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Fransız - ltaigan ihtilô.fı 

Daladyenin Tunus 
. ve Korsika seytlhatı 

.ı\sba,kan seçilen Abdülhalik Renda Kurultayı bir nutukla açan Celil Bayar Parti Genel Sekretuf Dr. Relik Saydam 

Parti Kurultayı 
bu sabah açıldı 
Celô.l Bayar bir nutuk söyledi 

Asbaşkanlıklara Abdülhalik Renda ve 
l\onya delegesi Şevki Ergun seçildiler 

a 

o nı ö ifil lÜI 
Jkln~I celsede Genel Başkan seçilerek 

Çok mühim bir nutuk söyliyecek 
Parti Umumi idare heyetinin on altı 

azası yeniden seçilecek 
.\nkara, 26 (Telefonla) - Bugün Cum- llde toplantısı Büyük Millet Mecliainde 
~et Halk Partisi Kurultayının fevka. saat onda başvekil Celal Bayar tarafın· 

Amernkada dan açılmıştır. 
Çok erkenden vllayet deleıelerl ve 

Almanya ·1 ıe sı·yas"'ı parti azası saylavlar. ııamiin, Millet)(~ 
lisinin önünde ve içinde epeyce kesif bir 

hlUnasebetlerin kesil- kalabalık halinde hazır bulunuyorlardı 
Saa.t dokuzdan itibaren delegeler ken-

mesl• talep edıldı· dilerine mahsus bulunan kartlan alarak 
mecliste tahsis olunan yerlerini işgal et-

Vaıington, 25 (A.A.) - Senatoda tiler. 
~\ah azası demokrat King, Almanya Vilayetlerden 216 delege hazır bulun-
ile <liplomatik münasebetledn ve eko- du. Sarniin yerleri de tıklım tıklım dol-
l'lornik bağların inkıtaını teklif etmiş- mu§ bulunuyordu. Saıı.t onda zil çalma-

~------------------="""---------------------(-D_e_v_a~m_ı _s_i_nc_i_dt __ J 

Dllnldl ~ • Oalatasaray ma~rndan 'bir enstantan@ ... 
- l: azı•ı l!lpor .ayfalanmrzda -

fYl-em- le_k_e_ti n_i_s_a-tm---"--ag-v a 
kalkışan diplomat 

Rutenyanın sabık Başvekili, Rütenyayı 
Macaristana ilhaka çahşmak için 

3 milyon frank almış 1r Yazısı 11 incide 

Kendi kızlarile 

evlenen babalar 

• 
ğullarile evlenen 

kadınlar 
35 ıene Avuatralya, Okyanusya, t 

Afrika, Aıya ve kutupların en vahıi 

yerlerinde y&falDlf bir Alman, 

Ikincikanunun birinden itibaren ıi. • 

ze iftaya baılayacak. • 

Yeryüzü insanla-
rının esrarı 

merakla okuyacajJOız bir .. erdir. 

Randevucu Atinanın 
muhakemesi 

Bugün saat onbeşte başlıyor 
Randevuculuk ve kaçakçılıktan maz. 

nun ve mevkuf (Madam) Atinanın mu
hakemeiine buıün asliye birinci ceza 
mahkemesinde ıaat 15 de başlanacak

: tır. Muhakemenin ilk ıorguıu aleni ya. 
pıldıktan sonra, esas davanın gizli ceL 
ıede devam edeceği anlaıılmakfacbr. 

Almanyadan 
kaçanlar soğuktan 

ölüyorlar 
Otuz çocuk Leh hududunda 

dondu 
Varı ovadan bildiriliyor: 
28 Teşrinievveldenberi, "Sahipsiı 

memleket,, ismi verilen arazide çadır 

kurmuı olan yahudi mülteciler ölümle 
mücadele halindedir. 

Bu arazide suhunet, sıfırdan apiı 

20 dereceye dütmüıtür; çadır ve kulü
belerde yakacak bir ıey yoktur ve Al· 
manyadan acele ile °kaçtıkları için ekse. 
risinin kıılık giyecekleri bile bulunma
maktadır. 

Bu yahudi mültecilerin batlıca bu· 
lunduklarıZbansin kasabasında 1000 ki. 

{ Dtvamı 5 intidt) 

ıtalyada 
Harbe tahrik 
Sayı.lıyor 
Roma, 26 (A.A.) - Röyter Ajansı 

muhabirinden: Gayda, Voce d"italia ga· 
ı:etesinde neşredilen bir ma''kaleıinde 

Daladyenin Korsikayı ziyaretini "tah. 
rik,. diye tavsif etmekte ve şöyle de
mektedir: 

"Bu ziyaret, bir uhriktir. Çünkü 
Frnaaız Başvekiline ordu, 4onanma ve 
hava kuvvetlerine mensup yüksek şah
ıiyetler refakat etmektedir, bu da 
bütün İtalyanın tahrik addetmekte ol. 
duğu harpcuyane bir nümayiştir.,, 

Fransız: hükumetinin, Italya tarafın
dan 1935 itilaflarının feshedilmesinin 
sadece statükoyu ia.deten tesis etmekte 
olduğunu mübeyyin bir beyanname 
neıredeceği suretindeki gazete haberle
rinden bahseden gayda, diyor ki: 

"Statüko, Franıa ile İtalyanın arası. 
nı açan muhaseme ha1inc rücu etmek 

_.- Deva"" 5 incid• 

t 
Jl'nn~n. Ba'" f'lclll DalacllJ'll 

leb 
Yanında bir kadınla sfQPmadan.dönerkeo 

Dokuz yerinden bıçaklanarak 
•• 
Oldürüldü 

Cinayeti işleyen üç kişi hadiseyi 
müteakip kaçh 

Dı.in gece cenç bir talebenin ölı.imiyle 
neticelenen feci bir cinayet olmuıtur. 
Yaptığımız tahkikata göre vak'a şöyle 
ceçmi§tir: 

Sultanahmette San'at Okulu ihzari 
birinci sınıf talebesinden 20 yaıında 

Manisalı Hasan evveldenberi tanıttığı 

Makbule isminde bir kadınla dün ak
§•m üıer.i buluşmu§ ve beraberce Çar. 
§ıkapıda Azak sinemasına g;tmiılerdir. 
Saat aokuzda ıinemadan çıkan Hasan
lı 'kadın hava iyi olduğunchn Beyazıda 
doğru yürümiyc başlamışlardır. Tam 
bu sırada peşlerine üç kişi takılmıştır. 
Bunlardan biri asker elbiselidir. Ha-

aan takip edildi&ini, arkaaından ıelın. 
lerin )nlnalı ıekildc gktürmcltriyle öi ... 
rcnmit, Şehzadebaıına- kadar P.'laPlt 
burada bir mahalle biciye; cirme~ . aur~ 
til lCurtulmak istemiıtir. 
Basanı takip edenler de dpk~a ili 

rince bir müddet ıonra Hau.n ve,Man 
bule 4ükkindan sür'atle çıkıp iatibe 
dçğru yürümüılerdir. • 

Makbule Fatihte Bıçakçı Alieddin 
mahalesinde 42 numaralı evde oturdu. 
ğundan Hasan kendisini oraya götür· 
mektedir. · 

Fatih parkının önünden. geçel'lerk'en 
_.- Devamı 5 incidı 

ispanya Cumhuriyeti idam hükümlerinin 
infazından vazgeçti 

Bu karar ileride verilecek idam 
hükümleri hakkında da muteber olacak 

Baraelona, 26 (A.A.) - Ba_ıvekil 

Negrin, radyo ile bütün İspanyollara 

hitaben yaptıfı bir tebliğde vatana iha. 
net, caauslu'k veya isyan cürümlerinden 
dolayı verilen bütün idam hükümleri 
nin infazından vu ceçil.diğini bildirmiı
tir. 

Bu karar ileride verilecek olan bütlin 
idam hükümleri hak'lunda d& tatbik edi. 

lecektir • 1 
Negrin, bu~ün neıredilecek olan bir 

kararname mucibince vatana. hiyanct, 

casusluk ve isyan cürümleri ile zanal· 
tına alınanlar müstesna olmak üzere 
bütün askeri ve sivil memurların hakla. 

( Dtvamı S incitlt) 

Bugünkü sayımız 

11<6 
Sayfadır 

,/ 
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f 
Ankara Radyosu 

neşriyah 
Program takviye ediliyor 

Ankara radyoau neşriyatının daha zi
yade zenginlettirilmesi için negriyat 
mUddetinln uzatılmasının mukarrer ol
dufunu )"UllUftık. Radyomuzda bu 
programın tatbikine cumartesi ıUnü 

- bir tecrübe mahiyetinde clarak • ge
çllm.ittir. Cumartesi günü Ankara rad
yosu saat yarımda bqhyan öğle neıri
yatmdan sonra, pek kısa bir fasıla ile 
ıece saat yirmi dörde kadar mütemadi 
aqriyatta bulunmuıtur. 

Bu arada Ankara radyosu • abonele
rin ıatterdili umumi arzu üzerine • 
meıaleket havaları, halk tUrkUJeri 

" eski yeni Tllr'k muaildsine da· 
... sok .,. vererek proğranunı takviye 
•tmittir. Buııun için de ıehrlmizden bL 
Si un'atktrlar angaje edilerek Anbra-
1• g8tOrWmOttilr. 

Geçen hafta içinde Mlinir Nureddin 
Gilneı tarafından Ankarada verilen 
konıeı radyomuzun mqbur un'tldrlar 
teriai için bir bafla.ngıç teıkil etrnittir. 
Radyo her hafta. bu Jelrilde töbret a· 
bibi bulunan bir aana'tkin Ankara rad. 
yosuna davet ederek konserler Terdire
cektir. 

Halle, Ankara radyosunun bu tekilde 
ftftlinlettirilm1t olmaamdan. fevkalAde 
memnun bulunmaktadır. 

Edirneyi su basft 
..... Oç mahalle sular altında kaldı 

Edime, 26 (Huııusf) - Dün mUtema. 
alyen devam eden yağmurdan sonra Me. 
~ Dehıt ta§DıJt ve civan lstill etmiştir. 
Bu arada F.c:Urneııln Gut KDıal, Göl ve 
Tabakhane mahalleleri sular altmda kal· 
mıtt.Jr. Gazi .Mihal mahalleııindeki 75 ha· 
u balkl zabıta tarafından k~ ve 
1Jbre 1eVke41lmJft1r. lnaanca zayiat yok .. 
tar. Evleri au altında kalanlara yardıma 
ltqtanınqtır. 

Sular diln üpm biraz !;ekllmJştir. 

--o--
. Kandıra su sıkıntısı 

içinde 

Cazianlebin di4man l#ta11n4m hrtflltl mun 17 lnd yıltlönümQ dQn Tmtkznmış, 
bu münasebetlt şehrimizde dı Eminönü halkevindı bir merasim yapılm4tır. 
Saat 14 de istik/dl marşilt başlanan mtusimde doktor Osman Barlas Antebın 
işgal senelerindeki acı hatıralarını ve kurt;ıluşunu anlalmı§. bundan sonra Hayrı 
Ayas "Antep savtJlı,. hakktında bir hitabı ııermiltir. 

Çok alhşkznan bu küçük 1ıatipltrt!en sotıt1 komeroatuom ,,mallimlnindtn tsleft' 
der Ardam ve arkad<Z§ları tarafından bir konf eran& verilmi§ ve toplantımll;, 
nunda Antepli gençler namına Cumhımcisimiz lsmel ln4nüne, BQ§vekil C 
Bayara oe Gaziantep mebuslarına birer tazim telgrafı çekilmi§lir. Halluvi""1' 
çıkan Antepliler, Taksime gidnek Cumhuriyet tibiduint dt bir "ı.nlr lco,,,,.,,,. 
Zardır • • 

Toplantıda Robert Kolej taltbesindın Orhan Danipctnd Antebli şair Şakir Sabri· Ankara Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından bir fotoğraf strgisi tJÇUd•f"" 
yazmıştık. Resmimiz Dahiliyı vekili ve Parti Gentl Sekreteri Dr. Refik Sa1"' 
mı, sergiyi gezerken gösteriyor. 

nin bir şiirini okumuş, ondan s&ma Lalı Dai bu yıldönümü günündeki 
d11ygıdannı anlatnııflar. 

~ IE IHI ii 1~ ID E v E IMllE iM L :IE·~ IE T ır IE 
Sermayesi Devlete Türkçeyi kendi kendine öğrenen Denizbank acente-, 

~it müess~~eıer Bir Macar sanatkAı·ı 'erinin salahiyetle~ 
Yem kanunun tatbıkı haftaya Gelibolu mahkemesince ıesbit 

~şhyor Piyano konserleri vermek Uzere edildi 

da~~~r:ti';:~u:;::~ Sehrı· mı·ze geld ı· Denizbankla çıkan ihtilaf ~e~ 
teıek'küllcrin ıdare ve murakabelen ~ Gelibolu aaliye tiuret mabkcmes~ 
baklandaki 3460 sayılı kanunun ıelecek Denizbank acentelerinin aıfat ve . 
pazartesi &ilnilnden itibaren tatbikine hiyetlerinin ve temsil haklarının tetbl• 
ıeçilecektir. Bütün münaeaeler bu ka- ti istenmiştir. Mahkeme de bu butO' 
nun hükümlerine uyar tekilde muame. ta bir karar ittihaz ederek bUtün ar.ıfl' 
lelerini tanzim etmitlerdir. telerc şamil olacak bir beyannameyi tef' 

Bu kanun hUkUmlerine göre, kanuna cil etmiştir. 

t!bi olan teıekkülJer, hükmi taMiyeti Bu beyannameye göre, Denizballk.~ 
haiz ve bu kanunla kendi hususi kanun. purlanrun uğradıktan limanJaror". 
lan dairesinde mali ve idari muhtarlye- müstahdem, muvazzaf veya Ucretll ' 

te malik olmak, mes'uliyetleri eermaye. centeJer ''tüccar memuru,, •ı!atını ~ 
)eriyle mahdut bulunmak tlftn! hususi dirler. Fakat her acentenin ancak o • ..t. 
hukuk hükümlerine göre idare oluna. ınaJsO"-
caklardır. Sanat,Mrr umumi 'ltarf>le Profesör /tan Ban'a rrfa· Şelırimizde konserler re· kelede bir vapur i§letmesine ait ,.,,,, 

Türklere hiımeti sıra· kat eden beynelmilel şoh· recek Macar sanatkarı salahiyetleri vardır. Acenteler, 
K'anun hükümlerine tlbi teşekkfiller, bı"r ücret alamazlar. ilerideki aefetl~ 

ellerinde bulunan tqebbil•leri hükmi suıda göriiyoruz • retli muganniye Mar:a piyanist ]eatı Ban ~ .. 
f&hsiyeti hab bulunmak üzere kurula- Van Höfler için peıin para almağa, istikru 

Tanınmış Macar sanatkarı piyanist Piyanist Jean Ban bilhassa Barto, List, sal1hiyctleri yoktur. • cak mahdut mes'uliyetli müesseselere 
dcvretmeğe mecbur olduklarından bu 
tekilde devirler yapılmaktadır. Bu 
kurumlar müdürün riyaseti altında bir 
idare komitesi tarafından idare oluna
caktır. 

Bu tekilde kurulmut otan mileneae. 
1er zaruret halin.de hükQmetin teklifi 
ve umumi heyetin karariyle hiasedarla
nrun Türk olmuı ve hine senetlerinin 
nama muharrer bulunmaıı §&rtiyle U· 
mited veya anonim Jirket haline konu.. 
labilirler. Ancak gene lüru.m ve zaruret 
halinde icra vekilleri lcarariyle nama 
muharrer senetlerden bir kısmı himili. 

Jean Ban Istanbula geldi. Dahnoyerin eserleri üzerinde kon~erler Aacenteler, Denizbanktn §ubeli 1"' 
Macar sanatkln 927 yılında bir defa verecek ve l\Iaria van Höfler de kendisine lunmıyan yerlerde it hacimleri ~ 

daha lstanbula gelmiş ve bir iki konser taganni suretile refakat edecektir. de bankayı temsile s a 1 ahi y et t • 
vererek ayrılmıştı. O zamandanberi Jean tik konserinde "bugünkü Macar milli bulunmaktadırlar. Ayni zamanda ıctP' 
Ban'ın kudretini ve sanatindeki maharet ve halk musikisi .. adlı bir konferans da teler yatruz iskele f§leriye uğratpıaf" 
ve inceliği biliriz. verecektir. bankaya ait iskeleler, fenerler ve ~ 
Sanatk~ kültür bakanlığının misafiri Jean Ban çok selis ve temiz türkçe ko- nin idare ve iıletme.ine ait husu.at 1,.-

olarak şehrimizde, Ankara ve Trakyada nuşmaktadır. Dün kendisile görüştük, di· de bankayı temsil edeceklerdir. <t" 
konserler verecektir. yor ki: Bu beyanname ile acentelerin sıf~t oİ' 

Temmuz ayı zarfında geleceğini bildi· "-Türkiyeyi ve Türkleri çok severim. salahiyetleri, etrafiyle tesbit edilınil 
ğimiz Macar sanatkarı mektep talebesi- Türkçeyi kendim öğrendim. Umumi harp· maktadır. 
nin de istifadesini temin maksadile ve kül· te Sabatkoda bulW'ldum ve bu sırada -on---
tür bakanlığımızın tavsiyesile bu ay gel· Türklerle temas etilin. Biraz arapça da 

Kandıra, (Huısusl) - KUçtlk. fakat 
'IJ'IU umumlyealyle pek çok tabii gilzel
llklere malik olan kazamız, bundan dckt 
8IDe evvel qe başlayan gene; kaymakam 
leklp Yurdalulun amı1 ve çalıvkaıı be. ne muharrer olabilecektir. 
lecUye relslmlz tamet Yelkencloğlunun Bu kanunun koyduğu ehemmiyetli 
pyretlerl aayeııinde hemen hemen eski hükümlerden biri de gerek yüksek mil· 
l8hreatn1 defittlrmfı bir vaziyettedir. rakabe heyeti reisi ve a.ıalan, gerekse 

meğe mecbur olmuştur. bilirim. Aşık paşayı okudum. Türk ede· s·ırkec·I garındaki 
Piyanist Jean Ban memleketindeki el· biyatma dü~ünl:On. 

çimize müracaat ederek, hasılatı Türkiye Türk musikisi hakkında Macaristanda • • f 

Kuabanm içindeki yolların her tarafı milenese komite reisi ve azalanmn y\ik 
bJdmm d611enmif ve ıehrin tabii gQ.zelli~ sek tahsil görmUı, ticari ve sınai işlerde 
lhı1 -.ozan eskiden kalma salq binalar da bilgili vetecrübeleri olan zevattan se· 
JlktınlmJebr. çileceği hakkındaki kayıtnr. Bu zevat 

M amanda etk.iabıe nazaran pek çok vazifelerinin Uuınd.an kanunen basi.. 
llerlemlf bulunan kuabamızm ilk plln. retli ve tedbirli bir tacir gibi harekete 
da balledllmeal lAzımıeteıı "su" meaete1l mecbur tutulmaktadır. Buna aylan ha. 
ftl'dır. reket edenler bukulcan ve kanunen 

Ba bakımdan Kandıra hakikaten çok ın· mes'ul tutulacakbr. 
lmtı geklyor. ' -n-

:MmdmJn 1ut oıma11na ratmen mev • Hapishane binası yıkılacak mı? 
eat çepıelerde su bulunmamaktadır. . . . 

v __ ,,. ___ bu k Ub Yenı adlıye ııarayı inşası !çın ytkılma-
-ua.ıuu pe m rem ve zaruri Ilı 

~cmı temin etnıek için etrafta mevcut ıı düşUnuten eski hapishane binast bak-

nlar hakkında tetkikat yaptırılmış, ni _ 
llayet kasabaya llç aaat mesafede ve yağ 
bolu lt1YU namile maruf ve bol bir ııuyun 
wehre iaaleııine aft projeler au mUhendiat 
Jorj Pol'e UtmaJ ettirilmiştir. 

Yapılan proje nafla veklletlnce tasdik 
edllmff, fakat projen.in tatbiki lçin IAzmı 
elan parayı beledJyemizln mütevazı bUt
~ıSen temin etmek !mklnı olmadtğnı. 
dan tatbik edilememektedir. 

Şair Mehmet Akit 
lalr Mehmet Aktfln öHlmUnUn ikinci 

JlfdtJnOmU 111tlnuebeWe çarşamba gilnü 
~fleden sonra Beyazıd camünde lııtanbul 
hafIZlart tara.frndan mevlut okunacaktır. 

kmda henüz bir karar verilmemiştir. Yal
nu hapishane binasmın ön Jusınınm yı. 

kılması kararlaştırılmıştır. Bundan sonra 
binanın tamanılyle yılulrp yıktlmıyaeağı 

hakkında karar verilecektir. 

hayır müesseselerine tevzi edilmek üzere bir radyo konseri sırasında konferans ver yenı ınşaa 
hiçbir menfaat beklemeksizin konser ve· miştim. Ve gene bir aralık pek beğendi· rJ 
re'ceğjni bildirmiş ve keyfiyet Ankaradan · · l f ğim ııaık şarkılarından bın o an ··kaçük Nafıa Vekili tarafmdan açı a 
sorularak memnuniyetle karşılanmış hanım,.ı radyoda çalmıştım. 
Macar sanatkAn da refakatinde Macaris· ~ Burada Cemal Reşitten rica ederek jJlr'_ 
tan musiki Aleminde olduğu kadar bey· Türk halk şarkılarından öğrenmeğe çalı- Sirkeci garında yapılmakta olan ffl 
nemilel musiki dünyasında da şöhreti bu· şacağım. yakmda bitecek ve yeni binalar ~ 
lunan şantöz Maria Van Höfler bulundu· 927 de Türkiyeye bir defa daha gelmİ§ kili All Çetinkaya tarafmdan me 
ğu halde gelmiş ve kültür direktörü Tev- ve gene minettar olduğum böyle bir al~a 1 açılacaktır. ~ 
fik Kutla temas ederek Galatasaray mek· görmüştüm. Bundan sonra garın etrafının ' 
tebine misafir edilmiştir. Misafir sanat· Türk • Macar dostluğunun ebedi teıa· faallyeUne geçilecektir. Eaki An~~ 
kir ay nihayetine kadar memleketimizde hürü arasında bilhassa kütürel münase- ban ve ziraat lletlerl deposu ~ 
konserlerini ikmal etmiş bulunacaktır. bellerimiz dikkate değer. Artık Macaris· yıkılmasma bqlanmJlbr. Orada b~ 

Gelecek ayın onunda Macar radyosunda tanla burası arasında kendi sanatim va· kllçilk mescltle barakalar da yJkJ1 il 
mukarrer bulunan radyo konserini vere disinde müşterek bir vazifem olduğuna sonra p.rm önU denize kadar açılJnlf 
bilmek için tekrar memleketine dönecek· kaniim. Buraya gelişim de bu vazifemin caktır. 
tir. edası içindir. Henüz konserlerimin zama· . ~ 

Tonton amca 
otomobftDde 

mm tayin etmedik. Refakatimdeki arkadaşım şantöz ~ 
İlk konseri burada da versem, Ankara· Van Hölfer kendi sanat vadisinde biiY .... 

da iki konser vermek arzusunu tatmin e- sanatk~rlardan biridir. 
deceğim. Bir halta kadar orada kalacağım. Şimdi lstanbulu geziyorum. ~ 

Macaristanda iki şekerci tanırım. t1 
~ tarla daima temas ederim ve bu ~fd' 

7. bol türkçe konuşmak imkanlanm ~ 

";ürkçe konuşmaktan, Türkleri g~ 
Türkiyeyi görmek kadar 7'fvk ve bal 
yorum.,, el( 

Macar !allatkan Türkiyedeki ko~~ 
rf sırasında Konservatuvarla da ~ 
girerek hruk türkülerinden istifade (! 
,.e memleketine döndüğU zaman rad' 
Türk musiki .ıeceleri yapacaktır. 



• • er ıçın 
~ konuşurken e!:ki, 

..:.:-Uer, mı~ralar zıkreden 
ı~er misiniz? Ben onlara 

Halk Sandığınat en çok 
bakkallar başvuruyor! 

Yalnız sıras: düşmüşken 

• hatırlanna öyle gelher
~erleştırilmesine el verişli 

· de hoşuma gider. Çin· 
Halk Sand!ğı uf ak mikyasta bankae1lık 

İlnıini, bildiği kelime mik· 
......_ ,..; ne )alan sbyliyeyim? 

~· erber bildiği, yerinde 
yapmağa hazırlanıyor 

mıktarında irfan ' d k 
kani imdir. Hafızalanm I _ B n 1 Müdürü Sermet Çifterin lstanbul 

esnafını alakalandıran mühim izahah Ş kimseler arasında sev· 
tttığım adamlar vardır a· 
Pek bulunmaz. Sevmek 

gene başka ~ydır. Sev· 
"kıldığımız, ancak bayram· 
ti.ı5mek istediğimiz insan-

1 

de eski, yeni ancak bir-
\'ardır; bunun için hayli 
olrnaz a beş bin tane bil· 
t okuma saatlerimi yal· 

"'1-ıerine hasredeceğime bir 
arı ile de 'akit geçirdim. 
nra da, edinılmış itiyatla

ll!ıkan kalmamıştır. Demek 
dağarcığunı bü) utebilmek-

Yoktur. 

kaç yuz mı raı da yerinde 
'ni elde edemedim. Ha· 
arı kendi kendime tek· 
n zevk alırım· fakat be· 

i İediğim bu d;ğil: on!arı 
sını bilmem. Nasıl an

arıuma rağmen hayat ile 
bırleştiremedim; ikisini ay

Halbuki şu pek sevdi
bayıldığunı soylediğim 

lıarızalanndaki mısralar ile 
teşkil ebniştir; her badi· 
ki şiirlerin adesesi arka· 

~~biliyetine ermişlerdir. 
"'l:YJt, bu alemden hariç, on

an hir ~Y değildir. Mü-

Halk sandığı idare meclisi toplana. 
ra'k, sandığın banka muamelatı yapma
sı ve mev.duatı kabul et-:ııesi hakk nda
ki karara göre işe başla.na tarihinin 
tesbit ve ilanı üzerine görüşmüş ve bu 
hususta müdüriyete salahiyet verilmiş. 
tir. 

Ayrıca müdüriyetin salahiyeti da· 
hilinde bulunmıyan yüksek krediler 
hakkındaki talcpnamelcr üzerinde de 
görüşülmüştür. 

Halk Sandığına, açılmasınc!an son. 
ra 6 _ 7 gün zarfın.da (80) den fazla 
kredi talebi müracaatı olmuştur . 

Müracaat edenler arasında demirci
ler, arabacılar, dişçiler de bulunduğu 

gibi bilhassa ehemmiyetli bir yekün tu
tan bakkallardır. 

Bakkallar neden krediye 
muhtaç ? 
Bakkallar, büyük bakkaliye ticaret. 

hanele;:inden kre.di ile mal alırlar, an
cak bu aldikları malın maliyeti kredinin 
icap ettir.diği faiz nisbetinde artar ve 
bu suretle bakkaların kazancı yüzde 
muayyen bir nisbette kredisiz çalışa

bilen sermayeli bakkallardan aşağı dil-

ıer. 

Bu vaziyet karşısın.da bakkallar tica
rethanelerin kredisinden kendilerini 
'kurtarmak için Halk Sandığına müraca
at etmektedirler. 

1 

beyiti, yeni yeni hadiseler, 
lnlar, onun zevkine, ih· 

~~te tekrar v~nrlar. Buna ---------------

"'IQıse, her vakıa aa onlar Güzel Sanatlar akademisi 
ta ezelden beri haber \er· 

Onlar için, Eflatun'urikine Mimari şubesi şefi 
en, mısralardan lnırul · 

"Misal vardır; hayatın Pr. T aut 
Yalnız değillerdir, onlara d 

fıl,her kederıerini tefsire· Dün cenaze merasimi yapıl ı 
·oq işi lakaycli ile karşıla
~~ etmeyip onun insani 
~duğunu bildiren, kendi 

bir dostları vardır. Asıl 
~ de bu değil midir? 
~ar günden güne aza

iençleri ~iir okumasını 
~eleri ancak kitap ve· 
.faıarında bırakıyorlar. Ka-

e değil, mektep sırala-

liir ezberlemek itiyadı a~ı
. "s, ezberlemenin güçlüğü· 
li Yapamıyacağına dair bir 
tııtirler öğretiliyor. Halbu· 
ıtvkine vardığı güzel sözü 
thilir; her insanın hafızası 
~masaydı dünya yüzünde 

tıı adam .bile az olurdu. 
: ''pazartesi, salı,. .. ,, veya 

!tıaYıs, ... ,, diye sayabiliyor, 
• beyitleri de kolayca ez· 

. llnutulan sahipsiz eşya-
1 ~arfın.da bırakılanlardan 

~bibi çıkmış, fa'kat 152 
bi bulunmamııtır. Bun-

~raiı kanun mucibince 
,.deti bu ay nihayetinde ta

t !Ubatın üçünde Sirke
hpılacaktır. 

Profesör Taut 

Evvelsi giln Ankarada ölen profesör 
Taut'un cenazesi dlln ıehrimize getiril
miş ve merasimle Edlrnekapı mezarlığı
na gömülmüştür. 

Güzel Sanatlar akademisi mi.mart ıu
besi şefi olan profesör Bruno Taut, An· 
karada, Atatürk anıt kabri projeleri Uze. 
rinde tetkikatta bulunmak ilzere topla· 
nan komisyon lzi.smdandı ve Ankarada 
bir dostunun evinde misafirken kalp sek· 
tesinden vefat etmif tl. 

Diln yapılan merasimde maarif vekl· 
Jeti şube mUdllrlerinden Kudst, G\lzel sa
natlar akademisi profesörlerinden Leo
pold Levi, ve bir talebe, Taut hakkmdn 
sözler söylemişler, profe.sörUn hayatını, 
faaliyetini, eserlerini anlatm13lardır. Pro 
fesör Taut'un nezareti altında memleke
timizde birçok mimari eserleri inşa edil
miştir ve bunlar arasında Ankara Tarih, 
coğrafya fakültesi, AtatUrk lisesi, lamet 
paıa kız enstitU.sü, Ankara Kurtulu§ ve 
Hamamönll orta okiıllan, Trabzon erkek 
lisesi ve İzmir maarif vekaleti sergi bL 
nalan vardır. 

Sand ~ın değerli direktörü Sermet 
Çifter bu münasebetle diyor ki: 
"- Ankarada da yaptığımız tecrü

beler, Halk Sandığının bilhassa bakkal· 
lar üzerinde kurtarıcı bir tezahür göa. 
terdiği merkezinde.dir. 

Bu takdirde bakkal, büyük ticaretha
nelerin kredilerinden kurtularak klrını 
bir nisbet dahilinde arttırmış ve diier 
büyük bakkaliye müesseseleriyle reka• 
bet .sahasına girmeğe muvaffak olabil • 

miştir. 
Bura.da da müracaatların en fazlası 

bak'kallar üzerinde toplanmaktadır.,, 
Halk sandığına kunduracılar ve hat

at işp~rta eınafı da müracaat etmekte

dir. 
Manifaturacılardan da müracaat e. 

den bulunuyor. Sandık bugünkü vazi
yetinde 50 ile 450 lira arasında kredi 

açabilmektedir. 
Maahaza idare meclisince alınan 

karar üzerine sandık ufak mikyasta 
banka muamelatına baılayıp, mevduat 
kabul ettikten sonra kredi imkanlarını 
daha geniş bir mikyasta teşmil etmiş 
bulunacaktır. 

Bu hususta müdür Cermet Çifter di-

yor ki: 
"-Sermayemiz mahduttur. Bilhassa 

mesleğinde, san'atında ve ticaretinde 
müstakar olup uzun müddet düntlükle 
tanınını§ bulunanları kredi tevziinde 
tercih ediyoruz. 

Kredi de kendi ayarında bir esnafın 
kefaletikafi görülmektedir, Usulen ta.. 
lepname verilir ve tahkik olunur. kefi
lin itibarı kabul edildikten sonra kredi 

açılır. 
Şimdilik Sandık büyük mikyasta kre-

dilere ve kredinin teşmiline müsaid de. 
.,ildir. Bugünkü sermayemiz, nüfusu
r.ıuza nazaran bir takeime uğrarsa a
dam başına 32 kuru§ düşer. 

Bu itibarla kredinin halka teşmilinde 
henüz ihtiyat halindeyiz.,, 

Halka kredi açılacak mı ? 
Burasını da müdürden dinleyelim: 

"-Halka kredi açmamakta bir sebep 
yoktur. Fakat bu takdirde Halk Ban. 
kasının ve bizim gibi vilaye~ sandıkla
rının karşısına her an için mühim bir 
kredi talebi ve yekunu çıkabilir. Filha
kika teminat mukabilinde banka gibi 
biz de 'kredi verebileceğiz. Ancak müş-
1rUl gayemiz dikkat gözüne alınırsa bi. 
rinci derecede istihdaf ettiğimiz esnaf
tır, .sana'tkardır. Bunların kalkınması
nı gaye eden Nndık namına şahsan di
yebilirim ki, bana bir yü% bin lira ser. 
mayeli kredi talebi geleceğine 500 tane 
iki yüz lira sermayeli talep gelmesi da-
ha makbuldlir.,, 

Filhakika esnaf, Halk Sandığının a
çilmasından ıon derecede memnun gö
rünmektedir. Sandık ta bugünkü mil
racaatlar ve tezahürat karşısında san
dığın geniş bir inkipf istikbaline maz
har olacagına kanidir. 

Sandıklar kazalara da teımil 
edilecek mi ? 
Bu hareket, ihtiyaç niıbetine göre 

Sandık muamelatının kazalara da teı
miline ve yani oralarda da 'birer ajan. 
Jık açılmaaı}'la lüzum görüleceği anlatıl· 
ma'ktadır. 

Bu cihet hakkında da değerli müdür 

diyor ki: 
"- Kazalarda ajanlık tesiıi nlahi

yetlerimiz cümlesindendir. ihtiyaç nis
betine ve muamelitımızın inkipfına gö. 
re bunları da tahakkuk ettireceğimize 
kaniim. Yalnız bu iş zaman ve hatta 
mekan meselesidir. Şimdilik mütevazi 
bütçemiz içinde İstanbul esnafının kal
kınmasına çalıımak birinci hedefimiz
dir." 
Halkın kapasitesi 
Halk, banka deyince külfetlerle do-

... 

tstanhul Halk Sandr;l·ı Dlrektörit 
Sermct Çi t1 er 

lu bir yer aklına getirir. 1ktiham edile. 
cek külfet alınacak krediye değmez 

z. nnı mevcuttur. Bir de şeraitin ağır
lı gı bankalara karşı ufak bir mikyasta 
,,.ermayelilerin müracata larına sed çek
miş bulunuyor. 

Bu münasebetle Seıııuet Çifter diyor 
ki: 
"- Kapıyı açtım, onları bekliyorum. 

Talimatımız urihtir. öııce esnaf ve san 
atkir, sonra diğer ıeyler .. Sandığımızın 
muamelatında kat'iyyen en küçük bile 
bir külfet yoktur. En seri usullerle ve 
en kısa zamanda, müracaatçıya hiç bir 
bllyttk zahmet ve enditc tahmil etmek
s.zin kredi açacağız.,, 

Sandığın sermayesi artacak mı 
Bugün İstanbul Halk ;:)andığı her 

biri yüz lira kıymetinclc (2500) hisseli 
bir Anonim şirkettir. 

Bunun 2500 lirasını Istanbul beledi. 
yesi, 7 500 lirasını idare! hususiye, 5000 
lirasını Ticaret Odasr, 132.500 lirasını 
Halk Bankası Türk Anonim Şirketi, 
2500 lirasını Ziraat Bankası, 100.000 
lirasını iktısat Ve'kaleti vermiş bulunu
yor. 

Halbuki 2284 numaralı Halk banka
aı kanunu mucibince İstanbul Halk San 
dığına belediye ve hususi muhasebe
nin varidatının azami yüzde 10 u 
nisbetinde sermaye vermesi iktıza et

mektedir, 

Bu sermaye yalnız (500) bin liraya 
baliğ olmaktadır. 

Sandık müdürü diyor ki: 
"Henüz bu cihetlerle meıgut olmağa 

muvaffak olamadım. Fakat pek yakın. 
da lstanbulun değerli valisi dc-ktor 
Liıtfi Kırdarla temas edeceğim. 

İstanbul esnafının kalkınması hedef
lerimize yardımlannı arttıracaklarına 
timdiden emniyet duyuyorum.,, 

Esnaf Cemiyetleri henüz Halk San
dığı ile temasa geçmemişlerdir. Halbu
ki Esnaf Cemiyetlerinin aidat ve sair 
suretle vaki vari.datının Halk Sandığına 
tevdi edilmesinde büyük bir isabet diL 
ıünülebilir. Bu hususta da Sermet Çif
ter diyor ki: 

''- Henüz bize 
bekliyoruz.,, 

gelmediler. Ama, 

Ordudan Marsilyaya 
ihraca il 

fmdık 

Ordu, 25 (A. A.) - Marsilyaya gön
derilmek Uzere dlln Karadeniz vapuruna 
üç partide 261 çuval iç fındık yüklenmiş
tir. Bu muamele, şehrimiz fındık satış 

kooperatüleri birliğinin dıı pazarlarla 
yaptığı ilk teması tegkll etmektedir. Ko
operatif, fmdık mahsulllnlln dı!I pazarlar
da revacmı temin etmek ve yeni mahreç
ler bulmak için faaliyetle çalı§maktadır. 

• Yugoslav heyeti ile yapılmakta olan 
afyon anla~ma;;ı müzakerelerinin bir iki 
güne kadar neticeleneceği umit edilmekte
dir. 1\lüzakcreye bugün de de\am oluna
caktır. 

• Türk t iyatro birliği dun Istiklal cad
-desindeki yeni merkezinde bir toplantı 

yapm15 ve re mi mahiyeti olmıyan mües
seselerin artistlere hüviyet varakası ver· 
mesinin önüne geçilmesi kararlaştınlmış
tır. 

• Haydarpaşa lisesi mezunları cemiyeti 
dün saat 10 da Eminönü halkevinde se· 
nelik kongrelerini yapmışlar, faaliyet ra· 
poru okunmuş ve yeni idare heyeti seçil· 
miştir. 

• E\'\elki gün karaya oturan ''Atama
da,, vapuru gemi kurtarma şirketi tara
fından yüzdürülmüştür. 

• Baytar işleri üzerinde Bulgaristan ve 
Yunanistanla müzakerelerde bulunma· 
ya giden heyetimiz döMlüş ve dün akşam 
Ankaraya gitmiştir • 

• Şehrimizdeki meyve tüccarları meyve 
suyu istih al etmek için bir fabrika açma· 
ya karar vermişlerdir. Bu iş için Alman
yadan bir mütehassıs da getirilmiştir. 

• İktisat vekaleti turizm daireiinin al· 
dığı tedbirler sayesinde bu sene mctnleke· 
timize fazla seyyah geleceği anlaşıl~akta
dır. Turizm dairesinin tahsisatı bu ~ne 
arttırılacaktır. 

DIŞARDA: 

• Yunanistanda gazeteler, başvekil Me· 
taksasın beyanatı hakkında tefsiratta bu· 
lu:-maktadırJar, Bu beyanata göre, Noel 
mu nasebetile amelelere, i~ilerc, ihtiyarla· 
ra · şsizlere, dUl kadınlara, yetimlere v~ 
m 'tillere para yardımı yekfulu 35 milyon 
dra:ımiye baliğ olmuştur. 

• Brükselde bir Fransız,milli Belçika ban 
kasına keşide edilmiş 630 franklık bir çeki 
mahirane bir -surette tahrif ederek ban
kadan 630.000 frank almaya muvaffak ol· 
muştur. Zabıta bu dolandıncılığın failini 
aramışsa da araştınnaları boşa çıkmıştır. 

•Yunan kralı lngiltere ve Belçika seya
hatinden dün sabah dönmü5tür. 

• Amerikadaki Ukranya teşkilatlannm 
icra komitesi dün yaptığı yıllık toplantı· 
sında, Avrupadaki 45 milyon Ukranyalı· 
run istiklali lehinde bir tesanüt karar 90-

reti kabul etmiştir. 

• İngilterede Lord Seldon vefat etmiştir. 
Seldon,1924 den 1929 akadar Sir Williao 
Mitcell Thomson ismi altında P.T.T. na
zırlığı yapmıştır. 

• Belçika hükfuneti, 1914 senesinde Ro
mada ar;ılacak olan cıhan sergisine işti· 
rak ve umumi komiserini pek yakında ta· 
yin edeceğini resmen ltalyan hükfunetine 
bildirmiştir. 

• I tal yada nazırlardan ve faşist partisi 
genel sekreteri Starace'in riyaseti altında 
bulunan at yanşlannın inkişafı namında
ki ltalyan cemiyetinin tertip etmiş oldu· 
ğu büyük beynelmilel yarış önümüzdeki 
çarşamba günü Romanın ''Campanelle,, 
altı meydanında yapılacaktır. 

Vefat 
Girit - Hanya eşrafından merhum 

Mebruk zade Bay Mehmet Oytunun refi
kası Ziraat Enstitüsü doçentlerinden dok· 
tor H. Şükrü, Deniz Ticaret Müdürlüğü 
memurlarından M. Nuri, tüccardan H. 
Kfuni, Merkez bankası memurlarından A. 
Haydar, Gümrük Basmüdürlüğü memur
larından Asafm valideleri ve İstanbul hl· 
kimlerinden M. Ali Balcısoyun ve tüccar
dan Naci Ruşeninin kayın valideleri Ba
yan Zekiye Oytun kısa bir hastalıktan !On 
ra vefat etmiştir. Cenazesi yann saat 
10,45 de Taksim Sıraservi sovana !Okalı 
14 numaralı apartımandan kaldırdarak 
Eyüpsultanda aile mezarlığına defnedile· 
cektir. Mevla rahmet eyleye. 



Bilim atedtnberi ·~ ....... , l ...... • _.. ,..._. ....... ..,. o~-_. .. 
~ .... llıı:dnc* ........ ·--lil!J Jerm......,. ~ ............ .... 

111111'1ıltnn w tuqllı • &tiel &i'iıııldlr ....._ _ _.. 
,.... p111c1,.1ııM1Ub't dıaı .............. , 
~ ,...... ........... * ... . 
~ ............ ~ .......... .. 
~ ................... . 

Hu atde Ptmlf 11• 1 Is Wda ı• il \il 
._mslıh'n 



nm--...••*• · 

Partı Kuru tayı u Askeri mtltekaltler • J b ı •attklAI h•rbln• ••tırak •tm•• 

~ sa~!~incW•J t1~J!!.~ı:tdı terfih e~tl~l.lecek 
'~=:::: :!1:!d~ub":~İ-.ir Haık R•İ~u proje ıev•i ..ı;ımifllr. Hepntide Eski ·kallila felcadl edilmlŞ ~tanların 
Partiai bayrağı görülüyor. vardır. Nizamnamenin 3' üncü maddesi y:a7ivatler• ıslah edı•lecek 
Milzakere ruznamesi evvelce de illn edil- mucibince bir encümen teeJıtiJ edecıeiiz, .... , 1., f · 
diği ve~hile yedi maddeyi ihtiva etmekte- Bu proje önce b~ en~ m~ A- ~ ~ _ 19 b'fatcm-' esti ttlaüt bnumına ı5re teka.üt edil· 
dir: olunacaktır. Encwnen 15 kifiden mürU . Bü.yill MiRa )tcd;tfnde 111.~ miş o?2ntar. 

kep olacaktır. nn;ı · 2 - Sebil lilelm, ~ : ::s.::~u. Diyerek intihaba ba,ıanmamu bildirdi. tim ~ bt tafillnılln an lllRt a· 3 - Matftl erler, 
3 _ !ki Asbagkan ve altı .eit?'eter ıe- Bu sırada söz alan Dahiliye vekili ve YJ içinde blll•~tt. Bu k:mtrtann atmrna!i için llnmıelt!t 

çimi. Parti genel sekreteri Dr. Refik Saydam Bütplnin m&IHılııtli mıallndl ftMMtb . te'fkikttr yapdmıı ve \"erilecek tıtıMat 

kunması. 

~ _ Genel aek.reterlik tezkeresinin o- kürsüye gelerek şu tekl_ifte ~undu:.. _ it Mkerieri •""'u etllr6 İIUl ııG m• tabit otunınuttur. 

"- Nizamname tadılltı . •~·~. 34. uncu ydi bflldar nrfttali tıı8:MIJW. MIC"' Verilen ma!~ta gött; ttriih?eri JM.--
(Bu tezkere nizamnamenin tadiline a

ittir.) 
5 - Nizamname komi.iyonu seçimi. 
6 - Komisyonun hazırladığı llyilıanm 

müzakere ve bir karara rabtı. 
7 - Genyönkurul seçimi. 
Müzakere ruz;narnesinin en mühim iki 

maddesi bilhasaa fevkallde toplanmanm 
eebebidir. Bunlardan birincisi milıtacelen 
tadiline !Uzum görülen nizamname mad
delerinin tadili ve ikincisi de genyönku. 
rul seçimidir. Kurultay açıldıktan sonra 
yoklama yapıldı. Yoklamaya yardmı için 
Etem Menderes ve Mithat Doğrul davet 
olundu. 

Yoklama, alfabe ınrasiyle intibah dai· 
relerine göre yapılmııı ve adlar okunup 
huır bulundukları aıılaıııldıktan 10nra 
ekseriyet bulunduğu için ruznamenin i
kinci maddeıine geçilmiştir. 

Reis, ekseriyet olduğunu bildirdikten 
.sonra açıl~ nutkunu irad etmiştir. 

Celll Bayann nutku 
Celil Bayar bu nutukta, büyük kurul

tayın bugün açıldığını bildirdikten aonra 
Ebedt Ata Kemal AtatUrk'ten bah • 
11etmi1, Bilhassa "AtatUrk milletin 
sonsuz varlığına, ebedi ıuuru • 
na intikal et.mil bulunuyor.,, diyerek 
milıtaceliyeti ihtiva eden tiiıUk tadilltı 

ile ıenyönkurul seçiminden ibaret kurul
tay vuifeıini &ikretmif ve yine sözü A. 
tatUrk'e intikal ettirerek "Onun büyük. 
lüğü ancak Tilrk milletinin büyUklUğU 

ile ölçülür. Atatürkün manevi varlığı Bü· 
yük Tilrk milletinin hayatı gibi ebedtdir,. 

madde mucibince on be§ kil.ı§ılik hır ko- lis ve hiikftmıırt maha5lhdtki lm1'f& ıate ıwbah1 ()}an aehlt ailttlrl 22lll kada!"1"· 
misyon seçimi mevmubahltir. . ıamreterin tıırfihi llll!ftU'Olırabı otmaı- Maltı erler dt birinci de~~ 616, ıkh1· 
Yalnız bu defalık olmak illere bu mik· :ıır · f a denade ~. ~ci •e tltma derece· 

t.arm 30 a ib13ğmı teklif ediyorum. Ayn- 1 .:_ tdill~ illl'DiM ittiti1 et.it .e de 600() o1mik üıer~ 1 bi!ıden fUtactır. 
ca komisyonun intihablnı kolaylaftumak ~!..:::..:=:=::...:=.:=...::::~~-=~ . .!--..--~:-~:;:-:~---

::::!':ı:1.!'"b0~:=: ·Bir talebe dokuz 
ıan~ olacafu.,, · k 

1 Teklif reve konuldu kabul edildi. Bu· 1 d b b 8 
=iı:a~~:.ki,mıntı•en· yer D e . 1Ç8 ı • 

~:!m:~·:ya).t.Wl!Wn•l narak Uldttrüldll 
(Çorum) Ali Tunalı (Saımun), Atıf • 
Ü - ~ h) Cevdet Ciciollu (Tekir · (,,,,,,.,ltfi ı ifıdlc) biri •e baçapnı ~illerek H ll1'l •klı· d~ iah;. Kemal (Teldrdaj). Olkü ar1ı:adaıı ct.twuaa liri t111ıı .. ,.. dmra apJamıya . b8'.'lamqut, HaMYmt 
Aydın (Siirt). Sadrettin Göıübüyiik (Er- mittir: 1 Fer;tıt etmenıeıı i~1n afmn .. b1llrn"lt 
zurum). Ali Münir (Seyhan). Mehmet .:._ Haydi Haat1 ı.et.. H Jreıtınnrn tutuldufıı p.nı ktak. 
Turan (Tokat), Klmil Dursun (bmir), Maan ba .an hif ... ~,et •tftlllİ• H•Mftlft •e .. dmrn f n111t "..., 
Cemal A~ın (Afyon), Hamdi Aktoy (b· 'tte'k b.4mla bith&te Ha1"a ead«fti... ""ıra.tu1ubn'Uf· yarı1m 7trler dtlti H 

mir), Ali Eskişehir), N~t Aksoy (.~y· ne kadıt yiitü:mUt*. He;rdafdı Çıt',t• terden frdayanll'r einayetten berdar 
dm), Osman I~ın (EskieeJlir), Sabiha ra •pak,.... llrlıda 1e1a1tr Wr. otarn •mola k~uflaNır. ·v· 
Gökçü (Balıkesir), Mustafa A~ denbin tale1te il• wnaa ,_.. ,.,,_. Nokta beldiyen pohı l'ftt111~r.u 1~rı 
(Samsun), Mehmet Ajdemir (bmır), lllllflar4ır, a-taı• Wri ...._: .r.amtn Haaanı yerde kantar ı~ına ıor. 
Sadık (Bursa). Tahsin eo,kun (K..- _Abla - ..,._ ._,.,..... •ll)lk OIÜf. iladeııilli aı .. • i~~ 
monu), Omer Tasçıoğlu (Kayseri)• ~- Uaklııaı.,i ,_ itmie. '1il* Aıi ~ talebe bir te~ Wıa Wle .S,le • 
tor Şakir Şenozan (Kaltamonu). Münir fili !J::: tiı . ._un iHrifte 11h1tt imdat W• 
Bayar (Van). Naiin ören (Niide>? Ah: l•"•n ...nl li ptnı-.. 1aratı taııW 
met thsan Tokgöz (Ordu). Mehmet Ah ..... k•Ll ... 

1
.1. ll..ıw.eeine hMmı...-. Ora4a .... 

Kağıtçı (Kocaeli), Tevfik Filcrrt Sılly CIZUI lllUlrl UI ottd~ ·~•idili•• dobs Jtria• 
(Konya), tsmail Hakkı ÖJbtrk (Seyhan)• c•Jtt 4erin yt.raltt t14riı ıirlla\lt, j 
Ali (Trabzon) dan mürekkep olmak ilw ( ..... eft 1 iatU') ru aoera ti lf*alttik". 
re 30 aza eeçildi. rlftın illllı6i t&relt ~ ili. llt111Nle Patla •trlruift• 13· · 

Reis Abdülhalik Renda: •• .,ıellllptt" ke.ıt4lltritM takip ..teaı.rin ..... , 
_ 30 arkadaş seçilmi§tir. Bunlar endi· Fınlroftllr - • lLL&:ııat ra'14tt1r • ...aan 1'atb R- lılı ~ 

mende çalışacaklardır. Encümen muta· op.,..., ubd&p aa W..arak W&nm nrdiii 1 
demiıı ve nutkunu: , tayı haıırlayacaktrr. Bunun hurrluma· ._l.aa. H (A.A..)- Gu.Wit.re ttltll tarif ,dfliftct bunlar R•uftt hı. 

"Ebedl Şef'in aziz hatırası önünde öz- sına kadar saat 15 de toplanmak tl.-e be,.atta iM!._ Cı ıaı• •· ;mtcıa,anın eakid.rtbtri ~iW ır)ıd& .. 
terimizin ve duygularmu.zın abd ve pey. celseyi tatil ediyorum. . . . . clhııt1t .dınaffdt .. ~ . , .. e1aut.1eını ıı811•iftftdir. cm,.t. 
manı olarak hepinizi beş dakika ayakta Diyerek Kurultayın bırırıc:ı cel!!M1De IOft "- Mam ·~ at iıia..&k l• H"rt üc kiti b~n.ıt bufuft'fM~· 
tazime davet ederim,, sözleriyle biti.rmig- verdi. ft nt ae 11.n.c,_ı.r..r. • ı.,.... chrtar. Zabttl ıtlriyetttrifti t•iit ..U. 

tir. _ .... • Tadil projesinin ea~ıları rom krWWI ........ •• · '""".. fiııt4• lrtaa bir th'lında •1• ı~t1:· 
Atatürke tazim Cumhuriyet Halk partisı ~ ~ hClmyfte .. , ......... ttliııfit ttal6 itte t.eri muhılt1labr. 

Sevgilisi, hiç hır 
kadına amniyet 
edemiyormuş 1 

1.1~-.,~~1: 
... i1,.~.~ ...... i 

timü dol:UtôrJdadrt. lr<I &ta ~tı ~ 
wlinde de mnot oı._.... Artık ~· 
bir bdloa mmirtt edmbYfClliini dai1! 
'*-edipor. hi lfftlilini itiraf tdiyel 
fatc.ı he ~ JMnden eıt~ 
miyrecıiiini de *'1kca tô1lfiy0r. Ben • 
prip bir •hi>•ert~ katmq bul~. 
a. ldliım tftfflllfifm ic:ift bir iti ..r.r 
me tftfffini Nd&ttiın. Ac:aba bu _. 

~e fma bit iı mi ya~ı 
~ mmi~ aanuna bt! 
.....__~-A.. ., 
un'IWI ~mı. ,, ( 

Süi bu ...ı.a• ~ miweddit w ~ 
,... lika,..-. a. llltihnh • • 
tili .. .,.. faat ... w cnt ~. 
.. dit bir lilflla oMala. .... 
~ .. - .... bsıdhine ba ~ 
btJ sttrefle ~am tdl!mi"9C1Piini ~ 
doln. tJir Mnbt aıur. On st* • 
Dk ftt,etitıde fJ1duimıuıu ~ lltJf 
bilinintıı:. qrr lin büibtım ~ 
t.tb hiritfte ftlerımr:ie mı oı~ 
it ıe üıfa1e ~ ımnafakat edl 
ii ta!Ufir. Abi thctitde silin de 111 

seneler beklemeni.de ldaiza yoktur. ~ 
1'aJde bu,rünkti mütettıddit \'niyeti dev 
ettiriıtlenk bil~ yafltilmın piŞft'. 
otmırııs da muhtemeldir. 

$/~ll~ 

Filistinde dan onbeı: 
muharebe oldu ı 

Klldiit, ti (.l. A.) - .4.raa pou. t.e 
titma ..... ..,. ......... 11111 • 
lldı: ............... -.lı 
alrlhiııllt1r. 

.... u..tv+9 ... Qftur. 
eW.Llhaa...._t ........ •fndK ..... ,,. .... , ..... ~~ 
•lh1iat4Gta ~. 

t.a. ,_w.ta .. W ffltllıtt .. ,. ~ 
t.,.bt4_..rM~ar. 

Ra.W. •ttdil Ar J pertilint ili .. ... "° ............ ~ ........ ~. 
Beı dakika derin bir ııUk<tt içinde ku

rultay. Kurucu Büyük Ata'ya tazim ve 
hürmetini, yine tazelenen derin bir ıstı
rab ve hüzün içinde ifa etıniftir. 

liğince hazırlanıp müıakere ve bir karara ttııffmai it. -..'ktt,te.,,. Ciayetiıt lıfubwe )·üsind. .. olnwlifs 
raptı zımnında kurultaya ano~ "* R.ıt: · efP'ftiôı wnnt ..._.._ bl· nlallbnt'tt.adl!'. Çila'kii lılübule ken4il•· A 
30 kişiden mürekkep encümene tftdt .. tn ~a ._._..._ '1r -,.... rinı takip eden1eri hil; t&Dımamalı:tdrt. 
dilen tadil projesinde, ~rtinin kuruaılU ... rıepetMlttir. aa ·~· fftilıııl• ıruanı. hlilin •namclA baP• btr ---Bunu müteakip riyaset makamr. ruzna

meye geçildiğini bildirerek, Parti tüzUğU., 
nün 32 nci maddesi mucibince ilti asbaı· 
kan .seçileceğini aöyleıniıtir. 

Fakat bu husus hakkında verilmiı bir 
takrir bulunduğu için önce bu takrir o-

olan Kemal Atatürkün reisJ~ ~ıfatl\'rm dtmliytJt fd~ ıeıeaa bu cina31•t.iıl 'flJku .... l41ii t&Jı. .. 
ebedi olarak muhafazasm~ daır hır maddt '"'Dillman -~ ...... tsr.1ı. IBil e~ıktttit. Tabltbta 111tıWaua 
bulunduğu söylenmektedır. r.t M inUl ...._. ~ ~.. .ı aunfalerind•n Neeati t1ko~111bır. 

Partinin değişmez umumt reisi ~ R~ ~ tahrip e«tuk W.. -~~· ller lir y~)ama lalcli ... i dalaa . 
isicumhur İsmet lnönü gösterilmektedir. c.ep11.ae ~~ Mt~ ... Bqb bir yanlama ~üus a. Ntlut-. 

kunmuıtur. 

Takrirde uba!lkanlı1ı:lardan birine BU
yUk Millet Meclili Reiai AbdUlhalik Ren
d& ve Konya delegesi Şevki Ergun teklif 
edilmekteydi. 

Bu cihetler saat 15 içtimamda m~ .. d.n ıia:t .,, ......... -.ı -.ı. a iM• obouttur! Metn1tiyet 111all&Deım\Cf• 
re olunacaktır. Tüzüğün tadilltt münaw ,e ~ ~ ..,.....,. .._. 11• Ortaoıftlilı 16kaflllda M aumaralr nete •· --.:.--.

1 
-----~----.ı 

betile bir çok hatiplerin ~z alarısk beya· i: Wt ..... lılıl••1•~ ki, hlt9ft hrta ·~ta ~ Raif 4tla pee ~ Fr.L_..;;.IZ • ltalyan 
natta bulunacakları anlaşılmaktadır. ~ ........... ~ "-.. .üaet Mıı.._.. obtııH Huu 'lllchıft .nl 

Umumi idare Heyeti depiyor ôtmt :.ıı.t"'r: .. __ ...:..._ r ra8a4" • •••et.ta. ıttrik bit' ra•:ı •alıü Ha:- 1·hıı·IAfl 
Riyaset takriri reye koydu ?e ittifak

la Abdülhalik Renda ve Şevki Ergun 
asbaıkanhtlara seçildi. 

Reis yine tü.ıilğün 32 inci maddesi nıu. 
cibince seçilecek 6 sekreterin intihabına 
geçildiğini bildirdi ve yine bu hususta 
verilen takrir okundu. Takrirde tekli! e-

'-- r<P~· .. te•eQ!ın l • •v.Jqfi- ~ am lafuma nf'UU .ın nrette ~·~ Ariadolu ajansının hauıcr ve ._ıne ıo· M«f Mli9 ~İft •lflfk' lıiil- ,at· A . MM 
re bugün Kurultayın ikinci C<!•inde ..,, nıaır.111ır. H...,. •roil• ~ • 

··nıcurul seçimi haltn münhal bulu· 4!te'1t. . . . ta1'1r11M11ta-. bif 4e )'t.b~-
genyo _ . . . .• Düpau ÖMlliı , 1'ifiror ,., ta•tli • b• 
nan birkaç azalıga ınhisar ~y~, dı kM11ını e,_,..,. .. M4i1a ...... ~ . lrakfa ka ine 
ğerleri de istifa etmek sureby.le nı~na- · l•i •• li'til bDI ....._ h"~ it , if ffj 
meye tevfikan on altı Ha yeru~ ıntih•ır . ... ~ ... Wr .. ıst • e 
ol~~cak~ır. Yen~ seçilecek :eısı unn.lftt ~ .... ....:•..,..... . ~.ıs (.A..•.A..) _Irat ~•eltili 

dilen 6 zat sekreter seçildi. muhım bır nutuk ırat edecekttr. . »;:-'"--d ._....._t · 9llft Elmadftl "bU •bü laWa-. ınGf .. 
Bunu müteakip Cel&I Bayar: Akş_ama ~ol~ ku~tay ~?ele~Na bı: -Y.aw • ._..~ _ ~ •- . • l*l'•~ı btttuat Kral Oeli'J• .-rm}lb'1'. fer.,. 
- Benden.izin vazifem hitam buldu. çay z1yafetı verılecektır. Y~ı re.i!H U1'AU . Bane!~ h (M.). •- * ~Wfl.. W..biJt.wi tefkDt Nul'i p*" •Wot ..a_. 
Diyerek Aıbaşkan AbdUlhalik Rendayı mt de bu ziyafeti hUJUrlarile aereftent!it d• l'Nalılc8,_a 7'-' ...... ._~· . ~ .,;c - ~l bllıaeye llft1ılltetk ....__ .............. --~-:-ı..---..-, 

riya.set makamına davet etti. receklerdir. a.b?anacla Uftlr•"*' .aı.Kwtı "'""· 
11

_.. ........ '-'ytt11fl• rat.ı.a"'• h•aJt..,.., •etnt . ..._...._ ~ .. Vt .. fı 
Abdülhalik Refıda alkışlar arasında -------------. m.~ ~ ~- ....- • 

1
.., ..-,ffff IJr: 

· r • . ··:·:·"litt<.f !'t•S b'blıı•Y• P,~e:t Mftt 1üla1*~ kürsüye geldi. Meşhur Çek muharriri T•Miid• üı.t ~:; · .' . ~ • .._,., ... ki tı~ ht•ıa llf•l· 
"Büyük Kurultayın sayın üyeleri ı •'))....._ k« aı ..,. ,.._ne 1'•lıı tlaıl ve -" nmrlvclu !Ultttml Haylar, 
Hakkımda gösterdiğiniz teveccüh ve i· Kare 1 Ça pek ö 1 d Üt si,ad• ~· .. ,. ...... tan ileri ....... ):uE'tA&J' ........ 1'Ui0 ,.. 

ti mattan dolayı şükranlarımı \"e minnetle- Prag, 25 (A.A.) - Maruf muharrir nuketleti ,.,_ .... ..ırat .... P a.-ı.- btdtli Talla , ... H•hd, 
rimi sunamn.,. diyerek ruznameye geçti iade :oı._,..,. ~. T .... an. •-- -~l'da. •t tı.ai uftd•t 
ve: Kare! Çapek kısa bir hastalıktan ııonra Y .... _. ta..._ 'iri bitin ft4fltli ta'ar""'8n ,_.ı "'""M Öln•r N-.., ........ - Genel sekreterliğin bir tezkeresi var bugün 48 yaşında olduğu halde ölmüetür. terdetaMfttiir. _. '4leıli'6 ~ili Mu•ust h)ld, -" 

okuyacağız. Çapeki!l eserleri harp sonrası edebi)·at M.,.ı.. ..,_M&, 'twr..._ u MM-~ ._,lt.r4ıa aiın4ikt eim..Oler Atıtttlııı& 
Dedi. n~inin üzerinde büyük tesir hHd etmif aeeanft ,..~ .. -~ ~ ._ O&W. 
Nizamnamenin tadili ve kendisi çu edebiyat lleminiıı en dik· yapıl~. · ~ ,... ,_l •&lft'1-'l'f 'at -... 
Genel sekreter dokt~r Refik Saydam ta· kate değer p.hsiyetlerinden biri oımuıtu. Bir hn ..._aôlli •••ela ftlfl. mı. t.wı. .. iffktit. 

rafıncYın verilen bu tezkerede dördüncü tanaıtll ftıllr~ S•Mh dei'ilkliii Jdclir ...... ff• nn .. "'~ Kurulta"a Parti nizamnamesinin Çapek, Cumhurbaşkanı M~~~n y~n. Jd.".•tleriıı .~rt 
)'UI\. J beb tJl•m.ar. tadiline mütedair bulunan projenin tekli· adamlarındandı. · tur. ,_ 

lıloekO'f._, u <•·•·> - .. ~. 
Ja,ooın aruıa4a ••~ ~ar....M! 
nk•1t•ld1tı., •••l .. da 1aban0111d 
!8•tltrft cık•a ,..,-ialaThll "bu~ 
ma.l•ma.t yoktur, Gtret· b• 
n ıeret Vor()'filOT1lD •ı:•t doları 
tt•k•t .... ıuii ıt••••n Jiae • 
-.ııao dlitr blr .. ,.ııa& •Kk 
I• .1t1'0 t.ahl u·ı ~ölee"ll~• Wr 
nt .. ,.._ .... a&rabrelerta 
er'••• r1f11ltifat•a Utıi r•l4111 
l*flllltltdrr, 



temadiytA yapdm>cta ft ilielllflllekte olan~ 
ve mühim bir pybı yoklujuyl& UdlUyorus. 

le~e yurd1aram ~b'le mUmktln olacaktır. 
Bil tala.._ ıtml__. JL'ualutu, fakir tale\lılDı bet DaSDD· 

dan illa• plecek ve belki de uydarmı bir kat daha arttıra· 

oütr. 
den ıtıne güzel binalar, bahçeler ve ufalt caddelerle 

D A.nkaranın bUtUn lhtlyaçlan birer birer pderilmekte· 

uriyetln lllnmdanberi her cUn birçok yenilikler 
Netekfm itte mllhlm bir IUSUlluk lhtlyacmı kartılı

•aa:m baraj, itte tehrin bir tarafmdan diğer taratma 
ufalt caddeler, itte ..mevt ftrlıiı kdar maddi var
•unam olan bankalar. l!lmlma slbl daha birçok ye. 
aydabUir. 

Öyle D1U1e~ru ld birçok gençlerimiz böyle bir im· 
kh buJamıdıJrtın ~n ~k tahail yapmaktan aarfmazar 
edlY,orlar. Bu hat naemleitt be1abma btıyWc bir kayıptır. 

Talebe yurd1arDim qdmuıyta 1mmen .lat1rahatler1 w fl
tikballeri temin edilecek olan bu ıençler daha çok çalıpcak 
ve daha iyi yetlpcekJedft.ı :Allkari. h111ınak laktllteababı bu 
yolcla yepyelll bir t .. ebbllllaQ duydüı l'lıkuı&ede 111evcut fakir 
t.ı•belere ufak bUe obıa bir ~ buluamak iatemil ve 
memurin lı:ooperatUl benndlti ~ onlara yatacak birer o. 
da temlıı et.mit. Bu ,Jıareket Übra ytlktek tahlil ıençllii ara-
11mda btlyllt bir m9lllllunlyet uyandırmJttır. 

derecesinde mllhlm 1Mr bafka ihtiyaç daha ~ardır 
bh ıehrin auya ve yola olan ilıf:4'aeı kadar •heınmi· 

eden seneye açılmakta bulunan fakUltelere devam 
ehe mlkdan binleri lıflYor. Bunlann pek uı Ji bulu· 

Geriye kala nbUytlk blr kumı tanıdık maktan akrabala· 
ay verdfkJerf 15-20 lirayla mmtı içinde ıı.rtıa. 

lltlkballerlal temin etmtie ~ıyorlar. Ba "8ek
.-cllk talebelinba yapdJiı Jaayatı dUıUnerek, onlan 

toplıyaeak, iate ve ibatelerinl u bir para ile temin 
talebe yuNlarmua bir an enet Ankarada aç._. ~01' 
bir hareket ol8caL 

l'abt pnu da Ulve etmek llmpcellr ki Ankarada yar
cbm& muhtaç Qıa.ıtar yallul hukuk takWtest talebesi değildir. 
~er füWteleriD de ,.-."1 ~beai 9'1'dır. 

-r.tldlltlı "ft jMJ~ ~~m ~t~
fmdan tellal, daJli eklıı bir ~tirde bu lhtiyacm kariIJamlıa
amı mUmlı:Un lataeaktır. 

Gfldltf4\ pzeteı.rte ............. ~qla. 
1'111 bir anya· plenk bd aevl taı•lte ~arbıa 1ardnD ede-

, af.Ulan her llD llUY•n bu talebeler* tab 
\fi iyi bir yemek Jater. Halbuki bu ıençlerin tiLi ne 

ne U.tl'* bqlarma ve ne de ).ıtecelı:
klfa19t edebilmetı.6~ Ankara diler 'rillyetlerimis

daha pahalı olduiundan bUyUk bir -.ruıet içba
• Onların iltlkballerbıl temin edebilmeleri ueak ta. 

~- '9"Mdi14 Bt.,. ~ .. ~ ~·.~~ola-
eıa'ktır. Ba il• ,.ıaıa bltbç HalW ~ ve 

Otobüs 
durak yerleri 

in diler yerlerine de 
n· bekitme yerleri 

' alı 

vakti yemde oJan •ıtun- vatu~jeUrakl memleket için 
yapılacat )'ardlmm ea btlyttiilnll tlPll eclecekıtr. 

FerlbeTeutU 

Ankara fakültesi Resim ve heykel· 
inşaata yakanda bitecek olan galerisi 

yeni binada neler bulanacak ? B!lJUb bir ,ı&P.Jla karşıla~r, 
, _.. bmlerca zayarelôa tarafındll - _,., 

Aüara Dn • Tarih ve Coirafya faldll
teli iapatma devam olunmaktadır. J'a. 
kUlte Aobranm eıa btı)'llk ve her tUdU 
konforu havi bulunan binalarmdan ldr1 
olacaktır. Bina yalnıa Dil - T&rih ve Cof.,; 
rafya fakUltelerini defli, aylll samanda 
edebiyat, fellefe, riyaziye, f1zit kimya, 

~ ... ..,. tahlt llimler tubelerlnl de lhtlva ede • 

Aabla btlecUytler bum. e~ 
bir alcıQ "Ulkevi rea.ı v• .bl)'pl ple.. 
rill,, obiıalc Uzere daimi 91-Q ~ 
tır. Bu pleriyi ap•trıap IDaklat ~ 
nlba IUl&tma ~ ~ af.>'ade181tlr· 
mettir. Bun.da AnJılara balkevhıe mer
but profeayonel reuamlarm e11erleri tef· 
hlr edibpektedir. Levhalar üzerinde ıu 
fıHaJın ,arllyorus. Refik fpelanan, Nu. 
red4bl ErsQven, Sadılr G&ttuna. Şertf 
ltenkgGrUr, ftefet Bqolı:çu, Se)'fl Toray, 
heylıeltrq Soman ve Turgut Zaim. 

llllllln, Cebeciye, veUletıere, 1lluB 
Plea dört yol tlserbldeld bu 

için yUbek tfat latenmlf ol. 
J&pdalı dart beı ay oJdufu halde 
klmM tutup da fu.Hzete paeme
rtlllUlıie ayJılm ~ .... •· 
1111a1ıugını zaıuıe41yorus. 

sibl ıeımıt Ater yerlerine de 
bekleme yerleri yapıbrla her • 

41.terlerfnden daha çok &Uael ola· 

binası lnllmllzüki 
kNharda .. ılacü 

cadfiıaftıde o.naaiı Bankur 
yapılmaya bqlanan bora Mna

lzcleki lllı:baharda törenle açı1a. 

Bura11 TUrldyede Dk defa boru 
Jwır~ 7apılan yepaı bl· 

Bona dahWDde nakit, kambiyo, 
Jçfn arn ayn kıaımlar fiatlarda

çleri otoıatilt ıurette 16Re
kli tabJold btllunaeaktlr. Bor. 
iki kat herlae IDfa ecUJeoek. 

tmda lokantaı, IUbıotu vı bn 
_ ....... tır. 

celrtlr. 

Bbwım BnllmllzdeJd yrlda blteceil ve 
tedrilata hem.f:n bqlanacafl ~ylenmet
tedlr. Bunun lcfD A vr\ıpadan profe18rler 
ı•tfrtllecek ve· bu ıureUe Ankara 11Dl· 
vel'lltell tamamen tunıımue •e faallyett 
pçmlf bulunacaktır. 

llaaıil veWeti halen bu huırhtlarm 
ikmali ne meuuı buluıimaktachr. Anka
ra Unlverıdtulnln teıldllt kanunu Jlyl. 

hunun meclllıbı bu iôtbtıa divrellnd• mu 
l&lı:ere edilerek tatbltma ıecilınlllne ınu
halı:kak nuariyle bablmaktadır. 

Binada denhane ve Ilboratuvarlarc1an 
bqka beı )'b kili 1ı:adar alabDecek .btl· 
yilk bir koaferaaa l&loau v• lılr• Mile· 
ma makliıell bu!UnacaktJ!'. Dettlin!en l
cab edenlerqı treje~ ...ı..ne tak· 
rirl bu sureUe mllmkUn oıu.Iı:tır. 

o-

Galert, Jıalhvl bqbnfilmm rı;uetin.. 
4• lıir ....... heyeti '" bit"-jlrl tarafmdan 
idare edllmette, l'lllmlerbl k "jDrlnla 
titJdltbaden ~D Mnt'& teflalrl ana
ftflt ~. 

Re9fm plerfıll, Ankanda a.llyUk bir ... 
11.k& uyandırmıttır. Her cUn zlyaretçlle· 
rla 'tYJll binleri qmattadır. Duvardaki 
nlbDıerden eberill 1&tılmıftır. 
Amıpaam birçok ıehlrlerlllde bu glbl 

..plerllerbı mevcut olc!uiu maJbıc!ur. t
ılff9m1M ... ı.tuınıı, tamir ifbl dl
ler vlll~ te bana Maier Hl'. 

giler açılacaktır. Kuçllk avlar 
yapı kooperatifi Dlr ~=-~' ~-· 

Bahçeli evler yapı kooperatlftııÜı "* Aı:tkara maarif mtıdtırlUitı mekteb lh
ettlif bahçen evler maıwı..tnın :'91s t.iyact dlan mmtakalan t81bit •tmekte· 
rafbet sörm'bt olmuı dolayıalyle JP.t. :dli'. '88 Hile h11.1U81 idare btlt~hle dört 
tasavvuru kuvveden file çıkan ·'ıbı~ mbllfellr :yerde llkmelı:t6p bla'8tl 1nfasr 
evler yapı kooperaun.. nill pJliıl&rl An- 1Qta tüailat IRJtıaeaktar. 
t.ıra imar mUdtir18iUnlln tudllı:mdan ==ıc;::=========:: 
ıe~mqtlr. Yeni mahalle, 'babQtll evler ~ l;iılwaan memur mahalleleri iıaa 
yapı kooperatifi maJaallat ne l'eDflehk • iti lberlnde emllk ve eytam bankaaJ 

1 •r&undakl boı a&Jaa ~e ~ ~ * ~leıjal yapDUf va b.amlaclıiı 
pa 1 pa~r yerleri cektlr. Bu nıahaltedw ev lüibı ~ ~ p~ ~veWete takclilq etJnittlr. 

belediyeli IOn parti kurulta- tanlar ekseriyetle ufak dereceU m.ımw- »~t.fa kuracağı mahalleler 413 evlik 
IDekler aruın~ bulunan kapalı tar oldufunclaa mesken buJıranmID bu af· iki müalle olı#k ve mvked bir teeh1n 
deri lntumı 1939 pl'Qgramına aJ 

1 
lıl tedbirlerle halli lçlla tuseJ bir arneJr l&Qtftll lJe nunıe~tır. Bp evlerin mlllkl-

aktadır. tık olarak Yenlfehlr- teı~U edebDec~kttr. · Yett devlete alt olacak, memurlar çok ~-
pazar 1nta edilecektir. Diler taraftan hllkt\meün pro,cramJQ cus kira mukabilinde oturacaklardır. 

Zara.f et ve sadelik 

Bu satırtan okuyanlar arasında yıJbqı 
geceıdai umum! bir yerde, ıık bir tuva
letle geçirmek mecburiyeti olan bir top. 
J&Dtıda ıeçirecek olanlar muhakkak var. 
cm-. Ve bu okuyucular ıimdlden hangi ro• 
bumu giysem, nasıl bir tuvaletle gitsem 
.tetıecldUd içindedirler. Bu yazı De bu 
ıwiddlldl ortadan b.ldırmak latlyonız. 

lloda vaJaA mutlak' bir hlkimdir. Hem 
de Jatllikclnıdan lfklyet edllmlyen, her 
artuluna sevgi ne boyun etilen b'r bl
Jdm. .. Her mevsba defiltD:çe b&flı:a m.uı 
~ge'l-~d....-w-. 
dm eberiya yalnız -bir mevsim giydiği el
biaelerllll bir daha giymemek mecburiy84 
tinde kalır. 

Fakat birçok bayanlar da, gör.dUklerl 
birçok modeller arumda kendlaine yala. 

f&C&k elblleyl mepıekte ekseriya milfttl
Jat çeker ve tereddUdlerle geçen uzun 
aatlerden sonra basan da kendlaine hlo 
)'Üllllilyacak bir robu, yahut bir manto. 
yu yaptırır. 

Şabalyet sahibi kadın, kendisine yakı
IU elbiaeyi kendi yaratır. Modası geçırıiı 
annoluaan bir robla bir ıalonda bUttın 

MkıtJan tızerine toplıyan yllkaek zevkli 
bıaytnlana yanında, son modaya uygun, 
ea )'lbek bir tersibanede yapılmq bir 
ell'Qe siyen, fakat buna rağmen gUHlno 
olan tipler vardır. 

Hakikaten tık olan bir kadın, kendlal 
lçia "aman nekadar itinayla giyinmiş,, de
dirtmlyen kadındır. Bu ıekilde giylnebl
Ien kadm, zevki itibariyle her yerde na
zarı dikkati celbeder hürmet ve sempati 
kazanır. 

Bu yazıda toplaclıjımız reıimlerl mut• 
lak örnek olsun ve tıpk11ı yapüsm diye 
koyinuyoruz. Güzellliln zarafet ve ıade "' 
ilkten ibaret oldutunu anlatmak latlyo. 
ruz. Bu elbiseler ılze bin bir ilham vere. 
billl'. Kadmlık lncellğlnizi meydana çıka• 
racat yelli ömelder bnlmanıq yardım e-

der. Kar gibi beyaz, deniz kadar mali Jnsmılan, ete!e dofnı muhakkak ıenlele • 
k~lar biltlln ıtızelliğinizi meydana. çı. melidir. Modellerimiz bu hususta da ille 
bnr 

mllkemmel bir fikir yereblllr. Reaimlere 
Bir gece tuvaleti yaparken. ıu elUh dikkatli bakarsanız "bu elblaeler ~ bu 

hatlan unutmanıak ıerektir. Gece robla- kadar zarif?,, sualine xendi kendinize ce 
rmm bUtOn çizgileri, btltiln kıvrımlan vU- vab verebilirsiniz: çUnkU bu elblaeler 
cudwaUIUD hatlariyle ahenkli olmalıdır. aaydıfunız esaslı kaidelere uygundur. 
Bel muhakkak oturmalıdır. Reuninl koy- --------------
dufumuz her üç mod~de bu e~ nok-

1 

J 
~yı ıörecekalniz. Sonra robıann .. ajı Tavsiyeler 

Çocuk sineması ---------
Cbcuk Esirgeme kurumu Ankarada 

mektep talebelerinin büyük kl?safet:SnJ 
ıözönUnde bulunduramk çocuk aaraymm 
arkaımdaki boı •haya yeni bit l.inemı 
binası yaptırmayı dlltihnnektedlr. Bu bi
na •ırf çocuklara mahauı filmle!' göste
recektir. Seanslar mUmkUn olduğu ka. 
dar \1CU.I olacak ft böylelikle bilbauı 

llkmekteb talebeleriabı terbiyevi. fUm • 
1er Jôrmeai hakkındaki 1ı:anun hbkumle
rl de Ankarada bqlamak t.\ıel'e tatbik 
l&huma &irm1I bulunacaktır. 

• Ham sandalyeler, içerisine bir parça 
tuz atılmış sabunlu su ile silinire yeni gi· 
bi olur. ı 

"' Çok güzel eıki ürgü parçalarmı at· 
mayınız.. Bunlarla salonunuzu ıüsliye. 
cek 'çok güzel yastıklarla doldurabilir-
siniz. 

• Kıpn ellerini.sin çatJamamamnı ia
tenenrz akpmlan yatmadan evvel elle· 
riniıin üzerine biraz limon 111anız, ıon.. 

ra ellerinW iyice uiutturunu.z. 



lshnsiz memleket: 
Ukrayna 

da Avrupa haritası yeni baştan çl
P'ransa kadar bUyUklükte, yal- Pr~-.,......l"""~"f!l!!I!~~ llDJ~ 

"rua itibariyle biraz daha küçük, 

. 

e ınahırus dili olan, iki büyilk im- Rlı!ifJ .~N~l1Jii•~-
uk ardında sık13mış bir memleket 
u. Avrupanın yeni haritası milli
-Ye lisanlar itibariyle yeni baştan 
erı unutulan bu memleket Ukray-

'bugUn görilnmiyon memleket, hat· 
~iz memleket diyebillriz, çünkü bu 

haritalardan hemen hemen tama
•ilinmiştlr. Bununla beraber, eski 

~ ~'cılanmız, onu çoktan tanırlardı. 

Fransız fıkrası 

KöylU kıı Mart henUs ntenmem)fU. 
Fakat birkaç gün ewel de se1dzlııcl ~ 
cuğunu doğurmuştu. Köy papası ona yol. 
da ra.alayınca nasihat etmek tUıumunu 

duydu: 
- Kızım, dedi, çocuklatmr böyle baba. 

ım bırakmak doğru mu ya? Evlensene. .. 
- Ben isterim ama ... 
- O halde pek mesele kalmu. SekJ-

ııtncl çocuğunun babaaı 'k1m ! MSyle, belki 
onu seninle cvlenmcğe ra:ı ederim. 

- Ernestı 
- Ernet1t ml? Tanırım, iyi bir dell-

kıı.nhdır. P~kl, yedinci c::ocuğunun b&buı 
kim? 

- Ernest! 
- Gene mi o? Peki, altmcı çocuğunun! 

- ErnGBt! 
- BUtUn çocuklarının babası o dne. 

ne! 
- Evet, hepsinin! 
- O halde mesele yok. Emelltle tyl 

."'l'arna Rusyanın Tataristan lsteplcrl 
u te§kil etmiştir ve bu günkü 
Aınerlkanm, kızıl derililer mın· 

lle olan vaziyetine, Kazaklar da 

SusJ ı r:.uıı,·ası Volga ve Oka nehirleri a
rasrn l:ı.!•i ormanlarla kendlnl muhafaza bir aile yuvası kurabilinıinlz. 

\'eaı amırlarmda at ko§turanlara 
.,., - bilir. 
·""t, Ukraynanın bc§erl coğrafi mahi 

'1tha kantıktır. BugUnkU tellkkite
bunu anlamnk biraz gUçtUr, çUn. 

~riln bir memleketi daima "hudut. 

t:iiy.lr. 
Ondan sonra Dlnyeper Ruayuı bir ela. 

ha tamamiyle kaJkmamam11tır. On yedin
ci asırda blle atepler daha birer ~l ha· 
ltndeydl. Evvell Lehlstana, sonra Llt· 
vanyaya tlbl olan Ukrayna on yedinci 
asırda Moskova Ruıyut taratmdan •P· 
tedllmil ve Ruayanın hudud eyaleti ol· 

lttbanylc görmeye ve harita Uzerin- 1 ~ "iıgi çekerek ''siyasi bı:.kundan,, 
ıı... mu_§tur. 
~ t gostenneye temaytllümüz var • 

~ki kuvvetli bUnyelcri, mUpbt.m 
rlert, teııhirka. ve <'ndiGe verici 
Ue tanıdığımız Slııv dUnyalanndan 

~ "Kara step" te bulunmaktadır. 
• Volgadan aonra Rusyanın en 

llebrt olan • Diny('per nehrini vak
~ot "Boristen"' i~mi ile Nllo ben-

\;:tılanm ıimal nuntatuı ormanlık 
'k, bazı } erlerinde de bataklık bir 

1661 de "Avrupa levhası" laınindekl 

eserinde Puıet de la Sam f6yle yuar: 
"Bu Avrupa Sannatyaamı bu gUn iç 

büyük bUkUmdar elinde bulundurmakta· 
dır: bunlardan biri Lehistan kralı, ikin. 
el.si Tatar Kam'ı, UçUncU de Moskova 
lıü.} ilk dUka11dır. Lehistan hükUmdan 
memlekeln garb kısmını, tatarlar cenuba 
olan Jnmtakalan, Moakova da fimale 
cfoğru olan yerleri hlkimlyetlert altında 
bulunduruyorlar.,. 

. Cenu,>t..7sa, Karadenize akan On sekizinci ura kadar "Kazak yu • 
lin yamatlannda güzel meşe or • \•ası" istiklallerini muh&faza edebildiler 
\'ardır. Bu nehirlerin diier yamaç 
da münblt çayırlar uzanır. Daha 
~yırlar kaybolur ve orta Asya. 

ltıen rUzglrlann estiği stepler ha§· 
~rda araD göz alabildiğine u
bır ot denizidir. Hububat tarla • 
bulunduğu bu sahaya "Kara step" 

' •e buralarda göçebeler dolaşır. 
~.''tara ıtep" kelimesi akla mahzun 
~etıı bir memleket getırmealıı. Bu 
0 ltazidc saman, ot vo dallann yer-
~l'erek teıkil ettikleri bir tabaka. 
"1nden ileri gelir ki, bunlar top. 
bir cennet mUnbitliğl verir. Bu ova. 
tllıelliğini anlamak için Gogol'un 

btr Rus edibi), oralardan hah.. 
-., 6Q Ullandılt "üzeri bin bir renk
•....__ yetllll1c okyanU8U,. kellmete • 

lıı..~atWidlr. 
.-~l'bazım arazisini nasıl step teıkll 

nehri de Dinyeperden ibaret • 
~k mmtakaınnı geçtikten 110n· 

l'eııer yan yolunda kayalık bir a
llrer. Burada nehrin yatağı büyUk 
~tlelerinden qar ve ıelleller teı
'· Oralarda bUyUk barajlar yapıt-

~eıt Dinyeper havzası olan ve ti. 
>ı-tpet bataklığı ile cenupta Kara· 

brı>ta Karpatlarla prkta Don 
fo ~nıda uzanan bu memlekette da 
~cu aarrda Rusyanm tarihi nU

L -eıı biri teııekkill etmlfti. 
""""ldeki g6ller mmt&kasmda, Volga 

dökWdüfU yere kadar inen Va· 
retırdifl İabndinav nilfuııu al-

1'0\'ogorod Rusyaaı bUyUrken, ce -
l>tnyeper Ruayuına da Boristen 

' ~ medeniyetini getiriyorlardı. 
~ ~ ID!ntaka arumda daha 10nrala· 

ı ~-~· Vladlmlr prenslikleri teıek· 
ı.~ ki bugUn sadece birer pa. 
~ olan bu yerler Moekovadan ev-

' leltetüı merkezi olmuıtur. 
, ı..~ ll'apun üçünde de birer medeni
~ dil ve birer insan tipi inkif8f 

ltmaıde Beyu Rusya, cenup 
e kUçllk Rusya, Koakovanm 

ve en ron kalan m418taJdl Ulrrayn&ldar 
cenub 1 ~nt:!'kasrna çeldldUer. Fakat Deli 

Petro, daha sonra Katerina Ukrayna 
kazaklannm hUrriyetlerini tamamen -el -
)erinden aldılar ve orasını mUalüman 
dünyaama kartı bir hudud haline koydu
lar. Daha evvel olsa Lehiatan da bura.smr 
ayni maksatla bir hudud bekc;illğt hali· 
ne koyardı. 

Moakova, bununla da kalmadı, orada 
yaşıyan Zaporoı'lan Don nehrinin öte • 
ııtne, Karadeniıin Kafkasya sahilJeri· 
ne naklettiler. Blltfln ıefleri ve teıklllt. 
lan ile nakledilen bu Ukraynalılarla Ku· 
ban bir Ukrayna mUıtemlekeaf oldu. 

Filhakika, Ukraynalılar kendilerini 
mllstemlekecl bir millet olarak göster • 
mitlerdir. Memleketleri ne zaman bir is
tillya uğrasa derhal bqka yere gidip 
yerleomiflerdlr. Mesell, Ukraynayı Mo
gollar tatllA ettiği zaman, onlar da git· 

Wer, şarktaki stepleri müıtemleke hali
ne koydular, Don'u geçtiler ve Ural'a, 
Volga aahlllerlne yerleıtiler. 

Di!er muhacirler de garpta kendileri
yer bulmuılardır. Karpat altı Ruıyaaı bir 
Ukrayna mllıtemlek .. lcUr. Bukovina ve 
Basarabyadakl bir çok yerler de ayni 
şekildedir. Kafkas ötesine, Tlirldatana, 
Slberyaya gltmle Ukraynalılar da vardır. 

Bununla beraber, onlarm uıl tarihi 
eahalan Karpatlardan Kafkaaa kadar o
lan yerdir ki, burası hartkullde lktıaadl 
kıymeti haiz, falıat en alır afyaat ve coğ. 
rafl eureUer altında kalmq bir memle. 
kcttlr. (Le Tempe) Y. M. Goblet. 

\ ett altında da bllytlk Rusya. 
~en aaırda Rusyayı Mogol isti· 

ltett lıyor. lnce bir medeniyet eahibl 
t..~ memleket olan Dinyeper Ru
~ JDlldafaa vaaıtalarmdan mab-

'u.ı llııc!ufu ve sengin bir yer oldu· - Snınn! Ko"'"''' it1lı11t1 divt saati 
l&hrtb ediliyor. Halbuki Roltof "fitte! 

Kız dfltUndU ve bqmı aalladı: 
- Ama bB Erneatten pek hotlan-

mam! 

- N artıe ! ''hh' ctalaa e·re ıelm!,..,e
&fm,, cUmelslnl 500 defa yu:madaa yaı. 
maaa müsaade yok! 

- tngillz karikatflrti -

Çar• 
Yolcu trenden indi. )(akiniate eordu: 
- Büfeye kadar stdip serinlemek için 

biru bira içeceftm. O amana kadar 
tren kalkmaz ya! 

Makinist aordu: 
- Bundan emin olmanwıı bir teıı ça

resl var. 
- Nedir o çare? 
- Beni de büfeye davet edin! 

inkar 
- Vallahi, bllllhl ben çalmadım! 
- Beyhude inklr etme, aen taldm. 
- Ben çalmadım! 
- Senin çaldıpr permalı isinden &n• 

tadık. 

- Parmak lllnden anlamanın imkln 
,ok ki. elimde eldiven vardı! 

FlgQranrık 
Sinemada geveae blr kadın roHl yapan 

arti8tten bahaeclerek kocalma: . 
- Ne fevkatlde artlat! dedi. Rolil de 

sUç. .. 

SiNEMA ARTiSTLERi ARAST.\'DA 
Rı}Wr _ Bu 111~ solınui almıyor ı·rs -se!<im! Film ~e ' ı .~cı il'11 "zi11 kmdi lrocamı 

olduf.,,.,, bl1on olsun umıtotJtaz mmmz? 01111 başka bn i adm n kocan farıtdnılc 
öprinüz iri tabiJ ol$1m ••• 

Banyo 
it btemek taıl l'Uç bell bir tavsiye ko

pann11tı. Tantye edJldifi zatın dairesin
de yanma yalrJapmadı, çllnkU bunun i. 
.:in bir de o satın hademesine tavsiye g~ 
ttlrmesl lbnndı. Hadeıneye ise henüz tav 
elye bulamamJftı. 

JlUhJm zatı 1abahlan evinde bulmağa 
karar verdi ve daireye uğramıyaralt bir 

lıa~ ;un .. bahtan 'Onun evtııe devama 
hqladt. Fakat rene atlatılıyordu. 

- Bay aizinle kon:ıpmtz. 
- Niçin? 
- Banyodadır. 
Nthay.et dayanamadı ve bir üçüncü gü

nU fçtne merak olan ıeyl sordu: 
- Allahqkma, alıı.iıi bey Uç ~nd'1r 

M.J& ban~ çımadr mı! Oç sabahtır 
bana hep atnt eeftbt veriyonunuz!. 

Taıısız kadtn 
ıu.-. 

~~: 

- Sa ~ me reJec~ğiı. 
- Çok iyi olurdu arpa biz bir düğüne 

davetllyb. 
- O halde gelecek puara gelim. 
- Gelecek pazara mı? O gün de evpe 

buluumıyacgp. 

- Gene bir dUfUn mil? 
- Hayır. Şey •.• Bir cenazeye gitmek 

mecburiyeti var da! 

Kalapır 
JC"fl .&'Hnıtı, befenmlcti. Kapıcıya kira. 

ann tordu: 
- Alt11U1 lira. 
- Ne, aJtm11 Un mt'? 
- Fakat ÇQk mükemmeldir. Eski kira· 

cı çok memnundu. Yalnız kirayı vermedi
li için n Ahlbl çıkarmağa mecbur oldu. 

- O halde ev eabiblne eöyleyin; bu e
vi~ de .akl kiracı gibi ,.~ ayni ıerait
le klralanm ! 

lftz 

kfl4 ..• 
- llalyan ltariltırtürii -

- Küçük bir ahırda bu #eadtn itt~li fit"' 

den hapsediyorsun? 
Ttksif edilmit ıüt vtrsirrhr my• 

bdliyorutn! 

- l talya" karilwtiiJıli -



Gavrı f e der ela r 
arasınaa 

Pera - Galatasporu 
Şişli -Kurtuluşu yendi 

' DUn Taksim stadyomunda sabahleyin 
sayrifedereler gampiyonasma devam edil
di. Saat 8,30 da Galat.aspor ve Eaeyan 
B takınılan kargılaştılar. Hakem Şazi 

Tczcandı. Tamamen mütevazin bir oyun 
neticesinde 2-1 Galata.spor galib geldi. 

Pera kurtuluş 
İkinci mUsabaka saat 10 da yine Şazi 

Tezcanm hakemliği altında Pera ile Kur 
tulu§ arasında yapıldı. 
Takımlar: 

Galataııpor: l'&mall - tıı.&n, Rlfat -
Bobl, Pukall, ·lu7.affer • Nlko, Srefenl
diıı, ~fcmdulı, !\·iyo, Angell. 

l'C'ra: Çafctlno • Meslnnl, Hrlato • çı. 
ÇO\ I~, .Et yen, Ç~-Ot'I • Sabri, Cutan, Mu
tafa, To<lorl, Bambiiio. 

Oyuna Pera ortadan sola kadar uza
nıp Kurtuluş muavin hattında kmlan bir 
hficumla başladı. 

İlk dakikalardan itibaren Pera hücum 
hattında yer alan Galatasaraylı Sabri ve 
kUçUk kard~i Mustafa, Bambino ile be
raber çok güzel iniıler yaparak Kurtulu. 
111 tazyik ediyorlar. Fakat Galatasporun 
ıon müdafaa milsellesi çok yerinde müda
halelerle bu artan hlkimiyetin netice al
masına meydan bırakmıyorlar. 

Mustafa, Sabriden ve Bambinodan al
dığı iki güzel fırsatı sıkı giltlerle kaleye 
gönderdi. 

10 uncu dakikada Bambino gahst bir 
ga~Tet neticesinde 18 pas çizgisi içersine 
getirdiği topu kısa bir eşape ile MusWa
ya attı. MusWanm yakından çektiği kuv
vetli bir ıfit kalecinin ellerinde kaldı. 

Dakikalar ilerledikçe Galataspor mUda
fauınm gUzel oyunu devam ediyor. Ka
leci, Bambinonun ve Çaçinin iki sıkı !rL 
kikin! Ust Uste iki plonjonla durdurdu. 

Nihayet 37 inci dakikada Sabri, kUçUk 
kardeıi Musta!adan aldığı gUzel bir pas
la Galataspor müdafaasına daldı. Çekti
ği ırkı güt, sağ köşeden Galataspor ağla
nnı buldu. 

İkinci devrede Pera daha rahat bir o
yun oynuyor. Daha de\•renin bidayetinde 
Mustafa, Sabriye uzun bir pas yolladı. 
Sabri de topu biraz .eUrdUkten sonra fal
IO!u bir vuruıla ikinci defa olarak Gala
taıpor ağlarına taktı. 

Artık Pera oyunda tamamen hlldın
dir. Mustafa, Çaçoslan aldığı yerden pa. 
ıı sıkı bir ıUtle 3 Uncu defa Galataspor 
kale~e soktu. 

Daha aradan bir dakika geçmeden yi
ne Mustafa topu 4 Uncil defa olarak ağla
ra taktı. 

Galatupor soldan yaptığı hücumda 
kazandığı bir frikikten sol için plase bir 
tillij ile ı1ereJ uyısmı kazandı ve oyun; 
Peranm bu farklı galibiyelile bitti. 

Şifli • Kurtuluş 
Sıra gUnUn asıl enteresan mU.Sabakası 

olan Şifli ile T. Y. Y. Kurtuluı arasın
daki maça geldi. Hakem Eşref TFvfik 
Mutlu. 

l ltU: Annenak - \'lastardl, Alher • A
Muammer OLGAÇ 

_.. Dıvamı U. üncüdı 

Fenerbah~e takmıı tıiin Hilali yendlif kadrosa ile ,.e Süleymanlye • Beykoz takı mlan m~tan enet. .. 

IFener stad ında - -
Beykoz:S 

Süleymaniye • ·• 2 
Fenerbabçe: 6 

Hilôl • • 
Sarı l~civertli ler, oyu.

bir çok zamanlarında 
tek kale oynadı la.r 

SUleymaniyeliler bilhassa 
birinci devre çok hakim 
oynamalarma rağmen 

maglOp oldular 
Fenerbabçe stadında gUniln en mühim 

müsabakasını, Beykoz - Süleymaniye kar
şılaşması teşkil ediyordu. 

Hakem lzzet Mubiddinin idaresinde 
başlıyan oyunda takımlar ıöyle dizildi • 
ler: 

Beyko7. : Kandllll • Halid, Bahadır . Sa
deddin, Kemal, Muıııtafa • Cahid, Gazan. 
fer, ! flkrob, Şebab, Kiznn. 

Süleymaniye: Munffak • Ruhi, Bür • 
han - lbrahlm, Mar tayan, İbrahim • Ra
uf, Nedret, Daniş, :SlzamC'ddln, Raif. 

Oyunun daha ilk denemeleri anları a· 
rasrnda 4 Uncu dakika tamam olurken, 
Beykozlular Süleymanlye mUdafasmı ga 
fil avladılar ve ani bir hücumla Şehabın 
bir şlltU SUleymaniye ağlarına girdi. 

Böylece beklenmediği bir sırada mağ. 
lub vaziyete dtişen Süleymaniyeliler, bun 
da yılmadılar ve canla bagla çalışmağa 
bqladılar. Nihayet 9 uncu dakikada Da. 
niş takımının beraberlik ıayıııqı yaptı. 

Bu vazıyet Beykozluları lüzumsuz bir 
tellıa dUşürdU. Takımdaki oyunculann 
milteınadiyen biribirleriyle münakaşa et
meleri, Beykoza son zamanlarda hiç oy
namadığı pek kötü ve karmakarışık bir 
oyun oynatıyordu. Halbuki Süleymaniye
liler, bilhassa Danişin gayretiyle çok teh
likeli hUcumlar yapmağa başladılar. Bey
koz kalesi önünde her an yeni tehlike· 
ler yaratılıyor, fakat bazan ııanssızlık, 
hazan da SUleymaniye muhacimlerinin 
beceriksizliği yüzde yüz gol fırsatlarının 
kaçmasına ıebeb oluyordu. 

Sült'ymaniyenin eline düşen bu büyilk 
ve bulunmaz fırsattan istifade edememe
si kartısında, Beykoz devrenin sonlarına 
doğru vaziyeti toparlamağa başladı. Ve 
bu sefer tehlike atlatmak .eırasr, Süley. 
maniye kalesine geldi. Son dakikalar iki 

tarafın neticesiz gayretleri arasında geç
ti, 35 inci dakikada hakem Beykozdan 
Gazanferi ve SUleymaniyeden Raufu o
yundan çıkardı. lki taraf da 10 ar kişi 
kaldılar. Ve ilk devre de 1-1 beraberlik
le bitti. 

İkinci devre bqlar bqJ.tmaz, daha ilk 
dakikada Beykozlular yine ini bir hil • 
cumla ve Kemalin attığı bir kafa vuru
ıuyla ikinci golU dP. kazanmağa muvaf
fak oldular. Kuvveimaneviyeleri Uzerin. 
de hilyilk bir tesir yapan bu gol, 30 uncu 
dakikada Şehabın tamamen gahsi bir hü
cumla bütün rakip mUdaCaayı atlatıp ne
fis bir plise ile Mikroba att~ığı Beyko
zun ilçUncU ve son golU takip etti. 

İlk devrede galib gelecek kadar hakim 
oynıyan ve ikinci devrede de rakiblerine 
hiç olmaua beraberliği hakkeden bir o
yun çıkaran SUleymaniyelUer, aon daki
kalarda mağlubiyetten kurtulabilmek i
çin bütUn gayretlerini ıarfediyorlardr. 
41 inci dakikada Daniş taklDl'mın ikinci 
golilnU de güzel bir b!a vurup jle at
mağa muvaflak oldu. Jl'abt .bu SUiey. 
maniy~yl mafl6b VQ:lyettejı ~ağa 

ki.fi gelmedi ve oyun da ' dakika sonra 
3-2 Beykozun galebesiyle bitU. 

DUnkü maçta, takımlar bera-lfil hak 
etmişlerdi. Beykozluların takımda oyun
cu!arm blrlbfrlPrfne dUşmest yUzündcn 
acı bir mağlflbiyetle .kareıla§malarma ra-

Fener stadında gUnUn iltinel 
kasını Şazi Tezcanm hakeınliii 
Fenerbahçeyle Hilil yaptılar. ~ 
çe sakatlığı geçen Yaşan da 
mıştı. Takımlar §Öyle dizildiler: 

Hüsameddin - l'qar, Lebib• 
Angelldls, Esat - Fikret, N.dı 
Fikret, Şaban. . e 

Hilalin kadrosu da aşağıdaki f 
di: 

Murad - Akif, Selçuk . Ce,de~ 
Muı1tara • Rauf, Naim, Hakkı• 
h:ın. 

.Fikret Feaerbah~enin ilk golünU böyle yaptı ..• 

Oyuna Fenerbahçe ortadan bit rl' 
h başladı. İki açık güzel injşte 
1'ıılcsinl tehdid ediyorlar. Fs)•ı, 
de bilttin muaaia .. !::ıttı kat'l 11 

sine kurban oldu. • h l' d 1 b l v ~ 'Jll a ın e cana aşa ugraşara • ..o 
Beykoz takımında Şebab ve Kemal, !arın netice vermemesine çtpr f" 

Süleymanlyede de Da:ıiş ve Muvaffak en Nihayet kilçük Fikretten gUzel bit 

mak kalmıştır. 
SUleymaniye hem şanssızlığa, hem de 

• muhaclmlerinin hazan boş kaleye gol a -
tamıyacak kadar becerlkıwik gösterme - iyi oynıyanlard~. lan Fikret topu biraz silrdUkte' ~-

S tt ad a n ela ağlara gönderdi. Fenerin birinci, f P 
Fenerbahçenin bundan sonra 'dl,,r t 

ğı bütün güzel hücumları Hilal - -• • 

lstanbulspor : 1 • Vefa: 1 
DUn Şeref stadında oynanan yegane J 

birinci küme maçında lstanbulsporla Ve- t 
fa karşıla§hlar. 

Saat 2,30 da hakem Ahmet Ademin i
daresinde oynanan oyuna takımlar şöyle 
çıktılar: 

lstanbulıııpor : Saim - Faruk, Sabri • 
Tank, Seyfi, Kimn - İsmet, Kadir, Or
han, Enn r, Bahri. 

Vefa: Mu,·ahhld • l 'ahld, Orhan • SU
leyman, Adnan ; Hllııe)in, Sulhi, Şükrü, 
Zlihdll. 

Görüldüğil gibi Vefada sakat oyuncu
lardan birçoğu bu hafta da oynıyamıyor. 
du. 

Maç Vefanın ortadan sola kadar uza
nıp lstanbulspor müdafaasında geri dö· ı 
nen bir hücumu ile başladı. 

Daha ilk a.nlardan itibaren 1stanbul
sporun genç oyuncuları büyük bir enerji 
sarfederek Vela yarı sahasında çahşma

ğa muvaffak oluyorlar. Bilhassa muavin 
hattmın güzel oyunu Bahri ile Kadirin 
Vefa hatları önünde çok işlek bir oyun 
çıkarmalarına yardım ediyor. Orhanın ge 
riden kapıp .silrerek 18 çizb'iıi üzerine ge-

r 
1 

1 

Penf'rt>aJı~e • 1111&1 kaptanfo.rı , .c llak~m 

~uf Tezcan 

tirdiği top, Enverin dilz bir pası ile Ka
diri buldu. Kadirin bütün kuvvetile çek
tiği sıkı şilt sol köşeden Vefa ağlarında. 

:Mağl ub vaziyete düşen Vefalılarda bir 
canlanma görUlUyor. Sulbi, Hüseyinle 
birlikte, lstanbulspor hatları arasına gL 
rerck sıkı ataklar yapmağa başladılar. 

Filhakika İstanbulsporun genç müdafaa
sı da bu sıkı ataklar önünde yılmadan 

çalışmasına devam ediyor. Nihayet, HU· 
seyin Şükrüden aldığı havadan pası sıkı 
bir vuruşla 1stanbulspor ağlarına taktı 

ve devre de mütevazin akınlar arasında 
1-1 berabere bitti. 

İkinci devrede her iki takım bUtUn e
nerjileriyle oynamalanna devam ediyor
lar. Hilseyin yalnız başına iki defa 1stan
bulspor rnUdafaasınr yarmağa muvaffak 
oldu. Fakat çektiği iki şilt de Saimin gü
zel plonjonlariyle akim kaldı. 

Lutfi hücumların arkaısında gUzel daya 
narak bir semere elde etme ilmidile çır. 
pınıyor. 

Fakat en kıymetli elemanı Muhteşem
den mahrum olan Vera forvet hattı, ka· 
zandığı bUtUn fırsatları dağıtıyor. Oyun 
sona yakla§ırken bUsbUtün hızlandı. Ev

vela Kadirin çektiği çok sıkı bir ıılitU 
Muvahhid, sonra Sulhlnin attığı mUkem. 
mel bir kafayı Saim plonjonla durdurma
ğa muvaffak oldular. Oyun da her iki ta
kımın bUtUn çalışmalarına rağmen ilk 
devrede yapılan gollerle 1-1 berabere 
bitti. 

Hakem Ahmet Adem oyunu güzel ida. 
re etti. 

Macarların meıhur takimı 

Ferenşvaroş 
Yunanintanda galip geldi 
Noel ve seneba!}r yortuları mi1nuebeti

le Yunaniatana davet edilmiıı olan meş· 
hur Macar takımı Ferenıvaroı dUn Pire 
muhteliti ile ilk mac;mı yapnuı ve bire 
arşı bet colle gallp gelmiııtir. 

İlk devre 2-0 Macar takımı lehine bit
nüş ve FerP.nşvaro3un beş golünden iki
sini doktor Sarogl kaydetmi§tir. 

kif etmeğe muvaffak olabiliyor~~ 
28 inci dakikada Fikret önill' t 1 

teker teker atlatarak sıkı bir f1 e 
ci golU attı. Ve devre 2-0 retı 
lehine sona erdi. 

İKİNCİ DEVRE ~ 
İkinci devreye Hilal başladı. 

clvertliler, hafbek hatlarının fe ti' 
oyunuyla Hilal kalesini abloka ~ 
dılar. Şaban 3 Uncü dakikada UÇ 
lü atmakta gecikmedi. 10 uncu 
da Fikret 18 pas çizgisi Ustilndetl ıııt' 
gibi bir şUtle 4 Uncu golü ve 16 
kikada Şabanın ortalayışından 1>1 

f 

zisyona geçen Yaşar beşinci golll 
5-0 gallb vaziyete geçen Fenet 

faası açık bir oyun oynaınai' 
Ve bunun neticesini de bir gol 
ödedi. 

Oyunun sonlarına doğru kUÇU:, 
tin avt çizgisi Uzerinden ortal• tl
Ya§ar yetişerek 6 ıncı golU de •t 
da 6-1 Fenerbahçenin galibi)'eti~.; 

Hakem Şazi Tezcan oyunu l'1'" 
re etti. ~ 

---
Voleybol maçlar' 1-

Beyoğlu Halkevi tarafından ı:,, 
len voleybol turnuvasına dij.n d8 • f 
mlştir. Alınan neticeler şunlard"ıl' )' 
el kategoriden Gazi Beden Tcrb tl'A 

raya 15·3, 15-11, 15-10, ikinci ~. y 
den Şişli, Barkohbaya 15.12, :l~ 4' 
gelmişlerdir. Üçüncil kategori of) 
arasında yapılan maçlarda Sen J ~ 
tuluna 15-12, 15-3, Adalar S. /ı· 
15-13, 15-12, 15-10, HalıcıoğlU od Y 
sesi.ne 15.5, 15-10, 15-0 Sen J 
ra hükmen galib gelmişlerdir. 

lzmırde lik maçl~ 
İzmir, 25 (A. A.) - Bugtııı ı1J r I 

lig maçlarında Üçok Demi.r9p0 ,dl 1 

Alsancak Yamanları son dakl) 
iki golle 3-1 yenıni§tir. 



GııTafnsarny - ne~ikfns f"n~ının tn herec nrlr anlarmcla almmılj iki gllzeJ enstantane. · 

Galatasaray: 2-Beşikt aş • • 2 
iki takım da çok 

canh bir oyun oynad1. .. 
Senenin en mUhim maçı olan Bcşikta§ 

Galatasaray kar§ılaşması dün Taksim 
6tadında oynandı. Havanın bir ilkbahar 
tllnUnU hatırlatması bu maça 7000 e ya
lcın seyirci toplamıştı. 

1'eticesi itibari;> le şampiyonu kat'i ısu
~tte tayin edeceği için bu maçın ehem
llıiyeu hayli arlmış bulunuyordu. 

."'1 Galatasarayın Beşiktaşı yenmesi ha -
P .,r, liııde sarı kırmızılılar bir puvan farkla 
l' latnpiyonluğun en kuvvetli namzedi ola-

• taklar, aksi takdirdeyse Beşiktaeın birin
CUiği kat'i §eklini almış olacaktı. 

Ekseriyet Beşiktaşın galib geleceğini 
iddia ediyorsa da, Galatasarayın son zn· 
tnanlarda bozulan Beşiktaşlılar önünde 
'kazanabileceğini de ileri sürenler bulu
tıuyordu. 

Galatruıaray - Be~ikfn~ maçını büyük bir blabalık seyre 'ko,ıııostu ..• 

liakem Adnan Akının idaresinde takım
lar yerlerini aldıkları zaman Beşiktaş ve 
Galatasaraylıların bu mühim maça §U 

kadrolarla çıktıkları görUldU. 

Devre sonuna doğru Beşiktaşlılar hl- dan birinde Galatasaray kalecisini& bir 
kim oynamağa başladılar. Fakat bugiln hatası, Be§iktaşı tekrar galib vaziyete 
hayli durgun oynıyan Hakkı ve muvaffak soktu. Fa:ı:ıl lüzumsuz bir çıkl§la kaleııi
olamıyan Sabri, muhtelif fırsatların kaç. ni bo, bıraktı. Şeref de topu kaparak i-
masına &<:beb oldular. kinci golU yaptı. 

Galata.sn.ray: Fazıl - Lütfi, Adnan -
Ccıaı, Musa, }~krem - Necdet, Bedii, :Sa
Urn, E fak, Bülend. 

Beşiktaşın ikinci golü Bu gol Galataııaraylılann biraz bo:ı:ul-
üst Usto yapılan Beşiktaş akmlarm - maııma, B~ikta~lılann iae daha ziyade 

.Beı;ılkta : Mehmet All • Jlü nil, Faruk, 
ltıtat, O. man, Feyzi - Hayati, Hakkı, 
~11.bri, Şeref, }~ ref. 

An karada Vakuıan Maç -~ ,.... ,,_,, ,_,_ 
• 

Bü reş muli eliti Oyuna Beşiktaşlılar baı:ıladı. Bu akın
ları daha Galatasaray forvedinde kesildi. 
Sarı kırmmlıların soldan çok seri bir a
kınını Bülend taca kaçırdı. 
İlk anlarda. Galatasaraylılar hakim oy

Ankarayı 2 -1 yendi 
llatnağa başladılar. Bu dördüncU dakika- A'hkara, (Hususi) - Romenlerin Bük· 
~a kadar sürdü. Tazyikten kurtulan Be- reş muhteliti ile Ankara muhtelit takımı 
•'1t bugiin (dün) Ankarada kalabalık bir l!le
"1 taııiılar ileri atıldılar. Soldan yapılan 
b yirci kitlesi önUnde karşılaştılar. 

U akın frikikle durduruldu. 
Bcşiktaşın ilk golü Oyunu başvekilimiz Celiil Bayar, hari-

ciye, milli mildafaa, glimrük ve inhisar
li'eyzinin Eşrefe geçirdiği top kaleden lar ve ziraat vekilleri ile riyaseticumhur 

lızaklaştınldı. Fakat hemen bu sırada, 
h umumi kiillbi Hasan Riza, General Fah-
oeşiktaş mildafilerinin bir vuruşuyla Ga-
ı reddin Altay, General Cemil Tahı·r, 'ru. 
atasaray kalesi önüne düşen topa doğru .ro. 

Şerefin şimşek gibi bir çıkışı görüldü. hafız kıtaatı kumandanı albay lsmail 
ş Hakkı ve birçok mebuslarımız takip et. 
eref san kırmızılı oyuncuların bir anlık nılşlerdir. 

§aşkınlığından istifade ederek yerden bir 
Vuruşla ilk sayıyı yaptı. 

neklenilmiyen bu gol Galata.~raylılar 
Uzeriııde milhim bir tesir yaptı. Derhal 
ileri atılarak Beeiktaş kalesini bir çem. 
her içine aldılar. Fakat bu anda bilhassa 
l:ıUlendln aksaması ve aldığı topları çok 
faıı:ıa sürerek avta kaçırması yüzünden 
bir netice elde edemediler. 

liakimiyetlerini devam ettiren Galata· 
13arayblar, sağdan soldan mlitcaddid kor
lıcrıer de kazandılarsa da hiçbirinden is
r ifade edemediler. 

l<açan fırsatlar 
:SUhessa bu arada Bülend arka arkaya 

ınuhim iki fırsat kaçırdı. Kale önlinde 

~akaladığı topu bir defaıımda hafif bir 
~ruşıa Mehmet Aliye kaptırdığı gibi, i-
llıcisinde de ıska geçti. 

Galatasarayın beraberlık golü 
<I nuna rağmc devamlı surette silrtip gi-
1 en hücumlariyle nihayet sarı kırmızılı
rı.r beraberlik sayılarını çıkarmağa mu .. 
"affak oldular .Bülend, Mehmet Alinin . 
e1· 
b ınden kaçırdığı topa ycti§erek bcra • 
erlik sayısını yaptı. 

d :Beraberlik golü Beşiktaşlılan canlan -

0
1rd1. Beyaz siyahlılar, tehlike)i görerek 

1 
alatasaray kalesine sıkı hücumlara baş 

~dılar. Fakat bu uzun sürmedi. Sarı kır-
lııiııar, tekrar hli.kimiyet tesisine mu

"'arr k it a oldular. Sağ taraftan arka arkaya 
lzandıkları iki kornerden istifade ede

tllC'dfler. 

d :Su arada Be§iktaşın iıni bir hücumun
b~ Şeref ve Sabri kaleye sokulurlarken 
"'ribirlerine girmekten bu fırsatı knçır
"llar. 

Takımlar saat tam 2,25 de sahaya çık
tıkları zaman Romenlerin kırmızı sarı, 

Ankara muhtelitinin de yeşil forma taşı· 
dıkları görUldil. Ankara muhtcliti de §Öy
le tertib olunmuştu: 

Necdet - AH Ri7.a, Nuri - Nusret, Jlü-
6e~in, Keşfi - Ali, Arif, Gündüz Kılıç, Ha.,. 

im, Hamdi. 

Bu takımda lstanbullularm çok iyi ta
nıdığı Necdet, Beşiktaşlı Nuri ve Hasan, 
Galatasaraylı Gündüz ve Haşi.mkı de yer 
aldıkları görülüyor. 

-..• 
., 

lkl 1nkmı kaptanları ve hakem 

Romen takımında da beş tane beynel
milel oyuncu vardı. Oyuna hakem İhsan 
Töremenin idareıi altında tam 2,30 da 
başlandı. 

Hava yağmurlu. lJk bilcumu bU: yap
tık, soldan avt .• Her iki taraf da karşılık
lı hilcumlar yapıyorlar. Maamafih Ro -
menler havadan daima Ukim görülUyor
lar. Kafa vuruşları !evkalide. 

Gerek Ankara muhtelit!, gerekse Bük. 
reş muhtelili daima JSOldan işliyorlar. Fa
kat netice alınamıyor. llk mühim tehli
keyi Romenler atlattı. Ortadan Romen 
kalesine çekilen bir favl az daha kaleye 
giriyordu. Müdafiler kurtardılar. Top or
talara geldi. Tam bu arada Ebedi Şef'e 
hUrmeten oyun bir dakika durduruldu. 
Romenler hücuma geçtiler. Ü!5t üste ka
lemize geldiler. Sol açıklannm ııiddetli bir 
aUtii havadan avta çıktı. 

Ankara muhteliti güzel bir hUcum ya
pıyor. Gündüz topa bir kafa vururken 
'Romenler arkadan çarptılar. Hakem !avİ 
verdi. Romenler itiraz edince hava yap
b. 

Romenlerin çok tehlikeli bir hUcumtt
nu Necdet, sol açığın ayaklarına ~·ataralc 
bertaraf etti. 

(Devamı 14 iinciiit) 

Likte puvan vaziyeti 
Beşiktaş 

Fener bahçe 
Galatasaray 
Vefa 
Beykoz 
lst. Spor 
Topkapı 

Süleyman iye 
Hilal 

O. G. B. M. A.Y. 
ıo 1 3 o 39:13 
ıo 1 2 ı 31: 1 
10 7 2 1 31:12 
10 5 3 2 19:17 
10 4 3 3 26:17 
10 2 2 6 14:23 
10 3 o 1 10:31 
10 1 3 G 9;21 
ı'o 1 1 8 13:3~ 

ilk devreyi Beşiktaş 
2-1 galip bitirmişti 

KIR KOŞUSU 
canlnnmasına :sebeb oldu. Fakat devre
nin son dakikasında Galatasaraylılar ani 
bir hücum yaptılar. Salimin bir vuru~un
da topu kaçıran Mehmet Ali, Necdetin 
topu eline atmasiyle kurtardı. Birinci 
devre ekseriyetle Galatasaray hakimiye
ti altında geçmesine rağmen bu ııckilde 
bitti. 

İkinci devre 

Beyoğlu Halkevlnln 
h•zırladığı mDsabaka 

dilo yapıldı 

1 Beşlktaşlılar, ikinci devreye çok sıkı 
hamlelerlo ba§ladtlar. Bu arada bilhassa 
sert hareketleri de görillüyordu. l<'akat, 
san kırmızılılar mağHibiyetten kurtulmak 
için ileri atılmakta gecikmediler. Yine 
hakim oynamağa başladılar. 

Beyoğlu Halkevi tarafından tertib edi
len ve Şi3li sırtlarında İstanbul Atletii::m 
Monitörü Nailt Moranm idaresinde yapı. 
lan mevsimin ilk k~usu iyi netice nr
miştir. 

llk ko§u 3000 metre illerinde yapüdı. 
Bu koşuya yedisi teşkillta menıup '8 at
let i§tirak etti. Teknik ıı.eticeler aunlar-

T ehlikeli bir an dır: 
Bu sırada Necdetin attığı bir korner. Fert itlbarlle: 

de Mehmet Ali topu kaçırdı. \'e bir an· · 1 nei Jalt B. S. K. Derece 12.03. 
da Beşikta§ kalesinin önünü dört beş 2 nci Deristepan Y. Kurtulue. Derece 
oyuncunun üst üste yığılmasına ıahid ol
duk. Fakat bu fırsattan da bir netice çık
madı. 

Yine bu anlarda Salim Be§ikla§ mua
vinlerinin ayaklarından söküp çıkardığı 

topu enfes bir §Ütle kaleye gönderdi. Fa
kat büyük bir §anssızlıkla Mehmet Aliyi 
atlıyan top, üst direğe çarparak geri erJ· 
dl. 

Galatasarayın ikinci beraberlik 
golü 
İki dakika sonra Salim geriden kaptığı 

topla bUtiln Beşiktaş müdafilerini atlata. 
rak Mehmet Alinin üzerinden takımının 

beraberliğini çok gUzel bir golle temin 
etil. Bu beraberlik sayısı her iki tarafın 
da bütilr. enerjileriyle çalı§masına sebeb 
oldu. lki tarat c~cuları galibiyet golil 
pe~inde ko~uyorlardı. Galatas.::-qyJılar 

yakaladıkları birçok fırsatları, bilhassa 
havadan oyunlariylc kaybediyorl~rdı. Be· 
eiktaş müdafileri havadan gelen toplan 
kolaylıkla karşılıyorlardı. Bu arada Şeref 
de takımının galibiyet ve üçUncü gol fır

satını yakaladıysa da, dünkü çok güzel 
oyununa rağmen, boş Galata.saray kale
ııi önünde topu iki metreden havaya di- • 
kerek kaçırdı. Hemen arka.ııından Bedii 
de Necdelten aldığı bir pasta boş vaziyet
te bulunmasına rağmen aceleden topu ha
fif bir vuruşla Mehmet Alinin ellerine 
attı. Oyunun bundan sonraki kıs.mı he -
men hemen iki tarafın da galibiyet golU. 
nü çıkarmak jçin didinmesiyle ve milsaYi 
olarak geçti. Maç da 2·2 berabere niha-

Galatasaray • Be il.ta~ m~mm güzel 
en:ttaut~~lerlnden ba~ka bir t.aııesl 

•. 

12.18. 
3 tincil Hüseyin Küçükatıl Be~lu 

Halkevi. Derece 12.23. 
4 üncü Necmi Adal&r. 
Takım Jtibarlyle: 
1 inci Beyoğlu Halkevi 3+T+ll - 21 

sıı.yı. 

2 inci Adalar ıı+s+u - 26 sayı. 
3 Uncu B. s. K. l +ı2+16 - 29 U:yl. 

4 Uncu Haydarpa~a S. 6+11+18 - 41 
.tayı. 

?S inci Yeni Kurtuluıı 2+23+26 - 51 
11ayı. • • ,. 

6 ıncı Galatasaray 9+13+30 - 52 ıa~ 
7 inci Kasımpa§a 10+24+28 - 62 ~yı. 

okıncı koşu 
İkinci koşu 5000 metre üzerinde· yapıl

dı. Bu koşı, ·a vcdet atletlerden 18 l.:~i i~
arak e~u. Alınan teknik netice ııultitr: 

l'ert Jtibarlylej 
rıncr Artan :S: J. K. Derece 16.51.8. 
2 inci Hüseyin Demir.spor. Derece 1~7 
3 Uncu lbrahim Galatasaray • r,C'l~C• .. 

.i~ üncü Sulbi Kasımpa§a. ,. 
Takım itibari) le: 
1 inci B. J. K. 1 +6+9 - 16 sayı. 
2 inci KasunpafB 4+:5+11 - 20 aayr. 
3 ilncü Eyüb hallıtevi 1+12+13 - 32 -sayı. 

Koşular büyük bir intizam i~de ya
pılmıştır. Beyoğlu nalkevi !por kolunu ha 
zırladığı bu gUzei spor hareketinden do. 
layı tebrik ederiz. 

yetlendi. 

Nasıl oynadılaa -Umumiyet itibariyle Ga.lat.auray her 
iki devrede de daha hlkim oynadı. Fa
kat buna rağmen yakaladıkları gol fırut
lnnndan aceleleri ve fazla pas yapmaları 
yüzünden btifade edemediler. Bilhusa 
Beşikta" kalesi önünde topu miltemadi
yen havaya kaldırmaları da bir galibiyet 
kazanmalarına m!ni oldu. Takımda bil -
hassa Salim çok çalıştı ve muvaffak ol
du. Kaleci Fazıl da birkaç hatasma rağ. 
men i•tikbalde iyi bir oyun<.'u olacağını 

iapat etmiş sayılabilir. Belki ba:ı:ı kimse
ler bilhası1a goldeki hatavnı ileri ııUrerek 
bu fikre muarız olacaklarsa da Galataııa· 
raylıların bu genci yetiştirmek için biraz 
ııabırh olmaları Inzımdır. 

Beşikta' dün eski oyunlarının yan-.ını 
dahi göstereBıeptiştir. Bunda baelı ba§Ina 
bir takım olan Hakkının, nedense dur
ıun oynaması çok lmil olm~lur. 

Siyah beya:ı:hların untrha!ı Oımaa da 
İstikbali Omitll olftn bir oyuncudıır. Be
~iktaıılılann ve belki de :?2 k~fnin en !~i 
oynıyanı da Şere! olmu~tur. 
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emleketini satmağa 
kalkışan diplomat 

\rının sabık başvekili, Rütenyayı Macaristana ilhaka 
ça lışmak için 3 milyon frank a l mış 

hiikumet ile yaptığı honlurala ~öre kendisine baronluk 
payesi ve geniş arazi verilecekmiş 

~}·ı zarfında Çekoslovakya- kurulmasını Volosine telefonla havale et
~ sırasında yeni Çek hü- mişti. 

n Rütenya ve Slo\·akya- Bunun üzerine Brody geri dönmek iste· 
~\'erilmesi rnevzuubahs ol- miş fakat baş\'ekaletten çıkarken derhal 
~ b .. 

Utün nazarlar Rütenya tevkif olunmuş ve bir iki saat zarfında 

1 :ıt kuvvetle muhtemel olan tayyare ile Praga götürülmüştü. 
Ye Çevrilmişti.. Brody, muhakemesinin Pragda yapıl-
~ Andrea Brody yirmi se- mayıp Hustta yapılmasını teklif etmişsc
~Yada bir nevi manevi sef de kabul edilmemiş. bunun üzerine Brody 

Fevkalade mahir bir ga- açlık grevine başlamıştı. 
Ocly büyük bir mim §UUr Bu meselede Prag hükumetini şüpheye 

' nıemleketinin rnuhtari-ı düşüren nokta şudur: Brody, Hütenya, 
~· çalışmı~tı. başvekili sıfatile memlekette plebisit ya-

ıa Pravda isminde ve Rü- pılmasını teklif ederken acaba bir ecnebi 
~ Yegane gazetenin sahi- devlet hesabına mr hareket ediyordu? 
tlık hayatında milletinin lktidar mevkiine gelmiş olan bu adam yok 
~mıası için tam yinni sene sa. gizli bir memur muydu? 
ıle "ek· . . 1 e. ,. ışmıştır.,. şte bu noktafar üzerinde Çek zabıtası 
t~ll'.enya halkı üzerinde çok çok derin tahkikat yapmıştır .. 
·~ır Yaratmış olan Brody Evvela bu şüpheyi teyit edecek hiçbir 

~htariyet verildiği zaman emare bulunamadı. Yirmi senedenberi hiç 
~ bütün milletin arzusile bir menfaat kaygusu olmadan, milletinin 
).~ti. tam hürriyetini temin için çırpınan bu a· 
~bir mevki kazanmış olan damın ecnebi bir nüfuzun tesiri altında 
~tinde reisicumhura veka- olduğu kabul edilemedi. 

ekili general Sirovinin ri· Ancak bu hususta herkeste derin bir 
~apılmasına karar yerilmiş şüphe vardı: Brodynin bu ani tahavvülü

..q bulundu. Bu toplantıya nü neye hamletmek icap ediyordu? 
Çekler namına, Pizo Slo· Işte bu sıralarda tahkikatın yeni bir t de Rütenler namına işti- safhası bütün hakikatleri meydana koydu: 

Prag hüktlmeti Brodynin Viyanadaki a
~enüz başladığı bir sırada partımanında araştırma yapılmasını ha

ayağa kalkmış ve herke- riciyesi vasıtasile Avusturyadan istedi. 
;:nazarları altında şu söz· Viyana nazi polisi tarafından Brodynin 

apartımanmda yapılan taharriyat çok şa
~ten milletinden olup Çek yanı dikkat neticeler verdi. Brodynin 
~·etmiş olan bütün asker- apartımanmda 3 milyon frank kıymetin

ıs oJunmalarını ve en ya- de Macar bankası havalesi bulunduğu gi
~a Rütenyada plebisit ya- bi ele geçirilen mektuplardan da onun 
~· lllilleti namına teklif e- komşu bir memleketin tesiri altında Rü
"ı! ır gün Rütenler 1918 se- tenyada plebisit yapılmasını ileri sürdüğü 
~ Uğu gibi yeniden Macaris anlaşıldı. 

1, ~dele aı-,usunda bulunur- Böylece Brodynin ilk iş olarak Macaris 

tandan 3 milyon frank aldığı sabit olduğu 
gibi, Rütenyayı Macaristana ilhak etme
ğe muvaffak olduğu takdirde kendisine 
baron payesi ile birlikte muazzam bir a
razi verileceğine dair Macar hükGrnetile 
bir konturat yapmış olduğu meydana çık
tr. 

Bu vesaik Pragda neşredilmiştir. Umu
mi kanaate göre dünya tarihinde bu de
rece büyük bir ihanete tesadüf olunma
dığı bildiriliyor. 

Brody meselesinde en ziyade calibi dik
kat olan nokta şudur: Brody bu kadar es
ki ve açık göz bir diplomat olduğu halde 
nasıl omuştu da çok mühim bir vesika o
lan konturatı, ergeç bir araştırma yapıl
ması muhtemel olan Viyanadaki apartı
mamnda bulundurmakta bir mahzur gör
memişti? Bu hususu da şöyle mülahaza 
etmek mümkündür: 

Brody, Macaristan ile konturatı imza· 
ladığı sıralarda ÇekosloYak - Alman 
~~rginliği henüz zail olmamıştı. Bu müna 
~ebetle Brody en emin yer olarak Viyana
yı intihap etmişti. Halbuki bu sıralarda 
.i\1ünih anla5ması neticesinde Siidet mm
takasmm Almanyaya ilhakı kabul edil
dikten sonra artık Almanya pek tabii o
larak Rütenyanm Macarlar tarafından 
i~mal edilmesini arzu etmez, A vrupanm 
şarkında kuvvetli bir birliğin mevcudiye· 
tinden hoşlanmazdı .. 

lşte evvela Viyanayr çok emin bir yer 
zanneden Brody bu vakalardan sonra Vi
~·anamn en emniyetsiz bir yer olabilece· 
ğini düşünmemişti. Nazi hükftmeti Brody 
nin evinde yapmış olduğu araştırma ne· 
ticesinde elde ettiği vesaiki derhal Praga 
yollamı)tır. 

Brody, Çekoslovak kanunlarına göre 
ikincikanun ayı içinde muhakeme edile
cektir. - Paris - Soir,,dan -

u 

!n~llz hafif sıklet boksörlerlnden Dav Grovley İngiliz operet tfya.trolaniıdıilt 

birisinde balet lnılarma bolts dersi '\.·cnn ek üzere angaje edllmi5tir. Resmimiz Uk 

tlcırse baslarken almmıjtır. Güzel kızlar boksör olduktan sonra kendllerinc sa-
tn')acak saygısız erl<eklcrln vay hallnel ... , 

J ~adın kıyafetinde gezen adam 
Fransada 42 yaşlarında olmasına rağ

men kadın kıyafetinde gezen ve oldukça 
gi.izel bir yüze sahip olan sarışın bir erkek 
t~vkif olunmuştur. Güzel Suzan namile 
tanınan bu erkek - kadının büyük ayak· 
larr ve kalın elleri bir otel sahibinin yüzü• 
ne çarpmış, polise ihbar etmiş ve yapılan 
tahkikat neticesinde bunun Şvendenha
mer isminde bir erkek olduğu ve bir çok 
suçlardan mahkOmiyeti bulunduğu mer· 
dana çıkmıştır. 

Fakat zabıta ilk isticvabmda hiç bir 
delil elde edemediğinden erkek - kadın 
~erbest bırakılmıştır. 

Ancak yirmi dört saat sonra hakikat 
meydana ç~ Ye bu zamana kadar da 
Suzan ismindeki erkek - kadın firar etmek 
frnkanını bulmuştur. Polisin devamlı a
raştırmalarından kurtulaımyan sabıkalı 

hırsız geçen gün Liyonda yakayı ele ver 
miştir. Suzan narnr diğer ŞvendenH~er 
hakikaten çok güzel bir erkekmiş. Yüzü-

nün ve vücucrunun ~ÇOK l<ısırn.Ian liaöın 
vücudunurı inceliğine malikmiş. 

:-. ecek hiç bir hak ve kuv-

; ~dıbnızr da ilave ederim.,, ,:-~~-----.------1111·~ııım~mıııııım~-~-lll!l .... ~~llllll!!'lmlll---~1------------------------..1 t' ~ tevkatade hayreti mucip IK o~ u O <SJ ~O~ e H A B E R ' 1 N R E S 1 M L 1 Z A B 1 T A R O M A N ! : 41 &eneral Sirovi, gerekse ._ ____________________________________________________ , _______ _,. 

~n bu teklifini hoş karşıla
;, P~~ebisit yapılmasına m~

<a böyle bir teşebbüsün btr 
· ~rşıla~mış Ye çok tehli
~~ olan Çekoslo,·akyanın 
trj ile netice verebielceğinden 
'rıe &etirilmesine maddeten 
~~.ı&rnı Brody'ye anlatmış· 
~ ~ ınuayyen bir zaman son 
,bcırınctcki ecnebi tesirler 
~~uğu takdirde - Çek 
ıı tı tensip ederse - ple· 
eteğini de ilave etmişler-

~~v· 
'!ııı~ ayağa kalkarak hislerini 
• 1~ti: 

lııa~ılerin meclisimizde söy-
1a_~ ı;oic teessüf ettim mösyö 
: anladım ki vazifenize la· 
ı.ıe'-· 4u &ılsiniz.,, 

~.CUnıdan müteessir görün-

~ri11· 
~ ız beni katiyen alakadar 
tt,,.'.ap \'ermi~. bunun üzeri
~ayağa kalkmış ve: 
~ıı lira \'ekaıeten ve teşki-

'nl!nunun 60 ıncı maddesine 
~ ııdaki Rütenya başvekil
aldınlmış olduğunu. bildi-

''lrj>'\.i ·r · d rr · • U · vazı esın en a etmış 

q.ekZerine de Andrea Brody 
kapıyı çarpıp aynl· 

lıı~l1ra Brody Pragdan der
~ttnerkezi olan Hust şehri
\"! lllakamma geldiği za-" cı-· . 
ttti·~~n başvekalet sandal-
~ gını görm .. o::t·· 
""ııa u,. u. 
l }' sındaki vak adan sonra 

eni Rüten hükU.metinin 

Tv.Qi 6 .. İNl>I vA(l~İ s,. .. ,,,,,, O&DV~ 
J./4Lb.S ~-9.ıı•voJl.DV. S/-t .011,q .ov,q~ 
~ .SEjLIU~l ıifi 'T-r/.. 91 • 

Kı%ıL tl&tu llAl/4 EvvEJ. M~ltll
.li4Rlflt lifVUllltliıZıNİİlttliıtl Am/N._ 



.. 

,, ' . 

~ ifi#;Jef-;~1h~~ ;~a~111w ·hR~;,·ak=~~i'; 
ge:;;ç .kı.iın eıi.S:.eSi11~. <f g:gzladı 

Y.: n çeriler de geri çekildiler. üzerine mi n-lacaktı? ~ • .• .çJ ._ ~ • t• rtrıp:şiım.et ebaşlıyan ce!ede· bakmca 
Evd derin 6lr &esslzHk vaı'dı. Abdilr- DUşUncclerlni 1oplıyamıyor., lxttni dö~ı ıtekrnr t.üt•le)'i ür.perdi, Oğlup.u ü.stü başı 

rahman 'Gazi işln hün'kfira altsetmt'Sl ih- nüyor, babı uyuşuyor, g&deti kanı.rıyor,- kan .it;tndc, saçlan ~lllk, göıleri dön
timaU k ~uımda ürpermişti. Bu işi he- du. « • • • " • müş, elleri ve çeneleri kilitlenmiş kaça~ 
men haltctmek, bir an evvel bir neticeye Yatak odasına girdi> Gnuln iskemlelç_r #ten,, taba~ü! etti. boynu vurulur gibi 
bağltunnk lhımdı, ama, C'\'C nasıl gire
bilirdi ve nih'lyet 

0

oğlu Abdürrahmanm 
orada plduğu dıı. :ııe malümdu? 

Kapt}I· bir kere de hiddetle kendi:!! 
wrdu ve hıı.ykırd\i 

, , ,._ Benim, Gazi Abdürrahman ! Açın. 
• BJr kafes o~ ıuıdı-ı. bir ip çe\til(li ve kapı 
aı;ıldı. Gazi bir hamlede içeri.girerek ka-

' { ' ~ ~ 
pıyr ım~adı ve henüz adımını atmadan ' .. .. ' , 
gozferi ere serilmis, saçları omuılarına 

aÖkübriüş, yan çtplak bir kızın ommuıı·ı 
"'1:ıa tlı* sohüna kmlan ,gömülmUş iıançcrt> 

taitıhp, U!dı. Gazi~ qelkl :>ıuzl~ce ölll 
gôrıfı , bhlkf y:Uziercc dü manm kendi e_ 

.. İ.ij1e canınt ceh ıuıelt\o göndermiı;ı: hiı;bi
:Hn-Oc ~ tsu%'k~aa~ ürpermeın~, hiçbirinde 
qu kndar <\chşcL'duymıımıştı. ~ 

Yavıw;a, CJiildi ve .hançeri tutnrt\k ı;ck
tJ. Ueundan.terrliz.:'l.·c pcmbu bir kan dam-

• la dpmla ~I ge,nç kızın ensesine dam• 
ladı. Ab~r\]-hqıaş Gazi- haykırdı: 

- l}lan velet ,g ne ne haltettln? 
' " "Bu 'iıay1".m , bQ;ı ,C\'in bara.b dU\'&rlnn. 

na çarparak aki lor 39.PU. o kadar.• • 
Ilır' cıihde hançilr .tulhn Gazi, merdi ... 

ı.·enlerl tİörder dörder nUıyarak yukarı 

• 
de\'riJmişti. Yatak bllyUk bir müc;ndcl ·- gör4.ü. Hrıylurdı v.c aramak değil, bura. 
nin iz1E>rini ,taşıyordu. Eğildi, .dikka.t~ aa~ bir dnk.ika daha kalsa. delireceğinden 
baktı, beyaz yastığın )ıanında bir· tutam korkarak kapı~ ı açtı ve dışan fırladı. Ge
uzun ve siyah BM gör'dil.ı :Bunh\r4t)içaııc ·niş bir 11e(Cfl aldı: • , 
ölünUn snçla;ıydı:ın~mck~lradm ,Purı.ulan - Ben ı<ic, ne garib bir adamım, d~· 
kapı ününe silı'üklenmiş vo bir şeye ic- di. .Nihayet ).ıi~ kahpe gebermiıı no ~ı-
bhl- edilmi,, yapl'll't\y.ıncn: iarka:smdan iıı. "kar? ı: ' 

1 
ufsızı:a 'öıdÜrülmüş(ti. t • r- ... ,,. ·unya'linde•bir har.b k,urdu. Palasmı çek 

Bunu Afıdürr.ıhman, bU' ftenür% U:il~- ti. Orduııuna kum~nda .etti ve böylece 
mamış ı. bir aa~la oğlaıı na!fl ~yapa'ailir- kendini pinliyerek yürU_ıiü. 
di?. ~ ~ • • , 1 - • ·ı Dalgrntlr. o ka.dar ki, nerelerden geçi. 

Gazi AbQlirrahm:ın .;Mb'e ~artµ:,-ver:ec.c- .O~l\ lJC~lcre gidiyor .bilmekııiUn yürü-
ğini ~nşırnu~ bir:;hald~ n\linalfu•l"l\ ~da- ~ordu. • •· • 
lam girip ı;ıkı)'oç, bir. girtılii c're tek'- ~--- H~y Ga:r.i ! 
rar giriyor, eJeetiloıi, 'bardnklaı;.ı k"bklu .. D\,\Niu, t.rllf ınn bakmdı. Bu 11r.s onun 
):ord11. . . ~ , •'. , > • • tanıdf~ı. ve daimi\ ah§tığı lıir ııeııti. 

• ,fi.er YQrde d~rin bir ra~ı kokq.ım. var~ı. Ve sokak. başında. Konuralpf gördil. 
Demek içmişlerdi. 'bemck Abdürrahmaiı' Ko~tu. ·kucakladı. Optli, ~a§klt)dt tekrar 

• • '15-· .,, ) • • , 
!ı;ıyordu da... sa\ııaı v~ inliyerek ~öylendi: 

Bu kara değil, habis bir ~bdürr;hman· - 'F'eUl~et. fellıket Konur! 
c;h •• Biçarc Gpi hai~tında ·bu "kadar' ic_ ' I~onuraYp ?.aten' çok dalgm bir halde 
bun olmaınış, 9u kadar perf§an Juşhle ! •ve "Jindc bir ka'!1ayla yürüyen Ça%1nin 
mlş. bu Jqıdar meyus g1ön1ntnemlşti. \fo1irdiğinq hilkmetmi§, yanına sokulma· 

S.İJlldi ne );aP.a bilirdi! ·A.lSdUrrfthinah a.: mlŞti. · " • 
tıcı1ı ,Sary~GOk. seviyoN:ıtt:·belkf ken~i - • ~ir 1tainlede Guinin bileğini yakaladı 
sinden ,de çok;. öe'ı'i cnnlndan. tıa •çök. ' <·e·~rÇRgı İi.la.rak süratle. koynuna soktu: 

o· f 
- 29 - Naklede ~dul 

Dışarda "Güllü kö§lc,. civarına bü- - Şimdi M 22 i?~e'~! 
yük bir kalabalık toplanmıştı. Kimisi sınız. 103 numarall_ı-lilldl""' 
iSkemle getirmiş, rahatça otunnuıtu. Gözlerini dUrbUn r;-~ 'I' 
Bazı açık gfü•Jer en iyi yerleri ~gal e· pl§tırsın. Tamam ... ~-P!ıf.· 
diyorlar. sonra meraklılara kiraya dl. Levlye 14, eı:t~ı:11~ 
veriyorlardı. }.fa&mafih bir ey gören Emirltr biribırını Z 
yoktu. Biribirinin zıddı rnütalealar Makinenin önünde t y 
biribirlnl takip etmekteydi: limler hayat hattınl1' 

- Jan Dliran mı? Delinin biri! me&ini cörUyorlard1• ~~: 
- Dünyanın şimdiye kadar tanıdı· Jan yeni bir ernlt . .MI 

ğı alim ve muhterilerin en bUy1lğU! - Foto. ıı r 
..... Onun sayesinde beşeriyet yeni Komisyon azasınd• j 

bir devre girecek. camı yerine JtoydU· ,ııı fi" 
- Billkiı:ı? Beşeriyet için feliketi - Deklln§Öre bll " 

mucib bir keşif ... Hakikaten "ölümü işaretlidir. ~ 

haber veren makine,, keffedilmişse Muayene edilen • I 
dünya müthiş bir anarşl devresine - Bitti mi? '9~ 
girec~ktir. Bizi ancak ~-annın ne ola- Ellerini çözdüler· 
cağını bilmemek kurtarmaktaydı. türdUler. ~'' t 
Herkes mukadderatını öğrenince or - Karanlık odada ~ 
tada ne kanun, ne de ahllki prensip bbından fki profe 
kalır. İnsanlar, hayvanlar gibi ıevki· camı banyo ediyordıl~ 
tabiileriyle hareket ederler. Komisyon reisi ~:·~• 

Kalabalık gittik~e çoğaldığı için so· fakUlteal dekanına ,ttllj 
kaktaki polis kordonunu takviye et • - Süjeyi muaytnj, 11""' 
mek icab etti. Yeniden polisler geldi. - Evet; üç arJcad oııı! 

Gece olmuştu ve llimler elin Jan - Sizinle konu~tu 
Düran'ın laboratuvanndaydılar. - Hayır. ,,dit• ~ 

Saat yirmi ikiye doğru emniyeti u- - Kanaatiniz n b'tlf 

i ' kt'ı, ·hl~ blıinediği, hiç görmediği evin 
lıer-todasmı açıp kapadı, araar, tarntlı, 
değil bir insan, bir kMlye bile ra.s)ama· 

Halbuki Gazi d~a "Sarj.:asi~a 'So'yrnıı.mış- .. • z_ ~e .. ôıltyorııun, diye haykırdı. Delir_ 
mumiye erkaıundan biri geldi. Baz1 - Son derece 11Jı:;i1 
emirler verdi. Polisler Na.nsuti llOka- Sağla.m bir bUnye· ~~·"' r: 
ğındaki ahali)i dağıttılar. Gazeteci • yak. Potolojik bir ıP'~<i " . 

dL " 

13 ı dakikada :Abdürrahman Gazi, çok 
. s · ği, b9~ün hıryatırı.ı ve ömrünü bağ. 

" hS'ı biricik evlAdi i}{ıını A bdürrahmanı 
bı~ıı. di§foriyl c~acak, onun şerefli ta
nı.ini lekelemekte devamının önüne ge-

' ~cce"ktt , · .,. • • • ..., • • ''' • 
llu Hançer Ga:z.Inlri ha.nçeriydi. Q, bunu 

A'ydos zaferinde ·ve biz;At ky.mandıının 
b"lind<'n nlm!:ilI. Ona e\•lendiği zaman i
ade etmek istemiş, falint, k'ayınpeueri 
Aydos mildafif kumandan o hançeri ebedi 
bir hntJrn olarnk vP.nnişti. lşte, kızın gü· 
zel ve yuvarlak omuzu üzerinden çıkar. 
dığr hançer buydu. 

Çnun d !~ıı. ~!~ ucunda kınında asılı 
duran bu 1iançcr1 oğlundan başka kim a
Jnbilirdi, o baldo bu genç kızı oğlundan 

.ı. ' ' • 1 oaska kim oldUre'Qılu:di '! 
• ' .1 \ it" .. .. 

Ama, imoi. lıu va:r.iyet karşısında cani-

· tı. O-da onu se)iyôrau!' AlJdütra"lidiıiııı~da ' Clrn ~fu'f~ "' . . 
BCTmiyo rdeğil~i .... , f-B1tat, ~7eniç°ellSi ;oir -·Bir' hançerle' halk arasİnda

0 

gUur olur 
~'Umrukhı; göiündeb mahrum' eden oğl6n- • mu litt r ., 
dan "zaten 'biraz stt\u myrılmıŞtf, ştini1f · ı-te-vi~ 1elılfet' dedilin nedri ! 

. de- P1JUh bir !ka.til 'oıciu!&nu götün~ ·tıas. · ~ ~1\iı\nfrriıiımap Uazr, ~endine getir gibi 
bUtUn ... tüyterı prpe~f§ti.~ 1!~ ıi:Uff mı~·- eıY~uŞ. lt!t{ftle bafma . bakmıı, sarığını 
ı:Ii :n1; . . . - ,.., 1 • ~ ' • · • tıtfzetlmlf'"c ılrkadaımıın koluna ıire • 

,,Jb2\; b~ :valCll:İ h.lio.lfiıpM•~; > .:...ıo " •' a 
ti. llilnkii.r ne llemiıtti. ''bil"""dMıii ~Rir , ... ~~ı:ıyıt. ~cırı.is'ti. Zihnim 4 :iıeri§an 
bey görürsç kısnsa ·~lsa~ı~ "'IY.&!rl·'bi'.t •tir tW· ide:- • 
nayeti affctmi~ccek ve oğlunun kellesi- - Söyle pu hançcr'11edir, onun Uzcrin-
ni beller JCcndl bl~ vumşta, JJS\lr&ıcl\.ktıf. . .'t<lfj. k!n var, biriQi ıni öldürdün? 

YA Cazinfit ıne}Illekette]si . şöhre\i rıe . - HayJı\ ama, ~:ı.:et .. 
olacaktı? Bir lC'atil b~bası oİmak ~<: liq : Konuralp, bir şc;· anlamamıştı. Hem 
mekti? ' • . .' .•.. h~):ı~ }lem p;:ct nc.cle.mekti? Velevki bi

Hele fiU sıraiıa, 'hele' hünkarı~- biİ' ~: 'risini dahi öldU.f?1!U§.Qlsa, Gazi jçin bu ye
vaşa hazırlandığı bu ~ll!anda, hele Ç~n- ı ni bir İf! ~eğildi ki bu .kadar periQan ol
darlı Knr.a llatil gibl!erin de iş ba§ma sun bu kaıla.r kendinden geçsin. 
g~çtll~leri §U tarihte lekelem~ek ne Jie- - Söyle, dc.ôi, ~'bdilrra..bman nedir " ... , .. ~.,. , 
mektı? · hı\disc ? 

Bi.İtün muvaffak'ıy'etıi ~ömrü pcr(şan o'· - Oğlum bir kadın öldilrdü Konur! 
lacak, şerefi ayaklar altına dökülecek, - Nasıl, Kara Abdürrahman? 
mahvolacaktı. -r- Beli! -

Ga:r.i bir kenara oturmuş, yapılacak ~i - Ama o daha bir bıçak tutamıyacak 
düşünüyordu. Bir aralık içcrdekllerin ne. ya ta Jıc Gazi! · 

reden sa\uştuklarını öğrenmek istedi. - Evet, ama, öldürdü işte! 

Akla en muvafık g~le!l no~,ta, oğll!j~e ~ı:- - ?-.'ez-eden bildin! 
kadaşlarmın cinayeti irtikaptan ııonra o- .-.Hançen\en J{onur, bu hanç•r benim· 
radan bir yerden sa..,ışı:tıuş olmaları ihti_ dir ve baş ucumda durur. Ondan bqta 

.. •ot: .. • " • 

mallydi. ~ kim alnbillr ki 1 

ler bile ''Güllü kö~k" cinnndan uzak· - Sizinle berabet' ;!ol 
Jaştırıldı. eden arkadaşlar da. ' 
• Bu haıırlıklar olunca bir tabi kö- mi? )lt-'...d 
şebaşında durdu. İçinden çıkan üç ki· - Evet; bir istisJ1' tın:. 
;,i çıkmaz sokağa saptılar.. f eaörü Tuamotu S-~ o141ır: 

-.Laboratuvann yanındaki nlonda bir şekilde bilyUınUf -
tıb proieaörlerinden dördü, gelen üç aındadır. "IS"~ 
ki§.iden birini sessizce muayene etti- Komisyon reisi 'f~~ 
ler. o da hiç ses çıkarmıyor. alimleri nin beynelmilel şlSb 
müetehziyane süzmekle iktifa ederek biri olan Japon P~~ 
istediklerini yapıyordu. - Bu amanın. tıf1it ~ 

Laboratuvara onu yalnızca b1nitı- rinde bir tesiri ol• ~ 
lar. Kapının önünde durakladı. Maki· - Hayır. kat'i~ 
neye büyük bir merak!& bakb. Oıon Reis cevab verıP 1 
kokan ha\'ayı kokladı. tavırla li.boratu\-a~.&· 

Komisyon reisi Jan Dürana hitab kan dolatmağa bar- ~ 
etti: nm öı:ıUnde durdu~~ 

- Bu son tecrübenin herhangi bir - Doktor Jan .. _,,.-..il 
şüpheye mahal bırakmıyacak derece- rübe sonuncudur. :S ıs'. -
de kat'i olma~J için sizin hiç İ§C kang- yonun muhtere~ r# 
mamanı?. lazım. hakkında. kat't bır d~' 

- Kabul! yeg!ne tecrübe de b~ 
:Makineden uzakta bir koltuğa otur· Tecrübeye baştanı 'ı4 

du. Bir cigara yaktı. Gelen adam ma· duğu koltuktan hli~ 
kinenin önüne oturunca kumandalara genç doktorun g<Sıl ~ 
ba§ladı: ra.k devam etti: ~" 

- Bileklerini kayıgla.rla bağlayı· - Komisyon istr;.~ 

, , ""'' ,, ~ 

Gaı:i, aşağıya inai ve 'vana ~'llvav mo-
• ~i ~endi eliyle adalçte' teslim etmek la-

+.. t,l.\. -:: t • ı_ 
zıq>geliyordu. x 6ksa bu cınaycti x~ndi 

nız. Elleri levhanın üzerine gelsin. 1 onun buraya. geteed" ~.ti 
Relıı biraz sonra cevab verdi: Ben getirttim. ~ 
- Oldu. .. 

' .,,, 

; . . 

' \ t - <'!!J·_ıv .. J<: .... 'Immllr.E ROM·, wn•••~ 
• Hevesin1 ~1tılacak yerde bilfilcis, 1içimde, bana ders ,·crmeğe kal· 

kan..bu meçhiıl ressamı .malrcup etrneı<. kendisinin dengi olduğumtı 
i~bat etmek için büyük bir hırs uyanm~-tr. .. Belki de, bu hfıdise, •iti· '"' 
rurumu kamçıiamak suretile,1daha rnu\'affakiyetli bir eser vücuda 

·-- ~ lerimin doğrulı$ına ~hittir. Güllü nine de epe1, t' 

gt1tİl'meme beb olacaktı ... " • 
ıYalruz bir ş~· aınımı' sıkıyon "G,, herhalde, benim bunca araş- . • .. ~. 

tırinhlanmı, dola~alanmı gömıüş!ii ... Bütün bunlara rağmen, rn· • - " - • · 
'rli •'kendi,. fikirle~ini ltalrui.ıettiği'mi ·cıe görecek ... Belki. giıleıt~i ..... f' ' • .... , Y~eıi: odamı9a. civar 'Köyİer{:len alış ve.rişe gelmiş birkaç yaşlı 
yerden, bana kıs Jn giılecek .• yahut <la, '!:teklifini,. reddetmedi~ii\!; ,.: .. 1-!ö}ıtü"\ardı. Klrı§ık. olmakla beraber.keskin çizgileri bulunan yüzle-
sanati ımiınde borun eğdiğimi görerek, böbürlenccekti... r ince Sıllanf ,,e kÜvvet okun'ü)·ordu. Keyifljydiler. Başbaşa vermiş· 

Gözlerimle mutemadiyen trliCımı araştırıyorum: fakat boşuna.. Jer bir \\indan çiıbuklanhı tüttüniyorlar, bir yandan da hararetli 
vaı.;a. bir insanın gızlenebileceği bir ço-k çalı, atraç " taş yıJ;.rınlan • " haratttirıkonuşuyorlardı. Bun1arı1?/~ini yapmağı aklıma koydum. 
, ar; fakat burada 'etl•ufak bir kınııldamş1derin sizlik içinde, der- HernaTde ~ ho!; Olacak~. F~kat ş~mdilik bunları bırakıp Güllü ni· 
hal ulağa çaJ'P'lctlk bir &ürültü'l3ksdniemesi imkan ız ... Halbbh.;~-·"' ııt.•Ye ool'Ktilm: 
çıt bıle-yok:.~Oyfe biır se iılik ki, adeta· kelebeklerin, kanat çırpur ~ ~""~VE~ Gi\llii.I\4ıc de:d4n,..na ıl oluyor da, şimdiye kadar bana te· 
,ti1anru, kır 9i9"1<lerini1'l Üllerine kon~lannı bile işiteceğimi sanı~'d'- 4't pec!cl;L.ççmavın.11inayetinde~ulunan·harabeden hiç bahsetmedin? 
rum .• 7{almz, kuşların cJvıltısım, anla.ın uğultusu. bazan bu silke'- '"" , 
neti ~ırtarakı, kulakta, birkaç misli büyü:tülmii5 gibi akisler uyandı- -- Ha! "pas_aköşkü,;' harab~~nden mi bahsediyorsun? Oraya 
rıror;-sc:mra gtnedCPin bir es~i;,dik ortalığı kaplıyor. • '~~ • "'· gfttitr dciiıeıt.l"Otır, oğlurtl, giaip mutfağa bir bakayım. gele)'İnl de 

Benden başka burada hiçbir insanın bulunmadığına eminim... konuşuruz.~.' • ~ 
~ l • _._,. 9"' 'f r • ~ l I • 

a ıuzım.,. '· _ ~~. )'ıf.x. Güllü oin~! &idin isinizi görün. Acelem yok .. 
Tamamile yalnız! ' 

Evet, ben yokken bura) a gelmi:. t>1an yabancı, ~imdi ı;ok uzaklar- ~;Pekl.."şimdi gelirim.! 
,.., ...... ~ '"' .. . 

da olmalı... ~ • · • ~· · . ... Pcı~ -;a~ar~ .. sözü üzer\ne,\\öylü dayılar:ın kulak kabartuklannı ' 
~· ... • • • ' ı . ~ ' ..,,., 

~örmü§tWl\ Şipıdi,,,meraJda ~ bqkıyorlardı. Güllü nine odadan 
ı;ıka~ çılgı:ıaz.t .i&1erinden cl\ya~}J ,görüneni !µna dönerek: 

• .,Dört saat durmadan ~lıstım. \te-.bu m\iddet zarfında, en küçük 
lııtr prtırdı, en hafil biı: iı1san· gölgesi bile, duymadım \e görmedim. 

.... , L. n haôeri benden'ar: ~fil<aniı, dedi; istediğin ne ise sana söy· 
~ ... ,. 'teft'vere)'İil1! Çünkil o, p~~ 1föşktinun hik~ye~nf • benden iyi bilen 

BYrada bir çöl ıssızlığı \'e sükuneti Yaf. 
ı-• f 1""' ,·~.. •. . .. -

.J!>ün aky.ım cmcktev GüUÜ nintti~cmuştum. • -r : •... ~,,;, ')'t>h.'"ttl\': 'lf em, t1tftılar da (yanındaki arkada~rarını gösteriyordu). söz· 

kulak asma ... Sen bt-ni.m dediğime bak... /ı 
Adamcağııın böyle, içinden ;elen bir arıu _il~~ı 

m~e kalkmaSI çok ho~uma gitmi~ti. Bence, bı! fJ• ~ 
dinlemek daha iyidir. ~ünkü erkek, ne kadar ol ıl 
balat.ıh konuşamaz, gulınk: ·r>' ttP 

- PekAll, dedim, sizi dinli)·orum. .. Y.alnıı. bl~ (I" 
yememe müsaade eder misiniz? Zira, açık ha'" ~' 
cak, müthiş iştiham açıldı .. Karnım ıil çalıyor.! ·eJl ı',P! 

--. Hakkın var, delikanlı .. Senin yaşında 11' ~ ~ ,1 
bir k"lUU yerdim .• Neyse .. Afiyeti~ yemeğini ye,&d• ~ ~ 
na Yer. Bir ıa.manlar, o senin gördüğün yerde. gı~ ~· 
'ardı. Çam ağaçlarının ortasında yapılmış kale~ 'fJ' 1 
fa ray! Sultan Süleymanın lı.."\ldretli vezirlerindetl ,l ~ 
de yaralanıp sakat kaldıktan sonra, doğduğu 'Yer.)~· 
mi~, burada k~e.gib~ sağla~, ~ükcmmel blr_k~ ~~ti~ 
fma ağaçlar dıktımuş. Omrunun sonuna kad 9!tlv~ 
Civarda bir de büyük çiftlik kurmuş, bugün bıl ~~~ 
köy meydana çıkrnıştıt. (Vezirkör) derler;bU'!>O, 
Kö~ün son sahipleri de işte bu ünlü veıirin ~bi ~ol 
sin sevgilerini, saygılarını kazanmış. hayır safl1efl~ 
felek onlara yar olmadı .. Bir gece- umumi har~j .. ~ 
rıasıl oldu bilinmtı, birdenbire yanıp kül ol~,·~" 
bu kadar sağlam bir yapının nasıl olup da bır ....t f': ' 
h,;msenin aklı ermedi. Bu işte alda u~ıyacak ~; ıf. 
re d~ünün: Kaya gibi bir binada ya{liın çıkı) ; 6. 
kolmaymcaya kadar yanıyor .. Bu olur iş ıni? il ol 

~u h~susta kati bir fikrim olmaciıimdan, 1 I ~ 
tasdık ettım: \ ıotı 
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Beklenmedik bir netice 
Yazan: Leonid Lenç 
Mo.rfa Petrovna', bulvarda maden su 

ları ve gazoz satan Yego~kinin karısı 
idi. Morfa, kalın seıiyle konuşur, yaz, 
kıt koyu turuncu renkte empermeabl 
giyer ve oda komşusu doktor Elcna 
Kandartyevnayı hiç sevmezdi. 

Morfamn, doktor Elenayı sevmeyişi
nin ba!lıc~ flebebi, Elenanın tuhaf ser
levhalı kalın kitaplar okuması, edasının 
daima temiz; temiz kokması, ve nihayet 
"kendine lüzumundan fazla kıymet 

vermesi,, inden ileri geliyordu. 
Morfa Petrovna, Elenaya, kimbilir 

nereden öğrendiği "kokmuş münev
ver,. adım taknu§tı. 

Morfa Petrovna fırut buldukça Ele
nayı apartımanın diğ"cr kiracılarına çe. 
kiıtirirdi: 

- Aman efendim, derdi, o ne kok
m.ut münevverdir, bilmeniniz ! tki sa
attenberidir, banyoya kapanmıı oturu
ycr .• Halbuki ben çamaıır için ııra bek. 
liyorum .• Dün akşam bulvarda, kocamın 
dükkanı önünde maden cuyu içiyor
dum; birde baktım "kokmuı münev. 
ver,, kolunda bir herif, güel oynaya 'e 
liyor •. Dudaklarını da öyle bir boyamı! 
ki, sormayın! .• Yanındaki herif 'kimbilir 
neyin nesidir?. 

Morfa Petrovnanın en büyük emeli, 
doktcr Elenanın odasını ele geçirmek 
ve oraya kendi yeğeni Nükrayı yerle§. 
tirmekti .• Morfa Petrovna bu meıeleyi 
zihninde o kadar 'kuruyordu ki, niha
yet bu na ait rüyalar bile rörmef e baı 
lıclt: Gafil avlanan Elenayı bilmem na. 
111 bir suçtan ötürü mahkemeye veri. 
yorlar .• Şahit olarak ta Morfa Petrov
nıyı çığnyorlır. Morfa, tahadet par. 
ınafiyle Elenayı göstererek: 

- Bay h!kim, diyor, bu kadın, dün
yanın en sararh bir mahlO.kudur. Bu
n\ll\ nrarlı bir insan <:lduğ'unu ilk defa 
ben anladım, ilh .... 

Hikim, tabidirt bu ıözlerini pek be
ğeniyor: 

- Meni Morla Petrovna, diyor, 
mahkeme, karannı ,,erirken, aiıin de 
phadetinizi nazan itibara alacaktır. 

Muahekeme heyeti 'karara çekiliyor .• 
Ufak bir fasıladan sonra karar okunu 
yor: Mahkeme, doktor Elenanrn mah
kumiyetine, ve Elenaya aid odanm d.a 
Modaya verilmesine karar veriyor. 

Fakat, hayattaki hidiııeler M.crfa 
Petrovnanın rüyasına pek benzemiyor. 
du. Doktor Elen şeytan gibi 'kurnaz bir 
kadındı .• Binaenaleyh gafil avlanmıyor; 
mahlrOmiyetini mucip olacak herhangi 
bir İf itlemekten nkmabiliyordu. Suç iş 
lemek şöyle dunun, vuifeainde göster. 
diği büyük dikkatlerden dolayı müka
fat üttüne müklfat alıyordu. Hattl 
"Do'ktor,, gazetesi, Elenanın iJlerinden 
bahıeden takdirkSr bir de makale neı
retti. Bu hal, Morfa Petr.cvnayı büıbü
tün ~inirlendiriyordu. 

Fakat bir def atında Elcna nasılu ga.. 
fil avlandı. 

~akınız bu naul oldu: 
Bir pn M orfanın, Elenanm oturduk· 

lan apartımana, yorgun yüı-lü, uykulu 
gözlü genç bir adam geldi. Cebinden 
bir Jı:iğıt çıkararak. bu apartmıan .._ 
kinlerine .zehirli gazlar hakkında bir 
ıeri konferans vermek üzere cönderildi. 
ğini bildirdi, 

Morfa ıbeı dakika içinde bütün daire. 
leri dola1tı .• Bu arada Elenaya da uğ
radı: 

Bu a qam dera var, dedi. Bulun 
h'!.ak mecburtdir, ha! .• 

Elena: 
- Aksi gibi benim bu akpm itim 

var, diye cevap verdi. Ben bu akpm 
bulunamıyacağ"ım .. Bitirmek mecburi
yetinde olduğum bir kitap var .• 

- Derste bulunnuyanlan kara liste. 
ye yaracağız, haberiniz olıun ! .. 

Karalisteye ıeçmekten kcrktuğu için 
mi, yolcaa .zehirli gazlar hak'kmdaki 
konf eranaı enteresan bulduğu i~in mi 
dir, nedir, Elen& aputımanın lııonferanı 
salonuna ilk gelenlerden biri oldu • 

Yorgun yüzlü delikanlr, mutad oldu
ğu üzere, önündeki piı bardaktan bir 
yudum su içti .. öksürdü ve denine bat-
ladı: - • ·· -

• 

. Çeviren: Ferah . Ferruh 
- Gazlar ve yahut harpte kuUanz. 

lan zehirleyici cisimler, bilhUI.& iN&n. 
lann elbiıelerine tcıir eder; bu ua4a 
dahilt uzu.-larda da tahrib•t y.,n. 
lir. 

Doktor Elena bu aöı:le.ri itidir ifit. 
mez • M.crfa Petrovna bunu sarahatle 
görmüştü-küstahça. bir ıüliiFe ıüldü 
ve yerinden kalkarak ıılondlln çrktı, 

Bütün bu hareketleri dikkatle takip 
eden Morfa Petrovna fevkalid~ u.;in.. 
di ve i~inden: .. Dur bakalım, timdi en
selendin~ diye söylendi. Senin bu U:. 
§amki vaziyetin hakkında ıazdeye. bir 
fıkra yazayım da ıör !.,, 

Morfa Petronva, Elena ha.klunda ı•· 
ıeteye yuacafı frlcrayı zihninde tasar. 
layarak üç ıün, ldeta bir ta.rhot ,ı"bi 

dolaıtı: nihayet taHrladıfı f ıkrafı Jca. 
leme aldı.. Ftkruının aede't'haım "bir 
küstah,, koydu. Fıkra töyle )'Ullı1dı: 

'' Apartnnınmuz~ Elena Hınindı bir 
'kadın var. Bu kUıtah kan. tim•nk •e 
edepsizce gülütleriyle nlıirli p.Elar 
hakkındaki dersleri inkıtaa upratmak
tadır. Apartımanımız ulrinleri, bu kok 
muı menevverin, diferlerine müe.Hit' 
bir ibret dersi olmak iizere f evltaıtde 
mahkemeye ıevkini iıtemektedir ... 

Morfa, uzun zaman ~lladıf! bir I• 

vı nihayet eline ıeçiren bir &'fı:mm ıe~ 
vinciyle, guete idarehanetinin ı•q 

merdivenlerinden yukarı tırmandı. 
Kendi kendine: "Eh yavrum, artık 

bu defa elimden kurtulamutlft ! . ., di.'t 
söyleniyor, diğer taraftan da, Etenadan 
boıalacak odaya Nükranm qyalumı 

nasd yerlettireceğini ıihnen taıarhyor
du. 

Bir uat ıonra iıe, canı 11klhm1ı •~a.. 
tı asık, gayet peıriıan bir halde ..ııte 
dönilyordu. Adeta, biru öneelri mtirra .. 
'kagıya devam ediyormuı sibi ktttdi 
kendine ıöyleniyordu: 

- Korumak lbımmıt ! Ne de ..... 
fikir r.. Beni korumak lbtm 4eitl mi?. 
Kadın piı kolonya kekulariyle beni ae4 
rede iıe tıkayacak .• Tıbit hayle diy•· 
cekler. Günkü kendileri de onan (ibi 
kokmuı münen-er .• 

O alrpm, zehir!i ıazlar hakkmdalti 
ikinci konferantı dinlemek üzere, apar .. 
tıman sakinleri gene '.konfetan• 11lmına 
çağrıldılar. 

Morf a Pctrovna, kocaman k.rrmırı 

••l!S '* o 

112 
..,. 
dedi. 

o ' 

, :takıla Brino bojuk iıir Mek 
cevap verdi; 

- Ent mouen~t, enılu 
de ıelrnittim. 

- Nereye aidtt bu yolr. ;, 
- Piyav derbendluinı 7 .... 

-22-
p IYAV DERBENDLl~I 
Derbındlere . 1-.14ildlri .... 

mın ıtlanndan indiler. •,uı 
bir çam aiaeıaa beflıwM• 
•onra benbercı ilcrlefilcr. I•· 
kala Brino muttmadi,.a •talr 
dinliyordu. Bir arahk: 

- Buralın pek nlıti ,..._.. 
İçimde ldetl. bit alru Tar, ft• 
di. 

ı - Ne lı:orku.u .• >u ô ....... 
din pclc mepur oldufııft iti· 
~irdim .. A tlarıar ._ a!•IJ· 
mı~ ıenıin. de boa lMır•JJ wi .. 
yaret etınek aumund& olftp
nu ı~ylemiıtir. Dofroıull\l ~ 
terıen ıörınek iatiyord-. ha .. 
bet oldu.. 

- Belki mqiumlur. JrU.t 
ben burada ıannolund ........ 
çok bir teblilre , .... ....,.,.._ 

, - Tuhai teY· .He 19'1itıMli 
ofabilir. Bdki ,aaJııt Wr .a. 
atarak bir UÇUl'\HnA ,.,..., •• 

mak? Ha w,!e Wr "" •·? .. 
Fakat at1anmıs, Whla ._..lt .. 
rini dailarda c-sinnit ciMtee.
~lir unutma t .. • 

1 o 

----tiiı1t.M14fitw.
.. ,1r ... 

-oW.1 x. •Wıilit? a.ı. 
-~-.. . .. -taMıa 
diifmemW.. IMllcj•••t • _._.. ........ aı.ı ..... 
ÇA'Wt ........... : 
. - ......... . .. ..... ,. 
ll!'A~ 's'hrhfma 1ıbl.. 
~'?ı. 

-~ .. ,.~ .. 
ı"dtft •• 

- .... t, •••• ,.,.. ~ 

Wt..a• .... ·:-.... · 
ctır .... itiaml' . • ,.. 
i'-i,..~ .. 

- Rac\crw: ... '?'. ~ 
-~~..._. Kll\M .. ~ .......... 
----'lııitlıaWl 'lr: M;. ... ...,... ........ ..... 

ı.w .... _..r •••· 
··"· w .. .-. .~, .....,o'r ,... '""° ... .... ... . ......... : 

- . Mi --•eti'-•• 
.. , n'ır .. 

...... ı ... et~ ~ 
ı.w..- ....... ~-•. °"''""" ...... ,_ .. 
~~~ .......... : ' _ .... ..,. .... 

- -.W. il ı V '1 ar -. 
... w 1 t ~ •• ; !1~~ 

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

...,. hundaft ION'lki kwı ~ 
ta tb8 ~ ftrliJllC)alıda ~ 
tir. t.. •lhim dtaJanıılılllt biri .. 
fllllar: 

•a1t •••• tıııirıı.,-ı. ıaı .ı. .._... 
m.iu ••drıM İ•Y« inMri11 ldll. f•iıtı. 
itırell "olt4"Jli• RM~ı,_ ihVI '"" 
,.,,.,. ~M •1'1 111 ...,..,.., lııit' t-fi 

at iZ 41# h z a S & LA 1 '& AP 

yerden aldıfr bir ..... , Olal& 
hn-tti1ı• '"'ı.ttt. ati,.ta .. p 

bet Rtk...ıi. llliaci ... ftf
latmak huc ııwtıBd• .. Wt ... 
taıta aolaı\ '~ 

Çeca.jv -~ ,~. 
ldt. Tekıa ı.a1'ımaft ffM &ı••· 
l'll'll prJIU" ..... tibi w .. 
ctera Alladı.. Di)tOatJa'6l .•. 
Bu sefil p.pbu ai.aı aN4ıir
_...u._? .,.._.. ...... ~ 
clqüfti , .... &.. çeceı. ,. .. 
re bıraktı: 

- Ha,.a \lliltaiı W lle;-
auut Wi.. 

Çocukknft '-•P.Iİ M btılMt .. 
Jırdı •• thtiya~ ı~ Wr a.fes 
a..ttmttt°' v.....n m. tısn 
len ım1.ordu. s.-ı.ıc.a~
ıv iubet ettir~ ~ ..• 
•.ı.nWJük ~~ ... 

WiJft Wı: alteaa1a aa lilln· 
1ordu ~ 

lil\.J tırada. 1al\lU.tU Dift ~
tapttı.. :aot:Ua tidrhet'tc 
'ord~: 

- llu delifi "9.i'I« eıııew
ıt1ı1d • 

1 ··-~ia1Ni: 
-Nı.wai? . 
Hel'il n._, ••ec•k 'JeNe; 

~mtojiyle lt.tiylt'r, ıt.ı.nm 

tJib&UKt ftllti C..«JMlinl __.. .. 
_.. iMn Kw4t tıiı' r.rıuit 

ii81itti. Diltlri tittMli. _., 
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Ankarad.!J.ki maç 
_... Ba~tara/a ·g uncu't1i• f 

aldan inkip! edeıa blr hUcumumuıdaJ 
GUndihe geçti. Ji'akat beynelmilel 

men kalecisi ,yaklarına yatarak topu 
• Her ikisi de yuvarlandılar. 
ine Gündüzün bir hücumunu Romen 
favlle durdurdular. Hakem penaltı 

il, Romenler itiraz ettiler, kafile re. 
rl sabaya girdi, fakat Hakem karannı 
iftlrmedi. 
~ uncu dakikada Ali Rizanın çektiği 

altı sağ zaviyeden Ankaralılara ilk 
l kazandırdı. Ankara (1) - BilkrelJ (O) 

omenler de, Ankaralılar da çok güzel 
ımılar yapıyorlar. Romen santrforu 
tJd ve ıol açıklan Popesko çok tehli. 

yuncular. ı.ıaamafih Ankara müda· 
~da Nuri, Ali Riza ve Haıan tehli
iri atlatıyorlar. 
llcum hattımızın ııol tarafı fena de
Sağ açık Aİi kötü bir oyun oynuyor. 
dtlz neticeye varamıyor. Saha çamur
Iduğu için top kontrolu mU3kilJ ..• 
omenler 40 ıncı dakikada ortadan 
favl kazandılar, top sola geçti, ıol i
tUtü direğe çarptı, geri gelen topu 
ıen muhacimlerl Ankara kalesine sok 

JUD l • l berabere 
omenler hulandr, bizimkilerse durdu. 
acl haftaymm ıon dakikalan Romen
~ hlki.miyeU altında geçtJ. Aleyhimi· 
>lr !avı atılırken birinci haftayın bit-

'\fÜlci hafta~'Dlda Ankara takımında u
.~ tadlllt yapılmıttı. Sağ açık Ali ile 
m muhacim GUndib çıktı. Sol açık 
~ sağ açıia, onun yerine de Zeki, 
ku muhacim mevltiine de Habib Jir· 
)yuna bizimkiler bUyUk bir hızla ba3-

lar. Haıim ile Habib tehlikeli hUcum

•111""',.PIYorlar. Fakat ıoldaıı inqaf eden 
•~Bll:O:men hUcumunda top Santrfor Brat

ıeçti. Bratkinln ıiltUnil Necdet tut· 
da elinden kaçırdı. Böylece sekl

i dakikada Romenler ikinci gollerini 
MHtıu:andılar. Ankara muhteliU biraz 

.andı, faka ~menler çok ııkı oyna
bqladılar. Maamafib geride Nuri 

hl hilcumlan canla bqla kesiyor. 
enler Ust llıte hUcumlar yaptyor

ecdet Lld kere Romen muhaclmlerf
ayatma yatarak eollere mlni oldu. 

Üst üstp ~fos~• ~andık, fakat neti
ce alam)dlk. 

Oyunıt:l .-,ıu111& Qll; 9akita vat. Romen 
kalecisi )'ltllrri? ~rak. tehlikeleri be~ 
tara! ediyor. Bir muhacimlerini geri al
dılar. dört haf oynuyorlar. Topu sağa 

ıola atıp nkit kazanmağa çaltfıyorlar. 
Bizimkiler yava?Jladr. Ve Romenlerin 

neticesiz hücumlarıyla oyun sona erdiği 
zaman Bükret muhtelit! 2-1 Ankara 
muhtelitine galib vaziyette aahayı ter • 
ketti. 

Nuıl oynadılar 
Romenler r;alib gelmelerine raiızıen 

fevkallde bir oyun gösterdiler denemez. 
Havadan daha güzel oynuyorlar. Kaleci
leri fena değil. En tehJikeli oyunculan 
merkez muhacimleri. Hilcumlannı daha 
ziyade ıoldan yapıyorlar. Miıaftrlerimi
zln bir kusuru hakeme itiru etmeleridir. 

Ankara muhtelitl mUdafaaıı fena de
ğil. Bilhassa Nurinln kafa11 her yere ye· 
ti§iyor. Hücum hattında Hqim ve birinci 
devrede Hamdi fena oynamadı. Maama
fih hat itibariyle mUeulr bir oyun çıka
ramadılar. 

Misafirlerin yapacafı diğer malar 
Ankara muhtelitinl yenen Bilkrq muh

teliti salı ve perıembe ıünlerl ıehrimiz. 
de iki maç yapacaktır ve sonra kinnunu
aani batında Yunan milli takımıyla iki 
maç yapmak Uzere Pireye hareket ede
cektir. 

Gayrif edereler 
arasındaki maç 

w- Boıtarlfs 8 inadı 
gob, Pan~, Arte'1r - Swdar, Nnkr, Şa
,·al'f, \'elaa.b, Dlran. 

Kurtulut: Strato • Yataf, Erek • lan, 
Putyoa, Drago .. Mgyo, Polyemdls., 'Ia
na,, .Po)Jenl& il, ManoL 

llk dakikalardan itibaren Kurtuluş mu· 
avin hattının gihel oyunu ile Şi§liYi taz
yik ediyor. 

Tanaş Ust üate ild gollük pozisyona 
girdi. Fakat gerek kendisinin tutuklu • 
iu ve gerekae Vlbtardinin fedaki.rane 
müdah'1.lesl neüceıinde kazandığı bu fır
aatlan bir neticeye isal edemedi. Ha. 
kem de bu arada sahanın orta yerinden 
geçen liysmene hiçbir müdahalede bulun
madı. 

Bu arada Kurtulug sol içinin çektiği 

çok sıkı bir oUt, kalenin sol direğini ya
hyarak dııarr çıktr. Nihayet Pançef uzak 
tan attığı mükemmel şandelle Şişlinin ilk 
sayısını temin etti. Kalecinin gözüne gü· 
neı geldiği için topu takip edemem.lıti. 

Ve devre, artan Kurtuluş hakimiyeti 
içinde 1-0 Şişli lehine bitti. 

İkinci devre.de KurtulUI bir türlU dü
zelmek imkinı gösteremiyen Şifli hatla- r 
n araımda daha enerjik ve ~!ek bir o. 
yun oynamağ& bqladı. Fakat Şiıli de 
buna ayni ıekilde bir enerji ile mukabe
leye koyuldu. 

Bir aralık hakem oyunu bırakarak kl5-
11ede münakaıaya daldı. O mUnakap e
de duraun, oyun tekmeler araaında de
vam ediyor. Şifll müdafaası aıkıpuş, mu
avin hattı dağıl.mıı bir halde. Bereket 
versin Artevlr ve Agob ortadaki mühim 
boşluğu enerjik müdahalelerle kapatabi
liyorlar. 

Kurtuluıun 2:S inci dakikada üııt Uste 
kuandıfı kornerler hiçbir :iıeUce ver. 
medi. Vahab 27 incl dakikada çamura 
raiızıen ııla bir frikikle Kurtuıuı kaleil
nl tebltkeye ıoktu. Top n.t köte direği 
yalryarak avta çıktL Oyunun bitme1ine 

pek az kala Vahabm çok gUzel bir 
ıeldlde kale lSrıtıne indirerek Suldura 
sectr41ii top, s~ 11ıı.e btll ıntn ile 
Kurtutuı ağlarnu buldu ve oyun 2-0 Şii· 
linin plibiyetiyle bitti. 

Muammer OLGAÇ . 
haklı bulmut ve kadının aleyhinde ka. 
rar vermiftir. 

Bunu iJitince Elisa, mahkeme ll&lo. 

26 BtR1NC:tKANUN - 1938 

• aa · 

t!:!J [f lf.>@U'lfilil@ ~ 
Vücudünüz bir-tehlikenin yaklaştığın!_ haber _veriyor : 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, soğukalgınlığı ve ağriların -emniyetti 

ilacı ASP IR 1N1 alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sorı.ra 

göreceksin iz, 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik ~ekillerde bulunur. 

Her ~eklin üstündeki El'.J markası aldığınız iiialıı 
hakiki oldulunun ve iyi tesirinin garantisiC:ir. 

lslikldl caddtslnde 

Komedi kısmı 

20-12- 938 pazarlesl 

günü akşamı saat 20,30 

da. 

MUM SO~"DÜ 

HALK OPERETİ 

llu akşam saat (9) da 
RAH'.\IET EFENDİ 
Oüyük yeni operet 

Uilyük Macar balesi \ 

HER PERŞEMBE 
(Halk gecesi) 

Cumartesi ' 'e Pazar matine saat 15 de. 

Ertugrul Sadi Tek 
TiYATROSU 

Taksimde (Bu gecer ılar da aoldan hUcum ediyorlar. 
ıelen bir pua Habib yerden çok 

bir kafa wrdu. Fakat avt. 2S inci 
yu. Haıim çok güzel bir vole tül 

Uıt direği yalıyarak avt. Ankaralı
il oansı yok. Oyun müthiş hızlandı. 

Elisa Darnesku ismi deki bu kadın, nunda, eMi nipnhaına tabanca ile a. 
kendisinden aynlmak istiyen nipnlı. ta, ediyor ve onu öldUrUyor. Kadııı 

sını mahk~meye vermif ve zarar ziyan şimdi bu cinayetten dolayı muhakeme 
istemiştir. Fakat mahkeme erkeği edilmektedir. 

( 11/SSE'f/ ŞAYiA) 
meşhur Yodvil 3 perde 
Yt1'ında büyük bir lem 
sil hadisesi: 
( iNSAN MABUT ), 

Atatürk 
Albümünün 

KAHRAMAN HA YDUD 

- Oğlunuzu tanımıyor mu
? Rolan.. bu iaim ıize 

bir hatıra uyandırmıyor 
Rotan ... 
"yar ceı çıkarmadan din
u. Yüzünde en küçük bir 

!ket bile yoktu.. Nihayet: 
Oğlum mu? dedi. Benim 

yok.. Benim ula çocu. 
olmadı .. Bunu herkeı bi

Bundan baı1ı:a çocuklar be
t0iyen sevmezler. Beni mü
diyen taı yağmuruna tu. 

lan kekeledi: 
Baba!.. Sevıili babam. 
u sesinden de tanımıy.or 

n? Şimdi hüngür hüngür 
ordu. 
Seıinizden mi? Siz kimıi-

Senin oğlun .. Oğlun Ro
Beni dinle, aeıimi dikkatle 
? .• 

Ben ıize §İmdiye kadar 
Olmadığ ·nı ıöylemcdim 

Fakat kim olursanız olu
liz iyi bir adamsınız. Bana 

at ettiniz, beni okıadmız, 

mün kanlarını sildiniz ... 
"ye kadar beni hiç kimse 

• tlttratın ne demek 
nu unuttum. 
ayağa karııtt. ihtiya

beyaz baıını kucakladı. Tat 
seıle batmdan eeçenleri 

anlattı. 

Fakat ll'ltıyarm yUzande 
hiç bir defiıiklik g8rülmedi .• 
Babaamı delirmiı göreceğini 

hiç zannetmiyordu. 
Nihayet kapıya dcfruldu ve 

köy müdürünü çağırarak ihti· 
yan beraber götürmek istedi· 
ğini ıöyledi. 

Babasına yaklaıtı: 

- Benimle beraber gitmek 
istermiıin buradan? diye ıor
du .. 

ihtiyar cevap verdi. 
- Beni buradan götürmek 

mi istiyorlar?. 
- Evet ...• 
- Artık o haykırmaları iı!t-

miyecek miyim?. 
-Evet ... 
- Bir parçacık ekmelt iıtc· 

c!iğim zaman beni kimse tahkir 
etmiyecek mi?. 
-Hayır .. 
- O halde peki .. Gidelim ..• 

Nereye isterseniz gidelim .. 
- Yaslan o halde bana .. 
Rolan babasını böylece yanı

na aldı .. Onu atı üıtüne bind:r
di.. Kendisi yaya. takala Brino 
at üstünde köyden ayrıldılar . 

Rotan Terevize gelince, ta
l:ala Brino tle btr kaç kelime 

konuttu. Sonra gene Mester • 
Venedik yolunu tutarak ıür'at-

KAHRAMAN HAYDUD ı ı ı 

le ayrıldı. Yolda, oldukça te
miz: bir lokantaya indi. Kammı 
doyurdu. Babauru masa batı· 

na oturtarak ona bizzat kendi
diıi hizmet etti. 

Yemekten ıonra ihtiyar 
Kandiyano bahtiyar ve müıtc· 
rih bir uykuya daldı. Öğleden 

ıonraya kadar delikiiz uyudu .• 
Rotan babası için utın aldığı 

küçük bir karyolayı atm Uzc
rine yerleıtirdi. 

Gene yola koyuldular. Gece
ye yalcın Meater ıehrine vardı
lir. 

Soley D11jon lokantasının 

karıııında daha ufak bir ıokan
taya indi. 

Aradan üç gün geçti. Bu 
müddet zarfında RQJan ihtiyar 
babasından bir dakika bile ay
rılmadı. Onunla konuımuı. ba
zın yalruz kendisi söylemek, 
kendisi anlatmak mecburiyetin
de kalmııtr. 

üçüncü günün a'kıamı misa
firhaneye, bir erkekle bir kadın 
geldi. Bunlar Juana ile lskala 
E rino idi. 

Rolan öf eleye doğru misafir 
haneden çıktı .. Küçük ıehri do· 
taıarak kiralamak -için bir ev 
aıedı .. Buldu. Altı aylığını peıin 
ödeyerek bu iti de gördU. 
BabasiyJe Juanayı bu eve yer
lertirdi. Juanaya, babasına iyi 

bakmasını rica etti. Orua: 
- Babamı sana emanet edi· 

yorum .. Beni dinle yor musun? 
tıte o da bu adam .. O adam ki 
deh1etli bir iıltence ile karşı-

1a1rru1, gözümün önünde göz
leri uyolmuıtur. Tam altı sene 
dilenerek ya1amıı .. 11te babam 
bu ... Onu senin 1efkatli elleri
ne bırakıyorum .. Bütün mev
cudiyetimle bağlı olduğum bu 
laymetli vücudu senden başka
aına emniyet edemem .. Anfa.dın 
mt? Juana?. Sana itimat ede
bilirim değil mi? Gözüm arka· 
da kalmıyacak değil mi?. 

Juana söz verdi. 
Rolan o geceyi de babasının 

yanında geçirdi. 

Güneı doğarken Juanıya ve
da etti ve ayrıldı. 

takala Brino ile hayvanlarına 
binerek Tereviz yolunu tuttu
lar .. 

Az sonra Tercvlzi geçtiler. 
Piyav istikametini ta1ciben yol· 
larına devam ettiler. 

Önlerine sarp bir yol çıktı .• 
Bu yol, gayet sık bir ormana 
doğru ilerliyor ve heybetli kıv
rıntılar çiziyordu. 

Bütün ıeyahatleri müddetin
ce, böyle bir yola tesadüf et· 
memi,lerdi. Çıkarken :&~lan ıs. 
kala Brinoya baktı : 

- Bu yolu tamyor musun? .. 

3 uncu tabı çıktı. MUveızi· 

lerden isteyiniz 

1938 
Resımıı 

IHafta'nın 

15 inci sayısı çıktı 

Müvezzilerden araymız 

l I 
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:Ps~z, NEZLEs~z. O'KSURUKsüz bir kış VA~DA Pastilleri sayesinde kabildir. 
HAKiKi YALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her, mühim eczanede bulunur. 

1. iş Bankası'nın 1 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE PGANI i 

32,000 
• 

LiRA MÜKAFA1 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Temmuz, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilece.,tir 

··-- iKRAMiYELER: --------
1 Adet 2000 liralık . = 2.000 lira 
5 " 1000 " = 5.000 ,, 
8 .. 500 " == 4.000 " 16 " 250 " -- 4.000 

" 60 " 100 " 
= 6.000 " 95 

" 
50 " -- 4.750 

" 250 " 
25 ,, - 6.250 " 

435 32.000 

,,. tş Bank asına para lal um rt" ı a._ yalnız para birik tirmiş 
olmaz, a) nı 1amand• taUhlnlzl de dene•lf oluraunuz. 

t_ Şartnamesi mucibJnce satın alınacak bf!ber kUoıa (14) kuııq muhammeııJ 
(3000) kilo Arap sabunu tgtn 20-:xt[....938 tarihinde elde edilen fiat liyık 

16rU1medlğlndeıı açık eksllt.me8l (10) gUn temdit ~tir. 

- Eksiltme 20-XII-938 tarihine rasUryan cuma gQnü aaat 14,30 da Kaba.. 
ltvamn ve mübaraat ıtllıe~ım ~yonunda Japılacağm~ iateklil~ 
~e ic;in tayln edilen gUn v T,S 8'11v.eımıe paialarile birlikte yuka.n. 

~ reçen komiayona gelmeleri ilan olunur. (9400) 

Miktarı 

• • • 
MuhammPn bedeli 

Beheri Tutan 
Li. Kr. Li. Kr. 

~ 7.5 teminat 
lira ıcr. saati 

3 adet 150.- 450.- 33 75 15 
l"'azmıı 22 kalem - - ,00.- 30 - ls.30 

l- İdaremizin Yavı:an Tuzlası için ~amesi mucibi!lce ya.ptırııacak 3 a
~ dolabı ile Tekirdağı Şarap Fa brikaaı için satm alı.nacağı ve 20-1~ 

.. .,_, __ ~.hinde ihale edileceği ilan edilen 22 kalem boya levazsmmm mUfredat 
t&vzib edilerek yeniden açık eka iltmeye konmııttur. 

ll - Muhammen bedelleriyle muvakkat temtnatlan hiu.lur.lda gÖ8teriL 

llİ - Eksiltme 6-1-939 tarihine rasUıyan cuma gilntı hi11lannda yazılı 1 
e Kabataşta Levazım ve Müba yaat 1Ubeaindeki Alım Komilyonuııda 
ktır. 

!\' - Şartname ve listeler parasız olarak her gQn .aall geçen eubeden a-

\t _:. fateklilerin eksiltme içi:t tayin edilen gün ve u.&tlerde ~ 7,5 güven. 
hr..ıanyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona reJ:melerl tl1n olnnur. 

(9304) 

1939 VILBAŞI 
ava Kurumu Büyük piyangosu 

BüyQk lkramıvesı 

500.000 Liradır 
ı 200.000, 1&0.000, 100.000. 10.000. to.ooo. 50 .ooo. 30.000, ;.ıo aoo. 1s.oot 
ikrunıyelerle (400.000 ve 1-00.000) liralık iki adet mükAf•t Vllrdtr ... 

Ketid• yllb8fl pce.t yapılacaktlr. 
Biletler (2.6), (5) ve (10) llralılctır. 

Vakit kaybebnıdtn htmln Wlnlzl ahnız. 
~---- ...-... ....-.. ...-.. ...-.. ........... ....-.... ~ ...................... ......_ ...-..._ ~ ...-... ....-.... ....-.... ..-..._ .....-... ~ ......._, 
._il.L.~~.J,..IJl..JWL.L 

ı 
~OLANTS[ RAN~ 

UNi NM· 

$URUbU 

ViT ALi 
Rer ...... hllmell lap edea bir lnavvet 111n1a.,.tu. ~ 

vttaılll lnnwt l'l"lba vennt'lde ODlan sallam. giirbk '"' 
ve aee'eU 1eti1tlrlnlafz. 

VıTALiN KUWET ŞURUBU . 
ll•Jdep aaimdül gençlerle emstkll kad111 ve7a ihtiyaçların ba7ati 

baret ve lnlnetlerlnf aiftm:r. 

ANoaı,.ız UMZV&. EOZANESt 

~ - S8'rANBUL 

Mubfmmen bedeli 23500 lira olan 55 grup çelik akümül,tör ve teferrOati ile beş 
kalem lturpın aldimülltör yedekleri 7·2-939 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf asulu 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite airmek istiyenlerin l 762.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettili vesikaları \"e tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine \~r
melerl lbnndır. 

Şartnameler paras1z olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa33da te
tellünı ve eevk ~ilinden dağıtılacaktır. (9201} 

... ti! 

Be&erinin muhammen bedeli 980 kuruş olan 5-6 bin meşe cari hat bawnl ka
palı ıarh11uJi1e 1().1.gag salı günii saat 11 de Sirkecide 9 işletme binasında satın a
hnacaktlf". 

l'rallplerin 1710 liralık teminat ve diğer nizami \esikalanm ihtİ\a edecek olan 
kapalı Jlrflanm ayni sün saat 1() 1l kadat komisyona vermeleri lhımdır. ~ 
ler pawısn olarak komisyondan verilmektedir. (9364 



1& 

kemik umumi, kansızlık, sıraca, 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Zaafı -

Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 
J/ ----~~_::;.' 

e'' 

Ş E K E R i tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bi!Uııııııı' 
zanelerde bulunur. ~ 

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

MüSHiL CAFER 

KASE 

Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 

En 'iddetli bat, dit ainlannı, üıütmekten mütevellid bütün 
ıancı ve sızılan keser, nezleye, romatizmaya, kırıklıia karıı 

çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz r 
hr.sine dikkat: Taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

batka bir marka verirlerse ıiddetle redch!diniz. 

Kayserili meşhur 

~uklarr bütün Türkiyede bir tanedir. Sıhhi ve temiz, namlı 'Dürk su. 
cuklarr yalnız APIKOGLU imalathanesinde yapılır. APIKOGLU 

Operatör Dr. Cafer Tayyar KA!\KAT 1 
Sl~r.l CERRAHİ KLlKlGl 

l/avadar husııst lıa$fanesi 

Umumi cerrahi, (erkek ve kadın ame 
Iiyatları) doğum, ve modern ( dinı:ığ, si· 
nir, ııuhaişcvki, ve estetik) gençleştiı 

me, yüz buruşuğu, nıe;ne, karın sarkık 
lığı ameliy:ılları. Ameliyathane ,.c pan· 
surnan masrafı :ılıımıaz, ururcti hal 

olanlar:ı çok ch\'cn fi:ıt... 

1 Şişli meydanı No. 201 Telefon 35.26 · j 

1-~ıP.~ :.Ş,~P.~LŞ,~~~!~.:l 
Bcyof;lu Yıldız sineması karşm 1.ek· 

lcr np:ırt ı mnıı. Fakirlere wrasır.. 

----Tel. 43924 • ---

OROLOG r= OPERA TöR 

Dr. Kemal Özsan 
Kara.köydeki muayenehanE-sini (Tü· 

nelba~ı lstikl!l Ccl. No. (380) Ohan· 
yan Ap. nakletmiştir. Telefon: 0235 

TERZİ 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden dip lomalı. 

Beyoğlu - Parmakkapı 113, TUrk fo-
markasına dikkat ediniz. Her yerde iararla arayınız • 

• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 to eri Us tUnde . ..................... 
. ---

. l~tan~ul Beledi vesi ilanları 

Senelik muhammen kirası 228 lira olan Köprüaltı Eminönü Haliç tarafında 10·29 
numarah oda 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya Yerilmek üzere açık arttırma gü· 
nündeJisteklisi bulunmadığından pazarh~a çevrilmiştir. Şartnamesi levazım müdurlü· 
ğür·J~ ~örülebilir. Istekli olanlar 17 lira 10 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu 
bile beraber 6·1·939 cuma güoü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdır.lar. 

(B.) (9290) 

Nevra ıJ :® Nezle 

Dr Murad Rami Aydın 
Taksim - Tali!!lhane. l'arla başı 

caddesi No. 10 Urfa apt . 
Tel: 4 ı ~5a ..................... 

Baş vP- iliş ağrıları 

• 
Dindirir 

Olu ürenlere ve 
ıöğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Nezle-Grip
B aş - Diş 
ve bütün 
ağrıları 

derhal 
keser 

o 
de O 

l!czanelet 
ı - ı 2 ıı" ~ 

ombaU\jltl'J 
ısrarlD 

arayınız. \1e0 
tak litlerl rıde 

sakınuııı 

Türkiye 

ŞEKER FA RIKALARI 
Anonim Şirketinden: 

,~· 

Müessesemiz üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnebi şekeri sııtııl ,ıif . efV 
nacaktır. Şart .. amesi Bahsekapı Taşhan 42 numaradan isteyenlere ' f" 

12. Sonkanun. 1939 perşembe günü saat on bire kadar teklif JllVt~ 
ları .§artname esasına göre kabul edilecektir. 

~--~~----~---~ 
MALI BUNA DERLE b' 

:=: .ı 'ürk kcylüsünün yetiştirdiği pancarı Türk fabrikaları şeker rapıyor. Tür;~~t 
rikalarınm şekerlerini HACI BEKİR Halis Türk işçilerinin elile LO 

"Y.\PIYOR. A ıl verli malı buna derler. 

A I~i • ·I 


