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SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

Dün halkevlerinin 7 nci yıll bütün memlekette kutlandı 

Başvekil bir nutukla 
inkılabımızın mana 
ve hedeflerini izah etti 

Hern Türk inkılabını gözbebeğimiz gibi koruyacağız, 
hern de memleketimizi yükseltmek için gerekirse 
başka inkılaplar yapmakta tereddüt etmiyeceğiz 
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CA<iALOGLU NURUOSMANIYE No. 5' 
TELEFON: 23300 - iSTANBUlı 

Hariciye Vekilimizin 
mühim beyanah 

''Bilhassa Balkan milletleri 
için sulh fevkalade nimettir,, 

48000 tonluk Conte di 
bir çay 

Dün içinde bir çay ziyafeti Yerilen İtalyan Transatlantiği 
Comte ~i Savoie (Yazısı 3 üncü sayfada) 

Mebusluk ve intihap daireleri 
Galiba birçok namzetlerin hiç nazarı dikkate almadıkları bir 

kayit ortaya atılıyor. Çünkü mcbU') namzetliği için şimdiye kadar 
müracaat edenler •§U daireden namzetliğimi koyuyorum• diye 
işaret et selerdi Parti bunlardan bu hU5usları bir mektupla ve ay
nca bildirmelerini istemezdi. 

Partinin şu dileğinden anlıyoruz ki yeni mebuslar için arana
cak vasıflar arasaıda memleketin bir köşesini mutlaka tanımaları 
esası da vardır ve bundan sonra ömürlerinde görmedikleri, tanı
madıkları yerlerden kimsenin mebm seçilmesine Parti delilet 
etmiyecektir. 

Va1',ıa mebmların intihap dairelerini her sene ziyaret etmeleri 
lazımdıt. Fakat bu kadarcık l f r ziyaretle onlar temsil ettikleri 
dairelerin ancak yeni dertlerini ve ihtiyaçlarını tetkik edebilirler. 
Bu kafi değildir ve Parti artık mebuslarının intihap dairelerine. 
dair esaslı tetkikleri, görüşleri, mütaleaları olmak lazımgeldij-ine 
iman etmiştir. 

Unutmamalı ki eski meclisler azası arasında yol üttctini, altı 
aylık yorgunluğunu gidermek için Büyük.adada sarfedcn ve inti
hap da;resine senede bir defa bile uğramıyanlar eksik değildi. 
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SAYV.I. ! 

Musa - lsa • Muhammet: 35 
........ • •• • 

Musanın Hayatı 

RYQll~ 

Halkevlerinde iT ram vay -Tünel 
dünkü merasim şirketleri 

Bütün İstanbul Hal-
kevleri dün yıldönü

münü kutladılar 

Martdan itibaren hü-
kii.metimi ~ t arf lr c' En 
i 20Ietilmeğe başlanıyor 
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Halkevlerlnin yedinci yıldön!i • • Tramvay ve Tünel Şirketlerinin 

mü münasebetile, dün bir yaşını bir müdddettenberi devam etmek
bitirerek ikinci yaşına basmış o - te olan devir ve teslim muamelatı 

Nitekim, Ta.arı, (Kur'an) ında içinde olduğ'.ından Asiyenin bu lan Fatih Halkevi de, matbuat er- bugün fiilen hitam bulmuş olacak 
diyor ki: sözlerini yumuşaklıkla kar5ılad1: kanına bir çay vermiştir. Çaya tır. 

Firavunun Musaya düşkünlüğü 
herkesi hayrete, kıbti kahinleri 

de endişeye düşürdü 

CBl·z ''usayı tekrar aM-na ver - Peki.. dedi.. senin ve Musa'nın v ı· D k • 
m ·-· - . . a ı o tor Lutfi Kırdar da işti- Her iki Şırketin gerek büro ve 

dik ı4 ki anasının gözleri "'f"" o- hatırınız ıçın yarın Mısır halkına ak t · t· H Ik · B k S . . . . r e mış ır. a evı aş anı ır- gerekse ışletme ve tesısatına ait 
la ve gamdan kurtula... ve dahi muazzam hır zıyafet ve eğlence E ı· k··ı·· h · .. • . . . . rı nver evve a u up aneyı gez- mufredat evvelce yegan yegiin tes-
bile ki Hak Tealdnın vadi hak - tertıp ettırecegım ve bu eğlenceye ·<lirmiş, ve bir sene içinde 224? ki- . . . . 
Sı Beni İsrail halkını da davet edece- t 3909 k bıt edılmış olduğundan devır ve r.. ap ve mecmua azanmış o -
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HERGÜN 

Halkevleri 
Dün, yeniden 158 Halkevi, 

kapılarını Türk milletine açtı. 
Y celi ıldır, bu evlerin eşikle • 
rinden içeri atlıyan her ayak, 
aradığı manevi gıdayı Lulmuş
tur. Edebiyat, musiki, resim, 
tiyatro, ilim, fen, spor-

llalkcvlcri, çevresine yalnız 
iç dünyamızı aydınlatan bir 
ışık dağıtmakla da kalmıyor. 

Sosyal yardım kolunun kaç 
bin yoksul yüz güldürdüı;<ii 

gazetelerde rakamlarilc çık

tL 
Fakat, giydirdiği çocuk, da

ğıttığı ilaç ne olursa olsun, 
onun asıl şerefli vazifesi kalb
lcre ve kafalrra aşıladığı mua
vır ilim, muasır san'at ve mua. 
sır ahlak mefhumlarının kıy
metindedir. 

~s:anbul Halkevlcri hak·~ 
k,nda Vali ne diyor? 
Kadıköy, İstanbul, Beyoğlunda 
üç büyük Halkevi 
yapmak zarureti 

binası 

vardır 

Musa .. işte bu suretle anasına ğim 1 F tih Halk . . '"k, tes ım muamelatı umulduğundan · · r a evının muzı spor, d h . . . . 
verildi ve ona karşı Firavunun Ve dedig"i gibi de yaptı. Ertesi d b" t t .1 . b" k" a a kısa hır zamanda bıtmıştır. I e e ıya , ar, emsı , sergı, ıç ı ve · 
hissettiği büyük muhabbetin deli- gün şehrin büvük meydanına ta'ıı dikiş sahalarında gösterdiği var _ Bu Şirketler, hükümet tarafın-

Halkevleri, yedi yıldır Türk 
cemiyetinin müşterek aile o -
cakları oldu. Ressam, tablo -
1:-rını onun duvarlarına ası -
yor; iliın ve san'at adamları, 
onun kürsüsünde konuşuyor, 
musikişinas, onun salonların
da dinloniyor. 

Dün Falih Halkevini gezmiş o -ıgetirmek için imkanlar aranacağı 
~an Vali ve Belediye Reisi Doktor ve bulunacağı umulmaktadır. va· 
Liılfi Kırdar, gazetecilerle görü - li işe Kadıköyden başlamıştır. ııu· 
rüşürken İstanbuldaki Halkevleri ranın arsası hazırdır. 200 bin li • 
hakkındaki mütaleasını da bu ve- ra sa:file bütün muhitin istıfade 
sile ile ifade etti. Bu mütaleaya edebileceği bir Halkevi yapn1ak 
göre, Halkevi binası bakımından için faaliyete geçilmiştir. 
· stanbul çok fakırdir. Mesela İz - Fatih Halkevinin elinde arsa p• 
mir, Manisa, Balıkesir ve bunların rası olarak 14 bin lira mevcuttur· 
oirçok kazalarında İstanbulda eşi Buna 10 bin lira daha ılave ederek 
olmıyan ve maslahata elverişli bir arsa satın almak ve bunun il ' 
Halkevleri bin1ları vardır. İstan - zerine muvakkat bir jimn~stik ,·e 
bulda ise Halkevi binaları için ,. -nsil salonu yapmağı mümkilP 
yapılmış olan biricik faaliyet, E- görmektedir. Şimd:kı binayı sa 
minönü Halkevinin yanına halen tın almak ve bu binanın arsas1

",
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ilavesi ikmale çalışılan bir salon- bir Halkevi kurmak fik~i ileri su· 
dan ibaret kalmaktadır. riılmüşse de bu arsa Vali tarafın· 

li olarak izzet ve ikramla Umra • kurulmasını, bütün halkın Beni ts. lıkla:cı rakamlarla izah etmiştir. dan önümüzdeki ay başından iti -
nın evine kadar gönderildi. rail de dahil, vereceği ziyafete iş· Bu sırada gümrükten parasız a _ haren lşletilmeğe başlanacaktır bu 
Anası onu iki günde bir saraya tirak etmesini, kendisinin de bu lınan yüzlerce kumaş parçalar, el- münasebetle Nafıa Vekili Ali Çe -

getiriyor ve akşama kadar saray- taht üstünde halkın cümbü~ünü bise vesaire fakirlere dağıtılmış _ tinkayanın o günlerde şehrimize 
da kalıyordu. Fh·avun ise çocuk - seyredeceğini ilim ettirdi. O gün, tır. Nüfusu 200 bine yakın olan gelerek bu hususta yapılacak me -
tan ayrı bulunduğu ikl günü sa - Musa'nın getirileceği gün değildi. ~'alih kazası dahilinde küçücilk bir rasimde bulunması kuvvetle muh
bırsızlık ve hoşnutsuzluk içinde Fakat ziyafet vesilesile çocuğun a· binada ve bir yıl içinde gösterilen temeldir. 
geçiriyordu. Onu diıleri üstüne a- nasına da haber yolladı: bu varlığı Vali takdir etmiş ve yer Her iki Şirketi işletecek olan 
la.caltı günü iple çekiyordu. - Yarın, dedi, Musa'yı benim meseles;ni şimdilik halletmek i - muvakkat idarenin kl-rılerden mü 

Öyle oldu ki, çocuğun geldiği yanıma getir .. tahtımda otururken çin yardım edecpnı·n· v'det · ı· 
0 1 a mış ır. t kk'l 1 • b ünl' d b il' günler Firavun hatta yemekten onu dizlerimin üzerine koy ... 0 ol- eşe ı o acagı ug ·er e e ı 

ve eğlenceden de kesildi. mazsa eğlenemiyeceğiıni anlıy<>- f minönU 1-'a'kev:nde olacaktır. 
Beni İsraıldcn olan bir çocuğa .. rum. Dün saat 15 te Eminönü Halice -

hele oğlan çocuğa karşı Firavu • ;vıne dellillar bağrıştılar... vinde de Halkevlerinin kuruluşu -

_,., ____ _ 
Papa iç'n rlünkU ayin 

ııun bu görülmemiş düşkünlüğü\ Yine Beni İsrail halkını korku nun yedinci yıldönümü münasebe
herkesi hayrete ve Kıpti kiihinle- ve teliişa düşürdüler. Fakat mese- ile hir topbntı yapılm~tır. Birkaç gün evvel ölmüş olan 
rini -de en.diş~!~. düşürdü. lenin bir ziyafete davet olduğunu. Toplantıyı Eminönü Halkevl R~ Papa için dün şehrimizde Pangaltı 
Vakıa gokvuzunde, Mısır salta - b"·t.. h:ı.11 b . f t . 1. ak isi Agah Sırrı Levent açmış radyo Saint Esprit kilisesinde büyük bir 

~ u un -::ın u zıya e e ı~ ır :!"" 
nalını yıkacak olan çocuğun yıl - deceğinl, hrekesin ziyafet meyda- :le Ankarada söylenen İstiklal ruhani ayin yapılmıştır. Ayine 
dızı arlık parlamıyordu. Fakat nında esrbestçe diledikleri mahal- marsı ve Başvekil Refik Saydamın şehrimizde bulunan Fransız, İn -
baş k~i~ Hacebi,n ?arm~ğ~dakki~ de yer alacaklarını öğrenince se- verdiği nutuk dinlenmiştir. Bun - giliz, Alman ve İtalyan sefirlerile 
akık yuzükte teb;;ke... halii ha vindiler. Bunun yeni zulüm ve ka- dan sonra Halkevi idare heyeti a-Jsefaretler erkanı, konsoloslar, ata
görünüyordu. •. hır için bir plan olmadığını anlad,. zasından Halit Bayrı bir konfe -ı·ş~ militerler, ateşe navaller, mat-

Muhakkak bu çocuk .. Fıravu - !ar. Mısırın büyük meydanına daha rans vermiştir. Konferanstan son- buat ataşeleri, İstanbuldaki kato-
nun düşmanı ola~ak_ çoc~k.tu. sabahtan kazanlar kurulup ya _ -a Halkevinin müzik kolu ta:· afın- !iki . ..h. b' k . . k 

An ak b h b kah k , . . erın mu un ır ısmı ıştıra c unu ıç ır ın açı - kıldığını şarap küplerinin sıralan- lan hır konser verılmış ve akşam t . 1 d' 
ça Firavuna söylemeğe ce~a.ret ~ dığını g~rünce de büsbütün emin (İnfiali aşk• piyesi tamsil edil - e mış er ır. 
demiyordu. Nasıl edebilırlerdi oldular. rniştir. ----· -

ki çocuğa ait en uf~ bir şey Fi - Akşam, her tarafta yakılan mP- Y.adıi öy P.a'kevinde Ateşle crnark:n etekleri 
ravunu harekete getırmeğe, onun 1 1 h t ft "k 1 1 fu'usfu 

. .. k ·· h'd şa e er, er ara an yu se en ça · Halkevlerinin kurulusunun se - ' aleyhıne soylenecek te soz ı - kı 1 · b .. t.. M b . . . . • . gı ve şar ses erı u un ısın ır İb 
det ve asabıyetını tahrike kifıy - .. h.. şeh . h lin k t "ei devriyesi münasebetile dün Kadıköyünde rahimağa ma -

Bazı akşamlar, yohun düş -
tiikçe, kendi mahrum tPlcbe
lik çağıma yanarak, görüyo -
rum: Eminönii Halkevinin 
sokak üstüne diişcn okuma sa· 
!onunda, pencerelerin altın 

müstatili, kit:ıpl ·r üstüne e -
ğilrniş birçok genç başlar çer
çeveliyor .. 
Beyoğlu Halkevinin kon -

feranslarına, ell<Tinde çanta
larile, mcktrplerindcn henüz 
çıkmış çocuklar koşuşuyor • 
!ar .. Ni~ant•şındoki Halkevl
nin kapısından birçok gece -
lrr erkek ve kadın kalabalığı 
tıklım tıklım taşıyor .. 

Bu üç manzarayı, artık Türk 
vatPnının 367 yerinde görebi
leceğiz. 

Yusuf Ziya ORTAÇ 

ÜNiVERSiTE 

lktısat talabes·n·n 
dünkü çayı 

Sehi-de biri K•dıköy ve Üskü _ dan beğenilmemiştir. Falih için ~~ 
dar diğer ikisi Beyoğlu ve !stan _ ha buyük hır yer seçılecektır. 
.>ul' taraflarında olmak üzere üç suretle yer meselesi için kıvr~nı~ 

.. .. . . dµran ve ber sene 1000 lira bırı_ 
buyük Halkevı yapmak zaruretı . . 

600 1
. t -

1 1 " 1<:· . . . ıçın ıra emsı sa onu ıçın 
vardır ve bu zaruret kabılı tehır F t"h H Ik . h bu pi 
d d • "ld' A . d'k" Hal ra veren a ı a evı em. 

e egı ır. yrıca, şım ı ı - kt k t 1 ak beı11 
rayı verme en ur u ac , 

kevleri g:bi semt semt müessese - de muvakkat te ol: 1 yeni bir saıo· 
ler de muhafaza edilmelidlr. na kavuşacaktır. 

Vali, bu müesseselerin hepsini !stanbula yeni ve büyük iİİ 
birden yapmağa imkan olmadığı- Halkevi yapmak ';e mevcut hal · 
nı düşünerek, şimdi bu iş için el - kevlerini de muhafaza ederek sefll1 

de mevcut 50000 lica ile faaliyete !erin ihtiyaçlarına kullanmak v~ 
geçmek kararını vermiştir. Bir ke linin bu vadide tutmak isted!b 
re işe başlandıktan sonra arkasını yoldur. 

Denizbankta teftişler 

Ç ğu .. ,.. .. ld cum uş n a e oymus u. K d k.. H Ik . d d .. l b' ili. ocu gorece,.ı gun o u mu . .. . • a ı oy a evın e e guze ır hallcsinde oturan ve dört yaşında 

Bankanın bl8nçosunda 2 milyarı 
lira açık mı var ? 

daha akşamdan sıkı sıkı tenbih e-' ~ıravu~, tahtı uzerıne kurulmuş.. toplantı yapılmıştır. Halkevinln ·Ahmet isminde bir çocuk evde Üniversite İktısat Fakültesi ta-
diyor, sabahleyin erkenden Um - mutemadıyen sunulan şaraplar'. '<üçük salonu güzide halk ile ta - kimsenin bulunmadığı bir sırada !ebeleri dün yıllık çaylarını Pera- Denizbankın bütün muamelatı- de çalışan Akay, gemi kurt~: 
ranın evine muhafızlar gönderi - yuvarlıyor .. kadınlı erkekli Kıptı d ı t E 1. d palasta vermişlerdir. Bu çayda Va- nı tetkik etmekte olan İktısat ve şirketi, Kasımpaşadaki fabrika ' 

Or muhafızların tasıdıkları b ·ır ve Benı' İsraı'I halkının gı"ttikçe ar- mamen ° muş ur. vve.a .ra yo- tekleri tutuşmuş çocuil'un feryadı ,. ı· ço' 
d A k d akı t ki 1 _, li Lıitfi Kırdar ile universite Rek- Maliye Vekaleti müfettişleri, ban havuzlar idaresi her yıl bi an Y • • "k b'" a n ara an n en stı a mar üzerine etraftan yetLcnler tara - ır 

tahtırevan üzerinde kucağında Mu tan. • içtı çe coşan _neşesini uyü·, kl ı • törü Cemil Bilse!, Dekanlardan Ö- kanın İstinye havuzlarına ait mu- !arını bir karla kapatırlardı. JlU • b 1 di M ·ı ve Basvekilin nut arı din en - fından kurtarılmıştır. ,. 
sa ile getirilen Umranın karısı ü- ır gurura seyre yor ve... usa- miş. arkasından Halkevinin hazır- mer Celal, Ali Fuat, Ali Yar, İb- ameliitını da teftişe başlamışlardır. !ardan yalnız Denizyolları !dar<'~ 
zerine Mısır Kıpti halkının altın Y1 bekliyordu. Jadığı programa başlanmıştır.. - ----- - rahim Hakkı, Profesör Şükrü Ba - Müfettişler, İstinye havuzlarındjl bilançosunun zararla kapatlll 
serpmelerini, onlara en büyük tii- Muhafızlar Umran'ın evine gide- Halkevi Reisi Vecih Bereketoğ- söylenerek ve muhtelif eğlenceler ban, İbrahim Fazıl, Dcbres Burger da bazı aksaklıklar mevcut oldu - mecburiyetinde kalıyordu. , ~ 
zimi göstermelerini emrediyordu. li bir hayli olmuştu. Daha dönme- 'u Halkevinin başardığı ve başa- le iyi vakit geçirilmi§tir- Rüstov ve Neumark'ta hazır bu - ğunu tespit etmişler, bu yoldaki Bu müesseseler Denizbanl< \ 
Musa"nın Beni İsrailden olması, ınişlerdi. "acağı işler hakkında ve kütüpha- 'r~ehrem"ni Halke ı. in 'e lunmuşlardır. tahkikatı derinleştirmeği lüzum - teşekkülü ile beraber Denizhan~. 

onu emzirenin yine bu mazlum Sabırsızlığı artmakta olan Fira- İ İktısat Fakültesi talebelerinden lu görmüşlerdir. bağlanmışlardır. Bu suretle bU. 1 

af •-•hlnl ne yayım komitesi başkanı ffet O- Halkevlerinin yedinci yıldönü - iJll' 
halktan bulunması Firavunun Ya- vun, etr ını saran "" ere çocu- !il Tugu· rl toplantıyı kısa bir hitabe Dok Şirketi, Denizbank'a devre- darelerin faaliyetleri ve iş hac , 

b ·uz Halkevleri ve Halkev · er mü Şehremini Halkevi salonunda ğıııe• 
kup ve Yusuf evliitlarına karşı ta- ğun neden k u k~dar geçb. ka;~ı~~nı ıakkında güzel bir hitabede bu _ büyük bir kalabalık önünde tes'it ile açmış, Rektör de Tuğrulun söz dildikten sonra işçi kadrosu, iş es- !eri azalmamış olmasına ra 0 
kip ettiği tazyik ve esaret politika- soruyor, yo sa aşına ır e.a ~t lcrine mukabele ederek alkışlan - kiye nisbetle genişlemediği halde barıkanın kar etmek şöyle dur5~e 
sını deği~tirmedi. Kıptiler yine a- mi geldi, endişesini izhar ediyordu. lunmuştur. edilmiştir. Saat 15 te Ankara rad- mıştır. arttırılmış, ve amele adedi SOO _ ı.çık vermiş bulunması hayre 

labildiklerın. e bu zavallı ve hım· a- Ilu sırada tahtın etrafını saran sa- Kadıköy Halkevi orkestrasın - .vosu dinlendikten sonra Ev baş - ç • b" h · k ıl akt dır ay samimı ır ava ıçınde de- 1000 kişiye kadar çıkarılmıştır. arş anm a . • ııJI 

Yesız. halkı ko"le gı"bi kullanmakta bit meşalelcr arasında hareket e- lan piyanist Vecihe piyanoda ha- kanı Ekrem Ertuna Halkevlerinin t . p 1 , t B 2 il l' ğı doğUr 
d .. .. b" 1 al .. ır bulunanların takdirini kazanan vam e mış, erapa as ornes rasın- Havuzlarda ecnebi gemilerine u m yon ıra açı dl 

devam ediyorlardı. en .. yuruyen ır meşa e ayı go-
1 

yedinci yılını kutlulamış ve Evin ian başka Müfit Hasarım idaresin ait tamır' at ta günden güne azal _ sebeplerin müfettiş raporJarınl"' 
ru··ıdu". iört parça ça mıştır. .• ,•· 

Bir gün Asiye Firavun'a dedi ki: dört yıllık mesa~ verimi hakkında de amatör bir caz güzPI dans ha - mış ve son günlerde havuzların fa tasrih edildiği ve bunun kur•
1 

, 
- Bunca zamandır saltanatla Bu alay .. küçük Musa'yı getire,.. Konservatuar muallimlerinden İlyo··nkurul !iyesı"nden Hasene İl - l lm t ı b f d · t kil'tt kadro fazl~ 1 

va arı ça ış, a e e rara ın an aliyeti Denizbank'a ait vapurlara yenı eş " an ve ' 
hüküm sürersin, bunca zamandır alaydı. •e Halkevi orkestra şefi İskender gaz 1zahat vermiştir. Bundan son- zeybek oyunları oyn•n~ış. talel;~- inhisar etmiş olduğundan bir ta _ ğından ileri geldiği ve binsen~ . 
etrafına ~n ve nimet saçarsın. Muhafızların ta~ıdıkları tahtıre- 'Ud.an keman. ile :"Iyanoda Veci • ra Halkevlerinin önemi hakkında den Muhittin tarafından bir çok raftan işçi kadrosunun arttırılma- leyh m~eWşle_ri~. ~ldıkl~rı rıl<~~ .. 
Ancak' bu nı'metlerın· den Beni ts- van .. Firavun'un yüksek tahtınııı ıenın refakatıle dort parça çalark E k't . t k 1 b t kl'tl lm t le g e lerıs çın açıgın .~-

• , , , V 1 apsaray ve neşrıva O U aş a 1 er yapı iŞ ır. Si,, diğer taraftan da işlerine a _ Ce re Or 1 ı 1 a • 
rail taifesi hiç fayda görmezler. On basamaklan önüne kondu... konsere nıhayet verılmıştır. Kadı· .. •. .. B , 1. ih t 1 t t lm ih t' g'd"l ği tııb 

öylülerin daima takdirle alkış _ kanı Saadet Ölçkun hır soylevde u neşe ı ve nez op an ı sa- zalmış bulunması Denizbank'ı İs- 1 ası c e ıne ı 1 ece 
1ar da senin kulların değiller mi? Umran'ın kartsı, arkasında kıy at 22 ye kadar sürmüştür. tın· ye havuzlarında füzıili bir sü _ dir. 

Iadıkları İskender Ardan konseri- bulunmuştur. Bay Orhan Kutbay n 
Bahusus ki, çok sevdiğin ben veyi- metli elbiseler, yavrusunu bağrına Onı"versı"te Rekto··ru geldı" rü masrafa si!rüklemiştir. lmpeks ic:i tahkikatını 
ne çok sevdiğin Musa o taifeden!?:. basmış, tahtın halı serilmiş basa- ~i büyük bir muvaffakiyetle ve tarafından bir şür okunmuş ve y 
Bir kerecik olsun onlara da in'am- tnaklarını çıktı ve Musa'yı Fira . ".eyfettin Asalın Zeybeğile bitir - bundan sonra da Evin temsil kolu Üniversite bütçesi hazırlığı do- Bu suretle .. bankanın teşe~lü Verdigİ neticeye ~ör!! .. 
d:ı bulunsan, bir ziyafet vererek vun'un uzanan kollan arasına ver- miştir. tarafından Sekizinci piyesi temsil layısile Ankaraya davet edilmiş o- anından bugune kadar hır mılyon • ta f' 
onların da kalplerini şid kılsan!.. di. Gece Halkevinde Halkevi cazı edilmiştir. Cece de E1I salonunda lan Rektör Cemil Bilı,el dün şeb- liraya yakın bir zarar hasıl olduğu Ankarad~n. gelen malüın8 ıı1sP1' 

- 1 ktedir re İmpeks ışı tamamen andı • 
Firavun, yine Musa'nın hasreti (Arkası var) ile bir suvare tertip edilmiş şiirler muhtelif eğlenceler yapılmıştır. rimize dönmüştür. soy enme · .. . . ilJc ı• 

İstinye havuzlarında çalışan a- mak uzeredir. Meselenın . ~ • 
=============,--=================================================== melelerden son günlerde 300 kişi- manlarda zannedUdiği gibı_ f~ • 

1 
Değişen ahliikıntın bütün kuvveti, verecekti. Başını kaldırdı. Dudak- pembeleşmişti; korkuyorlar gibiy- nin kadro harici bırakılması vak- kalade bir mahiyeti olmadıgı aŞI~ 

, burada idL Kekelemeden cevap !arı kıntıldadı; fakat kapı, birden di. Ferdane Zeki Mahiri, tepeden ti! a füzılli masrafların ö- pılan tetkikler neticesinde aııl ıjl 
çıl tı F d b . ·· 1 t " ·· d- e Y pırnış ·w"' verdim: a ~ış . er ane, ır şey soy e - ırna11a suz u:. . . • . nüne geçmek için alınmış bir ted maktadır: lmpeks şirke~i 1 rıc~ • 

·- Hayır! medı. - Beyefendı mı şikayet ediyor- bir olarak kabul edilınektedir. ve ihracat işleri ve kouııs7° ı • 
- Peki, ne konuştunuz? Zeki Mahir, pişkin ve kayıtsız larT _,._, __ 

300 
d f 

1 
lukla iştigal etmek üzere l<UrQ..,. 

Ö b. t 1 · . · · t·. B hi . Açıkta bıriULLUUı eıı az a jje,,.. - Hiç! teden beriden... ır avır a ıçerı gırmış ı, e ce ı- - Beyefendinin birşey söyledik . . akın 1 1 muş bir müessesedir Bu I11 ııl 

1 d 1 F d · h. d . ışçı havuzlara y o an yer er-
1 

· . 1'~ 
Zeki ~ah~, omuz üstünden ba - l~ıyo'., bahisten bahse atlıyor ve Behic~, dişlerini gıcır attı: ., e er. ane!.ı ıçe sayıyor U. !eri yok. Fakat, hareketlerile, söy- de oturmakta olduklarından veıse adet olduğu veçhile bir sır jll 

karak guldu: j bırtevıye konuşuyordu. - Sızın de mi kanınıza gırdı. - Sız, dunyada adam olmazsı - !emek, anlatmak istediklerini, an- h b k b" . t t k ,_,_._ çıkardıktan sonra İngiltere .• 

1 
B h . · F d · A- ğı . kilin' ı· F 1 emen aş a ır ış u ma uuıı." fit 

_ Eski günleri konuşuyorduk. en, Be ıcenın de, er anenın gır a r gerı çe ış ı; er - ruz !atıyorlar. b 1 dık1 d d münasebete girışm" ış' olduğU .-
. · · - d d "b' 'l d' İk" B h" h d.. k t ert nını u ama arın an son ere- ... l<"'" 

Behice, ona, dık dik b~yordu: ~~ ısrarlarına rağmen, gayet agır ane e,. ~n~n ~ı ı gerı e ı. ı e . ıce, ~men on_ere se_r s İki kadın telaş içinde idiler: ce müşkül vaziyete düşmüşlerdir. maya bir mektup gönderere" ·ıe • 
_ Rahatınızı bozdum oy leyse ... ıçıyordum: .. .. . . . kaFdınd, bırıbdırlderınkle baktılard. baktıN, tahkd ır ked.en. hır sesle. Be _ Neyi anlatıyorlar? disi hakkında ma!Umat alın•b' f 
Zeki Mahir, gözlerini kırpmıştı; - Kaç gundur, hasta ıdım, hır er ane, u a arı arasın an: - e eme ıstıyorsunuz, ye- z k" Mah" k k .. t•• Ecnebi memleketlerden k bir t k f erlerı 

d · ç .. k" t b' t d H. f di' d d' B "Jff t be e ı ır. aya aya us une ce a ım re erans y 
gözucile beni süzdü, Behiccye: eDnbire fazla ı~ersem, dokunur! k-:- bu'n 'b~· _onun tuat ıalı ır. kter- en . e ı. b'l~ ı '. a. ı~ıza se p atarak bir koltuğa kurulmuştu: malzeme Ve teSİSal işi !ermiştir. ·bı~ 

_ Bilakis dedi. Sizi b ekliyor - ıye tevil edıyordum. esı ırı ırıne uş urma an ne, onu sora ı ır mıyız. _ . . .. . . Lo d rnutı• jf 
duk ' Behice ile Fcrdanenin asık su _ herkesin aleyhinde söylemekten Zeki M'1hir, elile masanın üzeri- - Gunlerce semtınıze uğramı - Diğer taraftan müfettişler bu Mues.<esesının_ n rha susa d', 

· k 1 d d" · .. t · d . yorlar. Daha ne yapsınlar? h ı d başka ecnebi mem _ bulunan fırına ıse bu U ~e 
Behice ,teklüsizce, onun omuzu- ratları bir türlü gülmüyordu. Bir zev a ır, e ı. nı gos erıyor u. . . usu ar an . . . . . .. rl<"rı 

na vurdu: z ki M h" d d k t _ Hayır! _ Şu masanın bir eksiği yok. Behıce, yerınden sıçnyarak ba- Jeketlerden fabrika ıçın sıpariş e- mutat bır sırkuler çıkan 19rııı' 
aBrah'. e .

1 
Fa dır, 0 

a an çık mışl ı. bl 'b" 1 . A b k d k•" d ğ'Jı na yaklaştı: dilen malzeme ve tesisatın müba- rilen referans isim ve fırırı 9ı'"$' - Yalancı... e ıce ı e er ane, yaya uru - İki kadın, tekrar rı ır erme mma, u a arı ....., e ı . . le 3 ..,. 01 
Ferdane de odaya girmişti. O - muş gibi yerlerindc!l fırladılar, baktılar. Ferdane, hırçın bir baş silkişile - Sahi mi, Beyefendi? yaa şekillerini tetkiki lüzumlu dan bazıları~.' bu ~ırket mesel• .. 

1 ik . · b' h" b b"k k h"" ··ıd·· B t . d. k görmuş·· !erdir dar olarak gostermış ve . ....ı> nun halinde de bir durgunluk yanıma koştu ar, ısı ır ağızdan .. Be ıc:, . .°ynunu u _e~e u.- gu u: . en, ş~ırmı~ ım, ne ıyece - • . radalci t~'"ıl' 
hıs.•ettim. Ne olmuşlardı? Neye sordu: zunle guldu; masaya gıttı, boş bır - Daha ne istiyorsunuz, ne em- lım. Zekı Mahır, Jıenl, sıkıntıdan Den·zbank blançosunda buradan çıkmışı~._ O . · şi.CJ;.e 

S . ·· · ı k d ld d ğ k t dı· nın bu referans ısımlerını "'11 
çarpılmışlardı? Yoksa, yine cBey. - ıze, neler soyledı? kadeh adı, ra ı o ur u, a ır a- rediyorsunuz, Beyefendi? ur ar . 2 .1 k ? . bit " 11 
mi gelmişti? İkisi de, Zeki Mahire, Onların ani teliişı, bir hücuma ğır içti: Zeki Mahir, hiç tavrını bomu - - Arkadaşımın ağzı var, dili mı JOn açı mt var alakad~r gibi göste~me~ir? h 
ters ters bakıyorlardı. Benimle ra- benziyordu. Behice, ellerimi tut - - Siz, belki, nezaketinizden böy yordu: yok. Ne, evet; ne de, hayır! der. Diğer taraftan söylendiğine gö- veya hır kasıt eserı ın latılfll"': 
hatça konuşabilmeleri için, onun muştu: le söylüyorsunuz. Onun, Allah, de- _ Kafi değil... Siz, traştan zevk Ona, sormayınız. Sizin, keşfetme- re, Denizbank'ın senelik biliinço- şimdi bu noktanın aydın rıığl"~ 
gitmesini mi istiyorlardı? - Size, bizi çekiştirdi, değil mi? diğine inanmayınız. alıyorsunuz. Bakalım, Beyefendi, niz lazım. Demin; siz, adam olmaz- sunda 2milyon liraya yakın açık le uğraşılmaktadır. B~aCi ol , 

Zeki Mahir de, onların çarpıl - Aylarca evvd, her şeye kolay i- - Halbuki, o, sizler için, çok iyi bu traştan, sizin gibi zevk alıyor- sınız! dediğim zaman. bana, içer- vardır. meselenin. ev~elce veı·;ın:dıl' V 
~ıklanın his .etmiş gibiydi; fakat, nanan ben, şimdi, hiç bir şeye i - şeyler söylüyor. !~ mı? !ediniz. Denizbank teşekkül etmeden ev- kıymet nısbetınde 0 m 
1iç umursamıyor, gülüyor, şaka - nanmıyordum, inanamıyordum. Behicenin yerine Ferdane cevap · Behice ile Ferdanenin yüzleri (Arkası var) ve! ayrı ayrı birer teşekkül halin- hakkuk etmiştir. 



iKDAM 

iŞARETLE_!' 

Kadın hukuku bir nutukla 
~~~~~~~~::~::::;;~;ıı Türk kadını, erkeği ile hemen 

Hariciye Vekilimiz Halkevlerinde 'S.:=::2:::=:::~~ 
Bulgar matbuatına dünkü konser §~~§:~E:!: 

Başvekil 
inkılahımızın mana ve 
hedeflerini izah etti 

h 
İngilterede kadına çok büyük 

e Yana t t b ı d Ankara, 19 (A.A.) - Mev- yer verilmiştir. Fakat orada da 

a U Un U cut halkevleri sayısının 367 bununla bala eğlenenler ek -

(Baş tarafı 1 inci sayfada) miz Atatürk'ün adını burada saygı 

başına bir merkezdir. C. H. Parti- ile anarım. 
r.inin prensiplerini her gün söyle- Atatürk devrinin binbir eseri a
mek, nasıl tatbik edildiğinden her rasında, her biri bir devri kapayıp 
gün mah'imat vermek Iazınıdır. bir devri açan birçok inkılaplar 
Cüıııhuriyetçi, milliyetçi, inkılap- vardır ki, bunların hepsine birden 
çı, 13.ik ve devletçi politikasının, biz cTürk inkılabı> adını veriyo -
bu memleketin halinde inkişaf, ruz. 

ye iblağl münasebetile bugün 
Ankara Halkevinde yapılan 

1 

l'lik değildir ve bu alay ta parla -
mentoya kadar giriy<ır. Bnun bir 

açılına merasiminde Başve -

1 
tezahürünü evvelki gün Avam Ka-

kilin nutkundan sonra bir 
marası gösterdi: 

,, 
Sulhun bilhassa balkan mem-1 

leketleri için ehemmiyeti 
f evkalô.dedir,, 

ra~oia, 19 (A.A.) - B. Şükrü Sa- Jriciye Vekili B. Şükrü Saracoğlu 
~i~ğ u, Fi!ibede Başvekil B. Kö- Rusçukta Bulgar ajansı muhabiri
si B anadan başka Türkiye Elçi - ne şağıdaki beyanatta bulunmuş
ltoıı · 

1
Berker, Türkiyenin Filibe tur: 

dev s;as~, Dahiliye Nazırı B. Ne- Bulgaristandan geçerken hak -
llıak ali, Belediye Reisi ve diğer kunda gösterilen samimi hüsnü 
lıt. ;:nıa: t:ırafından karşılanmış- kabulden ziyadesile mütehassis o
oğ]u• · ~oseıvanov, Bayan Sarac - larak bu güzel hüsnükabulden do
llıişı:,a bir çiçek buketi takdim et- layı derin ve büyük şükranımı 
&ı- bildirmek isterim. Muhterem Baş-

ticj ıılgax .Başvekili ile Türkiye Ha vekiliniz Dr. Kğseivanov ile temas 
"E~ yekilini hamil hususi tren, ta bulunmak fırsatını elde etti -
riy agra'da Ziraat Nazırı Bag - ğimden dolayı çok memnunum. 

1
as:1°": mahalli makamlar ve ya- Bugiinün meseleleri jizerinde bu 

lar dıye bağıran yüzlerce çütçi derece sarih fikirleri bulunan sa-;::dan karşılanmıştır. imi bir. de~let a~~ il~ tanı~ -

8 
saat 16 da Gornayarehovit mak berum ıçın buyük bı.r sevınç 

aya v t kil t · t· ıt·· . ıtnn.ış ve burada Başvekil eş e mış ır. 
•dOSeıvanov, B. Saracoğluya veda Balkan milletleri, uzun bir sulh 
ti erek amJnuş ve Türkiye Hari _ devresinin semerelerini toplama-

Ye 'I ki!· . - b l t S Ih.. " b .. lo e ıru RUBcuağa kadar pro- g~ aş. amış ır. . u ~n umumı u-
. koı. Şefi B B lin t . tm" yii.k bır kıymetı haız olduğu mu

tir. liuSUsi tr. e otşlSeşdeyı Re ış- hakkaktır, fakat sıılhiin bilhassa 
ğ en, saa usçu- . . . a "arınış Balkan memleketlerı ıçın ehem -
l\eisi G ~e burada da Belediye miyeti fevkaliidedir. Bu sıılhiin 
ğer ~akatrıızon Kumandanı ve di- verimli -11eticelerinin her sene da
tlıışttt anılar tarafmdan karşılan ha ziyade fazlalaşacag'ından kat'i 

· Saat 19 d T.. k h ti h 81ısi b · a ur eye u- surette eminim. 
l\Uıııe: ~men vapuru ile ~aı:şıya, ' Tiirkiyenin, enternasyonal mii. -

prak]arına geç:ınıştir. nasebetlerde daha büyük bir a -

Sot * hengin vücut bulmasını görnıek -
Ya, 19 (A.A.) - Türkiye Ha- ten başka bir arzusu yoktur. 

kfetaksas:"/Jalkan I<onseyi 
<ı.ramızdaki tesanüdü daha 
• 
ıg; gösterecektir,, diyor 

eas~e~gı-at, 19 <A.A.) - B. Metak
'iun uıı saat 19 da Belgrattaki 
ın;;_an sefarethanesinde matbuat 

- ... essıı ı.,~ _ . 
Yaııatt -=ini kabul ederek şu be 

" a bulunnıuştur-'oa · 
lsti.fact:a Yapılan dostane davetten 
l\ııı etrnek ve Yugoslavya-

l'esı:ni . 
da buı rı.cali ile temaslar -
lııaJıı llııD:ıak imtiyazına nail ol -

Bu a ç~~- bahtiyarım. 
sarniııı .goruşıneler, çok büyük J:,ir 
ettL BıY.et havası içinde cerE'yan 
lan \' lrıbirile dost ve müttefik o
liıltact ugoslavya ve Yunanistan'ı a
diğet ar ."<len bütün meselelerde ve 

tııuttefikJ · . 1 Ya ve .. erımız o an Roman-

olduğum halde gidiyorum ve dik
kate şayan terakkilerini müşahe
de etmek bahtiyarlığına nail ol -
duğuın güzel payitahtınızdan çok 
iyi intıbalar götürüyorum. 

* -ı::u·~reş gazeteleri konsey 
münasebetile hararetli 
neşriyat yapıyorlar 

Bükreş, 19 (A.A.) - Rador a-
jansı bildiriyor: 

Balkan antantı konseyi toplan -
!ısının arifeside, gazeteler, bu ha
diseye sütunlar tahsis etmekte, 
dört dost ve müttefik memleket 

konser verilmiştir. Fransız Cümhurreisi ile refikası 
Bu baştan başa Türk bes - 1 yakında İngiltereye gidecekler, 

tekiirları tarafından hazır -

1 

burıların kabul programı Avam 
lanmış modern Türk musiki- Kamarasuıda görüşülürken Baş -
si festivali idi. Konser Cemal ı vekil Çemberlayn Vestminister 
Reşidin Karagöz isimli sen - sarayındaki kabul resmine bütün 
fonik suiti ile başladı. Çok parliimento azasının kadını ile bir· 
beğenilen bu güzel eseri Ha- likte gelebileceğini bildirdi. 
san Ferit Alnarın orkestra Bu cümle birdenbire parlamcn-
suiti takip etti. tonun kadın azasından ikisini aya-

Bu eserlerin h. ususiyeti 
ğa kaldırmış ve bunlardan Mis 

genç Türk bestekarının mil- Morsbruh demiş ki: 
li havalarımızdan alınm!'i - Ne demek? Başvekil burada 
motillerle modern musiki kadın aza da bulunduğıınu bilmi -
tecrübelerine birer misal teş- yor mu? Onlar da buraya bir ka-
kil etmeleri idi. dınla birilkte mi gelecekler? Bir 

Konserden sonra Maarü erkek getiremezler mi? Öyleyse 
Vekili Hasan Ali Yücel sanat- nerede kaldı kadın - erkek müsa-
kiirları ayrı ayrı tebrik etti ve vatı .. 
kısa bir nutukla yine halkevi Avam kamarasının mü•tehzi bir 
ne mensup ressamların ha - b azası u mütehevvir suale şu ce-
zırladığı resim sergisini açtı. 1 vahı veriyor: 

Vekil dedi ki: - Tabii siz de - eğer bulabilirse-
Demin sayın Başvekilim ttiz - bir erkekle gelebilirsiniz! .. 

irat ettiği nutukta balkevle -
rinin güzel ve faydalı çalış -
malarından bahsettiler. Nu
tuktan sonra dinlediğimiz mu
siki parçaları bize bu çalış
maların nekadar güzel ve ve
rimli olduğunu gösterdi. Şim
di de yine san'atkarlanmızın 
sesle değil renkle hazırladık -
!arı e--..erleri göreceğiz. 20 ka
dar re>samın yüz kadar tablP
sunu ihtiva eden bu sergiyi, 
san'atkarlarımıza muvalfa -
kiyetler diliyerek ve kendi -
!eri için takdir ve tebriklerle 

• •• 
Cihan Harbinden evvel ve harp 

içinde garp kadın hukukunu elde 
etmek için açılan mücadelelerle 
kaynaşıp duruyordu. Birçok ka -
dınlar tevkil ohınuyor, hapsolunu
yor, sokak kavgaları oluyordu. Bu
gün garpte bu hakkın manasızlı -
ğını iddia edenlerin seslerini git -
tikçe yükselttiklerini işitiyoruz. 

Zaten Almanyada ve İtalyada ka
dın, yirmi beş sene evvel ne halde 
idise bugün de o haldedir. Acaba 
bir ~n öteki garp memleketlerin
de de kadınlara verilen hukukun 

emniyet temin eden, geleceğin en Hatırlamamız lazundır ki, bu in
büyük kudreti ve en yüksek iti _ kılaptan önce, 150 - 200 seneden -
barı temin edecek olan bir program beri göze çarpan teşebbüs ve gay
olduğuna samimi olarak inanmış retlere rağmen, ilerlemesine engel 
olan bizler bu prensipleri ve ma _ birçok manialar bir ortaçağ ce -
nalarını yalnız samimi bir hisle miyeti manzarası veren ve bütün 
bizi dinliyecek olanların fhepsiııe cihanca bu gözle görüleı:ı Türkiye, 
anlatabileceğimiz iddiasındayız.• ancak bu inkıl3p hamlelerinden 

İşte arkadaşlar, halkevi sayıları- sonra milli, modern bir devlet ve 
nı:;! ıartması, ve bu suretle mem - cemiyet olma yoluna girmiştir. 
leketin birçok köşelerinde inlula- İlerliyen medeniyet alemi için
bımızın prensip ve hamlelerini de Türkiye, ancak yurttaşların ka
yayacak kültür merkezlerinin vü- fasına, vicdanına, enerjisine hür -
cut bulması, bizi nekadar sevindi- riyet ve inkişaf imkanlarını veren 
lrecek bir hadise ise, bunların her bu inkılap zihniyet ve neticeleri 
yıl daha verimli, Türk cemiyetine sayesinde hakiki yüksek mevkiini 
daha feyizli hizmetler yapmak fır-1 bulacaktır. 

Fatih Halke,•ind de dünkü merasim 

sat ve imkanlarını bulmaları da 
asla gözümüzden kaçmıyan bir 
keyfiyettir. 

açarım. istirdadını istiyenlcrin nümayiş _ Bu bakımdandır ki kemiyetle 

Asırlarca çekilmiş felaket ve 
idbar devirlerini bu millet, yurt -
taşların ölçüye sığmıyacak kan 
sellerile silip götürmüştür. 

Sergi gezildi. lerine mi şahit olacağız?.. keyfiyeti daima beraber ve ayni 
1 K D A M C 1 ehemmiyetle düşünüyoruz ve a -

1-============================== 1 çılrnışların tekemmillüne hususi 
bir dılckat ve emek sarlediyoruz. 

İokılipçı vasıflarımızın manası 

da şudur: Hem yaptığım"- inkılap
ları göz bebeğimiz gi ,. ıua ko
ruyacağız, hem de Tür . cemiyeti
ni medeniyette en yüksek seviye
ye erdirmek için gerekirse başka 
inkılapları yapmakta da tereddüt 
etıniyeceğiz. Bu inkılaplar bizim 
tçin o kadar hayatidir ki, bunların 
önemini büyük milli Şefimiz İsmet 
İnöniinün şu hözlerinden daha 
kuvvetle üade edecek söz söyle -

Conte di Savoia T ransatlantig-inde Herhangi bir sebeple durgun gö-
• rünen bir halkevi bile, muhitine 

bir ÇOY ziyafeti Verildi cHalkevh a~ile bir müessesenin 
mevcut olduguna ve orada halka 
gitmek ve halkla kaynaşmak için 
inanlı ve ülkülü yurttaşlar bu -
Iunduğuna işaret veren bir tim -
salidir. 

Bu suretle, nüve atılmakta, ha- mekte güçliik çekerim. 
reket uyandırmakta, muhit hazır- •Türk milletini az zamanda bü
lanmakta, eserin dikkat ve şefkat- yük bir medeniyet seviyesine yük
le inkişafına sıra gelmektedir. scltmiş, Türk milletine en kısa 

Rejim ve parti, inan ve kültü - yoldan temiz cemiyet hayatının 

rünıüzü yaymak ve benimsemek feyizli terakki yollarını açmış olan 
için en güzel çareyi elde tutmakta inkılaplar kalb ve vicdanunızın en 
ve bundan memleketimizin hiçbir aziz varlıklarıdır.• 
köşesini mahrum etmemek n iyet Arkadaşlar, 

ve azmini bugün 158 Halk evini Halk ev !erinin son yedi senelik 

SAYFA :ı 

Bir filn1İn sırrı 

Asıl adı •İki dünyaya hakim!> 
iken memleketimize gcliııce alelu
sul ismi değiştirilerek •Büyük 
vals• e kalbedilen bir filmi gör
mek için haftalardanberi niçin bu 
kadar tehalük gösterildiği gazete 
sütunlarında tetkik mevzuu haline 
geldi. Bir arkadaşa göre halkımı
zın bu filmde koşup aradığı şey 

musikidir. Ahalimiz musikiyi çok 
sever de onun için bu filme o ka
dar çok gitmektedir. 
Diğer bir edebiyatçı muharrire 

göre, balkın bu filmde sevdiği, 

Luise Reiner adb artlstin rolünü 
büyük bir tabiilikle temsil etme
sidir, yani halkımız san'ati çok se
ver de onun için bu filme rağbet 
etınektedir. 

Bence her iki arkadaşın bu fil
min muvaffakiyeti için gösterdik
leri marifetler varit olmakla bera
ber halkın bu filmi birkaç kere 
görmeğe doymıyacak kadar te
halükü hföbütün başka bir se
bepten ileri gelmektedir: Eğlen -
cesiz bir şehirde çalı:ımakla uyu
maktan bunalan insanlar kendile
rini muvakkat ve men'i bile olsa 
rini - muvakkat ve sun,i bile olsa 
- bir neş'e hayalinin içinde unut -
mak için bu filme akın ediyorlar! 
Halkı bu filme doğru koşturan 

alelıtlak musiki değil, belki musi -
kinin cinsidir. 

Ştravs, tam bir asırdanberi yal -
nız Viyanaya değil, hakikaten iki 
dünyaya göbek athran adamdır. 
Semavatta dolaşan Vağner ile es
felissafilinde gezinen meyhane 
notları arasında bu adam mıızta -
rip insanın ruhunu bir baluıP ay -
dınlığı içinde bülbiil seslerile dol
durarak ol)& kendini unuttıır

'mamn sımnı bulmuş adamdır. Ne 
kadar ciddi olursanız olunuz, ne
rede bulunursanız buhınunuz, ve 

içinde yüzdüğünüz şnrtlar ne de
rece somıırtucu olurlarsa olmnlar, 
Ştravs sizi valsının beş on katre -
sile muvakkaten, fakat mutlaka 

canlandıran bir sibirbu gibidir. 
Nerede kaldı ki bu filmde, o vals
Iarı söyliyen kadın da bir bançe
renin hangi mucizelere kadir ol -
duğımıın kulağı hayretten ~ılgına 
çevirtecek bin bir tecellisi ile ay
rıca bir filem teşkil ediy~. 

Bu filme gidiyonız, çünkü ken
dimizi unutmak istiyoruz ve onan 
içindir ki bir kere değil, iki kere, 
üç kere, beş kere gidiyoruz. 

Hangi gitmek, o kadar neşeye 
susamış bir haldeyiz ki labil j)l.a, 
>mütemadiyen böyle filmler gös -
!ermek şartile, belki •inemada ika
met bile edebiliriz. 

A.N. KARıll A 

======--
Bükreş polisinin 
bulduğu suikast 

lııiisten1'urkiye ile itimat esasına 
de ar ıt teşriki mesaimiz bahsin
biriiğ~da tam bir noktaı nazar 
liıt. s· ~~.~ .. ..ıuğunu müşahede et-

mümessillerinin müzak erelerine 
müttefikan büyük ehemmiyet at -
feylemekte ve dört memleketin 
de pakta her zamandan daha zi -
yade bağlı kalacakları emniyetini 
göstermektedir. 

daha açmakla ispat eylemektedir. inkişafını gözden geçirirsek, kar -
Memleketin, halkevleri gibi en şısında bulunduğumuz mar.zara Bükreş, 19 (A.A.) - Eski mu -

önemli kültür kurumlarının yıldö- şudur: hafız teşkilatının suikast tertibatı 

~- lZe p . 
ıliı-iın . eşııı olarak temin ede-

•ltt kı Pazar( · ·· ·· B ·· k 

nümü vesilesile, şimdi, yurdun Milletimizin ileri h:ınılelerindeki hakkında polisçe yapılmakta olan 
münevver kütlesi huzurunda bu _ 'hız, bu halkevlerimizi de gelecek tahkikat yeni bir hadiseyi daha 
lunmakla bahtiyarım. seneye kadar ne vüs'atçe, 11€ de sa- meydana Çlkarmıştır. ectu esı gunu u reşte 

ltonse/cek olan Balkan antantı 
lelin 81~ dört dost ve müttefik dev
hadını bı tesanüdünü ve tam itti-

Gazeteler, Başvekil Metaksas i
le Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ
lu ve Hariciye Nazırı Markoviçten 
de büyük takdirle baksey !emek -
tedir. 

Bu haz verici toplantıdan isti - yıca ihtiyaca kafi gelıniyecek hale Bu plana nazaran muhtelif e -
fade ederek içtimai ve ferdi haya- getirecektir. Biz, bundan çok mem kipler bomba ve alev makinelerile 
tunız bakımından en ehemmiyet nunuz. Bu içtimai hayalımızın dai- Bükreşin mühim noktalarını ele ge 
~erdiğir~iz bir noktayı tebaniz et- ma ilerledı ğini, genişlediğini, ilme, çirirken dört kiş i de rnllli banka-!" ır k 
tirmek ısterım: fenne, san'ate karşı Türk vatan ya gidecek ve oradaki altınları a-

&.ıyın arkadaşlar, daşıııın nekadar rağbet gösterdi - şıracaktı. 

ll".'l'allıaın· ere daha teyit edecek-
ile rnemnun ve mut.main 

k 
Comte di Savoia'nın çay ziyafeti verilen salonu • · · ü d ed L d p t c • Türk cemiyetinin, hele son asır- gını a e en bir hakikattir. or er - '8"0 

arışıyor İtalyanların en büyük Transat · yük salonunda şereflerine verilen lar içinde geri zihniyetler ve fena Bunun için inkılap eserlerimiz l 11 
lan tiklerinden biri olan 48 bin ton- çayda hazır bulunmuşlardır. idareler yüzünden uğradığı ağır safına yeniden katılan ve adları m'u'ia" katı Suriye 

]l ;r Juk Conte di Savoia, dün öğle vak- Burada Transatlantiğin orkes _ felaketler hepimizce malfımdur. ellerinizdeki broşürlerd.e yazılı 
'Vl İ.İ .J' • [ ti Jimanınuza gelmiştir. trası müteaddit dans havaları çal- Bir kısmımız bunları gözlerimizle 'bulunan yeni halkevleriıİıiz de es- ' Roma, 19 (A.A.) - Lord Perth, 

J rıf eri e Nas yona/ isf l erin Limanımıza nadir uğrıyan bü - mış ve misafirler v~urun emsalsiz görmek bedbahtlığına uğradık. kileri ile beraber hiç eskimiyen ve Kont Ciano ile görüşmüştür. Siya-
yük gemilerden biri olan bu yü - pistinde dans ederek güzel saatler Yetişen mesut nesiller de bunları, eksilmiyen azimler ve muvaffa - si İngiliz ve İtalyan rn:ıhfelleri bu 

Sokak/ arda nümayişler zen şehrin içinde çoğu Alman, A- geçirmişlerdir. büyüklerinden duyarak veya ki _ kiyetleri ile millet için, memleket mülakat hakkında tefsirlerde b u-
Şaın 

19 

jmerikalı ve İtalyan olmak üiere C d S taplardan okuyarak öğreniyorlar. jiçin kut~u ~Isunlar, yararlı olsun - lunmaktan içtinap etmektedirler. 
" • (AA) 500 Macar, Fransız, İsviçreli, İngi- 0Dl8 İ avoia hakkında İnkıraz uçurumunun kenarına 1 lar, verımlı olsunlar. 
" 1atdarn · : - cHavas>: Büyük konsey bugün ve yarın da Şahband kabınesinin istifası, toplanacaktır. !iz ve Holandalı seyyah vardır. izahat gelmiş iken Türk milleti bünye -1 Ellerinizdeki broşürler, ayni za-

na•Yonal~ taraftarı müfritı;:iler ile Seyyahlar dün şehre çıkarak sindeki yaşama ve yükselme kud - manda sizlere halkevlerinin mal< _ 
Seb ıst blok Rcisicümhur, istişarelerini neti- müzeleri ve şehrin gezilmeye de- Comte di Savoia Transatlan - reli, bilhassa emsalsiz kahraman - sat ve manasını, geçen yıllar için-
~·· •biı-et 

11 
un tezahürlerine celendirmek için pek muhtemel o- ı g"er yerlerinı· dolaşmışlard'". tiği 48 küsur bin tonluktur. Boyu d k" h" ı ~den rn·· ermiştir. 2

500 
tezahür- ~ lığı ile silkinip kurtuldu. Bu kur- e ı ızmet erini gösterir ve ispat 

lı~ urekke !arak bu toplantıların neticesini Geminin limanunıza gelmesi 252, em 27,5 metredir. İçinde mü- tuluşun büyük dehası, ebedi Şefi- eder mahiyettedir. Bilgili, inanlı 
. Jla•t1· ı . P ayrı ayrı alaylar, b kli kt" M aI"h · di k il f al 1 n · • et e yece ır. aam ı , şun ye münasebetile dün Transatlantikte e e s on ar, spor yerleri, çifte çalışmalarile bizı· memnun eden 
llııe . ın şeflerini l · ·· lııı t lllderek b n ev erı o- kadar istişarelere devam eden ba- bir çay verilmiş ve bu toplantıya çifte havuzlar, kış bahçesi, dans Ankara halkevinin içindesiniz. Bu 
ş ıt. " u şefleri alkışla - . . . . ı b t • eğlendikten sonra İstanbula gel -b ıcı. '>'ahbandar .

1 
. zı nasyonalıst blok !ıderlerı, kabı- Vali Lutfi Kırdar, refikaları ve sa onu, ar, sa ış magazaları, ti - merasimden sonra ev içinde yapa-

' lar- ı e nasyonalist . b t ·· ·ıı · d t ı yatro ve sın· eması h l" l miştir. Ol.ı-ııı,. •Itar'ı · rı aras d ah. neyı kurmaktan istinkaf etmiş- mat ua mumessı erı ave 0 un- u asa yo cuya cağınız bir dolaşma sizi halkevi 
ç .'an hadiseler ~n a v ım tir. muştur. deniz üzerinde olduğunu his - Bugün saat 

16 
da buradan kal - fikrine ve maksadına derhal ıs'rı -

li,t 0~§ılar ile nıa · ç ~ıştır. Diğer taraftan Şahbandar da Vilayet ve belediye erkanile ec- settirmiyecek bütün eğlence yer- karak Rados, Be:ut, Hayfa, Portsa- dırmağa, alacağınız izahat sizi gö

l\~ !\o lok ajanla·!a~a ;rl bn.as~on~- halkı sükuna davet eden beyanna- nebi mehafile mensup birçok yük- leri bir araya getirilmiş bir şe - ıt, Malta, Napolı, Ceneve, Kan li- nüllü ve heyecanlı bir halkevci 
l>al'Uıı · a e ı uzerı- sek şahsiyetler, vapur kumpanya- hir hayatı yaşatmak için Jazımge- manlarına uğrıyacak ve 15 Martta : yapmağa kafi gelPcektir. 

b l)ii.n akş ış:ır. meler dağıtmıştır. Üniversite tale- !arı direktörleri, İtalyan kolonisi- len her şey• vardır. Nevyorka avdet edecektir. Buradan, bir daha bütün mem-
tıy~ k arn, n asyoi"la!ist blokun heleri, bunun üzerine, derslerini 4 ş b S hl · llıı~t onsevi s·· . t k ne mensup tanınmış zevat t.a ayni u atta Nevyorktan kalkmış eyya ar arasında Italyan sana- !eket münevverlerine sesleniyo _ 

1 
•kaı • , urıyenin bütün er etmiyecelclerdir. d b 1 · • l · ük. k e t arı rneb 

1 
zaman a u toplantıya çağrılmış o an gemi, 12 Şubatta Cebelütta _ yı a emıne mensup y se sanat - rum: 

t 01>lanın us arının iştiraki- Bu sabah çarşılar hala kapalı - bulunuyorlard.ı. rık boğazından geçmiş, Kan, Ce _ karlar, İngiliz milyonerleri, Al - Ülkülü, uyanık, aydın, arkadaş-

•ııı..;0P~l~atı.ıı..ı._~ış~t:ır~. _:B~.~l\1:::!,!!a~rd~a~mıı...__:b!m,,Lğ;!I:...!lil.Qgk,_t~3);ı.iHJc:i!J.~~iı.Mıııııl;;;.l_JM~ı~·s~afEi!rl~e~rı...!e~v~v!e~laL..E~:!!ri.J~e~z....;.-~n~e~v~e~, 1N~a~o~li~, !F!a~Je~rJl~im~anl;;;!:a~rın~a;,.!;!u&-~!!!,:;_~b':::~l~'._2'.~~~·~f~b~·~k::_~ı::'.!::.......~~~~--"""'.....,_._. man aron arı ve zengın a rı a- ar, . ~ t;n 

nekadar hazır, batta susamış ol -
duğunu.zu biliyoruz. Belki ilk dü -
şünüşte en güzel imkan aklınıza 

gelmez. Size en doğru ve yüce fah
ri hizmet parolasını veriyorum. 
Halkevlerile ilgileniniz, Binbiri -
nizin bilgilerinden, tecrü t.eleriıı -

den istüade edeN'k süratle kalkın
manın en feyizli kaynağı olan halk 
evlerimiz hem yetişmenize, hem 
·cte yetiştirmenize imkinlar hazır
lamak için kurulmuşlardır. 

aima muvaffakiyet dilerım 

İTİZAR: Mündericatımızın 

çokluğundan ·Ben Ö ldürme
dim > tefrikac koyamadık. 

Özür dileriz. 



!1.IAYP'A C 

• 
gecesı 

Muazzez Tahsin BERKANT 

Feride Hanımla Necmi Bey kız- tır .• demişti. Zavallı Ferideciğin 
lannı evlendiriyorlardı. İki gencin bana bal-an gö=lerinde ne büyü'< 
bunca senedenberi biribirlerioı bir aşk, ne derin ve sonsuz bir bağ
ıevmeleri ve bu sevgilerinde bü - Jantı vardı! 

yük "ir sebat göstermeleri nihayet Fakat ben? Hain ben; o küçük 
FeriJe Hanımla Necmi Beyin bü- kızın bu hudutsuz emniyetini ne 
tün silahlarını elllerinden düşür • derece suiistimal ettim, onu, elim
mü~. bu nik~ha razı olmıyan onla- den geldiği kadar nasıl hırpaladım! 
n mecbur etmiştir. Biraz evvel kızım, herhangi se-

Damat, haddi zatinde fena bir a- ven bir kadının bir erkek hayatını 
dam değildi ve biricik kusuru para ne türlü cehenneme çevireceğini u
ıızlığı idi; fakat Necmi Bey onu ça- !acık bir cümlesile bana anlattı. 

Cşmakta olduğu bankadan çıkanp Nazminin yerinde ben olsaydım, 
kendi ticarethanesine aldıktan son-1 hiçbir itiraz, hiçbir şüphe kabul 
ra artık bu mahzur da ortadan kal- etmiyen ve bu noktada tam mana
kıyor demekti. sile kızım:n babası olan ben ol:;ay-

Esasen kan kocayı daha çok Ü· dım ne yapardım? Mutlaka bu be
zen, damadın içtimai vaziyeti de- yaz duvaklı gelinin tülünü parça
ğil, asıl kendi kızlarının fazla si- !ar, bu huysuz kızı bir köşeye bıra
nirli, kıskanç ve huysuz olması idi. kır, kaçardım. 
Bu huyda bir kızın, kocasını ne ka- Zavallı Feride, tam yirmi beş se
dar sevse ve onun tarafınd::.n ne ne bunlara tahammül etti; tam yir
k.adar sevilse mes'ut olmıyacağını, mi beş sene l:enim bınbir yalanı
her zaman bir de'.likodu ve kavga ma, binbir bahaneme göz yumdu 
mevzuu bulacağını şüphesiz adde- ve bana bir gün cfüktım'• demedi; 
diyorlardı. tir tek defa olsun a3zından: cNe-

Bütün bu sebepler birer birer ko- reye ı:idiyo!"'mn Necmi Bu gece :le 
nu~ulduktan sonra nihayet kızları- beni yalnız mı bırakacaksın?• gibi 
nın sevdiği adamla evlenmediği kinayeli sö.!lcr dö!,ülmedi. 
takdirde büsbütün bedbaht olaca- Halbuki ben, alçak ve kalbsi 

ğını nazan dil:kate alan ana ve ba
ba, kimsesiz olan damadı evlerine 
almak suretile kendi .kızlarını her 
ıaman gözönünde bulundurmıva 

karar verdiler ve düğün hazırlık
ları ikmal edilerek nikiih oldu. 

••• 

ben, onu ne kadar şuursuz bir şe
kilde aldattım. Havır, şuursuz de
ğil, kasten; onu bi!cra.k, istiyeret> 
aldattım; halfı da aldatıyorum. 

DL5andaki cazbant sesi kapı •ra
lıklarından sızarak yazı odasına 

geliyordu. Necmi Bey bu neşeli gü
rültüleri duvmamak için kulakla-

Dışarıda genç vücutler biribirine 
tanlarak dans ederlerken Necır.i rını parmaklarile tıkayarak kendi 

kendine tekrarladı: 
Bey, bütün günün yorgunluğunu 
dinlendirmek bahanesi!e yazı oda- - Hala da aldatıyorum.. hem ki-
sına girerek kapısın! kapadı v~ minle?!. . .. 
kendisini kanapenin üzerine ata - Bırdenbıre, ince ve solgun yuı1-
rak başını arkaya dayadı. 1:: karısının çekingen hayali yanın-

/ 

iKDAM 

a 

RU~VlEIL TUN 
NUTKU 

Simali ve Cenubi Amerikanın hayata 
ait telökkilerini ve demokrasiyi 

mü dal aa ve muhal aza edeceğiz 
Ruzvelt karşı taarruza 

mukabele hali müstesna 

olmak üzere Amerika 

Cümhuriyetlerinin kuv-

vete müracaatı siyaset

leri haricine çıkardıkla-

rını söylüyor 
tluzveit, sigarası, gU!ıışu 

San • Fransisko, 19 (A. A.) -1 A.) - B. Ruzvelt, şimali ve ce - Müşarünileyh demiştir ki: 
San • Fransisko koyunda Treasure nubi Amerikanın hayata ait teliik· •Kürenin bu nısfında, üç Ame· 
İsland isminde küçük sun'i bi-r a· kilerini müdafaa ve muhafaza et- rikada demokratik müesseselerin 
dada kurulmuş olan •Golden Gate mek ve demokrasiyi .ıtokrasinin yani idare edilenler tarafından ka 
İnternasyonal Exposition• sergisi tahripkar nazarları fevkine çıkar- bul edilmiş olan hükumetlerin mu 
dün kPpılarmı açmıştır. Bu müna· mak hususundaki müşterek emel· hafaza edilmesi lazımgeldiğini ve 
sebctle tertip edilen resmi mera- !erini hatırlatmıştır. Amerika Re- muhafaza edileceğini bütün dün • · 
sime Kaliforniya devleti valisi isicümhuru, bu sözleri San Fran- yaya bildirmek istiyoruz. Yeni 
•}ulbert Obon riyaset etmiştir. 1 

cisco fuarının ve Tampo sergisinin 'ı dünyanın milletleri her ne kadaı 
Merasim esnasında halk, sergiyi açılması münasebetile Antıl deni· muhtelif menşelerden gelme ise de 
resmen açan Rcisicümhur Ruzvcl- izine gitmek .üzere Housı_,,, kruva· J hayat hakkındaki telakkilerini mü 

zıt - Şubat ı9'1 

Senede 30 milyon 
frank kazanan artist 

Ginger Rogers lahana ve salatalo· 
rın arasında büyümüş bir vıldızdır 

.. 

GINGER ROGER'sin giizcl bir resmi 
~,r 

Ginger Rogers lahanabnn ve sa- rine dünyaya geldi. O sır:td~ıl 
!ataların arasında bÜyiimüş bir yıl- de~leri 19 yaşında bulunuY'r 
dızdır. Ginger Rogers bir sebze sa- ••• 
tıcısının kızıdır. Artist ~imdi Holi- S<'ıı 

Küçük kız lananaların ve 1. vu lta senede 30 milyon frank kaza- b~s, 
ları_n aras:nda büyüın_cy_e_ .. :,. 

nıyor. ıu r· 
Onoeş yaımda iri man vı ' 1 Mac Maath diikkanı, sattığı mey- be enli, :ı.l~ı:ı saçlı gü7.cl bir 511' . 

vuların ve sebzel~rın nefaselıle k 1 • kt N'h , l bı·r~Gn . ız o up c1 ı. • ı aı e ~ 11 ':'>lew-Jerseyde meşhurdur. l~te 1 tcrilerind~n biri -'Vlister M~ 
küçük _cat_herine, :Gi~ger Roge~s'-1 kü,ük kıza tiyatroda 0yııDI~~ 
ın asıl ısını Calherıne dır- hır mud- tavsiye etti ve fikrini madan1 

det evvel Mac Maath'daki bu kü- Maath'a açarak: f 
çük sebzeci di"'kkanına giderek mi- K"' .. k C th .. , ız ço~ .. .. k C , - uçu n erır.e n 
safir oldu. Fakat artık kucu a.-

1 1 b" k ld d d' 
k .. .. k b" • t d zc ır ·ız o u, e ı. 

ı herine ora1a ucu .. ır sa 1cı c .. 
-"ildir. Senede 30. milyon frank ka· Ve şu cevebı aldı: .,,y' 
~ BT bT ırı ' zanıyor. Bütün dünya onu tanı- - ı ıyorum, ı :yoru ·. ııe 
maktadır ve ona artık Ginger Ro- tiy3tro garip bir yerdir. p.rtı5 s611' 
gers deniliyor. milyonlarca para kazandığı , f 

... nir. Halbuki ortada hiçbir şc> İk . tt b ı 1 " lda saçları oksijenli. gözleri ve bü-
ı saa en er , yorı:un uı;unu u- . .. . . . 

tt ak k d b .. yük" b" .. .. tün yıizu boyalı hır kadın belırdı, tur. .ıı 
au urac a ar u ır urun- . .. .. .. . 28 sene evvel Mac Maath ailesi- Jl1 "" 
tü bütün varh"ını •ann••, bunca şışman vuc11d __ unu hoplatan hır Fakat bu müşteri Mad• ,,1' 

s ..., k hkah "A ı k nin dünyaya bir kızı geldi. Küçük an • _,., 
yıldır anlamamak ve düşünmemek a a = gu ere ona: . . . k ath'a birçok paralar kazan t ~-

- Bu a!r.şam geleceksin değil mi • • • • • • Catherıne __ -bebege bu ısım on- dızlardan bahsetti. Nih•l'e ~ 
istediği büyük bir vicdan azabı, tontonum? Gelirken, sakın sana ıs Ruzvelt ve Madam Ruzveltın karakterıstık tır resımlerı muştu- dunyaya gelmeden evvel 1 biraz ikna eder gibi oldu. ve ':.# 
harikulade bir iztırapla kalbini i- lad ğun lru im l· . . iki erkek çocuk daha doğm11ştu ki .. . . ol< ıl 
hata etıruş· ti mar ı maşı " ayı unu tin ır<'!blljını dinlemiştir. Sergınm 1 zörüne binmeden evvel otom1>lıı- 1 dafaa etmek hususunda müşterek . . çük kız o gece, aıles!nın ç #~ 

ma! ·ı L:.· abnd · lind k" d .. 1 . 1 . . bunlar tıcarette aıleye yardım edl· I ttlğl b ·· t 1 il tiyatrO ·;.ı Buna sebe u kü ·ük hadise idi· . . 22 mı yon ,,..., tar_ an zıyeret e ı ra yoda soy eır:ışt r. bır emele sahıptlrler. Hayat hak • . e u muş er e .. ıııiJY 
Nazminin b: ~a birç kadınla da~ Dıy~.n sesı kulaklarını tırmaladı. 1 edildiği sergi komiserliğince tesbit B. Ruzvelt, taarruza karşı mu • kındaki bu telakki, bu nısıf küre yorl~".1ı. F~kat ış~er -~dukr t~ın- ı retti. Güzel kadınlar gördıl· 
ettitini göre: gelin hanım beyaz Bu muptezel, bu tepeden t~a~a 1 edilmiştir. Takriben 50 milyon do- kabele hali müstesna olmak üzere milletlerinin kaffeslnde grizi ma • ~lı ı~L dNıd:J.e\. u lıı 1 

:r ~ a~~ dinledL it ııt~ 
tül. .. 

1 
d .. rü 'k kadar sahte olan kadın, Fendenın ·ı ıara malolmıq olan sergi, Z İlk.ki- erika cümhuriyetlerin!n kuvve- hiyettedir eş O-a a a ar se ze care. 15 gün sonra Catherine b .• · 

unu yer er e su yere ona sade ve temiz yüzü, derin ve müte- ' . yapabileceklerini düşünerek Ce- .. .. .. .. trııP• il' 
yaklaşmış ve yalnız babasının işi- ··zı • 1 nuna kadar açık kalacaktll'. te müracaatı siyasetleri çerçevesi- Demokrasıye olan imanımızı . . gununde kuçuk çocuk . 

0 
n , 

. . vekkil go eri yanında en adi bir 1 • nin haricine çıkmış olduklannı bir ·· · · . nubi Amenkaya gltmıye karar ver- birlikte şehrin sahncleriJ1 e 1 
tı:'.'~ğı kadar yavaş hır sesle, fakat sokak kansı gibi sıntıyordu. • • goı:te_rmek_ ~çı~ ıyi ~o~~uluk siya- diler. 1 te bu sıralardır ki Cathe- . . . 801 •. .J' 
butun kıskançlığını belli eden hır· _ Onu niçin aldattım? Hla nl· Keywest • Florida • 19, (A.- kere daha tasrih etmiştir. setını harıcı sıyasetımızın temel ş rınde cCınderell. _yı .. or:ıı sl"':J 
çm bir tavırla: . 7 taşı yaptık. Bundan başka herhan- bundan sonra da kuçüıt dıı" 

h 
çın aldatıyorum. . b" . d"" .. l . . 1 . . t t ··n . den çekilmedL Haftad3 beş ·,11 

- Da a düğün gecesinden mi .. d l mani teşkil etmemişti. Hatta öteki l '>ulan1ktı. Boğazında tıkanan bir gı ır sıyaset, uşunee erımıze ve ce erıne, ıcraa ına ve emayu erı· . b.cı ~-
Bu sual beyninin ıçın e çın ar- 11 . . "d d h . d h• . 1 kazanıyordu Annesı bıı "" 

bana hiyanet etmiye başladın Naz- ken Necmi Bey yu·· zünün sıcak bir kadınlarla yaşarken de Feride')-i sesle karısına seslendi: idea erlmıze uygun olmazdı. Bu ne gıtgı e a a zıya e .. kım o - . . · • . 
. , 1 · ti tatb"k h d k""t""b"" kt d B b" · • rıne ınanamıyorlardı ~ mı. havanın hücumile kızardığını his- sevmiş, ona karşı olan vazifelerini - Biraz gelir misin Feride? sıyase ı sa asın a u u u ~~ . a ır. u, ızım ya~a'."aga, . . ·aşını ~ 
Diyerek onu kolundan tutup çek· setti. Öyle ya; neden Ferideyi al- en büyük bir saadetle yapmıştı V • . lb" . . . mukaddesenin nesayihinl takip et- hurrıyete ve saadet ta!ıarrısıne O· 15, 16, 17 nihayet 20 Y er'~• 

. .e ko>:' lacıvert e ısesı ıçınde mek komşumuzun hudut taşını ye lan ve devir ve feragı kabil olma- dar Catherine Birleşik p.rrıd.f' 6, 
mişti. datmak ihtiyacını duymuştu? ru- - Kabahat biraz da onun ..• Bu- magrur bır tavırla dolaşan kayın- • • . uht lif t 1 1 t 20 ' ~· 

İşte kızının bu sözleri, Necmi Be- nun hı"ç hır· sebebr" yoktu. Ferı"de gu""ne kadar neden bir defa olsun ı·d h 1. d t t rtnden oynatmamak ve hudutları- yan hakkımızın emın ve yanılmaz m e rup ara am tıı· ~e • va ı e anımı e ın en u up yazı d k . ı t • ·· ı d" danse ıJI 
ye kendi hayatını, kendi kabahat- güzeldi, Feride zarifti, Feride ol- şikayet etmedi? d kt kt k t k na tecavüz etmemek fikrinde bu • surette muhafazası eme tır. aş ı, şar.ı;ı soy e ı, . 1' yı ,r 

o asına so. u an sonra apıyı e • .. . .. mediler oynadı Ve bırÇO j)ıı~ 
!erini hatırlatmıya kafi gelmişti: dukça maliimatlı bir kadın, iyi bir zavallı Feridecik; kocasını her rar arkadan kapadı. lunuyoruz. Millet arasında ticaret, Kurenın bu nısfında sulhun . · • gibi n ,.,,,ır 

1 

·· k l•t k'"lf" ~ı ""b d ı _ muhafazası keyfiyetinin bütün A- !arın keşfinde oldugu .• e P_, - Zavallı Feride, benim ~apkın· ana, vefakir ve sevimli bir zevce gün iyi tanıdığı için onun esarete _ Ne var? Ne oluyor Necmi? muna a a ve u ur. mu a e e . d b' .. dikk ti rcl<tı '. eS' 
!ıklarım ve vefasızlıklarımla kim idi Oh ld • t t b b ve şı"kıiyete tahammül etmedig"ini, l~r hürriyetlerini her türlü vesai- merıkalıların başlıca kaygusu ol • 

0 
a ırgun a '. 1jJıı d 

... a e. ş e tına cevap u- Gözlerin niçin yaşlı? Yoksa Neza- . t .. t t k ~ t"l t . ması lazımgelmekte olduğu nokta· vut'a çağrıldı. Orada ısn oıılP~: 
bilir ne kadar hırpalanmıştı! İşte Iamıyordu. Kendisinin sırf fena bir gözyaşlarını ve kinayeyi kabul et- hate bir şey mi oldu' J e murac~a. e me su.e ı e emın .. . . tiı-crek Ginger Rogres ](ol' 01_ v 
şimdi onu da, biraz evvel Nezahat! itiyat, bekarlıktan kalma bir la- mediğini anlamışsa bir kabahat mi · eylemek ıstıyoruz. Kimsenin ara • sında muteaddıt defalar ısrar et - G 1 da pati• , ıJ 
gördüğüm gibi, beyaz elbisesi ve kaytlık ve tasasızlıkla ona hiyanet işlemiş? Necmi Bey, kansının bu sözleri- 'ı zisinde gözümüz yoktur. Komşu - tim zira bizim burada yeni dün- . enç '" az ~amanları onııYarP 

. . • . . ' . . ' artlslle evlendı, aş- , 
beyaz dı. :ağile bana gelirken gö- etmiş olmacını havsalası alamıyor- Hayır, yirmi beş senelik kayıt- nı bıle anlıyacak halde degıldı. Her larımızın mallarına göz dikmiş de- yada, talılerı daha az yaver olan ld l 
rüyorum; fakat Nezahet ne kadar du. Fakat hakikat bu idi.. çıplak ve sız ömrün suçunu, bu yüzden azap s..~niye biraz daha bulanan gözlcri-ı' ğiliz, tesliha.tı tahdit içi~ yapılan diğer memleketlerin milyonlarca rı Ş;~di l;u sarışuı yıJdıZ ;e~ıı' 
hırçın ve d"k kafalı ise Feride oka açık hakikat... ve iztırap çeken sevgili karısına ni onun solgun mavi gözlerine di- her namuskarane teşebbuste me • insanının ümidi olduğumuzdan 

30 
.
1 

f. k kazanıyo1\1ıı 
dar munis, mütevazı ve sevimli idi. - Ferideyi sevmedim mi? yükletmeyi düşünmek, bunu iste- kerek, yirmi beş senedenberi ilk sai birliği yapıyoruz, herhangi bir daha doğru bir şey yoktur. Beyne! M "'

1
'h
1 
'ylond_.

1
kakn. tarını bill'ıı,~,f 

K bil b · · k b" 1 ki k .. .. . .. aa ar u an 0 ıı · üçük elini ellerim arasına hıra- Eu'lu dü:;ünürken kalbinin en mek · e üyu ır aça ı ! defa olarak ona yalvdrdı: tecavuzu defetmek halı mustesna milel bir tesanüt, teşriki mesai. Ot t"' b" k a aldılar. _,~Jf 
karak bana: cNecmi, ölünciye ka- temiz bir kösesinde ince bir tel * olmak üzere kuvvete müracaatten mütekabil itimat, kar:iılıl-lı yardım oma ıı< ır as iJIY" • - Beni affet ırnrıcı~ım ... Hayır, nın en güzel, en meşhu~ ,_,.,. 3ı 
dar seninım... Önümüzdeki sene- sızladı. Onu her zaman sevmiş, ha- Necmi Bey, birdenbire yerinden öyle şaşkın şa~kın yüzüme bakma! nefret ediyoruz. misali irae etmek surettledir ki, o!r~" 
!erde geçecek günlerimiz ne olur· la da sı:viyor. Fakat bu revgisi · fırlıyarak kapıyı açtı. Gözleri sa- Bugün için değil, yirmi beş sene- Amerika ittihadı fikri, üç Ame- ıztırap ve şuriş içinde bulunan be- nııdan biri.'ıe malik eJtcrill' 

• - d" .. k ı saad sa n ... -un, c::.ımden başka hiçbir j nu bir kö, de bı•akıp başka ka- !onlardaki parlak elbiseleri, çiçek- den beri çck\irdiğim bütün iztırap-: rikanın muhtelif kültürlere sahip ;eriyetin kalbinde im~nı muhafa- uşunme on arın 
t beni senden avıramıyncak- dınlarııı nrk<sındaıı kosmıya bir. !eri ve ışıkları göremiyecck kad&r !ar k'n senden af di'iv9rum. l ~lan muhtelif millı:jlerinin düşün- za edebilir.• merleştı C'n bir şeyjir 
1
"' act1r. 

-ha..aın!!!.!::-~~~__;,~~~~-=-~---------



Beşiktaş şampiyon oldu 

fENERHBHCE İLE GALATASARAY 
1-1 BERABERE KALDILDR 

nu., 'r ,_ . 
oy11a 3 ...sun ve Şeref stadlarında 

0 an r 1.tanb ıg ınaçları ile 938 senesi 
&on. uJ birinci küme lig maçları 

.... erın· 
lle,ikı ış ve neticede 51 puanla 
d,; .,, aşlılar şaınpiyon olınuşlar • 

. ~a ·r 
te ~ '111 te Bcşiktaşı Fenerbah· 

e onu d 
"'•kte<1· a Galatasaray takip et· 
-,.y, ı.:r. Beşiktaşlıları şaınpiyo • 
lar, .. ••nnıak suretile kazandık· 
lehri~zeJ ınuvaffakiyetten dolayı 

ederiz 

Fenerbahce : 1 
ıı~!!atasaray : 1 

hn s n guzel oluşunu fırsat sa
birde:o~ llıeraklıl'arı dün, yine saat 
'l'~. tıbaren yığınlar halinde 
~ıı:n stadında yer almağa baş
y0ı. ~·· Bu ~raklıların hakkı da 

" "'eğu . llııı1ı;,bh dı. Vakıa mensup veya 
biribir · 1 bulundukları renklerin 
hrııp; ıne tefevvuku veya galebesi 
l!:ıısir :ona Puanları üzerinde mü· 
''k .. eğıldi, değildi ama, eski me
b· •e es . 
ll'iktifnı "1 rcl<abet, bu seyircileri 
~ idi. ede büyük rol oynamak-

--
' . 

~alatasaray - Fenerbahçe maçında ... Sağda Ga.atasaray - solda Eulgar - Beyoglus~or maçlarından dört lntıb 
• • ". · ı 

: 4 . Lig maçlarının son puan cetveli Ve~a 
Süleymaniye : o Takım Oyun Galip Beraber Mağlup Attığı Yediği Puan 

Be~iktaş 18 15 3 - 69 15 51 

Fenerbahçe 18 14 3 1 81 13 • 49 

Galatasaray ıs 11 5 % 52 20 45 

Vefa 13 10 3 5 39 24 41 

Beykoz 18 7 4 7 48 35 36 

Süleyman iye 18 5 3 10 21 45 31 

Hiliıl 1a 5 2 11 27 61 30 

Top kapı 18 5 - 13 20 72 28 

İst. Spor 18 5 2 13 19 54 20 

Güneş ıs 3 1 14 8 45 11 

• 
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SAYFA 1 

- ,~~ ... 1111 

-----
Hayvanların hayatı 

Bir Japon muharriri hayvanla 
rın hayatını tetkik için kendi ha -

yatını adeta feda etmiş. Knptovnun 

cenubunda in, cin bulunmıyan bir 

adada yaşamış, bu tetkikatın neti
cesinden şu çıkıyor: Hayvanlar 

serbest hayatlarında biribirlerine 

karşı nazik, terbiyeli, küçükler bü

yüklere karşı muti, aile mefhumu

nu iyi anlamış mahliiklardır. 

Bu adaya zam2n zaman beş mil

yon kuş iltica edermiş. Bu kad&T 

müthiş bir akını muhar•ir, kuşla

rın da insan olmıyan y~rleri tercih 

etmelerine atfediyor. Biribirlerine 

karşı bile o kadar zalim olan in -

sanlardan kaçmıya hakları yok 

mu? 

Bir Papazın hapsi 
Papa öldü, yeni Papa nezaman 

intihap olunacakT Bu çok uzun sü

rebilir. Çünkü yeni Papanın mes

lek ve meşrebi Mussolini hükume

tini şiddetle alakadar ediyor. Ölen 
Papa, Mussolini için vakıa: •Allah 

l•rafıııdan gönderilen adam!• de

mişti. Fakat Yahudi meselesi gibi 

bazı hareketlerde faş»tleri hiç te 

beğenmediğini izhar etti. Onun 

için Mussolini şimdi kendisine son 

derece sadık bir Papa bulmak isti

yor. 

Yeni Papa intihap ohınun<ıya 

kadar Vatikanın duvarları arasın

da hir mahpus vardır ki, bu bir 
Fransız papazıdır. Fransız papazı 

ölen Papayı ziyarete gelmişti. Se
nelik hac." 

Papayı ziyarete gelenler ancak 
onun lznile Vatikandan çıkabilir -

ter. Fransız papazı bu izni kopara

madan Papa öldü. Ona bu izni ve

rebilecek olan ancak yeni Papadır 

ve yeni Papanın intihabı birkaç 

ay sürerse Fransız papazı dört du

var arasında daha çok kalacak de

mektir. 

. 

• 
15 yaş ... Bu yaş, kızınızın çocuk

luktan çıkaran genç kızlığa geçtiği 
yaştır. O. bu yaşa basmadan evvel 
biraz daha nazik olmakla beraber 
yaramaz bir erkek çocuktan farkı 
yoktu. Adeta gözleri hafif bir sis!~ 
örtülü, kendisini tanımamış bir 
halde idi. Avare, neşeli, süse, giyi
me karşı lfıkayttı. Fakat artık o, ya
vaş yavaş uyanmıya başlaıruştır. 

Etrafına dikkatle, merakla bakı

yor, anlamıya, öğrenmiye çalışıyor. 
O şimdi sokAkta gördüğü, iyi geçı
nen, güzel kadınlara aldırmadan 

geçmez. Onları mütecessis gözlerle 
tetkik eder. Zaten kendisine de ha
fiften hafife itinaya başlamıştır. O
nun yakası eskisi gibi çarpık de
ğildir. Saçlarını daha istiyerek ve 
onlara bir şekil vermiye çalışarak 
tarar. Çorabının düşük olmaması
na dikkat eder. İskarpinlerini 5ık 
sık boyatır. Kendisine ufak tefek 
bilezik, kolye gibi şeyler alındığı 
zaman sevinir. Şapkasını aynanın 
önünde takmadan sokağa çıkmaz. 
Eskiden öyle miydi? Hayır değil 
mi? Saçlarını ihtar etmeden tara
mıyor, üstünü, başını durmadan 
kirletiyor ve mektepten dudağında 
mor mürekkep lekelerile geliyor
du. 

Hareketleri de henüz yumuşa

mamıştı. Bir erkek çocuk gibi oda
ya gürültü ile giriyor, hazan can 
acıtaeak el şakaları yapıyor, konu
şurken mektepte arkaclaşlarile yap
tığı gibi sesini kaba bir şekilde 

yükseltiyordu. Şimdi 14 yaşına gi
rerken bütün bu eski tavırlannı, 
huylarını da yavaş yavaş düzelt
mesi Hizımdır. Bunu da daima ona 
en iyi şekilde siz öğretir, ihtar ede
bilirsiniz. 

Bu yaşta kızı olan anneler, çocu
ğunuzun bu değişikliği karşısında 
onun her gün biraz daha hoş ve 
güzel olmıya başladığını görerek 
ve şimdiden istikbalde malik ola-

l 
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1 - İki gece elbisesi. Biri ağır ive kabın içi başka l"enktedlr. Bil- çın koyuyoruz. 

mat krepten askıları pul işlidir. hassa bu elbiseye kabı çok zarif 6 - İlkbahar tayyörlerinden en 
2 - Geniş etekli taftadan genç ve değişik bir hal vermektedir. yeni bir şekil. Etek çek geniştir ve 

kiz elbisesi, beldeki geniş kemer 5 - Bir genç kız elbisesi, kuma· birçok parçalardan yapılmıştır, 

siyahtır. Yıldız dü,'meli ve beyaz şı ta!tadandır. Fakat stil tarzında- h!C:en kesiktir. Düğmeler, cep ke-
ince ipek bl.z. dır. Altındaki ikinci eteği kenarın- narları, yaka beyaz pihedir. 

3 - Çizgili ince yünlüden bahar dan siyah kadife ince korde!a ge • 7 - Bu sene süvarelerde ba~a 

için spor tayyor, eteğin ve ceketin çiyor. Yaka, kolla; ve kemer be - ipek, renkli mendil takmak çok 
;ırkasında büyük pileler vardır. yazdır. Önünde küçük siyah düğ- modadır. 

9 - Tüy ve mücevherin bu sene 
m:ıda aleminde ne büyük bir rol 

oynadığını bu resimde de görüyor
s-.ınuz. Elbise beyaz krep satenden

dir. Belindeki geniş kemer altın 

pullar la işlidir. 

'!!!~~~~~~~~~~~~! cağınız nefis genç kızı düşünerek 
= hafif bir gurur dıiymıya başladı

4 - Çok şık bir öğleden sonra meler vardır. Bu elbise çok fanle- 8 - Saçları evvelce çiçekle süs
clbisesi, siyah yahut ipekliden yap- zi olmakla beraber size son moda- leyorlardı. Şimdi de tüylerle süs
mak mümkündür. Elbisenin üzeri Jar hakkında bir fiki: vermek i - !emek mcda olmuştur. 

10 - Baştanbaşa pilelerden ya

pılmış ağır bir gece tuvaleti. Bu 

sene çok moda olduğu Ü•.ere fazla 

açık olan omu-..Jan yalnız ince bre
teller tutuyor. 

Sulh kuşu yeryüzünde konacak 
yer bulamıyor 

- Mektebe mi gidiyorsun-
- Bu soğulda mektep olur mu? 

Kar topu oynamaya gidiyorum. 

nız bile. Fakat bu yaşla beraber si
ze çocuğunuz için daha bir takım 
nazik vazifeler, hatta mesuliyetler 
yüklettiğinin !arkında mısınız? O, 

ı şimdi sizin tavsiyelerinize, himav~
nize, lıer zamenki.,den çok daha 
muhtaçtır ve unutm" •ın ki '1 . ~ " ı 
)'etişecek genç kız, nasıl bir genı 
kız olursa olsun sizden a;dıgı tcsır
Jerle yetişmiş demektir. O, size ba
karak, örnek alarak bu hale gel
miştir. İyi mi? İftihar ediniz! Fe
ni mi? Siz mes'ulsünüz. 

TAVSöV~lb~R j 
Köpekleri pirelerden 1 

nasıl temizlemeli ? 
Cilddeki çatlakların 

tedavisi 
Köpeğinizin kulübesine yaydığı- Ellerinizi ayaklarınızı ıslatacak 

nız samanların içine bol bol ceviz kadar bir miktar suda bir kök ke
yaprağı karı~tırınız. Fakat bu yap- revizi kaynatınız ve bu su ile çat-
1rakları taze t2ze ~opanp ko~mak Jamış olan ellerinize yahut ayak
ve kurudt:kça dcgışlırmek lazım- larınıza banyo yapınız. Suyun 
dır. Sıcak suda tüylere ve derilere mümkün olduğu kadar sıcak olma
hiçbir zarar vermeden köpeğinizi 1 sı lazımdır. 

14 yaşındaki küçük kız giyinmi
ye, süs!enmiye, kendisini güzel 
yapmıya başlıyor. Bunu niçin ten
kit etmeli? Kadın değil mi? Fakat 
14 yaşındaki küçi;k kız henüz ol -

pirelerden kurtarabilir. Bir baska çare daha: Geceleri 

Aletlerin paslanmasına karşı yatmada~ evveı çatıak yerıere zey-

15 gram kafuruyu 450 gram eri
mamıştır. Henüz o, hiç birşey bil-

miyor ve eğer onu kendi bildiği l~t.:i:ı:~~:d:ö::~~~nizal~~a: 
gibi hareket etmiye bırakır, fazla f sonra 500 gram kurşun tuzu ilave 
müsamaha gösterirseniz tecrübe - 1 

ı ediniz ve bununla paslı aletleri bol 
siz ve bu hususta çok bilgisiz 01 - yi bir sıhhate malik o' mak ve C:aima güzel kalmak bol yağlayınız ve 24 saat bırakınız. 
duğu için fena giyinecek, fena süs- · 1 f O 1 · · d"kk thı k 1 
lenecek ve güzel ols3 bile svimli IS lfOrSanız Şii avsıyeyı I a (j 'U. Un UZ . Sonra yumuşak bir bezle iyice sı-
1 k 

!iniz. 
o mıyaca tır. 1 - Uyku zamanınıza ehemmi- 6 - Biliyor musnuz ki çok defa 

Fakat bu yaşta kızbrın ~nneleri yet vermelisiniz. Her ı;""c saat se-ı renginizin bozukluğundan, gözleri
krzlarının tcmız gıyınmesıne dık- ) kizdc ve çok iyi havalandırılmış nizin parlak olmayışından, hattfı 
kat etmekle beraber onların fazb bir odada uyuyunuz. Guçlul;le u- sıkıntı, hüzün duymanızdan kara
süslcnmclerine mani olmalıdırlar. yuyabıliyorsunuz her gece yatağa ciğeriniz mes'uldur. Eğer karaciğe 
Onların her gördükleri kuvafürü girdıkten sonra ışıklaıı söndürme- riniz vazifesini yapmıyorsa hayat
yapmalarına kendiler;nden büyük den evvel şekerli sıcak bir bardak tan hiç bir zevk almanıza imkan ı 
!erinde gördükleri bir elbiseyi mo- südü ağır ağır içmeyi tecrübe edi- yoktur. Tedavisini ihmal etmeyi-
del olarak almalarına, müsaade et- ı niz. niz. 1 

meyin~z. Kızınız temiz, fakat sade 2 - Dişlerinize büyük bir itina 7 _ Vücudunuzun bütün ağırlı-
gıyıns.ın, tırnaklarını.; kesıp temız- gös~ermel'.siniz. O~ları sabah, ak- ğını yüklediğiniz ayaklannızı da ı 
lcmesı, cnla. a bır şcLl vermesı fc- i ~örn, hatu mumkunse her yemek- unutmamalısınrz. İskarpinlerinizı 
na değildir. Fdkat onları bir karı~ ten sorı·a muhakkak fırçalayınız. 

alırken çok dikkat ediniz. Lüzumu 
uzatıp sizin Ftkınızla boyaması çok Ceviz, fındık gibi şeyleri asla diş-

olmadıkça çok uzun topuklu iskar-
çirkindir. Sonra temiz ve zarif el- lcrinizle kırmayınız ve her altı ay- . . · . 

0 1 h. 
. .. . · pın gıymcyınız. n arı yorgun ıs- , 

bıseye meraklı olması gu?el bırşey. da bir muhakkak dişçiye gidiniz. . • . . .. 
Amma fazla elbisesi olmasını iste- 3 - Saçlarınızı ihmal etmeyiniz. settıgınız gunler sıcak s~ya koyu
mesi ayı:ı, ona lazım olan mektep- Her sabah saçıarınıoın diplerini fnuz ve çatladıkları takdırde -tav-
te g· . • · . t d ·k· · ·si yeler sütununda yazdığımız şe-

t)' ecegı ga\e sa e ı ı musaJ yapınız, parmeklarınızın uç. 
eıb . d" s· . 1. b b b" . . . kilde- tedavi ediniz. 

ıse ır ızın e era er ır la!·ıle ıyıce oğuşturunuz ve sabah 1 

yere gittiği, bir ziyaret yaptığı za-Jakşam muhakkak fırçalayınız. 8 ~. Ye:"ek. :ırasıı~da su .iç'.11.iz, 
monlar ı:inse daha iyi bir kumaş- 4 _ Gözlerinizle de me~gul ol- bu bobre;derınızın ışlcmesı ıçın, 
tnn ve daha itinalı bir şekilde di- 1 manız Etzımdır. Parlaklığını temin inre barsaklar ve bütün toksinlen 
kilmiş bir elbiseye malik olması için ayda bir limon sıkarsanız iyi mahvetmek için ço.k faydalıdır: . 

1 
kiıf ic'. i.·. Son!·a iki zarif yedek bllız, Joıur. Ayni ramanda irtirahat etti- 9 - Bol bol yeşıl sebze yeyınıı 
kalın spor bir mlnto. !şte onun ğiniz sıralarda gözlerin üzerine ve süt içini?.. Haftada Lir kere de 
gardrobu bu kadar sade ve basit kompres yapmalısınız. 1 biraz perhiz yapınız. Ne kadar ha
olmalıdır. 14 ya~ .. Kmr.ız genç kız- 5 - Kalbinizi de düşünmelisiniz. fiflediğinizi gördüğünüz gibi cildi
;ı~: n kapısındadır. Ona yardım Nefesiniz tıkanacak kadar koşma- ni;:de derhal husule gQlcn farka da 
için her:cmankindcn Lüyük bir vınız. Birdenbire sizi elle uyan • §aşacaksınız. 
ıehalükle yaklaşınız ve ona temiz, ~ırmalarına, yerinizden sıçratma- 10 - Yapmakta güçlük duydu 
'.c: rif bir genç kız o1masını öğre! 'ı rına müsaade etmeyiniz. Yemek· ğunuz şeylerin üzerinde çalışnıak .. 
niz. Onu istikbalin büyük bir sad 'n sonra güç, yorucu hareketler tan vazgeçiniz. Neş'eli olmıya çnlı-
likle zarafeti birleştirebilmiş, mul pmayınız. Bazan kalbinizden şi- şınız ve nihayet kabil olduğu ka- 1 

tinyağı slirünüz. Sürerken yağı öy-

le içiriniz ki, derinin üzerinde kal
masın ve her defa elinizi yıkama

dan evvel zeytinyağı sürünüz. Son- · 
ra mutat olduğu üzere sabunlanı
nız. İyi bir zeytinyağı çatlaklar i
çin gliserinden yüz defa daha faü
dalıdır. 

lesi!. vakarlı. müsfik zevcesi ol ·yetiniz oluyorsa doktora müra- dar açık havada da yaşamı ya çalı- J 

~ı.ı4~iiliırill.;~~::.'..:.:Ll!!!.lC.--~;.;o;.iiıiıil!!~:::!=:;;:::::::'.::!t:::..=:,:.:::::.~~~::. .·~h~a~fa~z~la~d=ır~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~.-............. ... 

SA~ILDP~ 

Burunla mı nefes a malı, 
yoksa ağızla mı ? 

Burun soluk ve koku alınalı 
için yaradılmıştır. Ağız da ye

mek y~mel.., su içmek, v< dil I 
vasıtasile konuşmak için hallı 
olunmuştur. Evet, burun Y" 
lu ile teneffüs ctmcflin fay • 
daları çoktur: 

1 - Boğaza, gırtlağa, nefel 
borularına, ak ciğerlere gi · i 
decek hava tertemiz olara) 
gider. 

2- Burun delikleriPde bO" 
lunan kılcıklaTdan geçerkdl 
tozlardan, rütubetten, bir~ 
mikroplardan kurtulmuş oltıf· 

3 - Bu burun içinde b11lt1· 
nan iirintili, çıkıntılı, kıvJ"IP" 

tılı ve 37,5 - 38,5 derece " · 
eaklıkta olan mağaracık gibi 
yerlerde ısınır ve sıcacık olr 
rak bademciklerden, boğaJ · 
dan, (hançere) denilen gıtl · 

laktan geçerek nefes borııl• • 
nna ve beyaz ciğerlere gidd• 

4 - Gerek önde görülcıı .re 
gerek ağzımızın arka tarııfı.Jll 

açılan 4 burun delikleri eO 

hassas duygulu teraziler gi • 

bidirler. Nefes borulannPI o) 

ciğerlerin tabi i ve fizyolojil 
ihtiyaçlarına ııJ •C havayı ft" 
çiriyorlar. 

Binaenaleyh '" lam, h••1'" 
lıksrz ve açık ol sı !JizJJll · 
gelen burun delikleri tenel ; 
füs edilecek havayı koni,.. 
ediyor. Tartarak göndcriY0'' I 

5 - Burun icindeki gudd'" 
!erin, bezlerin ~tabii ve h85 • 

talıksız olarak srzdırdıJJJ1' 1 

sümük te hava ile giren tol 
zerrelerini, ve mikroplırr• sııP" 
tediyor, öldürüyor ve nih~Y"' 
dışarı atıyor. 

Halbuki ağız ile ııohılı ııJr 
nırsa birçok zararlar h""ııl' 
geliyor. ·~ 

1 - Soğuk, namJi hav• "' 
;ı.ı• 

yolu ile girerse badeınt !· 
boğaz içinde, gırtlaktıı ve lı•. 

Jı 
,, 

ta nefes borularında ve ıı 
içinde, gırtlakta iltohaPısı'' 
ğerlerde türlii türlü iltib•P' 
!ar, ufunctler, nezleler y•P;; 
yor. İşte hundan dolayıdJJ le' 
kışta boğaz ve göğüs neil' 
ri artıyor. 
tıyor. 

2 - Hava ile berabf'r git" 
ve çeşit çeşit mikropları I~, 
yan tozlar dişlere, diş etlel' • 
konuyor. Bademciklere. ~ 
ğa•a, gırtlağa yerlcşiyl!Y· ~ 
fes borularına ve ak cil\'&ft 

1 
· · · k d '-·to•0 

· rın ıçınc . n: ar so"" · r 
Türlü türlti hastalıklar rııP 
yor. "* 

3 - Ağız yolu ile tııtl 
birçok hava girec<'ğindcJJ,::; 
man ge~tlkçe nefes l:ol"lıl3 ,) 

taz~· ik ile geni~letiyor ~efi)ll 
ciğerlerin tabii olnn la> , 
bünyelerini, yayılışlarını lı" .. 

r. ,,,. zuyor ve nihayet (ı\Jll i1 • 

pülmoner) denilen bir tıııS 1' 
talığı doğuruyor. Ciğeri~ 
iyi işlemiyen bir körük Jı,,ı ,r 
gıetiriyor. Yaş ilerledik(tııP. 
fes darlığı, tıkanıklık, ~ıı ,,.
ma baş gösteriyor. Göğü.' 
leleri hic eksi:C olmuyot• . 

• jf 
4 - Çok defa ağız il< pi<" 

neUüs edilirse boğaza. '." tl' 
ye sinek kaçıyor. Bu caı;, . 
her insan burun yolu ilt • 
fes alınalı, havayı içeri ~ıl' 
meli. Sonra ağız yolu Jle 

1 
. 

nefesi dl'ıarı vermeli. cı~t ..... 
!erdeki zehirlenmiş lı'f 
çıkannalL ~ 

Bu um! ile inssJJ • ~ (I' 

hastalıklardan kurtuJıtf ~ 
hat ;-abat yaşamış olur· ıefıı' 

lokman ~ t'. ~ 

İıiiiiiiiiiıiiiiiiii- 5/ 
. '""e' K€pek ve saç dökıı 

sine karşı çare ~I 
Saçlannızdan şikayeı.illiı ~,1 

aşağıda verdiğimiz reÇetcY' I 
nınız: ıı.fll t1 . 

40 gram Vaseline, 20 gr sıfl 'ı 
de ricin desordorisee. 3 greııC 
cide gallique, 15 darnla ess bl. 
Lavancle bııJB 1 
Bunları her eczanedeıı,rııl' sS'.,r 

siniz. Biribirine karıştır ,oıı) 
•k;~) 

rınıza sabah akşarn frı~ 
lığınız takdirde çok fay 
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iKDAM 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
~ 

~akliye ve antrepo 
ır.uşkuıatı 

llilıı ~ 1ı:c Pazar olduğu için, piyasa 

1 Sanayi Hareketleri / ( 

Ham madde meselesi 
PARA BORSASJ 

ANKARA 
18 -:ı •llJil 

l, __ P_i_y_a_s __ a_H_a_b_e_r_ıe_r_ı_/ EV EKONOMiSi 

Pazarlık meselesi Hayvan satış:arı 
Evvelki gün, Hayvan Borsasında 

236 k"zıl karaman, l 17 dağlıç, 135 
kıvırcık koyun satılmıştır. 

Okuyucularımızdan F. inızasile 
aldığımız bir ınektul.u aşağıya ya 
zıyoruz: 

ATLETiZM 

ffeybeliada krosunu 
Rıza kazandı 

Beyoğlu Halkevi takımı 
birinci oldu 

!U.Yl"A T 

D"ÜNKÜ BULl\IACAMJZIN 
HALLİ 

e •tleri lıakkındaki intibaımızı 
hııııa· 
~ ga .. imkan yoktur. Fakat bu-

Bund:ın evvelk! yazılarımızda A
me:i1::ı ile yaptığımız anlaşmadan 
bahsederken, fabrikatörleriınizin 

de, ithalat tacirleri kadar bu işe 
büyük bir ehemmiyet verdiğini i
leri sürmüştük, ~ünkü fabrikaları· = tarafından kullanılan ham ve 
varı mamul maddelerin bir kısmı 
Amerika'dan ithal edilmekte -
dir. Yeni Amerikan anlaşmasının 1 

metni, henüz piyasaca malüm de· 
ğildir. Fabrikatörlerin duyduğu bir 

1 S'l'ERT .t~ 
100 DOLAR 
100 FRANK. 

LİRE'!' 
İSVİÇRE 
FLORİN 

RAl:iSMARK 
BELGA 
l>RAHMİ 
LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTİ 

5.93 

1%6.~175 

3.35 

6.6575 

%8.7125 
67.82 

50.7825 

21.3250 
1.0825 

1.56 

4.3375 

5.93 
23.8450 

24.9675 
0.9050 

Kızıl karamanın kilosu V.'.!sati o
larak 22 kuruş, dağlıçın kilosu d3 
24 kuruş, kıvırcığın kilosu da 35 

- Cum•rtesi günü, öğleden son Senenin en zorlu kros'u dün 
ra, Sultanlıamamı ve Mahınu!paşa Heybeliadada 5.000 metre üzerın
çarşılanns, alış veriş etıneğe çık de yapıldı. Çoktandır Ankarada 
tık, yanımda zevcem de vardı. yapılacak olan Türkiye kros birin· 
Dükkan dükkan dolaştık, rssgel ciliğine hazırlanmakta olan Rıza 
diğiıniz bir yerde, mükemmel su Maksut geçen seneki rekoru kıra-

1 2 3 4 fi tl 7 8 !l 1 'l 11 

YASAK FENER 
AD "E"L -E. AC -E l E 
Nl·}~EllllB AB--E s· 
A I ft.-il s· A K -. T v ·r 
R EiiTA B A N--TM 
•• KARAM AN··
_J,.._..YllT.E CTMmo F 
l__K-T• M Atillı YE 
M _E ş- E ili N "T M A s 
A_h f ME!IAT-1 LA 
NA T . i Kil HATA T 

l!, sutunumuzu piyasayı çok 
a]Q,d 

ecli~ ar •den meselelere tahsis 
,orıu: 

ltıe~ccar, tehir içindeki nakliye 
lıııda deıı şikayet ediyor, Asmaal

ki: l:iitüştilğüm bir tacir diyor 

-~ 1 ltttt. iden urık hamallığı ve habere göre, Amerika an aşmasın-

100 
100 
100 

100 
100 
liJO 
100 
100 
100 
IOC 
100 PENGO 
100 LEY 
!00 DİNAR 
100 
ıoo 

•no 

YEN 
İSVF.Ç 
RllBT,E 

Z.8375 

34.62 
30.5375 

%3.8925 

\u . eıya taşımak usulleri vardı, da ham madde için ayrılmış bir fa-
1..,,'Plidaı nakil vu:ıtaıan idi. Be- sıl yoktur. Halbuki birkaç ay ev
"'1Y•lliıı 1,.. ı-· ve! Amerikalılar ellerindeki ham 
iıııdaıı Ilı u un bunları kaldırma· maddeyi ~ıkarmak için büyük bir . 
daı "altU •nınunuz. Fakat, bu ipti- gayret sarfediyorlardı. Şimdi Ame
konu1ına usulleri yerine bir şey rikalıların ham madde satışı için 
Cıı el dı, vakıa piyasa yerlerin- mahreç aramak maksadile bir en
ltabııJ lltabaları görüyoruz. Bu el dişeye düştükleri vaki değildir. Bu-
lıd •• arı henı azdır, hem de paha· na sebep olarak Amerika ile, İngil· .......... ...,.... ~--~--................. - ................ _ • .....,, 

q, Şeltir · · l S H A M •• 1 AH V 1 L A T '-~led' ıçınde daha pahalı eşya tere ve Fransa arasındaki son nn-
tı İşi U ıyo~uz. Belediye, el araba la- !aşmalar ileri sürülmektedir. Ame
\ııı.;. ~ hıç alakadar değildir. Hal- rika, bu yeni anlaşmalar üzerine, 

•aıı:.~hir içinde nakliye işi, hayat İngiltere ve Fransaya daha çok mal 
L ""'ıih iJ satacaktır. 
·•~aı: olan ~.sıkı bir surette ala - Fabrikatörlerimiz Amerikadan 

~alııtı İçin b ~ rnevzudur. El ara • ve diğer memleketlerden ham mad-
albll!ıi ır tarifemiz yoktur. de tedarik etmek hususunda müş-

"''· • haınaııar için bir tarife-...., • kül mevkide kalmışlardır. Bu işde 
~'ııleraı:~. tı arabalarını idare e • en ziyade deri fabrikalan endişe 
~t. ıı~ 4~•dikleri gibi fiat istiyor- [çindedir. Şimdi deri fabrikalan, 
h11ı .}lizden şehir içinde, bir eş- nereden ham deri tedarik edecek
h "'ger b' 
"Ilı tı-ı. ır Yere naklederken, !erini şaşırmışlardır. Vaktile de · 
~a P tişkillat çekiyoruz, hem de ri, serbest dövizle Cenubi Ameri· 
~a Veriyoruz.. ka memleketlerinden ithal edilir-

!_asrlflar Söhylediğim gibi, biltün bu dih. D~_ 1u.~aret reıımcındeb. yAmapıla'.ı -·'llelt • ayaı pahaluığına tesir ta avvu uzerıne, enu ı en
() <la ledlr, Bir derdimiz daha var kadan deri almak i<:in, bu memle-

<\ıı !Udur: • ketlere ihr:ıcat yapmak lilzımdır. 

Türk borcn 
1 peşin 19.30 

Türk borcu 
19.325 m peşin 

Ergani 19.675 
Sıva• - Er· 
zurum 1 19.05 
Sıvas - Erzu
rum m 

.. .. * *ıw . ,,, ,,, 

19.125 

19.325 

19.75 

19.-

f 1 A T LE~ 1 ~ı 
L!ilıana 

Pırasa 

Ispanak 
Şalgam 

Havuç 
Kereviz 

• • • • 
. . . . . 

• • • • 
• • • • . . . . 

kök . . 

kuruştur. 

T Ur kiye - lsveç T:careti 
Memleketimizle İsveç arasında 

yeni bir ticaret anlaşması yapılmış
tı. Anlaşma yal:ında alakadar dai
relere bildirilecektir. Yeni anlaş

maya göre İsveç bizden yaş meyve 
ve tütün alacaktır. 

Tıp c .. miyetinin topiantısı 
Türk Tıp Cemiyetinin 21 Şu -

bat 939 içtimaı ruznamesi altta ya
zılıd:r: 

1 - Burundan menşeini alan 
göz lesionsları 

Dr. Nuri Fehmi Ayberk 
2 - İsnaaşer divertikülleri 

Dr. Tarık Temel 
3 - Digital tedavisinin hali hazırı 

Dr. Iıluzaffcr Es.•t Güçhan 

• TAKVl.14 0 
1357 HiCRİ 

Zuh cco 
29 

2 ıııcl A. Y l 
S E N E: 

V sati 

135! RUMİ 
Şu bat 

6 

1 9 3 9 

E ·· a rı i 

ŞUBAT 

• rak birinci olan Galatasaraylı İb
rette pazarlık ettik. Mağaza sahip 

· rahim ikinciliği az bir fa:·kla aldı. 
lcri, ilk görüşmede, fiatlerin mak- Hüseyin Albayraktar bu koşuya 
tu olduğundan bahsettiler. Fakat girmedi. Artan ise yolunu değiş • 
gösterdikleri kumaş pahalıydı. Ta tirmiş olduğundan ancak on seki
bü işinıize gelmediği için dükkan zinci olabildi. 

terkediyorduk, bu esnada mağaza 

sahipleri: 

- Bayım, sjz ne veriyorsunuz'?' 

Diye, bizi yolumuzdan çevirdi

ler. 

Eğer bu dükkanda, •pazarlık 

yok• diye, verilen fiat üzerine, ku

maşı alınış olsaydık mükemmel bir 

Beyoğlu Halkevinin İstanbul 
Atletizm Ajanlığı ve Monitörlügü
nün kantrolü allında (evkalade b ir 
parkur üzerinde tertip ettiği bu 
koşuya 60 tan fazla atlet iştirak 
etti. Teknik neticeler şöyledir: 

1 inci Rıza Maksut Beyoğlu 
Halkevi. Vakit 22.02. 

2 inci İbrahim Galatasaray, 
22.17. 

surette aldanacaklık, belki böyle 1 3 üncü 

)-ÜZ!erce müşteri, pazarlık kalktı 23.18.2. 
Abdullh Haydarpaşa 

diye verilen fiat üz~rinden mal al

mışlardır. Eğer böyle oluyorsa, bu 

müşteriler de aldanmışbrdır. 

Pazarlık ya vardır, yahut yok • 

tur. Eğer pazarlık kat'i olarak, yok

sa, hiçbir miişteri, verilen fiata iti
raz etmemelidir. 

E~er bu rn•lı almak işine geli . 

yorsa, derhal ı;ıkanp parasını ver

melidir. Şayet işine gelmiyorsa, 

yoluna devam etmelidir. Fakat ma-

4 üncü Necmi Deniz Lisesi. 23.24. 

5 inci Hüseyin Kliçükatıl Beyoğ 
lu Halkevi 23.28. 

6 mcı Kazım Kasınıpaşa . 
7 inci Todori B. J. K. 
8 inci Nuri Kasımpaşa . 
9 uncu Recep Beyoğlu Halkevi. 
10 uncu Zarif Deniz Lisesi. 
11 inci Nedim Haydarpaşa. 
12 inci Gazi Haydarpaşa. 
Talnm İtibarile: 
1 inci Beyoğlu Halkevi 1 + 5 + 

9 - 15. 
ğaza sahipleri de, müşteri bybet- 2 inci Haydarpaşa Lisesi 3 + 11 

memek için, dükk&nı terkeden + 12 - 26. 

BUG"ÜNKÜ BUUIACAl\UZ 

1 2 3 4 5 6 7 R 9 10 11 

1 • ı_ı_ı ________ _ 

,-1-,--.- -.---l_ı _____ I _____ _ 

,-1.•==ı===•. il ·=·--,---.--
1 __ -.-ı--.-·--
1 1 ,- .--.-.-----
-ı--ı-ı-- - ·--- --ı 

'---ı--.•-----ı 
SOLDAN SACA: 

l - Şehir k>rin küçüğü • 
küçüğü. 

2 - Ebedi - Aslınuı eşi. 

3 - İstanbula yakın bir 

Nehrin 

köy. 

Yemeğin hazmolduğu yer. 

4 - Anlatmak - Bir yevmi gaze-

te • Yarış kayığı. 

5 - Sual edatı - Sanmak. 

6 - Naziklik. 

7 - Ölünün bıraktığı eşya - He

ce. 
... 1

1••ııo huh~ B .. d Halbuki i.'ı~acat tacirlerimiz, Ce-ı 
--ıı.,a ;o,.._ _ ... anL.. u yuz en, ,. . · · k 
ille ·-uz rna\'Ualarda bekle • nubı Amerıka memleketlerını pe 

ı ~"<lir ... nz tanıdıkları icin, bu memleketle-f ' ,.,a\'Uad b kJ' • 

Ker~viz yaprak • 
Enginar adet • • 
Karnabahar • • 
Yeşil salata 1011 ü 
Pancar demet • 

2 -
2 -
2 -
2 -
2 -
4 -
z 50 

• 8 -
5 -

30 -
2 -

c;ıın,.., 

6 49 
Oğt ~ 
12 18 
!•imli 
!~ 26 

Ak11A ı 

17 46 
Yat i• 

19 19 
lJnsak 
~ 12 

20 
l.ün .... ~ 
1 ().j 

Üğl ~ 
6 41 
lki. ı 1i 
9 39 
'kşaın 
n OJ 
\'at~ı 
1 31 
lm1":ıt> 

11 2'i 

müşterileri tekrar geriye çağırına

ğa mecbur oluyorlar. Hasılı pazar-

3 üncü Den,iz Lisesi 4 + 10 + 13 9 - Bir kabın ağırlığı • Yaratıcı 
- 27 · 10 - Bir kaza - Deri. 

8 - Aramaktan emir - Ay • İyi 

.Ilı daha a e ıyen eşya re ihr~cat yapamıyorlar. Halbuki 
~bllıık. f~la Para veriyoruz. De- Cenubi .".merikada ticaret mümes
llıı ~ ıut antrepoların bir kıs • silliği yapan memurlarımızın ifa
~. V ltııruçeşmede bulunmakta- desine göre, bu memleketlere Türk 

Pazartesi lık meselesi bir türlü yoluna gir • 
medi. 

4 üncü Kasımp· ı 6 + 8 + 16 
_ JO. ll - Ateş tutulan şey - Hazine. 

5 inci Beşiktaş Jim. KJ. 7 + 18 
VEKİLHARÇ + rn - 44. 

YUKARIDAN AŞACI: 

1 - Kız - İnsan . llı.~al apllrdan çıkarılan eşya, ihracat maddelerini satmak müm-
-·•· arta kün" d" N"t kim ak il S . ı· ..... tdij· evvela Kuruçeşmeye ıı=. ı e · v t e urıye ı- . 
it~ 'Yor. 'l'üccıı:r, bu eşyayı !er Brezilya'da, Arjantin'de, Türk 
lçiıı :"lııı.•deıı, piyasaya getirmek mallarını satm:ık suretile zengin 

blılti 'tıı:ron Parası veriyor, bal • olmuşlardır. 

6 ıncı Robert Kolej 14 + 20 + 2 _ En küçük • Bir nakil vası • 
22 -56. 

. ll11rllçe . Hasılı, deri fabrikatörlerinin, Ce
l'iııe ~ §llıeden pı7asa yerle- nub! /ı.merika'dan deri alması, 
lıı~ıad~ l'on Ve llraba parası daha mevcut ticaret münasebetleri yü-

llas1ı,' zünden müşldil bir safhaya girmiş-
~lteııo §:bir içinde nakliye işleri, tir. Daha doğrusu imldnsız bir ha-
ter Ilı ulıranı, vo buna ben- le girişmiştir. 
teı lı tseleieri halletmezsek, üca- Deri fabrikatörleri, bir zaman da •. -ht 
~lıa llııı "" tazyik eden şartlar Habeşistandan deri almıya mecbur 

h n ıaınan d _ _, olmuşlardı. Çünkü Habeş derilerin-i ."•Yat evaın .,..er. 
Sı11, ti l>llhalıiığma mani olmak de, deri sanayiinın aradıilı evsaf 

loh careı h mevcuttu. Fal:at İtalyan - Habe' 'Ple . 8Yatını tazyik eden 
teı fi ortad . muharebeleri yüzünden buradan 
b lıa:vaıınd an kaldırmak, tıca- da deri almak imkansız bir hale 

4 aı llefes 8 çalışan tacirlero ra- gelmiştir. 
l Ye ~e an aldırrnak lazımdır. Nak- Hasılı, deri fabrikaları, hangı 
'lıııe1t lı-epo müşkülatmı bal • memleketten ham deri alacağını 
•ıı~llımıı;;~;lllgelnıişıir. şaşırmıştır. 

~Baş, Diş, Nezle, Grip", Romatizmcı 
h 

11"'raf" K ~-- Jı, . ırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
~cabında günde 3 kaşe alınabilir. nııııııım~ımııım 

( 5 inci spor sayfamızdan mabaaf ) f frarkesin mar:teti 
' vuruşlle takımının ikinci sayısını 1 hücuma geçebllecek bir şekilde 1 ragümrüklüler 4 • O galip gelmiş· Sabıkalılardan Rıza dün Kara • 

yapınca oyun 2 - O !ık bir vaziye· ı yalnız müdafaaya ehemmiyet ver -1 Jerdir. baş caddesinden geçerken vaziye
te girdi. • miş. bir halde idiler ki. oyunun son/ Taksim stadındaki Aanadoluhi- tinden şüphe edilmiş, üzeri aran • 

Yeruden hızlanan Beyogluspor dakikadasında uzun hır pası alan sar - Beylerbeyi maçı Süphi Batu- mal 0 stendiği vakit elinde sakla • 
akınlarında Bambinonun çok kuv Murat topu kaparak Bulgar kale- run idaresinde oynanmış ve Hisa- ılığı bir şeyi ağzına atarak yutmuş 
vetli bir şütü direğe çarparak sine sürdü ve attığı şütie takımı- rın 4 • O galebesile bitmiştir. tur. Buna rağmen üzerinde yapı • 
kaçtı. Bu fırsattan istifade edemi- nın şeref golünü yaparak oyunla- Bu maçlarla ikinci kümenin A lan araştırmada 16 gram esrar bu
yen Beyoğlusporlular çok. çalış • rına 2 • 1 Bulgarların galebesile grupunda K"."ımpaşa_ B. grupunda lunduğundan yakalanarak Adliye 
malarına rağmen devreyı 2 • O bitti. da An~doluhısar bırınci olmuşlar-! ye teslim edilmiştir. 
mağlüp bitirdiler. Nasıl oynadılar? dır. Kumenın şampiyonu grup bi- K'"ft . d"" kk. d . 

ik· . d rincuerinin iki defa çarpışmasın • o ecı t anın a yang n 
ıncı evre Buigarların bilhassa hücum hat- dan sonra anlaşılacaktır. Dün Şehzadebaşında 30 nuına _ 

İkinci devreye Beyc.ğlusporlular tı diğer hattına na zaran daha çok ralı Hayrinin köfteci dükk&nında 
başladılar. Ve il)< anlarda hakimi· iyidir. Müdafaası vasat bir oyun Hususi maçlar yangın çıkmış ise de derhal sön . 
yeti tesis ettiler. Fakat Bulgarlar oynadı. dürülmüştür. 
bu hakimiyeti lehlerine çevirmek Beyoğlusporlular iyi bir takım D" B k k- B t .. .. B. 1 d 

k . k . h'" un a ır oy aru gucu saha- ır ame e yıı.n 1 

Kazlıda iplik fabrikasında ça • 

te zorluk çe mıyere yıne ucum yapamadıklarından Bulgarlara d b .. ··k b" k 1 bal k o··nun·· de 
ki t d 1 N ·t k" 12 · sın a uvu ır a a ı !arını sı aş ır ı ar. ı e ım ın· karşı koyamıyarak çok sönük bir 

1 
· 

1 
d 

· · da tt ki b" ·· t B • ı yapı an maç 3r a Beyazıtspor . cı dakıka a ı arı ır şu eyog oyun çıkardılar. B· k ·k·· C t kınıl lışan Şükrü isminde bir amele 
luspor kalecisi müşkülatla defet- .' 1~ 1 oy

2 0
8 

k barı maçı ~arut vazife sırasında ayağı kayarak düş · 1 guç u er • ay etmışlerdır. 
tı.O k lıkl h"' 1 1 de kinci küme maçları B. takımları arasındaki maç ta müş ve şakaklarından yaralandı -yun arşı ı ucum ar a • gın· d E · h t · kaldı 

• 2 - 1 Barutgücünün 1 h' b "t . • n rmenı as anesıne • vam ederken hakem kastı tekme . e ıne 1 mış rılmıştır 
atmak teşebbüsünde bulunan Be - D_~ Tak~_im ve Şeref stadların- tır. . .. . · 
yoğlusporlu Hıristoyu oyundan çı- da ikin':ı ~uıne maçlarına da de • Aynı kluplerın A takımları a - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!11!!!!!!!!!!!!~ 
kardı. ıo kişi ile ve biraz sonra da vam edılmış~ır. Şer_ef st:'dında Ga- r"."ındaki karsılaşmalarda Barut - lik Büyükçekmece - Bakırköy bi
sakatlanan Cambazın çıkmasile 9rlatagençler ile Bogazıçıspor kar • guçluler k~vvetli hasınılarını 1-0 siklet yarışı yapılmış ve neticede 
kişi ile oyuna devama mecbur ka- şılaşınış ve Galatagençler 2 • 1 ~- yenmişleı·dir. Barutgücünden Celal birinci, Re
Jan Beyoğlusporlular Bulgarların zanınıştır. Bundan sonra Karagum Yine Bakırkilyünde Bakırköy ha ikinci Bakırköy Spordan Nedim 
haklın oyunu karşısında arasıra 1 

rük ile Davutpaşa yapmış ve Ka- Sporun tertip ettiği 64 kilometre- üçüncü gelmişlerdir. 

tası. 

3 - Gök - Bir nahiyemiz. 

4 - İsinı - Aleyhinde bulunmak 

Bizi doğuran. 

5 - Hece • Hürmet etmek. 

6 - Ustalık. 

7 - Karı kocayı biribirine bağ -

lıyan şey - Koyunların se -

si. 

8 - Kan • Kafi - Alaturka musi-

kide bir ilet. 
9 - Bir meyve • Dolayı. 

10 - İhtiyat asker - Fikir. 

11 - Bir şeye sarfedilen zaman -
İnsan işini gören madeni va

sıta. 

Tiyatrolar : 

K~MEDI KISMl 
20/2/939 Pazartesi günü akşamı 

20 - 30 da 

YANLIŞLIKLAR KO;\IEDİSİ 

Halk Opereti 
Bu akşam 
saat (9) da 

TARLA KUŞU 
Pek yakında : 

Mahmut Yesarini.n 
AŞK BORSASI 

ı 
habbeti ile dudaklarını teslim et • rek: j ~.aris m~ddeiumumisi Sinemari'ye - Pek iyi anlaşılan bir şeydir; Kont bunu söyledikten sonra, 

K ti. _ Nasıl buluyorsunuz efendim? bır tavsıye mektubu getirdiği idi. fakat bunu başka bir gün yeni evi- Vat'ı konağın alt sofasına sürdü. 

l llılf r 4 Ben, her gün, bunun sesini işiti -1 Onu, yine, tesadüfen ve getirdiği me taşınmamın ziyafetini verdiğim Vat gülüyordu. Kont ise, tebes-
.- PAPAÔAN MERAKLISI BİR yordum. Adamlarıma, bu papağa- bir tavsiyename saye"inde tanı • gün anlatırım, azizim Mösyö Vat. süm bile etmiyordu. 

ADAM nın kimin evinde bulunduğunu ve mıştı. Bu milyoner, belki de mil- - Ziyafeti yakında mı verecek- Teramo Jirjanti, hakikaten, alt-
Desjardi'nin firar hadisesinin ne pahasına olursa olsun onu satın' yarder adam, bırkaç asırdanberi sınız? mışmda, hatta. daha fazla görünü-

6-ston LORU Çeviren: Rasim vukua geldiği gecenin sabahı, sa • almalarını söylediğim. halde,. şi_m- Parise gel'.'.'ediğini söylemek, bo· _ Ümit ederim. Belki on beş yordu. Gür kir ikleri, irice bıyık-
• _ 34 at on buçuğa doğru, ziyafette ta • diye kadar elıme geçırememıştım. yuna papaganlar satın almak gibi gu·· n zarfında Ben dünyanın e lan b b dp B lan ~l:ıı . .. ··r b • b ti .. t . d S ··· • n em eyaz L eyaz saç , ~" !lıa it' nıdığımız Filiber Vat, güzel saka- Bır gun, tesadu en, u papaganın gara e er gos erıy,or u. atın al- şirret bir vcı..-illıarcı olan vekilha • bük!"· bük" ı- kul ki ın arka-
'0'd ıınat ett"·· ~ O . b k" . . . k l b d ğı k akt . lüks b' h r um um a arın ~ 1,: u. On . ıgımclen ileri ge- de kıskanıyorum. nu sevmıye lını okşıya okşıya Şanzelize cad - bir ayakka ı es ıcısının u ü e • 1 

1 on a ıse, en ır ayat keyfın· e tab"~ sına du··şu··yordu·, fakat bütün beyaz-
"1 s· a ınan ak • • b . d. . d ğ ..• . O ·y d cı.mın ='-1~"" ıze d .. m lazımgcldi- başlamadıgınızı ana temın e ınız. desini çıkıyordu. Halinden, pek sinde bulun u unu ogrcndım. n aşıyor u. K ti v t b ·· 

1 
k k !ık arasında çehresinde buruşuk 

'lt\t c soyıe . . . b k "ht· k al S I . . d"kl . k . on a a ' oy e onuşa onu- -~l f Z bak h mıştım ya! Söy- Rica ederım, una ço • ı ıyacım düsünceli olduğu anlaşılıyordu. beş altın verere dım. esi ka • çerı gır ı erı zaman apıcı ı- b hçey · g . 
1 

. go"'ru"'lmu··yordu. Gözlerinde altın ıi\ . a ın d t ' .. . .. • . . 1 1 d. . • şa, a ı eçmış er, merdivene 
' tın;z lledı;? os um hakkında- var. O, cereyan eden meselelerle a • dar guzelmış. Guzel degıl ını efen- ere ı ve Kontun elınden papaga- gelmişlerdi. gözlükler vardı. Endamı zari'ti. 
-.... ~ır kraı h kJ< Kız, aşk ve ıztırap dolu gözle • li\kadar olmadığı için bir şeyden dim?. • • nı aldı. O zam~n, Vat sordu: Teramo Jirjanti: Her hareketi sakin ve ahenktardL 

1ret a ırıda mı? rini delikanlıya dikerek: korkmuyordu amma gece gördü • Filıber Vat, yapagam, alelade - Bu papaganı ne yapacaksı · _ Haydi dostum . . . !im Sesi tatlı idi ve fransızcayı, hıüif 
ı. ' lı . - Haklısınız Rober 1 Ben, sizin ' b. b ld • · · K t ruz• İ • ıçerı gıre · İ 
,., e di b ğü seyler bilhassa bu G. K .. deni- ır şey u ugu ıçın, on un ona 1 · stirahate çok ihtı . ünk .. bir talyan şivesile söylüyordu. ı-. 1.acalt ı.,dYe ilırim? Babamı kur- uğrunuı:da her fedakarlığı kabul ' ' d"" on beş altın verdiğine şaştı ve - O da, diğer papağanların bu- .. tt b . yacım var, ç u b d b 
• •ra "~ ar kud .. len pervasız genç, onu, epeyce u- . uç saa en erı dolaşıyorum Vat, ir en ire işittiği bir sesle 

:•ıea ·y~-tı.u l<ıkdir :~t eo~terdikten edebilirim; hatta. dostu~uza k~rş~ ~ündürüyordu. Bundan dolayı da, muhatabının ~a~abetin~ hükmede- lundukları kafese gırecek. - Üç saat mi? Neden? . irkilerek durdu. Bu ses, keskin ve 
,;. (} lıtüt•b·u ısın e ne mu- beslemıye mecbur oldugum mm hakkında Teramo Jirı"anti- rek hır şey soylıyemedı. Kont ise, - Bu papağanı o kadar beğeni- _ Yüru·· .. . B ta sinire dokunan bır· çı"g"lıg·a benzi-. b ' ı "rim? y in 1ı· il y l . . . onun ' me reıım.ı... u yaş ' 
~1Z! ' eıli ta · a ız şu var nettar gı b el.·· ~ ~ız sızı :ev',· den malümat almıya gidiyordu. cevap beklem~don: yor musunuz? öyle bir rejim takibine mecbu- yordu. Bunu, başka bir yerde de i-
b;ı~ hi111ay °'.:madan, sizin vasıta- yoru.ın ve ya ruz sızı sevecegım. . ld. b"" .. k _Aman. eve ç~buk girelim."Kar - Çok. şitmişti amma nerede? .. 
%t kurıa esıne aldı. Bence, ba- - O halde, dostumu sevmiyor • Vat, Kontun yem a .• ı~, uyu yağıyor, hava soğuk .. Belki üşür. - Onu, arasıra kafeste seyrede· rum. 
Ilı· eıe1<k· ran sizsiniz. Sır Krala s değ·ı ·? konağın kapısına geldigı zaman, . - Bu yaşta mı? Kaç yaşındası- Kont, misafirinin çığlığı dinledi. 
~~etıa:,'~oldu[;um kadar size ele unu~evm;y;.:;,,; f~kat ona karşı onun elinde bir pap:ğ~n .. ol~uğu Dedi ve misafiri ile beraber e- ceksıniz, değil mi? ruz? ğini görünce, onu kolundan yaka-

e ''tıber "'.· • minnettarım halde karşıdan geldıg!nı gordu ve vin kendi kendine açılan kapısın- - Asla!. - Siz nekadar athmin edersiniz? ladı ve itmeye benziyen bir hare-
atip b' tııukalcm · · d ğru 1·ıerliyerek· dan içeri girdi. - Nasıl? asla mı? Bu kadar çok _ Go""rünmüyorsun• .. amma, alt- ketle, pek zarif döşenmiş, karanlık. it h enı.ıı burasınd~. Rober Paskal, bu sözler üzerine, ona o · ~ 

b' '" eyecan · v M.. ·· T J · t· r Vat yenı· tanıştıg"ı 'ou zatın kı·m papağan satın alchg"ınız halde, aziz ınış, altmış beş yaşında... ca bir odaya soktu ve ona, kona-'1 "t~.do tu gostererek: . genç kızı, heyecanlı göğsüne doğ - - ay, osyo eramo oıan ı. • • . 
k-.q'Zı k s rnu gÖrdl\nüz. o, ba- ru çekti. Kız, ilk defa olarak, gen- Ben d~ size geliyor~um. olduğunu bilmiyordu. Bütün bil t kont... - Ben, yirmi yaşındayim. Yir- ğının döşenmesi henüz bitmediği 
~ Neye gizliyeyim? ce kendini terkettL Onun uzanan Deyınce, Kont, hıç oralı olmadı, diği, onun pek zengin olduğu ve - Hiçbirini bir daha görmedim. mi sene ,üç ay... Yaşım, bundan için bu odaya aldığını söyledi. 

·,· t afından - Anlaşılmayan birşey... ,fazla değildir. (Arkası var) 
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ANKARA RADYOSU \Şehnaz şarkı: Meramı andelip. 9 -
Dalga Uzunlui':u Şemsettin Ziya Bey: Şehnaz şarkı: 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. Ey habı naza kanmayan. 10 - III 

T. A. Q. 19,74 m. ı5ı95 Kes. ıo Kw. Selim: Şehnaz şarkı: Bir nevciva -
T. A. P. 3ı,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 
Türkiy<' Radyodifüzyon Postaları na. 
Tü ki R d A k R d 

Saat 21 Memleket saat ayarı. 
r ye a yosu n ara a yo•u S 

21 
K 

• aat onuşma: 

Pazarlesı - 20- 2 -1939 Saat 21.15 Esham, tahvilat, kam 
Saat 12.30 Program. biyo - nukut borsası (fial). 
Saat 12,35 Türk müziği _ Pi. Saat 21.30 Müzik (Küçük orkes-
Saat 13 Memleket saat ayarı, a- tra - Şef: Necip Aşkın. 1 - Brahms 

jans ve meteoroloji haberleri. · Macar dansı No. 8, 2 - Mann -
Saat 13,10 - 14 Müzik (Cazbant_ fred • Karmcnsita • Seren ad. 3 -

Çiğan) Lantos orkestrası. Richartz - Küçük balet süiti, 4 -
Saat 19,30 Program. Moszkowski - İspany.ıl dansları. 
Saat 18,35 Müzik Türk müzik 5 - Gretchaninow • Ninni. 6 -

birliği konseri. Löhr - Büyük "l?'als. 7 - Walter -
Saat 19 Konuşma (Doktor saa- Serenad. 8 - Malvezzi - Endülüs 

ti). çiçekleri (İspanyol dansı), 9 -

Saat 19,15 Türlı: müziği - Fasıl Osear Fetras - Rus müziğinden a
heyetl (Nihavent faslı). Tahsin kisler. 
Karakuş, Hakkı Derman, Eşref Saat 22,30 Müzik (Kentet - Pi). 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Saat 22,50 Müzik (Cazbant). 
Basri Ufler. Saat 23.45 - 24 Son ajans baber-

Saat 20 Ajans, Meteoroloji ha • !eri ve yarınki progı-am. 
berleri, zlraat borsası (fiat), 

Saat 20,15 Türk müziği (Klasik ....... - .... --, 

program), Çalanlar: Vecihe, Re - M A K A s o A R 
oat Erer, Fahire, Fersan. Refik 

Fersan, Ruşen Kam, Crvdet Ko - A 1 
zan. Cevdet Çağla, Kaıral Nlyr.zi S E L M / 
Seyhun, Basri Üfler. Okıı ı .nl3r: 

Ankara radyosu küme okuyucula- _ •• 1 . İl 1 
n (Koro), İdare eden: Mesut Ce - Buyuk tına e 
mil. ı - Kanuni Arif Bey: Sulta- 1 Seçilen Kupon 
nlyegaJı peşrevi. 2 - Hamami Za- 1 K l 
de İsmail Dede: Sultaniyegah bi - umaş arını r 
rinci beste. 3 - Hamam! Zade İs- 1 Görmeden 
mail dede: Sultaniyegah ikinci 

beste. 4 - Hamam.1 zade İsmail. ı1 Elbı"se yapmaya 
dede: Sultaniyegah ağır semai, ı 

5 - Reşat Erer Keman taksimi. 1 karar vermeyı"nı'z I 
6 - Hamam! Zade İsmail Dede : 111 
Sultaniyegah Yürük semaisi 7 - Ka 1 1 
nuni Arif Bey: Sultaniyegah Saz 1 B A H Ç E K A P 1 1 
semaisi. 8 - Kemani Rıza efendi ... --••••••-•• 

İLKBAHAR 1939 

VİYANA FUARI 
12 Marttan 18 Marta kadar 

Büyük ve yakın olan sanayi teknik, icat ve moda sergisi 
Mühim tenzilath biletler, bütün izahat için: 

K. A. MÜLLER ve Şki. 
İstanbul - Galata - Minerva han 

Telefon: 40090 

TÜRK ENDÜSTRi VE TECİM 
A. Ş. İdare M~clisinden : 

Türk Endüstri ve tecim A. Ş. hissedarlar heyeti umumiyesi 

9 Mart 1939 Perşembe günü saat on bir de Ankara yenişehirde 

Karanfil sokağında kain hususi dairede sureti fıdiyede toplana

caktır. Şirket 2sas mukavelesi mucibince laakal yüz hisseye ma

lik hissedarların, hamil oldukllan hisse senetlerini veya bunu 

müsbit vesaiki içtin:a gününden bir harta evvel Ankarada Şir

ket Merkezinde İş, Ziraat Bankalarına veya Sümerbanka tevdi 

ederek birer duhuliye varakası almaları rica olunur. 

RUZNAME: 

1 - Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hakkındaki 

meclisi idare ve mürakıplar raporlarının okunması ve tasdiki. 

2 - 1938 senesi bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki 
ve idare meclisinin ibrası. 

3 - 1938 senesi temettü hissesinin zamanı ve sureti tevzü 
hakkında karar ittihazı. 

4 - 1939 senesi mürakıplarinin intihabı ve ücretlerinin tak
diri. 

5 - Meclisi idare azasına ticaret kanununun 323 ve 324 ncü 
maddelerinde yazılı salahiyetlerin itası. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

EBŞINCİ KEŞlDE 

11 - Mart - 1 9 3 9 d a d ı r. 

Büyük [kramiya 50.000 Liratlır, 
Bundan 15,ooo . 

B k 12 ooo Lıralık 
aş a ' 1 

10,000 kramiyelerle 
20, 000ve10,000 

l irallk [ki Adet Mükafat Vardır. 
Bu tertipten bir bilet alarak iştiralc etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyanıonuu mes'ut vo bahtiyarları 

srasına rirmiş olursunuz. 

tKD.ı\1'1 

L OKU 
ANKARA Memurlar Kooperatif Şirketi Tarafından Getirilen En iyi 

ALMAN KOKU DEPODA TESLİM 
To rı. "L1 25 Lira.dır 

Kurşun Mühürlü Çuvallar içinde Evlere Kadar da Teslim edilir.' 

Müracaat Yeri 1 
ANKARA Memurlar Kooperatif Şirketi 

ı lSTANBUL irtibat Büro•u 

Sirkecide, Yalıköşkü caddesinde, Liman Hanı kar~ısında Mühürdar 

ZaJehınınd a No. 32 Telefon : 23074 

DEPOSU: Kurufeımede Altın Çapada 2 No. la Koo. 
peratif Depo•u Telefon : 35 • 69 

1 

l __ lst_an_~_ı _Be
1

_led_iy_esi_nde_n __ i! 
Keşif bedeli 6579 lira 76 kuruş olan Taksim Harbiye arasında

ki Refüjlann orta lusmına Bitüm Emülsiyon beton trotuvar ya

pılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28 Şubat 

939 Sah günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka yollar şubesinden ala

cakları fen ehliyet vesikasını Fen İşleri Müdürlüğüne tastijt ettır-

dikten sonra Ticaret Odası vesikalarile 493 lira 48 kuruşluk ilk te

minat makbuz veya mektubile berab~r teklif mektuplarını havi 

kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daımi 

vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul 

(897) 

• 
Umumi bahçeler için lüzumu olan ve hepsine 2141 lira 79 kuruş 

bedel tahmin olunan 93 kalem muhtelif malzeme açık eksiltmeye 

J<onulmuştur: Şartnamesi Levazım Müdürülüğünde görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 160 lira 63 ku

ruşluk ilk teminat makbuz veya mektub\le beraber 23/2/939 Per- ı 

şembe günü sa;ı 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(762) .. 
Keşif bedeli 27043 lira 17 kuruş olan Çatalca kazası elektrik 

santralı binası, şehir şebekesi, muharrik ve müvellit makineler ve 

teferrüatı kapalı zarfla eksiltmeye yonulmuştur. Eksiltme 27 /2/939 

Pazartesi günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif ev

rakile şartnamesi 135 kuruş mukabilinde Levazım Müdürlüğünden 

alınabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Na

fıa Vekaletinden birinci sınıf erlliyeti haiz olduğuna ve bu gibi 

elektrik işlerini muvaffakiyelle yaptığına dair ibraz edecekleri fen 

ehliyet vesikalarile 2028 lira 24 kuruşluk ilk teminat m~kbuz veya 

beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 

yukarda yazılı günde !aat 14 de kadar Daimi Encümene vermeli-

atten soma vcriltce.l< zarflar kabul olunmaz. (602) 

İKDAM 
~tona Şartları_ 

Senel:k 
6 aylık 

3 aylık 

DAHİU HARİCİ 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

Birinci Sahife 
İkinci Salıife 
İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

7 • 8 inci Sahifeler 

400 kuruş 
250 ~uruş 

50 kuruş 
30 kuruş 

Bütün bir sahife veya ya
rını <ahife ilan için İdare i.le 
görüşülür. 

OIKKAT 

Gazetemize ilan vermek b· 
liyenler gerek doğrudan doğ
ruya ıa.zetemiz idar~hanesi

ne veya İlana! şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

f.ahip ve Müdü. ü: Ali Naci KARACAN 
Uınuml ?leşriyatı İdare Eden Yau 
İll•ri Müdilrll: M. R.sım °ÖZGEN 
Basıldıiı Yer; Son Teıııı .. ;.t Baaımm 

En büyük sergi !erde 18 

diploma 48 madalya 

kazanmıştır. 

Böyle güzel dişler yal~ı1 

RADYOLİN 
kullananların dişleriı/İf 

L\..ı:~;.i:li~~~.;::i-....J Dit Tabipleri Diyor1'~ 
Dişlerin ve ağzın ııhiı'U 

sabah, öğle ve akfam her yemekten ıonra d~lerİ 
temizlemekle kabildir. 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden : 
Uçüncü taksit zamanı l/Mart/939 dur. Taksitlerin vaktİJldt 1 

tınlması lüzumu ilin olunur. (956) 

Güzellikler ... 
Dünyada mevc11t 
bütün şeylerdeJ1 

üstündür. 

Onu koruyunuı 

KREM PERTE~ 
Sizin bu yoldaki miiC~ 

·ıı· delenizde kendisirıe 1 

mat edilebilen ~rı 

kuvvetli vasıtadır. 

vapurların haftallk harekst tarifesi 
20 Şubattan 27 Şubata kadar 

Kalkacak vapurlar1n isimleri, kalkıt g!lll 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımıar 

2 d' Karadınl• hattın• - Salı 12 de IAnkara), Perşemlıe l ) 
ı Güneysu), Pazar 16 da (Karaderıi' · 
Galata rıhtımından. J 

Bartın h•ttın• - Çarşamba ~8 de (Antalya), Cum•t1 

18 de (Ülgen). Sirked nhtırnındaO· 
1

, 

İzmit hattın. - Salı 9.30 da (Uğur), Perşembe ve f , 
zar 9.30 da .(Tayyar). Tophane rıl:" 

Mudanya hatt•n• 

Bandırm• h•ttına 

ICerablg• hat-tına 

lmro:a: nettına 

Ayvahtc hattına 

lzmır SGrat hattına 

Merıın hatuna 

Telefonlar : 
Merkez 

Acenteler l 

mından. ı 

- Her gün 9 da (Trak) va:>""' 5jst•"', 
vapurlardan biTi, Cumartesi a)r~ 
13.30 da (Marakaz). Tophane rıhtırıJ 

dan. ~ 
- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma ıı. t5 il 

(Marakaz), ayrm• Çarşambıı 20 o)· 

(Bursa) ve Cumartcı.i 20 d•• ( A,.tıM 
Tophane rıhtımından. ~ 

- Sah 19 da .Bartın), Cuma 19 dıı (il 
sa). Tophane rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Bartın). Tophane rılı11 

mından. (r!i 
- Çarşamba 15 te (Mersin), Cupıor 

15 le (Saadet). Sirkeci rıhtnnındnP· • 
- Pazar 11 de (hmir). Galata rıbtıın1" 

dan. 41 
- Salı 10 da (Anafarta), Cuma ıo 

<Dumlupınar). Sirkeci rıhtıınındaO• 

Denlzbank binası 4249~ 
Karaköy KöprUbaşı 423

1
!o 

Sirkeci Yolcu Salonu 22 

:il 

YENi BiLET SATIŞ GiŞELERi ı.r 
5l''' Muntazam posta seferleri yapan vapurlarımızla ~ ./ 

edecek yolculara bir kolaylık olmak ve izdiham vukııııP şl 
hal kalmamak üzere bilet satış gişeleri arttırılmıştll'· 26

1
•" J. 

1939 Pazartesi gününden itibaren faaliyete baş!ıyacnk .0 tİ p{ 
tış yerlerile buralardan satılacak biletlerin cins ve neva• 
iıda yazılıdır: ,~I 

• İJI J<P 
1. - Karaköydeki acentalıkta: Bütün hatlar ıç 

biletleri. 
2. - Galata rıhtımında Deniz Ticareti binasın• 

•J< f 
bitil' 

. ,. 
şelerdc: Bütün hathır için güverte biletler•· t• ~ ~ 

3. - Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: 1\1°11"
3 g~•'' 

zasile İmroz hattı postaları için kamara ve 1~ 
biletleri. . M'ıl 

4. - Sirkeci yolcu salonundaki gi~elerde: J\1cr<ıP· . ti' 
Bartın hatları için kanına ve güverte bil ~le~~·.~· ~ 

Fotoğraflı gidiş • dönüş ve halk biletleri almak • ·''; ,il'' 
vapurların hareket günlerinden bir gün evvel miiracn• 
ri menfaatleri icabındandır. 


