimetçilerin de 
500 ölü verdikleri tahmin ediliyor. 
Düşm:ınm sene b&.şmdan evvel bek

lenen kati taarruzu ancak Franko tak
viye kıtaatı afabildiği takdirde miim-ı 
kün olabilecektir. Madrit civarında 

mühim kıtaatın tahag~ut ettiği haber-ı 
leri bu faraziyeyi teyit eylemektedir .. 

(Vstyanı, 1 incide,) 

Direktörler, altın kıymetinin yük 
selmesi neticesi olarak başlıca ihraç 
maddelerine ait fiatların mühim su. 
rette düşmüş olduğunu kendi milli e. 
konomileri bakımından müşahede et. 
mişler ve birçok memleketlerin para 
kıymetlerini biribirine uydurmaları 

hare!ietini, gerginliğin izalesi ve ted. 
rici bir surette mübadele serbestisine 
avdet tedbirlerinin takip etmesi la. 
zım gel~iği neticesine varmışlardır. 

Bilhassa paralarının kıymetini bi. 
ribirine uyduran memleketler için 
mümkün mertebe tahdidat sistemini 
terkederek kleringten tedricen vaz 
geçmelerinin ve hiç değilse bunun da. 
ha supl bir hale getirilmesi lüzumunu 
görmüşlerdir. 

Direktörler, altın mfüyasma mil. 
tcallik olan harici borçların tanzimini 
temenni ederler. 

Muharrir, Alman makamatıııııl' 
Fransanın müdahalesi ihtimali nisbl' 
tinin yüzde elli beş olduğunu tahıt1jll 
eylemekte olduklarından bahse~·I" 
mektedir. 
iSPANYADA ALMAN GENERAV' 

LERI ÇALIŞIYOR 
Madam Tabouis, bundan başka I~ 

panyadaki Alman generalleri ile es; 
lanjistler arasında ciddi ihtilaf)' 
zuhur etmiş olduğunu da haber ~e'' 
mektedir. . 

İspanyol generallerinin m(?mrı11ıt1' 
yetsizliklerinin günden güne art~~; 
ta olduğu söylenmektedir. Sebeb~ jJI 

bunların yerine Alman generaııerııt 
getirilmiş o l masıdır. ""' 
~~~~~~~~~------

Zefze"e 
Bir ~ehri harabetli " ·ıe 
Ncvyork, 20 (A.A.) - Radyo \ 

alınan b:r habere göre merkezi Arflc:~e 
k:ıda S:ın Salvador şehri bir zelzele 

Döıi merkez bankası nezdinde Bal. 
kan Antantı memleketierhıin ekono. 
misi ve mali vaziyetlerinin tetkikile 
muvazzaf şubeler teşkil olunacaktır. 
Bu şubeler, dört memleket arasında _h_ar_a_p_o_ım_u_ş_tu_r_. ______ __/ 

esasen mevcut <'.konomik mür.a!:::h:ıtın 

inkişafına medar olacak bütün n!1. 
kamları da tetkik edeceklerdir. 

Nihayet dört direktör, beynelmilel 
tediyat banknsmda müşterek faaliyet. 
te bulunmaları hususunu da derp!~ 
etmişlerdir. Ilu maksatla Ilafüan an. 
tanfınm mezkur beynelmilel kınka. 
nın ld re meclisinde temsil edilmesi 

şayanı ar:.:udur. 
IJ,1d!{AClLAR ŞEI!EF/;\'C 

ZiYAFET VERiLDi . t9~ 
Atina, 23 (Hususi) - Yunaııi.S 111 

ihraç bankası direictörü dün :ıli?~oıl• 
Balkan bar.1mcılık kongrc.:;ine i;:tı~~· 
den Balkan devletleri ihraç b.'111 (~ı 
ları direktörleri şerefine bir zi)'3 

vermiştir. 
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Geceler ve Gölgeler 
Son çıkan bir kitabını tenkit Ş h • · ı · k 
eden Ahmet Muhip şöyle diyor~ •• e 1re1 1 

G.. 1 b·ı k . . d ki mutehassısı uze yaza ı me ıçın yaz ı arımızın 
• v k . Bugün imar işleri direk-

bır çogunu ateşe atmak udretıne törü ile Ankraga gidıyor 
malik olabilmeliyiz Şehircilik uzmanı M. Prost yanında 

belediye imar işleri direktörü Bay Ziya 
oldu~u halde bugün Ankaraya gidecek-Bu hafta okuduğum kitaplar arasın

da "Geceler ve gölgeler,, (1) adlı bir 
de şiir kitabı var. Ta.nnunamış bir im
za. ta.sıyan bu küçük kitap aklıma ge
tirdi: Bundan iki sene önce. üstat 
Aka.gündüzün Ulus gazetesinde adıma 
bir açık mektubu çıkmıştı : Şair Cur-ı 
natası admı t.qryan bu güz.el yazısın
da. bay ,A.kagUndüz, Türkiyede, genç 
şair bollıJğunda.n bahsediyor. Ama bir 
§ikiyet olarak değil, bir memnunluk 
içinde, ve §8.hsıma iltifat ederek, bana. 
diyordu ki: Ben ve benim gibi arka
dqlanm onlara önayak olmaktan bık
mamalıyız. Sevinerek ve hüsnUniyetle 
onlan karşıla.yahm, guetelerde, mec
mualarda onlardan cömertce bahsede
lim. 

Onun bu öğüdilnU, sayıf alarmı fikir 
ve sanat hareketlerine en geniş im.kin 
da ve memnuniyetle açan Hakimiyeti 
Milllyede zaten biz az çok tatbik et
mekte idik. Netekim, g:ı.retenin o za
man.ki kolleksiyonlarmı karıştıranlar, 
şair Behçet Kemal ile birlikte, bu genç 
pirler hakkında sık sık ve iyi niyet
lerle yazdığımız yazıları görebilirler. 

Demiyorum ki, bu şiir kitapçıkları, 
blr risale ve b:-oşürler, güzel şiirler 
ve yazılarla. doluydu. 
Hayır! ''Gli7.el,, i nadiren buluyorduk 

\"e o da., keçi boynuzunun bir damla
cık balı gibi posa içinde kaybolup gi
diyordu. Gitsin. Fakat bnl tadını bı
rakıyordu. 

Diyeceğim, ben işte, H. Pala. Teo
ma.nın "Geceler ve Gölgeler,, ini oku
yunca, kalemi bu niyetle ve bu dü-
""" .. •~\,.... &..,; ........ ....__ _ -·--~·--. 

,... ___ , __ 
•.tı•s(il.geler, hiç de fena bir eser d~l 

diye yazacaktım. Genç ııair duygula
l'mda samimi Hele filan şiirini pek 
beğendim. Yedi yedi ve altı beş vezin
lerini, üstat sayılan birçok şairlerimiz 
kadar iyi kullanıyor. Yalnız filAn mıs
raı şöyle söylemeseydi, böyle söyle
Beycli ! Filin kafiye gitmiyor ve filan 
?nısrada bir hece eksik; daha titiz ol
sa! Da.ha çalışsa.! ve netice: Pala Teo
ınan kendisinden gUzel ve olgun eser
ler beklediğim.iz bir kıymettir .. vesa
ire .. Bu değil mi? •. 

Fakat şeytan aklımı çeldi; görün
mez bir rüzgar kitabın sayıfalarmı ka
padı ve! - Sen, dedi şeytan, bu kitabı 
beğenmedin! Neye bunu açıkça söyle
tniyorsun? Dilnyada doğru söylemek
ten güzel ve mert bir hareket mi olur? 

Söyle ki, Pala Teoman'm "Geceler 
Ve Gölgeler,, 1 sana yeni bir şey getir
llıedi. Kelimenin tam manasile, gil7.el 
diyebileceğin, hiç değilse kusursuz bu
lacağın tek bir manzume, hatta beyit, 
hatta nusra.a. tesadüf edemedin! Sen 
ki, büluğ çağmdanberi, yıllar, uykular, 
11Jhhat, göz nuru ve nihayet para ka
ıanma fırsatları harcamıagm. Sen ki, 
böylece bir baltaya sap olamayacak 
hale gelmişsin kalemden ümidi kesti
& gün.. - Nurullah Ataç'm ''Acı ha
kikat,, yazısını gözlerin yqararak 
0kumalıydrn. Böyle ömrün gid"yorken 
aen, clindeki bir avuç şiiri bile, yani 
ltendi şiirlerini, beğenmiyorsun; ku-
8Ursuz ve güzel bulmuyorsun.. Hatta 
0niann birçoğundan utanmıyor mu-
8Uıı? Daha iyilerini yazabileceğinden, 
Sanatta istediğin şeyi yapabileceğin
den şüphede değil misin? Böyle ise, 
llas11 olur da, güzel bulmndığm bir §C

~? gilzel dersin. Beğenmedm beğen
dıın dersin ? 

Genç Rairden umduğumuzu söyleye
~ktik değil mi? Ummak! Bu elbet 
!U~1 geydir. Ümitsiz yaşanmaz! Yal
b 12 onu, önünde beş parmağını açan 
ir avucun f alile karıştırmamak ge
~· U~k, falcılık olmamalı. Bir 

l. anın olurken ancak falı söylenebi
tr?. 

yarın, bilinmez ·bir hızla, mükemmel 
şiire vanvermiş görülür. Böyle bir şey 
olunca, bugün onu beğenmemiş olman
dan değil ama, beğendiğinden utanır
sın. Hem, güzel eser suyun yüzünde 
durandrr. O bulanmaz; o kendini zorla 
kabul ettirendir; hava gibi, güneş ışı
ğı gibi, ses gibi. 

Binaenaleyh sanatın sa.bici istida
dını tqıyan için beğenilmek muhtaç 
olunmaz bir keyfiyet, beğenilmemek 

ehemmiyet verilmez bir nesnedir. 
Başkasının dudak bükmesi veya alkış 
tutuşu, yaratıcıyı"yolundan mı alıko
yar sanarsm, yahut kendi ihtirasının 

kuvvetinden daha hızla onu teşci mi 
eder? 

Sa.mimi ol ve de ki: 
Genç Pala Teomanımız "Geceler ve 

Gölgeler,, adlı eserini beğenmedim 

İçinde "Gemi,, gibi "Kadın,, gibi ken
disini okutabilen - bunu yapmak da 
mühim bir iştir! - Şiirlere rağmen 

"Geceler ve Gölgeler,, güzel yazabil
mek için yırtılıp atılmak, yahut bakıl· 
mak llzım gelen nazmıla.rdır. O arka
daş bu hakikatı kavrarsa ne iyi. Ya 
yazmaz, şiiri bırakır. Ya güzel yazar. 
Her iki cihetten de sana borçlu olması 
Ilzımdır. O genç arkadaşın, sana kız
mayacağını, gücenmeyeceğini, hatta 
senin bu samimiyetini seveceğini uma
nm. Bir gün senin karşına hakiki 
şiirle çıkagelip, sana şöyle demeyece
ğini ne bilirsin: 

"Haklı imişsin, arkadaşım! Ben o 
umanlar daha "Yedi yedi,, "Altı beş,, 
kalıpları içinden bile çıkamamıştım. 
'.)'iU U~C.K UU UC.LU\..""& baJUHliJ.U. ıı.ıt:gta 

az bilgi, az görgü vıe az emekle olmaz. 
DlI§ bu iş! Ölesiye çalıştan. Seneler 
verdim. İşte bunun mahsulü! Gli7.el 
şiirler! 

~üyordwn da, neydi o zaman. 
Geceler ve Gölgeleri neşrettiğim za. 
man ! Yahu, kafiye yapmak isterdim 
kafiye zevkinden mahrumdum. - Şiir
de kafiye diye bir zaruret bile yok
muş. - Kelimelerin de insanlar gibi 
seven, nefret eden, ağlayan, gülen 
şahsiyeti olduğunu bilmezdim. Ve şi
irin, dilin imkanile, şahsiyetin (duy
gu, zeka, görü§ tarzı) run sonsuz mü
cadelesi neticesi bir ebedi mütareke 
ile varılan mükemmeliyet olduğunu 
bilme?.d.im. 

Lisanla şahsiyetin imtizacından do
ğan bu ~mariyi knvram1?nakla be
raber kulak nedir, hançere ve ses ne
dir bilıne?.d.im. Sanırdnn ki her sanat
kar, içinden ne geçerse, aklına ve di
line ne geliverirse apac:;ık veya müb
hem onu ifade eder. Halbuki, hiçbir 
sanatkar öz duygusile eserini tıpatıp 
vücuda getirememiştir. 

Hatta sarf ve nahvim bozuktu. En 
mühimi, maksatsız ve manasız ynza.r-

tir. 
M. Prost birkaç zamandanberi yap

tığı tetkikatını İç işleri bakanlığile Na
fia b:ıkanhğına bildirecektir. 

Plan işinde imar direktörlüğü ile ko
nuşarak son şekilleri tesbit edecek ve 
şehrimize döndükten sonra planı hazır
lıyacaktrr. 

Prostun bu çalışması bir ay kadar 
sürecektir. 

Şark Demiryolları 

1 eseliüm muamelesine 
bugün başlanıyor 

İki gün kadar evvel gazetemizde ha
ber verdiğimiz gibi Ankarada cereyan 
eden müzakerelerden sonra hükumeti -
miz tarafından satın alınan Şark De -
miryollarının teslim muamelesine bu -
günden itibaren başlanacaktır. Teslim 
işi için Devlet Demiryolları umum mil -
dür muavini Hidayetin reisliği altında 
bir heyet şehrimize gclmiJ bulunmak -
tadır.Haber aldığımıza göre tesellüm mu 
amelesi bir hafta içinde sür'atle bitirile
cek ve yeni senenin ilk gününden itiba
ren hat Devlet Demiryolları idaresi ta -
rafından işletilecektir. Bununla bera -
ber ilk defa haber verdiğimiz gibi Şark 
Demiryolları bugünden itibaren hükil -
mete geçmiı sayılmamaktadır. 

Bari radyosunda TUrk 
geceleri 

ı~~ı,.~-ı ........ R::ıri radvn ist:uıynnun11n 
2 ikinci.kanundan itibaren her hafta sa
lı, perşembe, cumartesi günleri İtalya 

saati ile 18,50 den 19 a kadar orta dal
gada 283.3 metre, kısa dalgada 31,13 
metre üzerinden Türk nerşiyatı yapma· 
ğa karar verdiğini haber aldık. 

S:ıh akşamları kültürel ve edebi mü
sahabeler yapılacak, perşembe akşam -
lan Türk musikisine tahsis edilecek ve 
cumartesi akşamları Türkiye ve İtalya
yı alakalandıran mevzular etrafında bül 
ten okunacaktır. 

dmı. Tabiat. cemiyet ve cemiyette in- ı t ,_ d 1 · - nsan b1t man oıur için e ııç 
sanın yaptığı tekamüllcr karşısmd:ı. ii~ihnez. 
vuzuhunu bulmamış b1r kafadan, in- _ Vşüyorsan gel eve gidelim, kar-ı-
sanı sevmemiş bir yür~ktcn büyük ~ 

t 
C'lfllm. 

şeyler çıkabilir sanırdım. nsa.nı insan _______________ ı 

eden sanatın, eski Yunan sitesi gibi let, bir beraberlik. bir kurtuluş, bir 1 

güneş altında. bir ı:adeliktef'. ve vuzuh- hürriyet hissi o!duğunu. "Güzellik,. ! 
tan ibaret olduğunu bilmezdim. Şiirin idesinin bir fa;daya \ardığmı ve insa-j 
"Su~adım,, sözUndeki tnbiiliğile varoı- 1 nı insan et ti!';rini b ilme7.dim. . 
duğunu bilmc?.d.im. Sanntm insanlara. Fnknt, bunları bir kere öğreninCl',, 
yeni bir şey söylemek, bir ifşa yap- sanat eseri verebilmek ne güç, ne güç, 1 
mak bir doğru, iyi ve güzel yol gföter. bir bilsen! .. ,, 1 
mek olduğunu, \'e "Güzel,, in bir fazi-1 Ahmet Muhip 1 
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Hıç olmazsa bir lamoa 

llstanbul vi ciyet kongresi 
dün sabah açıldı 

Vali şehir dahilinde yav1tacak işler hakkında 
izahat verdi 

lstanbul esash 
yeni baş 'an 

bir şekilde 
kuruluyor 

Ka::a mümessilleri ve dinkyicı~ 

Cumhuriyet Halk Partisi lstanbul 
Vilayet kongresi dün sabah saat onda 
Parti Vilayet merkezinde toplanmış. 
tır. Kongrede genel idare heyeti na . 
mına Kocaeli saylavı Hasan Hayri He 
bazı saylavlar, kazalardan gelen 
mümessillerle Viliyct, Delediye erkft. 
nı, Şehir mecl: · azaları n Partiye 
mensup blr!:ok yüksek ve tanınmış ze. 
vat hazır bt~knmuştur. 

Sa.at tam onda Yali ve Delediye re. 
i.cıl ve 'Parti Ha:;>•i1lnı B. Muhittin üs. 
tündağ kürsüyr : karak: 

- Ekseri;.et vardır. Kongreyi açı. 
yorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile 
selamlar, kongreye murnffakiyetler 
dilerim. Demişttr. 

Bundan sonra kongre için iki reis 
ile iki kfltibin ı::eçilmesini teklif etmiş 
işari reyle birinci reisliğe belediye su. 
lar müdürü B. Ziya Erdem, ~kinci re. 
isliğe B. Refik Ahmet Sevengil ; ka. 
tipliklere bele~iye teftiş heyeti reisi 
B. Te\'fik Jras, avukat B. Meki Hik. 
met seçilmişlerdir. 

Müteakiben l:atiplerden l\leki ilik. 
met ve Parti ,·ilayet idare heyeti aza. 
sından B. Ne :=' Serdengeçti Genel 
~ekreterWin gerc!gesini ve s onra 11. 
yönkurulun 9:!- - 936 seneleri ~alış_ 
.?ı:ı raı:orunu okumuşlardır. 

Yetmiş sayıfayı tutan raporun o. 
kunması bir saat sürmüştür. Rapor. 
da Halke,..ıeri, spor ve gen!:lik kurum. 
)arı, kültür i şleri, belediye, sıhha4, 

hayır, ziraat işleri ayrı ayrı fasıllar 
halinde gösterilmiştir. 

Rapora göre; İstanbul bölgesinde. 
ki ka) ıtlı ,·e faal sporcu sayısı 682:> 
kişidir. Son iki yıl içinde 104,1 yeri: 
ve lSl ecnebilerle olmak üzere 1227 
müsabaka yapılmıştır. 

Anadolu y:!kasında ve miinhasır:uı 
su sporlarile u ~racan su sporları klü. 
hJ ile dağcılık l>Jübii c e ynl.ında Türli 
spor kurumuna alınacaktır. 

YAPILACAJ: YENi MEl(TEPLBU 

Nişantaşmta kız ortaokulu arka. 
sında, dört , : r.cdc tamamlanmak üze. 
re yeni bir k·z ortaokul binası inşa. 

sına ha~lann~n'< iil::!rec!ir. 

Yeniden açılması Bakanlığa teklif 
edilecek ortaokullar şunlardır: 

1 - Beylerbeyi sarayı yanındaki 

eski ihtiyat zabit okulu binasında 

Beylerbeyi ortaokulu. 
2 - Ilalta limanındaki yalıya E. 

mirgan ortaokulunun nakli suretile 
bu okulun, Boğazın ihtiyacını karşıla. 
ya bilecek ı:;ekilde te~kil:ı tını genişlet. 

mek. 

3 - Ileşiktnşta bir ortaokul açıl. 
masr. 

4 - Tak~imde ~ enıde:t bir orfaokul 
açılm.•:ır 

5 - E~ki l\lerca:ı idadisi binasının 
tamirile Süleymaniye ortaokulunun 
buraya nakli. 

6 - Küçükmustafapnşada Ye~il.m. 

pıda yeniden bir ortaokul, Eminönün. 
de bir gündüz kız sanat okulu açıl. 
ması. 

NE KADAR KALDIRlıll 

YAPILDI? 

iki sene zarfında ~chrin merkezin. 
de 1729:l metre murabbaı parke kal. 
dırım, 31413 metre murabbaı adi kal. 
dırım in5:ı edilmiş. 10200 metre mu. 
rabhaı parke kaldırım tamir olunmuş 
tur. 

193:> senesi bidayetinden bugüne 
kadar belediyeler hududu dahilinde 
16743 metre mikap tesviei türabiye, 
l::!l.'3tl metre murabbaı adi kaldırım, 
21003 metre murabbaı pnrke kaldırım. 
5:3i:> metre murnbbaı adi şoS<', 25260 
metre murabbaı beton şose, 62521 
metre murabbaı katranlı şo~e, 1{)13 
metre mt:rabbaı beton trotU\-ar, 1609 
metre tul beton trotuvar Bordürü in. 
şa edilmiştir. 

Keza 97707 metre murabbaı adi kal. 
dırım. 4~29 metre murabbaı parke 
ka!dırım tar.ıir olur:r.ı:.:ş ve ı:;~38!.) met 
re rnurnhhaı c::-ırc l•"franlanmı-:ı; ,.e 
i:"ıSO r.l ~tre mura ~il:u asfalt ":>Se, 
306S:J m"tr~ murnbbı adi ~02e t::rr.ir 
ohınmu~tur. 

lki sene iı'incle 92Gl metre tulünde 
mecr:ı y apı'mı-ı, ;:.:G noetrc n .unlu. 
ı'tuncb mn('ra ~amir edilmi ... tir. 

DICBR J"APIT.AN iŞLER 

Taksim me) danında yer altında bir 
hela ) apıimas ı için projeler hazı: lan. 
maktadır. Şeb rin çliµJerini sıhhi l.;ir 
tarzda toplamak ve kamyonlarla se,·. 
!\etmek için muhte:ıf semtlerde ynpı. 

1 lacak ~ö;> is tas) onlarının projeleıi 
hazırlnnmış olup derde ~ti inşadır. 

Bunlard:ın Unbpanındaki i!;mal o. 
lunmuştur . 

.:vet, şüphesiz, H. Pala Teoman da. 
genç gibi bir istidattrr. Ve belki 

\1: (1? Şairi 11. Pala Teoman : Na.}iri: 
'fl.1:ıt kütüphane8i 41 aayıfa 25 kuruıtl 

Boyoğlu11.da Ingiliz scfaretin:n arl~ındaıı Aynalı 

çeşmeye giden bir yol uardır ki bu yol geceleri ç.olc h."(J,
ranktlıkttr. Hel.e çam1trlıt havalarda bıı 1cap1:aranlılc Jıol
d:ın geçmek fed.aliide gii-çtür. füş gcoc?cri burnrlan gelip 
geçmek mecburiyetinde kalan yolcular §imdilik yol iix-

rinc l>ir te k lamba o's· n kcnmas:m Ec'cd "yc-le ı di 1emc~·· 
tooirlcr. Bıı ha 1i bize bi'd"rc ı ol.- 1-. c 'ar r.ı ~ n d:'c.';lcrı 
biz:m de c·:; .. ;· :::~rr. r 1C ,... • 1 Tıcr7!a1de u I l.c.m.:Uc 
yola br Uir.Wa Tvovaca!J .ı mı rı::. 

Yalımda Şehzadebaşında konser. 
,·atuvar inşasına başlanacaktır. 

itti ~~ne 2'~"lrfında vilayet yolu ola. 
r:ık 1169:>2 ki!or.t ::!trc rol t~mir edil. 

(Lütfen, sayfayı çeviriniz) 
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Karanlıkta Tanışanlar ( 
~umııııuıııııııııuuuıııııııuııııııııııııı•ıııııı 111111mııı. ı Anlatan V i r GÜ l uııımı~ 

Birdenbire yarundaki genç kıza doğ
ru eğildi: 

- . Ben sinemaya bir tesadüf eseri o
larak girmiştim, dedi. Maksadım bir 
saat geçirmekti. Fakat, şimdi sizin ya -
nmrza oturmuş bulunuyorum. Maale -
sef daha fazla kalamıyacağım. Babam 
çok sert bir adamdır. Vaktinde evde 
bulunmahyrm ... Şimdi sizden tekrar bu
luşmamızı istiyorum. 

O akpmki dokuz buçuk seansı için 
ayni sinem.ada buluşmak üzere sözleş
tiler. 

Bekliyordu. Fakat neyi ve kimi? 
Kimi beklediğini biliyordu: Biraz 

evvel ayni sinemada tanıştıkları ve is -
mini öğrendiği kadını. Fakat ''neyi?,, 
sualine cevap veremiyordu. Çünkü si -
nemanın yarı karanlrğında yanındaki 

kadının ancak san saçlt olduğunu far -
ketmişti. Bir de, gözlerinin parladığını 

görmüştü ... Şimdi nasıl tanıyacaktı? 

Gözleri etrafta dolaşırken bir şey a
rıyordu. Fakat bildiği ve tanıdığı biri -
sini değil, kendisine dikkatle bakan bi
risini. 

Lik maçlarının dünkü neticesi 

Galatasaray - Güneş takımları 
kaldılar 1K1 berabere 

Genç adam koltuğundan kalktı. So
nunu bekliyemiyeceği filme son bir de
fa daha baktı. Sonra genç kızrn uzat -
tığı eli sıkarak kırmızı ışığın yandığı 

yere doğru ilerledi. 

Aklmdan: "o da etrafına göz gezdi- -:================:::
rir ve beni görünce ileri doğru bir ha -

Şimdi aklından başka bir film geçi -
yordu: 

Sinemaya altı buçukta girmişti. Film 
başlamıştı. Onu bir genç kızın yanına 
oturtmuşlardı. Altı buçuğu beş geçe, 
bir münasebetle, yanındaki bayanla ilk 
muhavereyi ediyordu. Yediye çeyrek 
kala dostlukları, gülüp söylemeğe ka -
dar varmıştı. Ondan sonra biraz sus -
muşlar ve filmi seyretmeğe dalmışlar

dı. 

Yediden yedi buçuğa kadar yine ya
va1 sesle konuşmağa başlamışlardı. 

Bu yanm saatin ilk on beş dakika -
amda genç kız, son on beş dakikasında 
da genç erkek, o filmin kalplerinde u -
yandırdığı hatıralarla, maceralarını an
latmışlardı. 

En son anlatanın genç erkek olması 
iyi olmuştu. Çünkü, gözü kolundaki sa
ate gidip yedi buçuğa yaklaştığını gö
rünce hikayesini kısa kesmi§ ve yedi 
buçuğa bir kala bayandan müsaade ve 
randevu alarak ayrrlmrştı .. 

• • • 
Saat dokuz. Ayni sinemanın bekle -

mc salonu. Orada buluşmağa söz ver -
mişlerdi. 

ilk gelen, tabii, erkek oldu. 
Salonda bek1iyenler çoktu. Bir yan

dan da doluyordu. Bazıları biribirlerile 
konuşuyor, bazıları tek ba§ma bir aşağı 
bir yukarı dolaşıyordu. 

O da böyle dolaşanlardı. O da bil -
tün o "bekliyenler,, gibi gözleri kapr • 
da, etrafta, köşede dolaşıyordu. 

miş, bu tabirat için bir milyon dok. 
san beş bin yedi yüz yirmi sekiz lira 
harcanmıştır. Halen 25612 kilometre 

yol tamir edilmektedir. 

4GAÇ DIKILJJfESlNE EHEMMiYET 
VERiLiYOR. 

Vilayette ağaç dikilmesine çok e. 
hemmiyetle çalışılmaktadır. 

935 yılında merkez ve kazalarda 
87788 meyvalı ve 52527 meyvasız ağaç 
dikilmiştir. 936 yılında da 73236 mey. 
vah ve 41738 meyvasız fidan dikilmiş 
ve bundan başka da .935 yılında 42444, 
936 yılında da 20000 dut fidanı dikil. 

mıştır. 

Ev-k.af idaresi iki sene zarfında 12 
büyiik camii esaslı surette tamir et. 
tirmiştir. 

Heybeliadada yeniden bir cami ya. 
pılmıştrr.,, 

Bu rapor okunduktan sonra ve 
Partini Umumi Reisi Ata.türke, Umu. 
mi Rt!is Vekili Başbakan İsmet İnö. 
nüne, Parti Genel Sekreteri ve Dahi. 
liye Vekili Şükrü Kayaya tazim tel. 
grafJarı çekilmesi alkışlarla kabul e. 
diJmiştir. 

On daikalık bir fasıladan sonra B. 
Muhittin Üstündağ bir söylevde bu. 
lunmuştur. 

J' 'ALJNIN NUTKU 
Vali bu söyle,;nde ezcümle şöyle 

demiştir: 

- Her şeyden evvel tst.anbulun 

.................................................. ; 
Parasız muaqene ~:. 

kuponu 
Husust dol<torumuz Pazartesi S 

gUnleri saat on beş buçuktan yirmiye~ 
kadar gazetemiz idarehanesinde eui 

Smartesi ı;Unlerl de saat 14 ten 19 a~ 
t;aaar L!Jell Tayyare apartrmanle..rıS 
founcl daire üç numara.da daima oku~ 
~cularrımzı y~di kupon muknbiltnde; 
:kabul eder. i .................................................. 

reket yapar, gülümser, ben de tanırım,, 
diyordu. 

Fakat, bakalım o da kendisini tanı
yacak mıydı? Bilakis, o, görüştükleri 

zaman belki hiç başını kendisine çevir
memiş, yalnız aynhrken bakmıştı. 

Bu, sinemada tanışılan birisini son -
radan hatırlamak için kafi mi idi? 

Bu düşüncelerde iken kapıdan içeri 
sarı sa~lı bir kadının girdiğini gördü. 
İçinden bir ses : ''o !" dedi. 

Bu, ayni zamanda onu gayri ihtiya
ri ilerilemeğe sevkeden bir emir oldu. 
Gözlerini ona dikerek bir iki adım at
tı. 

Yanılmamıştı. Genç kadın da, ev -
vela şaşkınlıkla etrafına bakindıktan 

sonra ona doğru ilerlemeğe başlamıştı . 

Demek ki bu o idi! 

Artık ikisi de biribirlerine doğru e -
min adımlarla yaklaşıyorlardı. Daha 
fazla yaklaşınca gülüştüler. Sonra bi -
ribirlerine ellerini uzatarak .. bonsu -
var!" dediler. 

Fakat ''bonsuvar,, lardan sonra ila
ve edilen isimler yanlıştı! Kadın da er
keğe, erkek de kadına başka isimlerle 
hitap etmişlerdi. 

O zaman yanıldıklarını anladılar: 
Sarı saçlı kadın bu sinemaya bu ak

şam ilk defa geliyordu, yani, öteki san 
saçlı kadın değildi. Erkek de yeni ge -
len sarı saçlı kadının bir gece önce bir 
tiyatroda, yine böyle karanlıkta tam~ -

tığı erkek değildi. 
Fakat, ikisi de karanlıkta tanışan -

}ardı ve asıl beklediklerinin yerine geç
tiler! 

yeniden tanzimi ve bütün medeni ih. 
tiyaçlara en uygun cevap verecek 
yolda kurulması büyük bir zaruret 
haliınde karşımıza dikilmektedir. Şe. 
hir kurmak ve tanzim etmek demek 
elbette ki ilk hamlede plan demektir. 
İtiraf etmek gerektir ki planın tanzL 
mi biraz geç kalmıştır. Fakat bu pek 
sebepsiz değildir. Bundan on iki se.. 
ne evvel hayli masraf ihtiyarile alet. 
acele bir plan yapılmıştı. Maalesef 
bunun hiç bir değeri olmadığı anla. 
ştldı. 

İstanbul gibi birçok büyük mede. 
niyetlerin doğumuna beşik ve teka. 
mülüne sahne olarak bunlardan kaL 
ma büyük kıymette abideleri kucağın. 
da taşıyan, dört tara.fa gelişigüzel ya. 
yılan, tabiatın en zengin ve en güzel 
tezahüratına sahne ve coğrafi ebem. 
miyeti çok büyiik olan bir şehiri fen. 
nin ve sanatin olgun şekillerinde ta.n. 
zim etmek çok yüksek liyakat ve tec. 
rübelere ve bilhassa çok vicdani ç.a
hşmak hasletine ihtiyaç gösterir. Bu 
endhıe ve arastırma teahhürün başlr. .. . 
ca sebebidir. 

Sonra, "Ha,, deyince bir plan mey. 
dana getirilemez. Onun kendisine 
mahsus tcferrüath ve çok ağır bir 
hazırlık devre.si vardır. O da. bitti. 
Artık hummalı bir faaliyetle plan. ü. 
zerinde çalışrlmaktadır. 

Getirilen m ütehassısrn şimdiye ka. 
dar bıraktığı intibalar, intihapta İsa. 
beti gösteriyor. ~ 

Pianm tatbikatına geçilebilmek için 
nerelerden para bulunacağı endişesi 

hir istifham işareti olarak her yerde 
göziimüzün önüne çrkanlryor. 

llir kerre bir planın tatbikatı üç, 
b~ş senenin işi değildir. Sonra "Ata. 
türk., Türkiyesi en güzel ve kuvvetli 
i.irnitler ve imkanlarla dolu bir mem. 
lcket, milletimiz; ham leyi seven bir 
millet, Hükumetimiz zorlukların en 

(Sonu: Sa. 7 Sü. ~) 

KISA HABERLER 
Maliye müsteşarı Faik İstanbul kambiyo 

borsasında.ki kambiyo ve döviz muamela.tmı 
tetkik etmektedir. 

• İzmir telefon şirketinin satın alınması 

etrafmdıı.ki mUzakerelcr bitmek Uzcrcdir. 
• Ywovadan Burs a.ya giden ve içinde İstan 

bul dağcılık klilbUne mensup kimselerin bu 
lunduğu haber verilen bir otomobil "Gemlik 
civarında bir virajı dönerken devrilmJş, yol 
cula.rdan biri yaralanmıştır. 

• Aydında yeni olarak büyük bir hapisane 
yapılıLCa.ktrr. 

• Nafia vekAletl Kadıköy su şirketinin hal 
ka. gayri sıhht su sattığım tesbit etmiş ve 
şirkete sıhhiye vek~etlnin talimatı dahilinde 
yeni tesisat yapmıı.smı ihtar etmiştir. 

• Ga.zl köprUsUnUn tecrUbe direkleri için 
Almanya.da.o getirilmesi kararlaşan çimento 
nun bugiln.lerde gelmesi beklenmektedir. 

• Celepler birliği Adana tel~ketzedelerine 
yardım maksadile K.ızılaya beş yüz Ura te 
berrU etmişlerdir. 

• İstanbul vlla.yeti hududu dahilinde lrat, 
emlak ve a.ra.zl sahiplerinin hukukunu muha. 
taza. etmek rnaksadlle İstanbul irat ve em 
l~k haslp'.crl birliği nam.ile blr birlik teşek 
kUl etmiştir. 

Galata. Ada hanında bir merkez bUrosu 
kuran bu cemiyet tasdik edilmek Uzere n1 
zamnamesl.n.i diln vil~yete verm1ştır. ' 

• Beyoğlu evkafmın İstikHU caddesi üze 
rlndekl Ağaca.mlinin inşaatı bitmek Uzere 
dir. Cami zarif bir şeklide olacaktır .. 

• !sta.nbul mmtako.sı iş bUsoruna merbut 
olmak Uzere Bursa ve Zonguldakta. bll"er a 
je.nlık kurulması kararlı.ı.ştlrılmıştır. 

MEKTEeLER 
bugün açıldı 

Birinci yazılı goklama
lara da bugün başlanacak 

Bir haftadanberi kapalı bulunan ilk 
ve orta okullarla liseler bugünden iti -
haren derslere başhyacaklardır. 

öğretmen okullarile liselerde bu -
gün ayni zamanda birinci yazılı yokla
maların da başlangıç günüdür. Her 
ders öğretmeni bugünden itibaren bir 
hafta zarirnda talebeyi yazılı imtihana 
tabi tutacaktır. İmtihan neticesi, yılba
şından sonra talebeye bildirilecektir. 

Yeni talimatnameye göre lise ve öğ
retmen okulları yıl içinde 2 yazılı ve bir 
de sözlü imtihana tabidirler. 

iKi DIŞ KLINtGI 
tık okullarda aç çocukları doyurmak 

üzere teşkil edilen himaye heyetleri bu 
yıl 7000 çocuğa gıda tem.in etmiş, di -
ğer taraftan ilk okul ~ocuklarınm diş 
muayenelerini yapmak ve çürük olan -
larmı tedavi etmek maksadile biri E -
tninönünde diğeri de ttsküdarda olmak 
üzere iki diş kliniği de açılmıştır. 

DUnya buğday rekoltesi 
ne k-.dar olacak 

Beynelmilel Ziraat enstitüsü teşrini
sani ayı zarfında cihan buğday rekol -
tesi baklanda yapılan tahminlerde bun
dan bir evvelki ayın tahminlerinie na -
zaran az bir değişiklik gördüğünü kay
detmektedir. Avrupa rekoltesinin cem
an 397 milyon kentali ve Avrupa ihra
cat memleketlerinin rekoltesinin de 125 
ila 127 milyon kent'11i bulacağı t:ıh -
min edilmektedir. Bu memleketlerin re
koltesinin şimdiye kadar r ekolte rekor 
senes\ olan 1931 den biraz fazla olaca -
ğı ümit edilmektedir . 

PORTAKAL REKOL TESt 
Dünya portakal rekoltesi 185.000.000 

sandık olarak tahmin edilmektedir. Mü 
sait şerait altında cihan portakal istih· 
salinin 240.000.000 sandığa çıkarılabi
leceği samlıyor. 

Amerikanın son beş senelik vasati 
portakal istihsali 52.500.000 sandıktır. 
Bu rekoltenin dahi müsait h:ıva oldu -
ğu takdirde 80.000.000 sandığa çıkarı- l 

lacağı umulmaktadır. 1 

Galatasaray - Güneş 

Ga1at(l,3(J,MY - Oürne~ sa1ı..~ya çıkıyorlar 

Lik maçlarına dün üç sahada devam 
edildi ve senenin en heyecanlı maçların 
dan biri olan Güneş - Galatasaray 
karşılaşması yapıldı. 
Havanın bozuk olmasına rağme~ 

Taksim sahası fevkalade kalabalıktı. 
Saat üçe çeyrek kala Galatasaray ve 
Güneş ta.Itım! arı birlikte sahaya çıktı
lar. Seyircileri sclaml:ıdıktan sonra 
oyuncular yerler ini aldılar. ' 
• Galatasaray tn.kımı şöyle idi: Av
ni - Reşat, Lütfi. - E§f ak, Sal:m, Su
avi - Necdet, Bülent, Gündü-:, Haşım, 1 Danyal. 

Güneş takımı ise: Safa - Faruk, 
Reşat - Dani§, Rıza, lsrr.ail - Melih, 
Sa1<11uıdd i n, Pva-sih , lbrahim, Rebii'den 

1 
mürekkepti. 

H:ıkem Ahmet Ademdi. Oyuna Ga
latazaraylılarm hücumu ile ba-;landı. 

Ortadan ve seri olan bu hücum neti
cesinde Galatasaraylılar karşılıklı p:!s
larla Güneş kalesine indiler. Gündüz 1 

kaleci ile karşı karşıya lrnldı ve beş 
metreden ilk şütü çekti İSE' de Safa ı 
güzel bir şekilde tuttu. 

Altıncı dakikada Güneslilr r soldan 1 

ilerlediler. Rebii kaleci ile irnrşı karşı- ! 
ya kalmasına rağmen bir gol kaçırdı. , 

16 ıncı dakika.da soldan ilcrliyen 
Güneşli sağ açığın sürdüğü top Ga
latasaray mü::lafaasma kad:ır indi. Mc
lihin ortaladığı topu İbrahim Galot:ı
saray kalesine sıkı bir şiltle havale et
ti. Fakat top ka.Ie direğini yalayarak 
avuta. gitti. 

On dokuzuncu dakikada Salföaddin 
den Rebiiye geçen top Rasfüi buldu vel 
Galatnsaraylılar Avn;nin bir çı1,ış ha- ı 
tası yüzünden bir gol yediler. Bu gol
den sonra Galatasaraylılar hakim oy
nam:-ı.ya b:ı.şladılar. Her iki takımın 
taraftarları da sükutu muhafaza edi-

1 

yorlar, o unu büyük bir heyecanla ta-ı 

takmılart bir arada 

kip ediyorlardı. 
Yirminci dakikada Galatasarav1ı1a.1" 

derhal Güneş sahasma geçtiler . Gün"' 
düzün çektiği şüt Safanm elinde ka}"' 
dı. 

24 Uncü dakikada Gündüz Güneş kS."' 
lesine girerken Reşat topa elle dokun"' 
du. Hakem Güneş aleyhine penaltı ver· 
di. Şütü Reşat çekti. Fakat bu penaltı 
yı kaçırdı. Bir dakika. sonra Galatasıı.· 
raylılar S')ldan indiler. Gü!ldüzün şütii 
avutla neticelendi. Galatasaraylılar he· 
men Güneş s1hasmd1 oynamatarın:ı 

rağmen bir türlü gol çıkaramıyorlar-

Nihayet otuzuncu dakikada GUndü: 
zün yolladığı pası kapan Ha1ım GiineŞ 
'll.Üdaf ilerinin arasından sıyrrlaralc 
Galatasarayın beraberlik golünü yaptı. 

Otuz altıncı dakikada Danyalın or
taladığı top s:ığ tarafı l:uldu. N ccdct :n 
ç~l:tiği şiit S:ı.farun elinde k:lldı. Birin· 
ci devre her iki tarafın gayretlerine 
rağmen 1-1 bEırabere b"tti. 

İkinci d~Yre Ga1a <a~a,~ylılar:n ı::.lcı· 
nt ile b:ı.J}!:ı.dı. Dany:ı.lın s1k1 bir şütii 
lrale önünden ge:;erek avut oldu. Gii· 
ncşliler buna mul•~b"'le e'ti'er. Y.cdin· 
ci dakik2tl1 Güneş alcjhine korner ol· 
du. Gündüz havadan ge!en topu kafll 
vuruşile kaleci Safanm eline att1. Cil· 
neşliler bu devrede daha iyi oynuyor
lardı Top b;ı.zan Güneş, b:ızan Galata· 
saray sa.hasma geçiyor, her iki kale 
tehlikeli anlar y:ışıyordu. 

On dördüncü clakikada Bükndin gii· 
zcl bir şütünü Safa kornere atabil<li: 
Necdetin iki defa çektiği korner ilt1 

defa Gündüıün kafası ile avuta gitti• 
Top bir tilrlü her iki kaleye de girnıi· 
yordu. Son d:ı.kikalarda Güne~likr h:ı
kiıniyeti ele al:lılar. Mütemad'yen Ga."' 
latasaray kalesini sıkıştmyorlardı. 

Bütün gayretlere rağm.en her iki t~· 
knn bir tane olsun gol ~ıko.rıp ga!ib:· 
yeti alamndı. Oyun 1-1 l:erabere bittl· 

Dünkü oyun esn.asmd1 sey 'rci!e~ 
ı·ı arn.sında kavg:ı çıkacağı etrafında' 

tahminler doğr:.ı ~rkm1mışt r. S:-hrd;t· 

ki oyuncu'ar t:ı.m bir sporcu olduld~' 
rım göstererek di.irüst ve temiz bır 
oyun oynadılar. Hakem Ahmet Aderıl 
de hiçbir sızrltı ve ~ikayete mcydııJl 
vermiy::cek derecede tam bir b;taraf· 
lık içinde oyunu idare etmiştir. 

.J''f; 
Galatasaraylılardan S:ılim, Gün°.u 

Suavi. Güneşlferdm de Rebi, :Mcl1~ 
Safa çok güzel oynuyorlardı. pa.n)' 
nedense dün biraz bozuk bir oyun o'Y· 
nuyordu. 

Süleymaniye 6 - Top ka11ı 4 

~alatasaray - Güneş maçından e~ 
vel Silleyma.niye - Topka.pı taJurnltı. 

d•· karşılaştılar. Hakem Şazi Tezcarı 
11
• 

Oyun Topkapılıların hücumu ile bı.t 11 
!adı. Buna. Süleymaniyeli.lerin sold~., 
bir akını cevap verdi. Sağ::ıçık Rsuft!• 

(Smıu: Sa. 7 Sü. 4J 
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Anasını Gör 
Kızını Al 

Esrarengiz bir kadın 

Olacak vakalar evvelce 
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facianın hikayesi 
Aman ıönneyin ne halde.. Öyle bir 

•innüı •ürittiirmüt ki pMbl olap Çlk-
1111, .. KatJarmc1a yıkanmıtçasma rubk
lar; ıözlerincle parmak kadar aürmel•; 
nn.klan llllıktan plibarda; aurab un 
SUvalma ıimlit pDi düzgünlü.. 

Mefnpten ı..ıh9edilmez )'a, OIUID da 
IÖzleri CıDalili de.. 

Boy ıö.terdikten sonra, Şahaba: 
- Hadi ulaıum, eledi, buyur artık 

J'Ubn; ... helalmın koynuna! .. 
Şah.., ayalı!MM!Wfb. Samur Etnf ko

lu s ... yıp yumrulu aa1ma ,apqbraca· 
lı saniye, (ıgüm, güm sümmm!), üç 
teddadi mufta, ıüvey beyin iki küreii· 
lllİn ortaama bir balyoz sibi indi. Herif
caju az ı..lan yüzü koyun yeN kapak
ı..u....-ti. 

Bona cleiil, Cibalili Şemsi peblinnm 
•ttMı clemitler buna •• 

Kemanbt oğuna oluna ve tende
le,e Mndeleye, peıindekiler de yunwu
ı.., ........... sofayı buldular. 

Gü..,. bey merdİYene atlayıp sırb 
laartarcb; ,.._. çdrtı. Uıt sofada, alnı
.._ çat.la çabnlf, pya ... tutmuı olan 
lta6.. ...... gelin odunu ıösteri
J'or, Necillıe ite lfakat, •itY• batın· 
hrlardı: 

- Yensmum, ayol gelsene buraya! •. 
- N~siauum, neycleain kaycleı 7 
Eda, artık usul ve adap dinlenüyerek 

.... laıpuma ıelmif. 
- Beycilim, sinene~! .. diyordu. 

SONU ÇAPAN OOLUNA ÇIKIYOR •• 
Afllda rnquka birbirlerine kavutab 

..... hir balta olmuıtu. Şahap. güvey 
IWİld• aoan bütün hafta yeni evin
.... ç • ı"Hlr; kalemine de ıibnedi. Her 
.... .-.ııtan 11kf81119 kaür, çifte ~ 
.._._ siW, Edacrfile banın buruna otur

tha. 
Z...ahc:lk aerMWedi, alrklafh diyor

.. st* büsbütün de Devebanlı Küçük 
~ ~ Ka w zwtaıf8Pepılı Hay

- &Jil a; onlar kact. budebl; l>it 
....... ya ...... 

landır. 

Minare,.i çalan lrrbfau hazırlar elbet
te.. Kemank•t Süleymaniyeclikeler çar
llılnbaclaa. yani ntih gününden ıu la
lın abnıfb: 

- Bizim velinimet Nişli Mahmut bey 
fevbJbad mühWn bir bıbkikat zrmnmda 
bezıi Bunaya izam ediyor. Yann alelaa
'-!ı vapura nkiben ve Mudanyaya mü
t.vccciben hareket edeceğim. .. Uç dört 
tin Buraada lralacaiım. Bir neticei ka
tiyeye deab9 oım.ldıirm teehhür eder
le belki bir hafta ıecjkmeMijim mubte
lbel ! .. 

Ve iliTe ebnitti: 
- E artık bu sefer düdüiü çaldık.. 

4•dette, mütavalıia muadil bulunan 
'-il aaniliii rütbei refiamu muheldralr 
"'-eleyeceğiz! 

ite ehemmiyet vermeleri "bir fillre 
~ olrmme1an için, adeti veçlıile yine 
~ kitip ağzı lôgatlar paralamıf, talü 
,........ söstererek. ne kaynanaamrn içj 
Wıt çsp11 ablaıı, ne de fesat kıadaa.._.. 1ca,........ fÜphelemniflerdi. K.arı
"-n iraptan mahalli yek; aul alık Ra
"ıe itte o-

koca kanlar: 
- Aman sus, herkese duyunna biri. 

\'-
1
'-'-' liriz. bizi. - lerile "-llUU nazara ge ; goz 

>er-1erı hafazanallah tek• ımker olu
._, diye telif gösterdikten sonra: 

- Yolun ulurlu olaun. Güle siile 
f'_t,_ ıüle sile ıcll •• derlerken aonnuı
~ı: 

- Çmnqır llWIDllfll' cötürmiyeceiı
~7 Bir hafta sırbndakilerle mi dura
~7 .. Kobnm alimallAh! •• 

llobçaya bir kat temiz ÇBm8frrdan 
--..._ iki çift çorap, üç mendil. patim 
~ pannak dikitli hrrb, hatta ıece

Wc,eai de konmut. aralarına livanta 
~ keaeai de unutulmamııtr. 1 

l'*ha sebep yok. Kaynanaların ikiU 
!it ....ı... ıözü teYler ama kaclmlıldan 
~-· Koca kanlann küçüğü, yani 
.,.. ita,.....: 
~ ..._ Aç ve biliç, için kazına kazma 
~ rolc:alulu nerede cluyulmuı7- De
~ -... .danan dev gibi ittahmı •· 
~· Teaibemden ~i bilirim ben. .. 
~ Wte., hazırlayıp yumurta. .,.. • 
: ~~ eucuk filin sötürmeden kat'iy • 

yen olmaz. Ver bakayım bana 25, 30 
lmnıı! .. diyerek lahzada aokaia kot· 
111111, kasaptan bir okka kıyma, kara • 
manlı balr:kaldan sekiz on yumurta, 100 
dirban putrrma, bir halka sucuk alıp 
dönmüt. hemen mutfakta ocak beıma 
geçip köfteleri lozartmaia ıiripniıti. 

Büyiiiü, yani kaynananın ablaaı da, 
- Oilum, demiıti, bak, Bun.aya ıi • 

eliyorsun. Haberin olsun, bir bmmn ta
lcnm isterim senden! .. 

l.tedikleri claba çok: 
- Şeftaliyi umıtma aakm. Bir iki ck

bcık olsun alıver ••• Elin deyip de Bur· 
aa bürümcüğünden 1-na bir botozluk 
ıetirinen, emin ol o kadar rnalcbu.le ge
çecek ki-. Dur bekalnn dur, ha birkaç 
okka de kestane... Lahavlenin boncuiu, 
güz ımneden keataıne çıkar mı desene .• 

Şababın yÜreği atınrfb. ( SiTkeciye 
kadar gelelim, seni aelimetliyelim!) 
derneğe kalkııırlana... Ona meydan ver· 
memiıti: 

- Vapura mahsusla ve maiyetimde 
birçok sivil k ">llÜaer ve poliale beraber 
ıidiyonım. .. Rica ederim, artık lifa tut
mayın. Niı'i O:Aabmut Bey timdi saray· 
da beni bd<liyor; talimaıtlannr ikmal e
dt cek ! .. dem;ı ve •tınrfb kendini evden 
dııarı; doğru Çavuıun kahvesine .• 

itin gülünç taraflan Gıba var. Er • 
teai perşcımb3 sabahı, yani düiün 1ıünü, 
Şahapcağız bohçayı lroltuluna, nevale 
dolu Vencdilı sepetini de eline alarak 
koca lranlıınn ellerini Öpmİİft karıaile 
çocuklarını kucaklarmı, arkasmdan biı 
kova ıu döküldükten sonra caddeyi tut· 

nıuttu. 

Haydi yine Çavuıun kahveai •. Boh· 
çayı· bir kenara aaldattJdan sonra ae · 
peti açmıılar. katıla katıla, içindekileri 
aalayı hatırla yemiflerdi. . . . . . . . . 
~· •w• •Pi~·* 

ta S~evine .,. atına • 

geçen bir 

Nev York'da 
Bır ha1Jdutıa polisler 

a1asında 

Muharebe oldu 
.Nevyorktan bildiriliyor: 
Amerikanın en korkulu çocuk hır. 

sızlarınd= 'e en !leşhur banka soy. 
guncularından biri olan !lrunett, şe. 
!.ir ortasında hakiki bir muharebeden 
sonra ele :ıeçirilmiştir. 

Muharebe, Nevyork halkı ve polis. 
leri ile h:ıyd.:t '"r.ınett arasında ol. 
muştur. Haydudun gece bir evde bu. 
lunduğunu haber alan polis kuvvetle. 
rf, 150 kişi olarak evi çevirmişler ve 
Brunettin teslim olmasıını istemişler. 

dir. Haydut teslim olm:ımış ve ateş 
açmıştır. Bunun üzerine polisler evin 
içine gazlı bombalar atmağa başla. 

mışlar ve bu bombalardan, haydutla 
beraber bulunan kadın yaralanmıştır. 
Bunun üzerine, haydut kapıyı kendi 
açarak teslim olmuştur. 

Yalancı tablo! 

1910 sene.si Noeli. Madam L e\in. 
de büyük bir topl:ıntı yapıyor ve Pa. 
risin en tanınmış kimselerini davet e. 
diyor. 

Mada.mL. devrin en meşhur tiyatro 
artistidir. Bütün Paris ona hayran. 
dır. 

1910, yani büyük harpten evvelki 
seneler, A vrupanın en mesut çağları 
idi. Yirminci asrın medeniyeti bütün 
inkişafı her yere serilh1'en, insan. 
lar, saadetin en yüksek mertebesine 
ermiş gibi, zevk ve eğlence içinde yüz. 
melde idiler ve Paris salonlan yalnız 
dedikodu mevzularile uğraşıyordu. 

- Falanca filancaya falan rolde 
Aşık olmuş. 

- Haberin var mı? Yakında filan 
artist film çevirmeğe başlayacakmış. 

- Sinema mı dedin? Çocuk işi o! 
Hakikaten o devirde henüz sinema 

bütün artistleri kendine çekmemişti. 
Tiyatro sanatkarlan sinemaya du. 
dak bükerek bakıyorlardı. Çünkü, 
onlarca, sinema, sunt bir sanattı ve 
tiyatronun lirik heyecanı beyaz per. 
dede kalmıyordu. 

Madam L. in o günkü toplantısın . 
da da bu sanat mevzularından ve o 
hayata ait dedikodulardan bahsolun. 
du. 

Misafirler arasında uzun boylu, 
esmer bir genç kadın vardı. Salonun 
göz kamaştırıcı ışıklarından daha 
kuvvetle parlayan gözleri herkesin 
dikkatini üzerine toplamıştı. Yalnız, 

kendisini tanımıyan birisi Madam L. 
den soruyordu: 

- Kim bu? 
- -Tanımıyor mu.sun? 
-Yör 

Esrarengiz kadınz 

r --) e hakk ma. istiyen 
adam bir gençti. Onunla :.:ınışmak 

- ., .>rdu ve t .. ,..... :· .. :..aı o ge::e 
Madam !.. in yatı ile Sai • nehrin<..e 
<>ir gezintiye çıkanlar arasında Fra. e 
yoktu. ~-tün ısrarlara rağmen gel. 
r: ~!den ç~:.in... .. :: :. 

O gece bir facia oldu: 
Yat, nehıiıt sularında ilerlerken 

bir çığlık duyuldl?. 
Yatın arka tarafına koı.::.- :.:r ora. 

da .::.ların kar:. _.nı gördüler. Yat 
durdu. - r::~:ıerden biri denize in. 
di. Sandalla dolaştılar. Nehire bi. 
rinin düştüğü muhakkaktı. Fakat • 
suların yüzünde kimse olmadığı için 
düşen büyük bir kazaya kurban git. 
miş olacaktı. 

Gece sulam ortasında kaybolan, 
Madam L. idi. 

Yatın arka tarafına çekilen ve tek 
başına hülyaya dalan Madam L. btr 
aralık, rüzgarla karışan saçlarını 

düzeltmek için, elini kaldırdığı zaman 
mü vazet e.c:;ini kaybetmiş ve sonra yu. 
\'ar lanmıştı. 

O geceki faciadan sonra, Parisin 
salonlarında şöyle bir rivayet dolaş. 
mağa başladı: 

Madam L. in yatında geçecek facl. 
ayı evvelden hL"8eden Fraye, bu ge. 
zintiye gelmekten ~e'dnmişti. 

Acaba bu esrarc:--· kadında, va. 
kalan en elden hfSSetmek hasüsr tir 

llllibo KeeQM B"maade. K.aleinlii"i 
ujraawn•ft h•ta olclujum dair bir 
tezk...., aöndennitti. 

- Fraya. vardı? . 
- Fraya .mı Bu, meçhul bir nokta olarak kal. 

Kanamın yanmclan lbir dakika ayni· 
mryor, 1ıözü gö2Ünde, eli elinde, dizi di
zinde - az buçuk tabiab p.iranesi de 
olduğundan - derununa tülu eden m11· 

nlan beyitleri, lrrt'alan okuyup duna· 
yoK.u. 

- Evet. Paristen uzak kalmanın dı. Çünkü ertesi gün Frayenin de 
cezasını çekiyorsun. Frayayı Pariste ortadan kaybolduğu söyleniyordu. 
tanımıyan yok. 

Her teYde olduiu gibi sevginin c!e 

bir haddi, hududu vardır. 
Şehaptaki muhabbetin derecesi had

dini çok llflDlflr- Bu ne bu yahu? •• Böy· 
Ieaine illallah ve re.ulü denilmez mi? 

Meseli yanyana otururlaric:en, Eda Fransız ressamlarından Renoir'iıı 

- Artist mi? 
- Hayır. Esrarengiz bir kadın. 

Daima yalnız yaşar. Hayatını tim. 
seye anlatmaz. Çok zengin bir aile. 
den oldui'unu Ye tek baş;.ıa Pariste 
eğlenmeğe ~ldiğini s: ııyc:-c.:. 

Gezintiler: - - -

ZA Yl - 3024 numa.ralı çift yük 
arabası pli.kamı kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Yenikapı Mermerc'l"r caddesinde 
31 numaralı hanede Saim Tümaoar 

yerinden lrrprclar Pbi oı.., "Ç:plak kadın., tablosu meşhurdur. 
_ Ne var ıülüm, kalkıyor musun?.. Geçenlerde bir ressam, bu tablonun Bir Gürültü Fabrikası! 

diye aorP··· çok muvaffak bir kopyasını yapmış. 
Eda oda lrapıama doina ıitae, tır. Fakat bu tabloyu, kendisine pa. 

,__ 7 5 ra borçlu olduğu ev sahibine veren 
- Nereye e__.an u mu istiyor • Umduguv nuz ve beklediğiniz bir 

,_ ben ~ • (S ressam, sahtekarlık davasile mahke. 
sun? Sen yonıu..., 'V'el'lnm!.. u- §eyin, tamtersile kar§ılaşınca, elbet • 
ra1ıi yanımızda. Su .... 1 olaam içer • meye götürülmüştür. 
dim!) cevabım alaa, Fakat, ressam mahkemede kendi. te sarsılırsınız. lıte ben, dün böyle 

_ Aynaya yapııık sakızını alac:ek • slnf şu şekilde müdafaa ederek beraat bir şaşkınlığa uğradım. 
bn pliba. •• ıetireyim ben!_ etmiştir: Gerçi atalar: .. Uma uma döner 

Eda ağzındaki Mkm ıöatene, - Ben bir ressamım. ResimH, ler muma!" demişler; fakat burada· 
_ Ha, ırcm m1 eluik?.. N.-Meydi meşhur ilstadların üslubile ünsiyet ki "ummak" sözü "ümit" manasın· 
---'- ba'-... ı-•n ı.:.~dr? peyda etmek için, tablolannın kop. 

gıoı;maPJP. - -.• "" da değil, hayal ve kuruntu yerinde 
A bebem, nmaadlatlığm, J'•P•tkan • yasını yapmağa çalışmak adettir. Ben 

lığın bu dereceai olmaz değil mi? •• Taze de böyle yaptım: Bu tablo, Renolnn kullanılmıştır. 
belki kademhaneye ıidecek. Cibneden "Çıplak kad 11,, eseridir. Fakat bunu Şimdi niçin şaştığımı anlatayım: 
evvel davul zuma mı çılvak, yoksa yapan kendisi değildir. Ben de bunu Geçen yaz ortalarına doğru, bir 
tellal mı bağrrtacak? ounn tablosu diye ortaya çıkarma. ay kadar "Nuruosmaniye,. kitap sa • 

Eda koc:aaını seviyordu; evet, hem dım. Bir 'rıblo olarak ev sahibime rayında çalışmıştım. Okumak, her 
de hayli aeviyordu. Seve seve, İNİye ia- verdim. O. bunu hir sahtekarlık ola. şeyden önce rahat ve sessizlik ister. 
Ü·ye vannııb. "'-· bu sevdadan vaz ~ -k haber V"rmı·ş "'°" •« ~ ... Beynin süngerleşcrek bir kitabı em· 
çirmek için Hafizenin ıünlerce, ıece • 
lerce, dilinde tüy bitire bitire verdiği fi.,:-___ SEZA R mesine, fikir potasında safra, posa 

tillere kulak bile Mm1U111ft hünkar da • ı ---r;,ı ve cevherin ayrılmasına, ancak bu • 
matlannr, pqalan beyleri, vezir zad~ • nunla kavuşulur. 
leri, mirasyedileri tepmİf, tercih etti • ••Nuruosmaniye" kitap sarayın • 

ğinden caymııımıfb. ela eşsiz yazmalar, değerli eserler, 
Fakat açık aöyliyelim, Edaya gitgi • 

de bezginlik değilse bile bir tatlrrnlık güzel bir okuma yeri, uyanık me · 
çökmüıtü. Daha dikkat edilecek olur • murlar. düzgün fihristler her şey 
aa, paça günü nıbahmclanberi balinie var. Olmıyan yalnız sessizliktir. 
farkolunacak derecede bir değiıiklik, Ru yüzden orada "Ahmedi" di · 
neş'eıizlik demiyelim, bir sersemlik vanmı incelemek, bana eski Roma 
peyda oın.ııtu, zindanlannda, değirmen çevirmek • 

O hiç ele avuca sığmaz, dili durmaz, 
afacn, kız, kağıt kavaflığını yap&;rken ten daha zor geldi. Geçtiğim yap • 
h-ı.di kendini denk alnuş, ustasının ten • raklara kaç kere yeni baştan dön • 
bihlerini dinwyip, muvakkaten uslu a • düm. Hepsinin seb~bi gürültü ol • 
kıllı ,.e ağırbqlı bir bal talnnmıt ol • muştu. Tam en çetin bir mısram, 
sun. çapraşık bir beytin manasını sökccc-

S. Gezgin 

ğim bir sırada, kubbeler inilti, gmltı 
ile dolar, ağır çeçekiçlerle döşeme 

sarsılırdı. 

ilkin şaşmıştım. Sonraları kız • 
dım. Bu demirci dükkanını, bu ce • 

hennem sesli motörü kütüphanenin 
altına koyanları araştırdım. Meğer 

satan ''Evkaf" mış!.. Belki bir yan· 
lışlık olmuştur, diye meseleyi gaze • 
teme aksettirdim. Bir okuma yerinin 
altında gürültülü fabrikası kurulur 
mu hiç? dedim. Yerinde tahkikat 
yaptılar, haklı olduğumu söylediler. 
Fakat sonu gelmedi. Zaten vakfın • 

ken nasılsa satılan bu dükkan alın• 

madı. 

Dün, yine yolum oraya düşmü~ 
tü. Tam kütüphanenin altındaki bir 

dükkanın kapaklı kepenklerine ya • 
pıştmlmış bir kağıt gördüm. Satılık 

olduğunu bildiren bir kağıt 1 Demek 
orada bir gürültü fabrikası daha ku
rulacak. Yeni bir bıçakçı örs ve çe • 

kici işliyecek, başka bir motör zırlıya 

cak. Y" okumak istiyenler, ne ya • 
pacak? O canım kitap sarayı ne o • 

lacak? Madem, ki böyledir, hiç ol• 
mazsa, şu kütüphaneyi başka bir ye
re taşısmlar. Fikre verdiğimiz za • 

man zaten azdır; bari bu azı da 
diifüncesizliğe kurban etmiydim~ 



1 Seyahat Notları .1 

1ürk - Yunan dostlu
.., 
gunun tarihi 

-S 

Bahriyelilcrimi::in At?Mda müzeyi ziyaretlerine ait bir hatıra 

Yunan bahriye nezareti, kendi ma.r- beri tasavvur ettikleri Türk - Yunan 
kalarmı taşıyan otomobilleri filomu- dostluğunun bu suretle ve kuvvvetle 
zun emrine tahsis et.miştL Donanma tecellisinden dolayı duydukları mem
kum.andam çok na.zlk Visamiral Sa- nunlyetin derecesini anlamak için on
kelariyu ile arkadaşları Türk meslek- lann 1920 deki coşkun haleti ruhiye
taşla.rma Atin.a. ve civarındaki tarihi yi as.kin Ye mantıki bir şekle irca. hu
yerleri gezdirirken biz de meslek~la- susunda. yorulm.a.k bilmez bir surette 
rnnızla, iki devlet dostluğunun takviye sarfeyledikleri mesaiyi hatırlamak la
si hususunda kendimize düşen vazifeler znndır. 

etrafında. hasbihallerde bulunuyorduk. 
Meslektaşla.rmuz, Türk - Yunan itti
fakının ehemmiyetini ta.mamile takdir 
etmekte ve bu dostluğun gecikmiş ol
masından dolayı da ~sürlerini bil
dirmekte idiler. Senelerle a.ramızda 
devam eden ihtili'.ü dostluğa inkılap 

etmişti ve ötedenbeıi buna taraf tar 
olan bugüİıkü Başvekil mösyö Metak
sa.sm noktai naz:ı.rı mösyö V enizelos 
ve diğer fırka. reisleri faraf mdan ka
bul edilince mesele kendi kendine hal 
olunmu..stu. 

Müteveffa Başvekil mösyö Venizelos 
bir i~i yapmak lüzumunu hissedince 
onmı noksan taraflarmm kalmış olma
sından asla hoşlanmamı. Türk - Yu
nan dostluğu işinde de bu tarzda ha
reketi muvafık gördü. Ve mu~edeyi 
imza etmeden evvel, bütün fırka reis
lerini Baş vckfilete topla.yarak onlann 
da bu husust:a muvafakatlarrnı aldı. 

Kendisini istihHif eden müteveffa 
mösyö Çaldnris, general Kondilis ve 
Demircisle bu dostluğun banisi telak
ki olunması 18.zmı gelen bugünkü muh
terem Bn.svckilin Türkiycye karşı gös
terdikleri teveccüh, dostluk eserinin 
ne kadar kıymetli ve kuvvetli olduğu
nu isbat eder. 

Erk9.nılıarbiyei umumiye ikinci re
isi sıfatile, Çanakkale boğazlarına ih
raç edilen itilaf devletleri askerlerinin 
bir Yunan fırkasile takviye edilmesi
nin boğazı işgale kafi gelemiyeceğini 
söyliyen miralay Mctaksas 1916 ihti
lalini müteakip nef yedilmişti. 1920 de 
Ywıanista.na döndüğü zaınan Yunan 
ordularının Aruı.dolunun bir kısmını 
ve şarki Trakyayı işgal eylemiş, İs· 
tanbulun itilaf kuvvetleri eline geçmiş 
olmasına rağmen fikri değişmemişti. 
O, Tiirklerle devnm eden harbe aleyh
tardı, sulhun biran evvel yapılmasını 
ve orduların geri çekilmesini muvafık 
göriiyordu. 

* •• 
Atinadan hareket edeceğimiz gün 

amiral Sakelariyu bizi Averofta ka
bul edeoekti. Aynı gün, Atinalı mes
lektaşla.rmuz, bir gece cVV"el muhar
rirler birliği binasında. tanışmak §CI'C

fine nail olduğumuz arkadaşlarla bir
likte eski Falerde bi7.e bir ziyafet ha
zırlamışlardı. Saat onda Başvekil mös
yö Me

0

taksas cenapları bizi kabul ede
ceğini bildirince, z.iyaret ve buluşma 
saatlerinde mecburiyetle hasıl olan 
değişikliklerden itolayı bizi mazur 
görmelerini amital Sakelariyu, ve mu
harrirler birliği reisi mösyö Zarifis 
dostumuzdan rica ettik. Amiral Sake
lariyunun A veroftan a)Tilırken bire 
gösterdiği teveccühten bahsedilmişti. 
Fakat bu temaslar esnasında mösyö I 
Zarifisten gördilğümilz yüksek mes
lektaşlık hissi ile bu histe beraber ol
duklarım gördüğümüz muharrir arka
daşlara, matbunt ve turizm müsteşar
lığı katibi umumisi S. E. mösyö Papa
dakis ve onun çok faal aynı zamanda 
tedbirli matbuat dahiliye ınüdürüı 
mösyö Vatalas ve yine bu müsteşarlık 
memurlarından bizde çok kıymetli ha
tıralar bırakan mösyö Minotonun ve 
Atina polis müdür muavini mösyö 
Papulisin her frrsatt:a gösterdikleri 
dostluk ve kolaylıkları bumda teşek
kürle zikretmeden geçemiyeceğim. 

Ke. iren 

IST ANBUL BELEDIYF..Sf 

Şehir Tiyatrosu 
Franıız Tiyatrosu 

Operet Kumı 

Bu akşam saat 
20,30 da 
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MECNUN 

""""' """ 111 .. .ım~ 
ııımııilll 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 
TtY A TROSUNDA Rütbesi generallığa terfi edilen 

mösyö Mctt! ksasm bu fikrini müte-
veffa kral Konstantin ve 0 vakitki Büyük Türk tııüa
muhalefeti müttehide hükumetinin yonisti ve Mnny0 
harbiye nezaretini iclare eden mö~yö tizmacısı 
Gonarisi de kabul ederek, Türklerle Pr. Zati Sungur 
sulh müzakeresi kapısını açmak için H .. f k ~A. 
faaliyete girişmişler hatta maddeleri- der !-P1n ev a 

1 
• 

. .. .. .. d b 
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e oır program • 
nı goz onun e u uııdurnrak ilk teklif t .11 • d 
şartlarını da tesb•t 1 . 1 d' emsı erme cva• 

ı ey emış er ı. d. 
Ancak o vakit Başvekil ve Hariciye ___ e_ıy_o_r __________ _ 

nazırı olan mösyö Rnlis ecnebi bir dev- T AKStMDE - MA.KS1M VARYETE 
leti bu ~bbüsten haberder etmek ·rtYATROSlTl\TDA 
lüzumunu ileri sürmUştu. 

İşe memur edilen ve harbm hita- Bu akşam saat 21 de 

mmda.n sonra nezaret mevkilerine Adana fclaketz.e<l 
geçen bazı siyasi zatlar da ecnebi dev- leri menfaatine 
letin verdiği menfi cevap üzerine - ll A L / JJ! E 
Türkiyeye yapacakları sulh teklifleri- Varyete - Opern 
nl tehir etmişlerdi • Parçalan fiatlard~ 

Bu defnki Atina seyahatimde bun- zam yoktur 
lardan ikisine tesadüf ettim. 1920 den- Telefon: 43633 

r~ADYöı ~·~. BiR. "lABiTiN 
~Programı~ - ~~· ~ATIR.ALAR-1 

21 Kanunuevvel 936 Pazartesi 
öGLE NEŞRİYATI: 
Sııat 12,30 Plıı.kl:ı. TUrk muslkla1. 12,60 

Havadis. 13,0:5 Pl1kla hatif mtızlk. 13,~ _ 
H,00 Muhtelit plll.k ne§riyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 17,00 Kon!eraruı: lnkılAp dersleri 

'üntversiteden n&klen, Mahmut Esa.t Bozkurt 
t&ratmdan. 18,30 PlAkla dana musikisi. 19,30 
Çocuklara masal: t. Galip tarafından. 20,00 
Rifat ve arkadıışlan tarafından TUrk musl 
kisi ve halk §arlolan. 20,30 Satlye ve arka 
dıışlan tarafından TUrk musikls1 ve halk 
ıarkılan. 21,00 (Saat ayarı) ıehlr Tiyatro 
su Dram kısmı tara.fmdarı bir temsil. 

Saat 22,00 Aja.ns ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programr. 22,SO PIA.lda sololar. 
23,00 SON. 

22 Kanunuevvel 936 Salı 
öGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,SO rıwa TUrk musikLsL 12,50 

Havndls. 13,05 Plıl.kla hatif mUzik. 13,25 -
14,00 Muhtcllt pIA.k neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 17,00 Konferans: 'üniversiteden nak 

len tnkılAp denlerf, Mahmut Esat Bozkurt 
t&ratmdan 18,30 Pllkla dana muslkls1. 
19,30 Kon!eraruı: Doktor Kemal Cenap tara 
tından. 20,00 Vedia Rrzn. ve arkadaıJları tara 
fmdan Türk mualklBi , .e halk: ııarkılan. 20,30 
Cemal KA.mll ve ar~da.şlan ta.ratmdan Türk 
muırlkl \'e halk garkılan. 21,00 (Saat ayan) 
§ehir Uyatrosu operet kısmı: ta.ratmdıuı bir 
temslL 

Saat 22,00 Ajans ve borsa haberleı1 ve 
ertesl g nUn programı. !!2,30 PIAkla sololar. 
23,00 SON. 

23 K511unuevvcl 936 Çarşamba 
öGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pla.kla TUrk muslldsi. 12,50 

Havndls. 13,05 PlWa hatif mUz:lk. 13,25 -
lf,00 Muhtelif plA.k nqriyatı. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 18,30 P11kla dans muaildJIL. 19,30 

Hatif §&rkılar: Bayan Janbı t&ratmdan. 
20,00 Müzeyyen ve arkada§lan ta.ratmdan 
Türk musikisi ve halk şarlalan. 20,30 TUrk 
muslkl heyeti. 21,00 {Saat ayan) Orkeatra: 

1 - Veber: (Peter Schmoll) uverttır. 

2 - Strrauss (Vals §D.rkısı). 
3 - Pucdnl: <Madam Buttertly) opera.mı 

dan parçalar. 
' - Braga: (Laı!erenat&). 
5 - Mlddleton: (La Brlgade Pııantome). 
Saat 22,00 Ajans ve borsa htı.berleı1 ve 

ertem gllnUn progra.mr. 22,30 PlAkla sololar. 
!!3,00 SON. 

24 Kanunuevvel 936 Pet§embe 
öÖLE NEŞRİYATI: 
Sııat 12,30 Plft.kla Türk mustk1ıd. 12,150 

Havadis. 13,0:5 PlAkla hafit mllzfk. ıs.~ :__ 
14.00 Muhtelit plA.k ne,,riyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 Pl~kla dans mualkist. 19,SO 

Konferans: Doktor Sallm Ahmet taratm 
dan. 20,00 Rlfat ve arkada.§lan t&ratmdan 
Türk musikisi ve hnlk §&rkılart. 20,30 Satlye 
Ye arka.daelan tara!mdan TUrk mustklst ve 
halk §&rkılo.rr. 21,00 (Saat ayan) orkestra: 

1 - Beethoven: (Koryolan) uvertUr. 
2 - Brahma: ·(V'o.ls). 
3 - Humperd.lnlt (Kral çocukları) opera 

smdan parçalar. 
' - Glazunotf: (Mevsimler) balesinden. 

1- Buz 
%-Kar 

ıs - Rebikott: (Ağır vals). 
6 - Vertentelser - Lö.ndler: (Bavtera dan 

aı). 

7 - Sonntag: •(Mar§). 
S9J!.t 22.00 Ajans ve borııa haberleri ve 

ertesi gUnUn programr. 22,30 PlAkla sololar. 
23,00 SON. 

25 Kanunuevvel 936 Cuma 
öGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pltıkla TUrk mwılkiat. 12,50 

Havadis. 13,0:5 Pl~ la hafif mUzik. 13,2:5 -
14,00 Muhtelit pllk neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 17,00 Konferans 'üniversiteden nak 

len 1nkı11p dereleri, Recep Peker taratın 
dan. l S,30 PIAkla dans m.uslklsl. 19,30 spor 
mUsahabelerl: Eşrct Şefik tarafmdan. 20,00 
Vedia Rıza ve arknda,şları taratmdan Türk 
musiiklsi ve halk a:ırkıla.rı. 20,30 Cemal KA 
mll ve arkada.,ıan taratmdan TUrk muslkl 
al ve halk şarkıları 21,00 (Saat ayan) Or 
kestra: 

l - Rosl.nl: (Vilhclm Tel) uvertür. 
2 - Rollstett: (Şen kardeşler) vaıs. 
3 - Vagııer: ( (Lohengren) operasından 

parçalar. 
.f, - Türk şarkısı. 

1 - Ta~ kıran. 

2 - YUrUk yaylAaı. 
5 - Leblebici operetinden parçalar. 

Snat 22,00 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertC'si gllnUn programı. 22,80 Plıl.kla sololar. 
23,00 SON. 

26 Kanunuevvel 936 Cumartesi 
öGLE NEŞRiYATI: 
Sr.:ıt 12,30 PlAkla Tllrk musikisi. 12,:m 

·ıavadlıı. 13,o;; Pltıkla hafif mUzlk. 13,2:5 -
ı.oo Muhtel!! piti.it neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
s'a.nt 18.30 Pl~klc. dans musikisi. 19,30 

·~bir tlyatr:)SU komedi kısmı tarafından bir 
teın.ırtt 2Cı,OO Türk ı ıısiki heyt'tf. 20,30 MU 
nir Nurettin ve arl<:ı~ları tarafından Türk} 
musildsi ve ballt şarkıları. 21,00 (Saat ayan) 

Anlatan: Menlıkli Haydar 
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Ben bu hali ağabeyime söyledikçe, o, 
"sen zekisin, herhalde becerirsin,, 

gibi cevaplarla mukabele ediyordu. 
- Mısırda bilvaınta tanıdığım bir 

prenses vardı oraya gittim. Biraz A
rapça öğrendim. O vakit rsir ticareti 
yasak değildi. Evvela esir ticareti işi
ne başladmı. Sonra IngiliZ:er bu tica· 
reti yasak edince miicevherat ticaret:
ne giri§tirn. Hamdolsun epeyce servet 
sahibi oldum. Sıla için Scı-e?.e geldim. 
Birkac; ay orada kaldım. Mısırdaki i
şimi bırakmadım. Gene Mısıra gidece
ğim. I~ime devam edeceğim.., dedi. 

Selaniğe yakla.~ık. Bende olan al
tın tabakayı kendisine geri verdim: 

- Evladım, bari bu tabaka si7.e ha-
tıra olsun.,, 

Dedi. Fakat ben gene kabul etmc
diın. Teyze hanım Selinikte prens Hi~
ml Paşanın konağına nusafir oldu. 
Biz de Bekir ağabeyimle beraber ote
le gittik. Fakat sonra teyze hanımla 
gene vapurda buluştuk. O, ltalyan va. 
purunda birinci mevki kamara tut
muştu. Benim için de bir yer almış. 
Fakat ben bavullarmıı, kilimlerimi gü
verteye sererek gitmeği tercih ettim. 
Bununla beraber dalına vapurda bera
ber vakit geçirirdik. Meyvalar, şekerM 
lemeler .. gırla:. Bir aralık Selaruk Bek 
taşi şeyhi Hasan Kenzi babanın dama
dı Hasan bey sebepsiz ve saygısız ya
nımıza. geldi Teyzemle beraber konu
şurken söze karıştı. Yüzsüzlüğünü iler
letti. Ben UBulca yanına yaklaşarak 

yüzüne bir tokat indirdim. Fakat o ka
dar şiddetli vurmuşum kı etrafta bu
lunanların dikkatini uyandrrdı. Me
ğer bu adam babamı tanırmış ben se
ni babana yazıp şikayet edeceğim de
di. Nihayet lstanbula vardık. Teyze.
den ayrıldık. Benim Tıbbiye mektebi
ne girmek istediğimi, ayni zamanda, 
cuma günleri kışlada kalacağnnı yo!
da öğrenen teyze birkaç defa kışlaya 
ge~ fakat ~hmetçikler ''Yasak!,, 
diyerek yol vermemiş. Onun için bir 
daha göriişmek mümkün olmadı. Beni 
himaye eden Bekir ağabeyim çok ha
miyetli, insaniyetli bir adamdı. Fakat 
kendisi mektepli olmadığ1ndan mekte· 
be güçlilkle girebildim. ÇünkU o :u!· 

man benim tahsilim şimdiki ilkokul 
derecesinde idi. Serezdeki Musevi Al
yans mektebinde de dört ay kadar bil· 

tün okuduğum küçük bir kültür kilı'
bmdan ibaretti. Böyle hiç olan mnlıi
matımlc. Tıbbiye harbiyesinin doku. 
zuncu sınıfına girmek istiyordum. Çün 
kil bana iltimas eden koca bir Sera:--
ker Ali Saip Paşa vardı ve benim y:ı

nuna Seryaveri Ali Paşayı katarak 
şuraya buraya gönderiyordu. O vakit 
Tıbbiye mektep nazırı mc~hur (Mar
ko) Paşa idi. Evveli resmen müracaat 
ettik. Beni imtihan komisyonuna gör
dcrdiler. Ben:;e birşey bilmiyordum 
Mesela kozmograf yadan sual soruyor
lar ben coğrafyadan mırıldanıyordum. 
Hikmet ve kimya ·gibi adlarım bile 
duymadığım derslerden sualler soru
yorlardı. Ben alık alık bakakalıyor
dum. 

Ben bu hali ağabeyim Bekir beye 
söyledikçe o bana "Sen çok zekisin 
Herh~de becerirsin.,, gibi cevaplarla 
mukabelede bulunuyordu. Bu işin ku
ru ?.Cka ile olınıyac:ığıru, dtiı;ünemivor· 
du. Benim muvakkat yaverim ~lan 
Ali Paşa da alaylı olduğtmdan muttr
sıl (Marko) Paşanın ya.nma girip na
zın zorluyor. Zavallı (M<ırko) Paşa: 

- Efendim, affedersiniz. Ben ne 
yapayım? Suallere cevap versin, mek
tebe girsin.,, 

Diyerek tepinip duruyordu . Ben 

Orkestra: 
1 - Suppe: (I3andittenstrclche). 
2 - Strauss: (Mavi Tuna) vals. 
3 - Kuluk: (Gavotte). 
4 - Verdi: o(Trnvyata) operasından 

çalar. 
par 

:5 - Fctrruı: (Tlrol havalarmuan bir Po 
puri). 

Sııat 22,00 Ajans ve borsa h:ıberlerf ve 
ertesi gtlnUn programı. 22,30 Plft.kla eololar. I 
23,00 ON. 

&raskcrd~n utandığım için ona hak!" 
kat h:ı.li bir türlü anl:ıtamadım. Ade
t:ı Seraskeri yalanla igfa.l ediyordum·· 

Ona: 
- Efend·m, hiçbir ~ey bilmiycll 

rum ,.e ermeni çocuklarıııı alıyorlar. 

Ben müsliiman olduğum için bi~ türlü 
zorluklar çıkarıyorlar.,, 

t 
Diyordum. Benim bu iddial:ı.runJ 

gayet cahil olan yaver Ali Paşa da 
tasdık ediyordu. Hülasa bu yi.izdeJl 
S~rasiterle M:ırko Pa.~n aralarını 
adeta bo1..dum. Lakin mıırak çuvala 
sığar mı? Nihayet benim foyam roeY" 
da.na çıktı. Güç halle nihayet o znnıall 
Kulelide Çerkeslerin yUzüsuyu hürnıt' 
tine hçılan sınıfı mahsus veyahut mab 
reç sınıfı adını alan mekte:bin son sı· 
nıfma girdiın ki burasının tahsili P' 
kerl rüşdi derecesinde idi.-

Burada sınıfın b:rincisi oldum. se· 
ne nihayetinde ta.5ralardan gelenler de 
dahil olduğu halde bütün askeri ril.t' 
diye mezunları arasında l:enim aidt" 
i{ım numaralar birinci dereceyi tutu· 
Tıbbiyeye girmek olduğundan Tıb
biye idadisinin birinci sırufma at· 
ladım. Tab'an askerliğe çok meyliJXl 
olduğundan sınıfta disipline pek riJl" 
yet ederdim. O kadar ki dahiliye :ıs· 

bitlerı adımı (nizami) koymuşlardı· 
Yanıma gelen çavuş ve onbaşılar mut• 
laka askeri vaziyeti takınacaklard•· 
Ben de zabitlerin yanma gittiğim za· 
man tam askerce hareket ederdiJXI· 

Maalesef Tıbbiye ise o vakit hakikS' 
ten külhanbeyi ocağı idi. Mektep JilU
dürü Rifat bey güzel bir ressam \·e f· 
yi bir paı)azade idi. Şahsan çol) haliJI) 
ve selim bir zattı. Fakat mektepte bit 
türlü disiplin tesise-dememiş, işler c;v 
ğırından çıkmıştı. 

Ta.bil dahiliye zabitleri cahil ve pelC 
gevşekti. Talebenin ayaklarında yıı• 

murta topuklu kunduralar, başlan:ıds 
siyah denecek derccade koyu rcnıdi 
fesler, göğüslerinde bütün külh:ınbe)" 
!erinin giydikleri iki yanlı büyük clüğ• 
meli yelekler vardı. Pantolon paçaları 
gayet geniş, ağları 1.ıiraz yırtıktı. 'l'll' 
!ebenin çoğunun sağ omuzları kalkılC· 
mektep içerisinde giydikleri şıprtıklal'1 

yerlere sürerek giderlerdi. Hüliıs:ı bet 
tarafta yengeç\•ari yürüyüşler, hele 
döneklerin hepsinde birer eğri ot te!I' 
bihler, teneffüshanelcrden maad1 yer
lerde bile gezip yürüdükleri yerlerde 
külh:ınb~ylcre mahsus man!ler el<sil' 
değildi. Dahiliye zab:tıcrinin çoğu cBI 
hil, ayni zamanda ahlfıksız. DöneklC' 
rin başı ve külhanbeylerinin sergerde' 
si Hünkii.r yaverlerinden Rüşlil pr,1 
(Paşa) nm kölesi otuz yasında bi::: edeV 
sizdi. Olan biten bü~ün ~ukuatıar rtıllt 
lak onun malumat ve emrile olacı>l'' 
rc:::illerin b~'JI Çakir ndıncla bir kolC" 
nin mutlak malıimat ve cmrile yııP1' 
lacak. Bir gün Rüştü bey kencUsifle 
talebeden ziyade Çaınlıbelde at hı~!" 
zı demek daha doğru olan bu köle w" 
bana müracaat etti: 

- Kuzum Haydar. bu Çakir edcY' 
sizini <:alıştır. Sınıftan geçsin.,, 

Dedi. Ben Ç5.kir ile beraber diğ~ı' 
dönekleri akşamları ders müzakeresi' 
ne ba§lattım. Fak:ıt bu Ç:lkir d nileıı 
ahlaksız işi ciddi almaktan ziyade 1~ 
übaliliğe \'Uruyordu. Elimd a\rucuıtl 
da gördüğü paralıı.ra nJacak 

1

knd::ıl" iJL'I' 
ri gidiyordu Beni adeta hnrac:ı 1'~ 
mişti. Ben sonradan Hünkar ya\'crl 
v:ı. olan Rüştü beyin hatırına hiltfll~ 
te:n herşeye katlamyordum. Fnkst ~ 
terbiyesiz b:r gün b:ına geldi. J{Ulll 
beyi ı>.ğ7.ile: 

~ı;fl~ 
- B~çavuş, sen sofusun. P" ·ıı 

halt işlemezsin. Biz Ortaköylü \1~~. 
tuzağa düşUreceğiz.,, dedi. :sen ş\,, 
detle tersledim. Aramızda bir dil ~ 
gasıılır başladı. Bu geceden !tib"10ı: 
müzıkerclcrdc ede!_)Sizliğe koytl 
la.r. ( Ar1".Mı var) 

t 

(J 

u 

Q 

l 

' 



ÜLKEMİZDE 
~ ~ *~-=-=-=-=====~ 

Osmaniye her sene biraz 
daha güzelleşiyor 

r-4 "'l 
A -: .. ı.. ~,.....O:Z-::~--···-----~'··--

osmaniyeden güzel bir görünüş 

Osmaniye, c:-::susi) - llçebay Ce. te uğraşılıyor. Bu sene beş milyon. 
Jil ve şarbay Doktor Ahr.et gibi de. dan fazla ihraç edileceği umuluyor. 
ğerli id: ~riler · kavu~. .. ".,amız l\leyva ,.e sebzecilik de terakkidedir. 
her !:e •. - biraz :.: .. ~ ~:.:zelleşmektedir. Buğday ihracatı mevcuttur. 
Osmaniye, dc~·:ız sene Cc 1• _:::.ereket KaSabada ortamektep vardır. Mev. 
vilayetir.e m-. :zlik y~: ~:,. olduğu cudu 150 dir. Ayrıca bir ilk.mektep, 
halde ı.:~ bir :cr:ıkki ve · · 'dıafo r.ıaz. bir üç sınıflı, bir de tek sınıflı iki 
har olm:ımıştı- - ·~i belediy~ •• rnt. mektep vardır. Yedi köydeki mektep. 
tasıl şehri ihmal etmiş, tek YJ ufak ler de dahil olmak üzere kasaba dahi. 
bir eser meyd~r getirmemiştir. Hnde 980 talebe bulunur. içtimai ha. 

Osmaniye 7800 nüfuslu ve üç na. yat da gittikçe yükselmektedir. 
hiye, kırk iki köyden mürekkeptir. Vilayet merkezliği zamanında yir. 
Bu nahiye ve köylerle birlikte nüfusu mi beş yataklı olarak açılan memle. 
yirmi dört bine baliğ olur. ket hastahanesinin yatak sayısı ona 

KasF ,ın dağ kısmı kıra~tıı-. Bu. indirilmiştir. Bir doktoru ,·ardır ve 
radaki köylüler hububat, zeytin ve hastahane ihtiyacı karşılayabilmek. 

Amerikan fıstığı yetiştirirler. Aşısız tedir. Fevkalade vakalar Adanaya 
zeytin ve s:ıkız ağacı bütün dağları gönderilir. 
kaplamıştır. Amerikan fıstığı ihraca. Bütçesini yedi binden on bir bin 
h mühim bir yekun tutar. liraya çıkaran belediye su ve elektrik 

Ova köyle.:, Çukurova meWiin. işleri için esaslı teşebbüslere grişrniş. 
dedir. Parnuk:uJuğa çok ehemmiyet tir. Suya ait proje esasen Dahiliye 
verilmiştir. Bu senenin pamuk rekol. Vekaleti ta.rafından yaptınlmı~tır. 

test iki milyon kilodur. İkisi kasaba. Tesisata bu sene başlanacaktır. Be. 
da ve birisi Toprak.kalede olmak üzere Jediye, elektrik için de mühendisle 
üç çırçrr fabrikası vardır. Bu mües..c;;e. anlaşmış olduğundan Osmaniye 937 
selerden Ceyhan ,.e Bahçe gibi civar yılr zarfında medenı ışığa da kavuş. 
kasabalar da istifade eder. muş olacaktır. 

Portakalcılıkla ehemmiyetli suret. A.E.TOKSOY 

Dörtyollular 
Kasabalarına devlet vapurlarının 

v 

ugramasını 

Dörtyol, {Hususi) - Yaslandığı 

" meyilli sırttan denize doğru uza.nan 
Dörtyolun portakal bahçeleri ara.sın. 
dan gösterdiği manzara hakikaten pek 
hoştur.. Kasaba, genç ilçebay Adil, 
ve çalışkan belediye reisi Tahsinin 
himrnetlerile günden güne güzelleş. 

mekte ve her sahada umrana kavuş. 
maktadır. 

Erzin nahiye müdürlüğünden bura. 

istiyorlar 
si portakaldır. Senede elli milyon 
kadar portaka. istihsal olunur. Bu 
mikdann çoğalması pek mümkün iken 
arız olan hastalık rekolte üzerinde 
çok tesir yapmıştır. Şimdilik senede 
otuz milyon kadar ihracat yapılmak. 
ta ve bini vasati beş liraya satılmak. 
tadır. 

Pamukçuluk da gittikçe ehemmi. 
yetini artırmaktadır. DağJarmda kıy. 
metli mac;enler me\'cut olup bunlar. 
dan ikisinin imtiyazı bir şirkete veril. 
miştir. 

Bugünki.i halele kasabanın iki mü. 
him ihtiyacı vardı~·: Vapur ve güm. 
rük. 

Istanhul vilayet 
kongresi açıldı 

( 4 üncüden devam) 

büyüklerini altetmekte meleke ka. 
zanmış ve zevk duymuş bir otorite. 
dir. 

Nikbin ve müsterih olmalıyız. ts. 
tanbul kuruluyor v~ dilediğiniz gibi 
mükemmel bir surette kurulacaktır. 

116 l'tlEKTElllJllZ VAR 

Gene aynı düşünce ile mektep işi 
ele alınmıştır. Uzun yılJar eski ah. 
şap konaklarda, mezarlıklar içinde. 
ki, birer, ikişer gözlü rutubetli, izbe 
Ye gayri sıhhi taş odalarda, yahut ne 
idüğü belirsiz bir takım barakalar 
içinde körpe ve nahif bünyeleri çürü. 
tülmeğe ve taze kafaları yosunlaştı. 
rılmağa mahk~ gibi tutulan yavru. 
Iarımız, sekiz sene gibi kısa bir za. 
manda milyonlar sarfile seksen altısı 
yeniden yaptırılan ve satın alınıp e. 
saslı surette ıslah edilenlerle adedi 
116 yı geçen fenni ve sıhhi her türlü 
şartları haiz ve Türk çocuğunun şere. 
fine layık mekteplere nakledilmiş ve 
bu mesaiye, ihtiyacın arkası tamamen 
almmcaya kadar devam edilmesi 
mukarrer bulunmuştur. 

Gene aynı düşünce ile şehrin yağ. 
mur \'e kirli suları l{analizas:> onuna 
büyük emek ve para sarfedilmiştir. 

IŞIK DERDi 

Halkımızın büyük ızbraplanndan 
biri de ışık meselesidir. Şimdiye...ka. 

dar yapılan tenvirat ihtiyaca cevap 
vermiş olmaktan ziyade ihtiyacı tah. 
rik ve teşvik etmiştir. Bununla be. 
raber son on senede yapılanı anlat. 
mak faydadan hali değildir. 

Rahatımızı ve emniyetimizi koru. 
ma.k için 192:> senesinde belediyece so. 
luıkların umumi aydınlatılmasına se. 
nede 170 bin lira sarfedilirken onu 
müteakip senelerde tahsisat tedricen 
senevi 320 bin liraya çıkarıldıktan 

başka ayrıca iki yüz fener dalla ilave 
edilmiştir. 

Hal böyle olmakla beraber, semt 

ocakfaIJndan Vilayet kongrelerine ka. 

dar bir ıztrrap mevzuu olarak ileri sil. 
rülen ışrk dilekleıinin uzunca bir 

müddet bütün şikayetleri dindirecek 

surette yakmda yerine getirileceği 

muhakkaktır. Bütün şehrin şimdi 

mevcut iki bin !cüsur elektrik himba. 
sına iki bin dal-.:ı eklenecektir. 

Halkın; nakii ,·a.sıtalarınrn nok. 
sanlı;;ı yüzünden çektiği sıkmtı da 
daima göz önünde ve teşebbüs üstün. 
dedir. Vaki olan istirhamatımız ka. 
bule şayan görülüp şehrin getireceği 
otobüsler gümrük resminden affolu. 
nursa hemen güzel ve muntazam bir 
otobüs servisile çekilen ağır sıkıntıla. 
rın karşılanması mümkün olacaktır. 

iKiNCi CELSE 

Birinci celsenin bir buçukta biti. 
şinden sonra saat üçte ikinci celse a. 
çıldı. Bü~e, dilek ve hesap eneü. 
menleri seçildi. Bu encümenlerin ç:ı. 
lışması için celse bir. saat tatil edil. 
dikten sonra 5 de yeniden toplanıldı. 
Dilek ve hesap encümenlerinin rapor. 
ları okunarak aynen kabul edildi. DL 
lek encümeni raporuntı · bitiremediği 
için ikinci içtima çarşamba günü saat 
2 ye kaldı. 

Ya terfian gelen ilçebay Adil, çok de. 
ğerli bir gençtir. 927 de dört bin li. 
radan ibaret olan bütçeyi lirmi bin 
liraya lbtağa muvaffak olmuştur. Be. 
lediye şehrin birçok ihtiyaçlarrnı sağ. 
lamışhr. içme suyu on iki kilometre 
ınesaf eden getirilerek on iki büyük 
çeşmede toplanmış, elektrik tesisatı. 
na ait proje tamamlanmıştır. Bele. 
diye çok güzel bir otel, gazino ve 
Park yaptırmış, bir kasap ve sebzeci 
~arşısı kurmuş, istasyon n şehir yol. 
larını, kaldınlmalrını yapmış, umumi 
helfl, kasaba dışında bir gazhane", sa. 
hilde iskele in~ etmıştir. 

Bu i:.:·.ı:ıç~:.: hal:ikaten çok mü. 
himdir. Devlet vapurlarının nğrama. ICSJd&i&ill o <M • • 

ması yüzünden ikfü;adi inkişaf müm. I Göz Hekimi ı 
kün olma:-akfadır. Ş ••k 

Dörtyol, Şarkın en yakın bir iske. Dr. u rü Ertan 
lesidir. thrac~tı ve ithaıtıtı Mersin. ~ Cağaloğlu Nurut'smaniye cad. No 3CI 
den yapmakla · uradan yapmak ara. 1 (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
sında büyük farklar vardır. Halbu. Telefon. 22566 

ki v:ı.pur :Cörtyo1un küçük ve köyden l•••••••••••ı•••Iİ 
ibaret bir nahiye merkezi olan Paya. 
:;a uğr. ;c... Y-:ni, Dörtyolun önün. --------------
den geçip ..,idcr •, beş mil daha mesa. sevinç husule getir::~işt:r. 
fe kdettikten sonra Payasta demjrli. Gümrük teşkilatınm iki sene enel 
yor da buraJ 1, her ned~nse uğramı. Paya.sa kaldmlmış olması da tücca. 
)Or. Tüccar vapurları ise, yalnız bir rı müşkül mc,·kide bırakmıştır. En u. 
ci...J eş)'a alma' meclıı::riyetinde bu. fak bir ~-·-- dL muamelesi için on iki 
lunduklar.ndan istifade görülemiyor. kilometre mesafede olan Payasa gi. 
:lür~:·n:::.:~nr, n.purlar buraya uğra. dilmek mecburiyeti hasıl olmakta Ye 
makla zarar ederse bunu tazmini şim bu hal tüccarı, mad<!i ,.c rnancYi :-:a. 
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Lik maç arı neticeleri 
( 4 üncü sayı/adan devam) 

ı;,ıütü avut oldu. 20 inci dakikada Süley
maniyeliler tekrar Topkapı kalesine 
indiler ve bu esnada ilk gollerini attı-
lu. ı 

27 inci dakikada Topkapılılar Hay
dann ayağı ile beraberlik golünü attı
lar. Biraz sonra İskendcr beraberliği 
bozdu. Köşeden bir şütle Süleymaniyc
lilerin ikinci golünü attı. 32 inci daki
kada Topkapıhl:ır Haydar vasıtasile 

beraberlik golünü attılar. 
37 inci dakikada Süleymaniyeliler 

Topl.r:apı kales:ne indiler. Top b:r müd
det ayaktan ayağa dol:ış4ıkt:.ın sonra 
solaçığın ortaladığı topu Muzaffer 1 

üçüncü defa Topkapı kıı lesine soktu.! 
Biraz sonra dördüncü golü de yaptı. 

Birinci devrede 4-3 bitti. 
İkinci devre Süleymaniyenin hücu

mu ile başladı ve Muzaffer Süleyman:
yenin bcş!nci golünü attı. Çok geçme
den Topk::ıp•hlar da sayı adedini dörde 
çıkardılar. Son dakikalarda !skenderin 
frikikten sıkı bir şütü üst direğe çar
pıp içeri girdi. Süleymaniyelilerin al
tıncı golü oldu. Devre de 6-4 Süleyma
niyenin galebesile bitti . 

Fener sahasında 
Alhnordu 5 • Dağanspor O 

Fener sahasında ikinci kümeden 
Doğa.nsporla Altmordu karşılaştı. Al
tmordulular stf ıra karşı beş golle bu 
maçı kazandılar. 

lstanbulspor 5 .. Anadolu D 
İstanbulsporlular birinci devreyi 

Anadolu sahasında oynadılar ve beş 
gol atWar. İkinci devre ağır geçti. 
Anadoluların açıldıkları görülüyor

du. Sert bir oyuna. rağmen iki taraf da 
bu devrede gol atamadılar. Oyun 5-0 
tstanbulsporun galebesile bitti. 

Fenerbahçe 7 • H iUU O 
Lik maçlarında başta giden Fenerin 

sonda giden Hilfille yapacağı maç çok 
enteresandı. Fenerin HH:'Ue atacağı 
goller merak ediliyordu. Galata.saraylı 
Burhanın hakemliği altında başlayr.n 

oyun tamamen Fenerlilerin hakimiyeti 

ofsayt diyenler de var,) fakat hake 
kar::ı.rı (gol!) idi. 

Sadi Karsan oyunu idare etti. 

Seş kta~ 4 • "eta 1 
İyi bir oyun, N'ih:ı.t (G. S.) nin gü

zel bir idaresi; her üü tarafın bir iki 
hadise müstesna birbiri:d çok sevme 
si bugün çok zevkli bir futb:>l m&çma 
sebep oldu. 

Vefa t::.k:mı güzel cynadı. Utinci 
devre sonunda Beşlkta;J C:ah:ı fü:tün 
d::ı.ha iyi oynayarak cwelce y:ı.p.lan 

iki sayıya iki d:ılıa l:atarak oyunu 
4.-1 kaz..ı..'ldı. 

Bir iki hadiS<! demışt:m. Oyundan 
sonra, Vefalı Vahit, Ab::luş, liliEeyin, 
yaralo.nmışbrdı. 

Oyunun birinci devresinde Sulhinin 
iyi bir g'ri§le yaptığı ilk gol bir devre 
Yefa.yı mağlup halde brr:ıktı. 

İkinci devre başlar başlamaz Vefa
lılar, Hüscyinin ayağile güzel bir gol 
yaparak berabere vaziyete geldiler. 

Oyun bu halde, 25 dakika kadar ga· 
yet güze heyecan, helecan içinde de
vam etti. 

Öyle zamanlar oldu ki: Vefalılar 
Eeıjiktaş 18 i .. Öyle anlar oldu ki Be
şiktaşlılar Vefa ceza sahası içinde bir· 
birlerine sayı fırsatlarını kaçırdilar .. 
Adeta gol yapmaya kıyamıyorlardı. 

Fakat bu sıralarda iken Hakkı gü
zel bir akrnla takımını 2-1 vaziyete 
getirdi .. 

Oyun birdenbire değişti. Hücumlar 
çoğaldı. Bu sırada, Şerefin güzel bir 
şütü takımını 3-1 vaziyete getirdi. 
Yağmur arttı, rüzgar arttı; ortalık 

karardı.. Bu sırada Eşrefin bir şütü 
de oyunda Beşiktaşı 4-1 galip getirdi. 

Bugünkü maçın hakkı 4-1 olm:ımak
la beraber bu halde bitmesi bir hadise
dir. 

Bugünkü oyunu her iki tarafın gü
zel oynaması da memleket sporu na
mına iyi bir şeydir. 

Milli takını saflarında, Galatasaray 
orta muavinliğinde alkışladığımız Ni
hadın da iyi bir hakem olarak yetişe· 

ceği kan:ıati de bizi sevindirmiştir. 

altında geçti. Birinci devrede biri E- Beyoğlu Halkevinin koşusu 
sat, biri Naci, ikis.i Ali R:zanm ayağı Beyoğlu Halkevi tarafından tertip 
ile olmak üzere Fenerliler dört gol at- olunan 3000 ve 5000 metrelik koşu 
tılar. dün sabah yapılmıştır. 

İkinci devrede Esat, Ali Rıza, Niya- üç bin metre koşuya Orman, Bcyoğ-
zinin ayağı ile üç gol daha atan Fener- luspor, AJr.ı.an mektebi, B:;yoğlu Halk 
liler kendilerini hiç yormadan oyunu evi takımları ile müsab:ıka harici ola
bitirdiler. rak Galatasaray ve Güneş takımları 

Oyun son zamanlarda alaya dökül- iştirak etmişlerdir. 
mescydi Fenerliler daha çok gol ata- Takım itibarile: On sekiz puvanla 
bileceklerdi. Beyoğlu Halkevi birinci, 35 puvanla 

Şeref sahasında Alman mektebi ikinci, 11 puvanh Bey
oğlu spor üçüncü gelmiştir. 

Karagümrük 3 - Ferdi netice itibarile: Alman mek-
Feneryılmaz 2 tcbinden Yakovas 12,S dakika ile bi· 

Bu haftanın mühim maçlarının bir rinci, Halkevinden Zekeriya ikir.c·, Ke
kısmı da Şeref stadında idi. İkinci kü- mal üçüncü gelmişlerdir. 
me klüplerin arasında ötedenberi bir- Bu koııu:ra 42 atlet girmiştir. 5000 
birine rakip olan iki klüp (Karagüm- metre koşu Beyoğlu Ha.'kevi tak·mma 
rük • Fen0ryılm .. z) bugün karşılaştı. mensup a~let!er ::ı.r::.s·nda yap!lrmstrr. 

Çetin bir savaş :an sonra Kara.güm- _B_u_n_a_1_1_a_tı_e_t_g_irm __ i~_t:_r_. ----
rüklüler oyunu 3-2 kazandılar. Fener
yılmaz bu maçı hiç olmazsa beraber
likle bitirebilirdi. Fakat ne yazık ki 
takımına en büyük fenalığı yapan bir 
orta haf yaptığı favullerle kcr.dini ha
kemin oyund:ın çıkarmasına kadar ça
lıştı, muvaffak oldu. Oyunun bir kıs
mını 10 kişi oyn::ı.y:ın Fcneryılmazlıl::ır 1 
bu suretle hem beraberliği, hem de 
mukadder bir galibiyeti kaçırd,lar. 

Hakem Saim Turgut Vefa idi. 

Beykoz 1 - Eyiip 1 

Beykozlular, geçen h:ı.fta mcvsimln 
en giizel oyunlannd:ın b:r:ni, Vefay:ı! 
karşı müdafaa tarz:nda oyn mış'ar; 
Vefanın sayı yapmasına. mani oimuş-I 
lardı. Bugün eksik bir Eyüp taknnr 
karşısında bir golle tam 83 dakik 1 

mağllıp bir halde bccaladılar. 
Bir sayı çıkaramadılar. Eyüp 83 da

kika Ustün v:ız'yette ka'dı: ili::nci rn
yıyı yapam:ıdrlar, fakat BcJ ~c:mn ~ayı 
yapmasına da engel oldı.:lar. 

!3cykoz ikinci d ... vrede yfae mağlOp 
vaziyette lmldı. Eyüp canla bac:la c:n
lı~ıyordu. Oyun"l üstün duru..111 al yor
du. 

Geçmiş /<. uı unlar 

21 kanunuevvel 1921 

FRANKLEN BUYYONUN 
BEYANATI 

Ankara 8J l:aııunucvvcl Okl'!."b'rı 
m:ıhsı1s:ıınt::~,ı) - ~~lı~.·en Koı~!,"' 'm• 
Ackut.ay~ avdet ccl·:c r. ij:;yö (Fra. ; .. zen 
Bııyyo;ı Yeni, GLiıı oa.:;ctcsin:n AL'"'1·:t 
mıtlıab·r:nc v"l.-::b •lN ı b~'!l-a! ·d ı 
Kon:1ada II:ıt:C:-y.:; 1·.::' •• ,. rus.'f I ıl 

bC'.}k; craıarıııd.a uı·:. , ~ cı--:ı n 1~ I l -ıi

t.:ı. it 'l(ıfn.::.m~n·ıı t:ı!~il: iınc ait n:c:xı' 
Eıı T:iimilcıı hal?c 'ilcl:tr.ı•. Tf..rk'yc ı:1· 
z,;uıın h r-;-c!.citııı· .ı .~m:miyctiııc l:a. 
n.r,:ıt ta. .. m.~s:n ·n lrı ı :-iilctlrot 1 t:cc 
s'ııc b'r l :t <'~'.a 1 .. ı .. ·c+ bulüı·?u.ı·ı 

il:i. mil!c! cr~:z:l:c~ c'~•·.lr.ı.m ar::.u ct
t.ği.ıi sCy!c:n:~t:r. 

LO:t:!A;"oj m:::.l"J 

Dahılıve Miitehusşı.n 

Paz.,r..'.urı ba<Jl:a giln!erde !2 dc:ı 6) 
ya 'ı:::.:!:ır Ltanbul Dinı~yo!u 11C4 ı ye 
nı num ral! hu~usi k:ı.b.::c:::ncle h::.sta
lara br.:t::ır. 

Kasabanın nüfusu sekiz binden 
fazla iken kendisine birer kilometre 
rne~afedeki dört mahallenin köy ha. 
line ifrağı üzerine bu miktar yarıya 
kadar düşmüştür. Buralarının tek. 
tar mahalle yapılması için teşebbüse 
girişilmiş bulunuyor. Diğer yirmi 
beş köyle birlikte yirmi beş bin nüfu. 
su vardır. Dokuz köyde üç ·nıflı ve 
lllerkezde ~ 1 sını .. t mektepler var. 
dır. Köyler telefonla kasabaya rap. 
teditmiş ve bunlardan çoğunda jan. 
darma karakolları açılmıştır. 

Dörtyolun belli başlı ihraç madde. 

diden tn::.• hüt etmiş1erdir. 1\~uamafih 
İktisat Vektıletinin buraya vapur iş. 
letmeğl kararlaştırdı\h şayi olmuş ,.e 
bu haber büt:' halk üzerin.:e büyiik 

rarlara sokmaktadır. Eıo;;ın yoll:ır 

bozuk Ye vasait m~hdt1t olduğu g-ibi j 
Payasta ne yatacak bir otel, ne de 
Yl'mek yenecek bir lokanta vardır. ~ 

B~ykozun b•ı r:r:ıda sclaçığı K5.~ım 

oyundan çıktı. Cn l:i!)i oy:ııar:ıak nıcc-ı 
buriyctind" ı·::. a.1 Ee· k.:z hiç olmrzs1 
bcrab:-rc~,i ktui., .. mn.ya sa"a;t!.. nu I 
sıra.ela atılan bir frik.kte"ı istifad~· 

(\den Bahadırın g~y:.-eti Beykozu bera-

1

1 

bere vaziyete getirdi. (Bu sayı için 

K"b ne \'e ev telefonu: 2~:;~ns i"ışhk 
telefon: 2:044 

Salı. cumartesi sabah 19 1/2 • 12) 
saatleri hnkiki fukaraya mahsustur. 
Herkesin haline göre muamele olunur. 
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Pektorin 
Pektorin 
Pektorin •. 

- ÖksürüifünOz mü var ? 
- Nezle mi oldunuz 1 
- Bronsite mi tutuldunuz ? 

Peklorin'den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
KUTUSU 35 K\;RU$ 

IUIR IEMU·MUMIJ mu mmsı. sıımı 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

Sanat mektebi mezunu 
aranıyor 

Nazilli 8a11Da F abrikuı monta jmda çalıpnak ve ehliyeti görülenler 

bilahare fabrika kadro.una almmak üzere, tesviyeci, elektrikçi, demirci, 
MI ve buhar borulan tesiaatçıu elek trik kaynakçw, 75 sanat mektebi 
mezunu alınacaktır. 

Taliplerin 25. 12. 936 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank Umu· 
mi Müdürlüğüne aıağıdaki vesikala rla müracaatlan ilin olunur: 

ı - Mektep mezuniyet vesikası, 
2 - Bonservis, 
S - 3 adet vesika fotoğrafı, 
4 - Nufus kilğıdı. 
l> - HUsnOhal ves kası, 
6 - Sıhhat kAğıdı. 
NOT: 

Nazilli Fabrikası tarafından ve rilmiJ olan ilin üzerine vaki olacak 
müracaatların Banka Umumi Müdürlüğüne gönderilmesi. 

Saatli Maarif Duvar Takvimleri . 
Taklitlerini almamak için dikkat etmelidir. 

Her türlü malumatı, Halleri, vakitler(. fırtınaları, 
hava deffflkliklerl;,i, Arabi, . Rumi ayları, mevıimler, ' 
tarihi vakalar, darbımeaeller, maniler, latifeler. hikayeleri 
havi bu luymetU Takvimin taklidi çıkmııtır . Aldanmam•k için 
Saatli Maarif Takvimi adına ve 111at reımlne dikkat etmelidir . 

. Mer i-.,·L ı ,\\ a: ıar i i Kıt aplıant•s i d i r. Tuptanl ı l arcı hit~ ıik islwntolar yapılır · 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Sivas Nümune hastanesi için ı atm almacak 138 kalem eczayi tıbbi· 
ye ve 11hhi malzeme açık eksiltmeye konuhnuttur. 

1 - Eksilbne Cağaloğlunda Sıh hat ve İçtimai muavenet Müdürlüğü 
binumda kurulu Komisyonda 30-1 2- 936 Çarıamba günü saat 15 de 
yapdacaktır. 

2 - Tahmini fiat 1330 liradır, 
3 - Muvakkat garanti: 99 lira 75 kuruştur. 
4 - istekliler prtname ve Liste yi her gün Komisyondan görebilirler. 
S - istekliler cari seneye ait ti caret odası vesikasile 2490 sayılı ka • 

nmıda yazıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mekfubu ile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (3567) 

Deniz Levazım ~atınal-

+ 
HAVACiAll ŞCF·BEN 
İLE BİR DUŞ SİZE 
2 KURUŞA MAL OLUR 
J 

-AVAGAZI 5DF·BEnl . . " • 
~01 iSTiKLAL CAO. IZAl-fAT 

\ . . .. .. . ,ı.· ...... ., 

-
/ 

BIRE, 
1000 KUMB ..... 

TARLADIR 

ı. 

ma Kon1,syonu ilanları KURUN doktoru ı 
Necaeddin Atasa~un 

Tahmin edilen bedeli 952 lira 5 O kuruş olan 20000 kilo muhtelif yas Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 1 

--
,~~<· · ls,taiibul Belediyesi , ilanları · . -

• ' ' I"-

lebze 28--Birincikinun-93: tarihine ruthyan Pazartesi günü saat 14 de La.Ielide Tayyare apartımanlarm· Senelik muhammen kirası 30 lira olan Anadoluhisannda Göksu dr 
açık eksiltme usuliyle al'llecaktır. ı da daire 2 oumara 3 de hastaları resi sokağmd:ı!ri baraka teslim tarihinden itibaren 937 veya 938--9'9 

Şartnamesi her gün Koı:ıisyondan paruız verilir. nı kabul eder. Cnrnart pc ı günler• 1' seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere a~ık eksiltmeye kO -
isteklilerin 71 lira 44 huruştan ibaret olan muvakkat teminab lstan- J ~n ~u ye kaaar oouayene parasız· ı nulmut ise de belli ihale gününde gİ ren bulunmadığından pazarlığa çe~' 

W Defterdarlığı muhasebe müdürlüğüne yatırarak mukabilinde alacak - dır. rilmi~tir. Ş3rms..111esi levazon müdürlüğünde görülebilir. istekliler 225 il" 
lan makbuz veya Banka teminat mektubu ile ve belli gün ve saatte Kasım- Sahibi : A8!M U8 _ VAI\TT Matbaam ru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22- 12:--936 salı P" 
papda bulunan Komisyonumuza müracatlan (3566l Neşriyat Direktörü: Refik A. bevengiJ. nü saat 14 de daimi encümende bulunmabdırlar. (8.) (3439)_ 


