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Yeni intihaplar 
Yazan : Ahmet Ağaoğlu 

hı:~ lltille~ llleclisi müddeti 1 larak ~eclis hayatına vakıf, bu ~a
Ytııı . eıı kendikendini feshetti ve yatı fılen yaşamış, onun teferrua
'-t "ınt~habata başlanmasına ka-, tını bilen adamlar bizce lazım olan 

'VaJcı«rdj_ miktarda değildir. Mesela mecliste 
Ilı ı..ı!~ mliddetin bitmesine pek ekinle meşgul, ekinle geçinen köy
e\'\l~tı. Lakin daha bet on giin 1 Jü, orta halli esnaf lazım olduğu 
için hıısnsı İntihaplar yaptırarak niktarda değildir. 
~tt~.0~ beı kadar yeni mebus alan Binaenaleyh kanun yapılırken 
•ilı ısın ~elı: Yakında böyle bir fe- f82la mücerret düşünülüyor. ha -
kinı lllnelıyeainde bulunacağını vattan ziyade umumi kaidelerden 
liit se lııhınin edemezdi. Bilhassa ilham alınıyor. 
~t meselesinde hele masraf Hiç şüphe yoktUT ki Ciimhuriyet 
hııs:a ti~iz davranan Meclis, bu Halk Partisinin okumak, yazmak 
ıibe lııtıhopların devlet hazine- bilen, aklıselim sahibi birçok köy
•la• ~itsen, doksan bin liraya mal ili azalaTı, esnaf mensupları var
lı. "tını elbette ki hesaba katınış- dır. Bunlardan birkaçının mebus 

Fakat talı . 
•Yııi f ının etmek liznndır ki 
kuv" rrkaya mensup olan icrai 
kıı"v et

1
.hu feshin elzem olduğuna 

et • d ru busı e ı er serdederek me-
ıı· ar heyetini ikna eylemiştir! 

•zde tek.__ 
ihap •ı.rka olduğundan ve in-

usul" d but cd'I ~n e iki derece esası ka-
habat 

1 IDış. bulunduğundan inti -
layd llnıelıyesi pek basit ve ko • 
İııtihırb. Naınzetltti gösteren de, 

a atı · ka ad •cra ettiren de ayni fır-
tiiti;ı anıları olduğundan, ameliye 
~ • ...__ tııye '1e münakaşaya meydan 

"'"eden kib b' gayet muntazam ve sa-
llıiibt '~ .ta~da yapılmaktadır. Hele 
•ıta • •bı Saniler intihap edilerek 

asıı meb · 'h b ı· hıeseı .... us ıntı a ına ge ınce 
llüıu e butun biitün sadeleşiyor. 
l'tnın 11 

°'.eliy., ayni fırka adamla
tey aYnı fırka namzetleri lehine 
teyı "~tıııelerinden ve bilahare bu 
lıaı erı tasnif eylemekten ibaret 

'Yor. 

hu~;enlerde ıeçilenler de Ctim -
dUkt et llalk Partisine mensup ol-

8tında ita fırka n ve bizde bundan baş-
lilıap . llle'1cut olınadığından in
lıiİı b edilecek ınebuslann hepsi -
lıiid1t." B fırkadan olması gayet ta
lıilebili n .bakımdan şimdiden de
lesih r ki gelecek meclisle mün-
t lDedis . •tkip . . arasında teşekkül ve 
)a•alı:t ıtıbarit~ hiçbir fark olmı
edilen ır. Gidılecek yol ve takip 
tı;.b. gaye itibarile de tabiidir ki 

' ır fıırk 
)e lDubt olmıyacaktıT. Bu ga -
da11 _ •l'eın Başvekil tarafın -

"•ecı· lıııııını 1 ıste teşrih olunan ve 
lıalk l'Yet. itibarile Cümburiyet 
.,._ artısin· 
«I ola ın programından iba-
lıakJ.u: esasl&Tın ve uındelerin ta
\a biitu""• çalışmak olacaktır. Fır-

. il nı'll" lış bir , ı ı hayatı derin ve ge-
bı· IDıkyasta · · ı b" "k r inkıı • ıçıne a an uyu 
bııı es 

1
8 P Yapmıştır. Bu inkıla -

1 as arı k 1 •ti tan . uru muş ve çerçeve-
teııber'ı zbını edilmiştir. Bir mtiddet-
._ lit" 
"U esası un mesele bir taT&ftan 
v arı "• . e llıiid çerçeveyı muhafaza 
d afaa et k · a Ç•r• me , dığer taraftan 
I~- · ••"•nin · · · "<ll'etur 

8 
ıçını doldurmaktan 

ların1 " • u suretle inkılabın esas-

sıfatı ile mecliste bulunmalan biz-
ce çok faydalı olur. Kanun müza
kereleri esnasında bu gibilerin 
tecrübe ve fikirlerinden çok istifa
de edilir. Teşrii faaliyete ameli bir 
reviş verildi. Ayni zamanda de • 
mokrasi esasları da bir kat daha 
takviye edilmiş .olur. 

Ahmet Aöaoğlu 

,, . . ... . ... . . .. ,o, ..... '"' 

" Bulgaristanın 

imkanlarına 

uymıyan emel 

beslenmemeli ,, 
Bulgar Başvekili 
Sobranya azasına bu 
tavsiyede bulundu 
Sofya, 29 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: 
Dün, mebusan meclisinde bütçe 

müzakeresi dolayısile söz alan ha-
tiplerin ekserisi Romanyadan ve 
Yunanistandan arazi istedikleri 
halde Yugoslavyadan yalnız ora • 
daki Bulgar ekalliyetlerinin hak -
larını tanınmasını talep etınişler -
dir. 

Hariciye encümeni reisi Golda 
roffun beyanatında sulh dostluğu 
hakkındaki parça bilhassa şiddet -
le alkışlanmıştır. 
Başvekil Köse İvanof ' I !ediği 

nutukta •siyasi hakikatlere ve 
memleketin imk8n1arına• uymıyan 
emeller beslememesini tavsiye et
miştir. 

Bulgar Başvekilinin Sob • 
ranyadaki harici siyasete dair 
mühim beyanatı 3 üncü say • 
famızdadır. 

*'· e Çerçe" · · -~•und b esını muhafaza hu- ~.,...,.....,,.....,,_,..,... • .,..,.....,. • ....,. ...... .,.. _____ ~ 

içlotinı8 d 
1
: ne"i muhafazakarlık, 

lıılı.ıtap Ylio .~tınnak hususunda da 
lıte fırJı tıiylişilne devam etınek.. 
•deıı ınec~?•n ve fırkayı temsil 
) .. •tı iki 14 ve hUkQmetln yilrti
llt•tind Yol! Fırkanın bu yollar 
f k e elde t · 8 'Yeti e ınlş olduğu muvaf-
~~lltiyec:;~n~undın sonra da devam 
C•nı ta 1 "•Yahut edemiyece -
d sa"'Vlrr a hi.ı,· etmek için meydan-

.. ' ır ınakuı "'n b k sebep yoktur. 
d'k 8 ırnd 1 katın· an fırka erkinının 
••lbetnı~ıt•lnız biT nokta üzerine 

... ısteriz· 
oıı· • 

~ ını ınecı· 
•Csi İtib .

1 
ıs • ınernleketln aevi-

Sek •rı • dü "•"iYel : nyanm en yllk _ 
•lını2 Fr 1 hır meclisidir. Meseli 
llıı tııe-"8111 sız, İngiliz meclislerini 
t "'1• er Fr · •••tıin . - ansanın ve İnıU-
l'ii•- '•"•Yel · "-'ek •dd erıne nisbf'ten pek 
tenıeııerin oluna?'azlar. Bizde ise 

ltıeetisiıı '""' •e"•Yesine nlsbeten 
~e Frans 'Yesl fazla yüksektir 
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Franko ilerliyor ! 10,000 Seyirci Önünde 1 

Fransa hududuna bir 
nehri akıyor • 

ınsan 

Yalnız kadınlar, çocuklar ve 
maluller içeri alınıyor 

FENERBIHC~ DÜN,G.SARIYI 
3-2 MAGLOP ETTi ! 

• 

Katalonya taarruzunu idare .eden 
General GRANDE 

Fenerbahçe dün ezeli rakibi Ga· 

!larselon, 29 (A.A.} _ Frankist- latasarayı, Fener sahasında, 10.000 
seyirciden f82la bir kalabalık kar· 
şısında, güzel bir oyunla 3 - 2 mat
lup etti, Bu maç çoktandır büyük 
bir alaka ve heyecan uyandırmak
ta ve iki takımın taraftarlanna 
Güneş takımı aradan çıktıktan 
sonra, hangisinin daha kuvvetli ol
duğu hakkında bir fikir vereceği 
için müstesna bir ehemmiyetle 
karşılanmakta idi. Nihayet oyun, 

ler!n Pirene mmtakas;ndaki ileri 
hareketleri, dün sek;~ kilometre 
derınliğe baliğ olmuştur. Sahil 

mıntakasındaki ileri hareketleri 
günde 15 kilometreyi bulmakta -
dır. 

Fransa mültecileri 
tehdit ediyor 

Perpignan, 29 (A.A.) - Hüku- dün bava, hakem, seyirci ve o~·un
net, erkek ve gayrimalı'.ıl bütün culardan mürekkep futbol şartla
tpanyol mültecilerinin Fransa'ya Tının hepsi yerinde ve muntazam 
)rmelerini menetmiştir. olarak oynandı ve neticede t'ene 

Hükumet, 1adece kadınlarla ço- rin faikiyeti anlaşıldı. 
~okların girmelerine müsaade ey- Fenerlileri tebrik eder, Galata
Jemiştir. Gayri malı'.ıl olan erkek - saraylıların dalıa iyi çalı~malarla 
lerin iaşeleri, İspanyanın muayyen bu neticeyi gelcc~k maçta telafi 

bir noktasınd;, temin edilecektir. etmelerini dileriz. Bu mühim fut
Bu &na kadar Fransaya girmiş o - bol karşılaşmasının heyecanlı taf
lan erkekler, hususi ınerkczlerde silatını resimlerile beraber 5 inci 
toplu bir hale getirileceklerdir. spor sayfamızda okuyabilirsiniz. 

(Arkası 3 üncü sayfada) ı 
1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Maliye, iktısat, Maarif 
Vekilleri dün geldiler 

• '"" . 

Oç Ankara treni Bayramı geçirmege gelenlerle dolu ! 
Dünkü 

• 

maçta Galatasaray kalecisi, 
ve Fenerli f sat 

top 

Fransa, ita/yadan sarih 

Bayramı geçmnek üzere dlln şehrlmize gelen tktisat Vekili HÜ~ 
ÇAKIR, Maarif Vekili HASAN ALİ YÜCEL, istasyondan çıkarlarken 

(YarılSl 3 üncü sayfada) 

bir teklif beklemektedir 
Meselenin görüşüleceği günler yakın 

• 
Fakat Paris, Italyaya hiçbir şey 

vermiyeceğini tekrar ediyor 
Paris, 29 (A.A.) - Hitler'in 

Reichtag•da söyliyeceği nutkun 
arifesinde beynelmilel vaziyete İ
talyanın Akdenize müteallik olan 
metnllbatı ile Almanyanm bu me
talibata müzaharet etmek için ver 
ıni.ş olduğu karar hakinı bulun -
maktadır. 

Roma hükılmetinin yegane res
mi hareketi, Fransız - İtalyan iti -
ıaııniı feshinden ibarettir, fakat 
b'ransa hükumetine sarih tekliflet 
de bulunulmuş değildir. İtalya -
dan gelen bütün haberler, Fran • 
co'nun muvaffakiyetinin Roma 
hükumetinin ileri süreceği meta • 
lib3tı bildirmesinden evvel temin 
edilmesi liızım olduğunu göster -
mektedir. 

Çok görmek ve çok yaşamak 
Küçük bir istatistik: Birleşik Amerikada bir milyon kişi içinde 

311 kişi yüz yaşına kadar yaşıyor, Brezilyada bir milyonda 140, Avru
pada İsveç - ki dünyanın sıhhati en yerinde memleketidir - n;ıilyon 
da 65, Almanya 2, İsviçre ise bir milyonda yalnız bir tane yüz yaş; 
na kadar yaşıyan tebaa yetiştirebiliyormuş. Buna mukabil kom,u· 
muz Bulgaristan tebaası içinde yüz yaşına kadar yaşıyanlara bü• 
tün dünya memleketleri içinde .,. çok malik olan memlekettir. 
Bulgaristanda en yeni istatistikler gösteriyor ki, komşumuzun bir 
milyon kişide 426 sı yiiz yaşını geçınektedir. 

Bizde ytiz yaşım bulanlar, bütün memlekette dillere destan 
olur, g82etelerimiz resimlerini koyar ve toprağın bu nadide mahsu
lünün nasıl yetiştiği büyük bir merak uyandınr. Fakat müteessif 
olmıyalmı: Başka memleketlerin bol bol yetiştirdiği o, yüz yaşın
dan fazla yaşıyanlar Atatiirk'ün iki misli yaşamışlaT. fakat acaba 
onun gördüğünün ve yaptığının kaçta birini gönnüş ve yapmışlardır! 

Şu ata sözü nekadar doğrudur: İş yaşta değil ba~ta! 

:İliz ınec;~s::clis~nde ve ne de İn: 
~ Yllks k e bızde olduğıı ka • 

lııJ,, lllllı:n tahsilli mebuslar yok
aıneıı ve fili neticesi o-

Senelerdenberi yapılması beklendikten ıonra, §İmdi de açılınası beklenen yeni 
"öprü: ATAT'ÜRK köprüsü 

Buranın iyi malumat alınakta 

ola!l mehafili, me~eleııin şimdi pek 

yakın olan bir istikbalde mevzuu 
bahsolacağını temin etmektedir. 
Bilakis bu mehafil, B. Hitler'in 
yannki nutkunda İtalya'nın ne is
tediğini dünyaya bildirmek hu • 
susunda B. Mussoliniyc takaddüm 
cd~ccğin<' ihtimal vermemektedir
ler. 

(Ari·., •• • 3 ü>ıcıi sıı;ıfudn) 

Ve eğer yüzlerce, binlerce asırdideler )"l'liştircmiyorsak iki 
buçuk ay evvel kaybettiğimiz o Biiyük Adamın şu tcminatile müte
selli olalım: Bu memleket daha birçok Atatürk yetiştirecektir. 

KEMALiST 



SAYFA Z 

lt~:~:::ur.;AT~ 
u -a ·İsa • Muhammet : 18 

....... • 

• 
usanın Hayatı 

"Onlar da secde edecekler, onlar 
da ölünciye kadar sürünecekler,, 

Firavun kızdı: Yakup ve Yusuf peygamberlerin 

- Ne susuyorsun .. dedi.. yok;;a dinlerine sadık olan ve kavminffi 
b<-nim tanrı olduğuma inanmıyaıı bütün meziyelterini benliğin-ıe 
tek kişi sen misin?. toplamış bulunan Asiye .. Beni İs-
Baş ktıhin başını kaldırdı: raılin gözbebcği, Firavun'un bu 

Y V 1
-t d d" d sözleri akrşısında ve onu tru.vip e-

- a e ı .. e ı.. sana sec e e-
decek yerde: 

dcnlerin suratlarına baktın mı: 
Onların arasında Beni İsrailden - Hata ettin ya Velit .. dedi .. in
tek bir kişi gördün mü? sanlar, ne kadar kudret, kuvvet, 

Velidin ihitşam içinde olsalar, hiç bir za-
Baş kahinin bu sözleri 

gözlerini döndürdü: 

- Ne? .. diye bağırdı .. onlar ba
na secde etmediler mi? 

man insanlık hududunun fevkint 
çıkamazlar. Seni_ beni.. hepimizı 
yaratan bir Alllah var. Bana gü
zelliğimi veren de, sana bu kuvvet 

- Etmediler ve. etmezler de ya ve ihtişamı veren de odur Bundan 
Velit ... Onlar, bir zamanlar bu ül- gaflet etme .. Allahın kudretinden 
kelerin hakimi idiler ,.~ bütün hal- kudretinden tek bir zerre senin 
kı kendi dinlerine çekmişlerdi. Ta- bütün kudret ve ihtişamını bir an
lileri döndü. Eskiden köle gibi kul- da hiçe indirebilir. 
landıkları insanların onların Üzer
lerine hiikim oldular. Onlar sefil 
kaldılar. Zor gördüler, fakat yine 
dinlerini terketmediler. Onların 

dinlerinde ne puta ve ne de insana 
tapmak yoktur. Bu itibarla hiç bi
ri sana secde etmediler. 

Asiye'nin bu sözleri Firavun'u a
sabileştirdi: 

- Demek sen .. dedi .. benim kuv-
vetimden, şüphe ediyorsun? Ben 
istersem bu ülkeyi baştanbaşa ya
karım ... 

- Yaparsın ve yakarsın ya Ve
Doludizgin sürdü. Tanrı arabası-

k 1 b 
lit. 

nın te er eğine ir değnek sokul
muş olduğunu gören Veli!, kudu- Fakat nekadar istesen ölmüş olan 
rur gibi haykırdı: bir adamı tek bir saniye için di-

riltemezsin. 

İKDAM 

, 

Sehiı• Haberleri . . . ~ ., \ --
- .J 

Otobüsçülerin 1 Havacılığımızın 
müracaati inkişafı için 

Belediye ile JT'Üşterek 
çalışmak istiyorlar 

Belediyenin bir istikrar aktede
rek yeni otobüsler almak teşeb -

büsii İstanbulda otobüs işletenleri 
telaşa düşürmüştür. Bunlardan 

bir kısmı aralarında konuşmalar 

yaparak bugünlerde Valiye mü -
racaate karar vermişlHdir. 

Otobüsçiılerin iddiası şudur: 

Mademki İstanbuld~ otobüs iş -
!etmek hakkı belediyenindfr ve 

hfılfı bu yüzden gcçinrn ve serma
yelerini bu işe dökmüş bulunan 
birçok vatandaşlar da vardır. Be

l~Q.iye, istikraz aktedeceğine oto -
büsçülerle müşterek bır şirket 

kursa ve kendısi de hiç sermaye 

koymadan iştirak etse daha iyi ol
maz mı?. Bu suretle hem yeni ara
balaı alınmış, hem seyrüsefer iş-

!eri organize edilmiş. hem de ha
la bu işten ekmek yiyenler muta
zarrır olmamış olur .. 

Otobüsçülerin bu mütaleasının 

belediyece nasıl karşılanacağı he-

Planör ki üpleri 
vücude getirilecek 
Havacılığımızı ink:şaf ettirmek 

için yurdumuzun birçok yerlerin
de plıinör klüpleri aç:lmasına ka -
rar verilmiştir. 

Türk Hava Kurumu bu klüple
rin kurulması ıçin icap eden hazır
lıklara geçmiştir. Yapılacak tet -
kikler sonunda tesp:t edilecek 
yerlerde bire7 klüp kurulacaktır. 

Klüplerin idaresi ve faaliyeti ile 
Türkkuşu muallimleri meşgul ola
caklardır. 

Klüplerin büyük bir reğbet gö
receği umulmaktadır. 

Diğer taraftan Türkkuşu, 1940 
senesi enternasyonal federasyo -
nun tertip ettiği Olimpiyada da
vet edilmiş bulunmaktadır. Türk 
ku~u talebeler. de bu olimpiyada 
hazırlanmağa başlamışlardır. 

Türkkuşu talebelerıııin bu sene 
ad<?di 600 e çıkmış olduğundan 

Hava Kurumu memleketin muhte
lif )'erlerinde Türkkusu şubeleri 

açmağı düşünmekte:!ır. Motörlü 
kısmına on tayyare ilave edilmesi 

nüz belli değilse de, be!Ediyenin İ:nevzuubahstir. 

otobüs işini artık bir dert olmak -
1 

İnönü kampında yeniden iki ye
tan çıkarmağa karar verıliği mu - ni hangar inşa edilmeğe başlan -
hakkaktır. mıştır. 

- Onlar da secde edecekler .. on- o-----
ların da kafaları karşımda yere g'!- - Senin tanrı dediğin ölüm mü?. 

1 k b - Hayır .. ölüm tanrının kudre·' BELEDiYE ece , u diyarda ölünciye kadar 

I< asaplarin ·· ·· ki tin:n insanlara en ufak bir bürha-surunece er ... 

Vezirine dönerek: 
nıdır. 

Firavun büsbütün kızdı: 

- Herkesin bana hak verdiği.. 
bana secde ettiği anda sen mi ba
na ders veriyorsun? Herkes gibı 
sen de .. sen de bana secde edecek-

- Haman.. dedi.. hemen şimdi, 
bütün Beni İsrail kavminin bütün 
paralan., malları gasbedilsin. Sa
rayımın etrafına hepsi gelip te ba
na fEcde edinciye kad:.r bütün Be
ni İsraile Mısır halkı dilediği gibı sin ..• 

dileği 
Ka· ol<, -ın lıeş kişi!.ik bir heye

ti şehrimizden Ankaraya gitmiş

ı;rı.p Iktısat Vekaletinin a-

!3.kadar şube müdürlerile temas -
!ara başlamışlardır. Kasaplar İs -
tanbuluı. etinı azami ımkimlar da-

MÜTEFERRiK 

Mısır talebesi ı:'.ün sehr·m·z. 
' den Avrupaya geçtiler 

Kahire Ünıversitesı Hukuk Fa
kültesı talcbe;inden 80 kişilik bir 
grup dün Romen bandıralı Be
rasabya vapurile şehrımize gelmiş
lerdir. 

Mısırlı gen~ler, va;ıurun İstan

HERGÜN 

Yalan 
Yalan, asırlarca bizde ah -

lak oldu, edebiyat oldu, ilinı 

oldu, siyaset oldu. 
Saltanat tabirlerini düşii -

nelim: Dariyetliıların, fazilet
liıların, devletliıların, aza -
metliıların içinde bir tane 
doğru bulabilir miyiz! 

Abdülhamidin ünvanı ha
kanülberrcyn velbahreyn ol -
duğu günlerde, hudutta fişek
siz tüfekler bekliyordu ve do
nanmamızın teknesi Haliç su
larında midye bağlamıştı! 
Yalanı coğrafya yapınL1hk: 

Girit giıya bizimdi, Bosna -
Hersek giıya idaremiz altında 
idi ve Mısrı, haritalar, milli 
hudut çizgileri içerisinde gös
terirdi! 

Divan edebiyatı baştanba -
şa yalandır: Nef'idcn daha a
zametli, Baki'den daha muh -
teşem, Nedim'den daha aşif

te bir yalancı tanıyor ınusn -
nuz? ... 

Maorif Nazırının: •Ah şu 
mektepler olmn.sn, maarifi ne 
güzel idare edeceğim!• dedi
ği bir devirde, şüphe yok ki, 
talebe yalandı, muallim ya -
"landı, tahsil yalandı! 

Meşrutiyeti galiba sahih -
ten ilan etmiştik. FaJ.-..at, ida-
1"ei örfiye süngüleri bu haki
kati de şehit etmekte gecik -
medi! 

Harbi Umumi içinde, ya -
lanı, sık sık resmi tebliğler 

şeklinde okuduk. Şükrede -
lim ki, Sevr Muahedesi de ya
lanmış! 

Türk topraklarında haki -
kat, yirmi yaşındadır. Milli 
miicadele, bir nevi yalanla da 
mücadeleydi. 
İrönü hakikattir, Mudanva 

hnViknttir, Lozan hakikattir! 
Bugün, TU..k ga1etecisindPn 

de istenen bu değil mi? .. Ne 
yalan sövlemck.. Fakat, ne 
de yalandan susmak! 

Yusuf 71ya O l' TAÇ ·-------zulüm ve işkence etsin. Beni İsra- Asiye, bütün güzelliği içinde ve 
ilin davalarına bakılmasın. Beni İs- gururla doğruldu: 

hilinde ucuz temin edeceklerini 
vadetmekte, fakat heledi)e tara -
fından konula'1 narhıı: kaldırılma-

bulda kalmasından istifade ede - ============== 
rail hakkında hiç bir şikayet din- - Hayır.. dedi.. ben tanrıdan 
1 · b k d t h sını istemektedirler. enmesın... aş asına sec e e mem ve iç bir 
Baş kahin, gözleri yine parma- kuvvet .. hatta senin kuvvet ve kud

ğında, iri ve akik kehanet yüzü- retin bile ban.1 hunu yaptıramaz. 
ğunde, dudaklarında acı bir tebes- Firavun kuduracak gibi oldu. 
süm, kendi kendine söylenir gibi Mısır halkının süıii halinde ö
mırıldandı: nünde boyun kırdıkları manzara 

- Zulüm .. tazyik ve kahr .. mu-ıgözünde canlandı: 
ka~-J~r değişfücmiyeccktir. _ Sen. bizim tanırımızsın! .. 

elıt, bu hıddet ve asabiyelte • D. ..k llt"kl . • 1 
d 

. . . ıye yu se ı erı avaz ku ak-
oğru hareınıne.. çok sevdıği ka- 1 d b. d h d .. ~ . . arın a ır a a yac;;a ı. 

nsı guzel Asıyenın yanına gitti. ı ' 

intihap hazır:ıklanı 
Büyük Millet Meclisinin intiha

bın tecdidi hususund~ verdiği ka

rarı tatbik içm hazıd:klr.r_ yap -
ınak üzere bugün saat 15 te vila
yetimizin bütün kaymakamları 

bir toplantı yapacaklardır. 

Asiye, bu gece arkasına en mu-ı _Ve bunlara karşı bu kadın .. tek 
tena hbasını giymişti. hır ~adın başını di".'dik tutuyor, 

"~crıı;ı,e, en •:ahşi ihtırasları kır- kendısıne secde etm.yor .. ayni Zl· 

baçhyap fakat ayni zamanda da ,manda dJ kuvvet ve kudretine tır. 
kar~ısında salta durduran çıldırtı- me)~dan. okuyordu ... 

İlk iş olarak intihap defterleri 
ıiaıırlanacaktır. Bu hususta geçen 

belediye intihabında hazırlanmış 

olan fişlerden istifade olunacak -

cı kokular sürünmüştü. E~ılmıyen bu başı, o eğmesini ve 
, Velit, karısının Beni İsrailden h.atta icabında koparmasını da bı-

lskenderunda serbest 
mm taka 

olduğunu biliyordu. lırdı. 
Ve bu kızgınlığı arasında onu.. Şimdi üzerine atılacak.. onun üs- İskenderunda tesisine karar ve-

Asiye'yi karşısında secde ettirecek, tünü, başını parçahyarak yıprata- ril~n serbest gümrük mıntakası -
baş kahin Haceb'in sözlerinin ya- cak ve bu güzel vücudü kırbaç al- nın yerini tespit etmek için Hatay 
lan olduğunu anlıyacaktı. tında kıvrandırarak kendine secde mümessilimiz Cevat Açıkalının 

Karısı, bu güzel Asiye elbette ki ettirecekti. riyaseti altında bir komisyon teş-
ona itaat ve secdeye mecburdu. j Asiye, kökleşmiş kanaatinin din kiliı:e Vekiller Heyeti karar ver -

Asiyeye: kadar kuvvetli tevekkülü içinde ve miştir. Bu komisyon ol8kadar Ve-
- Bugün, dedi.. bugün hayatı- sarsılmadan bekliyordu. kaletlerin mümessillerinden teşek-

rek şehre çıkmışlar ve birkaç sa
at şehri dolaşmışlardır. Kafilenin • 
başında Profesör Hamit Zeki ile 
Kahire Yüksek Spor Komitesi 
Se!creteri 1smail Remzi vardır. Mı 
sırlı talebe Bükreş ve bilhassa Peş 
ted~ birçok spor temasları yapa -
caklardır. Kafilenin i•indc yüzme, 
atlama, boks, eskrim, atletizm ve 
gürE~ ekipleri vardır. Sporcular 
arasında da son olimpiyatlarda 
plonjon şamp;yoiıu Rtmzi, Dünya 
niversitelcri Şampiyonu Halil, Mı
sır şampiyonu Sabri ve Hosey var 
dır. 

Kendilerile görüşen bir 
rırımıze kafile başkanı 

söylemiştir: 

muhar
şunları 

•- Bu seyahatimiz sırasında 

kardeş Türki~·enin kaıdeş sporcu
larile de bir spor teması yapmak 
isterdik. Bu şimdi imkansızdır. Fa
kat dönüşte 1~ Şubat gününü İs
tanbulda geçireceğiz. Şayet Türk 
sporcuları bizımle samimi bir spor 
teması ve bilhassa yiızme ve at
lama da arzu ederlerst kabul ede-
ceğiz. 

Eeyne!milel Arkeoloji 
Kcngresi 

Önümüzdeki yaz mevsiminde 
toplanacak olan beynelmilel ar -

keoloji kongresi hazırlıklarile 

meşgul olan Ankara dil, tarih ve 
coğrafya fakültesi debnı Profe -
sör Göker istifa etmiştir. Bu vazi

fey~ siyasal bilgiler okulu Direk
törü Emin vekaleten tayin edil -
miştir. 

Yapak kursları 
Bursada açıian ve dört aydan -

berı derslerine devam eden ya -
pağı kursları bitmiştir. Kursa iş

tirak etmiş bulunan kontrolörler 

şehrımize dönmü~lerd:r. Kontro • 
lörler şehrimizdeki tiftik piyasa -
!arını tetkik edecekler ve ayni za
manda tiftik kursu goreceklerdir. 

Kursa on kontrolör iştirak et -
miştir. Bunlardan allısı İstanbul? 

da, ikisi İzmirde, bir! Mersinde, 
biri Samsun kontrol dairelerinde 

çalışacaklardı~. 
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Açıktaki otomobil v 
otobüsler için gara 
fzmir bir garaj santral yaptırıyor , 
500 bin liralık tahsisatın bir kısmı ile 
lstanbulun ihtiyacı ıt~ temin edilebi lir 
İstanbul Belediyesınin, şehrin 

muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere Belediyeler Bankasından beş 
yüz bin liralık bir istikrazda bu • 
lunmağa karar verdiği malumdur. 

Yeni Valimız Lutfı Kırdar, bu 
para ile evvela kısa bır zamanda 
kendı kendisini amo. tize edebile -

cek işleri ve '"Ileseliı ilk defa ola -
rak büyük bir stadyom ile30 - 41· 
otolıüs ve bunları muhafaza ede
cek bir garaj ile bir tamirhane ya
pacakmış .... 

Otobüs vey.l otomobil garaj!, 
bir şehir için lıir ihtiyaçtır. Hem
şehriler görüyorlar.. İstanbulun 

birçok sokakları garajsizlik yü -
zünden, otobüs ve bilhassa otomo
bil ile dolmuştur. Geceleri ise bu 

vasıtaların bulunduğu sokaklar • 
dan geçmek, otomobıl!erin kesa -
fetinden adeta bir mesle oluyor. 

lzmir:n Garaj santrali 
İzmirde de •;aziyet bunun ayni

dir. Bunun içindir ki İzmir Bele -
diye Reisi. İzmirin bütün otobüs 
ve otomobillerinin, gece ve gündüz 
istedikleri zaman barınabilmeleri-

ni temin için şehrin en münasip 
bir yerine büyük bir .Garaj San
tra!. inşa ettirmeğe başlamıştır. 

Geç.-nlerde, şehrimizi ziyareti es
nasında kendisile konuştuğumuz 

İzmirin çalışkan Belediye Reisi 
Behçet Uz'un ağzından bu Ga -

raj Santral. hakkıncia epey ma -
lumat edinmıştik.. .Garaj San -

traı. hatırımızda kaldığına göre; 
dört katlı olarak yapılmaktadır . 
Otobüsler, otomobilleı- garajin bi -
rincı katında, ve diğer motör!ü va
sıtalar ikinci, üçüncu ve dördün
cü katlarına gırecekkrdir. Bunla

rın yıkanması, temizlenmesi ve 
hatta tamirleri de, burada yapıla
cak tesisat ile mümkün olacaktır. 

Doğrusunu isterseniz bu İzmir i -
çin hakikaten bir kaz~nç olacak -
tır. 

tan ve zamanında yol:.ııa devarıı 
dememek yüzünden uğradığı rJ 
rardan kurtarmış olacaktır. 

lstanhu'.ıın ihtiyacı 
İstanbul Belediyesınin temin e

deceği bu beş vüz bin liralık tansi· 
sat içersinden garaj için ne ayırs· 
cağını ve nasıl bir ga•.-aj yapacağı· 
nı bilmiyoruz. Yalnız işittiğirııiı 
şu kı bu yapılacak garajda 30 - 40 
otobüs barınabilecek.mi§. 

Bu koskoca bir İstanbul için aJ 
değıl midir? !stanbuldo vasati bil 
hesapla muhtelif semtlerde çalı • 
şan 50 - 60 o~büs oHuğunu, ıOOo 
hususi ve 2000 den fazla da tal<S1 

bulunduğunu kabul .ısek 30 - 40 
otobüs için yapılacak bir garaj:P 
ihtiyaca kiifi gelmiytoceği aşiltAt 
olmaz mı? 

Filhakika şehrimizde, İstanbOl 
tarafında Çarşıkapıda, Divanyo • 

!unda, Türbede Azak sinemasııııJI 

arkasında, Şehzadebaşında, Fatilı' 

te, Beyoğlu cihetind~, 'T~ :sinıde, 

Ayaspaşada, Şişhane yok~undS. 

Sürpagopta, Nişantaşında, Bebek· 

te birer garaj vardır amma, beheri 

ancak beş on otomobil aldığındaJI• 

arabaların çoğu gece sokakta kalı· 

yor. Konuştuğumuz bir kısım şer 

förler. bu garajlara otomobilleriııl 
bırakanların yıkanmak için 30, ge
ce kalmak için 40 - 5il kur~ ver • 

diklerini söylemekte, bu paranıJI 

kendileri için fazla olduğunu jlerl 

sürmektedirler. 

Bu sözlerden bir netice çıkar ' 

mak mümkündür. 

Şimdiki halde, İzmirdeki oto -
büsler, muhtelif semtlerde bulu -
nan muhtelif hanlarda gelişi güzel 

usullerle, barınmakta, muayyen ol 
mıyan saatlerde hareket etmekte, 
yeknesak olmıyan tarıfeler tatbik Belediye Beyoğlu otomobilleri 
etmektedir. Belediye. bu işde çok ve otobüsleri için Taksimde ve is· 
hass~s davranmasına rağmen an - tanbul için de Beyazılta birer ,Ga· 
cak imkan o!duğu kadar bu işi· raj Santral• yapmalıdır. Bu garai' 
kontrol edebiliyor. la · k b 1 d k·n• ra gırece ara a aı an, yı ıu· 

cGaraj Santra!. bittikten ve ça
lışmağa başladıktan sonra vazi -

yet bittabi değişecektir. Hem o -
tobüsçüler, otomobil sahipleri, a
rabalarını muntazam emin bir yer 

mın en büyük günü Asiye ... Bugün Velit atıldı: kül edecek ve bazı hususi salfilıi - Sigorta tarif esi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 de muhafaza ~ tme k im kanı bu la

ma ve muhafaza ücreti olarak yal· 

nız 25 kuruş alınsa bize öyle gell· 

yor ki hem her araba sahibi buıı• 

çoktı;n razı olur hem de belediye 
kısa bir zamanda bu garajlarıJI 
masrafını çıkardığı gibi bir geliı 
feyzi de temL.'l etm~ olur. 

karşımda bütün kainat boyun eğ- Haris ellerile bu müstesna vücu- yetleri haiz olacaktır. 
di ve ben bugün kendimi tanrı iliin dün Komisyon azası bayramdan son

< Arkası var) ra Hataya hareket edecektir. ettim. 
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Behice, sallanarak içeri girmiş

ti gözlerile, odayı taradı. Genç ka
dının, kapıya doğru gelişi, benim 
bir köşede, suçlu gibi oturuşum, 
onu tatmin etmiş gibiydi. Yüzü, 
neş c ile parladı: 

- Ah, pardon, çok mu beklet -
tim? 
G~nç, güzel kadının zekasına, 

ustalığına hayran oluyordum. Ga
yet tabii bir ses, bir tavırla: 

- Beyefendıyi yalnız bıraktı • 
nız, dedi. 

Behice, odanın ortasında bir o-
na, bir bana bakıyordu: 

- Bu nasıl söz, guıelim!. 
Bana, gücenik göz kırptı: 
- Yoksa, Beyefendi sıkıldılar 

mı? 

Kırıtır gibi, genç gıizel kadına 

yaklaştı, omuz vurarak güldü: 
- Nazlıcığım, sen, insanları, 

hele erkekleri hiç sıkmazsın, hep 

iç açar, gönül açarsın amma, Be
yefendi ile yıldızın barışmadı mı? 

Nazlı. Behicenin sokuluşuna, 
ciddi duruyordu: 

- Hanım, neler söylüyorsunuz? 
Bu yeni vaziyetten de bir şey 

anlamamıştım. Nazlı da, Ferdane 
gibi, Safinaz gibi, Btlıiceye: •Ha
nım, diyordu. Neden? Evde onun 
mevkii de, ötekiler gibi miydi? 
Buna, ihtimal veremezdim. İhli -
mal vermemek imkan olurdu e -

' 
ğer onunla birkaç dakika içinde 
anlaşmamış olsaydım ... 

Bu anlaşmak, benım cür'etim, 
cesaretim değildL Nazlı, bana, 
cür'et, cesaret vermişti. 

Yine, şüphe ile sarsılmıştım. A
caba, bu da, bir cdeneme> miydi? 

Birkaç dakikanın içinde, yeni 
bir samimiyet havasıııa girmiştim. 
Bu beni, öyle derinden seviııdir -
mişti ki ... 

Bu samimi yet hzvasının uçu 
vermesi, heni, birçok saadetlerin 
birden kayboluşu katlar bedbaht 

ed;.'CektL Nazlının da ~ahte olma
sına inanmak ıstemiyordum. Be
hice. odaya girerken aldığı tavır, 

sonra, takındığı hal, şüphemi gev
şetiyordu. 

Hayır! O, samimi idi. Buna ina
nıyordum. Yalan da olsa inana -

caktım. Artık, bir şeye inanmak 
mecburiyetinde idun. Hayatta, sa

mimi bir arkadaş buımuş olmak 
saadeti, birka:; dakika için olsun, 
benı memnun etmeğe kıi!i geliyor
du. 

Behice, erkeğine sahip bir kadın 
gibi gülüyordu: 

- İkiniz de bura'.la sıkıldınız. 
Yukarıya çıkalım. Hep. Ferdane
nin işi. 

Bana, yol gösteriı ken kolunu 
verıyordu: 

- Siz de, kimbilir, neler düşün
müşsünüzdür. 

Onun uzattığı kol~ görmemez
\iğe gelerek yiirüdürr.. Eğer, Naz
lıya tesadüf etmemiş, onunla an -

Sigorta tarifesi İktısst Vekale - misyon teşekkül etmiştir. Bu ko
tince· yeniden tetkik edilecektir. misyon tarifelerin indirilmesi im
Bu husus için Vekalette bir ko - kanlarını arıyacaktır. 

!aşmamış olsaydım, çıkar, gider -
dim. 
Yukarı çıkarken, Behice, Nazlı 

ile f.sıldaşara;.; konuşuryordu. On
ları dinlemiyordum. Yalnız, Behi
cenin aşağı odaya sailanarak giri
şinden ve pc~•ek konuşuşundan 

beni kapıda karşıladıktan sonra 
bir hayli içmi1 olduğ~ anlaşılıyor
du. 
Yukarıda, aş;nası olduğum oda -

salona girdik. Odanın ortasında, 

yine sofra kuruluydu 
Behice, koltuğu çekerek: 
- Buyurunuz, yerinize, dedi. 
Nazlı, masanın Ö1ıür yanında 

bir iskemleye oturmuştu. 
Behice, hemen kadehlere rakı 

doldurdu: 
- Birer, içeriz de!\ôl mi? 
Kadehlere rakıyı doldurduktan 

sonra, masaya baktı, bir çığlık ko
pardı: 

- Ah, bu Ferdanenın telaşı ... 
Suyu unutmuş!. 

Nazlı, yan gözle bana bakıyor -
du: 

- Acelemiz mi var. Hanım? Bi
raz bekle · 

B~hice, sinirliydi: 
- Nsıl olur/ 
Birden, iki di kalçR!arında, iki

mizın de yüzlerimize ayrı ayrı 

bakarak: 
-- Karının teliişını bilmiyor 

musunuz? dedi. 
CeYabımızı beklemeden, devam 

etti: 
- Dün ak~am, cBey> gelmişti. 

cBey. gelince, oııun tutarağı tu -
tar. 

Birden, tavrı değişti; bana, yak
laştı: 

- Aklınıza bir şey gelmesin. 
.Ecv. diyorlarsa, cBcy• değildir. 

Eski tanıdığımız... Akraba kııdar 
yakını~.dır. BPni, evladı gibi sever. 
On..ı. i;;ı~a yer:nde tutarız. Bı.şı -
mız sıkıştığı ıaman, ona koşarız. 

Bana, daha yaklaştı, kahkahalar 
atıyordu: 

- Bana ~ıktır. 

Arada bir dönüp, Nazlıya da gü
lümsüyordu: 

- Sen de bilirsin, N azhcığım. 
Adamcağız, ferah altmışında var. 
Kendine sorarsanız, kırkını daha 

ca k, hem de belediye burada ko -
yacağı usuller, tatbik edeceği ta -
rifeler sayesL'lde halkı aldanmak-

Bana, inandırmak istiyen bir ta
vırla değil, kendi inö.ndığını et -
rafına inandırmak istiyen bir ta -
hakkümle söylüyordu: 

- Bana ~ık ... Düşenün, çocuğu 
yerindeyim. 

- Düşünün, çocuğu yerindeyim! 
Derken, gözlerini öyle süzüyor, 

ağzını öyle küçültüyor, kendini 
öyle küçücük yapıyordu ki ben 
de hayretle, olduğum yerde küçü
lüyordum. 

Nazlı, cin gibi bir kadındı. Du
dak uçlarında, şeytanı bile hase -
dinden çıldırtacak kurnaz bir gü
lüşle, başını •~llıyordu: 

- Elbette Hanım, çocuğu yerin
desin iz!. 

Behice, buna, inanıyordu. Be -
hic~ ,buna, inanacak kadın değil
di. O, feleğin çemberinden, bir, 
binlerce kere geçmiş, bir kadındı. 
Fakat onun, hazan, inanmağ aihti
yacı vardı. Daha doğrusu, kendi 
inanışına, başkalarının da inan -
dıklarını, inanacaklaıını görmek 
istiyordu. 

Behice, mes'ut gülüyordu: 

Selim CAVi T 

yor musunuz?. 
İkimize de göz kırpıyordu: 
- Gizli aşık ... Hafta arası, bU' 

raya gelir; ona. küçük bir şişe ra· 
kı çıkarırız. MezelerL'li beraberin• 
de getirir. 

Kahkaha ile gülüyc,rdu: 
- Balık yumurtası .. Havyar··· 

Kutu istakoz.. Anlamıyorsuııtı1 

ya? ... Gençlik ümitle~; hep ... ze.;• 
ki de ne, biliyor musunuz? Beli• 
karşısına oturacağım, bana baka • 
rak rakısını içecek. 

Kart, yıprak kadının, böyle ~ 
cuk gibi kırıtarak, bir genç kız gı• 
bi 0ynak kahkahalarla kırılıp dÖ ' 
külmesi, sinirlerimi bozuyordu: 

yf. e 
- Vah, vah! .Bey. in, ke ııı 

mani olduk galiba? 
Bu söz, Behiceyi, çıldırtmıştı; il• 

zerime atılacad: sandım: 
- Bunu söylemey:niz, güceni ' 

rim. 
Dişlerini sıkmıştı: 

- Ah, anlıyorum. FerdaneııiJI• 
hep Ferdan enin işi ... Daha siz ıca· 
pıdan girerken başlamıştL cBeY' 

6 

tutkun mu nedir? 
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Bulgar Başvekilinin/ B a l k a n 

S b d b t Antantının o ranya a eyana 1 büyük kuvveti 

Bulgaristan, Türkiye, Yuoo~l~yya, Romanya 
ve Yunanistanla dost kt lmak istiyor 

Sofya, 29 (A.A.) _ Dün Mebu -ı rini, 1925 te aktedilen paktın zih -
<atı :t.feclisinde bütçe müzakerele- niyeti dairesinde bir kat daha kuv
~llıd.e~ sonra EÖz alan Başvekil ve vetlend.irmiş ve snmimileştirmiş -
arıcıye Nazırı Köseivanof, mü _ tir. Bu pakt, Bulgaristanın harp -

Zakerelerin yu"k k b t ten sonra ilk aktettiği muahededir " se ır va anper -
~rlik ve Bulgaristanın istikbal ve ve uzun müddet yegane muahede 
Ukadderatı ~ndi . . ak ettir olarak kalmıştır. 

ııı· , şesını s - d dir k" y 
l§ Olduğunu ka d tt kten sonra Bu siyaset sayesin e ı, u-

dell'ıiştir ki: y e ı nanistanla dostluk ve ekonomi 

•Ent münasebetleri tesisi mümkün ol -
1. ernasyonaı hadiselerin en-
""' lor muştur. Bu münasebetlerin yakın-

a'- uyandırarak bütün mem -
""'eti_. da bir ticaret ;:mahedesi akdile ge-
.~.. ~'."-bilhassa küçük devlet-
~ ını!li nişlemesi pek muhtemeldir. 
sin menfaatleri korumak i - Nihayet Romanya ile de, her iki 
:Veıı .ıne'lcut d;ıstluklan takviye ve tarafta mevcut iyi nıyet sayesin
tlğj ıb dostl~arı aramaya sevket- de an'anevi dostluk münasebetle
~. ir delllrde, siyasi hakikatlere 
v, Ilı rinin husulü mümküıı olacaktır. 
01 _ eınleketin kabiliyetine uygun 
unayan e ,1 . ik tm k Komşu memleketlerle dostluğa 
doğru deği:; erı teşv e e ve itimada müstenit münasebetle -

:ıı:İİldlın '. rin tesisi Selanik ~olaşmasına im-
•ttı· · et, millet, karşı deruhde . kfuı vermiştir. Bu anlaşma, yirmi 
tik gı llles'uJiyetleri tamamile müd ı sene sonra Bulgaristan milli or -

:Vase~~ bir ~.ve anlaşma si ~ du:ıunun tam isti)clalini ve .hud~t
lici ne . P .?tmıştir. Cesaret ve !arının vatan menfar..tlerının hi -
dİiriist ~:eler Jo~uş o~. bu mayesini hazırlamak imkanına 
duı; . samımı sıyaset layik ol- kavuşmuştur. 
1ı:0~1Yınetle takdir olunmuş ve Milletler Cemiyetinin bugünkü 
betı . an'.°~la dostluk münase - vaziyeti ve büyük dwletlerin en
le! ~ tesısıne, bütün ihtilillı. me- ternasyonal meselelerı Milletler ce 
Ilı~ erin sulh yolu il~ halline, ve miyeti kadrosu dışında halletmele
lı:o.,,_rek Balkan men1aatlerini ri Bulgaristam mezk:ir devletlerin 

-~uak için t ilri' · · 
lı:l eşr mesaıye ım - dostlugun· u ve manevi müzahare-

n Verecek ti tnu t 
llll . şar arı yara ş ır. tini araştırmaya mecbur etmek -

Bükreş, 29 (A.A.) - Radoer a -
jansı tebliğ edıyor: 

cTimpu!. gazetesi Balkan an -
tantına tahsis ettiği başmakalesin
de diyor ki: 

Cenubu şarıd Avrupası mesele
lerine gösterilmeye başlanan de -
rin alaka Balkan ımtantını günün 
meseleleri içinde ön safa çıkarmış
tır. Bazılarının Balkan antantına 

atfetmek istedikleri nıyetler bili -
fına olarak, bu antant sulh, istik -
rar ve teşriki mesai programını 

muhafazaya devam edecektir. An
tantın istediği hudutlarını garanti 
altında bulundurmak ve siyasi, ik
tısadi ve harsi sahalardaki teşriki 
mesaisini inkişaf ettirmektedir. Bu 
teşriki mesai başka hiçbir devlet 
aleyhine müteveccih değildir. 

Selanik anlaşmaları esnasında 

Balkan antantı munhasıran anlll§
ma zihniyetile hareket ettiğini is
pat etmiştir. Onun istediği Bul -
garistanın da kendi grupuna ilti
hakıdır. 

Aktedilen bütün anlll§malar 
Balkan terakkisini ve tesanüdünü 
takviye etmiştir. Daımi konsey}n 
yakında Bükreşle yapacağı top -
lanh, bir arada muazzam bir kuv
vet teşkil eder. Bu memleketlerin 
sulh arzusunu ve enternasyonal 
nizama hizmet etmek emellerini 
bir kere daha teyit eyleyecektir. 
Evvelce karışıklıkların ocağı olan 
Balkanlar bugün sulh eseri dolayı
sile dünyanın takdirini celbetmiş 
bulunuyor. Hiçbir şey Balkan an
tamını şimdiy~ kadar tecrübe e -
dil.niş olan yoldan ayırmayacak -

llıa~ıYaset Bulgaristana olan iti - tedir. Hükilmet müstakil bir siye
lcetin kıı":"etlen~irmlş ve memle .. - set takibinde devam edecektir. 
~Ü, lnkişatı !çın elzem olan su- Büyük devletlerden hi9birile ta -
\>ly hu~utlann emnıyetini tak- ahhüt altına girmeyecek ve Bul -

.,.e stıretile riyadeleştirmiştir. garistanı kendi mukadderatına ye- tır. 
o~g~·tan ........... llllllııııllllllıııı--.ı--.ı--"'111111 p~ .~ , Balkan paktının ya- gane hakim kılacaktı:. 

'tlııııt Uzerine düşmüş olduğu -----o----
lııt. e~~ infiraddan kurtulmuş - Arap konferansı murah-
hse lliikfunetin takip ettiği si - d 1 
lt" t ~Yesinde Bulgar ve Yugos- hasları Londraya var 1 ar 
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Y enicamiye dair 
Eminönü meydanının açılması İs

tanbulun en muhteşem abi«elerin
den birini şimdi doya doya tema1 ı 
etmemize imkan veriyor. Meydanın 
yarın ne suretle tanzim edileceği
ni henüz bilmiyoruz. Bu hususta 
hazırlanmış veya hazırlanmakta 

bulunan bir planın mevcudiyetine 
şüphe yoktur. Tasavvurun mahi ' 
yetini bilmeyişimi:r; meseleye dair 
fikrimizi söylemeğe mani değildir 
sanırız. Bilakis karar bir neticeye 
bağlanmadan ve bilhassa birçok 
masraflar ihtiyarile işe başlanma • 
dan önce hatıra ı:elceek fikirlerin 
ve mülahazaların izhar edilmesini 
daha faydalı görürüz. 

Bu türlü hadiselerde gazetelerin 
temennileri teşebbüsten önce or -
taya sürülmüş olmalı ki dikkati ve 
belki de iltizamı celbedebilsin ve 
beyhude bir esef halinde kalmasın. 
Y enicamiin önünde bugün husule 
gelen saha başlıca iki noktadan 
dii~ünülmeğe layıktır. Biri camiin 
istinat ettiği temel seviyesile asıl 

meydanının seviyesi arasında iki 
metroya yakın bir yükseklik farkı 
bulunması, ik;incisi de kemerin im
tidadını ve istinat duvarını teşkil 

eden kısmın meydana karşı çirkin 
ve düzelmesi hayli müşkül bir za. 
viye teşkil etmesidir. 
Genişliyen meydandaki seviye 

farkını belediye muvakkat bir ted
bir ile halletti ve araya bir tahta 
duvar çekerek boyattı. Yarm bu 
duvarın daha esaslı ve nisbeten 
zevki okşar bir şekle konması 

mümkün, yahut oradan itibaren 
sahanın hafif bir meyil ile doldu -
rulması ve köprüden camiye doğnı 
seviyesi tedrici bir surette yükse
len mail bir zeminin ihzar edilme
si kabildir. Fakat her iki şekil de 
gözönünc getirilince tamamilc it 
uıinan vermiyor. 

Bizim tasavvurumuz şudur: Bu· 
gün tahtalarla bir duvar teşkil 

eden yerle, onun mukabili olan Cİ· 
hete bayaz mermerden geniş nıer

divenlcr yaptırmak ve sahanın se
viye farkını, göze herhangi şekil

deki bir duvardan veya setten el
bette daha munis göriinecck olan 
böyle metin ve zarif kademeleri. 
izale etmek kabildir. Boydan boya 

SAYFA 3 

Franko ilerliyor! 
( Birinci sayfadan mabaat ) 

Hakikf bir insan nehri 1 
La Junquera - Fransa - İspanya 1 Al 'ı 1 

Elma değil Alma ! 
Elma, yerinde, miistahsildcn k 

!osu beş kuruşa, haydi bileme
din, on kuruşa alınıyor. Mes<'IA 
Amasyadan buraya gelebilmr.i 
için de, yine kilo başına, on para
dır ya, haydi onu da bilemedin, bir 
kuruş ta nakliye masrafı yükleni
yor. Elma kalkıyor, trene biniyor, 
meşhur sebze haline geliyor. Gel
mesi iyi, iyi ama, fecaaf şurada 
ki, hale girmesi ile kabzımalın kor
kunç pençesine düşmesi M bir o
lnyor. Kara bıyıklı kabzımal kırnu
zı elmayı yakalayınca •sen mi'iin 
altı kuruşa gelen, sana koydur.ı 

yirmi kuruş, hayır, yirmi altı ku
ruş!• diye kızıyor ve elmayı key
finin narhı ile damgalıyor. 

hududu - 29 (A.A.) - Hakiki bir manya - ta ya 
lnsın nehri d.ınebilecek olan mül-

tecıler, mütemadiyen hududa akın v e J a p o n y a 
etmektedirler. Usulen saat 21 de 
kapatılan günırük daireleri. evvel
ki gece hemen hemen tamamen a
çık kalmıştır. 

Bir yıgn halk, ellerinde muaz -
zam paketler olduğu halde, kon
trolden geçmeyi bekliyordu. 
Yorgunluktan bitkin bir hale gel
miş olan, uykusuz ve aç çocuklar 
ağlıyorlardı. Herkes, Fransaya 
girmek için bekledikleri anın ge -
cikmemesi için yerim muhafaza 

etmek maksadile mücadele edi • 
yordu. 

Dün sabah •aat 8 dP gümrük da
ireleri tekrar açıldığı zaman 48 
saattenberi yememiş. içmemiş, u
yumamış olan kadın ve erkekler
de pek tabii olan bir asabiyet gö -
rülüyordu. Cumadanberi müsel -
lalı asker grupları, Fıgyeras yo -
!undan hududa doğru gitmektedir
ler, fakat İspanyol a•keri maka -
matı, hususi emirleri hamil olma
yanların dolaşmalarır.ı menetmek 
için icap eden tedbirleri almışlar
dır. 

İspanya hükilmeti, ~ervisleri ya
vaş yavaş tanzim etmektedir: Da
hiliye nezareF, Gero'le.da vazife 
gö~mektedir. Diğer nezaretler de 
Figuearas'ta .. Fakat şimdiye kadar 
bunlardan yalnız müdafaa, leva -
zım ve hudut zabıtası servisleri 
normal surette işlemEktedir. Ta -
lcplerin fazlalığına b:naen pasa -
port vermekten vazgeçilmiştir. 

Dairelerde muamelilt son derecede 
sadeleştirilmiştir. Gümrük me
murları, post ı paketlerinin müf -
redatını tedkik etmemektedirler. 
Yüzlerce otomobil w araba yol -
! arı kapatmış olup her çeyrek sa
atte ancak iki metre ilerliyebil -
mektedirler. 

askeri ittifakı 
Paris, 29 (A. A.} - Nev -

york Herald Tribnün Avrupa 
nüshası, Tokyodan alınış ol -
duğu bir telgrafı neşretmek -
tedir. Bu telgrafta Konıin • 
tem aleyhindeki misakı tar -
sin etmek ve bu itilafı İta! -
ya - Almanya ve Japonya ara
sında askeri bir ittifaka kal -
beylemek maksadile bir müd
dettenberi müzakereler ya -
pılmakta olduğu bildirilmek
tedir. 

yasi mes'ullerin hududu geçmele
r ine mani olmak için Alevarz Del 
Vayo'nun Karabinyerlcrden . mü -
teşekkil müfreıel er i!>;ndermiş ol
duğu söylenmektedir. 

Harp vaziyeti 
Barselona, 29 (A.A.l - Fran -

kistlerin kıtaatı, cidd! bir muka -
vemete maruz kalmad~n sahil bo-

Zavallı elma, halden çlktyor, bu 
sefer, manavın dükkBnındnn İC:<'ri 

giriyor ve portakallar. mandalina
lar1 armutlar, muzlar, ü:ıiirn1er, 

bademler, fındıklar, pe•lillor. in
cirler ve fıstıklar aras1nda n1Ü,t<'S· 

na IHr giizellikle oturuyor vr bir 
lüks maddesi tavrile mii teri bek
liyor. Bu sefer manav kalkıyor, 

•sen misin yirmi altı kuruşa geJ4•n1 
hayır, sana koydum elli kuru~~• 
buyuruyor ve cima, ne hf'.YaZ, ne 
kara, hiçbir borsanın, hiçbir kıy
mete bu derece süratJe koyamadı· 
ğı bir değere vardıh'1oı gi)rünre, 

yunca ileri hareketlerine devam k k d' · b" . .. şaşırıyor, ızarıyor ve en ını us· 
etmektedırler. Bu kıtaat, dun ak - 1 b .. 

1
.. . .• 

1
.. •. . 

8 u un nazu ıs ıgnava çr"'ıyOT. u 
şam Barsalonanın 40 kilometreden ı ti d' k' A ' b · h · sure e ır ı mas,·anın a ~·f.."!\Jn· 
fa zla ilerisinde bulunuyorlardı. d k" Ali h · · ı· t b ı b. · 

f' ı a yemısı s an u şc rrne 
Ayni kıtaat, Granoller.'i de ihata · 

ge-lip manaı·ın rafına girinr~ rv • 
etmışt i r. Barselona'nt!, zaptı esa
sınJa Frankist ler, 50Q(ı esir almış
lardır. Frankiotler Pirene mınta -
kasında da ilerlemektedirler, fa -
kat bu mıntakdda çok muannida -
ne mukavemetle ka,·şılanmakta -
dırlar. 

vela yemişlikten çıkıp bir kmm 
halk için bir lük<. bir kısım halk 
için de bir ilaç halini alıyor. 
Çoğumuzun elmaya niçin has -

ret kaldığımızı, bilmem ki şimdi 

anladınız mı? 

• • Ah, ey gü~el Amasyanın sevgili F rasa Ital elması. acaba seni evvels kabzı-- ya maldan, sonra da su in•afsız ma-
. (Baştarafı 1 ınci sayfada) I navdan nasıl karı,;rmalı~ Mutlak 

Halır.azırda Italyanın en zıyade. kurtarmalı, yoksa bu halinle, sana . 
yarı resmi organlarının neşriyatın elma değil, fakat •alma!• demek 
dan istintaç edildiği ş~kildeki ş im- icap edecek! 

diki vaziyeti, Fransız Mebusan A.N. KARACAN 
Iıııc lllilletleri arasında ebedi dost- Londra, 29 (A.A.) - Yuvarlak 
hıı llcitnu~edesinin akti suretile masa konferansına iştirak edecek 
lerıı tnillet arasındaki münasebet- olan Mısır, Suudi Arabistan ve 
llıı t tarihi bir değişiklik yapıl - Yemen murahhasları, dün saat 

İngiliz kabenesinde 
bazi tebdiller 

Londra, 29 (A.A ) - İngi
liz kabinesinde aşağıdaki de
ğişiklikler yapılmı~tır: 

Binlerce kadın, çocuk. gayri ma
!Ul erkek tavsıfi kab 'I olmayan 
bir kargaşalık içinde yaya olarak 
ilerlemekte ve Tevrat'ın , bütün 
bir 1nilletin muhacerctjne ait sa

uzanacak. olan mermt>r kadcınele- tır]arını hatırlatan 
rin üstünde Yenicamiin kaidesi cl-

t.ır manzara 
a,rzetmektedir. 

Meclisinin de ittifak!:.. tasvip et - =============== 
mis olduğu Fransız r.ektai nazarı 
ile kabili telif değildir. Bir taraf
tan İtalya'nın tamamile Fransız 
hükümranlığı altında bulunan bir 
takım arazi üzerir.deki hukukun
dan bahsedilmekte, dığer taraftan 
da hiçbir şey verilmiyeceği beyan 
olunmaktaclır. 

Çemberlaynın 
yeni bir nut lk ş I!'. 17.30 da buraya gelır.işler ve B. 

··-· d k 1 lı;ı, 'uı siyaset, komşumuz Tür- Macdonald tarafın an arşı an -
e ile olıın dostluk münasebetle- mışlardır. 

Şili zelzelesinin 
ko~kunç blançosu 

ı, ~~tiago de Chili, 29 (A.A.) _ Hü.kilmet, imdat işlerinin ten • 
e...,ıe"· d 

oıa11 h Y'lizünden vukua gelmiş sikine faaliyetle <;alışmakta ır. 
1aJın.u &sar, bir buçuk milyar Peso Tayyareler, payıtaht ile cenup 
Öğr n edilmektedir. mıntakası arasında mekik doku -

Qual :~ıldiğine göre Florida, makta, ilaç götürmekte, yaralı 
ıııu· q ı ce Tome kasabaları tama- nakletmektedir. Gemıler, Talea -

~har 
C!ııu ap olmuştur. 

laıcada an Belediye Reisi, bu mın
d·- b· uçan tayyareciler tarafın
-. ıle h. 

lffiln" ıssedilen kadavrlar ta-
t~llıi:. Sı>bebile gaz maskeleri is -

v•ır. 

llainıa 
lir. Şidrl V~lkanı faaliyete geçmiş 
"ehanı et}ı Yağmurlar vaziyetin 
laıtete etıni artırmaktadırlar. Fe -
re8tni uğramış olan mıntakada 
llıaktadYardıınlar müşkülita uğra-

ır. 

~ 

huamo ile V alparaiso arasında ir • 

tibatı temin etmekte'.iir. Yüzlerce 

yaralı nakleden birçok geminin ve 

bilhassa Ajaks adındaki İngiliz 

kruvazörünün Valparaiso'ya gel -
mesi beklenilmektedir. 

Ordu Başkumandanı General, 
fel5ketzede mıntakuyı kontrolü 
altına almış \'e alicenı.bane yar -
dımlarda bulunmuş oıan bütün 
dost devletlere teşekkiır etmiştir. 

1'7 

Ye:ıı:::anı; •büyük sllylüyorsun> di- lduğunu gördüm ve içimden sevin
Yiilt~~llenrniye başladı. Benim çok dun. Biliyordum ki, artık halam 
bil re . erde gözüm olduğundan, benim evlenmem sözünü ağzına al

feldJ<e~~ illeti yüzünden başıma mıya bu yüzden uzun bir zaman 
la-,y er geleceğinden, mes'ut o- korkacaktır. •u aea ... 

Eski Bahriye N&zırı mi-
ra! Lord Chatfield Müdafaa 
Nezaretine tayin edilmiştir. 

Müdafaa Nazırı Sir Tho
mas İnskip eskid~n uhdesin
de bulunan Dominyonlar Ne
zaretine dônmüş , .,. bu Neza
reti vekaleten idare etmekte 
olan Mac Donald'da asıl va
zifesi olan müstemlekeler ne
zaretine geçmişti:. 

Ziraat Nazırı Morrisson is
tifa eden Lord Wintertonun 
yerine Laııcaster ctükalığı ne
zaretine naklediln.ış ve Zira
at Nezaretine Sır Reginald 
Dorman Emith tayin olun -
muştur. 

Morrisson aynı zamanda 
Müdafaa Nazırı Lord Chat
fielde yardım edecek ve A
vam Kamarasında onun ye~ 

rine beyanatta bı.;lunacaktır. 
Şimdi IIindist::.nda bulun

makta olan yeni Müdafaa Na
zırı derhal İngi!tereye döne
cektir. 

bette daha giizel duracak ve mer 
divenler meydanın değil, daha faz
la camiin bir dekorunu teşkil ede
cektir. 

Kemerin caddeye doğru uzanan 
o muazzam duvarındaki zaviye)"e 
gelince: Orasının boş bırakılması 

çirkin, başka türlü bir bina yap • 
tırılarak işgali münasebetsiz olur 
sanırız. Zaviyenin o ~ekli muhafa
za etmesi zaTuri olacaksa oraya 
park karşısındaki sebil gibi Yeni
camiiıı mimarisine çok uygun dü
şecek küçücük bir sebilin nakledi
lip bir mimari biblosu halinde yer
leştİl'ilmesi hatıra gelebilir. 

Herhalde birçok emek ve mas
raf pahasına malolan Eminönü 
meydanının yakın zamanda şimdi
ki p~rişanlıktan kurtarılacağına ve 
belediyenin onu mümkün olduğu 

kadar güzel bir saha haline getir -
mek istediğinde şüphe yoktur. Ye
nicami gibi dünya ibidelerinin en 
güzellerinden birinin hakinı oldu
j!ıı o saha, İstanbulun en <arif hir 
1ı.ö~esi olmaya namzet bulunuyor. 
Teklif ettiğimiz mermer kademe
ler fikri üzerinde iltizam ile diişü-

_ Akademi filan olmaz. Otur ı·- mak istiyenler oldu ·Onları ne ters
vinde! Bizde ressamların istikbali !edim, ne hakaret ettim, fakat bil
yok, hem akademi için pek çok de- mem nasıl oldu, ilk onceleri etra
di.kodu ediliyor, istemem diye tut- 'fımı çeviren ve hafiften hafife be-

t t ni taciz etmiye başhyan bu genç
urmuş u. 

b . ·ı d Ah !er, yavaş yavaş adımlarını geri al-Bir gece ıraz ag a ım: • an-
• b t k mıva başladılar. Bununla uzaklaş-

nem, babam o.sa u sana aş ının • d k . t . Bil.k' 
. tılar eme ıs emıyorum. a ıs içimde ölmesıne razı olurlar mıy- ' 

. bo b'"kt" t belki daha çok yaklaştılar. Fakat, 
dı ?> dıye yumu u um, er e - . . . . 

'd ıd· bu yaklaşma derın bır samımıyet · bah ama ge l' sı sa 
0 

· içinde geçti. Eski bulanık havayı 
- Ferda, mademki istiyorsun, derin bir dostluk ve arkadaşlık 

peki dediğin olsun kızım, diye ra- rüzgarı temizlemişti· Böylece ara
zı olduğunu bildirdi. 

nlln d h gımdan bahesdiyordu. O- Halam zengindir. Epey iratları 
Yıııca a a çok söyleneceğini anla- Halamın endişesinin de ne kadar 
başını, nıa.~zun bir tavır aldım ve vardır. Değil benim, daha birçok yanlış olduğunu akademiye girdik-

mıroa hiı;ıbir çirkin vak'a geçme -

den anlaşmış olduk. 

gogsüne koyarak: genç kızların onun himayesinde ten sonra anladım, iki yıl zarfında 
sa;;: ~a1liba artık fazla geliyorum refah içinde yaşaması mümkün- orada Erenköyundekinden daha 

a a ded' b dür. Üstelik çok iyi kadındır ve be- sag"lam bir arkadaşlık buldum. Her atına. i ' ım, eni başından 
llıiyorsu çın nası l kandır2cağını bil- ni pek sever. Bunları bildiğim hal- mektepte, her yerde olduğu gibi, 

n... de arada sırada .fazh mı geliyo- burada da b'raz de<l,kodu, bıraz 
Onll susı . . Ah ğ 1 d H k 1 k ta.,ıı \'(' urm~~ ıçın takındığım rum?> yah~t .. • a.~nem ~a o - kıskançlık var ı. er ese ar a· 

l<:>sir· lYleclıgim sözler hemen saydı!> gıbı sozler soyleylşım ona das, fakat kimse ile laübali olmı
tuıu l"l! .. Ya~tı. Birdenbire başımı !güçlükle kabul ettireceğim şeyleri yarak bunun da önüne geçtirı:ı. Bir 

delj ~e~~ğs.unde sıkarak, ckız öyle kolayca kabul ettirmek içindir. Ne Leyla ile herkesten iyi anlaştım. 
bir Şe .~Ylenme. Bir daha böyle yapayım belki biraz fena amma, Erkek arkadaşlar ilk önce fazla so-

. y soylem· b .. . 
l'itsiJı, de . ıye ana tovbe ettı- bu yoldan başka çare bulamadım. kuldular. Daha başka türlü arka-

dı. _Kucağından ayrıldı- ! Akademiye girerken de böyle ol- daşlık arıyanlar manidar 
1 

İnsan, her zaman için söylenen· 
!ere görmeden inanmamalı. Bu, a
kademi için de böyledir. Ben içine 

girdıkten sonra dışardan söylenen

lerin ne kadar asılsız olduğunu an
ladım ve o yalan, mübalagalı şey
leri bulup söyliyenlerden nefret 

ettim. Akademi, tam manasile bir 
sanat yuvasıdır. Orada seviye far

kı yoktur· Herkes birdir. Mademki 

hepsi ruhlarında, sanat için yanan 

Hudut açılır açılmaz akın 
Barselon, 29 (A.A.) - Frankist

ler, Granollers'i işgal etmişlerdir. 

Perpignan, 29 (A.A.) - Bu sa
bah saat 8 de hudut açılır açılmaz. 
Katalonya halkı Fransaya tekrar 
akın etmeğe tll§lamıştır. Mülteci
lerin mikdarı artmıştır. Ve midele 
ri lıoş olarak günler~c yol yürü -
m~ olmalarına binae:ı bedeni va
ziyetleri acınacak haldedir. 

Dün Frankistlcrin Rosas'da ka-
ray~ çıkmış olduklarına dair şayi 
olan bir haber üzerinP. İspanyol a
razisinde bir panik çıkmıştır. Bu 
şayianın çıkmasına Palmos'un 
Frankistlerin uç harp gemisi tara
fından bombardıman edilmesi •e -
bebiyet verm ~§tir 

Huduttaki Fransız kasabaları 

mütemadiyen gelmekte olan mür
tecilerle dolmuştur. 

Askerlerin ve memurların ve si-

nühnesini al3.kadarlardan ehcınıni
yetle rica ediyoruz. 
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!ar, fakir ve zengin olmuşlar, ne 
fark var!. 

İşte orada t:u zihniyeti gördüm 
ve c>nların arasına girmekle mes'ut 
oldum. Pek çpk arkudll§lan te -
sadüf ettim 'ki, boyasız kalmış. 

Fakir arkada~larının çantasına 
gizlice boya tüpleri atıyor, yahut 
bir yolunu b·1!up hissettirmeden 
onun bu ihtiyaçlarını temin edi -
yorlardı. Belki bunla•ın arasında 

o fakir arkadaş kendısinden daha 

çok muvaffak oluyor: r1, . kıska

nanlar da bulunabilirdı. Araların-

ispanya 1 alya ile bir oluyor 
Berlin, 29 (A.A.) - Reichitag'ın 

içtimaının arıfesinde nazilerin res
mi organı Volkischer Beobachter, 
.İtalya ve Fransa> başlığı altın
d~ italyan metalıbatır.a müteallik 
bir yazı neşretmiştir. 

İlk defa olarak bir Alman gaze
tesi, Fransa ile bir ihtilaf çıkması 
halinde İtalya ile İspanyanın ak -
tedecekleri bir ittifakın sevkül -
ceni imkanlarındd.Il bahsetmekte
dir. 

Maliye, İktısat 
Maarif vekil -
leri geldiler 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü

cel ile İktısat Vekili Hüsnü Çakır 
ve Maliye Vekıli Fuat Ağralı bay
ram tatilini Ltanbulda geçirmek 
üzere dün şehrimize gelmişlerdir. 

Tatil dolayısile Ankaradan dün 
~ehrimize gelmiş çılan üç katar a
gız ağıza yolcu ile dclu idi. Bu 
trenlerle birçok sabık mebuslar da 
Ankaradan gelmişlerdir. Yolcu • 
]arın anlattığına göre dün hu • 
sus! katarlar tahrik eclilmiş olma
sına rağmen birçok yolcular ka
labalıktan dolayı Ankaradan bu -
raya kadar ayakta gelebilmişler • 
dir. 

da bir kardeş, mükemmeı birer Denizbank memurlarının 
dost gibi anlaşan genç kızlarla er-
kekler gördüm. Bununla beraber maaşları 
biribirlerine başka gözle bakanlar Kadrolarda yapılacak tebeddül-
da yoktu, demek istemiyorum. !er dolayısile Ilenizbank memurla
Fakat bu her ''erde böyle değil mi- rına Şubat maaşlarını tediye et
dir? memişti. Cümartesi günü İktısat 

Epey dalmışım galiha, kapının, Vekaletinden gelen bir telgrafta 
önünde kıvrak bir kiihkaha çın - 150 liraya kadar maa~ı olanların 
!adı ve arkasından Hacerin se - tamamı, 150 liradan fazla maaşı 

si: olanların da valnız yuz lirasını te-
- Prenses hazretleri hala dışa- diye edilmesi bildirilmiş olduğu 

rı çıkıp, yanımıza gelmek lı'.ıtfun- haber alınmıştır. Bin&enaleyh Ban 
da bulunmıyacaklar mı?. ] ka tugün memurların• Şubat ma-

rArkaaı var arını tedi e edecektir. 

Birmingham, 29 (A.A.J - Dun 
akşam kuyumcular cemiyetinin 
ziyafetinde bir nutuk söylemiş o
lan B. Çemberlayn, ezcümle şöyle 
9emiştir: 

- Bütün memleketlerle iyi mü
nasebetler idame etmek ve diğer 
milletlerin umumi haklarına do -
kunmıyan ve adalet ve hürriyeti 
cerıhadar etmıyen metahbatı te
min eylemekten ibaret olan ve bü
tün milletleri..'1 arzularına t<. ta
bül eden kararımızı bir kere daha 
ehemmiyetle kaydetmek isterim. 
Bununla beraoer her türlü siyasi 
gergınlik zail oluncuya kadar 
memleketi kendisini her nevi ta
arruza karşı müdafa~ edebilecek 
bir l ale getirmek zaruridir. 

Hatip, İngilterenin silahlanma 
sahasındaki bu teral:kilerini ta -
dat ettikten o;onra de:ııiştir ki: 

- Beynelmilel sulhün muhafa
zasından ibaret olan gayemi~ u
Jaş~caf!'ımıza i!ımadım vardır. Şim 

di elde edildiği zaman herkesin 
menfaatine hadim olacak olan bıl 

gayenin elde edilmesine yardım 

etmek, diğer mill.,tıere düşen bir 

vazıfedir ve bunu yapmaları za -
mamdır. Bugün havada artık uzun 
müddet mevcudiyetinr müsaade 
edilmemesi lazımgeler. birtakım 

şayialar ve şiipheler öolaşmırkta -
dır. Zira Amerika Reisicümhuru 
yılbaşı mesajında endişe ile bah
settiği kuvvetle dünyaya hakim 
olmak iddiası gibi, iddia sulhü 
tehlikeye ilka edebilı:. Böyle bir 
iddıa, demokratların içtinabı na
kabil bir snrette mukavemet etme
leri lazım olan bir iddiadır. 

Fakat öyle cir tasavvurım mev -
cut olduğunu zannetmem. Neka -
dar ciddi olursa olsun ihtilafların 
harbe müracaat etm~ksizın ve B. 
Hitler ile Münihte imza etmiş ol
duğum beyannamenin derpiş et -

mekte olduğu istişareler ve mü -
zakerelerle halkdilebileceğı kana
atindeJ-~m. Şu halde teslihatın tah 
didine müteallik bir ıtiliif elde e
demedikçe, sulh ve ııllaşma siya
setine ve bu memleket' kuvvetli 
bir memleket naline getirmeğe de
vam edelim_ 
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Mahmut YESARi 

FENNT BiLGİLER 1 ____ , 
çare anyan 

alimlerin zaferi 
Kalp durduktan sonra bir cesedi 
hayata kavuşturmak mümkün mü 

- Alo, Şarl Lindberg mi? Bura· \lığında kuyruğunu gözlerinin üzc
sı, Kebek hastanesi ... Ma1il.mat mı rine koyar ve vücudünün etrafına, 
lst!yorsunuz? Evet Bremen'den ge- ı kendini saklıyan bir zülfil gerer. 
len Alman tayyarecileri sağ salim· cO, ölü g~ıiinür, fakat ölü değil· 
dirler. Flayd Bennet ve Bemt Bal· dir. Her iki saatte bir nefes alır ve 
hen tayyaresi, onları, Sen-Loran adali nesiçlerini yavaş yavaş mas. 
mansabında kurtardL sederek beslenir. O, böylece çamur 

- Floyd Bennet nasıl? Havalan- keft!l1İ içinde hayatını muhafaza 
dlğı vakit hasta idi. eder. Letorjiye giren Hind fakir-

- Zatülcenpten rahatsız. Sero- !erinin yaptığı şey de buna yakın 
ma ihtiyaç var; bizde de yok ... Se- bir şeydir.• 
rom gelinciye kaô.ar zavailı diyor. 

Baba VasC!nin kadından bir, şem- olarak Baba Vasfi ille lince ciğerci· 
siyedcn iki, kat'iyyen talil yoktJ.. ye gelmişti. Orada ancak birer 'ka· Floy~~romu nerede bulablliriınT OJUme çare 
Dört kere evlenmişti. Birinci karı· deh çekip yola düzüldüler. Baba _ Şikago'da, Rokfeller Enstitü· Bu hadiseler, ötüm halini göste· 
sı, ıi şıkıle kaçmıştı. İkincisi vprem- Vasfi, soğuk havada üşümesin, di· .. d ren katalepsi vakaları meydanda 
deıı cildü. Üçüncüsünü boşadı, dör- ye ~ocuğunu bağrına baSffiL'l bir su;e:~; 1928• Lindberg, on aydan iken, ölüme karşı bir şey yapılabi· 
dtincusu çocuk doğurw·ken sakat· muhacir şefkat ve rikkatile şemsı- beri Amerika'nın en gözdesi ... Der- !ip yapılamıyacağını düşünmek 
landı, tekaüt oldu. Beşinci defa ev· yesini iki elile tutmuş, ağır, vakur hal otomobiline atlıyor, tayyaresi· beyhude değildir. Suda boğulanla
lcnmeyi tecrübe etmekten korku· yürüyordu. ne koşuyor ve Nevyork'tan Şikagcı- rın, sun'i teneffüslerle hayata iade 
~"ı"u ..ı . Bir kere nıyetıenecek ol- Bir çok karanlık, izbe sokakları ya uçuyor Şikago'dd. Rokfeller edildikleri, bir mucize görünüyor. 
muştu araya giren adamı tramvay dolaştıktan sonra, fenerinin boyası Ensittüsünde Doktor Karel'i görü- dlL 
ç:ğncmiş . kız tarafı bundan uğur- dökülmüş, bir demir kapının önün- yor, seromu alıyor ve tayyaresine Bu mucize cdondurma. ameliye
suzluk umarak derhal caymışlar- de .durmuşlardı. Baba Vasfi eşik· 

atladığı gibi Kanada yolunu tutu- sile başka türlü tecelli etti. Bakınız. 
dı. ten adımını atarken nefesi kesil· yor ve Kebek'e yetişiyor; fakat nasıl: 

Baba Vasfi, karıdan yana neka- miş, kalbi çatlıyacak gibi çarpıyor- Floyd Bonnet, Sen-Loren'in buzlu Amerikalı fizyolojist Raif S. Wil
dar talisızse, okadar da sıkılgan ve du. sahalarında karde~ tayyarelerı lar, bir gün, cSam. ismindeki sev
beceı iksizdi. • Sokakta, vapurda, O gece, ne içki masasının başın· kurtarmıya koşan bu yirmi yaşın· gili maymununun vereme tutuldu· 
tramvayda dolgun bir baldır, de- da otururken, ne de arasıra dışan daki delikanlı ölmüş bulunuyor. ğunu ve bir kaç hafta içinde ölüp 
kolte bir göğüs, çıplak kollar gö- nefes almıya çıktığı zamanlar şem- Doktor: gideceğini anladı. Çok müteessir 
rünce kulakları ateş gibi yanmıya, siyesini bir yere bırakamıyordu. _ Bir kaç saat daha yaşatmıya oldu ve onu kurtarmıya çare aradı. 
dizleri tıtremiye, gözleri kararını· Kadınlar. onun ziıfmı hissetmiş - imkan bulabilseydik seromu zerk Ne suretle tedavi etse iyi netice a· 
ya başlardı. Fakat değil yanına Jer, elinden şemsiyesini çekiyorlar, eder, onu kurtarabllirdilı:. Fakat, lamıyacağına kanaat getirdiği için 
yaklaşmak, hatta o kadın kendlll- o, kaş~ çatıp _hiddetten sesi_ kı· kalp durdu. son bir çareye baş vurınıya karar 
ğinden yaklaşıp ta elini uzatsa, yi· sılarak boguk boğuk !eryat ettık - Ölüm nerede tamamlanır? Bil· verdi. Maymununun vücudüne, 
ne baba Vasfi taş gibi durur, par- çe, l:ep birden gülüşüyorlardı. tün ce~ canlandıran ve bazan harici tesirlerin nüfuzuna mani 
mağını oynatamazdı_- . Gece yansına doğru, meclise bır da onu müdafaadan aciz kalan bir mahlut sürdü, kanına sitrat dö 
Şemsiyeden talısızlığl de ayn: durgunluk çökmüştü. Meze tabak· <kalp• denilen şey neciır? Motör de sodyom şırınga etti ve onu bir scı

bir bela idi. Dükıin camekıinlan~· lıan temizlenmiş, bira şişeleri ka · havada birdenbire hareketten kal- ğuk ı •s derece idi. Sam, ne nefes 
da!d şık saplı, renk renk, seten, ı- 1 

salara tersine konulmuş, rakı şişe· nuyor mu? Bir muvazeneli uçuş .. quk 1°8 derece idi. Sam, ne nefes 
pek şemsiyelere ağzı sulanarak ba· !erinin dibinde ancak, üç, beş dam- sonra yere iniş ve küçük bir tamir- alabiliyor, ne kendini biliyordlL O· 
kardı. Fakat oükkıin& girdiği za- la kalmıştı. den sonra tayyare de dirilebiliyor. nu, kim muayene etse, ölü sarur· 
man satıcının ağız kalabalığı kar• Baba Vasfi, içkiye o kadar müte· Kalp durmalarına karşı ise, bir şey dı. 
şısında afallar, en beğenmediğini hammil değildi. Fazla içmemek ı. yapılamıyor. Doktor Rafi, maymununu, gün· 
alırdı. Bugüne kadar bir çok şem- çin nefsini zorladığı halde, yarısı lerce bu buz dolabında bıraktı ve 
siyeler aldı, eskitti, lakin üç tane- su, yansı rakı dört kadeh içebil- iki dAhinin birleşmesi çıkarıldığı zaman donmuş et halin-
sini pek beğenmiş, pek sevmişti. mişti. Fakat beşinciyi yuvarlarken Bu iztırap, Lindberg'le dahi dok- de bulunuyordu ve o kadar katılaş· 
Birincisini vapurda çaldırdı, ikin- dünyayı, münyayı unuttıL Hatta tor Karel'i bir emelde birleştiriyor. mıştı ki, bir ağaç parçası gibi kın· 
cisi rüzgarda tersine dönerek par· Ü •ı b' k ı eli sevgili şemsiyesini bile gözü gör. .;: sene sonra, sun ır a p mey- labilir ·. 
çalandı, üçüncüsünün zurnası kın· mez oldu. dana çıkıyor. Üç sene daha sonra Doktor, maymıınunun karşısın-

Pek genç bir yıldız 
6 yaşında pansiyoner, 1 O yaşında figüran, 

21 yaşında yıldız olan Janine Darcey 
; 

larak tekaüt oldu. 
En son aldığı fildişi saplı, ipek Sabahleyin be, 11 1 uğulduyor, mi- Fransızların büyük ümitlerinden 1 neler kesilmlştl. ı kendisine bir rol verilmesini i 

karışık siyah seten şt:msiyeyi, U· desi bulanıyor, ,okağın sesleri, bo1 biri olan bu genç sanatkar Pariste Bu vak'a genç kızın cesaretini dl. Marc Allegret. zaten onu kii 
zun hasret senelerinden sonra ev- kazana çekiç vuruyorlarmış gibi doğurdu. Altı yaşındl onu Dupun· kırmadı. Bu sıralarda Darcy namı rollerinden birinde tanıyordu. 
!adına kavuşan bir anne, sevgl l ı .<ile kafasının içinde ötüyordu. Sallana loup'a pansiyoner olarak koydular. müstearını aldı. Bir filmde rejisör zusu kabul edildi ve Janine D 
buluşmuş bir aşık gibi bütün kolbi· sallana evden çıktı. Arkadaşları, • Uslu, kendi halinde bir kızdı. Mek- Brument onu hatırladı. Küçük bir 

1 

nihayet bu filmde istidadını iS 
le seviyordu. Şemsiye eskiyecek birer kadeh limonlu rakı içecek- tebinden memnun görünüyordu. rol \erdi. Yine aylar geçti. Bir gün edebildi. •Artistler methali> n 
diye içi titriyor, belki kapıda unu- !erdi! cVallahi açar, bir şeyin kal· Fakat sonradan şöyle söylemiştir: bu sessiz, mahcup, az makyajlı sonra •şarkı,s~üyorum• filını 
turum, diye miı.afir gittiği evlerd~ maz!• diyorlardı. Fakat o, cevap - Çocuklarım olursa Qnlan as- genç kız Maurice Cloche'in dikka- J neşeli bir rol aldı. Fakat genç 
odaya şemsiyesile giriyordu. bile vermiyor, alabildiğine yürü- la leyli mektebe koymıyacağım. Bu tini çekti, bu sırada Doudet'nin tist, daha ziyade dramlarda ha 

""" yordu. bir çocuk için Adeta betbahtlıktır. cKüçük şey• romanını filme çeki· müşfik ve ıztırap çeken insan 
Ay sonu kalemde arkadaşları Evine döndtiğü zaman paltosu- ...... yorlardı. Maurice Cloche bu küçük · lerinde daha çok muvaffak oldu 

Baba Vasfi'yl mütemadiyen sıkış· nu, ceketini b:r kö~eye fırlatarak Seneler geçiyordu. Küçük kız re- kızdan direktör Paul Madeux'ye nu .Artistler methali> fl!mind 
tınyorlardl: kendini yatağa attı. Hemen uyu- simde, Fransızcada ve jimnastik- bahsetti. Onu , Küçük şey. filmin rol!le göstermiş oluyor. b 

-Gel, şu perhizi boz... Şö'yle du . Bir çeyrek geçmeden haykıra le kuvvetli idi. Az dostu vardı. O, şimdi Fransızların sıksık 
de .Siyah gözler. yani Camille ro- tt"kl ı k diki rı ge 

Çalgısile, içkisile bir ıilem yapalınt. haykıra uyandı. Rüyasında şemsi· Yalnız iki arkadaşa malikti. Fakat se ı er ve ço sev e 
!ünde• tecrübeye karar verdiler. yıld ı rd bl ·d· B J ııe 

Dünyanın zevki böyb çıkar be ya- yesini çalmışlardı. Kalktı, odayı a- bunlar hakiki sadık dostlardL On ız a an n ır. unun a 
hu! radı. Aşağı taşlığa baktı, şemsiye bir yaşında iken babası öldü. Kü- ••• ber bütün arzularına olmuş 

kt T 1 kt k "'~ Bundan sonra genç kızın birden- rile bakmıyor. Gözleri daha Ue Baba Vasfi, sakalını kaşıyarak, yo u. aş ı 1 sarnıç apa,.u.ın çük kız ,kederli günlerden sonra 
sinsi sinis gülüyor: üzerine oturarak dü.,tindü, eve e- teJ<rar mektebine avdet etti ve yi· bire talil açıldı denebilir. Cine. dedir. Sabrediyor ve bekli 

- Bırakın canım... Bu yaştan 11 boş dönmüştü. ne seneler akmıya başladı. Artık monde'un açtığı bir müsabakaya Hakkı da var. Daha 0 kadar ge 
sonra beni baştan çıkarmayın, di· - Eyvah! dedi, gidip alınalı! eski küçük, mahcup çociık; güzel iştirak ederek kazandı. Sonra dok· Kiıplı aİn•ma /ıaberleri 
yordu. LRkiıı evi bilmiyordu, ertesi gün bir genç kız haline gelmişti. An· tor mektebinde okuyan kendisi gi· ı --'---·------· 

Hovarda ahbapları, nihayet onu arkadaşlarına yalvardı! nesi. onun bir müddet İngilterede bi sakin, ağır başlı genç bir talebe Good bye Mr. Chips filminde 
ikna etmenin yolunu buldular: - Ne yapalım, şemsiyeyi kur· LİNDBERG ve doktor K ABOL teerUbe baflnıla bulunmasını düşündü. işte orada· ile bir aşk izdivacı yaptı. bert Danat şayanı hayret bir 

- Eh, Vasficiğim, bir kadın var, tannalı! .. dır ki, genç kız biraz serbest ola- ••• siyet yaratmaktadır. Artist 
vallah billıih hdın dEğil. safi ilik. Candan sevdiği bir arkadaşlle e· da Kare!, bu sun'! kalbi vücut ha· da: .Zavallı Sami Sen. olll ~e~I- bildi. Saadeti tanıdı. Ve yine ora- . .. _ filmde baılangıçta yirmi yıışııı 
Hiç yüzünü kıvırma. .. Biliriz senin ve gittiler. Aylıktan tortu kalan rlcinde hareket ettirmiye muval· sini Yalnız, soğuktan laf kesildin! dn stenografi öğrendi. ince par • Bir gün metro ile evine donuyor- bir delikanlı ve nihayette sek 
ne fasiki mahrum olduğunu ... Bir bir kaç kuruşla içtiler, eğlendiler. fak oluyor. Evet bu, sun'! bir ha· Ben, seni daha büyük bir 80~~ makları bu işte meharetlnl derhal du. Karş_:sına_ gel~p bir adam otur· yaşında bir ihtiyar olarak gör 
gece bizimle beraber gelir, eğle- Ertesi sabah arkadaşı kapıya vu- yattır. Ciğerlerin yerine bir tulum- maruz bıraksaydım, dayanamaz, o- göstermişti. du ve gozlerini üzerine dlktL BI- ğiz. 
nlrseıt günaha mı · girersin be 8 • ruyordu: ba işliyor ve damarlardalı:i kana lürdün. Fakat ı •e senin hayatını Genç !<ız, Parlse avdet ettiği za- raz sonra Janine metrodan indi 
dam! Gel de gönlün, gözün açılsın. - Haydi ytirü, kaleme yetişemi· oksijen, azot ve karbon gazından k?ruyabllen bir hararet derecetı· man kendisine bir vazife aramıya Adam da onu takip etti. Janlne Bette Davis'I Balo gecesi film 

Baba Vasfi senelerdenberi lçln yeceğiz. mürekkep bir mahlılt zerk edili· dir.. hazır bir halde idi. Oturdukları ev· hiddetlenmiye başlıyordu ki adam de bü)ilk bir komediyen olduğu 
için kaynıyordu. Öyle ya, şu ölüm- Filhakika kaleme ancak yokla· yor. Kan, kan seromundan, insü- Diyerek mayınıınu, tedrici bir de Andre-Paul Antoine isminde u. birdenbire yaklaştı: bir kere daha ispat edecektir. 

• linden tıro' kzın' den A, C vı'tamin surette ısıtarak diriltti. cDonma. . .. Jü dünyadan bir gececik gam alma- ma sonu yetişebildiler. Fakat yok· • • • • • yatroya mensup bır adam oturu- - Matmazel, benl mazur goril· * 
dan göçüp gidecekti. Arkadll§ları, lama cetveline imzayı atarken Ba. l~den ve diğer lüzumlu mad- (Arkası 6 ıncı sayfada) yordu. nüz. dedi, fakat sizinle konuşmam Charles Dikens'in A Chirstll' 
onun fikrini çelmekte devam edi· ba Vasfi acı bir feryat kopardl: delerden yapılmıştır. Genç kızın annesi ondan bir lazım. Ben vazii sahneyim. Yüzü. Carol• ismindeki şaheserinin f{ 
Yorlardı: Şemsiyeyı· yine unutmuştu. Bu, sun'l bir hayattır; fakat ö- fil<ir almak istedi Küçü"e bir ti· ınüz, beni alakadar etti. Film çevir· l< ıs livutta filme çekilmesi bitme 

- Gel, oturur, gece kalmaz, evi· Düşündü, taşındı; şemsiyeyi bı- lüm, nerede nihayetleniyor? yatro yahut sinemada kıitibelik, m~k istemez misini? zeredir. 
ne dönersin. İki kadeh rakı içer- rakamazdı. Bütün gün çalışamadı, Amerika ilimlerinden C. W. Ko- yahut buna benzer başka küçük Genç kız, kuru, asabi bir sesle 
sin. Şu dünyanın gamını unutup akşamı dar etti. Gece, yine karan· ates: bir iş bulunabilir miydi? cevap verdi: 
gidersin. Biraz çalgı dinle de ku- !ık yollardan geçerek, gizli define- - Bunu anlamak içhı, bir balık Andre-Paul Antoine genç kıza: _ Mersi mösyö, evvelce çevir-
Jaklarının pası gitsin. sini ziyarete giden bir hasis gibi, alınız .Onu, çamur dolu bir kabın - Size tetkik kısmında çalışma· mlştim. 

Baba Vasfi, zıihiren istemiyor - şemsiyesini aramıya gittL Fakııt içine koyunuz. Bu çamuru, katı bir nızı tavsiye ~derim, dedi. Bu, en 
muş gibi müstağni bir tavırla boy. kapıyı yüzüne kapadllıır: kütle oluncıyn kadar kurutunuz. kolay ve en emin iştir. 
nunu büktü: - Geceliksiırtale? .. Yoktur ug. Bu kütleyi, 4 sene, kuru bir yerde Janine yüzünü buruşturdu: 

- Ah kafirler, dedi, h.atınnızdan rasazak vaktimiz scninJıen! Okso muhafaza ediniz. Ondan sonra O· - Önce figüranlıkta taliimi de-

Fakat bu cevap, sahne vazii Di
ınitri Kirsanoff'un cesaretini kır-

madı: 

- İşte adresim, diye, devam et-
çıkamam ki... bre .. traha... nu kırınız. İçinde ne bulacaksınız? nesem olmaz mı? 

0 • O, yalvarmıya baş1adı: Hiç şüphesiz, balığın, az çok mum Adam, hayretle ona baktı. Fa· ti. Büroma beni görmiye geliniz. 
Ay başında, aylı klan alınca, eğ- . - Aman madam, kulun, kölen yalaşmış cesedini... Balığa göre, kat genç kızı memnun etmek için Rica ederim, ihmal etmeyin. 

ientinin teferrü\1tı tesbit edildi. olayım, ver bizim şu şemsiyeyi ... bu böyledir? Fakat, bu balığın ye- onu stüdyoya götürdü ve filme çe· Bir müddet sonra Klrsanoff genç 
Cumartesı günü akşamı, Galatada· Paranın ucunu göstermeden, rinde Afrikanın sıcak bataklıkla· _, kilen bir piyesinde küçük bir rol kıza iki küçük rol tevdi etti. 
ki ciğercilerden birine oturulacak, şemsiyenin rengin! bile göremiye- nnda yaşıyan balık nevinden bir almasını temin etti. ,.,.,. 
arkadaşlar toplanacak, oradan top- ceğini anlamıştı. Evine döndü. hayvan bulunursa iş değişir. O, Janine sevinç içinde idi. Nihayet cArtistler methali> ismindeki 
lu olarak gidilecek yere gidile· Şemsiyeyi kurtaımak için bir çare dört sene sonra da canlanıyor. Ger• - film çevirmişti. 6 ay bekledi. Altı film çevrildiği sıralarda Janine 
ct:kti. \ kalmı')tı. Ölümlük, dirimlik sakla· çl, zayıflamıştır; fakat tam sıhhat- ay sonra film g~sterildl. Fakat ı. Darceyo, sahne vıizil Marc Alleg-

Bütiln ümitlerin kar~ılıksızlıi\ı 1 (Arkası 1 hıci sayfada) tedir. O, dört senelik mecburi aç- çinden kendisinin bulunduğu sah- ret'ye müracaat etti. Bu filmde 

... 
Sessiz film zamanında Amerıl< 

nın en meşhur yıldızlarından b• 
olan Chades Farell'i -bu artist, d 
ima Janet Gaynor'la beraber fil 
çevirirdi· pek yakında Sbirle 
Templ'le beraber cPembe haY' 
filminde göreceğiz. 

• ,- Geçenulerde 'Son Buse• iS 
altında bizim sinemalarda seyre~ 
gimiz genç Fransız artisti wc 
Morgan'ın •Sisli Rıhtımlar• ~ 
Londrada büyük bir sükse yapll' 
tır. Fransızlar Fransız fillnllerf.11 , 
hariçte uyandırdığı alıikad81' ,. 



- - - - --------- -----------...- - . ---- ____ . __ ...... _._. __ ""''"'" ·-· 

SAD'A 1 

• 
F NERB HÇE. GA L iP! 

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasarayı 
bir seyirci kalaba lı ğ ı karşısında, çok 

dün, 
güzel 

Fener 
bir 

Stadında, 
oyunla 3 .. 

onbinden fazla 
2 mağlup etti 

derken, Galatasaraylılar hücuma 
teçtiler. Böylece seyirciler bir aşa~ 
ğı, bir yukarı gidip gelen takım • 
!arın kaçan fırsatları yakalamak 
için sarfettikleri beyhude emekle: 
ri takip etmekte !dilet. 

Bu sırada Galatasaraylı Cemil, 
hafıfçe berelenerek OJ'Undan çık • 
tı, fakat bir dakika ~onra tekrar 
oyuna girdi .. 

Müdafilikten sağaçığal 

M Galatasaray kalesine tehlikeli akınlardan birinin 

~ ()yun başlıyor 
ınanzarası 

Hücumlarda beraberlik 

Ancak Galatasaray, şimdi, ve • 
lev bir an için parlamağa ba 1 ror 
ve mutlaka birinci devrenin hita
mından evvel bir sayı çıkararak 

rahat dinlenmek istediği anlaşılı· 

yordu. Bu hücumlar gelip gelip 
Fener müdafaasında kırılmağa 

başladılar. Ancak, biran, müdafi 
Fazılın yavan oyunu, hatalı tu • 
tu'şiarile telfıfi etmek isterken ta· 
kımına bir gol yedireceğini his • 
setmek akıl v~ zekasını gösteren 
yaman Fikret, hemen, kendisini 
takımın hiç zarar veremiyeceği 

bir noktasına, ta sağaçığa attı ve 
bu suretledir ki Galatasaraydal} 
evvel Fenere gol yııpmağa mu • 
vaffak olması muhtemel bu o • 

"-Ylard b . 
llııı Ilı an erı futbol meraklıları· 
ti ten era1c ve hasretle bekledikle· 
dUıı, be~ahçe • Galatasaray maçı, 
\>ada a arı andıran güzel bir ha· 
ba1ı1c ~e on binden fazla bir kala· 
dıncta Uzurunda, Fenerbahçe sta· 

l3u 0Ynandı. 
dıköy:naçı seyretmek için dün Ka· 
\>apur~ne taşınanlar denilebilir ki 
l3unla arı hıncahınç dolduruyordu. 
terek r, va_ktinden evvel stada gi • 

•Ozuın·· at 800 rut sahada bir iki sa-
tar, 01~a Yer alacak olan ve taraf
beıt1c.,, Ukları takımlarını hasretle 
1'iha·Cğe başladılar. 

çıkış "Yet saat 14.30 da, sahanın 
, erınde . 

ıı.Jı.ıar • ('\'V~la Sarı • Kırını· 
olan S ve arkalarından ev sahibi 
1
. arı_y, . 

ı Çocukı '-"Cıvert formalı Fener-
Ya çıktıı:· alkışlar arasında saha-

iki rak·b· 
~e 
la

On bind 
dığ 1 bu ~n fazla seyircinin alkış-

lt•rı, otuz kı takım sahaya çıkar -
heri bu seneye yakın zamandan
lincte Şehrin iki esaslı takımı ha· 

senede b' Şıya g 
1 

ırkaç defa karşı kar-
e en 

sl><ır h ve maçları memleketin 
bf avatında .. r an'a guzel ve heyecanlı 
ray • :F ne teşkil eden Galatasa • 
d enerbah · · a Yapı ki çenın yıne bu saha· 
hatırla 1 arı birçok eski maçlan 

mamak kabil değildir. 

* l'eııe b 
}i·· ' •hçe: 

n Usamettin 
~-. Ayt · • Fazıl, Yaşar • Ali 

\'&şar r-~n, Reşat • Şaban, Esat, 
Q,~ ı ret, Lebip. 

Os ı.s..-ay: 
~ub:"0 ... ~_Lnttı, Adnan • Musa c J ~-.re ' 
eınu, Reci·· ın - Necdet, Buduri, 

;:: il, Sarafim. 

~aların alhn~a 
11tı~ 

~cakların:ın ne halde aahaya çı-
1 ı Ve Yeni sınerak eden birçok es
erı buı P<>rcularla sayısı bin· 
atı arı meraklı! ındakı ar, formaların 
llıağa Çalı oyunları uzaktan tanı -
ltoıay o!ınŞmakta idiler. Fakat bu 
Caıa'-- uyordu. Çiln"·" b'lh "USara AU ı asse 
deği~iklik Y __ takımında büyük bir 

İlk defa goze çarpıyordu. 
nuın olarak bu takımda 'k' . 

Ve biı" E ı ısı 
~n Yer ald klı rmeni üç vatanda-
qu 1 arı .. nı Vatan goze çarpıyordu. 
~aranın, l~aşla_rdan biri sol açık 
ld~ Erıneıı · ncısı sağ açık Buduri 
~Ubar nan: vatandaşa gelince, 0 
ınua.,in oyuncu idi ki merkez' 
t' mevki· ' 
l. ]3 ıııe ikame edil · :r u oyun ınış-
erıeı" alı· cunuıı karşısıııda da 

ı\ · Çenin 
Ytan ıne ·k merkez muavini 

' i almakta id 

Oyuna saat 14.45 te hakem Ta- Oyun berabere vaziyete girince, . 
k Ö 

· " düd"ğ'I ı· h- 1 d b' yuncunun bertaraf edılmesıle Ga· n zerengın ın u ı e evve a ucum ar a da ır nevi muvazene . 
Fener~e; başladılar ve bir iki ı husule geldi \·e bu hal devrenin ~:arayın tazyıklan da netıcesız 
kombınezonla hemen Galatasara) 20 inci dakikasına kadar sürüp a · 
kalesine iniverdiler. Bu ilk hücum gitti. Alelusul ta kım değişiyor! 
Galatasaray müdafaası önünde kı- 20 inci dakikada, bu sefer, mu
rıldı ve arkasından Galatasaray vazene Fenerin lehine bozuldu ve 
muhcimleri Fener kalesine'hücum ckacan goller serisi. crka arkaya 
hareketine teşebblls ettiler. oyuncuları da, seylrdleri de sinir

G. Sarayın birinci golü 
Bu hücum teşebbüsü, oyuna baş· 

!andıktan iki dakika sonraya tesa
düf ediyordu. Galatasarayın mer
kez muhacimi Cemil, sağ açık Cici 
f\'iecdetin ortaladığı topu yakala-
dı, sürdü ve epeyce uzun mesafe -
den, ceza sahası haricinden sıkı, 

bir şiltle Galatasarayın ilk golünü 
sağ köşeden Fenerin ağlarına tak
tı. Kalabalık içinde nerede olduğu 
bile gözükmiyen bizim meşhur Hü
samettin bu ilk gole yalnız baka 
kalmakla iktüa etmişti. 

Maçtan evvelki bütün tahminler 
ve Galatasarayın Sarafim, Nubar, 
hele Buduri ile takviye edilmiş 

olması Galatasaraylılarda maçı 

mutlaka kazanacakları kanaatini 
h5.sıl etmiş olduğu için, bu ilk sayı 
o kanaati ancıık takviye etti ve Ga
latasaraylıların bulundukları tri
bün maUlm sevinç tezahüratile 
adeta bir bayram yeri haline gel
di. 

Fakat 
Fakat, bu gol Galatasarayın 

oyuncularını ve seyircilerini sevin· 
dirirken, Fanerbahçeyr de, kendi 
sahalarında mağlup olmak endişe • 
sini vezrnek suretile onları hızlan • 
dırmakta gecikmedi ve biribiri ar· 
kasından Fener muhacimleri ak· 
mağa ve Galatasaray kalesini sağ
dan, soldan, ortadan sarsmağa baş
ladılar. Fenerli oyuncuların bu bil· 
gili ve tamamen teknik tazyikleri 
semeresini vermekte gecikmedi. 

Oyunun 2 inci dakikasında Gala
tasaraydan bir gol yiyen Fener, 
1--:ş cakika sonra, yani yedinci da
kikada, evvela soldan akına geçti. 
Top meşhur Fikretin ayağında idi. 
Bu eşsiz oyuncu seyircileri hayret· 
!ere düşüren bir meharetle sol 

açıktan topu sağ insaydın tam önü· 
ne düşürdü. Küçük Esat aldığı to- İ 

1 

pu kaleye atmıyarak merkez mu
hacim Yaşara verdi ve Yaşar he
men bir şüt çakarak Fenerin ilk 

sayısını Galatasaray kalesine gön
derdi Kaleci o,man müdahale et
miş, fakat bu kendisinin yere düş
mesinden ba~ka netice vermemiş
ti. 

lendirmeğe başladı. 

Yirminci dakikada Şabanın gü
zel bir ortalayışını, hünüistimal 
edilmek şartile, Fenerli seyircilere 
bir gol olacağı ümidini kuvvetle 
veriyordu. Fakat bu güzel ortala
yışta_n Fener muhacimleri istifa
cV> edecek yerde adeta biribirleri
nin ayaklan içinde acaip bir kova
lamaca oyununa giriştiler. Bu su
retle büyük bir fırsat heba edildi. 
Derken, Galatasarll(Ylılar topu 
kaptılar ve bu sefer t'ener kalesi· 
ne akmağa başladılar 

Karşılıklı tazyikler 
Biıan top, meşhur Budurl'nin 

ayağına geleli ve Fener ceza sahası 
yaPında bu oyuncu kendi takımı 
lehine bir firikiğe sebebiyet ver
di. Fakat Buduri'nin kazandığı fi
rlkiki Cici Necdet istimal edemedi, 
fevt etti. Yine derken, bu sefer de, 
Fenerbah~e hücuma geçti. Sağa • 
çık Şaban ayağına geçen topu sÜ· 
rüp kaleye yaklaşacak ve hatta 
sokulup girecek yerde ta uzaktan 
bir şilt savurmak hevesine kapıldı 
ve pek tabil olarak büyük bir fır
satı da bu sefer o kaçırdı. Yine 

Fakat, bizim Fikret, müdafi Fa· 
zılın yerini dPğiştirmek suretile 
yaptığı akıllı hareketile lktüa e -
decekken, dayanamadı, bu sefer 
bütün takımı dltüst eden ani ka • 
-.ıriarla oyuncuları damataşı gibi 
buradan oraya, oradan buraya 
nakletrneğe başladı. Fazılı sağaçı

ğa yolladıktan sonra, ~ağaçığı saği· 
çc ddı. Niçin> Maltiın değildi ve 

sorulamazdı- Sağiçi de kaldırdı, 

soliçe geçirdi. Niçin Yine maliım 

değiidi, yine sorulamazdı. Soliç 

kendisiydi, kendisini de kaldırdı, 

solaçığa attL ?l.ıçin? Maltiındu. Bel 

ki kendisi solaçığa gitme;: istiyor· 
du da bütün bu tadilat ve nakliyat 
onun için icap ettiril!yordu. Peki .. 

ya ı.olaçık ne oldu? Solaçık ta sol 
bek oldu. Bunda hayret edilecek 

hiçbir şey yoktu. Mademki sağ 
bek sağaçık olabiliyordu, o halde 
solaçık ta pekiıli sol bek olabilir

di. Bereket versin, bütün bu tadi
lat devrenin son zamı.nında, 39 
uncu dakikad 1 icra €d:ldl ve bu 

sayededir ki tı:dilAta rağmen ve 
yalnız tadilli.ta değil, Sarafime, 

Nubara, hatta Buduriye rağmen, 

devre beraberlikle bitti. 
Şimdi, gelelim ikinci ve merak· 

lı devreye: 

• 

Havadaki topa bakan oyu11culaıl 

Fenerll DÜSAME TTİN bir Galatuara7 1Ut11nU 7ak alayıp keserken ... 

ikinci devre -·----
İkinci devreye Galatasarayın 

hücumile başlandı. Buna mukabil, 
Fenerliler, hemen mukabil hücu
ma geçerek Galatasaray nısıf sa • 
hasına geldiler. Bu ~snada Gala· 
tasaray muhacirni, Cemil topu 
yaka!ıyarak stlrmeğe başladı ve 
arka arkaya Fenere iki korner a -

tıldı. Fakat her iki korner hiçbir 

netice vermedi ve hıicuınlar tek· 

rar mütevazin, yani oyun tatsız 

bir hale geldi. 

yük sevinç tezahüratı yapıyordu! 
Bu golü müteakip Galatasaray

lıların yaptığı bir hücumda atılan 
şüt, maalesef kale direğinin içine 
değil fakat dışına çarptığı için Fe
nerbahçeyi bir gol yf:mekten kur· 
tardı. 

Bundan sonra ... 
Oyun bundan sonra kısmen sert

leşti, kısmen hızlandı. 23 üncü da· 
kikadan itibaren, birı.z dinlenmiş 

olan Fenerbahçe tekrar hücumla· 
ra başladı. 

Bu arada Esadın fcvka!Ade bir 
şütünü, Osmırn, Allah ıçln, çok gü· 
zel kurtardı. 

Bu sırada Fikrete yapılan bir 
favle mukabil verilen bir serbest 
vuruşu Galatasaraylı Osman kur
tardı buna kar~ı Galatasaraylı Ce- Fenerin 3 Üncü golü 
milin yaptığı tehlikeli bir hücu - Fakat, bu kurtarma ki.fi gelme
mu da Hüsamettin Lertaraf ettL di. Çünkü 28 inci dakikada Ali 
Fakat bu-esnada ma<_;ın en büyük Rızanın ortaya attığı topu, Esat 
fırsatını, Galatasarkylılar, hiç çok güzel bir kafa vuruşile Gala -
yoktan ve beceriksizlikten kaçır • tasaray ağlarına takarak Fenerin 
dı!.:u'. 12 inci dakikada Necdetin ı üçüncü golüniı yapmakta gecikme
ortaladığı topu Cemil kaptı. sür- miştı! Tekrar Fenerbahçe seyir • 
dü, kaleci ile karşı karşıya kaldı, cileri tezahürata başladılar. Şüp
fakat yedi sekiz me:treden bile he yok: Artık Galatasaraylılar ye
topı.ı içeri atamadı! niliyordu! Sona doğru, fakat pek 

geç, Galatasaraylılar da canlandı· 
lar. Ve biribiri ardına hücumlar Fenerin 2 nci golü 

Buna mukabil Fenerliler, sağdan da yaptılar. Nitekim bu hücumla· 
bir hücum yaptılar. Şaban toplan rın birinde bir gol de kazandılar. 
beraber Galat~ay kalesi~e so~ ı Fakat bu gol, bir penaltı, bir 
kuldu ve Galatasaray kal~ısi Os serbest vuruş golü idi ve gol ol -
man topu tutma~ W:~.z:e ıken Fe- masına rağmen neticeyi değiştir • 
nerl! Yaşarın şarıı yüzünden topu rnJyecekti. Bu hidise şöyle vuk11& 
kaçırdı ve Osmanın çeldiği topu geldi. 
Fikret yetişerek hafif bir vuruşla 
Galatasaray kalesine attı! Gol! 
İkinci gol olmu§tul Fenerliler bil· 

Devrenin 34 üncü dakikasında 

bir Kalatasaray hücumunda Bedii 
topu sürerken Lebibin ceza sahası 
lçinde bir çarpmasını, hakem pen· 
altı ile cezalandırdı. Necdetin attı
ğı şilt, Galatasaraya ikinci golü 
kazandırmıştı. 

35 inci dııkikada yeni bir Fener 
hücumu Galatasaray müdafaası 
tarafından geri qevrildL Buna mu· 
kabil Galatasarayın sol açıktan 
yaptığı bir hücum kornerle neti • 
celendi ve Bediinin ortaladığı to
pu, Necdet, dışarı attı. Oyun saati
nin sonları gelirken iki taraf ta ça· 
lışmalarma hız vermiş bir halde 
oynuyorlardı. 

Fakat Galatasarayın beraberli· 
ği temin için gayreti netice verme
di ve nihayet bu maç, Şabanın sür· 
düğü pir topla, Galatasaray kalesi 
önünde, 3 • 2 ve Fenerbahçenin gü· 
:ı:el oyununun haklı bir neticesi 
olan parlak bir galibiyetle netice
lendi. 

* AueL oiuugu .çin meşhur •Na· 
~ıl oyııaciı.lar?• faslına geçelim: 

l"cnerbahçe kalecisi H!lsamettln 
~-ok ve versiz bir a'abiyet gösterdi. 

Leblp • Yaşar, dün güzel oynadı· 
!ar. Bilhassa Lebip gösterişsiz ol • 

masına rağmen, muvaffakiyetll 

bir maç yaptı. Fener muavin hat • 

tında en iyi çalışan, tahminin hlll· 
fına, Ali Rıza idi. Aytan ve Reşat 
ikinci devrede yorgun oynadılar. 

Fener hücum hattında ise, Fik • 
ret, alelekseı olduğu gibi, çok t• • 
miz ve iyi bir oyun çıkardı. Esat, 
Yaşar ve Şaban vazüelerinl yap • 
mağa çalıştılar, o kadar. Meşhur 
Fazıla gelince, bek hattında mı da
ha az fena idi, yoksa sağ açıkta mı 
daha iyi idi, ınaltim değildi. 

Galatasaraya gelince, kale<:! Qs. 

man birçok kurtarışlar yaptı n 
gollerde ha tası yoktu. 

Müdafi Adnan, çok güzel bir 
oyun oynadı. Ltitfl iyi değildi. Dal· 
ma olduğu gibi sert hareketle•ile 
vaziyeti kurtarmağa çahşıyortlu 

Nubar, Nubarlığına rağmen, Gala· 
tasaray saf hattının parlak yılrl·ıı 
değil, en sönük uzvu kaldı. Mua 
akıllı, hesaplı oynadı. Ekrem, kar
şısındaki oyuncuya nazaran rahat
tı. Hücum hattında Cemil çok fa
vul yapmaltla beraber Sarafim ti• 
pinde atılgan bir oyun oynadı ve 
faydalı oldu. Bedii, ikinci de\Tcde 
çok yorulmuştu. Sol açık Sarafim 
hiç pas .almadı ve ihmal edildi. 
Sağ tarafta en iyi oynıyan ve çalı
şan sağ iç Budur! idL Sağ açık 

Necdet, fena değildi. 

Topkapı ı 2 
Is. spor ı O 

• • 

Fenerbahçe stadında son karar
dan en ziyade müteessir olan İs -
tanbulspor takımı dün, e\'Velki ta
kımlan gibi tekaütlerle sahaya 
çık~ı. 

İstanbulsporlular: Orhan, İsma
il, Hasan, Tarık, Nejat. İhsan, Bür 
han, Nuri Bosut, Salahattin, Sa -

mih, Adnan Akın. 

Topkapı: Abdülkadir, Hırısto, 

Sabahattin, Sadettin, Hakkı, Ve

cihi, Salahattln, Ziya, Osman. 

Hamdi, Nuri. 
Topkapılılar İstanbulspora na -

zaran daha genç olduklarından ne

fesleri sayesinde oyuna hakim ol

dular. İstanbulsporlular ilk on bet 
dakikada hep Topkapı kalesi ö -

nünde oynadılar. 
Birinci devreyi 2 • O lehlerine 

bitiren Topkapılılar maçı da 2 • O 
kazandılar. 

(Arkası 1 ıııcı nl/fadıl) 



SAYFA S 

M 1 Z AH 

- Bu çanta ile olur muT Onun 
modası geçti. 

- Nasıl modası geçti? Sana yıl
başı hediyesi diye aldım. 

- Evet amma 1938 in son günü 
almıştın. Şimdi 1!}39 dayız. 

-Kız Selma, komşu amcaya 
söyle, bizim radyoyu söktüm, 
çikolataları sökülsün._ 

- Geç kaldığın için neden bu ka
dar korkuyorsun? 

- Karımın beni görünce bita • 
raflığı lhlil etmesinden kor -
kuyorum. 

Olüme care anyan 
1 

alimlerin zaferi 
(Baş tarafı 4 üncü sayfada) 

bayvanın ciğerlerindeki Koh ba
sillerini öldürmüştü. 

Doktor Rafl, maymundan sonra 
tecrübesini kobaylar üzerinde yap
tı. Kaliforniyadaki Berkeley Üni· 
versitesinde profesör ruan doktor 
Kornis, bundan sonra bu tecrübeyi 
IV Lazar ismini verdiği köpek ü
zerinde yaptı. Köpeği bir odaya 
kapadı ve oraya azot üflenHdi. Kö
peğin nefesi kesildi ve iztırap çek
meden düşüp cöldü•. Bu ölü köpek, 
on bir gün sonra, köpeğe, uzviyeti
ni canlandırmak için köpek kanı ve 
kalbi harekete getirmek için de 
adrenalin şırınga etti. 

Köpek dirilmiye başladı. Kalp, 
yavaş yavaş harekete başladı. Ne
fes, köpeğin böğrünü yükseltti. Ağ
zına dökülen mayi, midenin yolu
nu buldu. Fakat garibi şurada ki, 
köpek yürümiye ve homurdanmı
ya başladığı ve iki ay yaşadığı hal
de tamamile kendine gelemedi ve 
daima korku alametleri gösterdi. 
Yapılan bu tecrübeler, hayvan

ların öldürüldükten sonra diriltile
bildiklerini gösteriyor; fakat in
sanlarda bu imkan husule gelebı
lecek midir? 

Lindbcrg, Dr. Kare! ile bu im
kanı bulmıya çalışıyor. Evet, öl
milC" zJnnedilen, ameliyat masası 

üzerinde bir kaç saat hararetsizJi. 
ğinL muhafan eden bır insanı di
ril'miye muvaffakiyet hasıl oldu. 

Bunlar, ölüme karşı, adım adım 
yüründüğünü giisteriyor; fakat ilim 
ve fen, son sözünü daha söyliyemi
yor. Bunu sölyiyebilecek midir" 
Herkes, bunu merakla ve alaka il• 

Güzel olmayı biliyorsanız şu 

suallerin cevabını biliniz 
Gözleri, güzü, cildi daima 
güzelleştirmek sizin elinizde 

Bir güzellik müessesesinde, Üniversite tahsili görmÜ§ 
kadınlar iş başında 

S - Krem gözlerin etrafına nasıl 
sürülür? 

C - Parmaklarınızın ucunu 
kr~mleyiniz ve kremı gayet hafif 
bir şekilde daima buruna doğru ka
nı hareket ettirecek bir şekilde 

gözlerinizin etrafına yayınız. 
S - Yanaklara allık nasıl ko • 

nur? 
C - Krem şeklindekı allığı par

maklarınızla üç puan şeklinde ya
naklarınıza koyunuz, sonra bu pu· 
anları yüzünüze en iyi giden şekil
de yayınız. Allığın rengini açmak 
için de biraz kreminizden karıştır
mak ve sonra hafif hafif deriyi hır. 
palamıyarak silmek kafidir. 

S - Sivilcelere karşı ne yap
malı? 

C - Ağır yemeklerden sakım-

nız, alkol kullanmayınız. Miden.Ji 
bozmamıya ve inkıbazlığa uğrama
mıya dikkat ediniz. 

S - Yüzün cildine ihtimam et
mek için birinci şartlar nedir? 

C - Gündüz ve bilhassa gece 
muhakkak yüzünüzü temizleyinız. 
Besleyici bir kremi günde hiç ol
mazsa yirmi dakika muhakkak yü
zünüzde bırakınız. Yumu5ak biı' 

fırça ile, yahut masaj yaparak ka
nın akışını şiddetlendirip yüzünü
ze renk veriniz. 

S - Yüzdeki siyah noktaları na
sıl çıkarmalı? 

C - Evvela yüzünüze badem ya
ğına batırılmış bir tülbentle kom· 
pres yapınız. Sonra yüzünüzü ku
rulayınız ve Tire-Comedon denen 
aletle -bu aleti parfümeri mağaza· 

iKDAM 

FAYDALI 
BİLGİLER 
1 - Koltukların yahut is

kemlelerin maden olan taraf
larını parlatmak için bezi çal
kanmış ywı:ıurta beyazına ba
tırınız. Ve maden olan yerleri 
bununla iyice ovunuz. Kuru
yunca par !ar. 

2 - Bazı moblelere bir has
talık arız olur. Tahtaları kurt 
yemeğe başlar. Moblenin ha -
rap olmaması için bu hasta • 
lığın vaktinde önüne geçmek 
lazımdır. Tahtaların hasta o
lan yerlerini iyice yıkarsınız 
ve kurtlar tarafından oyul • 
muş deliklere dikiş ma~ine -
nizi yağladığınız yağdanlıkla 
alkol karıştırılınış süblime 
sıkarsınız ve derhal siyah sa -
bunla bu delikleri tıkar, ka -
patırsınız. --

lannda aramanız lazımdır· siyah Bir jileden kaç tUrlU 
noktaları çıkarınız ve derhal te- istifade edebilirsiniz ? 
mizlediğiniz yerlere ether sulfu- Yukarıda resmini gördüğünüz ji-
rique koyunuz. leyi eğer krep setenden yahut ra. 

S - Dudakta yüzde ateşin hasıl madan yaparsanız siyah, uzun, i
ettiği küçük sivilcelere, yani uçuk- pekli atekle kullanarak zarif bir 
!ardan kurtulmanın çaresi nedir? suvare elbisesi elde etmiş olursu

C - Bu gibi yaraları karbunatla nuz. Ayni jileyi uzun kollu siyah 
yıkamak ve temiz tutmak lazımdır. bir çay elbisesine takarsanız elbise

S - Yağlı bir cilde nasıl bak- nizin şeklini değiştirmiş olursunuz. 
malı? Bu jileyi beyaz pikeden yaptığınız 

C - Çok yağlı kremler kullan· ı takdirde ise bir sokak elbisesinın 
mayınız. Derinizi fırçalayınız -yu- üzerine takarak kullanır, istediği. 

muşak bir fırça ile-. Sudan ve sa-1 niz zaman tayyor altından da bul uz 
bundan korkmayınız. Daima açık gibi giyersiniz. 
temiz havada bulunmayı tecrübe 
ediniz ve bol bol meyva, sebze ye
yiniz. 

S - Aynanın önünden çekilme
den evvel son hareketiniz ne olma
lıdır? 

C - Kaşlarınızı, kirpiklerinizi 
fırçalayınız. Saçlarınızın dibindeki 
pudra lekelerini iyice siliniz. 

S - Uykusuzlukatn şişen gözle
re ne yapmalısınız? 

C - Gö:ıılcrin iJzerine nöbetle 
evveliı soğu!<, sonra çok sıcak su 
ile bir kaç kompres yapınız. 

S - Boyna nasıl it.na etmeli? 
C - Boynunuza da aynen yüzü

nüze göslerdığiniz itinayı göster
meyi hiç bir zaman ihma 1 etmeme
lisiniz. Son moda birkaç iskarpin 

Parisin alt tarafı 
Paris toprağın altına taşınıyor. 

Buna inanınız. Bu büyük şehri ye· 
niden görenler anlatıyorlar; 

orada toprağın üstünde olduğu ka
dar altında da bir halk yığını gidip 
geliyor. Parisin 
metroları, yani 
yeraltı trenleri 
meşhnrdur. Ga· 
yet çoktnr ve 
istediğiniz yere 
metrolarla gi • 
dip gelebilirsi • 
niz. Fakı.t şimdi artık tramvayları 
kaldırımı bu yolları alabildiğine 

genişletip çoğaltmJ<!lar. Binaena -
leyh bütün Parisin altında geniş 

boş! ııklar açılmıştır. Bu boşluklar 
Perisin eski ve yeni binalarının 

temelini sarsmıyor mu? Bir gün 
Paris bir çöküntü' tehlikesine ma
ruz kalamaz mı? 

Bunu merak eden Fransız gaze
tecileri mühendislere sormuşlar. 

Aldıkları cevap şu: Hayır, bilakis .. 
Parisin topraJ::rı çok yumuşaktır; 

bir kısmı kumdur. Zaten çürüktü. 
Fakat şimdi her taraf betonlarla 
adamakıllı tahkim edilmiştir. 

idealiniz nedir ? 
Size sorsalar: İdealiniz nedir? 

Peştelilere sormuşlar ve büyük bir 
müsabaka açmışlar. Müsabakayı 

kazanan kim olmuş bilir misiniz? 
Saçsızlar ... 

Çünkü ekseriyeti onlar alınış ve 
onların ideali. En hakiki, en can
sız, en içten gelcrı ideal addedil • 
miş. Hele bir tanesinin cevabına 

bakınız: 

•En büyük idealim, bir sabah 
kalktığım zaman saçlarımın geliş
miş olduğunu görmek ve karşıki 
mağazadan bir tarak almaktır.• 

Şapkasızlar neden çoğalıyor 
İngilterede erkeklerin şapkaları 

içine karılarının resimlerini iliş -
tirmeleri moda olmuş. Bundan 
maksat nedir! 

Bu maksl!dı nekadar düşünseniz 
hulamaz"nız: Biz söyliyelim: Er
kekler işlerinden çıkıp şapkalarını 
giyerken sevgili zevcelerinin res
mini görünce hiçbir yere uğrama
dan evlerine gidecekler! .. Yani bu 
küçücük resmin kocalara vazifele-
1 ini hatrrlatacakı umuluyormuş ... 

Tevekkeli değil, şapkasız sokağa 
çıkmak moda oldu .. 

BORSA VE PİYASA HABE.RLERİ 
GÜNLÜK PiYASA 

Ticaret anlaşmaları 
Dün Pazar olması nıüııasebctile, 

j Sanayi Hareketleri 1 

iş kanunu ve fabrikalar 
pek tabii olarak piyasa vaziyetin • İş kanunu tatbik edileli bir se
den bahsedemiyeceğiz, yalnız bu neden fazla oluyor, şimdiye kadar 
vesile ile ticaret anlaşmalarından] iş kanununun tatbikinden ne gibi 
bahsetmeği faydalı buluyoruz. neticeler hasıl oldu? Bunu bilmek 

Amerikan anlaşmasının piyasa • lazımdır. 

da büyük bir alaka ile beklendiği- 1 Bir fabrikatör bu meseleden hah 
~. dü~ yazmıştık. Bu itibarla bu-ı sederken diyor ki: 
gun yıne bu mevzua avdet etmek - İş kanunu, fabrikalarımızı 
istemiyoruz. Yalnız Romanya ile 1 kırtasiyecilik içinde bıraktı. Ame
yeni y~pılacak olan. ticaret anlaş- le değiştiği zaman, yevmiyeler düş
ması, pıyasası çok alakadar etmek- tüğü veyahut yükseldiği zaman, 

tedir. hasılı her mesele hakkında iş bü-
Türkiye - Romanya arasında 937 rosuna müracaat ediyoruz. Acaba 

senesinde bir ticaret nnla')ması ya· fabrika ile iş bürosu arasındaki bu 
pılmıştı. Bu anlaşmanın piyasa münasebetleri daha basit bir hale 
üzerinde müsbet tesirleri görül · getirmek kabil değil midir? Bu, bir 
müştür. fikirdir. 

Denilebilir ki, Romanya ile yap· 
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Haşağrılarına karşı 
na yapmalı 

Türlü türlü sebeplcrdc!lt 
bd' hastalıklardan baş ağrısı 

sule gelir. Birçok ateşli b": 
talıklar vardır ki, baş a~ 
le başlar. Birtakım lıeyiislJ ' 
liklerin neticesidir. ) 

Veyahut (sıhhi bir tat%d• 
hareket edilmedi;\inden tı.ı 
ağrısı ztıhfır eder. Çok def• 
hazımsızlıktan knbız11Jıla' 
husule gelir. Eskimiş bur" 
nezleleri kaşların üstiillıl' 
§iddetli baş ağrısı yapar. Jlıl 
hal, şiddetli nezlenin alın bor 
!uğuna kadar ilerliyen ısiııO· 
zit) hastalığı yaptığına deli· 
let eder. Bakılmazsa çok ıeb· 
likelidir. 
Bazı fena göz haııtaJ~• ' 

rından dolayı da baş ai"9 
(ben buradayım) der. J(ula• 
hastalıklarının bazıları vaı ' 
dır ki şiddetli baş ai!rısa Y' ' 
par. 

Sinirlilikten husule gclrO 
baş ağrıları nekadar çoktııf· 
Bugünkü yaşayışın (Jıjlıııl 
hayatına! haylaf) zfutı~ • 
sine ait (nazıl baş ağn)e1') 
bir <moda) halinde hölıiill' 
sürüyor. 

Hele zahiren (asril~if)• 
(sonradan görmüş) bam k• · 
dınlarl{l, gençlerin pek ço ' 
ğıında baş ağrısından ,ikil''1 

etmek bir nevi kibarlık, ..... 
lılık sayılıyor. 

Bu tarzdaki baş ağTIJarı.oJl' 
tedavileri için mümkün oJdO' 
ğıı kadar cemiyet hayatındıl°' 
(sosyete) aleminden, top'laJ'.' 
tılardan, kalabalıktan ve sr 
nirleri oynatacak hareketi•' .. 
den, kıskançlıktan, ve hcY' • 
can membalarından uzakl•Ş · 
mak, sakin, durgun, güriilliİ' 
süz bir hayata kavuşmak Iİ' 
zımdır. 

Soğııkkanlı olınağa (alış ' 
mak, etrafa filozof gözile b•• 
mak, bol bol temiz hava al ' 
mak, ve mükemmel uytıı"'~ 
gerektir. Bu gibiler ya~ayıl 
tarzlarını eski tabir ile zn•·ır 
bir peresti medeniyetin aln • 
yişini, nazlılığ1nı biraz ol< 11~ 
değiştirmelidir. Kalörlferl• 
mahpus, mahsur, kapalı, pi' 
havalardan uzaklaşmalıdır· 
Kalabalık olmıyan vapur • 

1 b. · ·· ı r•1' ara ınıp guzc manza 
yerlerden geçerek küçük, tıe' 
dil, keyifli, neş'eli bir ~y• · 
hat yapmalıdır. 

~j· 
Hatla kalabalık olmıyaıı • 

rinci mevki tramvayla, oto ' 
büsle, bile biraz gezmek bııi 
ağrısını çok defa dnrdnt11r· 
Bir otomobile binip yeşilli~ 
arasında gezmek, ağnçl~ or ' 
manlı, çamlı asfalt yoJiarcf' 
aheste aheste dolaşmak, b• • 
dianisar baryari vefakfır iJt 
yanyana bulunmak. nüva,i! • 
kılı iltifatlara mazhar oJıııB) 
baş ağrısına nekadar .,,.ı;.s· 
sir bir devadır. 

İtiraf etmeliyim ki, bu tor1' 
daki gezintilerde, insanın b•~· 

·r 
ni rahatlaşır, ruhu neş'ele11 ' • 

kalbi ferahlanır, sinirleri di~~ 
!enir, iştahı açılır, hazını ~ ..,.,. 
laylaşır. Kuvveti çoğalır. ,. 
nı bollaşır, gözleri nurıaııJ'· 
ve bu tatlı manzaralar, şet• '. 
retli vaziyetler en kuvvet~ 
baş ağnlannı dindirir. 

lokman HEı<l r.4 
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Kimler in ~• 

Heykelini 
•- D ? A *• ikmel;yiz. 
rn hm~ı Hamdi Tanpınar ocHa- Gazi Osman Paşa - Abdülhak HA-
am ı ısn a·ı D d mit - Mehmet Akif - Kazım Kara-

heyk • '. '. . e ~ İle ıtrinin r - Fethi Bey - Mareşal Çak-
.. e . ıerı n ı dıkelım.... diyor mait. 

Guzeı s , 
lt l'atıhi an atı~: .~ademisi San
'l'anp Prafesoru Ahmet Hamdi 

ınar ank ı· ' * Verııı · . e ımize şu cevabı 

Seyhan Kadastro memuru 
Sıtkı mvanç 

Amiral Kara Mürsel - Gazi 
ıştır: Osman Paşa - Kazım Karabekir -,_ s· . 

tının hır mıUetin büyük adamla- Mareşal Fevzi Çakmak -Harp A -
dükten eykel!er~ yaşarken de, öl- kademisi Komutanı Korgeneral 

bir liste sonra da dikilebilir. Fakat Ali Fuat. 
dikrııeğ Yapıp seri halinde heykel Beşiktaş H..ıısaıı. Paşa dere-
değilitn e başlanılmasına taraftar si manallesi No. 79 Orhan. 
Veliid b: Ancak memleket daha * Mimar Sinan - Kanuni Sul-

ır fikir h tan Süleyman - Fevıi Çakmak -
llıUhteJif ayatına başlar da 
ı. san'at Fatih - Namık Kemal - Ziya Gök-
tiınız ku ve edebiyat klüp-

o laıııan rulursa bu heykel işleri alp - Gazi O>man Pa~a - İbrahim 
'<iUın;. daha kolaylıkla mütalea Müteferrika - Barbaros - Meh -
Ilı -. olur ş· . . met Akif - A~dülhak Hamit - Ya-
erhuın ş· ··· ımdi hır taraftan vuz Sultan :>elim - ibni Sina -

llıeğe Uğr ınasinln heykelini dik-
" aşırk Mithat Paşa - Sokullu. 0ey0ğı en diğer taraftan 
.. Unda b ı Beylerbeyi Aptullahağa 
<ıne , u unan kabrinin üze-
1 •Partım mahallesi Bedri Tekke 
er; di'-'J an dikiyaruz. Heykel-
b "' ecek k' sokak N o. 8 Necip Yavuz. 
eniın ımseıer arasında =========o~~-== 

llıaiJe D akltına gelen Hamami İs-
didir. Ç~e ~e Mustafa Hri Efen
baba!ar UOkü bunlar musikimizin 

!dır. . . 

~"it * ~~~elen 
~ -

l Osm 

Araba ve otomobi 1 kazası 
Köprüden geçen M:hal isırinde 

73 y~larında ihtiyar bir adam 
Hüseyinin idaresindeki yük ara -
basının çarpmasile yaralanmıştır. 

Su.;lu arabacı Adliyeye teslim e -
dilmiştir. 

Saat çalarken 

İKDAM 

Türk dili ve duygusu kurumunda 

Dilimizin ve mil li duygumuzun 
yayımı için konferanslar 

Beyoğlun Halkevinde bir 
toplantı yapıldı, nutuklar söylendi 

•Türk Dili ve Duygusu Yayın 1 miş fakat ayni zamanda tezahür 
Kurumu• dün Beyoğlu Halkevin -ı etmiş müsbet neticeler tatmin ede
de mühim bir kanfcrans vermiştir, bilir• diyE.I k millet hayatında mil
toplantıda memleketçe tanınmış liyetçiliğin ehemmiyetini tebarüz 
birçok zevat meyanında doktorlar ettirmiş, Türk Dili ve Duygusu 
avukatlar mektepler müdür ve öğ- Yayım meselesini ele almış ve ez
retmenleri ve tüccarlar hazır bu -ı cümle demiştir ki: 
lunmuşiardır, Başka" Bay T. Yıl- -Maalesef sosyetemiz içinde 
mazcn riyasetile. açılan toplantı, 1 vatandaşhk hukuku tanrnmış olan 
başkanın Ebedi Önder Atatürk'ün gayrimüslimler Türklük duygula

rının noksanlığından olacak kı, 

Türkçe bildikleri müşahede edil -

aziz ruhlarını taziz için iki dakika 
ayakta süküt etmek teklifini ka· 
bul ederek, saygı ile . taziz yapıl -
mıştır, bunu mütcakıben İstiklal diği halde umumi yerlerde yaban-

marşını ayakta dınlıyen davetlile
re hitaben Başkan Bay T. Yılmaz 
sürekli alkışlar içinde çok hara -

cı lisanları ile muhataplarına hitap 

ederek Türk kültürüne ve doğru

dan doğruya Türklük hissine is -
retli ve heyecanlı bir söylev vere- yan eder görülüyorlar, bu mesele
rek hakiki ve samimi bir Türk va-
t2ndaşlığı nasıl olabileceğini ve 
tam bir Türk vatandaşı kime de -
nebileceğini izah etmlş, ezcümle 
gayrimüslim Türk vatandaşlarına 

hitap ederek: 

- Doğru düşünmenin, doğru ve 

dürüst mülahazanın Ebedi Ön -

derimiz Atatürk'ün ve Milli Ulu 

Şefimiz İsmet İnönü'nün ye -

nibaştan kurdukları milli ve esas

nin mahiyeti neye istinat eder, 

Türk vatand~lık sıfatını haiz bir 

çok gayrimüslimlerin umumi yer -

!erde yabancı dil ile konuşması, 

kör bir itiyat meselesi midir? 

Yoksa Türk dilini benimscmemek
teki ısrarları, Türklüğe aykırı ken
di hislerinin Türklük hays:yetin -
den ve duygusundan daha üstün 
ve elzem telakki edişlerinden mi 

-
-

- -

Sevgiliyi kurtarahm! 
(Baş tarafı 4 üncü sayfada) 

dığı küflü bir kaç altını vaıdL On
ları bozdurdu ve hayatta ilk defa 
kaleme gitmedi. Kıymetli şemsiye
sinı aramıya koyuldu. 

Bozulan lira epey yekün tutmuş

tu. Dört gece yedi, içti. Kızlar şem
siyeyi vermeclıkleri içın o da bu .,_ 
ziyete, işkenceye katlandı. Beşinci 
gecenin sabahı paralar suyunu 
çekmişti. Hesaba oturulunca Baba 
Vasfinin bir miktar borcu çıktı: 

- Sökül bakalım paralan ... de
diler. 

- Bende on parala: kalmadı. O 
kadar aldığınıza tutun! 

Diye cevap verdi. 
Kadınlar, inceli, kalınlı küfre ve 

yaygaraya başlamışlardı. Bab:ı 

Vasfi de kızmıştı, o da sesi kısılın
cıya kadar bağırdı. Birden kızlar 
üzerine hücum ettiler. Sille, tokat, 
yumruk, yağmur gibi yağıyordu. 

Baba Vasfi: cAy, aman, Allah!. de
dikçe yağmur şiddetleniyordu. 

Sonra hep birden Baba Vasfiyi 
karga tulumba ederek, kapıyı açtı
lar ve sallaya sallaya taş merdi 
venden aşağı yuvarladılar. Bu ara
da baston, ~emsiye gibi kanund~ 
yeri olmıyan silahlar da kullanılı
yordu. 

SAYFA 7 
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Beşiktaş : 1 
Beyk oz :O 

Günün ikincı miısab&kasını yap
mak üzere Beşiktaş ve Beykoz ta
kımları sahaya şu kadrolar ile 
çıktılar: 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Hüsnü, 
Taci - Bülent, Feyzi, Rıza - Haya
li, Rıdvan, Bedii, Şahap, Eşref. 

Beykoz: Safa - Bahadır, Bür
han - Mustafa, Halit, Galip - Tur
han, Hakkı, Şahap, İhsan, Cahit. 

Hakem İzzet Apağ'ın işaretile 

Ankarada ik mac ıan 
' 

D. s por-Gençlerbili ğ i ı -1 
A. G üncü - Ha rb iye 2-1 

Ankarada dün de lik maçlarına 
devam edilmıştir. İl~ maçı !ikin 
en başında gıden Dcmirspor ile 

Gen<;lerbirliği yapmışlardır. De -
mirsporun bu maçı büyük bir fark 

ı._ ~azanması beklenir:.Cen oyun 
ancak 1 - 1 beraberlıkle bitmiş • 

tir. 
İkinci maçı da Ankuragücü ve 

oyuna Beykozlular başladılar. Harbiye takımları yapmışlardır. 
Beykozun hücumu Beşiktaş mü -
uafaası tarafından çevrildikten 
sonra Siyah · Beyazlılar hakimi
yeti ele aldılar. Beykozun kalecisi 
Safa Beşiktaşın bütün hücumları 
karşısında muvaffakiyetle kalesi
ni müdafaa ettiğinde:. Beşiktaşlı

lar bir türlü gol yapamıyorlardı. 

Ankaragücünun galet.esile bitmesi 

beklenen bu cyun d:.. tahminin 

hilifına 2 - 1 Harbiyenin galebe
sile neticelenmiştir. 

Şeref Stad ında 

B~şiktaşın l u tazyıki ancak on ikinci küme lik it aç ları 
dakika sürdü. Bundan sonra oyun Dün Şeref stadında ikincı küme 
mütevazin bir hale gırerek iki ta- maçlarına devam olunmuştu r. 
raf ta bütün lıızlarile çalışmağa İlk maçı Gahtagençlcı· ile Boğaz-
başiadılar. içi takımları yapmışlardır. 

İki taraf ta müteakip gol fırsat- Hakem Adnan Akının idaresin-
larını kaçırdıktan sonra 39 uncu de cynanan b:.ı maç l:"k heyecanlı 
dıkikada. idi ki, Be.vk?z ~ale5.ine ve sıkı olmuştur. İlk cievreyi 1 _ 1 

verılen bır kornerı. Husnu guzel bitiren takımlar ikinci devrede 
oır bfa ıle gole çevırdı. Devre bu 1 Gaiatagençlerin nisb: hB.kimiyeti 
:~retle 1 - O BJykozun leyhine bit- altında oyruyarak Boğazıçınin 
L yaptığı bir gole mukabil Galata -

tkinci devre daha >iyade Beşik- gençler iki gol yaparak maçı 3 _ 2 
ta~ın hükimiye altında oynanma- kazanınışlar<lır. llıet • \' an • Fatih Sultan Meh· 

nu'll S ~vuz Sultan Selim - Ka
Aıelııne~ ~n Süleyman - Sokullu 
.l>a,. • !{"aşa - Köprülü Mehmet 
§a • J;' oprüiü Fazıl Ahmet Pa

Umman Güney isrrıınde bir sa- lı prensipleri benimsemenin, onu 
ileri gelir?• 

r urumun v.,,zJesi 

Baba Vasfi, bir külçe gibi kendi
ni kaldırımın üzerinde buldu. Her 
t 1rafı "ızlıvordu . Fak't son yedi
ği darbe hepsinden fazla tesir et
mişti. Hainler, acaba ne ile vur
muşlardı? Etrafına bakındı: Kırık 

b:ıston uc:· 'Tlsiye zurnaları kal
dırıma c!ö' • üslerdi. 

sına rağmen Beyknzun kuvvetli Bu oyundan sonra Karagümrük 
müdafaası Bcş:ktaşa fazla gol yap bıkalı Mahmutpaşada oturan Ali seve se'\le karşılamanın, Büyük 

isminde bir zatin cebınden saatini 
Vücudüni.ın bütün iztıraplarını 

unutarak bir hamlede sıçradı. Bi· 
ra3 ileride pek aşinası olduğu bir 
şey gözüne ili~ ti. Titriyerek eğildi, 
yüzünü, gözünü sürerek ağlamıy!l 
başladı: Nihayet •emsiyeyi kurtar
mıştı. Yalnız küçük bir farkla ... 
O, şemsiyeyi yekpare olarak unut
mustu. Halbuki şimdi sapı, ucu, 
zurnası ayrı ayrı üç parça olarak 
iade etmişlerdi. 

- Feneryılmaz arasındaki maç ta 
tırmadan maç Hüsniınün yaptığı hak~min sahaya gelmemesi yü _ 
kafa vuruşil0 1 - O Beşiktaşın gale- .. d ı Halaskarlarımızın bi!atefrik he - Bu noktayı tavzih ellikten sonra. 

UZ\ı.IJ - Büyük Reşit P~a. -
çalarak kaçarken yakalanmış ve 
Adliyeye teslim edilmiştir. piniz için açmış bulundukları muh-

Türk dili ve duygusu Yayın Ku -
rumunun bu işteki önemini teba

besile bitti. 
• zun en maa es~f yapılamamıştır. 

Taksim Stadınd;-ı 

Taksim lik maçları mı~ 
Muhterem Kadıköy Halkına 

VE 

SAYIN MÜŞTERiLERiM İZE 
Türk Antransiti Gelmiştir 

Zaim Mahrukat 
TELEFON : 60728 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Amasya Belediye Reisliğinden : 
ı _ Aın 

6() • 
70 

asya Bekdiyesi elektrik santralına ilaveten konulacak 

ternatö · SO beygirlik buh:ır lokomobili ve elli kilovat amperlik al

tailaıı. r ve tek levhalı tevzi tob !osu ve bunların teferruatı ile mon 

2 kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
3 - leeşif bedeli on dört bin liradır. 

tnu.ı.: Bu işe ait fenni şartname, keşifname, eksiltme şartnamesi 
Velena 

Paras me ve pliinlar arzu edenlere Amasya Belediye~inden 
ız olarak .. d .1. 

~ gon erı ır. 

btşte~Eksiltme 6 Mart 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on 
5 masya Beledıyesinde yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat Bin Elli liradır. 
•ıt 01~ Eksiltmeye girmek isteyenlerin yaptıkları bu kabil işlere 
ile taın ak .Vesika göstermeleri ve 2490 numaralı kanun hükümleri
tatifat atn.i.Je riayet etmeleri ve teklif mektuplarının bu kanunun 

~lq sa;ı~n U~gun olarak hazırlamaları ve dördüncü maddede ya
la!iğin bır saat evvele kadar makbuz mukabilinde Belediye Re
ni ıa~ Vermeleri ve posta ile gönder ilecek mektupların dahi ay

Olınası :da gelmiş ve dış tarafının mühür m umu ile kapatılmış 
~dır. 459) 

teşem Türk vatandaşlık salonunda 
rüz ettirmiş ve bu kurumun ismi-

yer tutmağa müstahak olmak için, nin ve ~ümul ve ehemmiyetine ya-
koşmanın'. seğ:rtme~in zamanı çok- ı kışır şekilde çalışabilmesi için mil
tan gelmış ve hatta geçmektedır. 1i vasfı haiz olan bu davada bil -
Türk Dili ve Duygusu Yayım Ku- hassa mefküreci Türk gençliğinir. 
rumunun size söylediği en doğru milli seciyesine hitap etmek mec
söz ve gösterdiği en doğru yol bu- buriyetinde kaldığını ileri sürmüş. 
dur. Bunun hilB.fında söz söyli • mefküreci gençliğin mahiyetim 
yenlere sakın inanmayın, aldan - izah etmiş ve: 
mayın, kanmayın• demiş ve •Ne - Bir gün milletin mukaddera -
mutlu Türküm diyene, bu vatan tında amil olacak bu sınıf şüphesiz 
Türk vatanıdır, Türk olanındır ve inkılaplarım•zın layıkı ve müdri _ 
dünyalar durdukça Türk kalacak-

kidir. Fakat Türk gençliği bu ka
tır• sözlerini şiddetli alkışlar için-
de bitirmiştir. 

Türkçe konuşmıyanlar 
Bundan sonra üyeden Bay Ke -

mal Perkün, Türk Dili ve Duygu
su yayın mesel"6inin milli mahi -

'yetini izahtan sonra m:lli hissin 
yalnız gönüldeki yüksekliği gö -
nüllere münhasır kaldıkça gülünç 
olur. Milli hissin aynası milli ha • 
yat, milli huzur ve milli ahenktir, 
bizleri milli hislerin tesahüp edil. 

ııımıııııııııı ı ııı ı ıııu ıııııııııı nı ııımıııııııııı ııııı 

rakterini meşru yollardan ayrıl -

mamak şartile Devlet oto~ite ve 
prensiplerine müzahir şekilde mil
let sevgilisile mazbut ve mıicehhcz 
tam bir dissiplin ve şuur havası 
içinde, vatan, millet lehine teşmil 
etmesini bildirmelidir, inkılitbın 

kültürel liiik gençliği inkılabın ıa 
yıkı ve hadimi sıfatile hareket ka
biliyetini kendi mantık ve şuur 
zaviyesinden tanzim etmelidir. de
miştir. 

1111111!1111!1111!!11111 ıııı1!ıım 1 ıııııııııııı:ııııı;mıı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizmii 
Nevralji, 

nıııııııııımnnınıı 

Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe a l ınabilir. nıııııııııınııııııım 
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1 KÜÇÜK HABERLER 1 

ÖLÜM - Eski Sei5.nik Valisi 
Hasan Paşa damadı Kilyos Tahli
siye Doktoru Nuri Vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün kddırılacaktır. 

Allah rahmet eylesin ... * Galatasaray cemiyeti yıllık 

kongresi ekserıyet olmadığından 

dü>ı tehir edilmiştir. Kongre 15 
gü!'l sonra toplanflcak!it". 
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Vefo: 6 
Süleymaniye: O 
Şeref stadında ilk maç Vefa -

Süleymaniye takımlaı, hakem Fe 
ridun KiEcin idaresinde oynandı. 
Bu maça takımlar şu şekilde çık
tılar: 

Vefa: Azı:.t - Vahit, Saim • Sa
fer, Lütfi, Süleyman - Necip, Ab
duş, Şükrü, Sinan, Mehmet. 

Süleymaniye: Nedret - Ruhi, 
Daniş - İbrah im, İbrahim, Naim -
Sabri, Süreyyo. Muzaffer, Faruk, 
Ra;f. 

Oyuna Sül.,ymaniyl'liler başla -
dıbr. Vefa. müdafaasının kestiği 

bu •.ücuma mukabele etti ve oyun 
hemen Vefanın hakimiyeti altı!'la 

P. r L. Sülcyma!'liye nısıf sahasın

da cynıyan Vefalılar, ilk golü 20 
inci dakikada bir r:rlkiktcn ve 
Lütfinin ayağile yaptılar. Devre 
böylece, 1 - O Süleymaniyc aley -
hine bitti. 
Vdalılar L'<inci devreye büyük 

gayretle ba~hdılar w hakimiyeti 
de hemen lesi; ettiler. Üstüste yap 
tıkları hücumlar nihayet 8 inci da
kikada semeresini vermeğe baş -
!adı. 

Bu anda Abduşun ~ahsi bir gay
reti, Vefaya irl:inci golü kazandır -
dı. Vefalılar tiüzgün ve üstün o -
yunlw-ının neticesi olarak ve 
Mehmetle Şükrünün de gayretile 
sayı adetlerini altıya kadar çıkar
dılaı, Süleymaniyeyi büyük fark
la, G - O yendiler. 

Dün sabahtan itibhl'en federe 
olmıyan takımlar arasındaki 

{T&ksim Liki Maçları ına devam 
edilmiştir. 

ilk maç sabahleyin Şişli ile 

Kurtuluş ve Galataspordan müte

şekkil Rum muhtelitı ıle yapmış

tır. 

Suphi Baturun idare ettiği bu 
oyun güzel oynanmış ve Şişli ra
kibini 3 - 1 yenmiştiı. 

İkinci oyun Arnavutköy - Boz
kurt arasında oynanmıştır. 

Arnavutköylüler ha;:mlarına na 
zaran daha iyı oynıyı.rak bu oyu
nu 1 - O kazanmışlardır 

Son maç gıinün en mühim kar

şılaşması olan Pen - Kurtuluş 

(Eseyan) arasında o~ nanmıştır. 

• Bu maçta Kurluluşblar çok mu 
vaffak olmuşiar ve birinci devre

yi l - O galip bitirmi~lerdir· 

Buna mukabil Beyoğlusporlular 

ikinci devrede soliçle:inin kafa i
le yaptığı güzo-1 bir gvlle galip gel
mişlerdir. 

Vo!evl ol maçları 
Beyoğlu Halkevind" yapılmakta 

olan voleybol maçlarına dün de 
devam olunmuştur. Yapılan kar -
şıl~malarda Akınspor Kaba!~ li
sesine, Boğazıçi Kurtuluşa, !tal -
yan lisesi de Gazi Enstitüsüne ga
lip gelmişlerdir. 

duyuyordu. - Fakat siz orada yoktunuz de- bederse, bizzat kendim, onu; tev-ı mum!, harabeler hükümdarının e-ı Son karışıklığın verdiği heyecan 
G. K., bir haydut mu? Haydi o- di. kif edeceğim. siri idi. Bu, inanılamıyacak bir şey- biraz yatıştıktan sonra, Marsel sor-

radan! Ona bir defa bakmak, onun - Nasıl değildim? İlk yan loca- Sonra, cebindeki rovelverinf'dL Hatta Sinamari bile inanaı:nı · 'du: 
cesaretinin, onun samimiyetinin, da idim ve si..z.i locanızda da teb- yokladı: yordu. Bundan dolayı, içinde kg- - Hükümdar hazretleri! Lütfen, 
onun faziletinin hayranı olmıya 1 rik ettim. Siz beni, o zaman tanıya- G. K. sözüne devam etti: baran hiddetini yenemedi ve ro- bu Desjardi meselesine bu kadar 

\'ıııtarı• Q katiydi. Bu gözlerde .. ne güzel bir madınız! - Evet.. bundan daha kolayı velverini çekerek Rejini ve orada alakadar olmanızın sebebini bize 
' ••ton LÖıtU Çeviren: Rasim Özgen küstahlık yanıyordu! Oncl , kPnni. Kadın, onun alay ettiğini zan- yok! Cellat yamakları, şimdi, esi- bulunanları imdadına çağırdı. izah edecek misiniz? 

l'or. Siz· - 18 - sine ne kadar itimat vardı! Ondaki netti; fakat onun söyleyişinde öyle gara içen tavşan. da supe ediyor- ı Bütün misafirler, korkudan, a- - Hanım, size bunu izah ettiği -
~ğııı121 ı~i:·ışlerde ne rol oyna-jzi hür görerek beşeri hadiseler a- telaşsızlık, sükunet, c•n t n ne- tatlı bir sam;miyet vardı ki, o söz- !ar. 1 yağa fırladılar. Yalnız G. K. yerin- mi zannediyorum; gösterdiğim se-
:ıııın oldu, ıYQrum. Ha Na sizin ırasında keyfinizce dolaşabiliyorsu- danlara has bir iç rahatı idi. lelrdeki alay manasını bertaraf e- - Sigara içen tavşan ne demek? den kımıldamamıştı. Fakat o anda bebi kil.fi gör müyor musunuz? 
, ~nun iç·gunuzu da bilmiyorum. 1 nuz. Size bir nasihat vermemi ka- Marsel, bu düşüncelerini şöylece diyordu. Kadın, tekrar Desjardi - Bir küçük meyhane .. Burası, ,esrarengiz bir hareketle, salonun - Siz, cinayet isnadından bah
~!itenere~n'. s'.zin kim olduğunuzu bul ediniz: Desjardi vak' asile, tamamlıyordu: meselesine temas etti: üç saatten beri, adamlarımla dolu- içi hizmetçilerle dolmuş, her m•- setmiştiniz. Desjardi hakikaten 

•le koya s:zı kımılüayamıyacak mümkün olduğu kadar, az iştiga l - Bu delikanlı, her ihtimal ~ıa- - Şahi mi? .. bu zavallı adam' dur. Bunlara verilen vazife ise cel· safirin arkasında bir adam dur. masum mudur? 
S cagım · · • t onra . · ediniz. O, arlık sızı alakadar ede· ricinde biraz cia hayd ut olsa bile idam makinesinden kurtaracağınız litt yamakların ı yakalamaktır. muşu . - Bilmiyorum, hanımım! 

:ı. de a s~zın ne istediğini • ıniyecek kadar sizden uzaktır. O, ne zararı vardı; hayalinde ne ek- sahi mi? Son sözleri işiten müddeiumuınl, Raul Goslen; - Sizi, esasen pek az anlıyabH-
.,8,tıyetnivecn kYarak, artık bir şey ölmüştür ve onun öldüğünü siz C: siltebilirdi? Ona, yanında, böyle 1 - Şühesiz!. bundan daha kolay yerinden fırladı ve ı<apıya doğru - Aziz müddeiumumi! görüyor- diğimiz için esrarengiz buluyor-
·~~; · e bir · · n tenıin d vazıyele girm~- biliyorsunuz! haydut bir kuvvet bulunması da 1 bir ~ev de yok' koştu. sunuz ki, yapabilecek bir şeyiniz lduk. Şimdi ise, hiç anlaşılan yeri-
n U.ltııltu u~ ec~ğim. Bazıları, sizt, G. K. Sinemariyi grtık dinlemi- en büyük nimet idi. - Ya!. bundan daha kolay şey ı Fakat dört adam, onu, göğüsledi yok! dedi. niz kalmadı. 
b:~dut gö~mıyeye kasteden bir yordu. Bazan Munaya, hazan Mar- Asıl şaşılacak şey: Hiç bir yerde yok .. öyle mi? '!er; geriye dönmiye mecbur oldu. G. K., Sinamariye birdenbire 1 - Onun masum olması muh\e-
l!Joııa llitsini,;'~lar. B~ halde, sız sele dönerek, onlarla, son Paris hd· kendisine tesadüf edilıniyen bir a- Müddeiumumi atıldı: - Efendi! biraz evvel, çıkmakta birdenbire kalktığı sandalyesini meldir. Kızı bunu idd:a ediyor ve 
'1ıi llılekettc ad ığer kıınseler, sizi, vadislerini konuşuyordu. Muna ağ- damın, bütün Parisi kendisinden - Aziz kadın! ev sahibinizden, 1 serbest olduğumu söylemiştiniz! gösterdi. Müddeiumumi, şimdilik,, babasına bir ay daha yaşama mü
O ne Çalı§an baletin ce,'eyanını te- zını açmış, hayretli gözlerle bakı- daha iyi tanıması, herkese ait ma- 1bu işi nasıl becerebileceğini söyle- G. K. başını çevirmeden cevap mağlüp olduğunu kabul ederek ye- saadesi verilmesini istiyor. Bu bir 
Ilı laınan da b ır havarı sayıyorlaı. yor, sanatkar kadın da alaka ile cera hikayelerini, kulisler arasın- mesini isteyiniz. Bu da bize eğlen- verdi: rine oturdu ve içinden: ay içinde babasının masum oldu-
tı~chı. unu;;· ~a h~sap vermiye dinliyordu. Marsel, adeta, kahra- da geçen dedikoduları bilmesi idi. celi bir kaç dakika geçirtebilir. - Biraz evvel.. evet.. öyle söyle- - Benim de sıram gelecektir; o ğunu ispat edeceğini söylüyor. 
ca~ d n baş~ ~~nkıı benim adale- manı G. K. olan bir rüya gördüğü- Sonra ckurbanlar• oyunundaki Sinamari saatine baktı ve şöyle dim. Fakat, efendi, şimdi kalmanı- zaman sana gösteririm, diyordu. :r.farsel, hayretle söylendi: 
bo .ına itan· ır adalet olamıya- nü zannediyordu. Kendi kendine, muvaffakiyetlerini çok takdir edı· söyleniyordu: 

1 zı istiyorum. Bütün misafirler de müddeiumu- - Fakat sizfn, bu sisteminizle a-
«ı~ ıım. Siz be · · · s· · · .. 1 • · k" t:;ı . . ., Olacak nımsınız ve ınamarının şahsında temessul e- yor; binlerce tebriklerle karşı lı· - Diksmer ne halt ediyor? O, Sinamari, camları kırıp bağır- miyi taklit ederek yerlerine otur.. daletin ya unda yurıimesinc im an 
'<li smız• Fakat · d · • · · 1 k ı f ı h' b' k' \'e esra : sız, o me- en hakıkı kudretın, bır anda G. yordu. polislerile beraber gelmezse .. G. K. mak için pençercye doğru koşmak, dulaı. Yemek de,·am etti; bir gü- a maz ve ena ar, ıç ır va ıt cc-

.rengız mevcudiyetini- K. nın temsil ettiği ideal kudrete Marsel, bahtiyarlığından sarhoş y ı. adalet, yakasına el alıncıya ka-,istedi. Birdenbire önüne iki uşak Jmüş tepsi içinde nefis bir bufa ba- za göreceğimden korkmaz. 
dar elimden ka · ırmıvaca .ım. İca- diki ldi ve onu durdurdu. Müddei- lığı dağıtılmıya başlandı. rATkası varı 
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Fena Havalardan ve Gripten 
Kendinizi Koruyunuz 

Nezle 
Başağrısı ve 
Kırıklığa 
Dikkat 

Ediniz 
Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez de! hal 

Almak Lazımdır 
NEVROZIN 10tuk •lgınlıfının fen. akıbetler dofurm•sına mini ol• 

mal<la beraber bütiln ı2tır•pları da d<ndirir. lc•bınd• günde 3 hşe 
•lınabilir. ismine dıkkat, taklitlerinden sakınınız ve NEVROZIN 
yerine başk• bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

~~~ ... ; . -· - .. . .. ' 

1 lstanbul Belediyesinden 1 
i~--

K~ıf bedeli İlk teminatı 
Daire adı İşin cinsi ve mahiyeti Lira K. Lira K. 

Beyoğlu Kumbaracı 

yokuşu Parke kaldl!'ım Tamir 6310 16 473 26 

Dairesi adı, cinsi, mikdan keşif bedeli yukanda yazılı bulunan 
iş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 9 • 2 • 939 Per-
9embe günü _saat 15 de Daimi En cünıende yapılacaktır. Keşif evra· 
kı ve şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu işe 
benzer iş yaptığına dair eksiltmeden evvel Fen İşleri Müdürlüğün· 
dçn alacakları fen ehliyet ve vesikasile 473 lira 26 kuruşluk ilk 
teminat rn;ı.kbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını ha
vi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi 
Encümene vermelidi~. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul o-
unmaz. (551) 

Beher metre murabbaına iki lira 50 kuruş bedel tahmin edilen 
Fatih Yangın yerinde Hoca Üveyis mnhallesinde 113 üncü adada 
2986 • 2935 ve 3005 harita numaralı arsalar arasında 90 santim 
yüzlü 9,79 metre murabbaı arsa alakadarlan arasında satılmak Ü· 

zere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler bir lira 84 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 6/2 /939 Pazartesi günü saat 14 bu· 
çukta Daimi Encüm(,nde bulun malıdırlar. 

Keşif veya 
İşin cinsi tahmin bedeli İlk teminatı 

Daire <.dı ve mahiyeti Mık darı Lira K. Lira K. 

Kadıköy Osmanağa 

mahallesin.in İhlas 
sokağında 

Kadıköy Zühtüpaşa 

Depo inşası 

Adi kaldı· 
m~hallesinin Şefik· nm tamiri 
bey sokağı ve inşası 

Kadıköy Caferağa 

mahallesinde Murat Kaldırım 

bey sokağı 
Kadıköy Rasimpaşa 

mahallesinde Recai
zade Ekrem S. 
Hasköy Osmanağa 
mahallesi İhlas So. 

tamiri 

Kaldırım 

tamiri 
Kaldırım 

tamiri 

l 304 54 22 84 

461 00 34 57 

610 50 45 78 

1332 00 99 90 

651 00 48 82 

Dairesi adı, cinsi, mikdan, keşif ~eya tahmin bedeli yukarıda 
yazılı bulunan işler ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt· 
me 9 - 2 · 939 Perşembe günü saat 14.30 da Daimi Encümende ya
pılacakbr. Keşif evrakı ve şartnameler Levazım Miıdürlüğünde 
görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka 
Fen İşleri Müdürlüğünden alacaklan fen ehliyet vesikalarile 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukrıda yazılı günde 
saat 14.30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (549) 

* 
Keşif bedeli 

Cihangirde Yeniyuva, Havyar ve Anahtar sokaklan ma-
kadam üzerine katranlı şose inşası 12032,91 

Yukarıda keşif bedeli yazılı bulunan iş kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 13/2/939 Pazartesi günü saat J 5 de Daimi 

Eccümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnemesi Levazım Mü

dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesi

kadan başka eksiltm~den evvel Yollar Şubesinden aiacakları fen 

ehliyet vesikasile ve 902 lira 47 kuruşluk ilk taminat makbuz ve

ya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı yu

karda yazılı gü...Je saat 14 de kadar Daimi Encümene verilmelidir

let. Bu saatten sonra verilecek zarfiar kabul olunmaz (659) 

* 
Eminönü Kaymakamlığından: Sultanahmette Yerebatan cadde

sinde 7 · 9 No. lu harap ve yıkılma'< üzeer olan tahta b inanın sa
hipleri belli olmaması dolayısile yapı ve yollar kanununun 44 ün
cıu maddesine uyularak fenalığı yıkılmak suretile dairece kaldırı-

lacağından tebliğat yerine geçmek üzere ilan olunur. (654) 

İKDAM 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Ciaıi 

Tong• ipi 
Kristal yazı takımı 

(8 parçalı) 

Mikdım 

10.000 kilo 

40 adet 

Muham•en bedeli 
Beheri Tutarı 

Lira Kr. Lira Kr. 

-.60 6000.-

14.50 1180.80 

Ynzde 7,11 
teminat 

Lir a Kş. 

4.'\0.-

43.66 

Eksiltmenin 

şekli sa11ti 

Kapalı 16 

Puarlık 16 

I - Şartnamesi ve nümuneleri mucibince satın alınacak (10.000) kilo tonga ipi ile (40) adet (8 
parçadan ibaret) kristal yazı takımı hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

llI - Eksiltme 7 /2/939 tarihine raslıyan Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba taşta Leva· 
zım ve Mübayaat şubesindeki alım kımisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümuneler de gö
rülebilir. 

V - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektubu kanuni vesaik ile % 7,5 gü. 
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale sa· 
atinden bir saat evveline kadar yukarda adı geçen alım komisyon başkanlığına makbuz mukabilin
de vermeleri ve pazarlığa iştirak edeceklerin de muvakkat teminatları ile komisyona gelmeleri ilan 
olunur (4443) 

... 
Muhammen B. 

Cinıt Mikdarı Beheri Tutan 
Yüzde 7,5 

teminata 
Lora K. 

Teslim mahalli 
Ekeiltmenin 

Benzin 

Motörin 

Krş. S. Lira K. - - -
40(;{)() kilo 20.80 8320 -

96000 .. 7.- 6650.-

624.-

498.75 

Kab.taş A. • .. ,. ve Cibali 

,ekli 

Kapalı 

.. 
... u 

15 

15,30 

., 24000 ,. 7.- 1680.- 126.- lzmir Fab. Açılı: 16 

1 - Yukarıda cins ve miktan yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul teşkilatımız için 95.000 kilo ve 
İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin şartnameleri mucibince ayrı ayrı hizalarında yazılı usul
lerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Eksiltme 6/2/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçe~ şubeden alınabilir. 
5 - Kapalı eksiltmeye girmek istjJ'enlerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale 

saatlerinden birer saat evveline kadar yukarıda ;ıdı geçen Alım komisyonu başkanlığına "makbuz 
mukabilinde verilmesi açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin ve münakasa için tayin edilen gün 
ve saatte % 7.5 güvenme paralariy le birlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. •420• 

* 
Cinai Miktım 

Muhammea 

Bedeli 

Yüsde 7,S 
temınatı 

L. K. 

Ekailtmenin 

L K. ,ekli Saati 

I::ekovil malzemesi 8 lcalem sil H. Paşa 4'm0 - 845.- Açık 
Mub. mürekep ve y, ni< 22'>0 ltılo 2190.- 164.211 ., 
Bask&! "100 kiloluk,. 1 adet sil 800.- 60.- ,. 

Eczayı Tıbbiye 76 kalem 643.- 48 23 ,. 
!-Cinsleriyle miktarları yukarıda yazılı malzeme açık eksiltme usuliyle satın almacaktır. 

TI- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

u 
14,80 

15 

15,30 

Ill-Eksiltme 16/2/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizalannda yazılı saatlerde Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamelerle listeler par asız olarak her gün sözü geçen şu beden alınabilir. 
V - Dekovil malzemesi eksilt meye girmek lstiyen firmanın fiats .L tekliflerini, verecekleri malze

menin profillerini, detay resimlerini, eksilime gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Tuz fen şubesine vermeleri ve eksiltmeye girebilmek için tekliflerinin ka· 
l:ıulünü mutazammın bir vesika almaları liızımdır. •625• 

Cinsi 

Çul 

Çuval 

Kan•viçe 

Kol• çuvalı 

ip 

Mikdan 

10'214 kııo 

2700 .. 

29~ 1 .. 

350 • let 

65J1 kg 

Muhammen bedeli 
Beheri Tutarı 
Kr S. Lıra Kş. - 6 50 663.91 

10 50 283 50 

12.-

9-
13 50 

850 52 

31 50 

881 68 

Yllzde 15 
teminat 

~ra Kş. 

99.fi8 

42.53 

152 ,)8 

4.73 

litl !l5 

Kınnap 4828 ,. 13 50 651.78 97.77 

I - Yukarda cins ve mikdan yazılı ıskarta sargı ve ipler ayn ayrı pazarlık usulile satılacaktır. 

n - Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Artırma, 8/2/939 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 14 de başlamak üzere Kabata§ta 
Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin artırma için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminatları ile yukarda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. • ( 444) 

:ııı - lkindkinD11 

30 • lkincikAnundan • 6 Şubata kadar 
Kalkacak vapurların lslmlerl1 kalkıt gUll 

ve Hatlerf ve kalkacakları nhtamlar 

Kandenl:ıı hattına 
- Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (.Ü 

su), Pazıır 18 da (Ege). Galala rıhtı ' 
mından. 

••rtın l'lattıne 
·- Çarşamba 18 de (Anlolya), Cumartesi 

18 de (Ülıen). Sirked nhlunından. 
- Pazar, Salı ve Perşembe t.30 da (l) • 

ğur ). Topane rıhtnnından. 
lzmlt lı•ttına 

Muct•nya lı•ttınm 
- Her gfl.n 9 da (M81'akaz) vapuru •iste

mi vapurlardan biri, Cumartesi ayrıcı 
13.30 da (Trak). Topane rıhhmındallo 

Bandırma hattına 
- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te 

(Trak), aynca Çarşamba ZO de (Kon ' 
ya) ve Cumartesi 20 de <Analarla)· 
Topaoe nhtımından. 

ll•r8blg• lıattın• - Salı ve Cuma 19 da (Bursa), Topane 
rıhtımından. 

imrox hattın• - Pazar 9 da (Tayyar). Topane nhtınUD" 
dan . 

lıyolık h•ttıM 
- Çarşamba 15 te (Mersin), Cumartesi 

15 de (Bartın). Sirkeci rıhtunından . 
lzmır IOrat h•ttın• - Pauır ll de (lzınir). Galata nhtımJll • 

dan. 

M•r•ln hattına - Salı 10 da (Dumlupıııar), Cum 10 b 
<Enurum). Sirkeci Rıhtımından. 

Telefonlar : 
Merkez 

Acenteler 

Denlzbank binası 42497 

l Karaköy KöprUbatı 42362 
Sirkeci Yolcu Salonu 227 

a 

Emlôk ve Eytam Bankası llônla 
Esas 

No. 
Yeri Nevi Mukaddeı· 

Kıymeti 

34 İstanbulda, Fındıklıda, Mol
la Çelebi mahallesi Dolma
bahçe caddesi eski 136 - 136 
Mü. 138, 140 yeni 172, 184 

Kagir T. L. 206. 700 
antrepo 

T. L. 41· 

1 - Tafsiliıtı yukanda yazılı antrepo pazarlık usulile satışll 
nulmuştur. 

2 - Pazarlık 6 Şubat 939 Pazartesi günü ;aat on beşte tstaP 
Şubemiz Sauş Komisyonu huzurunda yapılacak ve !balesi 
rada İdare Meclisimizin tasvibine arzedilecektir. 

3 - İstekli olanların mezkllr tarihte saat on beşte İstanbul 
bemizde hazır bulunmaları ve o tarihe kadar depoz.itoyu vezııe 
ze yatırmaları. c753> c648. 

SÜMER BANK 
UMUMi MODORLOGONDEN 

Silmer Bank Yerli Mallar Pu.arlarile yaptılılan tem-5' 
!ardan herbanıl bir sebeple memnun kalmayacak olan saY"' 
halkınıuın badema bu husustaki tfkiyetlerini, hemen J.ıı!'( 
edilmek üzere, mağazalll?IDlızdan derhal telefonla veya y_.ı 
ile aşağıdaki numara ve adrealere bildirmeleri rica olunur• 
SÜMER BANK 
Umumi Müdilrlüğll 
Ankara 

SOMER BANK 
İstanbul Şubesi 
Voyvoda caddesi, Galata 

SOMER BANK 
Yerli Mallar Pazarlan 
Müessesesi Müdürlüğil. 
1 inci Vakıf Han 
Babçekapı, İstanbuJ 
Ankara 

Telefon ı 1738, 1922 

Telefon: •4969 

Telefon : 223112 
Teıefon : 1738, 1922 

ı - Şartnamelerine ekli liste de cins, eb'at ve mikdarı yazılı 

muhtelif renkte 2800 adet bobin sigara kağıdı açık eksiltme usuli

le satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher milimetresi 2.20 kuruş ve tutarı 

1280.40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. ISTANBUL HALK S IG 1. A. • 
Jll - Eksiltme 14/2/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de 

Kabat&§ta Levazım ve Mubayaa\ Şubesindeki Alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a
linabileccği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme 

!eri ilan olunur. (516) 

I - Şartnamesi mucibince 1500 kilo kazein kola a~ eksiltme 

usuliyle satın alınacaktır. • 

II - Muhammen bedeli beher kilosu sif 50 kuruş hesabiylt 

750 lira muvakkat teminatı 56.25 liradır. 

III - Eksiltme 9/2/939 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde Alım Komisyo

nunda yapıl'acaktır. 
IV - Şartnameler her gün parasız olarak ıözü geçen Şubeden 

alınabilir. 

V - İsteklile•in eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel-

meleri ilan olunur. (442) 

c h' .. a 1p ve Mi.dürü Ali N~ci KARACAN Umumi 

l.i:>re Eden Ynı işleri Miirliirü M. RPsİm 
p, , I,! i!ı Yc•r S·> 1 ' r ' P <ım•vi .. 

Neşriyatı 

ÖZGEN 

ESNAF 
KÜÇÜK TÜCCAR ve SAN'AT ERBABINA 

KREDi AÇAR 
ve mesleklerine müteallik her • 

nevı 

Kolaylıklar Gösterir 

Bilumum Banka Muamelatı Yapar 
Mevduat Kabul Eder 

Adres: Sirkeci Büyük Postahane Sırasında No. 7,.9 


