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FlATI 5 KURUŞTUR 
liii 

ondra'da 
Neler görüşülecek? --1 Sar iti artık ortadan kalktı aa-
Yı dığından şimdi bütün gözler 
~ndra'ya çevrildi. Gelecek yedi
Jln iç.inde Fransız ba~bakanı Bay 
l andın ile dı, i,Ier bakanı Bay 

aval Londra'ya giderek Mac Do
~~ld (Makdonald) ve Sir John 
ırrıon (Saymen) ile Almanya'nın 

lılusla d · d · · · · ·· lii r erneğıne önmesı ışını go-
l •eceklerdir. Almanya'nın ulus
ba.r derneğine dönmesi, çok dallı 
.. 11da.klı bir siya .al i,tir. Bu, ilk 
~nce Almanya'nın silah bakımın· 
b a~ beraberliğinin tanınmasına 
li~~l~dır. F ranaa da silah beraber· 
b g~nın tanınmasını ba,ka teylere 
l aglıyor. Sözün kısası tudur ki, 

0 ndra' da doğu ve batı Avrupa· 
ltnd•'-' • b ""'I ulutların geçimine yem 
ıt a•tan düzen vermek gibi bir işle 
artılaşılmaktadır. 

, A~luslar derneğine dönmek için 
n anya silah beraberliğinin t~
~asını istiyor. 1933 ilk teşrı
:~d~ dernekten bunun için çekil
V •ttı Ve çekildiği günden beri de 
-~~•ay andlatmaaına karşı olarak 
~1 &.hlandığmı herkes biliyor. Bu
ııı unla beraber, Fransa bunu tanı-

' 

aııııftır. Şimdi tanımak için de 
Unla- 'I . .. .. · • ı erı ıuruyor ı 

r' 1 - Almanya Roma protokolle
ıııe girmeli. 

1 2 -Almanya doğu (tark) and
a.,ıııa.sını imzalamalı. 

AIR.orna protokollerine girmek, 
d ~anya için aşağıya (cenuba), 
c 0~ru ilerilemek yollarını kapıya
! a.g, gibi, ikinci, andlaşmayı imza· 
ltilıtıa.k ta kendisine doğu yollarını 
d:l>1Ya.c'aktır. Batı (garp) yolları 
ıı. 1926 yılında yapılan Lokarno 
~''1nalarile kapandığından Al
l'lı Ya. her yandan &1msıkı bağlan· 
rr/a.' olacaktır Böyle bağlı olan Al-

. llYa., ıilahlı da olsa, Fransızlara 
gte, barış için korkulu olmaktan 
~! !Yor. Şunu söyliyelim ki, bu 
agları da az gören ve Almanya· 

nıh · · F" silahsız kalmasını ıstıyen 
lı ra.nsızlar çoktur. Ancak dı' itler 
,al.anı Bay Laval'ın bu kadar ile
~ gitınek istemediği anlatılmak· 

dır, 

l Alınanya'ya gelince; doğu.~?~· 
~tııasına girmek istemedıgını 
~ı_tı~iye kadar bir kaç kere bildir· 
lı.1'tır. Almanya girmeyince Le· 
h •atan da girmek istemediğinden 

1.~ doğu andlaşması ,imdilik yü-
0~l'ecek bir iş gibi görünmüyor. 
k e Yandan Almanya Roma proto· 
l ol!eri için henüz S'!n sözünü söy· 
.. ~ınemiştir. Çok sıkıtıraa bunlara 
~ırın k • d .. l e ten çekinmiyeceğı e soy· 
;nınektedir. Almanya'nm Roma 
l rotokollerine girip te doğu an~-
ha•ınasını imzalamak iatememesı, 

an · ak -d' •. &~ Yana doğru yayılın ıste· 
r 

1t1nı gösterdiğinden ötiirü ente
l' eıa.ndır. Gerçek Almanya'nın bu 
Ônda gözü olduğu sanılıyordu. 
ta.~a.da Hitlerin "savatım,, adlı ki· 
.. 1 Vardır ki burada Almanya· 
.. ın d - ' •ek 0 auya doğru yayılması ge· 
li olduğu açık yazılıdır. Sonra 
ın~genberg'in Londra acun ökono· 
d \.konferansı toplandığı sıralar· 
'lrı ~ b notası vardır. O vakit ökono· 

t 
1 akanı olan Hugenberg bu no· 

a.sınd - d lı k' a aşagı yukarı, sava,ım a • 
ını ıt~ptaki siyasayı uluşal (res· 
d ) hır dilek olarak ortaya atıyor· 
:ı ~· A..lmanyanın Lehistan ile im· 
k a adığı andlatmada da buna do
l·unlulduğu söylenmektedir. Bun· 
~r a b' ' 'k' d . ır arada Almanya nın ı t· 

i e b!r doğu da istatükonun oldu· 
d U l?lbi sürüp gitmesi amacını gÜ· 
;n Projelere bir türlü yanaşma· 
rı a.sı, doğuda gözü olduğu inanı· 
~1

1 11Yandırmıttır. F ran•a buna kar• 
p ne Yapacak ? Soviyet Rusya, 
it ransa, küçük andla,ma ve Bal· 
arı birliği •ılutlarının bu itte be

talı.,, Yu- "d"kl · .. "I kt d' A..I - ru u erı goru me e ır. 

:ı 1tnanya doğu andla,masını im· 
b ~ aınak yoluna gelmezse, ve Le· 
d~s~anı ~a arkasından aür~kler~e! 
k 

1 
uda ıstatükonun oldugu gıbı 

1 a. !nasını istiyenlerin kendi ara· 
arında ayrı bir andlatma imzala
~acakları sanılıyor. lşte o vakit 
"llru" ' 1 . . d ,..a nın u uslar arası geçımm-
İı~ on bet yıldan beri kaçınılmak 
I enen siyasal durum meydana ge· 
ecek. Y . A 'k' 1 C:ak ' anı vrupa ı ıye ayrı a-
aııı tır, Bugünkü siyasal gıdişin 
iiil acı Avrupa'yı ikiye ayırmak de

, •ınırlan ve genel barışı kol-
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Kültür bakanı bu.1tün pidi.lfor 

Tarih ve coğrafya fakül
tesi kadrosu hazırlandı 

En ileri gitmiş milletle1'in terbiye •istemlerini 
tetkik ediyor kendimize uyar olanını alıyoruıır 

-·-
Yeni fakültenin 
bütçesi şimdilik 
225 bin liradır 
Bir müddettenberi ıehriınizde teftit· 

te bulunan Kültür Bakanı Bay Abidin 
Ozmen, bu akıamki trenle Ankaraya gİ· 
decektir. Kültür Bakanı şehrimizde bu
lunduğu müddet içinde, bir çok mektep
leri müzeleri, maarif müesseselerini 
g.,,.;,,ittir. En son olarak evvelki gün 
Mülkiye ve Hakimiyeti milliye ıehiryatı 
m<kteplerini teftiı etmi1tir. 

Halılar çürüyor mu? 
Kültür Bakanı bundan bir kaç gün 

evvel Süleymaniyedeki islilm eserleri mü
zesini ziyaret etmiıtir. Bay Abidin Oz· 
men'in müzeyi bu ziyaretinde, birçok ta• 
rihi kıymeti haiz §ark eserlerinin bozul 
mağa yüz tutıuğunu görılüğünü ve bazı 
tedbirler alınmak üzere emir verdiğini 
duyduk. BJhaua bazı kıymetli halılann 
harap olacak dereceye geldiği söylen • 
mekte idi. Dün bır muharririmiz, Kültür 
Bakanını ziyaret ederek, Türk islim e
serıeri müzesindeki eıerJerin vaziyetini 
ıormuıtur. Bay Abidin Ozmen demiıtir 
ki: 

- Sorduğunuz gibi Evkaf müzesini 
bu müzedeki eıyadan anlar bir kaç ar
kadaıla beraber tetkik ettim. Oradaki 
kıymetli eşyaya, müzeye gelmeden ev • 

Bay Abidin Ozınen 
vel iyi balolmamıt denebilirse de, müze
ye geldikten sonra iyi oaklanmaama İh· 
timam edildiğini gördüm. Bilhaua hah· 
lan mütehassıslarına gösterdim. Bugün 
için "guve" gibi tahnp ııelrillerinden u· 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Orta Avrupa andlaşması 

Romada hazırlanan proje 
alakadarlara bildirildi 

Fransız nazırla ı cndrada neler konuşacak· 
lar? Andlaşmayı alakadar 

devletler tasvip etmezler•e vaziyet ne olacak? 

Bay laval Romada ııntlQfmayi lmzalmken 
PARIS, 25.A.A. - Bu ayın 17 •inde 

Romada tesbit edilen orta Avrupa ant
laıması projui alakadar hükumetlere bil
dirilmiıtir. 

londra görüşmeleri 
LONDRA, 25.A.A. - Havaı muha-

birindenı 
Londraya ıreldiklerl vakıt, Franıız ba

kanlarına, Avrupa siyasasına ait kat'i 
olarak teabit edilıniı ve biçbir yerinde 
değiıiklik yapılamıyacak bir planın veri· 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

Kalimnoslular Yunanistan 
ve Patrikten ayrılmıyorlar 
ltalyanlar bir çok kimseleri tevkif etti 
Baıbakan son hadiselerin Yunan efkarında iyi 
tesir bırakmadığını ltalyan elçisine •Öyledi 

Kalimnos adamdaki son hadi- j sinden ayıracak tarzda yeni bir ki· 
seler hakkında yeni malumat gel- lise ihdasına tefebbüs ebnesi ae • 
miştir. Bu malumata göre, Kaimi- hep olmuştur. 
nos adası da ltalya'nın itgalinde ltalya bir kaç senedenberi on iki 
bulunan diğer on iki ada gibi Yu- adada Patrikhaneden ayrı bir ki-
nanistanla birle,mek istemektedir. lise kurmak istiyordu. Hatta bu işi 
Fakat son hadiseye ltalya'nın on k~nutm~k için Sin>'.or Mangozo iı· 
iki ada kilisesini Rum patrikhane- mınde hır zatı Patnkhane ile te • 

lektif yani hep bir arada çalışma 
ile pekleştirmektir. Bunun içindir 
ki Sar işinin bittiği bu gün1erde 
Avrupa'n•n siyasa( gidi,inde yeni 
bir dönüm yerine , 1 diği söylene
bilir. 

A. Sükrü ESMER 

masa memur etmİf, fakat Patrik
hane razı olmadığı için bu zat geri 
dönmüttü. 

Bunun üzerine İtalya hükumeti 
Rodos Rum Metrepolidi ile görüş
müştür. Metrepolit bu görü,meler· 
den •onra adamlarından birini pa
pazlar la göriitmek üzere Kalminos 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kemal Atatürk 
ISTANBUL, 25.A.A. -- Cüm

hurreisi Atatürk bugün öyleden 
sonra otomobil ile Hürriyet abi
desine kadar bir gezinti yapmıf· 
lar ve lstikliil caddesi yolu ile Sa
raya dönmüflerdir. 

Türk- Fransız 
dostluğu --

Fransız dış işleri encümeni 
başkanının ıöylediklerl 

Fransız sermayesi mem 
leketimizle daha yakın• 
dan alakadar olacak 

YENiCE, 25. A.A. - Fransz parla· 
mentoıa dııarı iıler.i encümeni ba~ka -
nı Paul Bastide, Toros ekspreıinde ken
disile beraber bulunan Anadolu ajanıı 
muhabirine beyanatta bulunarak : 

Reisicümhur Atatüıiı:ün takdirkarı ol
duğunu, Türkiyedeki terakki ve yüluel· 
me hamlelerini yakından takib ettiğini 
ıöylemiıtir. 

Müınaileyh, Türk • Franaız doatlu
iwıun günden güne kuvvetlendiğin_! 
Türk hükümeti erkaru arasında pbsı 
dostları bulunduğunu ifade etmiıtir. 

Paul Baıtide, Türkiyenin iktisadi, ma
li vaziyetinden General Iıımet lnönü hü
kumetinin elde ettiği muvaffakiyet, ba
tardığı itler ve gütıüğü siyasasından 
takdirlerle bahsetmiıtir. 

Hariciye encümeni reiai ya.kında Fran· 
sız sennayesinin memleketimizd ... i ala· 
kasmnı ziyadele§eceğini ve bu sW'etle 
Türkye ile Fransa arasında daha kuvvet· 
li iktisadi bir te~riki meıai elde edile
ceği ümidinde olduğunu söylemittir. 

Büyük Türk dostu olan Paul Bastide 
memlek timizde kalmaya vaktı müsaid 
olmadığına teessüf etmi,j, ilkbaharda (. 
rana yapacağı ıeyahat .,.nasında Türki
yeye ele uğrayarak Ankara dostlannı 
z!y:ıret edeceğini bildirmittir• 

Dış işler bakanı --Bay Tevfik Rüştü Araı 
Belgrada vardı 

BELGRAD, 25. A.A. - Türkiye 
dı,arı i9leri bakanı Bay Tevfik 
Rü,tU Araı, bu aabo.h Belgrada 
gelmi~ir. Kendisi burada bir gün 
kalacaktır. Bay Tevfik Rüştü A
raa, istasyonda Bay Poutritch ile 
Türkiye ve Romanya sefırleri tara• 
fından kartılanmıttır. 

Tayyare 
İhtifali yarın 
Merasime tayyare parkta• 

da saat 
on üç buçukta başlanacak 

Şehit tayyareciler \ht"ınJi yarm saat 
13.30 da Fatih tayyare parkıııda yapıla· 
caktır. ihtifal merasiminin proınmı ha
zırlanmııtır. Merasime askeri kıtalar, 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Avusturyanın iatikbali 
--·-

Cana kıyan düş
manlarla anlaş

mak imkanı yoktur 
Bay Starhembergln Nazi
lere dair ıöylediği nutulr 

.. 

Bay Starhemberg 
VlY ANA, 25.A.A. - Havas ajan11 bil 

diriyor : Bay Starhf:Tl'l~rg, son zamnn
söylcmiş olduğu bir nutukde şöyle dcmif
tir : 

(Devamı 7 inoi sahifede) 

Dünkü mac laciası 
Galatasarayın bir çok 
oyuncuları yaralandı 

Salahaddinin ayağı kırıldı, Avni belinden ve 
yüzünden yaralandı, Nihadın dizleri parçalandı 

Dünkü maçtan heyecanlı bir an 

Maçları, Fener Ga
latasaray ve İs

tanbulspor kazandı 
Güneı • Vefa talmnlarnın geçenlerde 

yaptığı bir egı.crsiz maçı dolayısile V •· 
fa takımı oyunculanndan bazılaa'JIUn 
sert oyunundan, kasti ve devamlı fa
vullerinden tikayet etmiıtim. Beıiktaf· 
Fenerbahçe maç dolayısile de hakem 
B&y Ademin, favulleri çalmaya.-ak ayu• 
nun s«tlepnesine meyıla.. verdilini 
tenkit etmiı, hatta bu şekilde oyun İ<la· 
resile bizde futbolÜn yük,elındc detil, 
pek fena bir hale düteceğini yazmııtun. 

Bu görüıJerimde .ne kadar b klı oldıı· 
ii dün Fenerbnhçe stadında yapılaA 
Galatatlll'ay • Vela maçile bir daha t... 
eyyüt etti. 

Baılangıçten polc: az aonre •ertleten 
ve hal<emôıı (Jrıa idare.ile bu aertlijinl 
gittikçe arttıran oyun, bir futbol cnıı • 
çmılan fada her ,.,... benzetilebılece .. 
için bu oyunu tafai1ittfle anlatmağa ve 
tenkit etme~ lüzum bile gönnüyorum. 

lllı. golü onun._. .t........,da Vefa yap
b ve 17 ncl dakikada Galatasaray mer-

Maçtan bir enııtantane 
ko muhacimi Sala hat tin bet ak..liği te
min etti. Daha sonra penaitdan Galata.
saray ıralihiyeti elde etti. Bir biçki ma• 
kineai lnı ııoında oynayan ve remıi bir 

(Devamı 7 inci tıahl!ede) 

Bqbakan General ismet lnönü' niln Ankarya gitlğini telgraf ha
beri olarak yazmıttık. Muhabir imizin B&fbakanımızın Ankaraya 
muvaıalatına dair gönderdiği rea mi bugün koyuyoruz. 

O:ı: türkçe yazı örnekleri: 

( La F ontaine ) in masalları 
2 - Roroz ve Tilki 

}btiyv bir Horoz, giio;;,. birinde, bir 1 
1 ağaçm dalma binmİJ, kı.mac ve knba· 

dayı bakışl•I~ ortalığı gözetlermif. Der· 
keB karııd..n bU TillA ıörünmuı, ( Kü
mu öni:ndo Tilkinin naaıl ağzı sulan
dıı!ını hepimiz bilıriz) !ilki Hoı:_ozu gÖ: 
rür görmez hemen segırterek agacın dı .. 
bine gelmit ve sesini tathla1tırıp : 

- Horoz kardet, demit, ıana kendim 
muttulamağa geldim : anık sizlerle 
barıt görüı olduk, bundan ıonta 
aramı:ı:da kavga filan olmayacak; aıağı 
in do ıeni bir kucaklayıp Öpeyim; hem 
biraz çabuk ol, çok bekieyemem, daha 
girup dolatacak bin bir yerim var. Bun
dan sonra nz, çoluk çocuk işgüçle uğrat· 
mayınız, &izin ne işleriniz varıa hepsi· 
ne biz, kardeşçe, bakarız. Bu geceden 
tezi yok: gi~ evinizde ıenlik yapınız. 
Haydi horoz kardeş, vakl1m daraldı, ~: 
buk aıağı in de seninle iki kardeı gıbö 
bu barııın cümbüşünü yapalım, aarma-
ııp öpüıeJ;m... . . • . . 

Gün görmüt Horoz, hıç ı•tıfinı boz-
madan : 

- Bilsen lİH"i kardeş, •1un<\ ne lcndar 
sevindim ... Benfrn için hundfln 1T1utıu. 
bundan tatlı bir salık olama,; hel• b .. -
nu senin aK.zından işitmek yok mu, gön-

lüme iki kat sevinç verdi, demiı. Kul'o 
naz Horcn bir yandan bunlan saylJ) dö
kerken öbür yandan da uzakları ııözet• 
'yonnuı gibi O?&ya bakıyordu. Bir •<A• 
lık 1 

- Tilki kardeş, bellci sen a,ağıdon gö. 
remezsin, benim buradcm gÔ7.Ümo jliıtiı 
iki tazı, yel gibi kotarak, bize doğru 

geliyorlar. Belli ki bunlar demin söyle
diğin barışı bildirmek için gönderilmit 
postacılardı. Nerdeyoe bize ulatacaıklar, 
onlar yetifİP gelmeden ben aıaiı ineyim 
de dördümüz birlikte §Öyle istekli is
tekli bir sarmaşıp Epüşelim, demiı. 
Ancak Tazı lafını İ'}idir işitmez Tilkinin 
benzi atmı' : 

- Sağlıca kal Horoz kard"f> benim o 
kadar beklemeğe vaktim yok, gideceğim 
yol epeyce uzundur, barııın cümhüıünü 
başka vakit yaparız dcmiı ve Horozu 
kandıramadığına canı ııkılarPlk tabanları 
ı...ıdırmış, ters yüzüne kaçml\ğa baıla
mış. Tiiki böyle korkudan kaçl\rken kart 
Horoz onun bu labansızlığına katıla ka
hla gülmüş. 
Oğ üt : - Yalancıyı al dalmanın tadı

na doyum olmaz. 

lsmail Mü~tak MA Y AKON 
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Her hakkı mahfuzdur. Ycuan: Son Yemen valisi Mahmut NEDiM 

Eline mektup tutuşdurdular, okudu 
ve git gide sarardı 

MiLLiYET CUMARTESi 6 IKlNCl.KANUN 1935 

HARİCİ HABERLER 
Amerika sularında feci bir kaza 

iki vapur çarpıştı bir 
tanesi derhal battı 

Şu Sait bilmem neyi tepelesem ne olur sanki? 

Batan vapur 5896 tonluktu, yolcuların ve 
mürettebatının hepsi kurtarıldı 

SEN JON, (Yeni Brunıvik), 25. A. yonlan Mohavk'ın batı:namıt olduğunu 
A. - 5893 tonluk Amerika bandıralı b.ldirınektedirler. Gemi sah:ilden alb mil O halde Ebülhüdayı haklayalım 

Bu sebeple zaten pek müteessir, 
ve meyus bir halde bulunan Hakkı 
P•YI biraz teskin etmek için, 

- Paşa, dedim, acele etmeyiniz, 
bugünkü vaziyeti Emir ile de elele 
vererek ıslah etmeniz lazımdır. 
Bence onu itham etmeyiniz, çünkü 
zahiren öy·le görünüyorsa da asıl 
mücrim tahmin ettiğiniz vechile o 
değildir. Sakin olunuz, ve soğuk 
kanlılıkla vaziyeti muhakeme edi
niz, fU anda mücrimi bilmemizin 
bir faydası olamaz. Asıl me11gul o
lacağmuz 11ey batkadrr. 

Va.i HaKıla pafa iyi bir adamdı, 
beni &Onuna kadar dinledi, sonra 
arkamı okpyarak; 

- F eki, peki.. dedi, iti sana bı
rakıyonım, düfün, tetkik et, neler 
tavsiye edersen ben kabul ediyo
rum, yalnız vakit geçirmiyelim, çün 
kü bir yandan ahval vehametini art 
tırırken, diğer taraftan da saray 
tehditlerini günden güne yükselt
mekte, sanıki kabahatli, günahlı 
ben imi11im gibi hep bana yüklen
mektedir. Vallahi şatırdım kaldım. 
ne yapacağrmı bilemiyorum, dedim 
ya, sana bırakıyorum.,, 

Tam P8'adan ayrılırken eline bir 
te'graf tutufturoular, okudu, okur
ken yüzü gitgide sararıyordu; biti
rince, bana döndü; 

- itte, dedi, nefes aldırmayor
lar ki ... hem de tehdide bak, hila
fete dokunan, hilafetin fan ve tere
fini, itibarım ihlale bais olacağın
dan endite edilen bir gaile neye 
mal olursa olsun halledilmeli imİf .. 
Amenna .• kim aksini iddia ediyor 
ki, .. f aAc :.t, •onuıda, yok:-1 ı{;, lü
müzü ı!• "miıo. ;<lt.cc .. leıind.,ı:- o •. J.ı. 
sediyorlar •. Ben mi bu iti yaptmı, 
günah b.,nim mi lı.i .•• A llah Aıl..!. hu 
ne beladır, bu ne musibettir yarab
bi ! .. 

Vali Hakkı pa11ayı tekrar teskine 
çalıştım, o da mabeyine cevaben bu 
işin müseb'>ıbi Emiri Melc:ke lir, na
amafih hal ve faslına itina etmekte
yim tarzında bir cevap verdi. 

Bir yandan da Selanik ester su
var alayı kumandanı Şemsi beyin 
(1) Hicaza gönderilmesini istedi 
bir müddet sonra Şemti bey Sela
nikten Ciddeye geldi. Görüttük, i
tin vehametini o da gördü. Kendi
sine uzun uzadıya izahat verdim, 
hepsini dinledikten sonra; 

- Peki, dedi, •u Sait bilmem ne
yi tepelesem ne olur sanki ... demez 
mi? 

-Aman Şemsi bey, dedim, onu 
tepelemekten ne çıkar, o yapacağı. 
nı yaptı, esasen onu idare eden de 
Ebülhüdadır. 

- O halde, Ebillhüdayı, hak aya 
hm, yılanın batım ezmedikçe rahat 
edilmez ... 

- Haklısın, fakat buna da padi
tah razı olmaz ... 

- Neden razı o~ı.ın .. Bunca 
Türkün kanma giren, sırf tahıi 
menfaati, keyfi, hını için kanını 
emen bir herifi ne diye himaye e
der? 

- Orasını bi1nıem, dedim, 
- 0 halde neden himaye eder 

diyonıunuz. 

- Çünkü, Ebülhüdanm böyle 
'eylere karıfacağına ihtimal ver· 
mez ve biz bunu isbat edemeyiz. 

- Demek ki Ebülhüdanın bu İf
~~ medhaldar olduğu muhakkak de 
gıl... 

Anlayordum ki Şemsi Bey lafı 
uzatarak beni iakandi] etmek ni
yetindedir. Ben de bahsi değiştir
dim. 

Birlikte Mekkeye gidiyorduk. 
Yol hala açık değildi. Hatta ka

bileler ~iddetlerini arttırmı,Iardı. 
Netekim yarı yolda kaldık. Güç 
hal ile Mekkeye vardığımız zaman 
vali Hakkı pa,ayı büsbütün mütees 
ıir ve meyus buldum. O derecedeki 
ümiuiz kalmıt gibi görünüyordu. 

Mekke Emiri Şerif Avnürrefik pafa 
idi: 

- Uykum kaçıyor, aklım ba,mı 
dan gidiyor, zatışahanenin gazabı
na uğrayacağız, ah ne yapacağız, 
ne edeceğiz, diye döğünüyordu. 

Bir müddet yanımızdan ayrılan 
Emir biraz sonra elinde bir telgraf 
müsveddesi i!e geldi, oturdu, ve ke
mali itina ile elindeki kağıdı imza
ladıktan sonra Hakkı pafaya uzat
tı, 

- Paııa hazretleri, dedi, zatıali
leri de İmza buyururlarsa ... 
Hakkı paşa telgrafı okur oku

maz yerinden fırladı, zaten pek a
sabi bir halde idi, büsbütün köpür
müştü; 

- Şerif hazretleri, diye bağırdı, 
bu telgrafı kime yazıyoruz, siz rüya 
da. r.ııı ınız, yoksa hüd. negerde şu
urunuza halel mi geldi, kime yazı
yoruz bunu, ne diyoruz, farkında
mısmız? 

Elinden kağıdı bıraktı, hiddetli 
hiddetli başını salladı, ve asabiyet
le yerinden kalkarak; 

- Paditaha yalan söylemek ayıp 
tır, ve bu yalanla kendi kendimizi 
aldatmaktan başka bir iş te görmüş 
olmayacağrz ... Allaha fÜkür henüz 
aklım başmıdadır. Ama, bu gidişle 
benim de çileden çıkacağım mu
hakkak gibi görünüyor, diye uzak
l~mağa başladı. 

Kalktmı, paşanın koluna girdim, 
bir müddet bahçede dola~ıktan 
SO'lra tekrar yerimize ge'dik, ve 
-~ ·ırur oturmaz. Ahmet Ratip pafa. 
elindeki mahut telgrafı okur gibi 
bir müddet tetkik ettikten sonra 
Hakkı pafaya hitap etti; 

- Fakat pafa hazretleri, dedi, 
bunda telaş edilecek .bir şey görmü
yorum, asabiyete kapılmadan bir 
.kere daha mütalea buyrulsa .. 

Hakkı pata bir müddet ıesini çı
karmadan dalgın dalgın baktı. Yü
zü hırstan bembeyaz olmuştu, sade
ce; 

- Lahavle velakuvvete illibil
lab .... dedi ve Ahmet Rartip pafa
nın elinden telgrafı alarak kelime
leri tane tane okumağa başladı: 

-"C. - bermucibi iradei ıeni
yei hazreti hilafetpenahi icap eden
lerle müzakere olundu. Gailenin 
pek yakında bertaraf edilmek üze
re bulunduğunun atebei ülyaya ar
zını temin ve istirham eyleriz ... ,, 
Hakkı pa,a okumağı bitirince bi

rer birer yüzlerimize baktı: 
- Kiminle müzakere ett;k .. sora
rım size kiminle müzı.kere ett;k ve 
neye karar verebildik? Kaç gün
dür karanlıkta göz kırpar gibi hep 
söylenip duruyoruz... Çöllerde ise 
kan akıyor, fU anda aç, susuz, mÜ· 
himmatsız bedevi ateşine göğüs ğe
ren asker ve jandarmalarunızın ne 
halde olduklarını düşünüyor, gözö
nüne getirebiliyor musunuz? Bin
batı Mahmut ağa müfrezesinin kan 
ları daha dün aktı ve kurumadı .•• 
Çölde kan akıyor pafalar, çölde 
kan akıyor ... Biz bu güllerin, karan
fillerin ortasında kendi kendimize 
gelin güvey oluyoruz... Haydi ba
kayım, hangi kabadayı Mekke ka
pısından çıkar da, töyle yarım sa
at yürüyebilir, mahsuruz yahu. •. 
kimi aldatıyoruz paditahı mı? .• 

Hakkı pafa coftııkça coşuyordu, 
haksız da değildi, isyanın, hareke
tin hatladığı günden beri ahval sa
laha doğru değil, fakat gün günden 
daha beter olmağa doğru gidiyor· 
du. 

Fakat sarayın tehditlerinden kor 
kanlar, bu tehditlerden korunmak 
İçin timdi, lstanbulu aldatmak, o
yalamak, avutmak yoluna sapmak 
İstiyorlardı. Hakkı paııa gitikçe ar· 
tan bir aJabiyetle sözünü bitirdi: 

Cuma günü tehirde Mekke emiri
nin, cumalarını geçirdiği güzel hah 
ç.ede, vali Hakkı pata, fırka ku
mandanı Oivrikli Osman Pa,a, Ah
met Ratip pafa ve ben toplandık. 
lstanbuldan, mabeyinden gelen ye-
ni telgrafları okudular. Sultan Ha
mit şafırmış, bunalmıt, çileden çık
mış mütemadiyen köpürüyor, teh
ditler y<'.ğı:hrıyordu. Tehdit ile iş 
görülece;;.ine kanidi. 

- Ben yalan söyleyemem, değil 
paditaha hiç kimseye, hiç bir sebep 
le yalan söy1eyemem, ve bu kağıdı 
asla imza edemem ... 

q,, tel P.ı a. lardan en çok korkan 

-Bitmedi-

'< Bilahara Selanikte Atıf B. tara
fını1 1 vuru1~ Şemsi paşadır. 

Mohavk vapuru, Yeni kı:sey açıklann- uo.akta yan yatnuştır ve ıu almaktadır. 
da Norveç bandıralı Talisman vapuru ile 
çarpıtarak batınıştıT. 

Y a:rduna koşan vapurlar, 1060 yolcu 
ile tayfa'lm kurtarıldığını telsizle bildir· 
mekterlirler. 

Mohavk vapurunda 53 yolcu "" 107 
tay o İP bildiı·i'mektedir, Bunların 
hepsi tahlisiye sandallarına binmişlerdir. 

.J' n.:ı.O~.i·iere gö•·e, iç.inde .. klterlc be-. 
1"Bber sandallardan yalnz birisi buluna
mamıştır. Kaptıan da gayıptır. 

Bir sandal imdat istiyor 
NEVYORK, 25. A.A. - Mo!ıavk ge

mi·i~in sahipleri bir sahil po&tasınılan 
a!dıklan telsizde bir sandalru imdat ist<>
d ğin haber almşlardır. Sandal Yen Jer
sey'de, Springlake'den bir kaç mil açık
tadır. 

Kaza nerede oldu? •• 
NEVYORK, 25.A.A. - Sahil istas-

Nord Layn kumpanyası on be:ı yolcu 
ile tayfadan kn k iki kişinin akıbetlerin
den habersiz olduğunu bildirmektedir. 
Çarpııma, Mohavk ile aynı kumpanyanın 
N ord Layn'a ait olan Morrokastıl'ın fa. 
c:aya uğradığı Arhuripark'dan bir kaç 
mil ötede olmuştur. 

Haber alındığına göre, Mahavk gemi
. si, geçenlerde Florida açıklarmda kaya

ya çarpan Havana gemisi yerine çalış· 
makta idi. 

Kazazedeler kurtanldı 
NEVYORK, 25.A.A. - Mahavk is-

mindeki Ameruka vapunı Nevyork açık· 
lannda bir tileple çarpışmıı "" hemen 
babnıştır. Vapurun bütün yolculan ile 
tayfası Limon vapuru tarafından l<urtıa
r.lmıştıT. 

K;içiik Ljndberu'in öldürülmesi 

Suçlu çocuk kaçırıldığı 
gün evinde oturuyormuş 

Suçlunun avukatı fidyenin ver"ldiği gün de 
onun başka yerde olduğunu söyledi 

FLEMINGTON, 25. A.A. - ld- wrguya çekilmiştir. Hauptman, 17 
dia tahitlerinin dinlenmesi bitmiş- buçuk yaşında Almanyada asker 
tir. Hauptman'ın avukatlarından olduğunu ve gazlerden zehirlene
birisi, bu davanın mahkemenin sa- rek çürüğe çıkarıldığını söylemiş
lahiyetleri dışında ol-Ouğunu söyli- tir. Bundan sonra Almanyada bir 
yerek mahkemenin, jüri heyetine mahkumiyet geçirerek Amerikaya 
bu yolda tavsiyede bulunmasını is- gizli olarak girdiğini bildirmiş, 
temiı;tir. Mahkemenin bu talebi red Lindberg'in çocuğunun kaldı ·:ıldı
detmesi üzerine avukat, Hauptman ğı gün üç dört bindolar kadar pa-
ın Lindberg'in çocuğunun kaçırıl- rası o'duğunu söylemiştir. Haupt-
dığı gün i, aramkata olduğunu ve man o gün ralışmaya gitmiş ve iş 
o günün akşamını karısı ile bera- başr~ ..ı- l saat 17 de ayrılmıştır. 
her geçirdiğini ispat edecek vazi- Hauptman sorguya çekilirken 
yette olduğunu bildirmiş ve dem·ş- müdafaa şahitlerinden furuncu Fre 
tir ki : deriksen dinlenmiştir. Frederrksen, 

- Fidyenin ··dendiği 2-4 tarihli Bayan Hauptman'ın çalışmakta ol
gün, Hauptmanın ~erelere gidip ne duğu furunun SP.hibidir. Frede
yaptığını bütün tafsilatı i'e bildire- riksen, o gün, Hauptman'ıo her za-
ceğiz. O günün aktamına gelince, man olduğu gibi, akşam üzeri ka-
Hauptman evinde arkadaşlariyle namı almak üzere gelip gelmediği. 
beraberdi. ne yemin edemiyeceğini söylemiş-

Bu sözlerden sonra Hauptman tir. 

Amerikada bayındırlık 1 ---
Bay Rozveltin em

rine beş mil
yar dolar verildi 
VAŞiNGTON, 25.A.A. - B. Ruz

velt, kongreye bir mektup gÖndermi§, on 
senelik genit ba)'llCill'ltk programının 
ilk on <rekiz ayında kullanılmak üzere 
dört milyar dolarlık kredinin derhal em· 
rine verilmesi için ısrar etmiıtir. Bun
dan baııka, i§$1zlere yardım için 800 mil· 
yon dcların da verilmesini istemiıtir, 
Cumhurreisi, iısizlik bittikten sonra 
bayındırlık şine her sene iı;in yarnn mi). 

yar harcanmak lizımgeldiğini tahmin et• 
mtıkttdir. 

B. Ruzvelt'ia bu mektubu, muhalefet 
taraf>ndan ıiddetli tenkidlerle karıdan
mııbr. 
VAŞiNGTON, 25.A.A. - Mümessil

ler meclisi, çok kuvvetii bir ekseriyetle 
yeni nafia işleri projelerini tahakkuk et• 
trrmelİ çıı Bay Roosv..ldin emrine 
4.880.000.000 dolar vemıittir. Müta· 
rünileyh, bu parayı sarfetmek husunda 
temamile serheatir. 

Amerlkada kar 
fırtınaları 

Soğuktan ölenlerin mik
darı 180 i buldu 1 

VAŞlNGTON, 25. A.A. - Ka.. furtu
nalannm çoğalması, V &Jİngton ve A
regon hükumetlerinde suların atıması 
teblil<esini artırıyor. Vankuver tecrid 
edilmiı bir vaziyetedir. Viskonsen' de 
soğuk sıfırdan aşağı 48 derecededir. 

NEVYORK, 25.A.A.- Kar furtu· 
nalanndan Amerikada ölenlerin sayı11 
180 i bulmuıtur. Bu sayıya, Missisipi 
nehrinin taşmasından boğulan 25 kiti 
de dahildir. 

Nazi milisleri 
BERLIN, 25.A.A. - Nazi milisinin 

yeniden tensiki meselesi, hemen hem,/, 3 
halledilmiş gibidir.Bu tensikat yapılır. 
krn gözetilecek yegane gaY'!, Hitlerin 
"Uçüncü Alman lmP"""toriuğunda sila
hı ancak Alman ordusu taşıyabilir,, 
prensipidir. 

Sar'da vaziyet 

Bir takım cürümler 
af veya tecil edi-iyor 

SARREBRUK, 25. A.A. - 17-1-935 
de uluslar derneği konseyinin verdiği 
bir karar mucibince, hükumet komisyonu, 
17-1-935 den evvel itlenmiı bazı cürüm
lerin affı veya tecili için emirnameler 
çJkannııtır. 

Soralı için çıkarılan emirnameler ı.aJ. 
dırılmııtır. 

Sarlıhır Lejiyonu 
PARIS, 25.A.A. - Genç Sarldardan 

mürekkep yeni bir yabancı lejyon alayı 
yapılmayacaktır. Harbiye bakanı bu bu
su.ta dolaıan tayialan ıı.Kzip etnıiıtir. 

Sar meb'wıları 
BERLIN, 25.A.A. - Rayiıtag, geçen 

yıl olduğu gibi 30 kanunsanide içtimaa 
davet edilmiyecektir. Bazı mahafil AJ. 
manyanın Sar topraklarının Alınanyaya 
dönmesini beklemektedir. 

Çünkü Sar arazisinin Almanyaya dön
mesi ile Sar mebusları da Rayiıtağa gi
reccld.., ve o gün Almanya İçin tarihi 
bir gün olacaktır. 

Sovyetler ve Belçika 
BRUKSEL, 25.A.A. - Dıt işleri büt

çesi münaka§B edilirken, Sovyetlerle mü
nasebete tekrar başlamlmasma tarafdar 
sosyalist gruplar kaqmnda haııbiye ba· 
ıkaru B. De...,.,, propaganda tehlikesini i
leri sürerek ihtiyat kayıtları hildirmit. 
fakat ıunları ilave etmiştir: 

- Eğer teminat verilil"le, Sovyetlerle 
münasebata t.ıkrar giritilmcsine İtiraz 
etmem. 

Harici küçük haberler: 

* M"ontekarloda yapılan uluslar arası 
otomobil yarı§lnı l..ahe '1e Katrou'dan 
mürekkep Fransız laknnı kazanmııtır. 

* Romanyada Romanya, Moldavya 
ile Ulah vilayetlerinin birleımesinin yet• 
mit altıncı yıl dönümünü kutlulamı§tır. 

* lspanyol güUecisi, genç atlet Dt>
lahoz iki kolu ile arraıe olarak 91,1; kilo 
kaldırmış, dünya orta siklet şampiyonu 
Fransız Fransuvanın 90 kiloluk rekoru
nu .kınnııtır. hpanyol, sağ kolu ile 46,8 
kilo, sol kolu ile 44,8 kilo kaldırmııtır. 

-
l 

• 
Uzak şarktaki harp 

t 
Mançuri kıt'aları, Mongolların karŞ1 

sında haylı telefat verdiler ~ 
TOKYO, 25.A.A. - Rengo ajansının almış olduğu bir haberi 4 

re Mançuri /.ıtaatı, HalumamiaB yakınında birdenbire Mongol /ıt ~ 
tının taarruzuna uğramışlardır. ~ 

Mançuri kıtaatı, bir çok zayiata uğramışlar ise de mukabil t r 
za geçmişlerdir. Muharebe, bütün ikindi vahtı devam etmiştir • • ~ 

Muharebe mevzi olan Mançurinin garb hududundaki mevki,~ 
lilere karfı yapılmakta olan askeri harakiitın mıntakasından çok 
ta bulunmaktadır. .~ 

HARBiN, 25.A.A. - Dün Haluma.~a iki kişi ölmüştür. /(; 

Pr~:~!::.~~f.·RT~!~?d.~::~e~~~~ ~:~~ 
Rüştü Aras bugün saat 13 de başbakan Bay Yevtiç ile görüşmıtf~ 

Müteakiben T evlik Rüştü Ara s saltanat naibi Prens Paul H"' ~ 
/eri tarafından kabul edilmiştir. j 

T evlik Rüşdü Aras öğle yemeğini saltanat naibi Prens PIZfl' 
birlikde yemiş ve başbakan Yevtiç de yemekde hazır bulunmuştur•, 

Bundan sonra Bay Tevfik Rüşdü Aras Türkiye selaretane~ 
Romanya, Fransa, Arjantin selirlerile Yunan maslahatgüzannın.,,..' 
retlerini kabul etmiştir. 

Akşam Türkiye sefarethanesinde bir ziyafet verilmiş :r.iya/ 
başbakan Bay Y evtiç, dışarı işleri bakanı muavini Bay Puriç, Ro 
ve Fransa sefirler hazır bulunmuştur. 

Bay Tevfik Rüşdü Aras yarın Belgrad'dan lstanbula hareket 

ATINA, 25 (Milliyet) - Başbakan Bay Çaldam ve lırkttll 
kında yapılacak iiyan intihabatına pek çok ehemmiyet vermekt . 
ler. Eğer bu intihapta kazanırlarsa bunu ahalinin hükumete ve /Jfıh 
sete karfı olan emniyetine delil sayacaklardır. Şimdiden hazırlı,, 1 

ra başlamışlardır. Makedonya umum valisi bu meseleyi görüşmek ı 
re Atinaya çağırılmıştır. Paazrtesi günü Meb'usan Meclisi reisi ıJI 
yare Bakanlığı müııteşan ile birlikte toplanarak bu ifler hakkında 
rüşeceklerdir. 

Yunanistanda kış 
ATINA, 25 (Milliyet) - Yuna niııtanın şimali kısmında kıf ol 

sidetile devam etmektedir. Makedonya ve lbrde mütemadiyen kar 
~aktcdır. Termometre sıfırdan aşağı 15 - 16 ya kadar düşmii 
Kastoriya gölünün donduğu söylenmektedir. 

Bulgar kralının Georgiyefe ziyaf 
SOFY A, 25.A.A. - Kral ve Kraliçe dün saat 13 de müstaf• 

bine reisi Bay Kimon Georgiel'le müstafi nazırlardan Bay T odo;.J 
Bay Boajiel' e bir öğle ziyafeti vermiştir. 

ita/yan kabinesindeki değişiklik,;.. 
ROMA, 25.A.A. - Resmi mahalil, kabinedeki değişikliğin 

tas;yon prensiplerinin basit bir tatbiki olduğu ve ltalyanın <!~ ve İ~ 
li ve soysal siyasasında hiç bir değişiklik olmıyacağı feklinde il 
mektedirler. Bu arada, ltalya altun esasını muhafazada devam , 
cektir. 

Lahay divanı 
Amerika uluslar arası di

vana ne şartla giriyor 
VAŞiNGTON, 25.A.A. - Ayan, Bir

ICf:k Amerilııarun ulusla.. arası Laley a• 
da:let divanna girmesi teklifine B. Van
denberg tarafından yapdan ihtiyat kayıt
larını kabul etmiıtir. 

Bu ihtiyat kayıdları, divana girişin, 
Amerika İçin İç işlem munhasıran gör
m<k hakkının b rakılma11 demek olmaya 
cağını tavzh etnıdı:tir. 

Ayanın kabulü, Amerikanın divana 
girmesi yolunda yeni bir merhale teşkil 
etmektedir. 

Karanlık bir dava 
Almanyada işsizliğe sarfe
di.ecek paralar ne olmuı 

LEIPIG, 25.A.A. - imparatorluk 
mabkemq;i, İ§si:ı:liğe kartı mücadele teı· 
kilatı sabık komiseri Guntheıin davası
nın tekrar görülmesi için vermiı olduğu 
istidayı reddetmiştir. 

Bilindiği üzre Gunther, Hindenburg 
namı verilen sennayelerden bir kımu· 
ını iısizlere yardıma tahsis edecek yerde 
bu paıralan gizlemi~tir, mahkeme, ken
disini iki buçuk sene hapse mahkilm et
nıiştır. 

Bir çok noktalan karanlık kalmıı o
lan bu davada Oscat" Hindenhourg ıa· 
hidlikde bulunmuştur. 

Gergükteki petrol mera
siminden dönüş 

Irak petrollerini Akdcnize indirmek 
i.çin yapdan tesisabn açılma merasimin • 
.ıe Fransa namına bulunmak üzere lraka 
•gitmiş olan F.-anıız meb'uslarmdan M. 
Paul Bastid dün akf'lltlki T oros ekspre
oile ıehrimize irelmittir. Mösyö Paul 
Bastid Radikal • Sosyalist fırkasından ve 
Mösyö Herriot'nun yakınlarmclandır. 

KerkUkte yapılım merasime Mösyö 
Herriot da davet edilmiıse de hastalığı 
dolayısile gidememiı kendisini ve Fan· 
.a hükilmetini Mösyö Paul Bastid tem
ail etmiştir. 

--o--
Samsun belediyesinde 
SAMSUN, 25.A.A. - Belediye 

batkanlığına lise Almanca mualli
mi Bay Hüsnü seçilmiştir. 

Ölüm cezası --Muğlada iki katil id 
mahkum oldu 

MUCLA, 25.A.A. - JC 
Cumuriyet Halk fırkası reisi 
nin öldürülmesine ait olan d~~ 
yın yirmibirinde bitmi9 ve s11'i'· 

sım ve Arab Abdullah ölünı 
sına çarpılmıtlardrr. Mahkeııı' 
kalabalıktı. Karar sureti 16 J 
olup bu kararda elli ~adar 

1 
ve fen kurumlarının ıfade ., 
por ları vardır. 

Hava raporu J 
ANKARA, 25.A.A. - Ziraat ~ ıl.; 

meteoroloıi enatitüsiinden al"""' "~ 
mata eöre, $OD 24 saat içinde t;_'· 
Trakya, Ege mmtakalanla Akd ~ 
Karadeni2 kıyıları bulutlu, orta~ f~ 
~~lar ıkapalı ve yeryer but!"' it 

mıştır. ~ 
Yaiıı yalnız doğu Anadoluııı,_, 1 

de t.rzıncan, Sii,,.ıl, ve Yanda ..
iinde olmuı ve diğer yerler t 

ğıf5Z geÇmıftİr. ~ 
Olçülen yağı§ mıktan 1 ilil 3 

re arasındadır. Toprak sathında 
fazla lrahnlığı Kastamonude ıs,~ 
çevreMnde 10, orumda 21, Yo~~ 
Sivasıla 24, Karada 45, Yanda ;oo>ff I 
meıredir. Düne eazaran Trakya ti 
mıntakalan iki derece daha sıc:alı,,,1 ( 
ta Anadolu ise daha soğuk g~ 

En düşük gece sühunetleri 1'~~ 
fmn albnda 28, Kastamonide 14, 
da 18, Ankarada 5 derecedir. 

Düne aid en yüksek sühunet l 
cı:frın üstünde olmak ü:z.-e 17 ~ 
Antalyada kaydedruniıtir. Bıı ~ 
nazaran dün memlekette en ~~ _,, ( 
Antalya ve en soğ1>k yer de ~ j4 ( 
muıtur. Bugün Ankarada ııa";t 
hava sühuneti sıfnn üstünde bi~ ı1' 
kadar yükselmit ve sakin geÇll"t 

Erzurumda seçiOI , 
ERZURUM, 25.A.A. -

müntehib seçimi vilayetin be' 
fından bitmif ve C.H.F. na , 
ri müttefikan kazanmıtlar~ı1 
dm erkek rey sahihlerinin yii$ 
si reye ittirak etmişlerdir. f:t 
vilayetinde 913 ikinci nıiill j 
çıkmıştır. Merkezde 29 bayall 
bay olduğu halde hepsi 234 si 
Kazalardaki bayanların saY1 

nüz belli değildir. 



(Arsenal) takımını 
gördüm 

- Gezgin Yazıları -
;ndrada /ngiliz lutbolünün en 
İtı •e~ ~ir nümunesini gÖrmemelı be· 

J,iı ~:bı ? 2 senelilı esiri futbolcu ve 28 
e..., bır Türk spor adamı ifin ba· 
nır bir kabahat olmazdı. Son se· 

!de dünya lutbolünün cereyonını 
Pb etmediğim ifin /ngili:z: lutbolii· 

bil af"'da hangi takımların gittiği-
• 11tiyordum. Burada kısaca tetkik 
f IJ)e iiç ııün evvel (futbol Asyo-
uı merkezinde de sordum. Bu 

' <ırtesj ııünü ( Arsenal) takımının 
l'llı>:~unu olduğunu ue klasik lutbolü 
y·.,_.1 bu takımda görebileceğimi söy-

' er B d 1 kı y · en e §u talyan milli ta mı· 
... :nen lngi/iz timine yedi oyuncu 

11 bu takımın ıöhretini işitmiştim. 
~ b~ talrınıın lngilt;re birinci li· 

ahil 22 takımd .. 14 üncü gelen 
• ~nited' e karıı kendi sahasında 

ırcag, maçı görmeye harar verdim. 
i b!zlanmayın size olduğu gibi ve 
i!Q ır futbolcu gö:ı:ile bu en yüksek 

• takırnlannın oyununu anlata· 

,,°'• Üçe çeyrek kala ba,layacaktı. 
d "fb~ta udıaya gittim. Kapının Ö· 

•f'."3>:ı.t ıilinlik yerler için 500 kifilik 
ifıııt ~ vardı. Ben üç Jilinlik ye.re 

lifa1 
ll<rdim. Sahanın d14arısı süva

ı '""" ·ı ·"'urı •• • ve )'aya zabıta memurları e 
e. altına alınmı§, hususi arabalar 
a ;.• .'"'•tre uzunluğunda arka ar• 
lardızılmi, olarak sokaklcm kapla· 

B '· 
!iı>ı~d~ha, lngilttJrtJ • ltalya maçının 

soııı,:.Yerdir. 10 bin kqi alıyor. o 
ıl.J. ~ki.fi ııardı. Uzun dılılarda 

~"'; k lı uatü Örtülü tribünleri var. 
., at •aYmndım.) Yalnız bunlar· 
"'' tar.er ı,· J'" al lı' ik" , . C ..,,,.., ır ıa-er taT ın ı ı 

lr/q Oro•tanların arkası da Üstü açık 
Erı • uraları bir 9ilinlik (32) kuruş. 

_ "~ ~uhulie bir filin. En paha-
ı lı o fil.in imiı. Ortalama 2 rilin· 

y.:.~P etsek 50 bin ki§i 100 bin fi· 
ile 3

1 5"fJO ln6ilhı lirası. BU.im ak
laı, :ı l>irı lira. Bo. maç ta Arsenalın 

A.Yrı;° ~"-nacağı alelade bir maç. 
le ı, ~nde Ars .. naldan bir sayı laz· 
/ 0 •rıncj /iğin bQftnda giden Sun· 

0
:<1_ takımının (Chelsea) takımı ila 

";y0 l' tnaça da çok ehemmiyet ve· 
d ;a;:· Zira bu lig önderi Surde,r· 
ıfr llrıvırrı bu map bu mevsim 

lle dda ilhi imif. Onun için onu gör• 
llÖ e fok seyirci gitmiş. Gazetele • 
.:• 45 bin kifi de orada varmıf. 
''l/•rıe bugün lngiltere ile Gal a· eq,; ft1ev.rımir' -ı mühim rugbi ma• 
doı 1

' l.ondra &okakları (Gal)lılar 
i b:"ftu. Bunlar baılarına nar 9i-

•e _ llİ,Yİ,YOr, tepelerine de uzan 
... IJ Piiakül yahut kardelô takıyor

.JııL ı"!c_.i olmayanlar göğiialerine at· 
f'i:: """'ar türlü reoimlerle buenmif 

roatJtler takmıı. Rozetlerin üs
.: tenekeden birer kupa resmi var. 

açta da 10 bin kİ§i bulunduiunu 
~ llazetelerden haber aldım. Artılı 

11~•ti kıyas edebilirsini:ıı. 
~ İçeri girdiğimi:a zaman sahanın 
d 11da çalmakta olan ( Arsenal) 
a0 •u 2,45 de sustu ve halkın alkı§· 
., '"-'ıııda Arsenal takımı birer iki

~10• dağınık olarak ortaya çıktılar. 
1 bırıda göııdesi al ve kollarile ya
d •Yaz gömlek, kıçlarında da be· 

ıı rı1 11!1T. Kalecileri yeıil g_iymi§. 
·.,,

0 
° .!aya dikkat edin. Ka(eciler, 

llirıf0ze çarpmıyacalı ve sahanın 
e de kaybolacak forma giyiyorlar. 

' e . i llİ Ya yumurta sarısı, ya nar çı· 
"ı İotY•r!er ki karşı forvet ıut çeker• 

irı ~~ ••temez görsün de oraya çek· 
"İ •Ye!) 

<e ad 
111 İli Omlar. Yalnız bekleri adam 

lear Yarı. 
d.S, taraf, ( At'senal)a nazaran bi

taı., a ufarak ama belli bellisiz. /. 
"1ii;""' da içinde, başının saçlcm Jö 
hQJ.htu;ı beılik oyuncular var. L~
~ı '" tuttuğu hep yeni ve çevık 
Soh ar. 
a.ı,".,Yarılard,_ kırpılmış çimen. Or
ıı,,,.YPak toprak. Biraz sarı kum 

lfaı,e lf ... Islak. 
. 1. 8., nı, Thompson isminde bir he· l· Ve )'arı hakemleri sİY!,>/ı gi)liyor· 
12,fs ... o 
Bildı' •. .llUn baıladı ... 

Bun· "'· "l' er iZ Futbol halta fena paslar 
'"'ı .;. vuruşlar .... ilk hucumu Leeds 

lliyi:vorf'Yor, (Bunlar da sarı • ma
lı.) ar, Kalecileri soluk mavi la-

O;vq 
n sert F k d "'l A arı orı d · a at lavullu egı ... • 

) lıôı,; a~ika geçer gefmez ( Arse
•cıJı "1i)ıeti alzyor. Karşı tarafın 

""llii~k~a giriyorlar ... Size Arşena
dıı,ı 0 takımını yazayım. Belki 

leaıe::':'"ız Vardır. a,,1 • Moa1 
fs "er· 

0 1d ' 
1-iaıı,":',.{'a,,ırood (kaptan) - Ma· 
ert1 er, (soldan) Copping -

l>oug:;Q Crayston,Forvetler: Ba,tin 
l..,e - Dralıe - Bowden -t . 
aı.ı.,, 
b;ı,,,ırı ası/ kaptanı olan Alex Ja-

~ daha"':' tarıgi maçta yaralandığın
~. oy""urı h ... ,~unda oynamıyormuş. 
~ ıı <faı,, k " asası: 
rt,allıla 1

1 
a ~onra hakimiyeti alan Ar· 

~ tlal,;ı, r d 5 ~~i dakikada ilk ve 21 in 
! tal',,,:: ; ıkınci golü yaparak ilk 
i lı ırı da 27 ·.o ~itirdiler. ikinci halta-
' a .l<np ıncı dakika .. nda bir gol 
: drI arak mcıçı 3 • O ııe kolaylıkla 

&erı· <ır, 1 .,,, .. 
eeJ.lerillhzii"!e ilişen bunların içinde 1 

,.,&ağ icİA '.'r ~.ki bekleri, sol açıkları 
"eleJ;" ,r, Cl<zefdi. 

liline r:tı oyunun bizim gO-ıümiizle 
l . 

..._ A roenaı ı h - d 
.. ıtf)ıor, il ... a •mı topu oyagrn a 
Yorle; alta arıklar bile pek az 
tap,,.:İ. ~h~~k tek başma ( "§cıpe) 
, ur. l>; • -•malleri,,dc topla lı .•u-
/ fev:~de'~ .tahım ayaf:ı~da topu I!· 

._ A '"111den dairııct haplırı"•nr. / rs,p'1C!l -~ 0 Yllncularr J-'ğer tahı. 
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Diş hekimleri toplandılar y eni_Gayrimü badi1 Avrupaya 
Otobüsle seyahat 

Yeni yol yapıldığı için 
bir ıirket mü

racaata hazırlanıyor 
Istanbulu Av.-upaya bağlayan otomo

bil yolunun yapılmasına başlanmaııı Ü· 
zerinıe Londra • Viyana arasında servis 
yapmakta olan bir otobüs §İrke;;, aeler
leriııi Isranbula ka.dar uzatmaga karar 
vermiştir. ,Bu şirket, şehriınizd'.'. ~ulu
nan bir acenta ile bu bu~uata goruşme
ğe başlamıştır. Bu ot<>büsler 26 kip ala
bilmektedir. içinde radyosu, yazıhane 
ve yata;k gibi her türlü konforu vardır. 
Şirket Londra • lstnnbul yokı bittikten 
sonra buradan Londraya yoku da alıp 

. götiiı-ecektir. 
Bu sene Avrupadan memleketimize 

gelecek otomobilli seyyahların her sene· 
' den fazla olacağı anlaşılmaktadır. Bun

lar içinde büyük kafileler de vardır. 
Bilhassa Trova ve Efez ban.helerini 

gezme"" için Çanakkale ve lzmi:nı yüz ki· 
tilik bir seyyah kafilesinin geleceği ha
ber venlmektedir. 
------~·------~ 

Limana 
Verilecek düzenler --Beş senelik proğram için 

bir layiha hazırlanıyor 
Deniz itlerinin ıslahı için hazırlanan 

beş senelik program hükumetçe beğeni!· 
miştir. Bunun için yapılacak bir J<anun 
layihası yeni mecliain ilk devresine ye. 
tiştirilecektir. 

htanbul )imanının ihtiyaca göre ıe
nıiıletilmesi ve düzeltilmesi programın 
b&Jında gelmektedir .Limanımızm faa· 
liyetinıi arıtmnasına enge~ olBI! vaziyet 
bir sene zarfında ıslah edılecektir. 

Bunun içjn bir milyon lira aarfolun
masma lüzum görülmüştür. Bu paranın 
hir kısmile mıistacel rıhtım ekaikNkleri 
tamamlanacak, üst tarafı Limanın temiz
lemnesine sarfedilecektir. 

Rıhtmı Fındıklıya kadar UZ<!!ıldıktan 
soJ'll'a orada ınevcud olan hükumete aid 
binaların bir kumırun antrepo ho.line 
konulmaısı düıüniiliiyor, 

Uotisad vekô.leti kısmen vap\Jl'ların se
ferlerine gayri müsaid bir hale gelen 
Halici de ıtarôzletmeği programııw koy· 
mıqtur. Bundan baıka ilıı·fcat bakımm
dan rhemmiyet:lö olan .bütün limanlan
mız beş sene içinde tomi.zlenecdı: ve rs
loıhat yapılaoak&r. Bu arada Zonguldak 
limanının ihtiyaçları da gözöaünde tu· 
tulacak ve limanlar nizamnamesi tadil 
edilecektir . 

lllAARIFTB 

htanbul kUtUphanalerindıki 
kıymetli kitaplar 

Kültür bakaniığı, Istanbut lditüpJıa. 
nelaindeki eıerlerin yeniden fıhriatiııi 
\Skartmağa haflamıftır. lstmıbul lriitüp.. 
hanelerinde bulunan kıymetli ve tek nib 
ha olan tarihi eserlerin büyük bir kü • 
tiiphaırede toplanması dü§tiniilmel.tedlr. 
Bunun için de müsait bir yer llnlnmak· 
tıxdır. Yeni ve asri bir laitüphane bina
sının bça çıkacağı da tetkik ellin1mek
tedir. 

Tale ':e Birliğinin yani binası 
Milli Twk ~alebe Bir'Hğinm Cağeloğ

lundaki merkezi Çar§ıkapı tramvay du· 
rak mahalline nalrledJlmiştir. ıBlriik \'il" 
hşmasına burada devam edecektir. ---
Boğaziç: antrepolarında 

muayene 
İstanbul ithalat gümrüğü, tacir

lere kolaylık olmak üzere, Boğazi
çi antrepolarında bir muayene 
grupu ihdas etmittir. 

Artık antrepolal'da iti olan tüc
car, gümrük idaresinden muayene 
memuru almak külfetinden kurtu
lacak ve muayene işleri daha kısa 
zamanda neticelen<lirilecektir. 

mı marke ediyor. Ama bizim gibi oyun. 
cunun yanında durarak değil. Arala
rında durarak. 

3 - /ngiliz takımlarında 1'af oyunu 
çok fazla. Biz.im için oyunculanmı:zın 
boylarını uzatmadan bu ite yelten
menin laydası yok. 

4 - Arsenal takımı çok çabuk oynı
yor. Diğer takım da öyle yal Oyuna na 
sıl başladılarsa öyle bitirdiler. Yalnız 
mağlup takımda üç gol _J1emenin ver· 
diği bıkkınlık bazı oyuncuların i§tiha
sız koşuşlanndan belli idi. 

5 - lngilterenin en yüksek takımı· 
nın oyununu gördüm. Ne W sistemi, ne 
müselles bilmem nesi. Oyuncular biri
birlerine alıımışlar, ekseri iyi anlaşmıı 
forvet/erimizde iç ve dışların orta mu· 
hacimle yer değiştirerek ini,leri yok
mu? işte en çok onu yapıyorlar ve 
pasları her vaziyette istedikleri tarala 
ueriyorlar. 

6 -Sert oynayor ve çarpıyorlar. Lı'i· 
kin adam yemek için olmadığı belli. 
Topu almah için. Bütün oyun eınasın· 
da sanırım sekiz on faııul oldu. Bir o ka 
dar korner karşı taraf aleyhine ve üç 
korner Ar.•enal aleyhine verildi. Bir 
$erbest vurUf Arsenal aleJ hine. 

1 - Bi,.Je oltlıığu gibi lalan oyun
cu yerini kaybediyor gibi bir düşünce 
yok. 

/ngili.z takımları ger2h uzunluğuna 
gerehH eninf' yayla sıkışıp açılıyor, 
yflylanıyor/ar. Yani bekler yarı hatta 

ı ...... , Komısyonu 
Dün yapılan kongredeki münakaşalara 

v ragmen, faydalı kararlar verildi 

Kongreye ifti rak eJ enler 

Diı hekimleri yıllık toplantılarını dün j 
saırt onda Etibha Odasındaki merkez aa• 
!onunda yapmıılardır. Kongo-eyi cemiye
tin başkam Bay Kazım Esat Devrim 
açmı§ ve kongre başkaınlığına Gülhane 
hastanesi diş doktoru Kaymakam Bay 
Şemsettin Çam, kafiplikılere de Bay E
·dip Zeki ve Bay Kemal seç.ilmiştir. 

Kongrede evvela cemiyetin idare beye 
ti ve vezne raporları oıkunmuıı ve aza ... 
rasmda §İddetli mü~ar olmuştur. 
Bir çok aza itirazda bulunmuşlar ve m· 
hayet rapor ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Bundan sonra cemiyetin yeni yıl fa. 
aliyeti etrafında azalar tarafından veri
len teklifler görüşülmüştür. Bu teklifler 
arasında Avrupadaki profesörlerden diş 
hastalıklarına ait enteresan gördülderi ve 
diıı dok:torlannı alakadar eden mevzular 
etrafında malumat istenmesi vardı. Bu 
İ§le uğraşmak iizı:re raportörlerden Bay 
Sual ismaile salahiyet verilmesi isterıi
yordu. Bu iotek kabul edildi. 

Yerli diş hekimle-rmlıı de kendi kalıi. 
nelerinde gördiikleı'--müstesna vakalan 
tesİ>it ederek bildirmeleri de İ•teniyordu. 
Bu da kabul edilmiştir. 

Bundan sonra cemiyetin çıkanlığı diş 

doktorları mecmuasının daha dolgun 
münderecatla ~ııkarılmaaı için Bay Oı • 
mıın Burhaneddin, Bay Kazım Esat, Bay 
Suat lamail, Bay Ziya Ce.ııM, Bay Ş.,.... 
settin, Bay Ahmet Rıza, Bay Profesör 
Kantoı·oviç'tcn ımürekkep bir tahrir he
yeti seçtiler. Bay Osman Burhaneddin 
mecmuaya tercüme yazılar da konmasını 
istedi, Bu istek te kabul edildi. 

AUdan Bay Ziya Cemal bir radyogra
fi servisi açılma&1nı ve burada ucuz fiat
la meo!cl<daşlara radyografi Eamler te
min edilmesini istiyordu. Bu istek te ka· 
bu·l ediidi. Bundan sonra kongreye bör 
çok teklifler daha yapldı. Bunlar üzerin
de de birçok münakaşalar oldu. Bundan 
IOIH'8 idare heyeti namzetleri ı seçimine 
haşlandı. Namzetliklere: 

Bay Kizım Esat Devrim, Bay Suat 
hmail Gürkan, Bay Osman Burhaned
ctin Bay Edip Zeki, Bay Mehmet Rifat, 
Ba; Feyzullah, Bay Halil llyas, Bay 
Mehmet Rıza, ıBay Galip Abdi, ihtiyat 
iizalıldara da Bay Nuri Mehmet, Bay Zi
ya Cemal, Bay Hüseyin Hynıllah, Bay 
Hayreddlıı Zeki seçildi. 

Kongrenin sonııııda büyüklere aevgi 
"e saygı telyazıları çekilmeSÜte karar ve
rilerek toplanbya son veradi. 

Etibba muhadenet cemiyetinde 

Cemiyetin kangı-esinJe bulunanlar 
Etibha Muhadenet Cemiyeti aylık 

toplanbsını dün cemiyetin Cağaloğluncla 
ki Efibba Odası merkezinde yapı·!mrıtır. 

Top'lantıda geçen defa okunan nizam· 
namenin tadili işi için nizamnamenin o

kutulmasına devam edilıniı, nizamname
nin bir kısmı tadil edilerek bir kısmı da 
aynen kabul olumnu§tur. Bundan sonra 
ym-dım sandığı nizamnamesinin bazı 
maddelerinin değiştirilmesi istendi ve bu 
İ&tek konu§ulmak Üzere gel ~:ek ay top

lantısına bırakıldı. 

Cemiyete y-enide,n giren dört izanın 
kabul! merasimi yaprlarak toplantıya ni-

kadar ilerledikleri gibi mesela bütün 
sağ cenah oyuncuları sol cenaha yana· 
ııyorlar. Oyunun icabı böyle oluyor. 
En fOk korktukları §ey biribirine çok 
sokulmalı. Daima aralıklı duruyorlar. 

8 - Çok uzaktan şüt atan görme
dim. Çünkü kaleciler böyle §Ütleri tu· 
tuyor. En çok yandan gelen paoları ka
la ile veya ayak yanile süpürerek ka
leye sokmalı istiyorlar. 

9 - Paslan en ziyade ayalı iç ve dı
şile ııuruyorlar. Kik vurduklan nadir. 
Kala ile merhum Hasan sistemi yer .. 
den top alma ve dönerek ya~a ver
mek ıelıillerini tatbik ediyorlar. Topu 
giJğüsle tutup önlerine alıyor ve ha•
mi ardına alıp yan yan sürmek oyunu
nu yapıyorlar. 

Ayakla top durdurmayı yalnız yük
sekten inen toplara tatbik ediyorlar. 

iyi çalım yapıyorlar. Ama görülme
miş şey değil. Bunu en çok açıklar ya
pıyor. Bekler kat'iyen çalım yapmıyor· 
lar. 

10 - Arsenal takımının (Relleks)i 
;•ani çabuk harar verip. h,arekete geç
me•i daha kuvvetli. Daima arkadan 
yetişip öndekinden topu alıyorlar ... 
Bu da çok ko§tuklanndan. Y aı1 oyun· 
cuları ve ha/bekleri çok koşuyorlar ... 
(Bütün maç esnasında ortada hareket
•İ.z duran oyuncu görmedim. Oyun o 
kadar aeri idi.) 

Hüla•a olarak anladığım şudur: 
Bu en yüksek lngiliz oyununda ne 

(ıayet veri1dj. 

Diğer kongreler 
Kırmızı ay lstanbırl §Ubesi kurumu 

Unkaparu nahiyel.İne bağlı Sarahçı, Hay
dar, Demirhun, Aptisubaşı, Küçükmus
tafa mahalle ocaklarının yıllık kongre
leri dün yapılmı§, yeni çalışma program· 
lan çiz:lerek idare heeyti seçilmiştir. 
--~~-~~o----~-~ 

İstanbul klubi::ıde çay 
Dün lstanbul Kulübünde kulübün 60 

mcı yıldönümü münasebetile bir çay zl. 
yafeti verilmiştir. Bu ziyafette yüz faı. 
dar kulüp a:ı:aJarile birçok daveı!iler ha
Zll' buhıırımuştuT. Ziyafet çok samimi ol
mu§ eğlenceli bir gün geçirilmiştir. 

levkalı'ide bir tabiye, ne harikulade 
b~r zeka ve incelik vardır. Bu oyun bi
zım memlekette oynanan kla"1k futbol
dur .. Fakat ... Telaı etmeyin alt taralı 
var. 

A - Herifler daha kuııvetli ııe iri
dirler. 

B - Nefesleri ııe fizik mukaııemet
leri çok fazladır. 

C - Çok daha çabulıturlar. 
D - Beraberlikleri bizden kat kat 

lazladır. 
E- Ferdi oynamazlar. Ve halk için 

beyhude çalım yapmazlar. (çünkü son
ra para alamaz. Belki de timden çıka· 
rılır.) 

F - Ne hakeme ne de karşı taral 
oyuncularına çalmazlar. Makine gibi 
oynarlar., 

G - On pastan altısını ayalrla ve
rirlerse dördünü ba§la verirler. 

H - Halkın bağınp çağınna!lna 
lalan aldırmaz sinirlenmezler. 

1 - Oyunu görerek oynarlar. Dü
ıünerek değil. Yani bizim tahmin etti· 
ğimiz gibi, ne yapcıcağını evvelden kes
tirerek ona göre vaziyet almak lalan 
gibi ıeylerle vakit geçirmezler. Oyun· 
ları adeta mekanik olmuı. Gayri §UUrİ 
olarak yer tutuyor, ko§uyor, vuruyor
lar. Tıpkı bizim )'emek yerken, dişle
rimizin hareketlerini düşünmeden çe• 
nelerimizi işlettiğimiz gibi: 

l§te size Arsenal takımı hakkında 
gördüklerim ve yazabileceğim fe)lfer. 

--o-

Maliye bakanlığı son iki 
üyeyi de seçti 

Gayri mubadillere ait bütün iş
leri görmek üzere tetelckül etmiş 
olan komisyon bu hafta zarfında 
işe ba,lıyacaktır. Komisyona me
mur edilecek iki gayri mübadil 
Maliye Bakanlığı tarafından se
çilmiştir. isimlerinin bugün komis
yon reisliğine bildirilmesi beklen
mektedir. 

Komisyonun ilk yapacağı iş 
metrUk emlak satışına ait olan bil
cümle evrak ve dosyalan tesellüm 
ederek işe başlamak ve bonoların 
kıymetlenmesi için emlak satışım 
arttırmaktır • 

Komisyon, takdiri kıymet İf· 
lerile de me§gul olacak, muame
lesi henüz bitirilmeınit olan 150 
kadar dosyayı intaç ettirecektir. 

Türk-Yunan 
Mahkemesi 
Şahitleri dinlemek için 
1zmir ve Atinaya gidecek 

Tiirk • Yunan muhtelit hakem ınah
l<emesi salı günü bazı şahitleri dinlemek 
;sin lzmire ve Atinaya gidecektir. Mah
keme reisi Mösyö Boeg bu hususta de
miştir ki: 

- Mahkemenin zelecek ni•an sonun
da işlerini bifirmesi lazungeliyor. Bu ıe
beple bazı davalarda şehadet etmesi ıa. 
zrıngelen bazı kimseler lstanbula gele
mediklerinden bunları dinlemek için iz 
mir ve Atineya gideceğ:iz. Bu şahider 70 
kadardır ve 12 kadar m>0htelif mesele 
hakkında şahitlik edeceklerdir, Bu da
valar arasında Atina ve Oryan bankala
rı lzmir §ubesine dair olan davalar da 
vardır. 

Mahkemer,in 15 şubatta teikraT lstan
bula dönmesini ümit ediyoruz, Çünkü 
21 şubatta burada muhakememiz var • 
dır. Mahkemede bugün 75 kadar mual
laktıa kalmış iıı vardır. Bu işleri ıman 
sonuna kadar nelicelendireceğimi:ı.i ümit 
ederi~. Bu işlerin duerişi lzmirde bulu
nan bazı Yunan bankalarmclaki kasala
ra vazıyet edilmesi ve bazı eşyanın iıade
ıine dairdir. 

Bunlardan başka Abdülhamit verese
sinin ve Evl,af idaresinin Yum\nistanda 
bulunan bazı çiftliklerin iııde.One dair 
Yunan hükumeti "eyhine açtıkları da
valar da vardır. 
-------··-------
OK.ONOMI 

Pamuk fiatları 
-o-

Adanadan bir heyet gele
rek alakadarla görüşecek 

Pamuk fiatlerinin yükse);şi karşısında 
müşi<ül vaziyete düştükleri Ank•.;ada a
lakadarlara bildirmek ii'zeze Adana pa· 
muk fabrikatörlerinden müreltkeb bir he
yet lzmire gitmişti. 

Heyet Izmirdeki pamuk fabrikatörle
rile ırörüştiiklen gonra lzmir §ehrimiz
deki fabrikatörlerlc de görüşecektir. 

Sovyetlerle afron mazakerııleri 
Türlciye ile Sovyet Rusya arasında 

afyon müzakerelerine gelecek ay iç'n.de 
başlanacaktır. U}'lıllurucu maddeler ın· 
hisan müdürü Bay Ali Saıninin, Mos
kovaya gideceği söyleniyor. 

iBu suretle Türkiye, Iran, Sovyet 
Rusya, Yugoslavya gibi afyon yetişti
ren memleketler arasında bir kartel ku
rulacaktır. --·-
Sıhhat şurası toplantısı 
Sıhhat Şuras bet" yıl olduğu gibi bu 

yıl da !ubat aymda toplanacaktır. Top· 
fantıya bütün Şiira iızası İ§tirak edecek· 
lerdir. Şimdiden hazırlıklara başlanmıt· 
tı.r. 

Ben bir eski futbolcuyum. Türkiye 
de lutbolü ilk tesia eden lngilizlerdeA 
.. • enerelı aonralan onlara meydan o· 
ogr 'md' • koyan rahmetli Hasanl~ ve .fı ı sag· 
mıdır bilmem. Zavallı Huseyın, Tahta· 
perde Aleko gibi adamlann o zaman 
0ynadıklan oyunları görmÜ§IÜm. O O• 

yıınu burada buldum. Kalleılik, hırçın
lık çelme, tekme yerine hüner ve ça· 
buklulı var. Biz lngilizlerden öğrensek 
öğrensek yalnız tunları öğrenmeliyi;ı. 

Tim oyunu yani beraberlik - mu
kamevet meselesi - baı oyunları -
çabukluk. 

Yoksa çalımın alci.sını, §Ütün antika
sını biliriz. Ferdi kıymetlerimiz bunlar 
dan a,ağı değildir. inanın aözüme fa. 
kat ötede beride tek tük dolaşan bu in
cilerin delinip diziye konmadıkça 
ne değeri olur. 

* it * 
Bu yazımı bitirirken öiirendim ki: 

birinci ligin batında giden Sunderland 
bugün yaptığı maçta Chelaea takunile 
2 • 2 berabere kaldığı için ( Arsenal)la 
sayı beraberliği olmuı.F akat Arsenalın 
attığı gol adedi daha fazla olduğun
dan onu ba§ta sayıyorlar. 

Diğer taraftan (lngiltere • Gal) 
Rugbi maçında da takımlar 3 • 3 çe 
beraber kalrmşlar. Halbuki Galın ga
lebeıi bekleniyordu. 
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Uzak ŞarKta kan 
kokosu! 

Japonlarla Çinliler yine tutu,. 
tular. Epeyce bir zamandır rahat 
durmak canlarını sıktı galiba. 

Ge:en telgraf haberlerinden öğ. 
reniyoruz ki, Japonların her tür
lü barış sever beyanatlarına, arzu
larına ve gösterişlerine rağmen, 
kan gövdeyi götürmeğe başlamış, 
sarı ırk sarı toprakları kızıl kana 
boyamış. 

Zaten öteden beri iki devletin 
arasında hô.diseler eksik olmuyor
du. /apnnya, Asyaya doğru uzan
mak isteyen emperyalist emelle
rine üç yüz küsur milyon Çinlinin 
istiklô.l arzusunu engel görüyotdu. 
Japonyanın Çin'e ihtiyacı vardı. 
Bu suret:e mcıllarına mülıim bir 
mahreç temin edecek ve arzu et
tiği iptidai maddeleri, pamuğu, 
ve bilhassa, sanayii için çok lô.zım 
alan kömürü, Çin'in 55 bin kilo
metre murabbalık kömür havza
larında mzu ettiği kadar bol bol 
bulacakh. 

Onun için hudutlmcla hiç ra• 
hat huzur kalmamıştı. Ulak bir 
hô.clise büyük bir ilerleyişe sebep 
oluyordu. Vaktaki Mançuku im
paratorluğu teessüs etti, artık me. 
sele kalmadığı zehabı hasd otdu. 
Fakat bütün dünya matbuatında 
bir çok yazılar yazılmasına sebep 
olan bu İmparatorluk hakikatte 
Japonyanın Çine doğru uzanmış 
kuvvetli bir yumruğundan başka 
bir şey değildi. Binlerce senelik 
bir silsileden geldiğini iddia eden 
İmparator Pu-yi hazretlerini ida
re eden kendi kalası değil, belki 
Tokya hükumetinin kalası idi. 
Tokiyo'nun çektiği ipler Mançu
ku kuklasını idare ediyardu. V Ô.· 
kıa İmparatoru temsi: eden başve
kilden tutun da bütün kabine aza
lan ve hükumetin bir sürü idare 
amirleri ya Çinli ya Mançuko'lu 
idi. Bunlann içinde aldukça kuv
vetli ô.limler, diplomatlar, ökono
mist'ler vardı. fakat hakiki kuv. 
vet, «Umumi i,ter komiteai» nin 
elinde taplanmıştı ve bu komite 
sırf Japonlardan ibaretti. 

Komitenin vô.si salô.hiyeıleri 
vardı. Kanun neşreden, ücret ve 
maa, bareniıerini tanzim eden, 
memurlan azil ve nasbeden, yur
dun ökonomik siyasasını yürüten, -
maliye«ini mürakabe eden hep o 
idi. Hiç fiipheaiz Japonya bunclaıı 
son derece istifade temin etmişti. 
Çünkü bu sayede Mançuri şimen
diferleri, altın madenleri, petrol 
kuyuları hep Japonyanın eline 
geçmiş bulunuyordu. 

Üstelik Mançuku'nun merkezi 
olan Hsinking'de bulunan Japon 
sefiri, Japon ordusunun muvaz
zaf bir generali idi. Ve Japonya 
Mançuride daima kendi menfaat
lerini adam akdlı tanzim etmek i
çin aşağı yukarı yetmiş bef bin 
asker bulunduruyordu. 

Görülüyor ki Japonya Mançııo 
ku'ya adam akıl:ı yerleşmiş ve bt.t< 
ım benimsemiş bir vaziyettedir. 
Japon harsı burada günden gene 
kökleşmektedir. Fakat bununla 
kalmak olur mu? 

Batıdaki adalarda bir vakitler 
Büyük Britanyanın oynadığı em
peryalist ~olü, Joğuclaki aclalardc 
Japanyanın oynamama•• ;,..;_ ~-- ""'· 
bep olabilir? Hazır önünde, üzeri
ne konulacak vasi bor l<ıt u - , . 
Japonya adalarına 11ğamıyor. Ge
nişlemek, nelea almak istiyor. Ve 
istediği havayı da Çin yaylaların· 
da bol ba~ bulacağını görüyor .•. 
Çin onu Asyanın ortası-mı götüre
cek, mallarım nakledecek büyük 
ve vô.ai bir yoldur. 

Bize kalırsa Japonyada bu em
peryalist düşünce varken, ve Çin· 
ele olduğu gibi yerinde sayarken, 
Uzak Şarkta bu gibi hadiseler 
hiç le eksik olmıyacaktır. 

Mümtaz FAiK ı 

Buğday 
Müdürlüğü 

Ziraat bankasına b•ğh yeni 
teşkilat yapılıyor 

ANKARA, 24.- Ziraat bankası
nın buğday ifleri ;.:;in daha genit 
bir tetkilat yapması düşünülmekte
dir. Hazırlan> n ı rojeye göre gele
<;ek sene buğday ihracat :şleri ge
ne lstanbuldan idare edilecektir. 
Yalnız bunun için Ziraat banka
sına bağlı olarak bir buğday mü
dürlüğü kurulacaktır. Müdürlüğün 
geniş bir kadrosu olacaktır. 

Ziraat Bankası buğday itlerini 
aüratle idare etmek Avrupaya kal' 
fi çabuk mal yetiştirmek için de
miryollar idarelerile anla,acaktır. 



Oylar ve kiıiler 

Yunüs divanı 
Burhan Omi~ Toprak Yunüs 

Emre Divanı'nın yeniden basıl
ması işini bitirdi ( 1). Yaptığı işin 
bilim bakımından değeri üzerine 
edebiyat tarihçilerimizin ne dü
tündüklerini daha iyice bilmiyo
ruz. ötedenberi Yunüs Emre'nin 
diye bilinen ötküler arasında ger
çekten onun olanları seçtiğini , bun
ları da ozanın yaşına göre sırala
dığını söylüyor; ancak önsözde, 
tuttuğ:ı yolu anlatmaktan çok po
lemiğe yer verdiği için bu iki işi, 
kendi sezitinden başka ne gibi te
meller üzerine kurduğunu da pek 
iyi bilmiyoruz. Yalnız şunu biliyo
ruz : Burhan Toprak, sevdiği oza
nı bizim de okuyabilmemizi ko
laylattırmıttır. 

Burhan Toprak'a göre Yunüı, 
yalnız bizim ülkemize değil, bü
tün yeryüzüne gelmiş ozanların en 
büyüklerinden biri, belki de en 
büyüğüdür. Böyle düşünmekte yal
nız olmadığını sanıyorum. Arka
da,larımın da, ustalarımın da onu 
öğdüklerini çok duydum; "Bir ben 
var bende benden İçeri,, gibi bir 
takım sözlerini ben de çok seve
r in. Ancak, ne yalan söyliyeyim, 
o okumakta büyük bir tad bula
mı.)·orum. 

Bir gün benden oldukça yaşlr, 
onun adım ancak sevgi ve saygı 
ile anan bir kimsenin yanında : 
"Yunüs iyi, iyi ama bir Homeros, 
bir Shakespeare, bir Goethe ile 
karşılaştırıl :naz ,. diyecek ol
dum, o kimse: "Sus, dedi; Shakes
peare, Goethe, ateti dıtarrdan gö
rüp anlatabildikleri için büyük
tür; Yunüs İse ateşin içindedir, 
alevin ta kendisidir.,, Sustum ve 
bir daha Yunüs'ün sözünü açma
mağı daha doğru buldum. 

iki şeyden tad alabilmekten ar
tık umudumu kestim: musiki bir, 
mistikısma (mysticisme, tasavvuf) 
iki. Öyle sanıyorum ki birini ne 
için anlamıyorsam ötekini de onun 
için anlamıyorum. Musiki de, mis
tikisma da içimizin en gizli buca
ğını, adamın en derin yerini söy
lemeğe çalrşır. "Uçla,r biribirine 
dokunur,, (les extremes se tou
chent) derler; kişide de tanrısal 
yönle, tanrılığa belki en çok yak
laşan us gücü ile hayvanlık yönü 
(bu sö2e hiç bir "sexuel,, anlam 
katmıyorum; yalnız ustan kaçan 
yönümüzü söylemek istiyorum) 
biribirine dokunur diyebiliriz. Paı· 
cal: " Abetissons-nous,, derken 
sanırım ki bunu söylemek istemiş
tir; Yunüs de olsun, herhangi bir 
mistikte olsun, Pascal'ın bu sözü 
ile bir anlamda çok sözler görü
lür. 

Bir ad takamadığımız, bir biçi· 
me sığdıramadığımız, yine de çok 
sevdiğimiz birçok duygularımız 
va•dır; bunlara bir ad takacak, 
bir biçim vermeğe kalkacak olur
sak ba,kalattıklarını, söylemek is
tediğimizden çok uzak, onu belki 
de andırmıyan bir teY ortaya çık
tığrnı görürüz. Adlar ülkesi olan 
edebiyat da, biçimler ü'kesi olan 
resim de bunları sezdirmek için 
musiki ile boy ölçüfemez. Mistik 
şiir ise musikinin bu gücüne yak
latmak istemittir. Herhangi bir 
erdem (sanat) ürgüdünü anla 'T!ak 
için bizde de bir parça olsun ya
ratma, hiç olmazsa yaratılmışı içi
mizde sürdürebilme gücü gerek
tir; ancak musikide bu güç çok 
gereklidir. Mi•tik siir ,.ı,. ,,.,.,.;l<i
nin bu yönünü benimsemİftİr ı 
söylediğini iyice anlıyabilmeK .çın 
bizim de mistikisma ile uğratmış 
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( Öz dilimizle 
Tarihin yalanı 
çıkanlamazl 

Tarih, bize geçmifi anlatırken 
diyor ki: "Bulgar sözü, türkçe bul
gamak'dan gelir.•"Kanıtı,, demek
tir. Bulgarlar, krallarına eskiden 
han derlerdi. Sonraları, tatar adı
nı aldılar. Bütün tatarlar Bulgar 
ve bütün Bulgarlar tatardır.,, 

Bunu kalamdan geçirirken yanı 
ba,ımda duran gazete, gözüme iliş
ti; Bulgarların Eskicumadaki Türk 
lere yaphkları kötülüğü, T ekirdağı 
na gelen göçmenler anlata anlata 
bitiremiyormuş. Yer yer basılan 
köyler ve öldürülmüs Türkler var
mış. Herkes; varını yoğunu elden 
çıkarıp T ürhiyeye gelmek için can 
atıyormu,. 

Tarih mi yalan söylüyor, yoksa 
tarihine omuz silkenler mi gittikleri 
yolu ş(lfırdılar.? 

Bu yana kadar, tarih, hiç yalan 
söylemedi. Bulgar, Türklüğünü u
nutsa da, bir soydan gelen Türkler, 
Bulgar hom~ların damarlarına bü
yük dedelerinin hanı karısmıs oldu
ğunu bilirler. Son yılları,; a~aştır
maları, yeryüzünde yaşayan insan
ların en aşağı üçte birinin büyük 
Türk ağacından kopma dallar oldu
ğunu ortaya koydu. 

Bulgarlar, bu kopma dallardan 
biri iken, köklerini unutup, başka 
suların akıntısına kendilerini kap
tırdılar. 

Bulgarlarda yerleşen Türk düş
manlığı. kendi bindiği ağaca balta 
vuran şa.;hınların işidir. 

Salahaddin GONGöR 
, .......................................................... . 
olmamız gerektir; yoksa şaşırıp 
kalır, veya büsbütün başka bir şey 
anlarız.Musikiden anladıklarını,tad 
aldıklarını söyliyenler çoktur; i
nanmayın. Onlar " sensation 
agreable,, veren ses dinlemek is
teğini musiki ile karıştırır. Mistik 
şiiri sevdiklerini söyliyenler de 
çoktur; onlar içlerindeki inan iste
ğinin, tanrı korkusunun mistiki&
ma ile bir olduğunu sanırlar. Evet, 
musikide "sensation agreable,, ve
ren ses1er vardır; mistikiuna da 
inandan, dinden büsbütün başka 
değildir. Ancak arada ince ise de 
mistiklerle din adamlarım biribir
lerine yağıt (dütman) edecek ka
dar köklü ayırtımlar vardır.) 

Musikiden anlamam, kulağım o
nun diline yabancıdır. Ancak onun 
konuşunc (konu-mevzu) sevmedi
ğimi söyliyemem; çünkü ad takı
lamıyan, biçime sığdırılamıyan 
duygular, dütünceler - herkeste 
olduğu gibi - bende de vardır. 
Bu gibi duygu ve düşüncelerin 

ancak bir türlüsünü çevresi içine 
alan mistikismanın konusunu da, 
doğrusu, pek sevmem. 

Yunüs'ü an'ıyabildiğim kadar 
okurum ; daha çok sevebilmek 
isterdim, çünkü onu çok sevenle
rin büyük bir tad aldıklarını gö
rüyorum. O ateşin içinde, alevin 
ta kendisi imiş... Ne yapayım ki 
ben o ate~e giremedim, onu belki 
hiç de göremedim. Eksiklik acı 
bir şeydir; ama acıdır diye onu 
başkalarından da, kendimizden 
de saklamak doğru olmaz. Ona, a
cı olduğunu bile bile katlanmak, 
kim bilir? Belki ondan kurtulma
nın yoludur. 

Nurullah AT AÇ 

(1) 3 cild . Birinci cild: 75 k.; 2 inci 
cild: 100 k. (Ahmed Halid kütüpanesi) 
3 üncü cild: 100 k. (Akşam matbaası). 
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ortasında kalacaktım. Maamafih ... 
gittiğim iyi oldu. Zavallı kadrn ! fa
kat melunenin kullandığı ağıza ne 
dersin? Haydi bakalım Nazmi! Ar
tık kendine güvenerek yafayaca· 
ğın zaman geldi ... 

Dubaya çarpan vapurun sars~ti
si:ııle kanapeden yuvarlanınca köp
ıi. v"! geldiğini anladı. Dalgın dal
gın i•keleye çıktı . Şimdi nereye 
gİdHeklİ? 

!3iı· tramvay direğine dayanarak 
biran Karaköy tarafına baktı. Son 
ra başını Eminönüne çevirdi. Köp
rünün iki kenarından akıp giden 
insan sellerine gözlerini daldırdı. 
Dudakları acı bir gülümseme ile 
buruştu. On, on iki sene evevl,, da
ha henüz çok küçükken mahalle 
çocuklarının hava kararınca hep 
bir ağızdan : 

"- Evli evine, köylü köyüne .. e
vi olmavan • ıcan deliğine! ... ,, diye 
bağrı~tıklarm; hatırlamıştı. O za
man buna bir mana verememidiği 

Nazmi Şe:ıap 
ni ve mutpağından iyi pİfmİş ye
meklerin kokusu gelen evinde hiç 
endişesi olmadan dolaşırken; 

- Evi olmayan insan da olur 
mu? - diye çok zaman mini mini 
kafasında belirmiş olan hayret ve 
ş~pheyi rladı. - derin içini çek 
tı ve yüksek sesle tekrarlaclı: 

- Evli evine; köylü köyüne ... e-
• 1 

vı o.mayan? ... evi olmayan? ... 
Sonra dudaklarına bir sigara 

iliştirirken; 
" p k. - e ı ama .. - dedi - evi 

olmayan insanların da gidecekleri 
bir yer olacak herhalde .. Aksi şey
tan! a herif!.. Ne diye Beylerbeyi
ne gidersin? .. Bereket iyi akıl ettim 
de şu on lirayı aldım. Ya onu da al
ma~aydım .. Mutlaka 'imdi sokak 

Yava, yava~ Sırkeciye ulattı. O
tellerin lcvhdlC1rnu okuyarak yürü
yordu. Evela bina"•·nın büyüklüğü
nü, dışatdan gi:ııilnşünü tetkik edi
yor, sonr:ı altlarındaki kahvelerde 
oturanlara bir göz atıyordu. Niha
yet demirkapıya yakın, cadde üs
tünde bir otelin kapısından girdi. 
Sivri fesli , çopur suratlı, pis dişli 
bir adam ellerini oğuşturarak yanı
na yaklaşınca; 

- Bir oda istiyorum ... - dedi -
- Hay hay beyim .. Tek yataklı 

mı, çift yataklı mı? 
- Nasıl olursa olsun .. Yalnız o

damda bir başka adam istemem. 
- Peki beyim ... Geliniz bakalım. 
Küçücük bir odaya koskocaman 

bir masa sıkıştırmışlardı. Bunun ha 
şında altın gözlüklü bir adam otu
ruyordu. Odada giriie<·ek yer kal
madığı için başlarını kapıdan uz:ıt
mışlardı. Sivri fedi; 

- Bey bir oda istiyor ... 

HiKAYE 
" 

Yanlış hesap 
Bir gün klkıp Göztepeye gide

ceğtm, altın gözlü Şermini görece
ğim. A •• Ne Göztepesi, ben de ga
liba bunamı,ıın. Onlar 'imdi Fati
he tatınmadılar mı? Evet, babala
rı Sahiri bir aktam ben orada gör
müftüm. Bu mübarek adamın bal 
gibi iki tane kızı vardır. Sevim ile 
Şel"min. Anneleri Gülter pek edalı, 
şirin feydir. Ben bu familyayla 
tam bir senedir tnıfıyordum. Baba
sından tutun da en küçük kıza ka
dar şeker mi 'ekerdirler. Bunların 
Hacı Bekirle münasebetleri var 
gibidir: Sahir Şam fıstıklı rahatlo
kum ,ekeriyse, Gülter badem ez
mesi, Sevim badem tekeri, Şermin 
de fındıklı ve Hindistancevizli şe
kerlemeye benzerler. Sahir, ut, ke
man, füliit çalar. Sevim, Şerminin 
ablasıdır. Güzel makyaj yapar, iyi 
giyinir; amma günahı üstünde kal
sın bu kız için türlü türlü şeyler 
söylüyorlar. Giiya kocası varını,, 
kötülüğünü görmÜf te mahkeme
ye dütmütler, botanmış. Şimdi de 
fununla bununla metres hayatı ge
çirirmif. Amma bana ne .. Benim 1 
öyle dostla, postla alakam yoktur. 
Yalnız güzel kadın gördüm mü 
idi fÖyle bir süzerim, bir kaç çift 
lakırdı ederim, itte maharetimin 
de zaten en mühim kısmını bu es
nada sarfeder, muhatabımı can e
vinden yakalarım. Bir de beğen
diğim kadınla dansetmeği severim. 

itte Şermini de böyle elde et
tim. Bakın size onunda ilk tesadü
fümü anlatayım: Halkevinin bir 
müsameresinde bulunuyordum. On
ları bana arkadatlarımdan biri 
tanıttı. Sahirin küçük kızı çok bo
tuma gitmişti. Uzunca bir boy, ke
sik kulD'l'al ve parlak saçlar .. Şara
bi dekolte bir tuvalet içindeki kör
pe vücudünden gençlik ve güzel
lik fıtkırıyor. Altın gözlü Şermine 
hemen hafifçe batımı eğerek reve
rans yaptım: 

- Bu tangoyu beraber oynamak 
terefini kazanabilir miyi;_ı efendim 
dedim? 

O, bir kanarya kutu gibi civil
tili bir sesle: 

- Memnuniyetle efendim .. di
yerek ayağa kalktı. 

Ben, bu kadar hafif, bu kadar 
ahenkli ,bu kadar orijinal tango 
oynayan bir kadın görmedim de
sem yalan söylemit olmam. 

Yerimize beraber oturduk. Di
zimi dizile birlettirerek: 

- Şermin .. deim. Bet senedir 
dansederim, sizinki gibi müstesna 
figürleri, pozisyonları hiç bir dam
da görmedim. 

Kadın değil mi? Bu sözlerim
den pek hotlandı. Esasen kadınla
ra kendinizi beğendirmek, ısındır
mak İstediniz mi korkmadan ken
dilerinde olmayan meziyetleri faz
lasile mübalağa ederek onlara kar
tı sarfediniz. En mütkülpesent ka
dın bu sözlere mukavemet edemez. 

Aytekin Bey a,ağı, Aytekin Bey 
yukarı pe,imden ayrılmaz oldu. 
Evlerine davet edildim. Eğlence
li, zevkli çaylarda bulundum. 

Babaları Sahir keman çalar, 
füliit çalar, benim altın gözlü Şer
minim de sevimli alnında parlak 
kahküllerle Çerkes müzikası çalar, 
Çerkes oyunları oynardı. 

Kafir kız alaycıdır da: 
- Miton, Rebeka, bir de Muiz 

yüz paralık kabak çekirdeği aldık. 
Sinemada yittik. Aman ne eylen
dik, eman ne eylendik .. diye yahu
di taklitleri yapar. (Allaha ısmar
ladık} denildiği zaman yanakla
rında birer fındık konacak kadar 
çukurlar peyda eden bir gülütle 

- Yüle yüle .. develerle .. ltal
lah yine yelin .. demesi vardır ki 
hani o sırada onu fındık tekerle
mesi gibi insanın çıtır çıtır yiyece
ği gelir. 

Canım sıkılıp duruyor. Bir gün 
onlara gideyim. Bu, pazartesiye 
tesadüf etsin ki onların kabul gü
nüdür. içim paslandı. Biraz musi
ki dinlerim, eğer sürtük Sevim de 
orada bulunursa onunla da biraz 
alay ederim, muvaffakıyetlerini 
söyletirim. Çoktan beri elini öp
medim. Bu mavi tatlı, altın yüzük
lü yumufak, manikürlü ellere hür
met busesi kondurmak o kadar 
zevkli bir şey ki ... 

Benim altın gözlü şeker sevgi
limle dansederim, tango oynarım. 
Çerkes havaları çalarız. Sahirin 
fülütünü, taksimlerini dinleriz. Hat 
ta biraz netelenirsem ben de bir 
kaç gazel okurum. Nasıl olsa Şer
mini ben alacağım. Eğer yüzilmü 
kızartabilirsem belki de annesine 
meseleyi açarım. 

Bu tatlı düşüncelerle bir pazar
tesi tuvaletime itina ederek onla
rın Fatihteki evlerinin kapısını 
çaldım. Garip ~Y·· Koca ev bom
boş gibi .. Hiç ses, sada yok. Müm
kün değil, onlar kabul günlerini 
d,eğittirmİf olamazlar. Daha Sup
hiyi geçen gün gördüm. Bana hiç 
bir teY söylemedi. Israrla tekrar 
düğmeye bastım. Yeni elbiselerim, 
boyun atkım, parlak taı>kam ve 
yeni bastonumla odacı çağıran bir 
daire amiri gibi üst üste hiddetli 
hii:ldetli zile basıyordum. Neden 
sonra baManiyeye bürünmüf, yüzü, 
kulakları sarılı, ıtıra,ı uzamıt Sa
hir, çıplak ayaklarına geçirdiği ke
çe terliklerle kpıda göründü: 

- Oo .. Aytekin ııee app 'uuuu!. 
Nezleden de pek korkarım am· 

ma onu kıramadım. 
Bizimkiler evce gripe tutulmuf

lardı. Gülterle Sahir odalarında 
sobayı yakmışlar, ıhlamur kayna
trak tedavi oluyorlardı. Gülter : 

- Aytekin .. Benim sinirlerim de 
bozuldu. Hahahaha •. hayyy .. diye 
-qzun uzun esniyor, her esneyitin
de gözünden şıpır •ıpır yaşlar akı-

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Ht:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon ı 4.4887 + 7 

Deyince hemen önündeki defte
rin yapraklannı karıştırmağa bat· 
ladı: 

- Oda .. bir oda ... Beyefendi bi
raderimi'!: için bir ocla .•. tabii yal
nız kalmak istiyorlat .. Eh ... bir o-
d ı .. '! 
amız var... .mınız. 

- Nazmi Şehap ... 
- Liitfen fU beyennameyi dol-

durunuz .. 
Naznıi, uzattığı ka lrmi hokkay.a 

batırdı. Sarı renkli yaprakları or
tadan zımbalıı.nmıs bit defterin he
nüz ilk hanesini 'doldurmuştu ki, 
herif gö"Zliığünü düzelterek; 

-Tabii .. - - dedi - nüfus tez
kereniz yanınızdadır. 

- Eyvah .. - dedi - Cüzdanım 
yanımda değil.. 

- Ya askeri vesikanız? 
- Benim askerliğim falan yok-

tur .. 
- Bunu biz nasıl kestirebiliriz? 
- Ben söylüyor um ya .. inanır-

sınız, biter gider. 
Sivri fesli, derhal geri çekildi. 

Altın gözlüklü ise hiç bir merasime 
lüzum görmeyerek gencin elindeki 
kaleme saldırmıştı: 

- Ver şunu! seni otelimde yatı-

ramam. Haydi efendi, git i'ine ! 
Başımı belaya mı sokacaksın be
nim ... 

Nazmi şatırmıt kalmıftı.Büyiik bir 
ayıp i,Iemit gibi yüzü kıpkırmızı 
kesildi. Otelden çıktı. 

- Gördün mü ba,ıma ııeleni ! 
Aah .. alçak herif ! ne diye gidersin 
o sürtük ıkarınm evine? 

Sütnineyi, melunelikten sürtük 
kadınlığa terfi ettimitti ve birkaç a
dım daha uzaklatmıt olsaydı, Bey
leybeyine kimbilir daha ne ka
dar yakası yırtılmamıt küfürler sa
vuracaktı. Fakat dalgın dalgın yü
rürken bir el, ürkek ürkek omuzu
na dokandıt 

- Beyefendi biraderimiz ... 
Başını çevirince sivri fesli ada· 

mın kandilli bir temenna sarkıttığı 
nı gördü: 

- Ne var? 
- Hiç ... hani otelde kalmak is· 

tiyorsanız .. Buyurunuz diyecektim 
de .. 

- Benimle alay mı ediyorsunuz? 
- Haddimiz mi beyim? 
- Peki ama .. az evvel, beni ote-

linizden koğmuttunuz? 
- Aman ... Estağfurullah.Yalnız, 

1 S 1 A N B U Lı , ,J_ 
18: Otel Tokatliyandan tra11•Jl'ls'' 

N&ti - tel11i:r. caı:. 19ı Jimrıaıtik; 
Tarcan. 19,.301 Haberler. 19,45: M•;, 
ldenbres koro heyeti 20,10: Kar•t 
(Plik) 20,40: Havayan ldt•r (ı 
arkad.aıları) 21,16: Son lıab•rler df' 
21,30: Bayan Emine lhtan ıan: it• 
tanso orkestraları ile hirlilct.. ~ 

yordu. ıJ 
Hay aksi teytan hay.. el 

bellhat oldu. Ben, bu vazİ1 1 
meselesini ona nasıl açarıdl' 

Müsade isteyerek kızlar'°' 
la.mağa gittim. Şerminle ~~ 
halleri daha ömür .. ikili, ~ 
ca gibi bir karyolaya girPl~·r 
vim, gözlerine kadar geçir 'sı 
bere ile bir erkeğe benziyor·~ 
altın gözlü sevgilim ise b.Şjll 
cakarılar gibi bir yemeni f. 
mıf, 'bu çatkı ona o kadar I 
mıt ki.. Bu salon beyleri! ~11 I 
hanımları grip hazretlerııııll; 
le orta oyununa çıkan o>"'? 
dörunütler. Onlara asprin "_., 
ıhlamur pitirdim. Babalar~ 
kasına ti'e çektim, tentUrcl•ı 
düm. Benim fındık tekeri• JJ 
de acaba fİfeye, tentürdiyOV 
tiyacı yok muydu? 

r~ Bunu sorunca; hasta h• 1 ~ 
le tuhaflığı elden bır..?anııS:,t 
min, batı takkeli ablasını İt 
ti: 

- Sen kuçuk bey iç nıer~t 
ma.. Beni koca.. yaapfuVV"' 
hepsini yapar. . ~ 

Bu zavallıları daha fazlıı t 
sız etmek istemedim. En so~ 
me (Allha ısmarladık) decl·iJI 

- Doktor bey usura bil e 
Vizite parası bir dahaki yelit1 

sun.. ·( 
Gerçi it hesapladığım gi~ 

mamı,tı; lakin onunla ge.lt tl 
mantarda ya,ayıtımızın bıt ıb 
türü demek olan fU yatak " 8 

J 

b 
. ~~ 

na daha fazla zevk verınıŞ f. 
ni ona daha ziyade bağlıı'(;. ~ 

bugünlerde kontrol epey 't~ 
da .. Maliim a .• ceza ..• mesıJ~ 

- Eh .. biz de batımızııı ·f.. 
bakaçağız elbet .. gidiyorııı ~' 
tık cezanız, mes'uliyetinİZ 

Sivri fesli adam güldü:. ıl' 
- Canım efendim .. Sı01~ 

mez gibi konufuyorsunuZ· ı/ 
rasına biraz da ceza, nıes'll ',~ 
rası katarsınız, mesele kalfll 

- Anlamadım. (' 
- Yani i'in kısası ... ~e: fi 

sularsan, otel sahibi vesı~ 
ıt· sormadan sana bir oda .,,er rt" 

- Ya gelip bir soran o!ll 
- Orası bize ait... • b 
Nazmi Musevi aileleriıı 1~1ıt, yııygaralarla dolaştıkları S· ,1~ 

. " geçen tramvayların ma'/I pİ 
na, bir sinemanın önünde pil 
küçük bir kalabalığa fÖYle 11ı! 
tı. Sonra omuzlarında .,,e ıJll 
o zamana kadar hiç hisse 

0
{, 

bir yatak ihtiyacı duyd.u. S e 1 
dökülüp yumuşak bir şıiteıjt 
mak, gerinmek esneyerel< 

1 
İl 

bir sola dönmek, ve nihaYe 1,f 
nu yastığın bir köşesine Y85 ev 
derin bir uykuya dalma!<, 11 

d i ! çaresiz; J. 
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ti Saray sinemasında: Zuzu 
~~ hı.Eta Saray ıinemasrnda gösteril- Umumi prova.dan bir ırün evvel kontra• 
Nııı olan (Zuzu) filmi denilebilir ki tını feıhetti ve genç bir adamla berabeı· 
lci, cı: J~zefin Beker'in ıantözlüğünde· çıktı gitti ... Müzik • boHle herkP.s çok 
tiatliı, nıozlüğündeki meharetlıi ve ar • müşkül bir varlyett• ka!nuttı. 
llıtıb kudretini göstermek için yapıl • Ayni gün, Zuzu ınuzik • hol dan•Ö• 
llıiy• ~. Anlatılan hikaye o kadar ehem· ferinin elbiaelerini getin.üıtl. ~..ı.n 
!"l<iJ.ıtli değilcı;r. Fakat artiıte muhtelif biri alay olsun diye Zuıu'y• da t.i ..!W-
·~._ı:,:de bütün kudretini göstermek se ciydirdi. Aman, bu alcı elbise 2..-ıp 
~lab 'Vermiıtir. • ?~ yakışmıftı.ı .E~vabını J".n'a. g~stermek 

4- J ~ık danıöz gruplarının arasın- ıçın ıabneye :;ıtti. Perdenın öbur tara-
lıoıd;ı:~fi~ Be~er'in, kendisine müzik fmda orke.lra ıırc>"":~ını :1'~'1:?".~u. Zu-
~ıl! fohretıni kazandıran tütün nu- zu dayanama.i., ..ılrilldeyıcı muzıge uy,.. 
l'~n ile .. •keçleri gösterilmektedir. rak . Jan.olır.eie b~tladı. Jan kocaman bir 
~ huen guzeJ tarafını tcşk\l etmekte proıeı.töril ~nun ü......ım; tutmuıtu:· Zu-
lı,.. 1tı·· ,muhteşem ıahnelere fevkalade zu no de gu:ııel dan.,.,.Jıyordu .. Bwden 
lııı,il Uzik refakat etınektedir. Gelelim perdeyi kaldınlılar ,. Zuzu sal ... nda bu· 

l'I Yb:e: lunan ırueteci.les-in ve m\;zik • hol ıml-
teıı :ld !'i~•~e iıminde bir adam kliçük· dorünün ~l\J'ş111nda ~..ım~. mecbul'i 
liıi le 1~ iki çocuğu büyütüyordu: Bı- yetınılo k•ıdı. Ve tabıı betenıldı. Ve gc-
llic;ı, uçu~, beyaz bir oğlandı, öteki mi- ne tı:bil celdlf yapıldı. 
bit a ıevırn]i bir Arap kızı. Birisi eski O eece Zuzu'yu ı.. .,".· ku•undan uyandlr-
":ltın~:•daşcn oğlu idi, diğer Mcsle'nr ~ılar. B.ahll ~e~e oırkte cl_üşm~ıtil ve 
di ik' . çalıtan bir ıoytarınm kızı. Şmı· olmck u7ere ıdı. Zuzu delı pbl dı...-ı 
~ y~ıı de 10 yaşlarına gelmişledi. Mr.s· fırla~•· Ner~yc gidiyordu? .. Kler'den !'ar· 

O llız onlar için yaşıyordu. dım ıstemegc koıuyordu. Fakat Kler ev-
"-h.ııı'ene, bir paıkalye gecesi sirk nm· de yoktu. Danıctmeğe gitmiıti. Onun 
4,:ıa ~ k.,labalıktı. En ön sıraİar çocuk· giltigi .. y•~.c gİ.tti ve o~u J~'la clanıeder-
halır· ~rnuıtu. Küçük bir kız yeni bjr kcn gordu. Bırden gozlerı karardı. An· 
dirı.~Ych. ••"Vahı giymil ofan jan'a tak· la . ıştı. Ayni esnada bir rovclver patladı 
•ı ile~ &ozlerle baktı ve küçük A<zp kı· ve bir acfain ölü olarak Zuzu'nun önü· 
d..r ı. e alay etti. Zuzu da her çocuk ka· ne yuvarlandı. Vuran adnm silahını at· 
la.ın1 ~kançtı. Herk•sin öniinde gözyaı· mıı ve kaçmııtı. Jan silahı alm~k i~in 
•lti 'V 0 tlltrnamak için kendini güç zapt l<o~tu ve pol.>lcr tarafından katıl dıye 
atı bi e o tece ilk defa olarak ka1blnd~ y:ıka'andı. 

• r fcy hiuetti Bu vaka filmi uzatmak için araya so-

"' d • da 1ı a an on . J d z kuşıu:u.muıtur. 
~ otaman ;ene gc~tı... an a. u~u Her şey lan'ın aleylıinde idi. Onu kur-

t 
••le p . a arnlar oldulor. Bır gun tarmak için para lazımdı Avukatlar pa· 

up ar ıs ten b · kt ld Bu mele · • F' . ~ki h. ır me up :ı- 1• , rasız davaya girmezlerdi. 
olı'd• • •r arkada~tan gclıyoı· v• Jan a . . . . 
t·~ :ri b~r ış bulduğun:ı bilcfa-ıyordıı. Jozefın, ~~lıye gırdı. Az ~amanda 
Y0py kçı •• ~ hiç te fena bir ;, değildi. halkın sevgılı yıldızı ?ldu... ~ır sabah 
•ir . nı lıır ha b I M , b. Zuzu gazetelerde mr havadıs okudu: 

l 
ı 0 yat oş omıştı. ıesıe ır . k ·ı kal d " d · b. ''t . Kece rıöbet · .. d. J f ,.,d "Bır atı ye. an ı enıyor ve ır ı·e-

~ tık . • çm ı ı. an u;, e e- . dili d B d al d l' Çı ıdi z d . l ' . b k &ım neşre yor u. u, anı s onun a .. 
Otdu • uzu a ev ış crınc a ı - . ld.. , d z k · M • Fakat .. .. . . . k kı adamı o uren a~am ı. uzu omısere 

d
. e lo•y ııuı.duzlerı ışscz kalma ko•tu Yakayı anlattı Ve Jao'ın tabliye 
ı • • Yararnad K d. · · · k. r ' · ' · ~ttdc h · 1• en ısını ıç ıye ve · edilmesini temin etti. 

tıı.tn da ıç dunnadan içiyordu. ZıA.:zu'-
llı •'Vd .. •k İçi k e ıç~ sıkılıyordu. Valut geçi<· 
llıaşıtcı ~ .. en~ıne bir iı aradı ve bir ç•· 
dukka ukkanına girdi. Bu çamaşırcı 
ıu nının ıınh ·b· bi k d n lCte • • ı ı r kadındı. Bu a •· 
\;oı, g.; ısrnınde güzel bir kızı vardı. 
-..ı..-dôlf °;eden Zuzu ile Kler en candan 

,,. 0 dular, .... .. 
~"''• ~ ~uzu nltanlm addettiği Jan'ı 
l.ıııı,;rı.,,.· elim etti. iki genç bir kaç defa ili lıitib~• ~eaadüf ettiler ve yavaş ya• 
I' o.~u'yu ~ınl •evmeğe ba!ladılar. Kler 

111.at J ınuteoaa;r etmek istemiyordu. 
~·ııu0 h? 0 kadar ookuluyordu ki Zu
la~ haber; ohnadan iki genç ni· 

l'.tii . • 
,.,..,.>:ile • hold k ·· · · ı · • h .. -........, bir e ıı rovu erının en a-

hilııde r;; .~a.':°""' idi. Şu çalışına gü • 
t. 'ile ıeın:;u~un baş artiıti çekilmez bir 
~<1- ge) ~tı. Hiç biı· gün provaya vak-

~ilrı d rnıyor .. t··'-' "d· . iy~ ' mu \:AU!ll ın metı·esı-

""-llı dirc1~1.'.narJıkçıı f· ıarıyordu. Za • 
or ne ya-pac~ - ını a ırmı tı. 

Ertesi gün Zuzu, Jnn'ını bulmak için 
hapishane kapısına gitmi§ti. Orada bek· 
leyen bir kadın daha vardı: Kler! .. 

Jan hapishaneden çıkar çıkmaz Klor'in 
kolları aras1na atıldı. O zaman Zuzu, ken 
disi içiq müzik • hole dönmekten baıka 
yapacak bir ıey kalmndığmı anladı ... 

Film o kadar hareketlidir ki mevzuun 
aleladeliğini unutturmaktadır, 

Zuzu, tabii, Jozcfin Beker'dir. Ve o 
kadar hassas, o kadar komik, o kadar 
canlı, o kadar lirin ~lr. Zuzu'dur J?. .. 
Kederi ve neıcsi scyzrcılere de sırayet 
etmektedir. 

Jean Gabin her zam~nki gibi sanatın-
daki kudreti göstermiıtir. 

Bundan ba~ka müteahhit rolünde Pa
la" müzik • hol direktörü rolünde Maı·
ce!İe Vallc, ve Jan ile Zuzu'yu büyüten 
adam ı·olünde Picrre Larquey fevkala · 
dedirler. Ve filmin kıymetini artırmak-
tadırlar. 
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Sahifedeki resimler 

--·--
Solda birinci: Charlea Bicklord p;ı

leri uzaklara .:lalmıı düıünüyor • • 

Solda aıaiıda: Gün/ bir deniz; kur· 
d u ı Lei/a H yamı1. 

Salda: Tatlı bir ya;ı günü rüyası. 

Sağda aşağıda: Gens: bir sinema ar
tüti ski yaparken, öbür yanda baılıa 
bir artİ8t kum çöllerinde kaııru/uyor. 

En altta: Yeni bir ;yıldız Pert Kelton 

-
• ....... .... 

• .. 
' 

~ 

s 

' Eğer patron olsaydım 
Türk sinemasında «Patron olsaydım» filmi muııalfakıyetle de

vam ediyor. Mevzuu: 
H.a'!-r.i bi~ ot!'mobil fabrikasında mühendistir. Motörün sessiz ;, .. 

le"!esı ıçı~ ~ır alet keıf~tmiı:ir. Bunu fabrika direktörüne kabul 
ettırme~ ıstıy~r fakat dıreklör ona küçük bir memur olduğu için 
ehem~ıyet bıle ııermemektedir. Daha doğrusu kendi •eııdiği kız 
Hunri'yi tercih ettiği is:in ona fena kızmaktadır. icadını reddediyor. 

Bir ~ün ~ab~kada çalıtan bir memura piyango isabet ediyor. 
8.u .para ıle bır e_glence tertip ediyorlar. Ve büti.in fabrika müdürle
~ını de daııet edıyorlar. Hanri bu eğlencede fabrikanın m:ıteahhi<1i 
ılc tanı§ıyor, ~o~t oluyor. Ertesi gün alay olsun Jiye Hanri'yi fab,i
k~ya 24. •a.at ıçın müdür tayin ediyorlar. Bu 24 saat zarfında genç 
nıühendıı ~y/e çalışıyor ki ıllaa etmek üzere bulunan fabrikayı, ica
dını Amerılıa_lı.lara 2~0 000 dolar mukabilinde. satarak kurtarıyor. 
Ve 24 ~aat ıçın ge!dıği müdüriyet makamına yerleşiyor. Sevdiği 
Mar•el ıle de eıılenıyor. 

P~t~on olsay~ı!" filmi sade, basit olmakla beraber canlıdır, ha
~eh~tlıdır. "~ Y.e~ılıklerle doludur. Rene Cler'in « Ya§asın hürriyet» 
••m'.n~ekı. fılmı~ı an.dırmaktadır. lı hayatına yeni alılmıf olan Rıfor 
P'!tıe ıdnundek! yenı sahne v.z:cizu bu film ile ne kadar iyi bir san'at
kar o/dulunu ııbat elmiıtir. Artistlerden Max Dearly ile bilhassa 
Fernand Graıı".y. ro//~ri".de ( eııkaUidedirler. Filme hart!ket, nt!f'" 
veren ~ep bu ıkı artısttır denebilir. Fernand Gra11ey'in canlılığına 
mukabıl Mar•e_.1 rolü~ü yapan Mireille Balim çok soğuk 11e çok tio
nulıtur. Çok guz;t!/ bır kız; olan bu artist biraz; da san'atkar olsa id' 
çok daha faz;/a hoşumuza ıridecekti. 

1 

il 
P?tdron o~y~ım filmi keııdi ne11i'ndeki filmler arasınd• "" gÜ · 

ze erın en bındır . 

Sümerde: 'Aşktan korkRMr• 
Sümer sineması bu hafta «~lctan adamın yu·har esine · · d kork · · d b. Al . • • znmıı a:<1:ıo o). ma» ısmın e ır man opereti r:1uıtur. 

gösteı•mektedir. Mevzuundan ziyade Möeyö Höfert tenb ı · b 1 • b f'lm. w 1 r 1 h . e mı ten e dı 
ut ı ~1n ~g en~e ı ~1masın~ e emdmı· itine hor gün geç gelir hazan da hiç. 

ye verı mış ve ıstenı en netıce el e D'elmezdi Kate'nı'n h h · d'I . f ilk k 1 .. D • emen emen hıç 
et ı mkış kmır. f'l ı~ım karhmuat~kn~1' aşk· işi yo'ktu. Canı 11kılıyordu 
an or a ı mı ço Of mu a eme· Kate'nin pa · k ·d 1 .. 1 hl 1 1 d l d nsıyon ar a aşı T rude 
er, guze ta o ar a o u ur ve hare- de hazan sabah k d ı · 

ketlidir. Fakat filmin kahramanları- nefee alm d a za alrl çakışıyo~ hıç 
t t 1 h

.k.. ıyor u. ava ı ızcagızın 
nı anı ıncaya ve aaı ı ayeye bat- yazı yazmakl akl 1 k d 1 k · an pann arı tutmaz 
ayıncaya a ar o an ısım hakıka- bir hale geliyordu. O da vazi etinden 

te.n karmakarışık, uzun ve can sıkıcı· öyle ıikiyetçi idi ki... Y 
dır. B · 1 · d 

A 
u 1§ enn en memnun olmayan 

ncak hikiyeye girilince hareket iki kızın, ikisini de menun edecek ça. 
baılıyor, seyircilerin merakını uyan- reyi Teddi buldu: 
dırıyor. Mevzuu kısaca anlatalrm: Erteıi gün Höfert'in ynzıhar.·~:. ıe 

Bir pansiyonda iki li!'enç kız vardır: Trude gitti ve arkadaşının birdenbn·e 
Bunlardan biri.ı Tedı ötdıi l ate'dir. Bu hastalandığını, yerine kendisini gön-
iki genç kızd~n birisi yani Kale uzun derdiğini söyledi. 
ınacera1ardan sô-nra Höfer' huı:indt"" bir A • d )'m Z::\~,-ıan a, K:t.t? <l~ J .. ud wig';n 

-;:;··cİ~·~i·i~;j;;i~i~··;ı-~~~--;~~;~ül ed~:.. yazıhanesıne gidiyor ve aynı soılcri 
meye.ceklerini" bildiriyor. tekrarlıyordu . 

· Melek sinemasında: Bolero 
Bu hafta Melel<'te gösteril ( B 1 ·· 1 . ro) fi . b. d en o e • gun, o ur, hır zayrf anıma teeadüf eder-

kat nı mkı dır a~.s vlo mi üzik filmidir. Fa- sen beni kapıdı•arı edeceksin! .. 
, e a ar guze o ursa ola b. fil H 1 :r " de yalnız müzik ve d t un ır . m e en kabul edjyor. Beraber Pariıe, 

b l h ans an baıka hır oradan Londraya nihayet Belçikaya ge-
ıey u unmazea oşa gitmiyece • · d i 1 H 
Bolero filminde bir dansö .. ı:'n en ç yor ar. er yerde alkı~ topluyorlar. 
geçen acıklı bir a k hika ~n tından Zama~la Raul, Heleıı'ı Helen de Raul' 
mııtır: ş Y 51 de anlatıl· u ıevmege ba§lamışlardır. Fakat arala-

Raul maden am l . d. rın_da m.ukavele bulunduğundan biribir-
iptila ıeklinde d .. k.~·~.~r fakat d,•,ua lerıne hiç bir §~Y belli etm meğe uğraşı-
y
apt • d I duı un ur. Yalnız başına yorlar. Bi.ı· aralık Helen kendi.ine ev-

ıgı ans ar a muvaffak ola d • J • kl.f ' · ' · d k cı; b. k ına ıgın· enmeyı te ı eden hır lordu bıle redde-
an en, ne ır adın arkadaı aramı§ diyor. 

ve Leon u bulmuştur. N.h · Raul cidd' b. k ı ayet Belçıka seyalıatı esnasında an-
"vazife ba•ı.: ~~1 çocu bturk. He~. zaman )aşıyorlar. Mukaveleyi filan bir tarafa 

• • :r ' g .ence aş adır der ve bırakıyorlar. 
h!ç bır zaman vazıfe ile eğlenceyi biribi- Raul Helen'le beraber bir dans icat 
nnke dkanşdtrı;ıa~ .. Onun için bir kaç oyun edıyor:' Bolero. 
ar a l'\ŞI e5ıştırıyor ve Hele ,. ,.. \' B ı ner olnrnk al d ' I b" n 1 par 0 • e o cro'yu ilk oynadıkları gece harp 

d 
• maz an evve ır şart ko~ il:in cdi~ iyor, danş yar~m kalıyor. 

şuyor, o a . R 1 h · d. · · 
"- Jt ba•ka ••k ba·k d d. B ;; au c~p t..ye gı ıyor. Zehırlı gaz yu .. 

' ' • "' < a ır ıyor iz lu o· .., · t k Jd 1 1 ·ı · seni ı · k d , _ ' · ı. ra ::ın.ye a ırı ıyor. yı e,ıyo.-
n e ış ar a aşı o.ac;.gız. Eğer b:r f kat do~ilOl' t·bundan sonra ne kalbinin • 

Harp bitiyor. Eski ktiibeıini gece gündü 7 çrt-
Helen de lordla evlenmiştir. lıtlıran Ludwiır'e derhal bir tenbel· 
Raul dönüyor. Ve bir arkadaş bular k liktir arız oluverdi ve Kate o gun n.~ 

bundan bet sene evvel yarrm kalan Bo- çalıımadı Höfert de Tnıde'den bu 
lero danamı tekrar oyoamağa karar ve• sözleri itilince size bir çalı kan ol 3 un 
riyor. ilanlar veriliyor. bir çalıı~an olaun. itten ka~mak için, 

Salon hıncahınç kalabalık ... S"yircile- arkadaşıle yerini degiıtiren biçare 
rin arasında Helen ile kocası da var. Trude'nin ogünkü günde çaJış.mak-

Raul'ün oyun arkadaıı o a-ece zil zur- tan canı çıktı. Eve gece yarısı dône-
na sarhoş geliyor. Dansedecek değil, a- bildi. Fakat bir kaç gün bu vaziyeti 
yakta duracak hali yok. Raul'ün çok bozmadılar. Kate Ludwig'in Trude 
müşkül bir vaziyette kaldığını öğrenen de Höferti'n yazıhane•inde çalışlı· 
Helen kendi dansı olan Bolero'yu gene lar. 
kendisi oynuyor. Bir kaç günlük aynlık g~nçlero 

Rövü fevkalade muvaffakıyetle biti- sevgilerini bildirdi. Höfert hiç farkı-
yor. Fakat Raul de çok fena ıanılmıt· ?a varma.dan Ka.t~'~i sevdiğini, Trııd 
tır. Bu sarsıntıya çürük vücudu ta.ham- ıle Ludwıg de bırıbırlerini 'evdiklerini 
mü! edemıyor. Salonda halkın coıkun anladılar. 
alkışları devom ederken Raul de loca11n· . iki çift te niıanlandı... Onlar er-
da can veriyor. mıı muradına, biz çıkalım ... 

Raul rolünü George Raft fevkalade Kate rolünde Liane Haicl çok can• 
baıarmıştır. Ve o kadar güzel danıedi- lı ve hareketli oynuyor fakat d;1ıcrİ· 
yor l<i ... Francea Drake ile ve Helen ro- ni gÖ•tererek gülmek kendisine çok 
lunu yapan Karo! Lombartl ile yaptıiı yakıthğından mıdır nedir, gözleri k• 
danslar fevkalidedir. Müzik te çok gü- derli, bakıtları düıünceli olduğu za• 
zel. manlar bile ağzı hep gülüyor. Trude 

Sa~ly Rand'ın yelpazelerle yaptığı danı rolünü yapan artist daha tabii oynu-
ta çok güzel.. yor. Adolf Wohlbrück de, Hana Rict. 

(Bolero) filmi hakikaten ııü<el bir ter de ve küçük rollerdeki bütün ar· 
da. s ve mJzik fılmidir. lİstler de rollerini iy.i kavramıtlardır • 
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Sumers Dal'i tevkif ederek Üzerini 
aramağa elması bulmağa çalışıyor 

Hülasa 
[Fantoma - Hırsız namile maruf o

lan Marten Dal hususi bir baloda da
vetli bulunmaktad:r. Bu baloda Fan
tomanın düşmanı fakat Martenin dostu 
bulunan poillı hafiytoi Sumers de var
dır. Yani Dal iki ahsiyete sahiptir. Fan
tomarun gözü ev sahibinin yeşil mücev
her'ııe takılmıştır. 

Meğer bu mücevheri bir genç kız 
aşırmış ve bıraz sonra skandal mey
dana çıkınca vaziyetini kurtarmak için 
elması Dal'e vermiştir.] 

- Evet, fakat hiç tüpheıiz bunu 
çalan adama da pahalıya mal ola
caktır. 

Dal şaşkın fl4k•.'l kaşlarım kal
dırdı: 

- Kim çalmıt bunu? demek bu 
gürültünün sebebi bu imiş ha! ben 
de anlayamamıştım, ne zaman çal
mışlar? 

- Daha ilk saatlerde Madam 
Koverlih'le danseden biri dansa 
zaşla~larken, broşun yerinde yel
ler e_ tiğini farketmiş. Demek kar
paşalığa hayret ettiniz! Kendi ken
dinize bunun sebebini sordunuz! 
Doğrusu ben buna şafmıyorum. 

Dal masum bir tavır takınarak 
sordu; 

- Yoksa benden mi şüphe edi
yorsunuz? 

- Hayır, asla! Fakat zannediyo
rum ki b•·o• sadece sizin cebinize 
ucmuş olacak! 

-- Benim cebime mi? 
Sumers tekrar etti: 
- Evet sizin cebinize ... Bu sizin 

son oyununuz Dal! Hırsızlığın mey
dana çıktığı zamandan beri Eizi gö
zümde:ı ayırmadım.Bir aralık,bro
şu cehinizden almak isteniz. Böy- 1 
le bir hareket yaptınız, sonra vaz- j 
geçtiniz. Demek 9imdi hala orada. 

Dal hayret eder gibi göründü. 
Sonra alaycı tabiatı şatkınlığına 
ga!ı:be çaldı: 

-Ne müthiş muhayyile bu mon
şer ! Ne hayal kudreti monşer ! Siz 
ya katil yahut ta şair olmalı idiniz. 
Çünkü her ikisinin de hayal kudre
tine ihtiyaçları vardır. Bakın timdi 
ne hatırladım ... 

Polis hafiyesinin kuru gölgesine 
baktı ve gülmeğe başladı ... Uzun 
uzun gülüyordu. Sumen merak et
mİftİ: 

- Ne var, diye sordu, Tuhaf bir 
fey mi oldu? 

- Bu akşam bir lakırdı işittim ..• 
Öyle bir lakırdı ki.. .. 

Dal gülmekten sözlerinin arka
sını getiremiyordu.. Birisile konu
şuyordum. O zannediyorm~ ki 
siz ... yok yok söyleyemiyeceğim. 
Çok tuhaf. Bunu kendime saklaya
cağım. 

Sumen cididyetini ele aldı ve o
muzlarını silkerek cevap verdi: 

- Pekala, saklayın canım. Size 
kim ısrar ediyor ki?.. fakat 'una 
diktat edin ki bur.dan sonra artık 
gülemiyeceksiniz. ~en kendi ken
dime F antoma - Hırsızı yakalaya
cağıma dair söz vermittim. İfte bu 
oldu. 

- Bundan emin misiniz Sumers? 
Şimdiye kadar birçok defada YaJ 
kaladığınızı zannetmi9tiniz, fakat 
umduğunuz gibi olmadı. Ve hını
zm ellerine kelepçeyi uzattığınız 
,zaman o; sıvıştı kayboldu. 

Sumen ka,larınr çatm19tı. Fanto
m'1 - Hırsız'la mücadele ederken 
uğradığı sukutu hayalleri, muvaffa
kıyetsizlikleri unutmamı,tı. 

Dal ilave etti: 
- Sonra anlamıyorum neden o

nu bu kadar hararetle takip ediyor 
aunuz. Galiba bundan zevk duyu
yonunuz.F akat unutmayın ki,o hap 
ıe girerse hayatınız neşesini kaybe 
der. Tekrar iskambil falına bak· 
maktım veyahut poıta pulu birik
tirmekten ba,ka bir ,ey yapaınaz
aımz. Zaten gayet emin bir mem
badan aldığım bir habere nazaran 
onun polisle yapılacak bir hesabı 
varmış. Evvelce sizin gibileri bü
yük bir adaletsizlik yapmıtlar ve 
kendisini masum olduğu bir cü
rümden dolayı mahkum etmifler. 

- Bunu da yeni öğrendim. Fa
kat ne yaparsanız yapınız mesele
yi ört bas edemezsiniz hırsız dai
ma hırsızdır. 

- Evet, doğru! Fakat eğer bu 
hırsızı yakalarsanız, vadediyorum 
size mükellef bir buket takdim e
deceğim. Fakat doğrusunu ister mi
siniz azizim. Vaziyetiniz buna ı 
gayri müsaittir. Polis karakollarm
dan uuktasrnız. Pencereyi açıp ta I 
"imdat., diye bağıramanı n•z. Dü-

düğünüzit öttürdüğünü.ı: zaman ce
vap alamazsınız. 

- imdat mı isteyecek mitim? 
ne münasebet? Ben hırsızları ken
di kendime tevkif etmeğe kadirim. 

- Evet, görüyorum ki bütün 
muvafafkıyetleri kendinize hasret
mek istiyorsunuz. Onun için Fanto
ma - Hırsız'ı da bizzat yakalamak 
istiyorsunuz. Fakat maalesef henüz 
bu hırsız elinizde değil. 

Gülümsedi, fakat lkül rengi göz
lerinin derinliklerinde çok fazla 
bir endite seziliyordu. 

Bütün düşünceler; hrr·,. '- .• ; 
olan cebinin üzerinde toplanmıt
tı. Üzerinden yo.<laı.ı ..... v ••• ~ • ..ı 
pantalonunun cebine doğru indir
meğe batladı. Bu esnada sanki bir 
yerden bir gürültü ititmi' gibi göz
lerini kütüphanenin bir noktasına 
dikti. 

Onu göz hapsi altına alan Su
mers de yüzde doksan dokuz ki
şinin yapacağı gibi hareket etti. 
Yani o da o noktaya baktı. Bu kı
sa bir zaman sürdü. Fakat bu 
müddet zarfında Dal'in parmak
ları, dünyanın en hareketli en se
ri parmakları küçük bir manevra 
yaptı, ve sonra dedi ki: 

- Bir gürültü ititir gibi oldum. 
Fakat aldanmı,ım. 

- Şüphesiz ... Ne oluyor? Bıra
kın. ŞLnU ... 

Dal in elinde küçük bir rovel
ver parlıyordu. Namlusu polis ha
fiyesinin göğsüne dikilmitti. 

Sumers bağırıyordu: 
- Bırakın 'unu, bırakın tunu ... 

Size söyliyorum. 
Birdenbire Dal'in üzerine sıç

radı. Yumruğu ti-ddetli bir darbe 
halınde genç adamın bileğine yer
leşmiftİ. Silah keçenin üzerine a
yaklarının dibine düttü. Polis ha
fiyesi derhal bur 'J aldı. Muayene 
etti. Ve istihkarh bir gülü9le gül
dü. 

- Tabanca mı bu! Çoçuk ta
bancası .. Fakat belki cildimi de 
zımbalayabilirdi. 

- Evet küçüktü. Fakat siz ne 
çevik bir adammıljıınız.. Böyle 
11çrayan bir insan hiç görmedim-
di. Bana öyle geliyor ki ... 

Dal lakırdısını kesmeğe mec
bur kaldı. Kapı açılını~ ve Nikoh 
Koverlih içeri girmifti. 

Üçüncü kısım 

Faka basan 
Polis memuru 
Ev ı sahibi ağır ağır içeri gir

mişt'.. PoJ:4 memuruna baktı: 
- Ben ha.o salonunda idim. 

Nasıl? üzerini aradınız mı? 
- Hayır. henüz aramadım. Si

zi bekliyordum. Ben bu gibi tey
leri şahit huzurunda yapmak is
terim. O zaman hiç bir ıuitefeh
hüm olmaz. 

Koverlih cevap verdi: 
- Bir hata etmit olmıyasınız. 

Hakikatte karım b&fka bir kimse
den tüphe etmektedir. Bana ka
lırsa Mösyö Dal'a itizar ediniz ve 
kendisin: serbest bırakınız. 

Sumers homurdandı ı 
- iti ,·J mı edecekmitim? 
Dal sözünü keserek cevap ver

di: 
- Şimdi itizar etmez. Zamanı

nı bekliyor. Mademki bu kadar 
tüphe ediyorlar. Üzerimi arasın
lar. Hadi ne duıuyonunuz, itte 
,ahitte vardır. 

Sumers kaşlarını kaldırdı. Dal' 
in her teyi yapmağa kadir olabi
leceğini biliyordu. Yaklaştı .. 

- Hadi bakalım dedi, cebiniz
de ne var ne yok görelim. 

Ve usul dairesinde ara9tınna
ğa batladı. Dal hiç sesini çıkarmı
yor ve kuzu gibi duruyordu. 

Koverlih'e hafif bir sesle sor
du: 

- Kim bu adam tanıyor musu
n.uz, ben polis hafiyesi zannede
rım. 

Sumen i'ini bıraktı. Ve şaşkın 
bir tavırla Dal'in yüzüne baktı; 

- Beni tanımıyor musunuz ·ı iş
te bu tuhaf! Beş dakika evvel ba
na ismimle hitap etmittiniz. Bu 
da bir dalavere olacak! Hadi u
zun etmeyin. Cebinizdekileri çı
karın bakalım. 

Dal ev sahibine dönerek mırıl
dandı: 

- BitmeJ: -
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Bir çocuğu 
Ö1dürdüler mi? 

-o-

Elli lira için çocuğa zehir 
şiringa etmişler 

Beyoğlunda. Tarlabaşında oturan E
mine Şükran adlı bir kadının, gene o
rada oturan, iman adlı birinden, evli ol
madığı halde bir socuğu olmuıtur. 

Gerek Ihsan ve gerek Şükran, bu ço
cuğun doğuşuna hiç de sevinmemişlerdir. 
Zavallıyı ortadan kaldınnağı düşünmüş
ler ve bu iıe de Misan kızı Aralai ile 
kocası Girayeri vasi/ta etmişlerdir. 

Araksi kadın bu teklif karşısında ön
ceden biraz dii§üıımüş, fakat kend'.,ne 
bu i§i yaparaa elli lira verileceği söyle
nince nihayet razı olarak kocasıyle be
raber buldukları ilacı çocuğa prınga ile 
vermiılerdir. Çocuk üs ısaaıt kad•; yaşıo
dılrtan soma ölmü§tür. Bundan ilci gün 
sonra işi öğrenen zabıta, suçluları ya
kalıyara.k adliyeye vermiştir. Falsat adli
ye tahlcikatı eksik bulduğundan Jirayer 
ile Arıııksiyi tevlcifhaneye, evrakı da 
tamamlanmak Üzere ikinci şubeye gön
denniıtir. Hadise<len sonra hastalanan 
Şükran hastahaneye kaldırılmı§tır. 

Yemek parasındaR 
Çembe-rl:taıta ahçı Musarun dükka -

nmda yemek yemeie gelirken sucu Şa
kir ile çırak Mustafa arasında yc-ınek 
parasmdan kavga çıkmıı, Mustafa Şaki
ri bacağından yaraladığından yakalan • 
mııtır. 

H;rsız kiracı 
Kumkapı liman caddesinde oturan 

Bay Azminin karısı Bayan Şaziyenin 
, odada bulunmadığı ıırada çantasından 

60 lira kıymetiTUle elmas yüzük, iğne 
vesairesi çalmmıştu. Evdeki iki kiracı
dan şüphe ediimektedir. Çalınan eşya
dan bir ~11smı bunlardan b.:rinjn odasın· 
da bulunmuştur. 

Alacağını istediği için 
Beıiktaşta Ihlamur caddesinde oturan 

lsmail kendi.inden alacağım istemeğe 
gelen kömürcü T ah sini bıçakla vurmak 
iıte_d : ğinden yakalanmıştrı. 

Fazla ııuman 
Bcyoğlunda Bo•tan caddesinde 53 nu 

maralı evin bacasından fazla duman çık 
tığ • görülmüt ve fazla ateş söndürül -
mÜftÜr. 

Ev~ taarruz 
Beyoğlunda lzzetpeşa sobğmda Ne

riman apartımanmda Hasarun 4 numa· 
ral• dairesine lôracı.ı Kemal sarhoş -
Jukla taarruz ettiğinden yakalanmıttır 

Lokantaıia kavga 
Tahtakalede Şahmı İHDİnıle bjri Alirun 

lckantasına gelerd: kavga çıkarmış ve 
kavgada lokantanın camları kırılmıttır. 
Her il<.İti de yal:alamnııtır. 

23 kuruş için 
Ahçı Mehmed adında birisi bir 

k11ç hafta evvel komşusu bakkal 
Aristididen alıtveriş yapmış ve yir
mi üç kurut borçlanmıttır. Ara
dan bir kaç gün geçdiği halde pa
rayr vermediğini görünce Aristidi, 
Mehmedin dükkanına gideı ek 23 
ku·uşunu istemittir. Mehmed ev
ve:' bağır.!? çağııarak Aristidiyi 
dü'<kandan kovmak istemif, fakat 
alacaklı inatla parayı almadan 
çıkamayacağını söylemittir. · 

Bundan hiddetlenen Mehmed 
tezgahın üzerinde eline geçirdiği 
büyük bir zeytin yağı titesini A
çarparak parçalamıf ye Ari11tidi ya 
ristidinin sol kulağının arkasına 
ralanmıttır. Zabıta tahkikata baş
lamıftır. 

Bir hamal denize duştu 
Yahya adında bir hamal aırtında 

büyük bir balya ile köprünün Ka
dıköy iskelesinden Burgaz vapu
runa girmek isterken ayağı kay
mıt ve yükile beraber denize yu
varlanmıttıT. Hamal Yahya vapur
la iskele arasına ııkıtıp ezilmek ü
'Zede iken zorlukla kurtarılmıftır. 
Bir çok yerleriqden yaralanan ha
mal hastahaneye kaldırılmıftır. 

Fazlı içmis 
Evvelki gece yansı Çenberlitaf 

civarında mahalle bekçisi sokak
tan geçerken bir inilti duymuf 
ve e;afı araftınnca kaldırımın 
kenarında bir adamın yere uzanıp 
inlediğini gönnüttür. 

Bekçi hemen polis devriyelerine 
haber venni9 ve yaralı adam kal· 
dırılmıtl:ır. 
Zorla söz söyleyebilen ve altmıt 
ya1ını geçmİf olan ~u adam söyle
diği birkaç kelime ile kendisinin 
Y edikulede oturduğunu ve ismi
nin Adil olduğunu anlatmı,tır. 
Bundan sonra bayılmıttır. Zabita 
derhal kendisini hastaneye götür
müştür. Yapılan tahkikatta Adilin 
fazla rakı İçerek sarhoş olup gi
derken düşdüğü ve batından teh
likeli surette yaralandığı anlatıl
mıştır. 

Y l\ngın başlangıcı 
Şiı'ipalasta baca tututmaıından bir 

yangın başfor.gıcı oJmuııa da söndürül
r":;ftÜr. 

HABERLER) 

Orman fakültesi talebe cemiyeti, evvelki aktam Park oteli salon
larında bu seneki mezun arkadatları 9erefine bir balo vermitşir. Ba
lo çok samimi ve eğlenceli geçmiştir. Yukarıdaki resimde baloya it
tirak edenlerden bazılarını görüyorsunuz. 

BELEDiYEDE 

Fakirlere 
Yardım kurmları 

-o--

Bunların birleştirilmesi iç:n 
ortada bir tasavvur var 
Şehrimizde fakirlere yatdnn etmek i

çin teıekkül etmiş ve içlerinde Topkapı 
fıkaraperver cemiyetleri gibi çalıımağa 

ba~ladıkları gündenbeıi çok hayrrlı iş

ler gönnüt cemiyetler vardır. Her ııe· 
ne belediye bütçesi tanzim edilirken bu 
hayır cemiyetlerine yapılaaık yardımlar 
için de biı tahsisat aynlrnaktaclır. An
cak son iki sene belediye, bunların ha
kiki ihtiyaçları nisbetinde yardnn ede
memô§'lir. Belediye, bu hayır cemiyetle
rinin daha faal bir hale gelmesi jçin bun
lara toplu olarak bir para vermek fik
rindedir. Diğer tarafdan fakirlerin ihti
yaçlarına daha faydalı olması için bu 
cemiyetleri birleıtirmek düıüncesi de 
vardır. Bunun için tetkika6 yapılacaktır. 

Kapilı çarşıda eviela müsta
cel tamir yapıla cak 

Belediye, Kapalı çar9ının tamiri 
için geçende bir keşif yaptırmı,tı. 
Keşif neticesinde 200 bin lira sar
fı lazmı geldiği anla,ılmıttı. Maa
mafih bu para ile bütün çartımn ta
miri kabil değildir. Şimdilik en 
acele tamir itleri yapılacaktır. Bir 
heyet hangi kısmın daha evvel ta
miri lazrın geldiğini kararlaştıra
caktır. 

Tamir parası, dükkan sahiblerin
den uzun taksitlerle alınacaktır. 

E'.enmemiş va p halı kömürler 
Şehrimizde kafi miktarda odun, 

kömür bulunduğu halde lstanbu
lun bazı fakir muhitlerindeki kö
mürcülerin piyasa fiatlerine uymı
yacak derecede pahalı ve tozlu 
kömür sattıktan belediyeye bildi
rilmiftir. Belediye, kömürün mut
laka elekten elendikten sonra sa
tılmasını temin ettirmeğe karar 
vermit ve alakadarlara emir ver
mifti. 

Halkın bu tikayeti üzerine bele
diye zabıtasmm alakadar olması 
emredilmillir. Zabıta, elenmemi9 
ve pahalı fiatlerle kömür &atan 
esnaf halduııda takibat yapacaktır. 

Casa d' ltalia'da· konser 
Sanatkar ve mutil<lşir/H Madam Eri

ka Voscow tarafından yann saat 17.30 
da Cıua d'ltalia'da bir pjyano konseri 
verilecektir. Konserin pn>gramı ıudurı 

Fred Bach - Vivaldi, Concert pour 
Orgue. 

Beethoven 32 V ariationt. 
Chopin; Sonatıe op. 58 Si mine ur, Al

legro Mar,stoıo, Sche20 - Molto vivace, 
Largo • Presto non tanto. 

A. Arenski; Esquiııre. 
Ravel; Jeux d'eau. 
Chabrier; ldyHe. 
Albeniz; Corre Bermeja. 
Granados; Lamaja et le Rossignol. 
Falla; La Vida Breve 1 er clanse es -

pagnole. 

Küçük haberler 

* Bir statistiie göre htanbul vilayeti 
dahilinde &ı41 eczahane bulunduğu an
Iaıılmııtır. 

* Etihba Odasının bulunduğu binanın 
alt katında bir kütüphane vücuda getir
mek üzere hazırlıklara başlanınııtır, Bu 
kütüphane yakında tanırunlanacaktır. 
Tıp iılerile uğraıanlar burada aradıkları 
her eseri bulabilecekler~ir. 

Uçüncü mıntaka Etibba Odasına 
bağlı bulunan bazı vilayet odalanndan 
Bilecik, Zonguldak, Kocaeli, Bursa ve 
Bolu lstanbuldan ayrılarak Ankara E
tibba Odası mıntaka11na bağlarurutbr. 

Gülbane lr.utanesi cildiye doktoru 
Profesör mu&l!İm Bay Talat Güllıane 
hastaneıinden ayrılmııtır. Yerine Bay 
Burhan tayin emhniıtir. 

Ziraat amelesi 
Erazi sahiblerile amele 

hukuku telif edilecek 
ANKARA, 24. - Ziraat vekaleti, zi

raat ameleıi için bir iş. kanunu projesi 
yapmaktadır. 

1 ş kanunu, çiflik ve bağ sahibi erile, 
ziraat amelesi arasındaki ihtilafları, gün
delik meseleleri t&nzim edecP.ktir. 

Adanada pamuk amele.ile toprak sa· 
hibleri arasındaki meseleleri tetkik eden 
bir amele komisyonu vardır. Koınıiyon 
elindeki lıOr talimatnameyle arneleyr. hü
viyet varakası dağ..ttığı gibi, tarlada ça
h'fltla ve gündelik işlerinde de bir ha· 
kem mevkiinde bulunur. 

Bugünkü ıerait altında, amele komis
Y'lnunun kararlarını tatbik etmek için 
e4'e müeyyit bir kuvvet yoktur. Toprak 
sahibleıile, toprek amelesi arasındaki it 
meselelerini tanzim etmek için bir ka
nuna ihıtiyeç görülmektedir. 

Toprak sabihleri de böyle bir kanun 
yapılınca istifade edeceklerdir. Kanun 
olursa, amele tedariki iı( için, amele bü
roları kurulacaktır. 

Hava hücumlarına karşı 
dersler 

ANKARA, 24.- Kız mekteble
rinde hava hücumlarına kaytı 
müdafa tedbirleri, gaz hücumları 
hak!kında dersler verilmesine dair 
henüz bir karar yoktur. Bu mese
leler ileride müfredat programlan 
değifirken tetkik edilecektir. 

-o--

Ziraat bankası müdürlüğü 
lstanbul Ziraat Bankası müdür

lüğüne Adana Ziraat Bankası mü
dürü Bay Fazlı tayin edilmittir. 

Etibba odasında sergi 
Istaııbul Etibba Oda~mda bir aergi 

kurulacaktn-. Sergi için lilzmıgelen hazır 
lıklara batlamruıtır. SeTgiye biz.çok eser
ler gelmiıtir. Bu arada Bay Abdullah 
Cevdetin bütün külliyatı da refikası ta
rafından sergiye gönderilmiştir. Sergi ö
aümüzdeki. mart ayı için.le açılaeaktır. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

OamanLca k..rıılılır:lanm 7azd.ıiımıs kelim• 
lerin Öz tiirk~e mukabilleria:i yazarak teklimi
z.in 'bot hanelerine 7erleıtiriniı .... lr.eswek 
MMaliyet Bilmece memurluiuna,, a2nderhıia. 
Bilmecemizi dojru halledenler arumcla kura 
~ekiyor Te kazananlara hediyeler Teri7oruz: 

Müddet: Pazartesi aiinii akıama hdaırdır. 

ı 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
it 
11 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 -1 1 ' 1 1 1 ... 1 1 

l••i 1 l•ı l•I ı•ı 
1 ı•ı ı•ı 1 1 ı•• ı• 
ı•I 1 1 l•l••I 1 ' 1 

1 1 1 l• ı 1 
1 l•I 1 
1 1 

~I 1 1 1 •• 1 ı•ı 111 
l•I ı•• i 1 1 1 .... 
l••t 1 1 1 ı•ı 1 ' 1 

ı•I 1 1 1 l•l• ı •ı ,. 
-

1 ı•I 1 1 1 ı•ı 1 1 

LJ!I • 1 1 1 1 •ı• ı 
SOLDAN SACA : 

1 - Muamma 7, Büyük 31 

2 - Li.him 2, 

1 

3 - Yemekten emir 2, Aıyada bir devlet 3, 
4 - Akraba 3, Valide 3, 
1 - Bir ne•i ol 4, Çift değil 3, Beyaz 2, 
6 - Siyah 41 isimleri sıfat yapan bir edat 2, 
7 - ltrel 4, 
8 - Kasap 4, Muzlim 3, 
9 - A~m, cesim, ıef, uJ..-i 4, 

10 - Nota 2, Bir me,-...a 4, Arının 7apbiı 3, 
11 - 1 n.ce deiil 5, 

YUKARDAN ASACl ı 
1 - Taze değil S, Allah 5 , 
2-Yama 2, 
3 - Aıyada bir nehir 4, 
4 - Bir neva ıa, 4, Li.tif..- 4, 
S - Lihim 21 imza 4, 
6- Şüphe S, 
7 - Eıki bir medeniyet 3, Sefir 4, Rabıt •· 

dab 2. 
8 - Sandal 31 

9 - Ahbap, akıl - .. rrlelııet 2, 
10 - Bir meyva 3. Hücre 3, 
1 ı - Dakik 2, Beyaz 2, Nota 2, 

Orta Avrupa 
And!aşması 

(Bas: 1 inci sahiftde) 
leceğine dai; tayialar tamamel' 
edılm~kted.ir. ıJ. 

lngilkre vaziyete göre ha .... 
bir tavır takın::nıştır. Ve evveltf, 
edilnıif bir 0Ju1iincesi olmadan : 
ufku genit bir ıutet>te gözden 
İst-emoktedir. !_ 

Kabinenin amacı, buna k~ 
ıüçlükleri anlamakla beraber, fC 
nın Cmwıvnye döilme,;y)e ha\"I . .'1$ 
.ilahlorının tahdidi o,ara>• ı<~ 
ve belki de Seriinin çalıtma bil' 
zusu hakkında efkarı umumiY•r" 
bir "teıci policy,, tesbit etmek 
tir. 

Roma llntlaıması, tem~nni edil' 
viplere mazhar olmadığı takr!ir.lfı 
tuya mcı•elcsinin yeniden ortar• tf 
ğı, ve başb~an Şu~nig'in ':•~• ;I 
raya yapmagı to.savvur etugı etfJ: 
pek hususi bir tekilde tebarüz -~ 
nokta~ı Üzerine dikkat nazan çP""" 
tedir. 

Umit edildiğine göre, gö 
Avrupa au1hunun en iyi .zamaf.,.; 
olıuı, nolrtayi nanrların birbir 
maktadır. 

Afrikn ,.,.,,. .. 'rlPr· 

P ARiS, 25.A.A. - B. Laval j(I 
temlekeleı· bakan ı B. !{" ı 
itleri ve müstemlekeler komi•Y 
zahat v..-ecekler&. "" 

B. Rollin, Somali ve Libya s.ııo:;. 
de ltalyaya toprak verilmesini~ 
sız deniz aşırı topraklarındaki -~ 
ıartlaı-ını hiç bir suretle bo~ 
anlatacak ve tlalyanın eski istelll"'J 
Özel olarak Cibuti civannda, R 
anla1ma mucibince verilen toı> d 'J 
daha mühim olan sahjl ve budıı • 
!arına ait olduğunu gösterecekti'• 

Bakan, Roma ve Pariste yapı1" 
s'ud anlaşmanın Afrika ;mpcrıı 
için ne kadar mcnfaatlı oldul>ttıd 
tacrudır. ~ 

Cibutideki hadise kap 
Fransız hüki'rmeti, Habe1)st<ıllo 

dundaki hadiseyi kapanmış sa eJI 
Muıtasarrıf Bernard ile Milis atk _., 
öldürüldüğü yerlerde asayişin ~ 
meı.i yoluııda tedbirler alınm:ısı ıefıl 
beşistan hükUıneti nezdinde m 
da bulunacak!Or. Hudud, ioyaıı ~ 
bileleıin taarruzlanndan k01"uo11• .. 
vaziyete getirilmelidir. _ .Jtl 

Franoız hükumeti tarafdar~.::Jı 
cum eden kahrieleTin, bir daha tı;;' 
diselere meydan verilmemek ~ 
bini isteyecektir. 

• 

Kalimnoslular 
Yunanistan 

(Başı ı inci sahifede) il' 
adasına göndermiftir. F aJcal.11' 
dam muvaffak olmak töyle 

On iki adada ltalyan kil;p/ 
kurulmcuını istemeyen 

Patrik F otyos 

au:, U.telik dayak yemit -.e 'f 
murların müdahalesi üzerin' 
ayaklanmıttır. ~ 

Bu kıyam üzerine ltaly~ 
vet göndermek mecburiyeti,,... 
mıtlardır. 

AJaldarla bir çarpıf~ 
Atinada çıkan Proia ga:ı:~ 

yazdığına göre, ayaklanan P"'j. 
kumet konağı önünde topl~ 
tutulanların serbest bırakJlOl""1~..; iatemittir. Bunun üzerine ~ 
askeri ve poliai ile çarpıfıııa.,. ~ 
tur. Bir çpk kimseler yaral~ 
tır. Bu m('yanda denize ~ 
ler de vardır. Çarpıtma 53 ~ 
sürdükten sonra sükun iade 
bilmittir. ~ 
Kıyamda önayak olan!~ ~ 

çok kimseler tevkif edillfllf, 
Adalarda örfi idare ilan 

ği doğru değildir. • ~ 
Atinadaki ltalyan elçill,... .J 

bir zİytıTeti Jl"j 
ATINA, 25 (.Milliyet) _....ı~ 

daki ltalyan elçisi evvelki F' l 
tina belediye reisinin lta.Iy•f'ıl, 
vereceği konferansta çıkaJI ~ .J 
ıeler hakkında dün Batb~ 
hariciye bakanına vekalet J'i 
olan Bay Çaldarisi ziyaret 
uzun uzadıya görü1mü9tür· 
kan Bay Çaldaris bu ınü" ...... .11 

Kalminos adaamdaki had• 
Yunanistan ahalisi üzeri~ıfl,/ 
tesirler bırakmakta oldu~ 
Adada olup bitenlerin Y ıZ 
soloslarından alınan rapOr 
mamile bildirilmekte bul rı 
nu söy!eyerek elçinin na:ı• 
katini celbeylemittir. 
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Sevgilerin en ~aribi: Yılan seveisi 

k · Boğa yılanı i e beraber 
yaşayan kadın 

Bu uzun ve tehlikeli 
güzel kokular 

yılanların en çok sevdikleri şey 
ve banyoya girmek imiş 

Markiz de Bazili yılanlarıyla beraber 

~ Frıuııa.da Markiz dö Bazili ia -
ille ilde zengin birkadmın garip bir 
~ vardu: yılan •evmek ! 

tiirl·· an Yarabbi Allah insana her 
Ilı ~ nıuhaıbbeti versin de yılan sev 

111~ vermesin! Yılan da sevilir 
le 1: insanın lakırdısı olurken tüy· 
lı~1~İken diken oluyor. Fakat işte 
... arkiz nedense yılanlara pek 
~•er-•- H d" v• 1 la. ""' sarmıştır. em sev ıgı yı an 
\1~edir biliyor mwıunuz? 

ha. ır buçuk ilci metre ve hatta da· 
l\i·';'Zıuı Boğa yı)anlan ... Bizim bil
etıtiıniz yı'anlar değil de dünyanın 
~elılikelileri ... 

d ani resimlerini görürsek yalan 
le erdik; hiç böyle feY olur mu? Fa· 
ıc:!ı oluyor İfte. Tiksinmezseniz yu-

d·ı.ı daki klişelere bir defa daha 
1"ll:atlice balmı. 

1 Balan Markiz dö Bazili yılana o
' &.n sevgisini nasıl anlatıyorı 
ğ d Benim arkadaşlarım iki Bo
l' 8. ır. Bir kız ve bir erkek. Evet 
nf' ,ne za.mıettiniz? Niçin tiksindi· al: ;,.~en zaten bu gibi tiksintilere 
lı1t '"'DllD. Bazı dostlarım merakla 
Çe~la.tt görmek için gelirler ... Önce 
\>a nırler, korkarlar ... Yavaş ya · 
de~ e~~rini uzatırlar, parmaklarım 
cJd~rır!er. Ve sonra hiçte ko~ka
ı:ö lıksınecek bir ,ey olmadıgım 
ıı.1ırjek Yılanları kollarının arasına 
har ar. Ve onlar da an1arlar ki bu 
l'oCı:nlardan korkulacak bir teY 

iii~n .kendilerine pek ab,tım. Bir 
ı:ııın. 0 _nlar olmadan yapaımyo
da Sıze 'bu iki Boğanın benim o
da:da veyahut yandaki küçük o
llıı il Yıt.ttrklarmı söylersem inanır 

5lllız' K d"I • · · ·· l b" Yer · en ı en ıçm guze ır 
ak Yai>bın.. Y a&tıklar kov..!um. Her 
•u ~ da bu yastıkları içit'le sıcak 
'

0 ıl_urulmuş şİ!}elerle ısıtıyo • 
l!Öste ':f ıç onlar kendilerine kar~ı 
deri rilen bu muhabbete ihanet e-

er nıi? 8 . 
vl.Qf'1lardan biri, erkek olanı, di· 
&ev a duvar arasında bir yeri çok 
de!~;ktedir. Çünkü orada bir fare 
ze"~.1 vardır. Bu yılanın en büyük 
leın ! .. ~eliğin başında nöbet bek-

e><tır R . 
() z:zan bu deliğin içine de girer. 
lan btna.n ben elimi uzatınm. Yı • 
~tur aşB1 çıkarır ve ha.şile elime 
tıter ki: ll, onun itaretidir. Demek 

--- A. bana tnan buradan çıkanuyoruın 
O Ya1'dım et! 

keı;,~a~an hen batını tutarım çe
" lır n·· ııra.z cıktı mı koluma san-

• 0" .. 
lığı.ar Y ece kuvvet alır ve dı'8J"I 

O hu d dııt. ş·· n an dolayı çok memnun-
taı! ~anını ifade etmek için ça· 
t ı, &l\'rj dil <>akar y ini çıkarır. Ve bana 
kalır.· e d..Jı:ikalarca hareketsiz 

Yılanla . . . 
tey gü I nn '>n zıyade sevdiklen 

lı..aıJ ze kokuhrdır. 
ba.ıı.y0 en fayaru dikkat olan cihet 
lrııtn i ratl~rıdır. Kendi banyo -
'ıt do!~ ne t>ırıız ılrk yani 20 derece 
Yu bi ururwn. Kız yılan - ki .bo· 
'>ltısl:- llıetre seksen santimdir -
de~1ı.._fbn aktığım duyduğu zaman 
llıtİJ'at) ll4nıa gelir. işte o zaman . 

1 olllıak lazımdır. Çünkü ka 

Yılanlar banyoya giriyor! 

fasını sıcak su musluğuna dayarsa 
sonra yanar. Onun için kendisini 
tutarım. O saıbuuzlanır. Nihayet 
banyo doldu mu i:kisi birden keyif. 
le içine abhrlar. Oynarlar, sevinir
ler, dolaşırlar, biribirlerine sarılır
lar ve küçücük burun deHklerin -
den küçük küçük habbeler çıka -
rırlar. 

Bu oyun bitti mi, kız yılan ban
yonun bir tarafında, başı dıtarıda 
olarak yıkanır. Ve sonra benim 
gelip kendisini çıkarmamı bekler. 
Oğlan vılan daha serseridir. O ba· 
na hiç kulak asmaz ve kendi ken· 
disine çıkarak etrafta dol3'ır. İt
te o zaman tişe gibi, bardak gibi 
şeylere rastgelmesin ! Yoksa hep· 
sinin altüst olduğu gündür. 

Geçen yaz be• gün ortadan kay
boldu. Her yerde ara~tırd11n dur
dum. E,yalann altına baktım. Oda 
!arı dola,tım. Yoktu. Arbk ümidi 
J·esmiştim. Fakat günün birinde 
bir de baktım ki odadaki ocağın 
bacasından içeri giriyor. Hayret et 
tiğim cihet tu idi: Burada günlerce 
nasıl kalabilmişti. Sonra bir gün 
evvel ocakta bir sürü kağıt yakmıf 
tnn. Yılanım nasıl olmuş ta yan -
mamıstı. Aşağı indi, üzeri kurum 
ve örÜmcek dolu idi. Kendisini te
mizlemek için hayli uğraştım. 

Gıdalarına gelince; bu gayet ba
sittir. Ve hatta bu yılanlann nasıl 
olur da bu kadar gıda ile ya,aya
bildiklerine ~aşar kalırım. Kız yı
lan bir sene evvel bir tavfan ye -
miştir. O günden beri ağzına bir 
lokma aldığını görmedim. Oğlan 
yı!anm hiç bir •ey yemediğini zan· 
nediyordum. Halbuki o, arkada,ı
na nazaran daha kuvvetli, daha 
zinde görünüyordu. Geçen hafta 
bir gün banyo salonunda dolafır
ken bir fare sesi duydum. Koştum. 
Bir de baktım ki bir farenin kuy
ruğu yılanm ağzından sarkıyor. 
Şimdi onun neden daima fare ko
vukları aradığım daha iyi anlı:yo-
r· -- . 

Yılanlarım gayet naziktir. Evi
m'.zı:!e taV"'tnlar olduğu halde do
kunmazlar. Ben vermeden bir şey 

almazlar. Onların dertleri farele'J'o 
dir. Bana kalsa farelerden kurtul
mak için kedi yerine yılan besle
mek daha iyidir. Çünkü yılanlar, 
kedilerin giremedikleri yerlere ko
laylıkla akarlar. 

Benim eskiden de bir çift boam 
vardı. Fakat öldüler. Arkaların -
dan sanki çocuğum ölmüt gibi ağ. 
ladnn. 

Bir tanesi 50ğuk algınlığından 
vefat etti. Ben farkına varmıfbm. 
Derohal aldım. Onu sobanın yanın· 
da ısıttun. Fakat soğuktan birden· 
bire sıcaklamak ona tesir etti. Za 
ten midesi de bozuktu. Çünkü üç 
tavşanı bir oturutta baklamışh. Ya 
tamadı öldü. 

ötekinin yalnızlıktan içi ukıh· 
yordu. Evde kalması için ne ka • 
dar uğraştnnsa durmadı. Kaçb, or
mana gitti. On beş gün sonra or
manda ölüsünü huldum. 

Bu izahatı dinledikten sonra 
Markiz dö Bazili'nin do&tları hak· 
kında ne düşünüyorsunuz? Sizde 
de yılanlara. ıkarşı bir muhabbet 
·başlamasının imkam var mı? 

Allah göstermesin! 

A vusturyanın 
lstikba.i 

(Başı 1 inci sahifede) 
Biz, Avuıturyanm daimi surette istik

laline sahib olmasmdıın başka 1Mr l"Y 
istuniyoruz. Biz h..- türlü AnschluH fil<. 
rini reddediyoruz. 

Cana kıyan duımanlar ile uzlatma 
yapmaya uğraşmak çok büyük bir hata· 
dır. Ne ben ne de hiç bir Avusturyah 
taanuza utramış ve bir köpek gibi ka· 
nı akıdt'lmış olan Dolfuuu hiç bir za• 
man Wlulmoyacağız. Günün birinde ci
nayetlerini daha iyi tahakkuk ettirebil· 
mek için vatanperverler cebhesine glr· 
meye çalışanlarla hiç bir w:hışmayacağız. 
Avusturya için mücadeledeki azmimiz 
inhina kabul etmez. 

YENi NESRIYAT 

Hav, cı.lk ve spor 
_!ier sayıda biraz daha gÜzelleıen 

ve olgunlaşan Havacılık "" gporun 
135 inci sayısı canlı bir kapakla ıüslü 
olarak çıkmıştır. 

Server Ziya Gürevin (Türk kuıu) 
yazısı, Behçet Kemal Çağlann (Beyaz 
A'11kara) şiiri, Abidin Daverin \hava ha· 
kimiyetine .dair görüıleri, Vaıington 
konferansı raporu, spor teltcikleri, hi
kaye, çocuk maaab bu sayırun lıerkeai 
alikala?dıracak münderecabnı tetkil et• 
mektedır. 

Mecmua 27 s.onkanun için bir gök 
şehidleri sayısı hazırlamaktadır. Tay
yare cemiyetinin bu değerli organını 

bütün yurttaşlamnız okumalıdır. 

Glmüıı i! tis< di iş e~i 
Dünyayı sarsan, milletlerden fertle

re kadar harkesi ı.lakadar eden günün 
c?.ertlu~n.i e.1 yüks~k alimlerin metınle · 

rin-den anlatr.ı.n bir eserdir. Tercüme 

prolesör doktor Bay Suphi Nu~inhıdir. 
B .. ştan başa faydalıdır 

Dünkü maç faciası 
(Başr l inci sahifede) 

maç olduğu için Günet ta.lum gibi sa
hıtdan çd<ılemeyen zavallı Galatasaray 
bu suretle 2·1 galip gelru ama, biT çok 
oyunculannm sakatlamnas1>na da maa .. 
le.;et mani olamauı. 

t:.n fenası, merkez muhacimJeri Sa
lilhattinin ayağt kırıldı. Kaıeci Avni yu· 
zün'1ell ve behndea yaraJandı. N·ilıad 1n 
da k aJ>"'klan kıyma mak1ne.Jne duşmuş 
h,r et parçası gıbi pat"ça parça olııu <-· 
ıaaire ••• 

tsu haılerden derece derece mes'ul ol· 
mas lazı.rngelenler bulunabilir, fakat 
atıl mes'Uı, bir seneden.beri her işte gÖs· 
terdiğ>j zaafla futbolü bu bale getiren 
Fu ıbol heyetidir. 

Bu heyet htıanhul sporunun başında, 
futbol taıuamen onmceye kadar n..:ı au
n<:ıtJ<tır? (,eçen;ercıe dünkü hakemin 
id"resJe yapHan Beşikta§ - f eo.ıeroru1çe 
mnçı da bır sürü saıkat.b.k,arla oıteoııir
di. Bıtmedıyse bunu tesadiire borçtu• 
)'UZ. 

,. utbol heyeti bunu bizim kadar, hat· 
•tiİ bizden fazla takdir edecek bir mevki· 
<leı.J.r. boyıe o.,uagt..1 haıcıe, o haKeme 
dün gene maç idaresi verildi. 
Eğ&r futbol heyeti her görüıümün 

ve tanminimin tahalokuk edıp etmeyece
ğini tecrübe etmeyi sabit bfr fi:ki<- noJi· 
n .? getı.rmişse, vazgeçtm ye onun bilgiç
liğini, tahmin kuvvetini kabul ettım. 
hı.ma mukabil, Allah rızası ıçin çt.ırilsin 
ve yerini <laba ehil bir heyete bıraksın 
da futbolün cenaze namazına gitmek en· 
diıennden kurtulalım. 

Fenerbahçe 9 - Bevko" 1 
Dün Şeref ıta<lında Fenerbahse - Bey 

koz takımlaTt karşılaşb. Hakem Bay Sa· 
di idi. 

Fener takımı §Öyle idi: 
Hüsamettin - Yaşar, Fazıl - Esat, 

Rua, Lebip - Niyazi, Namık, Muzaf
fer, Şahan, Fikret. 

lıa rakım arasında başlangıcndan 00• 

nunıı kadar, büyük bir kuvvet farla 
göze çarpıyordu. Oyunun yüzde oekseni 
F enerbahçenin Iıaki.m;yeti altında geçti. 
ilk on dakia içinde üstüste hücumlar ya· 
pan Fenerliler ev pli solaçıklan Fikret 
ve sağaçıklan Niyazi vasıtasile ilk iki 
golü yaptılar. Biraz aonra da Fıikretten 
gelen topu yakalayarak biraz sürdükten 
ıonra kaleye gönderen E""1 üçüncü go
lü yaptı. 

Kısa bw zamanda yapılan bu üç gole 
rağmen Beykoz takrmmda takdir edece-

ııınuz nokta gayretim kaybetmemesidir. 
b.J g a) t·c ı pt.ö: az sonra neticesıni verdi 
ve bir fnkik esnasında bu frikiki durdur· 
u~ao-.ı '"'e wam el '" .ı.r~n .ı..-e.tkoz sohçi takı

.. ·mın~n yee:flne go1ünu gu.ı:.eJ oır şekıtJe 
yaptt. 

vevrt.nin sonuna doğru Şabandan al
dı~ı bir pasla Niyazi aordüncü golü attı. 

.kınci d evre de hakimiyet gene Fe .. 
nerbabçede idi. Devamlı hü~umlardan 
sonra blr kornerde Fikretin güzel bi.r 
şan uelini Fener orfa muavini Ali Rıza 
b~ kafa vuruşu ile köş~den gole çevir· 
dJ. Hu gole kadar, mağlii.p vaziyetine 
rağı.ıeo .gayretini takdir' ettiğimiz Bey. 
kozun bır hatasını tenkit edeceğiz: Be. 
tinci golden sonra bazı Beykozlular sert 
ve favullü oynamağa başladılar. Bereket 
ver1.ti0t maçı gayet iyi idare eden hakem 
b J sertliğin lena bir şekle dökülmesine 
meydan vermediğ~ gjbi, liey·kozlular da 
bu se>'tıiktuı l keskm sirke küpüne za. 
rardır) sözüne uygun bi rzarar gördü. 
ler ve fenerbahçenin golleri kolaylıkla 
b.~ibiriru tak;be başladı. 

Muzaffer altıncı, Fikret penaltıdan 
yı.. d.nci, gene Muzaffer s t:kizinci ve do .. 
ku~uncu goller yaptılaı. 

M1ç bu suretle Fener'in iyi bir oyu• 
nu ile 9-1 Beykoz .:ıleyhine neticetendi. 

İstanbulspor - Siileymaniw' 
Geçen hafta takın çıkara.mayan Sü -

leymaniye, dün Taksim stadında lstan· 
bu .sporun karşısında d:ı.ha fazla genç
lerden müteşekkil bir t-a.kım çıkardı ve 
mu "ıaffakıyetli denilebjlecek müteva:.ı:in 
b :r oyun gösterdi. lstanbulspor anuk 
o - 1 galip geldi. 

E. H. SAVCI 

Vefa umumi kaptanı Bav 
Muhto: eme 

Benim yazılllT"lm dolay11ile Sadun Sav· 
cı'ya hitaben Akşam ı:"'Zetesine göndeı·· 
d<ğiııiz mektubu okudum. Kendisi her 
he .. de size li..zımgelen cevabı verecektir. 
F ::k . t buna benim yazılarım ..hep ol
duğu için ben de size kısaca bir cevap 
vermeyi lüzumlu gördüm: 

Dün.kü maçta birçok Galatasaraylının 
sekatlanması ve birinin ayağının kırıl
ması, Güneı takınnnm t:akımmızın fa • 
vullü oyunu karıısında oyunculanru sa
katlanmaktan korumak için, galip vazi. 
yetteyken hile, ııabadan çekilmekte ne 
kadar haklı olduğunu göstermeğe kan
dir. Saygılar. 

E. H. S. 

:Altın ord a takum 

Kültür bal(anı bugün gidiyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

z* olduklarını .öyılediler. Bina timılilik 
müsaittir. Teşhir edilecıek birçok eıya 
deıpo halindedir. Bunlann teşhiri için fe• 
k ller arayacağız. Esasen müzeye tathir 
edilemiyeeek kadar berbat bir aurette 
gelen <'şyalur teşhir edilmemit ve tefrtı< 
edilmiıtir.,, 

Terbiye sistemleri değİfmİyor 
Mekteplerimiz<ldri terbiye ıistemıleri

nin değişeceği ıayialan hakkında sordu
ğumuz suale, Bay Abidin Ozmen ıu ce• 
vabı vermiıtir: 

- Mekteplerimizde kurulmuı bir aİı· 
tem "9rdr. Esuen iflerimizi yürütmek 
için, daha önden ileri gitmiş milletlerin 
usullerini tetkik ediyol'\1%. Fakat tu ve
ya hu milletin usulünü alalım diye, ne 
dün, ne de bugün bir karar verilmİf de
ğ~dir. ıHer usulün kendi husunyetlerİ· 
mıze göre, uyacak ,taraJilarını alıyoruz. 

Yoksa, her hangi bir tekilde, t""biye u
oıiiller.imi.zde, bir deği§iklik mevzuubabiı 
değildir.., 

Yardım edilecek talebe 
Kültür B.ııbm, yardıma muhtaç yük· 

sek tah.ıl talebesi hakkında sorduğumuz 
suale ele fU karıılığı venniıtir: 

- Geçen gün, Universite Rektörü 
Bay Cemil'le birlikte, Maarif Cemiyeti
nin T aJel>e yurdunu gezdik. Bu binayı 
müsait bulduk. Maarif Cemiyeti ile te
mas edeceğiz. Binayı tamir "" tevsi et· 
tireceğiz. Yurt ıslah edildil.dıen sonra, 
buı-aya, Univenıitede muhtıaç olan tale
benin yabnlması mümkün olacaktır. 

Diğer tetkikler 
Kültür BaJcenı, Y ddızdaki Hakimiyeti 

Milliye Yatı mektebini ~§,oradaki 
trahum h"'I . talığına tutulmuş olan tale· 
beyi yakından görmü§l:Ür. Talebenin da· 

ha iyi tıedaviıi için yeniden tedbirler ,. 
lınacaktır. 

Ankarada kurulacak tarih, coğrafya 
ve arkıooloji fakültesini/ı kadrosu da İ· 

simsiz olarak tesbit .,,!ilmiştir. Esaa prog 
' ram da hazırdır. Fakültenin ilk l'tl tesisi 

bütçesi şimdilik 225 hin lira olrank teı· 
bit edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı mimarı Bay Egl, 
dün Bay Abidin Ozmen tarafından kabul 
ed:lmiştir. Universite isin ~eni yapılacak 
enstitü ve Anlııaradaki ortıamektep bina· 

•ı inıaatı iıleıi görüşülmüıtür. 

Bir mü~l!enberi şehrimizde bulu • 
nan orta tedrisat umumi müdürü Bay 
Hasan Ali Yücel de, bu ak,am Kültür 
Bakan ile birliKte A.nbraya dönecek • 
tir. 

Tayyare 
ihtifali yarın 

(Başı 1 inci sahifede) 
tayyareciler, mektepler veııair resmi ze
vat ve miiessesel<r mÜmeMilleri ittirak 
edeceklerdir. 

Programa göre merasim saat 15 te bi
tecektir. 

Merasime Milli Türk Talebe Birliği de 
iJtlriık edecektir. lhtifalde ordu, §<!hir, 
Tayyare Cemiyeti ve Türk Talebe Bir
lijµ namına nutuklar eöylenecektir. 

Talebe birliğinin daveti 
Milli Türk talebe birliği genel yazgan • 

lığından : 

27-1·935 tarihinde Tayyare §ehitlm 

ihtifali vardır. Birlik üyelerinin raat 
13,S ta Fatihte Birlik bayrağı "llonda 
toplanmalan. 

Büyük. bir halil çeltıı: fabııknı; tüccarlarla ve bilhassa 1, . 
' 

1 
Ankua resmi devairi ile münasebeti bulunu mealekden 

Ye ıaoay ·" aıioa 

Türkiyede bir mümessil arıyor 
tekFfl•rin Frnıızca 

ru:nuzi il• f5tanbul 

veya Almanca olarak "W. 
l 76 nu merolu poata kutusu 

g&., rlerilmt si . 

J. 3187 " 
adresine 

7 

Soyadı alanlar 
Gümüşanede soyadı alanlar 
GUMUŞANE, (Milliyet} _ Bura· 

da da her yerde olduğu gibi memur 
~ h~lk soyadı almaktadır. Bunları 
bı rlıste halinde bildiriyorum: 

Vali Etem (Aykut}, Mektupçu c ... 
mal (Bayar), idare heyeti katibi Yu. 
suf ( Günday), tahr irat başkatibi Hu
lusi (Ozhek}, tahrirat katibj Mitat 
(Kararkelle), evraık memuru Necati 
(~":ra~oğlu), evrak katibi Fazıl (Es· 
k!.cı ogl':'}• _Yağmurdere nahiye müdü 
ru A. Hılmi (Gündoğdu} Hart nahi
ye ~üd~. Süleyman (S~ngur). mÜ· 
vezzı Zikri (Yılmaz}, Odacı Salih 
(Tuncel). 

Maliye 
Malmüdürü Raşit (Aktan) van• 

dat kta;b; Rifat ( Ozel), varidat ka· 
tibi Ekrem (Atay), un koruma me· 
muru Kamil {Atalay), Yarıda ! k ati. 
bi Kadir (Yücel), Maliye muame•at 
~emuru Rüştü (Es'en), Maliye kiıti
bı Ab:net lDoğnı), Hazine vekili 1. 
Hakkı (Bingöl). 

Adliye 
.. Mahk.~e r!"iai Mahmut Celal (Tü

zun), Mustantık Env.,ı· (Ergin), Mah· 
keme azası Şinasi (Bilgin) Hapi•a
ne mücl ..ırü Abciülvalıap {Ozdemir) 
Zabıt L ... bi Muhittin (Aykaç) sÜ
vari mübaşiri Raif (Tuna). siiv~ri mü· 
başiri Mc&tafa ( Ozer}, süvari müba. 
şiri .. ühtü (Karaca.n), piyade müba
şiri Mustafa (Korkmaz}, piyade mÜ· 
başiri Faik (TW.k), 

/darei hususiye 
Hu•u•İ ı • )ı. sebe Md. Mevl!t (Ak· 

soy), hususi muhasebe katibi Celal 
( Ersoy), hususi muhasebe katibi N .c. 
mi (Aktağ), hususi muhasebe katıbi 
Hul!si (Taşçı oğlu), Encümen azası 
Süleyman { Daldaban), encümen baı 
kat:bi Nafiz (Elter), matbaa müret· 
tibi lsmail (Kartal), matbaa müvez
zii Tursun {Güner). 

Emniyet dairesi 
Birinci komiser Mustafa (Alagün), 

ikinci kolmiser Mahmut ( Ustün), 3 cü 
komiser Ali Sait (Karagöz), Polİ5 me 
mum Faruk (Ural), P. m. Omer (U· 
zun), P. m. Yahya {Oktay), P. m. 
Hüanü (ipek), P. m. Nizamettin 
(Kan), P. m. Halit (Gürseıı), P. m. 
Etem {Atay), 

Maarif 
Maarif Md. Vehbi (Okay), Maa· 

rif başkatibi Baha (Ural), MaRr' f 
katibi Fa!ıri (Ataç) , Ba.mwı'lim F • .tı 
ri (Akagün}, muallim Şükni \Tan), 
başmuallim Ahmet (Sargmalp), mu· 
allim Raıit (Ozlü), Mu. Omer (Oz· 
türk), Mu. Faik (Oktay), Mu. Temel 
(Koçak), • 

Ortameklep 
Orta mektep 'IDÜdürü Sait (Aydo

ğan}, riyaziye Mu. Mehmet (Kum· 
basar), tarih Mu. Namık (Akman), 
Türkçe Mu. H. Avni (Oktay), Beden 
terbiyesi Mu. Lütfullah (Kani ek), 
Musiki Mu. Kemal (Saka) . 

Nafia 
Mühendis Kcimiiran (Pamukçu), 

Mühendis Vehdet (Gün), fen memu• 
ru Ziya (Y•ldırun), fen memuru Ali 
(Aksoy), len memuru Bürlıanettin 
( f"iJan), Nafia baıkatibi Mustafa 
(Ataç), nafia katibi Şakir (/iter). 

Sıhhat dairesi 
Sılı.hat Md. 1. Hakkı (Orkun), Sıhh 

katibi Ahmet (Seyman), Sıhh. memu 
ru Tevfik (Oner), Sıhh. m. Osman 
(Arık}, Sıhh. m. Etem (Yarım). Sıhh. 
hademesi Uzeyir (Tilki oğlu), Sthh. 
bademni llyas (Yazıcı oğlu) . 

Tapu 
Tapu Md. Ahmet {Sungur), 1>da· 

cı Salih (Turhan oğlu), 
Nüfus 

Nüfus Md. :;ıahap {ine\), nüfus ka 
tibi Mehmet (Aksoy), 

Jandarma 
Jandarma K. Hüseyin Avni (Al

kur), J, Yzh. Halit (Ozer), J. orıha· 
ım Nuri { Çetinkaya), J. onbaşı•• lb
raıhim (Gürbüz), J. onbaşısı Sadullah 
{Güri>üz) . 

lnhl.sarlar 
inhisarlar Md. Hüseyin (Ataç). 

inhisarlar takip Bnıiri Tayyar (Ataç) 
Orman dairesi 

0.-an memuru Cemal (Ataç). 
Ziraat dairesi 

Ziraat memuru Abdürrahman ( Oz
bek), Ziraat mücadele Me. Tevfik 
(Kılıç), Ziraat mücadele Me. (Oğuz) 

Baytar dairesi 
Baytar Md. Hüseyin Avni (Gür), 

Baytar sıhhat Me. Şinu; (Vural),. 
Banka 

Banka memuru Naci (Yılmaz), 
banka t: ··aild~rı Hamdi (Yalc;m), 
banka od .. cıaı Ta.hain (Ozaoy}. 

Belediye 
Belediye reisi Muhsin Ataç, Belediye 

zabit& me. Kadir Ozen, 
Poata, telgraf 

Muharebe memuru llmıhim Azaklı, 
muhabere memuru Yusuf Yavuz, Ko
lu memuru lbramm Dikenci, Hat bakıcı 
•ı F..-hat Y8%Jcı, Ha: bakıcm Yusuf 
Tunçel, Müvezzi Şerif Ataeli. 

Askerlik fUbeaİ 
Şube reİIİ Fuat Angin. 

Halktan soyadı alanlar 
Tüccardan Mehmet Yücel, Köle oğul

larından Sııtkı Yıldırım, ekke köyünden 
ahir Togan, Haravva muhtars ... ı.J.~t 
Erk, Eski mahkeme azası Hayri Elter, 
Mandın mulıtan Kamil Kandemir, Ke~iş 
köyü muhtars 1~uri .,. osını. Serikaı köyün 
den Süleyman oğlu Muatafa (Türkan) 
soyadlarını almıtlardır. -------

Samsunda seçim 
SAMSUN, 25.A.A. - Vilayetin 

he rtarafında ikinci müntehib seçi· 
mi bitmi•tir. ikinci seçiciler ara
sında 113 Ü kadındır. 

* • * 
ÇANAKKALE, 25.A.A. - Ça

nakkale vilayeti merkez ve mülha
katı için müntehib seçimi derin Se-9 

gi ve tath heyecanlar içinde geçti. 
Bayanlarm gösterdi<Ti uyanıklık o
yünmeğe değer. Vilayetin ikinci 
müntchibleri 108'i kadın \•e 359'u 
erkek olmak üzere 567 dir. 
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K A Ş E 

N E O K A L M J .N A 
Grip - Nevralji - Baı ve dit ağrılan - Artrltism - Romatiıma 
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Milliyet Matbaası 
-o--

TAN BASDM ~vn 
Gazetecilik ve Matbaacılılf T. A. S. 

Ankara cadde•i dairei mahsusa 

Mecmua ve gazete, kitap, divar ve el 
ilanları, defter, cetvel, kartvizit 

•İpariıleri kabul eder 

Yeni sene için basılmış yevmiye, 
Defterikebir kasa defter.eri vardır 

Mecmua, Gazete ve kitap için 
klişeler yapılır 

Istanbul Telefon 24310 191 8 

İstanbul Sıhhi üesaeseler Aıım 
Komisyonu Reisliğindenı 

Haydarpaşa Nümune Hastanesinin Elektrik, Telefon ve 
Sinyal tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

ihale gÜnÜ 29 - 1 - 935 Salı gÜnü saat 14 tür. 
l\.fuhammen bedel (16500) liradır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 lvıruştur. 
Keşifname, Şartname ve projeler 82 kuruş mukabilinde Has 

><anedt>n atnabilir. 
Tal:p!er bu gibi işleri yaptıklarına dair cari seneye ait Ti

caret Odıı.sı vesikalariyle bu p aza~lığa girebileceklerine dair 
Vilayet Nafıa Başmühendisliğinden lastikli vesika göstere -
ceklerdir. Pa7arlığa girecekler in belli saatte teminat makbuz 
veya Banka mektuplariyle Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü 
binasındaki komisyona gelmeleri. (106) 

370 

Universite Arttırma ve Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 

Takım Muhammen Bedeli 
Lira 

168 Takım erkek elbisesi "Cak et,Pantalon, Kasket,, 18 
52 ,, Caket, Etek 18 
15 Adet Erkek Paltosu · 15 

Madde 
1 - Üniversite kadın ve erhek yardımcdan ıçın yukarıda. 

mıktan ve parçaları yaz ıh elb · <ler kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur• 

2 - Yukarda nev'ileri yazılı ihtiyacın kumaş ve harçları 
yerli mali olacaktır. 

3 - Yaptuılacak elbiselerin dikiş biçirnini ve bunların ima
linde kullanılacak harçlar ile dikilmiş elbise, Palto, Ca
ket ve Kasketin nümune siri görmek ve umumi evsafı 
gösterir ,artnameyİ pa rası:ı almak üzere istekliler her 
gÜn komisyoh kitabetin e mür t edebilirler. 

4 - İsteklilerin (333) lira olan muvakkat teminatları ile 
eksiltme gÜnÜ ulan ikinci kanunun 31 inci perşembe gü 
nü öğleye kadu üniversite muhasebe veznesine temi
natlarını yatırıp makbu z teklif ve zarflariyle birlikte 
saat 14 te komisyona ve rmeleri. 

S - İsteklilerin merkezi ma ğazn veya Atelye sahibi olması 
ve Ticaret odasında yaz ılı bulunduğunu son makbuz
la İspat eder vesikaları zarfın İçinde bulunmau la
zımdır. (181) 414 

Fen Fakültesi Dekanlığındanı 
Bir Makiniste ihtiyaç vardır. Tornacılık, Tesviyecilik, Fe 

rezecilik bilen ve tecrübesi olanların İmtihanlan yapılmak 
üzere Fen Fakültesine müracaatları. (340) 633 

Galata ithalat Gümrüğü 
Çevirgenliğindenı 

Marka- No. Kilo G. Eşyanın Cinsleri 
M S D 1011 280 Dokuma makinası 

O O 75 Gayri saf Sülfit Dösut 
O O 0,570 İpek Mensucat 

4763 17 2,500 Sinema Filmi 
G T 86524 1 53 Istampa 

Bu e~·m 15-1.935 den iti haren açık arttırma suretile sa
tılıktır. İsteklilerin 31-1-935 perşembe günü saat 16 yaka-
dı> . .., · e e leri. ( 150) 

htanbu• Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

1 - 3700 küsür liralık Lin
yit kömürü açık eksiltme ile 
alınacaktır. Beher kilosu için 
bir kuruş 40 santim fiat tah
min edilmiştir. 

ru _HAL ŞEKER FABR.I\AS 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

• 

2 -İlk pey parası n78 lira
dır. 

SATIŞA BAŞLAMIŞTI 
FİA1LAR: 

3 - Açık eksiltmesi 30 İkin 
cikanun 935 çarııamba günü 
saat 15 dedir. 

4 - Bağlantılarını görmek 
İsteyenlerin her gün eksiltme
ye gireceklerin belli gün ve 
saatte Çorludaki Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

Fabrikada Teslim K Ü P ŞEKERİ 40 Kuruştur 
KRİSTAL ,, 37 J k 

En Aşağı Sipariı 1000 Kilodur. h 
d 

Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrıka TURHAL TURHAL ç 
(753) (214) 436 15 t 

• • • • . •.;. .:. ' .• ~ ·" r. 

1 - 7659 küsür liralık pi
lavlık pirniç kapalı zarfla ek
siltemye konulmuşi:ur. 

Zafiyeti umumiye, İft&hasızıık vo kuvvehızlık b .. ıatında büyıik fıııde ve tesıri gııraıe• 

2 - Pirıncin eher kilosu
na 27 kuru§ fiat tahmin edil
miştir. 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 

3 - Birinci pey parası 575 
liradır. 

4 - Eksiltmesi 30 İkincİ· 
kanun 935 çarşamba gunu 
saat on bel} buçukdadır. 

5 - Bağlantısını görmek 
isteyenlerin her gÜn ve eksilt
meye gireceklerin belli gün ve 
saatten bir saat evvel teklif 
mektuplarile Çorlu Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(7!':4) (215) 437 

Kullanınız. Her eczanede satılır. 

lnhisarl "u. üdürlüiündenı 

Lise ve orta mekteb mezunu olup da İdaremize memuriyeı 
için müracaat edenlerin ve İmtihan gününe kadar müracaat 
edeeeklerin imtihanları bu ayın 27 nci pazar günü saat 15 
de Sirkecideki İnhisarlar Memurin Kursu binasında yapılacak 
tır. lm .ihanlara iştirak etmiyenlerin müracaatları İptal ede
lecektir Namzedlerin muayyen r;ün ve saatte hazır bulunma-
ları. (333) 630 

•• * ; 
1 - Kırklarelinde teslim 

şartile 30,000 kilo fasulya, 1 

15,000 kilo Pilavlık Pirniç, 
5440 kilo kuru üzüm, 30,000 , 
kilo Bulgur pazarlıkla ve j 
121,000 kilo Ekmeklik Un ka
palı eksiltme ile satın alına
caktır. 

BÜYÜK 
ay31are Piyangosu 

2 - Fasulyenin beher kilo
sunun muhammen fiatı 16 ku
ruş birinci pey parası 360 lira 
eksiltme günü 3 Şubat 935 pa-

18 inci Tertip 4 üncü Çekit 

11 Şubat 1935 dedir. 

Büyük i~ramiye: 25, O Lira~u · 
zar günü saat 14,30 dadır. 1 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami
ve1er ve 20.000 l'ralıl mükafat var-dır. 362 

3 - P:rincin muhammen 
fiatı 28 kuruş birinci pey para
sı 315 lira eksiltmesi 3 Şubat 
935 pazar günü saat 15 dedir. 

4 Kuru Üzümün mu-

iyarbekir Vilayeti 
aimi Encümeninden: hammen fiatı 27 kuruş b:rinci 

pey parası 1 1 O lira 16 kuruş 
eksiltmesi 3 Şubat 935 pazar 
günü saat 15,30 dadır. 

5 - Bulgurun muhammen 
fiatı 13 kuruş birinci pey pa
rası 292 buçuk lira eksiltmesi 
3 Şubat 935 pazar gÜnÜ saat 
16 dadır. 

6 - Ekmeklik Unun mu
hammen fiatı 12 kuruş 25 san 

Cermik kasabasında kaplı ca namile maruf Büyük ve Kü- ' 
çük hamamlara müştemil bulu ndukları Oda, Dükkan, Ahır ve 
Kahvehanenin tapuda yazılı h udut içerisindeki mevcut mül
kiyetlerinin yazılı olan 25000 lira kıymeti üzerinden bedeli
nin yarısı ihale akibinde ve diğ er yansı 935 mayısı "-onunda iki ' 
taksitte verilmek üzere 13 Şuh at 935 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 12 ye kadar kapalı zarfla arttırmaya konul
muştur. Daha ziyade malfunat almak isteyenlerin Vilayet 
Daimi encümenine müracaat eylemeleri. 

tim birinci pe.y parıı;sı 1112 li- tı 29 kuruş birinci pey parası 
ra kapalı ek~~lt~esı 3 Şubat 78 lira 30 kuru~ ~ksiltmesr 4 Şu 
935 pazar gunu saat 16,30 da bat 935 pazartesi giinü saat 
dır. 16 30 dadır. 

7 - Bağlantılarını görmek ' 
isteyenler her gÜn Çorludaki Bağlantılarını görmek is-
Komisyonumuza gelebilirler. teyenler her gün Çorludaki 

Komisyonumuza v.elebilir. 
8 - Eksiltmeye girecekler Eksiltmeye girecekler de pa

de belli gÜn ve saatlerde ve ka- zarlık eksiltmesine girişmek ü
palı zarf mektublarını verecek zere Komisyonumuzda belli 
ler ihaleden bir saat evveline gÜn ve saatlerde bulunmaları 
kadar verilmek şartile Ko- lazımdır. (758) (256) 
misyonumuzda bulunmaları 472 
lazımdır. (757) (241) 

471 
--.- • • • 

Kırklarelinde teslim şarti
le 3000 kilo Şeker, 80,000 
kilo un, 7500 kilo Sade yağ, 
15,000 kilo nohut, 3600 kilo 
ga?: yağı pazarlıkla alınacak· 
tır. Şekerin beher kilosunun 
muhammen fiatı 40 kuruş bi
rinci pey parası 90 lira eksilt
mesi 4 Şubat 935 pazartesi gÜ
nü saat 14,30 dadır. Unun 
beher kilosunun muhammen 
fiatı 12 kuruı: 25 santim birin
ci pey parası 735 lira eksiltme 
si 4 Şubat 935 pazartesi günü 
saat 15 dedir. Sade Yağın be
her kilosunun muhammen fia
tı 86 kuruş birinci pey parası 
483 lira 75 kuruş eksiltmesi 4 
Şubat 935 pazartesi günü saat 
15,30 dadır. Nohudun beher 
kilosunun muhammen fiatı 15 
kuruştur. Birinci pey parası 
168 lira 75 kuruş eksiltmesi 
4 Şubat 935 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Gaz Yağının be
her kilosunun muhammen fia-

..... 
Sivas ve Zara için kapalı 

zarfla üçyüz bin kilo ekmek· 
lik Un eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 14 Şubat 935 per
şembe günü saat on dört o
tuzda yapılacaktır. Teklif mek 
tupları ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Sivas As. 
Komisyonuna makbuz muka· 
bili teslim edilecektir. Taşra
dan gönderilecek teklif mek
tupları ihale saatinden bir saat 
evveline kadar yetişmek şartiy 
le iadeli teahhütlü olmak üze
re postaya verilmelidir. Posta 
gecikmeleri kabul edilmez. Mu 
vakkat teminat mıktarı iki bin 
yirmi beş liradır. (762) (300) 

536 

• • • 
1 - Açık eksiltmeden pa

zarlığına devam edilen 3000 
kilo beyaz peynire yine İstekli 
çıkmadığından eksiltmesi 5 \ 
Şubat 935 salı gÜnÜ saat 14,30 

1 
bırakılmıştır. 

2 - Bir kilosunun fiatı elli 

kuruş ve birinci pey parası 
112 buçuk liradır. 

3 - Bu bağlantısında bir 
değişiklik yoktur. Her istekli 
Çorludaki komisyonumuzda 
görebilir. (765) (331) 

600 .. . . 
İzmit için (9100) Darıca 

İçin (2350) Tuzla için (2250) 
kilo kesme makarnanın eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muhammin bedeli (3014) 
liradır. 

Şartnamesi Eskişehirde Ko
lordu ve lzmitte Fırka satınal
ma komisyonunda görülür. 

Eksiltmesi 14 Şubat 935 
perşe."Dhe günü saat 14 teclır. 

Açık eksiltme iledir. Muvak 
kat teminatı : 226 lira 50 ku
ruştur. istekliler mahalli tica
ret odasına kayıtlı oldukları· 
na dair vesikalariyle birlikte 
belli gÜn ve saatinde İzmitte 
Fırka binasında satmalma ko
misyonuna gelmeleri. (697) 

(366) 

Göz Hekimi 
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birinci 11nıf ınütehaud 
(B&bıali) Ankara caddeol No. 60 

2 -

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üze! 
.Galataıara)da Kamlık eczahaneıi 
karımnda Sahne ıokağmda 3 numa· 

rab apartımanda 1 numara. 

1 

fııı"'uı Bılidiııttl 
$ehirTiyatııoso 

fEPEBAŞtl'IW 
ŞEH1R 

TiYATROSU 
Bu ak,aııı 

Saat (20) d• 
insanlık 
Komeditİ ıı. 

4 Perde 
Yazan: 

ııı ııı ııııııııı 

111.Jll 
111111111 BALZA1' ..... 

• Fransız Tiyatrosund• 
~ 

Bu akıam ıaat 20 de 

' DELt DOLU 
Yazan : Eluem Reıit. BesteJe1' 

Canal Reıit. 

VAPURCULV 
TURK ANONiM ş1RJCE11 

ISTANBUL ACENT~ 
Un-. Han, Tela-ı 

MERSİN YOLV 
INO•• NÜ vapuru 27 

Ki•unusani 
p AZAR saat 10 da Sirkeci rılı~ 
rrundan kalkarak (Çanakkale, ı;ı:rırif• 
Kutadası, Küllük, Bodrum, Radol> 
Marmariı, Dalyan, Fethiye, K~ 
KBf, Finike, Antalya ve Mersin ,. 
zimet ve avdette ayni iak~lelerl• ft• 
lanya, Çanakkale ve Gelibolu) 'f' 
uğrayarak avdet edecektir. 

Trabzon yolu 
O 1 vapur• Z1 um u pınar klnu•usanl 

PAZAR günü saat 20 de c;a1.ı
rıhtımından kalkacak. Gidişte zoo' 
guldak, lnebolu, Ayancık, Saııı•ııfr 
Unye,Ordu,Gireıon, Vakfıkebir, 'f rııi" 
zon ve Rizeye.Dönüııe Of ve Zo 
dak iskelelerine uğnyarak avdet eiı" 
cektir. 

Asker! fab.-ikalar 

Askeri Fabrikalar Kır~ 
le Fabrikaları için Tornacı 1, Tesviyeciye ihtiyaç vardır· ff 
tiyenlerin şeraiti anlamak 
İmtihanları icra edilmek üıe' 
re Bakırköy Barut fabrik-1'' 
nna müracaatları. (303) ssS 

İstanbul Levaznn Amir• 11 liği Satın Alma KomisyoJI 
llanlan 

Kuleli Askeri Lisesi i~ 
2500 adet Gömlek 7-2·9 , 
perşembe günil saat 15 d~ 
palı zarfla alınacaktır. T ttl 
ni tutarı 5375 liradır. Şar 
mesi parasız olarak T ophaJI~ 
de Levazım Amirliği Satı;;;. 
ma Komisyonundan al ır 
İlk teminatı 403 Lira 121'~ 
ruştur. İsteklilerin teklifle f'D' 
belli saatten bir saat evvel 
misyonumuza vermeleri. gS) 
(739) (Z 5sı 

Dr. Hafız Ceııı,J 
Dahiliye mütehassııı ,,r, 

CumaJan hatka günlerde "::.ıl 
(2,30 dan 6 ya) kadar J.taJll"'" 
Divanyolu No. 118. ,.-= 

Muayenehane ve ev telef0 

22398, Kıtlık telefonu 22~19;; 

N e~rİy'ltı idare eden : 
MUMTAZ FAiK ~ 

Gazetecilik ve Matbaacılık f. J.· 


