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Reisiciimhurumuzun Amerika ya 
İntihap kanunu Biz Türkler, Milletler arasında sulhun 

• • • • Revamıdır ki milli hAkimiyeti bukadar kat'i 
bir ıekilde kabul etmiş bir devlette, bu ha
kimiyeti idare ve tedvir eden makine, 1293 
senesinden kalma bir kararname olsun ?I 

ve ıyı geçınmenın 
. ...... 

samımı taraftarıyız 

Yazan : Alımet Ağaoğlu 
8Jıc1 

lor e fl>k &al'ip ve çok aealp hal- ıil husuunda • mantığa ve esaısa 
do) Vardq,: Hayatımız te.!adlaT ile uymaz ve aksak bir vaziyeti mu
ti 11

.dur. Bakarsın burada, pek ile- halaza ettik. lntihapçıların umum 
ııe:•tın;şiz, fakat öteki tarafta da heyeti, kendilerini temsil etıneleri 
Jı· teri kalmışız. Bu tezadlar bizi lazımgelen mebusları doğrudan 
ıç firk.. d · "h • 1 İki .\,. 

1 
utmez, rahatsız eylemez. oğruya ıntı ap etmıyor ar. "ncl 

le~ aruıda fazla rahatsızlık his - derece intihapçılan intihap edi -
~ eden yuvarlanıp gidttiz. yorlar. Memleketi ve milleti tem-

eseta alınız mebus intihabı ka- sil etmeltti lazımgelen mebusları 
buııuııuı Bu kanuna ilave edilmiş ise - bu ili.inci derece intihapçılar 
:addeler vardır ki demokrasinin 

1 
ki adetleri pek mahduttur - intihap 

1 ~ 8011 nıerhalesini ifade eder. illi- ediyorlar. Şöyle ki hakikatte me
l a 01nıak iizere mesela kadın- buslar - umum intihapçıları değil -
lıa;ııı intihaplara iştirakini alınız. bu ikinci derecedeki intihapçıları 
t~>de kadııı intihaba hem iştirak temsil ederler. 
l!', •r, hem de kendisi intihap edilir. Zamanımızda milli hıikimiyeti 
tı:ıil~:sıztar henilz bu derece tekii- elde etmiş olan hiçbir demokrasi
la.r Varmadılar. Yalnız Fransız- de böyle bir usul cari değildir. 

B 0 Y 0 K 
AMERiKA 
MiLLETiNE 

/ .. 
•• TORKLERIN 

SELAMIN I 
YOLLARIM 

de ktıu? Birçok diğer demokrasiler İntihap salahiyetini kadınlara 
İııti~Za! Oralarda kadınlar bala da kadar kayıtsız ve şartsız kabul e -
Ilı P hakkını almak için vuruş- den ve kendisini bu bakımdan fülj 
aktadırlar. olarak ileri sayan bir delnokrasi de 

~ı:akat bizi bu kadar ileriye atmış bu vaziyet hakkiaten şayanı taac
h ıı bu madde biliyor musunuz cüptür. 
l.2~~gi kanuna ililve edilmiştir? (Arkası 3 üncü sayfada) 

Omuzlarında mesuliyet yüklü olan insanlar, hiçbir 
zaman, bugün karşılaştıkları kadar hayati ve o 
nisbette zor va zifeler almıya mecbur olmamışlardır. 

liJı 1•ııesiııde memle:tette ilk in- Ahmet Ağaoğlu 
~batı Yapmak için o zamanki hü- --------------

l'ıl et tarafından idareten çıka • 1 " I " s f • • 
h tııış bir kararname ki bilahare n g 1 1 z e 1 r 1 
·•a edil dil Milli Şefimiz İnönü dün akşam iti e e e adeta kanun ma -
~•tin; kesbeyledi. saat 20.30 da Amerika milletine hi-

•·'.~ kararname bilahare İttihat- d u.. n a k ş a m taben günlerdenberi beklenen me-
'"~ t k d l Ank 26 (A.A.) ,., -ısı· ·cum·· leket içinde ve dışında, verimli ça-di arafuıdan aynen tatbik edil- sajlarını o u u ar. ara, - = -
'·a~e hiHUıı ittihad zamanında ona Mesajı dinlemek üzere, dün ak- bur İsmet İnönü bu akşam saat lışmalarını getirdi. Türk inkıla -
"' "" h fın d d d · T ) ak hından evvel memleketimizin bü -hııt ili bir mahiyet VeTmek veya- Anka raya gı·ııı· şaın, memleketimizin er tara - 20.40 ara yo a ıngı ızce o ar 

Yeııi · kıJ•b da birçok vatandaşlarımız, radyo Amerikan milletine aşağıdaki hı- tün komşulqrile ihtil8fıınız vardı. 
llıeıık b" ın a ın esaslan ile hem- başında büyük aliıka ile beklemeli- tabede bulunmuştur: Bugün bütün komşularımızla ihti-
ııtıı ır hale getirmek kimsenin 

Ula gelmed' te idiler. Birleşik Amerika devletleri va- liıfsız bir haldeyiz. Onlara, rizaya 

Rady oda MESAJ Saraçoğlu Atinada 
merasimle karşılandı 
• 

i yi günde olsun, k ötü günde 
olsun, daima el ele yürüyeceğiz İttihad d ı. İngilterenin Pekin Sefiri iken, Tam saat yirmi buçuğa iki daki- tandaşlarmın yeni bir eseri olan müstenit dostluk muahedeleri ak -

ıh, . evrinden sonra, büyük 
"""11ap d • Ankara Büyük Elçiliğine tayin e- ka kala, Ankara radyosunda, bir cı"han sergı·~. binbir faydanın üs - tettik. Asil ruhlu Birleşilı. Ameri- Atina, 26 (A. A.) - Başvekil İstansyondan otele kadar bü•«-t de evı-ı de onu aynen tatbilı. ,.,.. 

geJnıekted" dilen ve birkaç gündenberi şehri- kadın sesi: tünde olarak, milletleri dostça bir ka devletlerine, coğrafi bakmıdan Metaksas ile Türkiye Hariciye Ve- güzergahta halk, Türkiyeyi ve Yu-
lı 8ıı kararnaır. . tt"ğ" • r mizde bulunan son ekselans Sir •- Sayın dinleyiciler ... Reisi - araya getirmeğe fırsat verdi. Bu Amttilı.a bize uzak olmasına rağ - kili Şükrü Saracoğlu ve refikaları- nanistanı ve onların devlet adam-

ı •ıı '-aı"desi ilme e_nınkıl.vbaze 1 1 ın ı- ·Knatchbull Hugessen dün akşamki cu··mh,,? ıs· met lno'"nu·· Amerikaya hareket, as·ıı oldugu" kadar zaına _ · • d ti - k 1• nı ha.mil olan hususı· tren bugun- '!arını şı"ddetle alkışlamıştır Tez " - ~ men, sanumı os ugım uvvet ı · a-
8.rı •• ın a ımızın esas- ekspresle, refakatinde Lady Hu meseı"larını yapacaklardır. Onun nın a·cı"I ı"htı"yaçlarına da uygun hır' b t 1 · 1 b -ı M"Jl 1 . saat 11 30 da Atinaya gelmiştir hur·· !er oteıın· o··nun·· de de devam dı ~·asında tam bir zıddiyet var- k . . ld _ hald . . . ra ı a arıy e ag ıyız. ı et erın ' · • 

t '- Bııııun böyl 1 d ., et gessen ve erımesı o ugu e ıçın bu akşam neşrıyatıınızı 19.75 iş olmuştlp'. biribirlerile anlaşmaları mümkün- Yunan Başvekili ile Türkiye Ha- ettiğinden Metaksas ve Saracoğlu 
8hiid·1,.. e 0 ınası a ,,ay Ankaraya hareket etmiştir. kısa dalga üstünden ver,eceg-iz. Şim- riclye Vekili istasyonda h""kfun t balk ık k h Jk t ekk Kanaatimce, aergi, Türkiyeyi dür. Sulbün çalışmaları ve nimet- u e ona ç ara a a eş ür 

l2n• t ki d Sefir, hareketinden evvel gazete- di, size programı okuyorum.• azaları Yugoslavya Elçisı· Roman etmı"•lerdır' 
d ""' e e"" iklik · t · d Anıerikaya daha iyi tanıtınak ve !eri, en parlak silah zaferlerinin ' ' - • • 1§a, n-.ıA ~ş ' ıç en .":a e cilere Türkiye - İngiltere arasın- Dedi ve programı okudu. ilı.ı" mı'Jlet arasındaki mevcut dost- t" 1 . d k kı 

1 
d" ya Maslahatgüzarı, bütün sivil ve Misafirini apartımanlarına ka. a ı ullb zıyade şekle aıttı O ne tce erın en ço tur, ymet i ll'. 8 tahat h' · ' da mevcut dostlug"un idamesi vazi- Program: Amerika - Türki'ye askeri rical muhtelif teşekkül' ler dar go··ıur·· erek orada b" ··dd t 

h ~ ı, il•f t• ld • 'b· luk münasebetlerini kuvvetlendir- Milletlttin biribirini tanıyıp tak- .. . '. ır mu e 
•faza 1• a e 

1 0 
ugu gı 1 

mu- fesinin kendisine verilmiş oldu - milli mıı;şları, Rels!cQmhurun me- d" t 
1 

. . . b .. 
1
.. 

1 1 
mumessıllerı ve çok kalabalık bir kaldıktan sonra M~taksas dörunHe 

)etı· -~• ıyordu. Milletin hakimi- ğundan dolayı bahtı'yarlıklarını saı·ı, Mesut Cemilı'n ı"daresın· de mek için güzel bir vesile olacak ve ır e me erı ıçın u un vası a arı, .. . -. 
_ · b 1 d kul! kt b t ıhalk kutlesı tarafından selamlan- ve Saracoğlu, Türk • Yunan ce • lı;,.,. asıııı kabul etmiyordu ve söylemiş ve bunları ilave etmiştir: Tü"rk muz·· igı·· ve Riyaseticümhur bu suretle insaniyetın üyük ide- yoruma an anma a se a e-

·••tıaleyh lnt"b k d aline hizmet edecektir. Türk pav- delim. Omuzlarında mesuliyet yük mışlardır. B~yan Metaksas lle Ba- miyeti komite azasını kabul etmiş. 
na g'" 1 ap anunu a 0 

- -İngilizler ötedenberi Türk - orkestrasının konserlerinden mü- yan Saracoglu'ıı.a buketler veril - tir 
l~"k 

0

~1e Ve çok muh:ıfazakıir bir !eri severler. Hele bugün Atatür- rekkeptL yonları bu tanıtmaya yardmı eder Jü olan insanlar, hiçbir zaman, bu- mi•tir. · 
1 

e tert· d"I · · ı d • d ti - b · d h ·· k 1 tıkl k d h "' llfaJ(I ıp e 1 mıştı. kün yarattığı yeni Türkiye hak- Spiker, programı türkçe okuduk- ve ara ıgı os uga ır şey a a gun arşı aş arı a ar ayati ve 
h ıu olduğu veçbı"Je bu ka İ ı·ıa·vesı"ne muvaffak olursa, bence o nı"sbette zor va·ı"feler almaya uıtııa ·· . - kında ngilterede daha derin bir tan sonra ingilizce tekrar ettL ~ 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

lı . . fı;ore uıtiha "ki d J"d' · 1 . dil elice istih l d"I · b im 1 d ltıııc· P 1 erece 1 ır, sempati mevcuttur. Yakından bil- Arkasından, Amerika marşı ve arzu e en n sa e 1 mış mec ur 0 amış ar ır. 

tilıaııç:ı!eı-ece intihabı ~u~ in- diğim bir şey daha vardır ki o da müteakiben milli marşımız çalın - .ve bu Türk evleri vazifelerini la- Cihan sergisinin memleketim 
••çmek it Yapıyorlar. Bu ıntihaba, Reisicümhur İsmet İnönü'nün İn- dı. Marşlar bitince Milli Şefimizin yıkile görmüş olurlar. için ayrrdığı bugünde, bü_tiin Tür-

haııçı iştir8!.~~ h~'.z olan ~er inli- gilterede pek ziyade takdir edildi- hıtabesini i:rada başlıyan sesi du - Biz, Tiirkler, milletler arasında kiye Amerikayı derin aliika ve sı-
8Ust11 . ebılır. Vakıa bu hu, ğidir. yuldu. Mesajın iradı beş dakika sulhün ve iyi geçinmenin çok sa - cak sempati ile düşünüyor. Yurt-
d SOıı inkılabını iih. b. · • t af tarı Keli k eğ;ş;~ik ız m ım ır Bütün bu hisler dolayısile Tür- sürdü. Cümhurreisimiz fasih bir mımı ar yız. og P8 tına daşlarımın duygularını aksettir-
lıı tilıap ha~aptı. 1293 ka~ununda kiye • İngiltere arasında hiç çözül- ingiliz aksanı ve tok bir sesle söy- en evvel vecandan iltihak ettik. A- diğine emin olarak söylüyorum: 
kaYYet idi. 

111 
baz: ~t~ar ile m.~ - miyecek sıkı dostluk münasebet- Jüyordu. sil ideallere gönül vermiş olan Türk Büyük Amerika milletine, Türki

~•lıib; olma! ~ela, ıntıhapçı mül~ leri temin edilmiştir. Ticari, ilctısa- Mesaj bitince, programın müzik inkılabı, bize, cümhuriyet rejimini ye Cümhuriyeti vatandaşlarının en 
Üe hıiikellef '~u:• muaf!~n ve~g~ di, siyasi bütün münasebetlerin a- partisi kısımları icra edildi. ve insaniyet ve medeniyetin, mem muhabbetli selamlarını yollarını. 
lhatı8 • • unmalı ıdı. Tabırı zami derecede inkişafına ben şah- --------------------------------------
lb ıntıhab11 işti k lfih · · · Uayy ra sa ıyetmı san bütün mevcudiyetimle çalışa-
kılnıışt:n d~rccei servetle meşrut cağım .• 
değişikıil.ı Bız bu noktada mühim Yeni sefir bugün itimatnamesini 
kaldırdık. er yaptık. Bu şartları Reisicümhur İsmet İnônü'ne tak-

İııtihaba . . diın edecektir. 
:Veıı 

8
• ıştırak hakkını muay - • 
•rıne var ı • * 

daş İçi k mış 0 an her vatan - Ex Sir Hugessen meşrutiyetten 
ıı abu} ettik y • k ' 

Vatandaş · egane ayıt, bir sene evvel memleketimizde, 
olnıasıd ın muhterem ve namuslu Hüseyin Hilmi Paşanın 5adrazam
caıı1ı v ır. Fa~at kararnamenin 'lığına tesadüf eden tarihlerde İngil 

. e esaslı ciheti . "k" d 
ceı, ol yanı 1 ı ere- tere Sefareti A t~şesi sıfatile biz -

ması aynen k ld 
Bu SUr 

1 
• . ~ 1

· met etmiş, Tahran elçilığinde bu-
ltoallıil 1 et e hakımıyetin tam ve !unmuş ve nihayet lngiltereniıı Pe
huı et 

0 a~k millette olduğunu ka- kin Büyük Elçiliğini yapmış, İngil
tıı.iyeıı:'~-ı; e beraber - milli haki- terenin kıymetli diolomatlarından 

1 tecellisi olan milli tem- biridir. 

üKDAM 
Senenin en meraklı seyahat, tarih, aşk ve 
zabıta tefrikaları ile mükemmel bir ~ekilde 

çıkmcığa hazırlanıyor. 

Bek 
Londraya 
Gidiyor 
Londra, 26 (A. A.) - Sunday 

Times gazetesinin Va.rşova muhabi

rine göre Beck, Hariciye Nezareti 

tarafından vukubulan davet üze

rine martın nihayetinde veya ni

sanın iptidasında Londrayı resmen 

ziyaret edecektir. 

getirilmiyen va itler 
Yabancılar elinde bulunan şirketlerden htthangi birinin satın 

alınacağını haber almamızla satın alındığını öğrenmemiz arasında 
ı:eçen zaman da kısa oluyor, buna ait bahhler de .•. 

Gazeteler bir iki defa yazıyorlar ve bir gün şirket murahhasla
rının AnkaTaya, oradan Avrupadaki merkezlerine gittiklerini öğre
niyoruz, dönüyorlar, tekrar Ankaraya gidiyorlar, derken satış mu
kavelesi imzalanıyor. 

Bunun yanında sütunlarla yazılar yazılan, münakaşaları aylnr 
siiren, yapılacakları vadedilen ne işler, ne büyük tasavvurlar, hatta 
kararlar vardır ki, yüz üstü kalmış, yahut senelerce ikiae bir tekrn 
edildikleri halde asla sabai tatbika konamamıştır. 

Hele şu htanbııl şehri, her kışın ortasında gelecek yaz için ve 
her yazın odasında gelecek kış için ne vailler ve ne ümitlerle oya
lanmıştır! 

Hususi münasebetlerimizde biJe yaptığunız ''aitleri ve verdiği· 
miz sözleri tutmaya mecburuz. İdare mevkiinde bulunanlar ise hal
ka karşı ya vaitte bulunmamalı, yahut söz verdiler mi, bu sözü 
mutlaka yerine ıretirmelidirler. 

KEMALls r 



SAYFA Z 

Karabük demir, çelik 
fabrikamızın faaliyeti 
Fabrikanın ilk f aaliget dev
resinde 80 yabancı mühendis 

gardım edecektir 

Deniz bank 
kadrosu hazır 

İKDAM 

General Nasbitt 
bu sabah geliyor 

Kimsenin mağduriye- General hükfımetimi
tine mahal hır akı mı- zin misafiri ola ak 

yacağı söyleniyor Perapalasa inecek 
Karabükte kurulmakta olan Çe-1 tertibatı almak ve bilahare fab~i-

lik ve Demir fabrikalarında çalı _ kayı muvaffakiyetle işletmek ıçın Denizbank Umum Müdürü Yu- Hükumetimizin misafiri sıfatile 
d d suf Ziya Erzin tarafından tanzim iki üç gündenberi Ankara'da bu-=cak İngiliz mühendislerinin u - Sümerbanka yar. ım _ır. . 

..- fab ik •-t ve Ankarada İktısat Vekfiletince lunan İngiltere Harbiye Nezareti mum müdürü B. L. F. Korb B. Se. Brasert şirketı r anın ışıe - /. 
tasvip edilen Denizban.ıı: kadrosu - istihbarat şubesi müdür muavini Ch. E. faaliyete başlanması için mesinde üç sene için yardım et -

S
.. _ ...... __ ,_, te aslarda bulun _ meği üzerine almış bulunuyor. Bu nun bugün olmadığı takdirde ya- Tümgeneral Baumon Gerges Nas-
um.,.UG.UA.la m rf d T" k kad ı rın alakadarlara tebliğ edileceği bitt'in bu sabahki ekspresle şehri-m.alt .. 1 . bu husustaki müddet za ın a ur ar aş a-

uz1 ere gde ':ış ~e t rmuzla işbirliği yapmak, bilgi ve anlaşılmaktadır. mize gelmesi beklenmektedir. 
temas arına a aş amış ır. tecrübelı\rimizi orıların ermin.de Yeni kadro, Denizbaukın yeni Gneral Nasbitt. İstanbul_da bu -

B. Korb Brasdrt şirketinin ma - bulundurmak ilk vazüemiz olacak- çalışma prensibine ve Vekaletçe lunduğu müddet zarfında hükCı -
hallı• mu·· duru" .. C. F Hopkinsonla p ı t tahsis edilen yeni bütçesine uygun metin misafiri sıfatile erapa asta 
birlilae İktisat Vekilimiz B. Hüs- ırFabrikanın ilk faaliyet devresin- bir şekle sokulduğundan bazı ser- ikamet edecek ve kendisi yüksek 
nü Çakır ve müteakıben de müs- de Türk elemanlar Brasert şirketi- vislerde değişiklikler olacağı tah - 'hükCımet mehafilimiz tarafından 
teşar B. Halit Nazmi tarafından nin tavsiye edeceği 80 yabancı min edilmektedir. hususi bir itina ile ağırlanacaktır. 
kabul edilmi<tir. f al Ank 'd b -....,. mühendisten yardım görecekler - Salahiyettar zevatın söyledikle- Misa ıT gener ara a u-

B. Korb Ankara Palasta kendi- dir. rine göre yapılması takarrür etmiş lunduğu müddet zarfında devlet 
aile gör~n gazetecilere §unları Başlangıçta teşki!Atın esas mev- olan değişiklikler esnasında hiç erkAnıı~uzla temaslar yapmış, 
söylemiştir: kilerini işgal edecek olan bu mü _ kimsenin mağduriyetine mahal muhtelif askeri müesseselerimizi 

•-Her şeyden evvel, temas et - hendisler yerlerini tedricen Türk verilmemek üzere tedbirler alın - gezmiştir. 

HERGÜN 

İnönünün • 
mesa1ı 

Radyonun düğmesini şiın

di kapadım. Odamın havası, 

hala onun scsile ürperiyor: 
18 milyonun sesile .. 
İsmet İnönü konuşuyor de

mek, bir millet konuşuyor 

demektir. 
Bir zamanlar, Türkiyeyi: İ

pek yaşmaklı, sedef nalınlı 
binbir gece dünya>ı sanan 
Amerikaya, Türkiye, ingilizce 

seslendi! 
Bir milletin ağzile bir mil -

lelin kulağı arasındald, o, 
saatler şaşırtıcı mesafeyi yok 
eden sihirb82 kutuya gururla 
baktım: Bugiinün insanı ol • 
mak gururi!e .. 

Son zamanlarda, her düğ -
! meyi çevirdikçe, kınından 

sıyrılmış kılıç şakutıları ve -
ren radyo, bu gece, suhten 
bahsetti. 

Sullıten bahseden bu er -
kek sesi hepimiz tanrrız: Or • 
dularmı harbin ateşleri için • 
den geçirerek zaferden zafe
re koşturan Büyük Kuman- • 
danın sesidir. 

Yeni dünya, bu gece bir ye-
ni dünyayı dinledi. 

'' 

~ . - , -~ -

Sehir Meseleleri 
,.. . ' . - ., --.· . --~-

Hayat pahalılığı 
Klering anlaşmaları ve haya~ 

pahalılığı meselesi 
Tatbik etmekte olduğumuz ikti-ı kımından {~ydalıdır. Fakla~ Al 

sadi sistemin hayat pahalılığında manya da bıze buna mukabil 
rolü var mı? Hakikaten tetkik e - !arını dünya piyasalarından, 51 

dilecek meseledir. kleringin icap ettirdiği mecburi 
yet yüzünden daha pahalıya sal 
maktadır. 

Hariçten memleketimize mal it
hal etmek mecburıyeti olduğu sı

ralarda hükfunetimiz Türk parası-
nın korunmasını temin maksadile 
mul~.elü memleketlerle klering an
laşmaları yapmak ve bu suretle 
döviz alım satımını ortadan kal -
dırmağı düşünmüş idi. 

Klering sistemi, müsavi şekilde 
ithalat ve ihracat yapabilen mem· 
leketler için döviz alım ve satunı
nı ortadan kaldırmak itibarile çok 
iyi bir usul idi. Fakat hiçbir zaman 
iki memleket arasında tam müte • 
kabil ve mütevazin bir alış veriş 

yapmağa imkanı maddi yoktur ve 
olmamıştır. Çün.kü her memleke -
tin ihtiyacı müsavi ve müvazi gi
demez. Nitekim de gitmiyor. 

iyi 
diğ• 

Diğer taraftan kleringin 
liyemediği memleketlerle 
usulü tatbik etmek mecburiY• 
hasıl oluyor: 

Bu usul takaı; usulüdür. Tak 

tiğim devlet erkA.nınız başta olmak arkadaşlarına terkedecekler ve mıştır. General Nasbitt'in seyahati ev
üzere, Sümerbank Umum Müdürü böylece neticede fabrikanın ekibi- Denizbank Umum Müdürü dün velce yazdığımız gibi beynelmilel 
B. Nurullah Sümer ile arkadaşları ni tamamen Türkler ~kil ede - Pazar olma.sına rağmen makamına olabilecek. h'.ç bir m~sele ile ala
ve tanıştığım diğer bütün alikalı ceklerdir. gelerek bir müddet meşgul olmuş- kadar değıldir. Mumaıleyh burada 
kimseler tarafından bana karşı Karabükte çalışan İngiliz mü _ tur. bulunan ve sefaret ataşemiliter-
gösterilen samimi hüsnü kabulden tehassıslarının son iki sene içinde liği yapan İngiliz zabitlerinin ça-

Milli Şefinin ağzile sulh aş
kını söyliyen bu yeni dünya, 
tarihi zaferlerle dolu olan ye- Halen aramıda klering anlaşma-

usulü malCım olduğu üzere ın 
karşı mal tesellümüdür. Ancak sa 
tıcı malın bedeline karşılık alaca 
mal bulabilmek için (takas pri.rOİ) 
denilen bir miktar daha para alı" 
cıya vermek mecburjyetinde kalı 
yor. Bu takdirde satıcı malın nıali· 
yet fiatine bu takas primini de Hiı· 
ve ederek öylece satmaktadır. JJO 
da yukarıda yazıldığı gibi malların 
kıymetlerini çoğaltmakta ve bin • 
netice hayat pahalılığına meydan 
vermektedir. 

Ayni suretle hariç\en de buraya 
'takas yolile gelen mallara tal<35 

primi bindiğinden yabancı melJl -
leketlere satılan mallar burada 

nek:ıdar mütehassis olduğumu söy- başardıkları eserlerden biri de BELEDiYE lışma tarzlarını teftiş için gelmiş 
!emek isterim. Türk ıarkadıışlarile ~ında te _ bulunmaktadır. ! 

sı bulunan memleketler arasında 

yalnız Almanya matluba en yakın 
Vusul Ziya ORTAÇ !.....------------- bir şekilde bulunuyor. Almanya 

bun unla beraber fazla miktarda 

ni Türk dünyasıdır. 

Karabük demir ve çelik fabrika- mine muvaffak oldukları dostane Halkı temizliğe alıştırmak --~-
ları inşaatı bildiğiniz gibi bitiril - münasebetlerdir. Benİm de b.aşlı - Halkı temizliğe alıştırmak için Haliç Şirketi Bisikletli bir gence tıir 
mek üzeredir. Benim vazifem, bu ca arzum bu samimi havanın fab- Belediye Temizlik İşleri Müdür - B } d kamyon çarptı 
muazzam tesisatın faaliyete geç- rika faaliyete geçtiği zaman da lüğü yeniden esaslı surette faaliye- Ve e e iye Bisikletle Fatihe gitmekte olan 
mesi için lazım olan hazırlayıcı devam etmesidir.> 

AllLIYE 

Bir hakar.et, döğme ve 
tehdit davası 

te geçmiştir. Cemal adında bir genç dün Çem -
Temizlik t-ıeri Müdiirlügu"" bu Beledı·ye vazı"yetı" 1 "< berlitaştan geçerken bu sırada 

POL S maksatla şehrin muhtelif semtle - t et k İ k edecek oradan geçmekte olan 805 numara-

sablkall Mustafa ·ık"ı ÇO- rinde tetkikler yaptırmaktadır. Bu lı kamyonla çarpışmış bisikletten 
tetkikler sona erdikten sonra dai • Haliç şirketinin tamamen Bele-

k! k. "I d d' d · ı · b "nl d düşerek burnundan ağ1Tca surette cu a ıremı as, ır 1 mi encümene bir rapor hazırlana- ıyeye evn mese esı ugu er e 
h il dil ktir yaralanmıştır. Yaralı tedavi için 

Sabıkalılardan Mustafa, Abdul • rak verilecektir. Bu raporda şeh - a e ece · ıl f" k 
Dün cürmü meşhut mahkeme - ş· k t' .. hi bir k sım azası hastaneye kaldır mış şo or ya a-

lalı ve Hamit adında iki çocuğu rin teıni2lik ihtiyaçları için ne gibi ır e ın mu m ı 
sinde bir döğme ve tehdit davasına ka.ndırarak Vakıflar .idaresine ait tedbirler almak lazım geldiği ya _ işin Belediyeye devrini istemekte- lanmıştır. __ _.,,.,,__ __ 
bakılmıştır. Davacı, Aksarayda H vuzl h .

1 
. d _ zılacaktır. dirler. Buna mukabil küçük bir a-

v. kağ a.a 1s sayılı a u ana gı mış, ama çı a11i kil ea · ·d Sı"nema . a ırançeşıne 80 ınö karak kiremitleri çalmış ve sat - Temizlik İşler Müdürlüğü bir ta k_ yet t~ş . en aza, yenı en V8 Sigar 

!makta • döviz temin etmek için bizim kle- bittabi daha pahalıya satı 
ringi köprü yapmaktadır. Şöyle ki dır. 

bizden buğday, tiftik gibi kolaylık-. Filvaki dünyanın bugünkü iJ<lı• 
la müşteri bulan malları parasını sadi şartları içinde bütün bu tal<• 
derhal tediye etmek mecburiyeti yidatı izale etmek kabil değildir· 
olmadığı klering yolile almakta ve Çünki bu, bütün bir ktısadi nizaı!l 
hunları başka memleketlere çok meselesidr. Fakat tatbik edileli 
defa bizden aldığı fiatten daha a - sistemi hayat pahalılığı üzerinde 
şağı fiatlerle sırf döviz temin et - müessir olmıyacak şekillere koY • 
mek kasdile satmaktadır. mak kabil değil midir? Bu nokta 

Filhakika netice itibarile bu şe- hakikaten tetkike değer bir mesele 
kil bizim ihracatımızı artırma ba- teşkil etmektedir. 

... ...... '"""' 4 

KÜÇÜK HABERLER evde oturan Hasan zdede, maz - z b t ğ k b" raftan tetkiklerine devam ederken şırket halınde ıdare etmek taraf- Ömer Yıldız adında bir adam 
d b damdır mıştır. a ıta yap ı ı ısa ır araş- dar dı 1 

Merinos 
müsabakası Davacı Hasan şikayetini şöyle an- t1".°nia"'."" ~ç u arı yla damıkiş _ır. liğe davet eden bazı broşür hazır- Şirket Belediyeye devredildiği kiu~:ıc sinemasına gitmiştir. Öm; * Anado_luhisarında . K~~üksu 

nun da Ardaş ısının e ıra · ı ~- 1 1 kal t Belediye tarafından da halkı temiz 1 r ar. d" balı saat 10 da Gedikpaşada "" 

· Kıremıtlerı satın alan ar an • akd" d · l t· t'l kasrı mevkıınde yenı bır plaı ya · M · koy··•· !attı.: remitler müsadere -edilmiştir. lanmış, şehrin muhtelif yerlerine t. ır e yem vapur ar ge .". ı m~- rin sinemayı seyrederken cam sı - . . • Memleketimızde erınos .,,. 
- Dün gece Gedikpaşada Cami ve kazalara gönderilerek halkın sı ve Halıç vapurları , ışlerının ko- kılmış bir sigara yakarak içmeğe pılmasına karar verilmiş, bu hu - !arı yetiştirmeyi teşvik etmek üze-

sokağında 32 numaralı evde otu - Kaza go"rebı'leceğı' yerlerde asıalcaktır. künden ıslahı cihetine gidilecek - susta hazırlıklara başlanmıştır. re müsabakalar açılması kararlaŞ" 
başlamıştır. Sinemalarda sigara iç- 1 • · h d b ı G"k d 

ran Bayan Saimenin evine misafir Galata rıhtımına yanaşmış bu - Şım' dı'ye kadar bu levhalardan tir. . . . p aı sa asın a u unan o su e- tırılnııştır. 
menin yasak olduğunu kendisine · · • · ı k b O'" gitmiştim. Bir müddet oturduktan Iunan Aksu vapurundan kereste 22 bı"n tane hazırlanmıştır. Bunlar Bu meyanda Beledıye. Halıcın f resının agzı temız enere uraya İlk müsabaka Bursada tertip 
söyliyen sinema müstahdemlerine h • b' d k" .. p.ılm el 

sonra yemek yediğimiz bir sırada tahliye eden Denizbank amelele - daha ziyade lokanta, birahane gi- temizlenmesi işile de alakadar ol- ususı ır e opru ya ası mu- Junmuştur: İki katagoriden ibaf 
evin sofasından gittikçe büyüyen rinden Halil İbrahim adında bir bi eğlence yerlerine talik edilecek- maktadır. Çünkü Halicin bazı yer- kızmış ve aldırmıyarak sigarasını tasavverdir. olan bu müsabakanın birinci kata• 
bir gÜrüıtü işittik. Gürültü ta • amele dün çalışmakta iken ani o- tir. Dünden itibaren yollara ve ilan !erinde pislik o derece teraküm içmekte devam etmiştir. Bunun ü- * Mart başında Montröde bey- gorisinde 120 günlüğe kadar olaıt 
harnmül edilmez bir şekil aldı, larak vinç sapanı şiddetle zavallı kulelerine ayni maksatla hazırla- •etmiştir ki, bunun ilerde vapur· zerine işe müdahale eden polis nelmilel bir radyo konferansı top- kuzulara 655 ve 120 günlükten yu· 
gürültüyü Ardaş yapıyormuş, ayni ameleye çarpmıştır. Ağır su - nan afiş ve levhalar asılmağa baş- laı·ın seyrüseferine mani olacağı memurlarmdan İrfan Ömer Yıldızı la.nacaktır. Bu konferansa meınle - karı kuzulara da keza 655 lira nıü· 
evde otural'l..sevgilisi Anış ile u - rette yaralanan Halil İbrahim der- lanmıştır. bile tahmin edilmektedir. Bunun dışarıya davet ederek sinemada si- ketimizin de iştirakine karar veril- kfı.fat verilecektir. 
zunca bir zaıiıandanberi dargın ol- hal Beyoğlu hastanesine kaldırıl- ·--- için ne kadar pahalıya çıkarsa çık- gara içtiği için kendisine bir lira ıniştir. Bu maksatla seçilen bir he- Bundan başka 525 liralık 8ğıl. 
P.uğu için barışmağa gelmiş, fakat, mıştır. sın temizlenme işinin ilk fırsatta para cezası kestiğini söylemiş yet bugünlerde Montröye hareket 1300 liralık ta sürü mükô.f.atJe.rı 
bu barışma sonunda kavga şeklini DENiZ yapılacağı anlaşılmaktadır. ve parayı tahsil için de bir makbuz edecektir. konulmuştur. 
almıştır. Kavgaya müdahale eden pısının camını kırarak kaçtı. Biz Deniz kazalarına k --ov-- ha21rlamıştır. Ömer bu sefer de *Muhtelif sanayi müesseseleri- Kesim müsabakası 6 Nisan pet· 
Saime Ardaşa gürültü yapkimama- de karakola haber verdik. arşı [ört sarhOŞ para cezasına son derece hiddeti~ le maden ocaklarında mesleki kurs şemb günü Bursada icra olunacak· 
sını rica '€imiş ve demiştir ·: Ardaş ta kendisini şöyle müda- Son zamanlarda vukua gelen ba- İhsan ve Yani adında iki kişi nerek polis . memuruna ha - !ar açılması hakkında hazırlanmış 

•-Bu yaptığın nedir? Evde mi- faa etti: zı deniz kazalarının evvelce batan karette bulunmuştur. Dün dur""- ulan nizamnamenin Devlet ŞCıra- tır. 
dün gece adamakıIJı sarhoş olduk- ....,, · abakalııt 

safir var. Güzelce anlaşın• fakat •- Ben Anüş ile eskidenberi ta- ve şimdi denizin altında görünmi- _ ması ikinci cezada yapılan ömerin sında müzakeresine başlanmıştır. Bilfilıare bu kahil. mils 
tan sonra Beyoğlunda Abanoz so ı kt 

Saimenin söylediği bu sözler sar· nışınm. Bir müddet evvel darıl • yecek bir halde yatan gemi leşle- suçu sabit görüldügu""nden bir ay Nizamnameye göre, kurs açmağa muhtelif yerlerde yapı aca ır. 
kağına giderek 41 numaralı Nasi- -

hoş olan Ardaşı tüsbütün kızdır • mıştık. Dün beni barıştırmak için !erinden dolayı olduğu nazarı dik- hatin evinde çalışan kızları döv _ hapse ve 30 lira para cezasına mah meebur olacak fabrikalar 60 ka -
mış, olacak ki tekrar küfür etmeğe eve davet etmişlerdi Ben de bu • kati celbetmiş bulunduğundan meğe -kalkmışlardır. Zabıtaya yapı kCım edilmiştir. dar olacaktır. Kurslar nizamname müracaatlerine cevap gelmiştir· 

Bu cevaba göre, kalfalar önü • başlamıştır. Bunun üzerine vazi - nun için gitmiştim. Halbuki sofaya bunların tulundukları yerlerde lan ihbar üzerine suçlular yaka _ • __ mer'iyete girdikten üç ay sonra 
yete ben de müdahale etmeğe girer girmez üzerime 10 kişi l;ir- birer şamandıra bulundurmak su- açılacaktır. müzdeki Pazar gününruien itiba • 

!anmışlardır. A k it 
mecbur oldum. Müdahaleme kı • den hücum ettiler. Ellerinden güç retile hali seyirde bulunan gemi- _ n etimizin neticesi ve ren aralarında tesbit edecekleri b 

zan Ardaş cebinden çıkardığı ta· kurtuldum. Hasan elinde bıçak !eri ikaz etmek çaresi düşünül - için ilk teşebbüslere geçmiştir. gelen cevaplardan ka· ECZl\CI kalfalarının program üzerinde nöbet yapacalc· 
bancası ile üzerime atıldL olduğu halde beni evime kadar ta- mektedlr. Alakadarların söylediklerine gö- ı'stı"rahatlerı' !ardır. Bu suretle her hafta p8~at 

Ben de hayatımı kurtarmak için kip etti. Mahkeme bundan sonra Bu maksatla Deniz Ticareti Mü- N! Türk sulıınrıda ve limanlara va- zananları martın 7 nci lı • l l günü bir eczanenin kalfaları ça • 
elleriru! sarıldım..Fakat ellerimden müteaddit şahitleri dinledi dürlilğü İstanbuldan başlıyarak kın yerlerde seyir halindeki gemi- günü ilan edılecekfir '"l !ezane'rrde çalışan kalfa ıırın ı 
kurtularak t.e.bancanın kabzesile Muhakeme bazı şahitlerin dinlen bütün limanlarda bu kabil leşlerin !ere tehlike teşkil edebilecek ma- \1 haftada bir gün istirahat etmeleri j şacaklar, diğerleri izin yapacak • 
şiddetle gözüme vurup sokak ka - mest için Martın 9 una bırakıldı. üzerine birer şamandıra koymak hlyette iki yüz kadar leş vardır. için Sıhhat Vekaletine vaki olan , !ardır. 

mel eğlenebilirdim. dındı. Fakat, hevesle. hırsla, onu Buna sinirlenmiştim: nin evi, diyorum amma, başlıbaşı-ıBenim, bu odada ne işim vardı! 
Dört sayfa sonra: istemiyordum. İçimde. anlatılmaz - Niye korkarım? na bir ev, zannetmeyin. Sapa, dar Ben, böyle gizli evlere girip çıkaJlf 
cFeride, tekrar telefon ettL Evi- bh· bezginlik vardı. Yorgundum, - Korkarsınız. Sevgilinizi gü- bir sokakta, kara tahta bir evin, böyle yerleri arıyan, böyle yerJel'" 

nin adresini yazdım, gideceğim. \kolum kanadım düşüktü. Bu mis- cendirınek istemezsiniz. en üst katı. Tavanarasının biraz den zevk alan hovardalardan de--
On sayfa sonra : kinlikten silkinip kurtulamıyor- Bu söz, kulaklarımda, bir kamçı kabacası. ğildim. Hatta ben, böyle yerlerdell 
.Feride'ye gitmedim. Behice,!dum. Yine, evime, yuvama çekil- gibi şaklamıştı. Feride, bu tavanarası azmanı korkar ,tiksinirdim. 

birteviye beni arıyor. Zeki Mahir- miştim. Kendi kokumun içinde 1- - Bu akşam. geliyorum, dedim. katta, beni, bir kraliçe gibi kabul Peki, niçin burada bulunuyor· 
Sıtkı Tahir, defterlerden birini bnları hatırlıyamıyorum ... Bu ha- h lm F "d h· ı· .. l" d • 

kl . . den kaç gündür, ses sada yok. dim. Başım dinç, içim ra at o am erı e, a a gu uyor u: etti tlum. • 
aldı: yalle~'. h_a~zamın kara.nl.ı arı ~çı~ Sıtkı 'I' h' b' d b' d . lazımgelirdi. Gel gelelim, nereden - Korkmayını'"'I kimsenin ha- Arka bahçeye bakan önü bal· Gözlerimin önüne, Behice, fet 

- Artık konuşmuyorum, bu def- ne gomuluyor ve duşuncelerımı _a ~- ır ~n ıre s~r u.. estiği, yağdığı belli olmıyan bir beri olmaz. Eğleniriz. kortlu odaya girdik. Balkonda, sar- dane, Safinaz geliyordu. Beni, bıl" 
teri okuyunuz. de karartıyorlar... - Ferıde nın evı~e gıttım, dıye toz, yeis, keder tozu, bütün varlı- Adresi bir kağıda yazdım, tele- dunya, sinekcil, karanfil saksıları raya sürükllyen saik, sebep, onlııt· 

Uzattığı defteri aldım, yaprak- cFerdane ile Feride, beni, nere- yazılı sayfaya geldınız mı? ğın'lın üzerine ysğıyordu. fonu kapadım. vardı. Odanın ortasındaki mavi dı. 
lan çeviı:irken, Sıtkı Tahir, elile de ve ~için b_e~liyorlar? N~e bu- -. ~ay~r! Feride_'~e gitmediniz: Feride'nin evlne gidişim, haya - Feride'nin, niyeti, maksadı açık- muşam~a örtülü masanın. üzerin- Onlar':'.' .. simaları . silindi; çalg~ 
ışaret ettı : nu Zekı Mahır e s~rmadı~ · O da 'Behı~~· bırtevıye sızı ~rıyor. Zeki tınıda, bir değişiklik, bir canlılık tı. O, zaten apaçık konuşan bir ka- de, bır ışret sofrası hazırlıgı vardı. bahçe, bulun ışıklarıle yandı. O g 

- Ortalara doğru okuyun. mı buna taraftardı· Behıcede mı Mahır den de kaç gundur, ses sada olsun, diye de değildi. Feride, tele- dındı. Paraya ihtiyacı vardı. Ben- Odanın eşyası, verniği dökük bir ce ... Hep o gece... . 
1 

Defterin orta sayfalarını açtım. buluşacaktık? . . yok. . . . . fonda : den, bu parayı temin edebilirdi. komodinle, üç iskemle, bir masa- Fakat o gece, neden ikide bif~ıı 
Sılkı Tahir, başını uzatarak göz Sayfala~ı çevmyoru:n: . . -. Eğer, ıyı hatırlıy~b.ıl'.yorsam, _ Niçin gelmiyorsunuz? Tenez- Kendini ucuza satmıyordu. Bu· dan ibaretti. Fakat bu fakirlik, sa· canlanıyordu. ~nu~, hafıZ~ıtt· 
attı: . •Behıce: telefon. ett~ !3e.nı. bek- bı~ ıkı sa.yfa dah~. çevıı:ı~~· Ferı- zül mü etmiyorsunuz? nun!a beraber, pahalıya da olsa, delik, 0 kadar temizdi ki, lüks eş- kar_an:ıklarında gomulmesı Jaz 

. liyor. Sesı, bır gelın gıbı tıtrıyor ... de nın evıne gıttıgım gunu bulun. Dl k' d ağır şartlara katlanmıyor düşmü- yalardan fazla insanın yüzüne gü- gelırdı. 
- Iki sayfa sonra... Ut Ut ye ınaye en sonra: • :13e-
İkı. sayfa son#ra, şu satırları oku- • anıyorum... anıyorum... Bir iki sayfa daha çevirdim, ben . . . yordu. Kendi janrında asaleti lüyordu. Feride'ye para verdim· Behice ... O geceyi hortlatan 

B · f · .. • - Yoksa, Behıce'd ~n mi çekını- • . 
d ır say a sonra · de gulmege başladım: • K k d •

1 
be.itle vardı. rakı alacak; meze, yemek hazırlı- hice, idi. 

um: z ki M hir be . la ag" yorsun uz, or u ag arı r. 0 b" b' 
. · 1 f . F d • e a • nı. ısrar ç ırı- - Feride'nin evin.! gittiniz. . . Beni, ısrarla çağırması, bir izzeti yacaktı. nun, gayet ta ıı ır ta- Buna, hakkı var mıydı? 

cZekı Mahır, te e on etti. er a- B h' , · · d buluşaca Demıştı. . la 1 kl"f · 1.•. k . aınıs 
ne ile Feride bekliyorlarmış. ~"Of. B e ıcet~ ev:~ e - Sıtkı Tahir, gülümsedi: Ben: nefis meselesiydi. Beni, Behice'nm vır. 1~a.rd~ aBışı, .. t~. ı __ s1ız ıgı, ~o1 _ Bunu düşünmilyord~, d Yiııaıı· 

. . İ . . gız. en, gı mıyecegım. _ Bu da ayrı bir fasıldır. elinden alacaktı. sevım ı ı ı. u, yuzu gu en, neşe ı başka; içimden, kendımın e il• 
•Ferdane ıle Fende... kısı de, Bir sayfa daha sonra: - Ne münasebet!.. Bunlar beni alakadar etmiyor- ~:.dın, insanın içini açıyor. ve sa- mak istemediğim bir korkıl et 

benim için, güç hatırlanır hayal- cFeride, telefon etti. Evine ça- - 9 - Dediğim zaman, kahkalarla gül- du. Bir 'tek şey düşünüyord'!m: mimi hissini veriyordu. sarsılıyordum: O, gizli bir kuvv ot 
ler ... İkisinin yüzleri, vücutleri, en ğırıyor. Evinin edresini, yazıyo- - Niçin Feride'nin evine gittim? müştü : Behice'den korkmuş olmak; onun O. içki almıya gittiği zaman, o- gibi beni idare ediyor, oynatıY 
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ince çizgilerine, kıvrımlarına ka- rum diye yalan söyledim, aldattım. Feride, hoşuma gitmiyor muydu? - Korkarstnız, Sıtkı Beyefendi, sevgilisi olmak. ' dada yalnız kalmıştım. Balkon ka- muydu? 
dar hafızamda saklı ... Fakat, ben, Neden? Onun evinde, pek mükem- Hayır! Çok hoşuma aiden bir ka - korkarsınız Feride'nin evine gittim. Feride- pısına dayanarak düşünüyordum: (Arka••..,, 



Daladyenin Parlamentoda beyanatı 
~~-=-~~~~~~ 

ÖNOMOZOEKI AYLAR ZARFINDA VAHIM HADİSE
LER KARŞISINDA KALMAKUGIMIZ MOMKONDOR 

-
IŞA~~~~:ı~1 hava !Misafir ingiliz Generali Atatürkün l"JM·,rıwWd 
tiz=~:ınh:~:~:::ed:~ı~: 1 - t a b u t u o" n u" n d e DOKUll1A QA 
sından herkesin hayranlıkla hah - Bir manzara 
settiği memleketi bir arkadaşımız Sağda bir ınai•aı.. /ı dükkanı, 
gidip görmek, hatta orada uzunca General du'' n akşam Ankaradan solda bir tütüncü diıl.dalll. Sağda 
bir müddet yaşamak için can attı bir fütüncü dükkanı, solda bir 
ve buna muvaffak oldu. Onu din - mahallebici dükkiiDL Onu;n y.a • 

leyiııiz: merasimle teşyi edilerek ayrıldı nında bir pastacı, pastacının ya. 
- Orada her şey bir makine in- nında bir kahve. Saga geçiyorum: 

tizamile hareket ediyor, azizim... Ankara, 26 (A.A.) - İngiliz İs - rı c' "'JliZ binbaşısı Aziz olduğu hal- Bir kahve, kahvecinin yanında bir 
Yollarda otomobiller kadar insan- tihbarat Dairesi Müdür Muavini de İstanbula gitmek üzere bu ak- pastacı dükkanı. 
l".' d~ bir silindirin. ~incirleri, zin~ 'General Beament Nesbitt yanında şanı Anadolu ekspresile şehrimiz- Solda bir piyango gişesi, yanın
cırlerın halkaları gıbı sırada, aynı mihmandarları deniz Binbaşısı den ayrılmış ve istasyonda Genel da bir gramofoncu dükkanı, onun 
sür'at v~ mihanikiyet, 3~ kuvvet Aziz ve İngiliz sefareti ataşemili - Kurmaydan Bahattin Kuban, An- yanında bir sucukçu, sucukcunun F' r B k •ı • 1• t b ve emnıyetle hareket e~yor: Yol- teri olduğu halde Etnografya mü- kara Merkez komu•.anı Albay De- yanında bir yemişçi. Yine saga ge-cınszz aşve l l Spangagl anıma Se ep- ları, tramvayları, otobu>lerı, va- zesine giderek Atatürk'ün tabutu mir Ali ve İngiliz sefareti erkanı çiyorum: Bir mahallebiri dükkanı, 

lerfni anlattıktan sonra meclisten itimad aldı ::;!:~~~~u:n::n:v::~'.:~!a~ önünde eğilmiş!:. ta~~~ne~:ı' ~~:1i~~m;::: istanbu- :~~"!:~i~=::~:n;::,' ~irk::::~ 
!'ar; kan bir kadınının temizliği~i, ti - •• lun görülmeğe değer yerlerini ve hallebici dükkaııL 

llıenıo s, 2
6 (A. A.) - Dün parla- mesi liizımgelen iktısadi menfaat-, 'I tizliğini, intizamını hatır atıyor. Ankara, 26 (AA.) - İki günden- müzelerini gezdikten sonra akşa- Sağa bakıyonım: H uı,,fı bir 

•ili h da Fransanın İspanyada tem !erimiz vardır. En küçük köyler hiribirine demir-\ beri şehrimizde bulunmakta olan ma Semplon ekspresile Belgrada renge boyanmış elektn~ .. yazılar! 
Biirıı/ltkındaki müzakereler uzun Daladier, netice olarak şöyle de 

1 
yolile bağlı olduktan başka geniş, İngiliz İstihbarat Dairesi Müdür hareket edecektir. General Bel - Sola bakıyorum: Nerde ise §"pka-

husııs~tür. Söz alan meb'uslar bu miştir: çok geniş asfalt yollarla d.~ bağ - J Muavini General F. Beaument gradda iki gün kalacak ve oradan mm üzerine düşecek koca bir afi-
a tafsilat istemişlerdir. - Fransanın İspanyol işlerin - lanmış. ·.rrenler kadar olobusler ve 1 Nesbitt refakatinde mihmandarla- Londraya dönecektir. şin kağıdı içine oturmUŞ', kaldırı-

ıarı aş~e~ DaJadier, filhakika pa- den ve dünyanın herh.U:gi bir kıs- otomobiller bu yolları dolduruyor. i ımın pisliği üzerinde i'.r nen 
~ esi günü Nazı-dl.ar Meclisinde mında cereyan edecek ışlerden u- ){onforu, emniyeti düşün: Şoseler- yıldızlar? 
h•~llko hükumetinin hukukan ta- ıaklaştırılmasını istemiyorum. Bu . de her beş kilometrede bir benzin Senen., n 'ı Ik b ., s ., k 1 et yarış 1 Solda bir mahallebici, maha.kbi-
;;':"'3Sııu teklif d ğ' . bildir- siyaseti her türlü parti siyaseti ve ve tamir depoları, kaza kulübeleri cinin yanında pastacı, pastacır.ın 
• ı, Ve SÖzler . ekece ınıV"t tazyik haricinde müdafaa edece - var. Sık sık büyük toplantılar ya - yanında yemişci, yemişcinin ya -
"lıriol'a . ını esen ıncen . pıldığını işitiyorsunuz ve birtakım nında kahveci, kahvecinin yanm-

..... SoX:::ben: . ~~ndan sonra söz alan Auriol, rakamlar okuyorsuriuz. Falan şe - 25 kilom~tre mesafede yapılan yarışı 43 da. da lokanta, lokantanın yanın:la b:r 
rol"\ıııı ,, suallere cevap ven- M tini' T hirde falan şef 200 bin kişiye hitap k "k d A k •• ·· d N • K k d mahallcbici dükkanı. Tekrar ;a,,ar. 
d.,_. : "için hayret ediyorsunuz? hükfunetin Franko. - uso ı ı- etmı"ş. Yalan degı""l ... İkı" yu""z bin ki- l a a n aragucun en Url UŞ azan l . B" ah il . -~ıışıır. lafının esaslarına vakıf olup olma- geçıyorum: ır m a ebıci, bir !o-
~ lıaşvltıı bund .. .. dığını ve İngilterenin hükfuneti şinin toplandığını ve nasıl toplanıp Ankara, 26 (A. A.) - Senenin Elmadag~ında yapılan kayak kanta, bir kahveci, bir yemişci, bir 
aJııla d . an sonra sozune de- t yik di t ediğini sormuş ve dağıldığını ben gözlerimle gör • ilk bisiklet yarışı bugün 25 kilo- pastacı, bir Hikerdacı, bir piya,,go 

eın.;§tir k" az e p em d B ik" b" ki . b" mu"satakalarl nefl°C6l6rl0 

• kr b ..._ llu s ı. demiştir ki: üın.. u ı yüz ın şı ır man- metrelik bir mesafe üzerinde ya - gışesi, te ar ir mahallebiri, bir 
larıa .. ene bazı şiddetli fırtına- _ Salı günü bir emrivaki karşı- ' ;,:anın toplanması kadar sade, te - pılmıştır. Saat tam 10 da Akköp - Ankara, 26 (A. A.) _ Bugün El- ınahallebici daha, daima bir m 3 • 

!iııd ınucadele etnıek mecburiye- sında kalmak istemiyoruz. Netice- hükilınetiııin kendisinin İtalyada Jaşsız toplandı, ayni intizamla, ses- rüden hareket eden 16 koşucunun madağında yapılan kayak şam - hallebci dükkanı? 
e ltaı " bı'ldır· il - d d ğıld H' 1. ııı· acağırnıza kaniim. Önü - de Meclis, 261 reye karşı 323 reyle bulunmasını istemedi,ği sız, sa asız 3 ı... u asa... girdiği bu yarış, baştan sona kadar piyoruı.sı müsabakalarından a - lf-

~<leltj aylar zarfında vahim ha- hükilınete itimat etmiştir. miştir. Kardinallerin müzaheretle- - Hülasa, oradan derin bir has- heyecanla geçmiş ve nefae1e An- iman neticeler şunla"dır: Bu kadar çok ınahallebi satılan 
ıqı;~er .. karşısında kalmaklığımız ltalyanlar Fransız g· aze- rine dair radyo ile röporta .. j ya.pıl- retle ve teessürle ayrıldın demek? .. kara Gücünden Nuri Kuş, 43 daki- Yarı mukavemet yarışını, Genç- binaenaleyh yenen yerin neresı 0 1'. 

.....,k - Hayır ... Orada ancak bunları kada birinci, Orhan Suda ikinci lerbirliğinden Nazım Küçüka9'lan dugun· u merak mı edi~un117 ? bı>ı.. llndi.ir. Fransanın Burgos • • ması projesine karşı gosterilen . b k 1 , v-v 

"""- f e C l J 8r1 n paSapOrf farlnl gördüm ve geçlım, aş a mem e- ve Alaettin üçüncü olmuşlardır. kazanmıştır. Merak etmeyin: Düny:ınm en "'-·-<Jet; nezd· d t il ed'lm mü<külat ile Vatikan radyosunun k 1 ·ıt· l k t" · 
""'iter . ın e ems ı e- • • I • . . . . . . et ere gı un ve mem e e ıınıze E d k k Slalom müsabakalarının netice - çirkin, en zcvk•iz, en müstekreh ÇİiııJtu :ih :d'.yorum. Niçin mi? VIZB etmıyor ar aın:ıyaya bildırmek .'.s::dıgı metın- can attım. rzurum a aya leri şunlardır: caddesi olan Beyoğlund:ın geçiyo-
liııd \t\>eJa, ikincikanun nihaye- Faris 26 (A. A.) _ Figaro gaze- lerın İtalyan sansuru tarafından - Memleket hasreti, daüssıla müsabakaları 1 _ Asım Kurt _ gb _ 

2 
da. 3 sa. ruın! ~ .. Cııber· F ' kik d'lmek · t · "loıııe ı. rankist İspanya ile 600 tesi yazıyor: evvelce tet e 1 

.. ıs_enmesı, mı? Erzurum, 26 (A. A.) _ Bugün 2 - Nazım Küçükaslan - gb. -
duıq \relik müşterek bir budu- Romanyaya giderek yeni in ti - Papalık makamının ıstıklalı me. - - Hayır, bütün bu intizam, te • Palandöğen sırtlarında ve l•l kilo- 2 da. 6 sa. 
lsicU: Vardır. Saniyen bizzat Re- hap dolayısile tertip edilen tezahü- selesini ortaya. atmaktadU:. ~umu- mizlik ve disiplin içinde havasız- metrelik mesafede Erzurumgücü 3 - Rasim Akın - gb. - 2 da. 29\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.' 

A. N. KARACA 

~ İsp hur Azana bile cünıhuriyet- rat ve merasime iştirak etmek is- IB.hazanm yenı Papanın ınt?1abm- lıktan boğuluyorum sandım. Hür Gümüşhane, bölgesınin Bayburt sa. demiştir: Türkün kardeş selamını 
hiı,kaç~Yada mücadelenin ancak tiyen Jean Tharaud gibi Fransız da mühim bir r~l oynı!acagı .m~ - ve temiz bava almak için başka kayakçıları ile Erzurum halkevi İniş müsabakasında: getirmeğe geldim. Fakat eöruyo 
Ce•;, afta daha devam edebile- gazetecilerinin pasaportlarını İta!- hakkaktır-. Kardınallerın bu _ıstik- memleketlere ve memleketime a- d 1 ·· ı _ Asım Kurt _ gb. _ 48 sa. rum ki siz de bana Yunaııııı karde< 

6-.e k kayakçıları arasın a yapı an mu- , IUıı 8Jlidir. Salisen, İngiltere_ yan konsoloshansi vize etmemek - lfili müdafaa ve temin etmege az- tıldım. ak k · 2/10. selamını getirmeğe hazır bulunu-ııeı sabakaya 26 kay çı iştira etmış ~o"'. ecek hafta zarfında Fran - tedir. Evvelki gun·· Revue des Deux metmiş bir rahibin intihabı husu- 1 K DAM C 1 2 _ Rasun· Akın - gb. - 59 sa. yordunuz. '~ ta .... __ ve 5- dakika 23 saniyede Erzurum liQı. --...ıoası ihtimali mevcuttur. Mondes muharrirlerinden Rene sunda mutabık kalmış olduklarına b ' · 1/10. ı Atın· aya bır· ecnebınnı, yabanrı •Yet 1s gücünden Sabahattin Ayan ırın-
Paııyada müdafaa edil- Pinon'a yapılan tebliğatta İtalyan şüphe yoktur. ı· "h k ci, 52 dakika 30 saniyede Hal.ke _ 3 _ Ali - gb. - ı da. 30 saniye. bir memleketi ziyaretı gibı gelmi-

ntı ap aOUOU vinden İhsan Şafak ikinci, 53 daki- yorum. Buraya bu memleketın bir 

.Q__anonun 
~oval 
~yahati 

"ıo•::"a, 26 (A. A.) - Kont Ci
to~sltj• '. Ba§11ekıı General Sklad
tiye ..,/i ziyareti esnasında Hari
'laıeııt~kili Beck ile İtalya Sefiri 
~ ı::ı1 ° 1'e Polonyanın Roma Se
~dır. Ugoszo11ski hazır bulunmuş-
ı. ltoııt c· 
""au.rie ~ano, · Başvekile, 
~or<loıı a il.z~e nişanının 

ltaıy llnu vermiştir. 
~evat ~n nazırı, refakatinde ayni 
ll<ın. ~lunduğu halde bundan 
>arı E<l areşaJ Smigly Rydz'i zi -
harp sal':rek mumaileyhe İtalyan 
)atıııı ıbıni vermiştir. Mülakat 

" saat sürnıüşt .. 
'\Otıt c· ur. 

tlyaret ıano bundan sonra Beck'i 
la.at bir etlnJş ve b.u mülakat iki 

A.ıtşaıııÇeYrek devam etmiştir. 
ler;tıi k b Cıano, İtalyan gazeteci
lıeclt t a Ul etmiş ve saat 20,30 da 
t._ arafı 
"<ilde ndan Hariciye Nezare-
b §erer 
~it bil! ıne verilen ziyafette 
Ziyafet unmuştur. 

•tı e<1Urn. esnasında nutuklar te -
lıaı ıştir. 
ı. Yanlar Varşova mUza-11ere16 . 

rınden pek Umitli 
ıı_ görunmuyor 

b '"'Ilı•. 26 (A. 
''Oı:tı. _ B . A.) - Polonyyıın 
:§ınasınd eri.in mihverine yakın -
1talit <1·an bahaedn GiornaJe 
» ıyor iti· 
<>er Ut· · 

lıiiııiyet 1 
taraftan gösterilen nüs- ! 

"' e ra'--·~çıultlere s•uen. bu yakınlaşma,] 
ltoıı0rtıi1t . Uğramaktadır Jünkü, J 

ıeıı.,,.,l ' ıdolojik ve nihayet ırkl' 
h "erden d ı 
•ıı g olayı düşman olan 1 

bilir,<i:urııaı-, gerek memleket da-j 
le ı. , gerek hariçte bu t .. 
lı o.ar ı eınayu-
%lar1~ ınücadele etmektedir.' 

fıızlal'ı.n arasına. Polnnyadaki nü
la~ İn~ kuvvetlendirmeı?e çalı . 
h V• İ tere 1'e Fı-ansanın Alman-
ı. < ta] ' 
'<l'i teşeb ~.•Ya .karşı ievcih ettik -
le salgını buslerı yeni bir müdahe
~trıerllta ıle teşvik eden Birleşik 
l'iı. <ievletlerinl de koyabili-

-- PEK YAKINDA 

ÜSANONI 
ı......................... 

HAY ATO 
En değerli t1>rihi tefrika muhnıririmiz Kemalettin Şükrü, 

Musa'nın hayatından sonra, pek yakında, İsa'nın meraklı ve 

heyecanlı hayatını tarihi hakikatleri ıı:öz önünden ayınnıyan 

bir roman lisanile anlatacaktır. 

MARTTAN iTiBAREN J 
Arkadaşımız Ali Naci Kara

can'ın Arjantine ait birçok re
simler, müşahedeler. intiba
lar ve tetkiklerle dolu olan 
ve bize uzak, yabancı bir ale • 
min bayatını anlatan bu seya
hatnamesi - bilahare kilap ha
linde çıkmak üzere - 1 Marttan 
itibaren ·İKDMh da neşrolu· 

ASPASYANIN MACERALARI 
T~rihln en meshur alUfteslnln çapkınlıkları 

Yazan ~ Rasim Ozgen 

Emine Sultanın Sarayında 
BİR HIRSIZ 

•N azendenin Se(giizeştia adh romanın muharriri M. 
İhsan tarafından yazılan bu çok heyecanlı romanı 1 Marttan 

itibaren •İKDAM• da takip edeceksiniz. 

(Baş tarafı 1 ıncı .<ayfada) ka 28 aniyede Erzurumgücünden Sa racon ıu Atı. nada vatandaşı gibi ve bızzat kendi 
Biliyorum, her meselede olduğu Yusuf Okay üçüncü gelmişlerdir. !:I memlektime gelir gıbı gelıyorum. 

gibi burada da cevap çoktan ha - Ayrıca otuz kişilik bir askeri ta- (Bel§ tarafı 1 inci sayfada) Şurasıııı kaydediniz ki, dostluğu -
zırdır: kını da Abdurrahman Gazi sırtla- Cemiyet Reisi Filandros, Tür - muz o kadar sıkıdu· ki, iyi gün ol-

•Biz bize benzeriz! Başka yer- rında kayak tecübeleri yapmılar- &iye Hariciye Vekilini se!amlamış, sun, kötü gün olsun, kafülerım iz 
}erde her olanı kabul etmek mec - dır. Vunanlıların kendisini nasıl derin bir arada çarparak ve istıkbali 
buriyetinde değiliz ya!• Haftaya Kop dağında Erzurum bir heyecanla karşıladıklarını ve müşterek olarak görmek suTetile 

Bu hazır cevabı hrlatmağa hazır kayakçılarile Bayburt kayakçılım Türkiye ile Yunanistan arasındaki ~lele yürüyeceğiz. Ve böyle zor -
olanlar hiç olmazsa kendileri ken-ı arasında ikinci bir müsabaka daha lın'anevi münasebetleri tebarüz et- luklarla da karşılaşsak, tesal'.lüdÜ
dilerine ina::saydılar. Onlar da iti- yapılacak ve birinci gelene bir ku- tirmiştir. müz daima o zorluklara galebe ça-
ra! ederler ki ·hakimiyeti milliye•, pa hediye edilecektir. Saracoğlu verdiği cevapta şöyle lacaktır. 
•parlmanteriı:m• demokrasi vesaire 
'Vesaire gibi müessese)er, bizim 

fırında pişmiş veyahul tarl~da ye- ~ . , .. ~. -~"'""-
tişm.iş mahsuller değildir. Bunla - ·• 
rm hepsini biz ba§kalarından al-
mışız ve almakta berdevamız. 

Neden baloya entari ile giden 
•!eyahul suareye şalvarla giden 
Türk'ü mazur görerek: 
•- Biz bize benzeriz• demiyoruz 

ve derhal surat asarak hiddetleniyo 
ruı: da yüksek müesseselere ve te-• . . 
likkilere gelince hemen: Bız bize 
benz.emeğe başlıyoruz? 

Garibi şudur ki bu intihap ka -
nunu de.o.ilen kannn bile değildir. 
Yukarıda da kaydettiğim gibi, 1293 
senesinde çıkarılmış bir kararna
medir. 

Reva mıdır ki milli hAkimiyetl 
bu kadar kat'i bir şekilde kabul et
miş bir devlette, bu htık.imlyeti ida
ro ve tedvir eden maltine 1293 se
nesinden kalına bir kararname ol
sun?! 

Hiç şüphe etmiyoruz ki toplana· 
cnk yeni meclisin ilk işi bu köhne ! 
ve yıpramvış makinenin yerin\l t•· 
ze ve altı okla daha hemahenk ola· 
rak bir alet koymak olacaktır. 

------<>-----
Buzlar üzerinde yUzen 

670 fok avcısı 
Baku, 26 (A. A.) - Üç Sovyet 

vapuru ile dört tayyare seyyar buz 
kitleleri üzerinde denize sürükle
nen 670 fok avcısını aramaktadır. 

Alman takımı Yugoslav milli 
takımına 3. 2 galip geldi 

Berlin, 26 (A. A.) - Olimpiyad 
stadında 70.000 den fazla bir seyir
ci kütlesi önünde .Yugoslavya milli 
futbol takımı ile karşılaşan Alınan 
milli takımı 3 - 2 galip gelmiştir.

1 Bu karşılaşmanın birinci haftay -

mında Yugoslavların.. : - ı. ga~p ı 
vaziyette olmaları buyuk hır ala
ka ve hayret uyandırmıstır 

' ' . 

HAN G I TARAFA? 



SAYFA« 

AŞK iHTİY ACI 
Nakleden: Faik BE~ÇMEN 

Gramofonun çaldığı kı\'tak ve 1 kocamla aramda öyle bir çukur var 
hulyalı bir tangonun ahenktar n3~· dı ki, ne o, ne de ben bunu doldur
melerine ayak uydurarak çılgınca mıya, dolduracak şeyleri o.ramıya 

bir sevinç ve saadet içinde dönen teşebbüs etmedik. 
ı;ençlerin bu eğlencesini benimsl- Elli sene, elli sene müddetle bir 
yemediğim için onları terasta ken- evin içinde blriblrimizden uzak ya. 
Ji hallerine bırakarak içeri çekil· şadık. . . Bir defa bile hislerimiz, 
djm, kalplerimiz birleşmeden nasıl ge-
Akşamın yavaş yavaş çöken ala- çlrdik yarabbi bu elli seneyi? .• 

ca karanlığı hüznümü büsbütün 
arttırmış olacak ki, içimde garip bir 
arzu, odama çekilmek ve orada bi· 
raz kendi kendimi düşünmek iliti· 
yacını duydum. 

Elli sene evvel, muamması beni 
hem ürküten, hem de heyecana 
düşüren gelin odama ilk adımım• 
attığım zaman duyduklarımla, bu
gün ve şu andaki duyduklarım ne 
kadar başka .. ve ne kadar hüzünlu 
ve hüsranlı! .. 

Elli sene; dile bile kolay gelml· 
yor ... On yedi yaşımın verdiği bü
tün güzellik, tazelik içinde büsbü· 
tün ihtişamlı görünen ben, ince 
belli, bir zambak kadar soluk v~ 
nazik tenli bir kızdan. Fuat te yir
mi dört ya~ında, uzun boylu, yakı
şıklı, esmer yanık yüzlü bir topçu 
zabiti idi. Vakur ve halavetli hali, 
çekingen hareketleri çok hoşuma 
gitmiş, hele hulyalı gözlerinin hü
zünlü bakışları büsbütün içime iş· 
!emişti. 

Mahcup mu? beceriksiz mi? mağ

rur mu? lakayt mı, idi, işte bu, h iç 
bir zaman anlıyamadığım, çözeme
diğim bir esrar olarak kaldı. Acemi 
ve beceriksiz kalbim umduğu iht!
ras dolu heyecanı beyhude yere a
radı, durdu ve o andan itibaren 
mazbut, temiz ve fakat içinde her 
kadın ruhunun aradığı aşk filizi U· 

yanmıyan bir aile hayatı başladı ... 
Evvela kızımı, onu müteakip oğlu· 
mu dünyaya getirdim; ondan son
ra da ikincisini bir kuşpa!azından 
kaybettim. Müşterek hayatımızın 
ne sevinci ve ne de acısı donuk ha· 
yatımızı aydınlatamadı . Kocam, 
gözlerinde barındırdığı esran ver
meksizin 1914 te cepheye gitti ... 
Heyhat! daima ve daima hassas I'U· 

hum üzerinde sivri ucu kalbimi bir 
ok gibi delen istifham işareti takıl
dı, kaldı. 

Bu hayatın ilk heş senesi çok sev. 
diğim kocamın gözlerinde arzula
dığım ateşi gözlemek, aradığımı 

bulacağımı ümit etmekle geçti. O
nu müteakip on senesi şüphe, diğer 
bir on senesi de isyan ve ümitsiz
likle dolu olarak atladıktan sonra 
geri kalan senelerimi tevekkül ve 
kadere boyun eğmiye bağladım ki, 
o da yaş ve zaman ile çok aramak
sızın kendi kendine geldi. 

Torunlarımızın, yakın akraba ve 
dostların israri1e bugün evlenme
mizin ellinci senesini tes'it ediyo· 
ruz. Herkesin mes'ut telakki ettiği 

bu günü ne acılarla idrak ettiğimi 
yalnız ben biliyorum... Sabahki 
toplantıda bizi gençlere nümunei 
imtisal olarak gösterdikleri, hepsi· 

ne, bize nasip olan saadeti, bahti· 
yarlığı temenni ettikleri zaman göz 
pınarlarıma biriken yaşlan göster· 
memek, akıtmamak için ne kadar 
çırpındım! .. Gün, akşama kadar b~
na azap oldu •.. Artık dayanama-
dım ... Elli senedir duyduğum lztı
rabı, elemi, hiç olmazsa bir kağıda 
dökmek için biraz hafifletti ... 

Heyhat!" erkekler, yalnız kalp, 
his, şefkat ile yaşıyan biz kadınla
rın, saadet ufkumuzun biraz daha 
parlaması için -yalan da olsa- aşka 
da ihtiyacımız olduğunu ne zaman 
idrak edecekler? .. Ne zaman, kadı
nın sadece evmi derlemek, topla
mak, yemeğini pişirmek, ~ocuğunu 
büyütmek için dünyaya gelmem•~. 
evlenmiş insan olmadığını, onun da 
tabiatın verimi olan her güzel şey· 
den nasibi olduğunu an!ıyacak 

!ar? .. Yarısı değil, fakat hepsinin 
bu noktayı anladıkları gün ancak 
izdivaç her çift için. boyuna takı· 
lan bir zincir değil, başa konulan 
bir taç olacaktır. 

................................................ 
. Kalem, durmadan çıtır çıtır mor 
renkli kağıt üzerinde kaYJp gidi· 
yordu. Hayat hanım, ayni zamanda 

hem uzak, hem yakın bulduğu bu 
maziyi tahattura kendinı o kadar 
çok kapıp koyuvermişti ki, etrafın· 
da olup bitenleri sezemiyordu. An· 
sızın, önüne eğilmiş başı, öyle sı· 

cak ve şiddetli bir kucaklamaya 
maruz kaldı ki, az kalsın nefesi ke· 
siliyordu. Her halde dakikalardan 
beri omuzundan yazdığı satırları 

okumuş olan kocası General Fuat. 
bir yandan Hayat hanımın başını, 
alnını, saçlarını öpmekte, okşa

makta devam ediyor, bir yandan 

da müşfik ve mahcup bir sesle: 

1 
- Affet beni karıcığım, affet Ha

yatı diye mırıld onıyordu. ... 
Kırılan gençliğinin gayri kabili 

tamir bütün safahatını bir anda göz 

önünden tekrar geçiren Hayat Ha-
mm, usulçacık kocasını itti ve he· 
pimiz için teessür, teessüf ve tat-
min edilmemiş hislerin ifadesi o-

Salon hayatı icabı olarak başıma 
gelen ve hiç bir zaman hududu aş
mıyan bir iki flört, beklemekten u
sanan zavallı kalbimdeki boşlugıı 

dolduramadL Kalbimde uyuyan i. 
fade edilmemiş terütaze hisleri U· 

yandıracak bir kuvvetin karşıma 
çıkıp beni altüst edeceğini de bir 
zamanlar düşündüm. Fakat veril
miş sadakam varmış, Allah beni 
böyle musibete uğratacak tPhlike
!er le hiç bir zaman karşılaştırma· 

. lan şu kelimeler ağzından dökül-

dı. 

Aşk yıldızının semtime uğramı· 
yacağ".nı iyice anladığım gün, kal
bimde bir sızı ile içimde birşeyin 
öldüğünü, kırıldığını duydum ve 
evlenmemiş ihtiyar kızlara o anda 
gıpta ettim ... Hiç olmazsa onlar ev
lenip te aradıklarını bulamaınak
tansa hiç evlenmemekle ümitlenni 
kaybetmemişler, benim çektiğim 
cehennem dolu hayatı tatmamışlar. 
dı. 

dil: 
- Çok geç kaldın Fuat! .. 
Terasadaki gençlerin neşesi çı\. 

gınlık derecesini bulmuş, her biri-
nin parlattığı kahkahada saadet 
ve aşk ümitleri çınlıyordu .•• . 

Rumlar:n dünkü çaylı dansı 
Şehrimide bulunan Rum cemaa-

ti dün Perabalas otelinde Rum 
kimsesi ve fukaraları menfaatine 
olmak üere bir tedansan tertip et-
ınlştlr. 

Çayda İstanbulun tanınmış Rum 
ailelerinden yüz elliye yakın da -
vetli bulunmuştur. 
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lrkçılarla Alimler arasında devam Şarlonun keşfettiği yıld 
etlip giden tir münakaşa 

Biz, bir Fransız ilim adamının, son günlerde 
yazdığı yazıyı aşağıya naklettik 

(Baş tarafı dünkü savımızda) 

4 - Mukayese sanatı 
Anlatılamıyacak kadar karışık 

olan bu beşer halitası içinde, saf 
bir ırkı meydana çıkarmaya imkan 
var mıdır? 

Bu imkansızlık karşısında, dü
şüne düşüne yapılabilecek ilk şey 
olmak üzere, fizik evsafta benzer
lik arzedeıtlerin uzuvlarını biribir· 
!erile nazari olarak mukayese et -
mek hatıra geldi. 

Biz, bu bahiste, bunu izah edece
ğiz. 

Deri 
Uzun zamanlar, deri, bütün tas· 

niflerin esası addedildL Bu asasa 
göre, beyazlar, siyahlar, sartlar 
vardı; fakat bunların her birinde 
de birtakım ayrı kısımlara yer ve-

katı içinde gizlenmiştir; üçüncü 
vasıf ta, üst göz kapağı, kirpikleri 
gizliyecek kadar aşağıya uzanır. 

Diğer ırklarda, göz benekli, uf
kidir. Göz bebeklermin renkleri, 
o kadar biribirinden farklıdır ki, 
bunlardan ırk hakkında, tir vasıf 
çıkarmaya imkan yoktur. Açık 

gözlere, yalnız Avrupanın şimalin
de tesadüf olunduğu hakkıııdaki 

kanaat te yanlıştır. Çünkü böyie 
gözler, tam merkezi Asya halkında 
bile görülmektedir. 

Eurun 
Burunlar, az veya çok tümsekli, 

düz, mukaar, muhaddep, uzun, kı· 
sa olabilirler. Burunların uçları, 

müdevver yahut yassı, alt taraf -
!arı çıkıntılı yahut ufki, burun de
likleri geniş veya dar bulunurlar. 
Bunlarda da, gözle bir mukayese 
.yapmak güçtür. 

[!udaklar ve kulaklar 
Bilgisiz kimseler, kalın dudak -

Paulette Goddarrl1n talii meş 
komiği terkettikten sonra parl 

1 
!arın yalnız zencilerde bulunduğu
na zahiptirler. Bu, kısmen doğru -

1 dur. Kulaklar d~, şekil ve büyük-, 
lük bakımından birçok değ~iklik 

rilcli. Mesela: Beyazlar içinde, In- ı 
gilizler gibi •solgun• !ar, İtalyan
lar gibi •esmer> ler bulunuyordu. 
Siyahlar, Sudanlıdan Avustralya· 
lıya kadar derece derece farklı ka
bul ediliyordu. Sarılarda da, Çinli· 
ler csoluk., Cenubi Amerika yerli· 
!eri koyu addediliyordu. 

Eski ırkçılar, bilhassa, ekser 
yeni doğan çocuklarda, ilk aylar • 
da husule gelen ve zamanla kay
bolan bir lekeye büyük ehemmi -
yet veriyorlardı. Bu leke, çocuk -
lann, ekseriyetle, sırtlarının al -
tında bulunur. Lekenin rengi, Ja
ponlarda mavimsi, Çinlilerde ar -
duaz renginde, Afrikalılarda ve 
Eskimolarda siyahımsı, Amerika 
yerlilerinde yeşilimsi, Avrupalı -
!arda sulu mavidir. 

!er arzederler. Bilhassa, Afrikalt
ların kulakları en küçük bulun • 
maktadır. Bunlara gözle bakarak. 
aralarında bir benzerlik bulmağa 
imkan yoktur. 

Meme!er 
Zenci kadınların memeleri, mah 

rutidir; Avrupalı kadınların me . 
me!eri yarım küre, Mogolların ise 
küre tepesi şeklindedir. 

Saçlar ve kıllar 

Bu da, dUnyaru.n her tara!ında 

,ı# 
PAULETTE GODDARD artık meşhur bir yıldızdır ve onun glizel resimlerinden Amerika mecO'ıJ 

böyle reklam halinde de istüadeyl fırsat biliyorlar. f' 
Eddie Cantor'un cArene Kralı• j lerini kıran bu büyük komik, bil- ca bir zafir, heryerde göril

0:,dl' 
filminde figüranlarla birlikte güzel hassa Paulette'e tesadüften sonra Fakat hiç konuşmuyordu. O 0 ( 

bacaklarını gösteren bu sarışın, ta- bütün öbür kadınları büsbütün ih- hiç konuşmuyordu ki, 3.şık,1111 ~· 
· .. !" k b. .. H ı· l mal etti. virdiği sessiz filmlerden bile ze, grı goz u ızın ır gun o ıvu • . di 

t · b' k dı t· · ı Bu vak'a 1933 te cereyan etti ve sessız . <ıf a esrarengız ır a n ıpı o up K d . "d" yaııl "ır 
çıkacağını kimse ümit etmezdi. biribirlerine tesadüften sonra meş· onuşan, aıma o ı .. '· 

8 9 
I". 

, hur komikle genç kadın artık hiç lo ..• O anlatıyor, o munak ş ıl 
Paulette Coddard, Long Islang ta 1 ld 1 , p 1 Godd d yor 0 hüküm veriyor ve ıstil< ~ı 

küçük bir pazar şehrinde doğdu. O ~yr'. mdazşo lu' aı. alu etfilmt~ 1 . adr ne ~laca"ını o tahmin ediYo ~ 
1 · . p !' L' 'd' 14 ısmı e ar onuna ıp, erın e " şJıl' 

zaman ar ısmı ~~.'.ne evy ı ı. rol verip terkettiği öbür genç ka· CJ:~nç kadına: cŞöyl~ yapıı~ıJ, 111 

yaşlarında bu kuçuk kız domates dınların isimlerinin arasına karış· boyle olacaksın, şu filmde 
1 

df 
"'" !~hana tarlalarını terkederek tı filmde şu rolü oynıyacaksıtı·' ıı 

. . le~ 
New-York'a geldi ve Rio Rita'da Artık onların su şehrinin şık ıo. ye, hep o olacak, bıtecek şeY ,111'' 
<lan; etmeğe başladı. kanta masalarında karşı karşıya tika?'et veriyord~ .7a~~e~_ıe ;;,ııı~ 
Denildiğine göre Paulette Chi· çıkmış, yahut plajın güneşi altında, 1 dı~lıyo_r ve ne duşunduğu 

cago'da milyoner bir odun tüccarı veya yatlarının güvertelerinde yan ledılemıyordu. seO~ 
ile evlendi. Fakat pek çabuk bu •· yana çıkmış fotoğrafları görünü- Film bitti ve bu narin, ra~ ıl 
damdan boşandı. Güzel Paulette yordu. Bera Avenue stüdyolarının jgibi vücutlü,. mües~ir ~~ ~~e ıl: 

esrarı içinde aylarca ve aylarca kadını o yetım elbısesı ıç ıJ1,J 
çok haris bir kadındı. ı J1I ~ 

cModern Zamanlar'ı. çevirdiler. kışladı ar. Fakat Paulette rt ı 
Holivut'a geldi. Orada Şarlo'nun 

onu keşfettiği ıamana kadar mü-
Gazeteciler sokaklarda, sinema ka- fakiyetten sonra gelen iJtifatl

9 Çii~ 
pılarında ve Paulette'in gelip, m.a· acaip mülakatları tadamad1

· ıJl O' 

hirr. birşey yaptığı söylenemez. sum çocuk tavırlarile dondurması· kü Şarlo ile beraber dünY~~rııilıJ. 
Bir Avrupa seyahatinden dönü- nı yediği dükkanlarda peşlerini bı- hür ucuna Aksayi Şarka ~ı ıeoo' 

ıünde, Budapeştede Cote·d' Azur

da yıldız olmak heveslisi birçok 

raJ..mamıya başladılar. Kız güneş· İşte o zaman evlendikleri .. soY ı' 
ten yanmış, pudrasız, alhksız, sür· Filvaki kaybolmuş bir l<oyd;~siJll' 
mesiz, yüzü sıhhatli gülüşlerle par- tın kaptanının icra ettiği ~e evıe~· 

genç kıza ehemmiyet vermiyerek !ıyan gözlerile her hangi bir şekil· le evlendiler. Bu sessiz bır 8ğıPıJI 
geçen ve onların ümitlerini, hayal- de giyinmiş, bazan başında bir ye- nıe oldu. Pauletle'in parııı 

1.a::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;; şil hasır şapka, hazan omuzunda bir nişan halkası bile yoklU-
hermin bir kap, parmağında kasko- (SonıJ y-1' 

Yukarıdaki insan nsml, Nean..:ecal tıenilen ve bulunan bekayadan 
vücude getirilmiş olan ilk insan /3Ümunesid ir. İddiaya göre, bu in
san, yüz bin sene evvel yaşDmıştır. Boyu küçük, kafası iri, çenesiz, 
bumu, çok ima ve geniştir. Yüzüııdeki alet, bir canlı adamın, ke • 
miklerinin tam ölçüsünü alabiliyor. 

Bugün ise, alimler, renk mesele-! yaşıyan insanları tesnif etmiye ka-

tiğımiz şekilde, uzuvların hususi· 
yellerini tayine çalışmışlardır. Bu 
gayretin, şüphesiz büyük faydası 
v::rdır. Bu şekilde, pek bariz vasıf· KÜÇÜK SİNEMA HABERLE~ 

vıv!JP' 
Warner Boxter, G. Edward 'Jouvet, Michel Siman ve 

Bromberg ve Alice Fay, Gregory Romance olacaktır. 
Ratoff'un idaresi altında cBrook· * ı,odgr 
lyn'in kansa isimli bir film çevir· Viviane Romance ve JoJın , v' 
meğe başlamıştırlar. Vak'a Çinde un birlikte çevirmekte oıduY.l9r tıf1I 
geçmektedir. MalCımdur iti Grego· tstanbulda eski haı em bnY

9 
bil' 

Arkamda bıraktığım elli senelik 
maziyi şöyle gözden geçirdiğim şu 
dakikada insan denilen bizlerin, 
bazan ne tahammül edilmez azap 
ve işkencelere maruz kaldığını ve 
bu arada benim de gözümü kaplı. 
yan sisi yarmak, aydınlığa, ferahlı
ğa ulaşmak için kıymetlerini ölç
meksizin neler feda etmek budala
lığına düştüğümü düşünüyorum 
da aklım duruyor ... Halbuki, bun. 
ca ferag•t ve fedakarlıkları önle
mek ve bertaraf etmek için guru· 
:rumdan bir nebzeciğini çiğniyerek 
bütün is" ?diklerime kavuşabilir
dim ... Zvet meşru olan kocamdan 
yine meşru saydığım hakkımı ara
m<.:<, oc1u ikaz etmek vazifemdi 
Yap~mddım bunu ... Yahut ta tec
rübe ettim, beceremedim... Hatı. 

ralarım biraz bulanık._. Velhasıl 

Güneş 

6 40 SUBAT Güaoş 
12 46 

• sini henüz halledememişlerdir; fa- fi değildir. Çünkü. kıllı, kılsız, kı-

' h insanları sınıflara ayırmaya im
kan varsa da, bütün beşeriyeti bu 
sınıflara taksim etmek kabil de
ğildir; çünkü, göz renklerinde, 
saçların az veya çok kıvırcık ol • 
malarında, derinin az veya çok 
renkli oluşunda o kadar çok fark 
vardır ki, bu müşkülat tasnifi çok 
güçleştirir. 

•lfll' ry Ratoff, evvelce sinema aktörü gösteren cBeyaz esire• fı ·ııııil'' 
idi. Sonra birdenbire •sıl istidadı- miştir. Pek yakında gösterı O iti e Üfle 
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kat bir neticeye varabilmek için vırcık saçlı insanları biribirile mu
büyük bir faaliyet göstermekte • kayeseden bir netice elde edile -
dirler. mez. Amerika yerlileri sakalsız ve 

Gözlrr 
Asya akvamının birçokları, 

Mogol gözlüdür. Bunun üç vasfı 
y 

bıyıksız oldukları halde Japonya
nın şimalindeki adalarda sakin o -
lan Ainular gibi beyaz ırka men • 
sup insanların, hayret edilecek ka
dar kıllı oldukları görülmektedir. 

akın olmak üzere iğridir; ikin- Irkçılar, tasniflerini yapmak 
cisi ucunun en aşağısı, bir deriı için, ilk iş olarak yukarıda zikret-

Irkçılar, gözle mukayesenin, e
saslı bir tasnife yarıyamıyacağını 

anladıkları için diğer, daha esaslı 
bir çareye baş vurmuşlardır ki, hu 
da, ölçmiye, rakamla tesbit etmiye 
imkan veren vasıflarda cölçü. 
usulüdür. 

Bu usulü de diğer bir yazımızda 
izah ed<!cel(iz. 

nın senaryo muharrirliğine ve va. başlanacaktır. 

zıı sahneliğe olduğu anlaşıldığın. 

dan aktörlüğü terkederek vazu sah
ne oldu. .. 

Ma urice Chevalier .Tuzak• fil. 
minde rol alacaktır. Filmi Robert 
Siodmak sahneye koyacaktır. Öbür 
artistler· Erich vnn Stroheim, Louis 

* . ae~ 
f'lı!l'~ ' cİnsan denen hayvan• ı . 0s~ . eserı e

sonra Emile Zola'nın bır d )'of· . 
film funillerini alakadar .. e ~i• aı;· 
serin ismi cParisin Gobe ııııel 1 

Filmi Raymond Ber.na~~~t oır 
koyacaktır. Artistlerın ki 
cağı malum değildir 
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8000 Seyirci karşısında! 

Şisli - Pera maçı heyecanlı oldu 
iki takım 3 -3 berabere kaldılar 
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Matbuat takımının diln yaptıi• maçtan bir intiba 

• 

• • ,, • ı. 

SAYFA 1 

MAÇLARI 

,Dün Fener ve Şeref Statlarında 12 
1 

futbol takımı şilt maçı yaptılar 

Dilnkil maçları seyretmek için tribünleri dolduran 

meraklılardan bir gurup 

[Dün Fener ve Şeref stadların- da ancak sayı adedini çoğaltma
tla 12 futbol takımı karşılaşarak mak için çabalıyan Ortaköylüler, 
şild maçı yaptılar. Vefa'nın yaptığı devamlı hücum -

Bu maçlar ehemmiyetli değildi !ardan ancak birinci devrede üç 
ve çok kalabalık toplıyamamışlar- gol yiyerek kendilerini kurtardı_ 
·~~ 4~ 

Bununla beraber birçok klüple- ikinci devrede tarnamile hakim 
. . . oynıyan Vefa'lılar yedi gol daha 
rımızl ve taraftarlarını. alakadar e- yapara ksayılarını ona çıkardılar 
den bu maçları sırasıle aşağıya ve maç ta 10 - O Vefa'run lehine 
neklediyoruz:] bittL 

Fener stadında \ Şeref stadında \ \ 
Şişli. Pera knrşılaşmasındun bnşkn bir g(;rünuş 1-------------ı 

Dün Taksim stadında ovnanan '<at serı bir oyunla her iki takım Süleymaniye • Eogaziçispor Beylerbeyi • Galatagençler 
•Taksim lıgi. maçlarının ~onun. la zaman zaman hakim oynadılar - 1 · Ü 1 1 
CUsu Şişlı • Pera arasında oynan· 7 inci dakikada bir Pera akınınd~ İlk maçı, birinci kümeden Süley-
dı B Dün Fener stadında da şild maç-

. u mühim oyun ve bundan ev- İugiliz Butley, Pcranm ikinci vr maniye ile ikinci kümeden Boğazi-
VeJ oynanan matbuat takımı, Şişli beraberlik golünü sıkardı. - çi takımları yaptılar. Her iki taraf !arına dev.am edil'.1'iştir. İlk kar-
rnut.~kaitleri! müsabakası sahaya Maç zevkli oluyor ve Şişli lehine - ta bu müsabakaya onar kişi ile iş- şılaşmayı ıkıncı kumeden Beyler-
buyuk b. k l b lık toplamıştı •tirak etmişti. Oyun çok heyecanlı bey.ı _ve Galata Gençler yapmışlar 

· ır a a a . · olan bir frikik alışında Diran, k Cok zevkli olan gazetecıler!n .. .. .. . , oldu. Ve Boğaziçisporlular kendi ve ı ı tarafın çok sıkı ve heyecanla 
rnaçınd ş· ı· p t 3 uncu galu attı. Bombıno yu ha· Dünkü ŞMi . Pera maçında heyecanlı bir enstantane kalecilerinin bir halası yüzünden çekişmesi, birinci devreyi golsüıı , an sonra ış ı ve era a - • b İ 
"'ınları sahada göründüler. talı durduran Şişli aleyhine biraz • l - O mağlup olarak tasfiyeye uğ- itirmiştir. kinci devrede de gol 

liakcm: Ahmet Adem. sonra penaltı oldu. Peralılar bu v ~adılar. yaparnıyan iki takım maç sonunda 

l'akımlar: fırsatı kaçırdılar. B E ş ı K T A ş K u L o B o N U"" N K o N G R E s ı T opkapı : 1- KaragUmrUk : 3 ° ~:k::i;:;~d~~ıe~ılıç' te dit 
Şişli: Armenak _ Vtastardi Al- Bu arada lüzumsuz favuller ya- İkinci maçL birinci kümeden ettiği müsabakanın ilk 0 : beşmda· 

her M t N b Ar ' . pan Pera'lı Angclidis'i hakem dı- Topkapı ile ikinci kümeden Kara- ki.kas d .. g· 1 be b - ar yan, u ar, şevır _ ın a ruz ar a ra er oynı-

liıraç, Suldur, Vahap, Mikrop, Di· şarı çıkardı. . . . güm.rükh.Yl.afptılaTr, Vke bu ma,ç, tal~- yan Beylerbeyi bir gol yapmış ve 
Joı: Pera'lılar şimdı daha ıyı oynu- Merhum Şerefin ismini taşıyan levhanın tekrar ~mı~ ı a ı~a op apının mağ u.· ikinci on beş dakikada da Galata 

bıyetıle netıcelendL Birinci dev- G 1 b k b ı d k 
Pera· C f t· M . . H . yorlar ve devrenin 30 uncu dakika- enç er una mu a e e e ere o-

. a an ıno - esmezı, rıs . .. s d ! k · ı d, rede 1 - 1 berabere olan Topkapı· ik' t ğ 
lo • Çaçi, Angelidis, Etyen - Bam· sında Bambino, çok sıkı bır şutle ta a aSI masına arar Veri 1 lılar ikinci devrede güzel oynıyan i~ı ~sa~ ~r:ıan~~ı~~.ra men 
bıno, Colafi. Btuley Boduri, Mu- Pera'nın 3 üncü golünü yaptı. Bu Karagümrükten iki gol daha yi - • e_ra er e 

1 mış ır. 
tan. ' d h "k' t k da bı'rkaç gol Beşiktaş klübü sen~lik kongresi dar kazanılan şampiyonlukların, o bil Şeref stadyomu levhasının ye- Hılal • 5 EyUp Q ara a er ı ı a ım .. . yerek 1 - 3 mağlup olarak ikinci • • : 

".>· , dun Beşıktaştakı klüp lokalinde nun himmeti eseri olduğunu ve bu rine asılmasına ve bu kararın ida- t 
aat 11.5 te maça başlandı Şışlı- fırsatı kaçırdılar. Ve nihayet ha· t 

1 
t .. . . - . . . . kümenin bir takımına karşı şildde kinci karşılaşmayı Hila! ile E-

hi op anmış ır. Klup Başkanı Bay senekı şampıyonlugun da onun de- re heyetı tarafından yerıne getırı!- t f' d 1 .. t kı 1 1 er sıkı akınlarla Pera kalesine k · d"d" ... maçın 3 - 3 be· . . . . . as ıyeye uğra ı ar. Y\IP a m arı yapmış ardır inrn ğ cmın son u ugu, Yusuf Zıya Erdem tarafından cel- vamından ibaret bulunduğunu he- mesıne ıttıfakla ve alkışlar ıçınde O H 1 k .. .. · 
ş; ·ı~ e. başladılar. Tevali eden bu rabere bittiğini ilan etti. ıse açıldıktan sonra kongre riyase- yecanlı bir lisanla anlatmıştır. karar verilmiştir. Beykoz : 5 - Davut~aşa : l"l'l7ımb~r.ına. ~o ustun olan Hl-

1 
~ ı hucumJarı nihayet 13 üncü Müsabaka çok zevkli ve heye - tine Erzurum Meb'usu Bayan Na- B k , b h'd' . 

1 
Bundan sonra büyük tezahüratla Üçüncü karşılaşmayı Beykoz ve ak 

1

1
er Oırbı'nt~ı .evrl edd'e 1 gol yapa-

'ııkıkad . . di S 1 1 . .. . . . . ırço aza u a ısenın yanız . • .. . İ İn" .. , ra - ı ırm•• er ır. 
a semeresını ver ve u - canlı oldu Pera'dan Hristo, Cafa- kıye Elgun seçılmış, rıyaset dıva- . t h d ğ'l 1 k Milli Şefiımız smet onu ne kon· Davutpaşa takımları yaptılar. Da· İk' 1 d d -.b 

dur solda 1 t kı b' k · . .d 1 . ~enuye ru una e ı . sporcu u k ınc evre e a•tan başa hl 
1 • n ge en opu, sı ır a· ı· B ti Şişli'den Vlastardi nı intıhabından sonra ı are ıeyetı . kt . d . • . h gre heyeti umumiyesinin derin vutpaşalılar, kuvetli hasımları ar- k' H.,.1,1\ -
•. , ' u .1 p k 1 . kt ıno, u ey, • 1 d Ebe ~ara erme e sıgmıyacagını ıza . ım oyruyan ıuı uer dört •ol 

~· :u ı c era a esme so u. . k . ,. 'dile raporu okunmuş ve bu sıra a • at . 1 d' h~met ve tazimlerinin arzına it- şısında nasıl bır oyun oynıyacak- 'd h ak 5 "' 

1 
Bu golden sonra Peralılar can- Martyan, Dı_ran ço ı:t 1 r. di Şef Atatürk'ün büyük hatırasını • mış er ır. .. . ti!akla ve alkışlarla karar veril - !arını kestiremeden birbiri arkası- a ~apar maçı - O kazan-

anarak birkaç sıkı hücum yaptı - Hakem mukemme ı. 1 tazizen kongre, üç dakika hürmet Bu mevzu uzerınde cereyan e - miş ve Beşiktaş klübünde tam bir na tam beş gol yediler ve birinci mış dır. 
!arsa da bunları vıastardl çevirdi. Bu maçın yaptığı hasılat l,SOO tatili yapmıştır. den hararetli müzakerelerden son- ahenk ve beraberlik tesis ederek devreyi 5 - O mağlup bitirdelir. Feneryılmaz Takım 
\re nihayet Şişli tekrar hücuma ge- lira idL . Gerek idari, g.erek mali rapor r~.' merhum Şe~efin . hatırasına ınüsb.e'. çalı~an Mare heyetin.in İkinci devrede akıllı bir OY\ln çıkaramadı 
Çberek Vahabın yakından ve yavaş * * ıttıfakla kabul edıldiklen ve ıdare hurmeten celse bır dakıka tatıl e- mesaısı takdir edıldıkten sonra ıç· tutturan Davutpaşalılar, haftaym S • b k F . 

ıı vuruşile ı'kı'ncı· golu" nu" attı. ----<>-·- heyetinin zimmeti ibra olunduk - dilmiş ve Beşiktaş jimnastik klü- limaa nihayet verilm~şlir. arasında yapıldığını zannettiğimiz F on mı usa a ayı kelnerbahçe ile .. . . . enı>ryı maz yapaca ardı. Fener-
B · . f t b } tan sonra uzun muddet memleket bır anlaşma netıcesınde Beykoz· . 1 'lıl takım k 

b 
ırınci devrenin sonlarına dogr-u Galatasaray - s an U fk" . .. . 1 de yı maz ar çı ararnadı"ın e m ı e ını ışga e n Ü Ü 1 !ular bir de penaltıyı dısarıya at· d b 1 

6 -u iki gole rağmen Pera nefis bir 
1
. • spor arıu um y s . D N K T E R F M A Ç 1 , an u maç ya t 

byun 
0 

b '
1 

Jı ' "d ısesı maçı Beşıktaş Şeref stadı levhasının ın- mak suretile gol fırsatlarını kul - • pı amamış ır. 
YDarnıya aşa ve sa6 an, d' 'im . h'd' . ' h Ik 1 d b l d d k' b Demırspor kulUhU Soldan y 1 .. t ddit h" D" Taksim stadında Şişli - Pe- ırı esı a ısesının a ve genç- anma an ir nci evre e ı eş 

!ardan b~~~:: ~~:t kafa ~:~:ıra :çından sonra Galatasaray !i- lik üzerinde yaptığı menfi tesire lk" ı k u"" men 
1
• n terfı" maç 

1 
n da golle iktifa ederek oy'.'~ da 5 -O fed.P.re Oldu 

tan · .. , ' . . . . 1 k ve bu meyanda matbuatımızın ka· ı ı C] Beykozıın galebesıle bıttı. . .,. 
ın ılk golunü yaptı. Bır müddet sesi ile İstanbul lısesı futbo ta ı- d' . . t t dil , \ı f • IO O l k'o' . O Gayrifedere klüplerimizden bu-•onra d b b 1 ve ır~nas neşrıya ına emas e e. • e a r a y 

leh. a . irinci devre 2 - l Şişli mı arasında ir maç yapı mış ek levhanın imdi e kadar niçin · • • 1unan ve Devlet Demiryolları ta 

t~~e ~etıcelendi. daha hakim oynıyan Galatııs~~ay~ ~erine asılma~ığı :e idare heyeti Kasımpaşa A H"ıs arını 1 o yendı" Bu sahadaki son maçı Vefa ile rafından tesis olılnan Demirspot 
b' ıncı devrede hakikaten güzel 

1

• lılar hasımlarını 4 - O yenmış er !raporunda bu noktaya niçin temas , 1 • Ortaköy takım.ları yaptılar. ıklübü son yapılan teftiş neticesin 
ır futbol seyrettik. Biraz sert, fa- dir. !edilmediği sorulmuş ve azanın bir· .. . .. • . • Çok kuvvetli hasunlan karşısın- de federe edilmiştir. 

-

Aaadoluhisar • Kısımpa ~· maçından bir ı:örllnllş 

çoğu bu hususta söz söylemiştir. Dun oynanan şıld musabak:ıları· Harnıt, Sarıoglu, Sabri, Arslan. 
İdare heyeti namına söz alan avu- nın en mühimmi Taksim stadında Hayri. 
kat Abdülkadir Karamürsel, mer- hem şild ve hem de birinci küme· Anadolu hısarı: Mehmet, Necati, 

.hum Şerefin hiznet ve hatıralarını ye terfi için yapılan Kasımpaşa- Kamil - Saim, Sabahattin, Faruk. 
ve levhanın indirilmesi karşısında Anadoluhisarı arasındaki ilk mü· Necdet, Fuat, Orhan, Angeli, Ta· 
cereyan eden vak'aları anlatarak sabaka idi. Ifıt. 
yalnız B Jiiktaşlıları değil, hadisat Bu heyecanlı maçı seyir için iki Oyuna Kasımpaşa9ılar başladı • 
ile sabit olduğu üzere bütün mat- klübün tarafdarları Taksim stadın- lar. İki taraf ta, ilk dakikalarda 
buatı, bütün kadirşinas sporcu da epey bir kalabalı'< kütlesi teş- maçın ehemmiyetile mütenasip bir 

! gençliği müteessir edPn ve hare- kil etmiş bulunuyorlardı. M~qı k~- heyecan!~ biribirlerine mukabele 
kete sevkeyliyeıı bu çü·kin badi· zanan taraflar şildde hasmını eli- etmek ıçın uğraşıyorlardı. Fakat, 

J senin idare heyetinin teklifi ile mine .etmesi ve. terfi müs.abakası • bu hücumların e~s~risJıde Kasım
! değil, kongrenin ittifakla vereceği 

1 
nın bırıncısını ıkmal etmış olması paşalılar daha hakımdıler. Anado· 

; bll' kararla tamir edilebil~ceğini 1 bil.yük bir avantajdı. luhi'~.rının geri hatt;nın bozuk olu-
1 tebarüz ettirmiş, bunu muteakıp lki takım da saat 15.30 da hakem şu, bılhassa Rebıı nın olmayışı, 
!söz alan idare heyeti azasından B. Tarık Özerengin'in idaresinde şöy- 'Kasımpaşanın hücuml,t·ının daha 
1 Rüştü Ar kon, merhum Şeref'in 1 ıe dizildiler: . .. müessir oluşunu temin ediyordu. 
spor hatıralarını ve hizmetlerini [ .. Kasımpaşa: İzak - Selım, Ruş- Hısarlıların arasıra . ya.ptıkları a -
tadat etmi.> ve flllbolde şimdıye ka tu · Murtaza, Mümtaz, Cafer - (Arkası 7 ıncı sayfadn) Duu.lul terfi ma~wda Aaa<tol wu..ıtruu 7enen Kuımpaplılu 
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BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
QU~LÜJ( PIYAS 11 1 1 p H b 1 EV EKONOMiSi ~ . \ Sanayi Hareketleri 1 PARA BORSASI iyasa • erlerJ 

•~rp~~~'r ohladvua d.e.poları.. . kauçuk ayakkabı sanayii A ~1~2~e3~ a Fluryanın teşciri Konserve bahkları pahah 
ili ..... _ ğ b kü Çengelköyiınden bir okuyucu-~-lUııUtnuzci . u ıçın, ugun Sanayiin bir kısım şubelerinde ö- KA"'A"'' Orman Umum Müdürü Hüsnü muz yazıyor: 
~il b a pıyasa hareketlerin- . • y Ank • · ed l 
"·· ahsetnıiye un' k. b 1 lü mevsim devam edıyor. Mesela, ı Sl'ERJ.JN' 5.9275 aman, ara ya gıtm en evve G 1 d g "'""tele de oku -'"'- \> 1 an u amıyo- Fl , t . . hakk d İ t , - eçen er e a""° r -
bık anız piyasayı al~1-adar eden trikotaj, fanile, kışlık yünlü ve pa- 100 DOLAR 126.3675 orya nın eşcın ın a, s an- • 
" ltıe\rz ClA ıuo FRANK 3.3475 bul Orman Müdürlüğü tarafından muştum, balık konserve fabrikala-
~e~ ~akkında, ihracat tacir- jmuklu kumaşlar yapan fabrika ve 100 LİRE'l' 6.65 hazırlanan projeyi tetkik etmiştL rı, Amcrika'ya balık konservesi ih-

Sanayi birliği umumi heyeti j 
Önümüzdeki salı günü, Sanayı C 

Birliğı umumi heyeti, Ticaret Oda-
sı salonunda toplanacaktır. İdare 
heyeti, yeni cemiyetler kanununa 
göre tadil edilen nizamnameyi, u
mumi heyete okuyacaktır. Nizam
name müzaker:e ve tasdik edildik
ten sonra, heyete bir senelik mesai 
raporu okun::ıcaktır. 

Nevı ork sergisine 
gidecek eşya t~Yoruz: ir zatın fikrini aşağıya imalathaneler, işlerini yan yanya 100 İSVİÇRE %8.7225 Bu proje vekalet tar::ıfından kabul raç edecekmiş. Bu haberi okudu-

ft ...... Soğuk h kadar tatil etmişlerdir. Çünkü kış- 100 FLORiN 67.3350 edildiği takdirde, bu sene Florya"ya ğum zaman çok memnun oldum. Nevyork sergisine gidecek eşya, R 
lefiııt ; .. d. ava depolarının tar'- lık ihtiyaç üzerine mal yapan bu 100 RA'"eol\• "R'"" 50.6850 yeniden ağaçlar dikilecek, Florya Demek k' b' d d k yola çıkarılmak üzere hazırlanmış- ı:'i 

"'·' ... llınek m- k'' 1 ı.»1 U1 .. ı, ız e e onserve sana- t CJ 
""I, ıı.. um un o amaz · · · · yakın senelerde ormanlık bir hale .. . . . ır. ~@l.:.,"4*1bUki beled' İk . fabrikalara, pıyasadan hıç hır ta- JIO BELGA Zl.2625 l kt· yu ışı ılerletmiş, ta Amerikalılara E s·· b k E 'b k N ~ti, . ıye ve tısat 1 k lilO DRAHMİ 1 0825 ge ece ır. şyayı umer an , tı an ve li 
..._de fUndiye kadar soğuk ha- ep yo tur. · kadar konserve satıyor. Bu ümidi- bilhassa İnhisarlar idaresi hazırla-
,~larının tarifelerile hiç a1A- Şimdi fabrikalar, yazlık ihtiyaç- lOO LEVA 1·

58 Yapağı piyasası fiyatleri mi kıran bir hadiseye tesadüf et- mıştır. Bu idarelerden her biri 
Soı.. .• ~h tır. lara göre hazırlıklara başlamışlar~ lOO ÇEKOSLOVAK 4.33 Almanyadan son hafta içerisin - tim, size anlatayun: kendini alakadar eden mahsulle • 

...,, 
15

141t av d 100 PEZETA 5.9275 
~htı,,.ı. 1 epaları, tehir ikU- •dır. Bunların 1.. ........ da kauçuk fab- de permiyelerin gelmiş olması piya B kk ld t b 1 ğ k rimizle imalatımızı Amerikalılara 

1 --. bü ·· ı ~ 10<.' ZLOTİ %3 835 a a nn on a ı ı onservest 1ı1. • le...ı:_Yük bir. rol ~yan_ rikalan bulunmaktadır. Malumdur 1
1 

sayı canlandırmıştır. Anadolu yapa teşhir etntt!k üzere Nevyorka gön-
~t •\ül' Şehr _ 100 PENGO 24.9575 ğtlar d . 1 . .. .k. k almak istedim, küçük bir kutu kon-

lh..ı._ - • ın en buyük k' .. 1 ... tü k t lt k 0.9050 ın a cıns erme gore, ı ı uruş ı • dereceklerdir. 
'-;rından. biridir. Bir evde ı yaz gun erı us e en, a ı a- 100 LEY ka.dar bir tereffü huswe gelmiştir., serve için 15 kuruş istediler. B~ .on 
bG,,,,.L Posu olan k'l ı.. d uçuk ayakkabılar çok satılmakta- 100 DiNAR 2.835 Bir hafta zarfında 1550 balye ya _ beş kuruşluk konserve kutusu ıçın- A k 

~...: \r • ı er, ne .. a at 34 605 n ara ~ ·ıd 1 l'a ~Pol~e ifa ederse, soğuk ha- dır. Ayakkabı yapan küçük esnafın 100 YEN · pağı ve 2000 balye tiftik satılmış- deki, ton balığının miktarı 125 yl mac an 
~litıi ;::1 da bir şehrin ayni hiz- bütün mücadelelerine rağmen, ka- 100 İSVEÇ 30·5175 tır. Bundan maada Mersin lima - gram bile olamazdı... t 
dı.... ~ ~ ede Ş 100 RUBLE Z3 7858 Al Ankara, 26 (A. A.) - C. H. P. L~l"JSU rrı h' '· ehrin bir erzak uçuk ayakkabilara halk rağbet et- · nında manyaya 1000 balye ya - Bu ne pahalılık!.. Halbuki ton 
l'a ,._ a ıyet· d 1 ğ 1 .. ·· - tarafından tertip olunan şild maç-ı. ""l>ola m e 0 an soğuk ha- mektedir. Mekteplerde spor yap- .................. ,, ....,. .,,, _........,..,.._.__.. pa ı muame e gormuştur. bnlı1'ı denilen balık orkinos balı ı 19 M 
oer tının h · ed y ağ ü 'k f' 1 ıed· ı:; • - arına c ayıs• stadyomunda 

Slatafuıd .. ···.' dus~sı se. rmay _ar- mak için, bu ayakkabılardan tav- f ı M A M .,. T A H v 1 L l T . ap 1 ve t tı ıa t eri şöy • ır: b 
•

... l eğıl, bır belediye Trak B d B ığından yapılır, bu balığın da kilosu ugün başlandı. Havanın fevkala-ya, an ırma, u•:.a ayarı 
~ . sı olarak beledi e ta.rafın- siye edilmektedir. Ayakkabıcılar, Sıvas - Euzurum 1 19.10 yapağılar: 65 - '66, Çanakkale. Gc - 100 paraya, bazan 60 paraya bile de müsait ve maçların da mühim 
l~::r: edilınesi la~ımgelirdi. kauçuk ayakkabıların s_ürümü~e 1932 o/o5 Hazine libolu, İzmir, İzmit ayarı mallar satılır, hıç makbul bir balık değil- oluşu. stada çok kalabalık bir me-
!eai,e b aıgeçtik, hiç değilse be- mani olmak için, her vekalete mu- j tahvili 15.15 59 - 60, Karahisar, Kütahya. Bol- dir. Eti kırmızı renktedir. Çok yağ- raklı celbetıniş bulunuyordu. 
!_ ~~ lnüesseselerin tarifeleri- racaat etmişlerdir. Mekteplerde vadın. Eskışehir, Yozgat malları: lıdır. Doğrudan dof,rruya diğer ba- . İlk kaışılaşmayı Gençler Birliği 
~!arı Pah olnıalıdır. Soğuk hava spor ayakkabısı oıarak kauçuk a- ..........,._ ._ ... - ... - 53 - 54, Ankara, Polatlı, Konya, lıklar gibi yenilemez. Muhakkak ile Galatasaray takırola:ı yaptılar. 
l'h.._ltler rrı llalı olduğu için, birçok Jyakkabılar tavsiye edildiği için Ma- 't. li ı E f ı A ı LE Rİ Kırşehir vesaire gibi orta mallar. b' k f b 'k d 1 Oldukça heyecanlı bır maçtan 
.:"il ıt.' a arını rnağazalann bod- . . .. . 51 - 52 yün Trakya Anadolu yün- ır onserve a rı asın n muame e sonra Gençler Birliği 2 - 1 galip 
ılit~r tlarında muhafaza etmekte- arü Vekaletıne muracaat etmışler· l<uru' s. 1 • 

53
' 

55
' t b k .. 

1 
· d görmclıdir. Hasılı pek ucuz ve vaziyette sahadan çekildi 

ııı · ti d' ıerı: - , ,.e a a - yun erı e · 
Utta _ eseıa; yumurtacılar, yu- ır.. . Balda • • • • z7 53 _ 55 kurştur makbul olmıyan orkinos balığın:, İkinci karşılaşmn, bu sc>nenin 

l1l -tıdıkl . . . Nihayet derı ayakkabı yapan es- Bezelye 30 • . . 
thAe ll'ıa~a annı eksenyet ıtıba- . • • • Tiftiğe gelince, oğlak cinsi tıftik- konserve fabrıkaları saycsınde ton Ankara şampiyonu Demirspor ile 
~b 6 lalannda b l d naf kauçuk fabrıkalarma rekabet Lahana • • • • Z . . .. • . . . . . .. .. ,.. lıtı:ıu u un urmıya ' ,. ler; 138 - 140 Karahısar Kutah - balıgı dıye yıyebılırız. Fakat kuç-:.ık geçen senenin birincisi Harbiye ta-"'l\ltt r. Esase 1 t k i in yeni bir çare bulmuş Pırasa • • • • • • ' ' 
le aıarı s • n ucuz 0 an YU· eme ç • - Z 50 ya, Eskişehir, Yozgat malları: 120, bir kutu içindeki ton balığına da kımlan arasında idi. 

"'ltetseı • oguk hava deposuna tur. Bir kauçuk fabrikası açmak... Ispanak • • • • Ankara Bolvadın. Polatlı Beypa - 1 k . Çok ıvi bir şekilde başlıyan bu ctlt et, yu h 11 Şalgam 2 ' ' • 5 uruş veremeyız. J 

··· rnurta pa a 1 aşa- Fakat, bu tasavvurdan ibarettir. • • • • zar mn'1 r•; 117 - 118 Çekirgen . . maç, dakikalar ilerledikçe sertliğe 
Şay 11 • • • • 2 G .-.J "..) 

11 
' ' Konserve fabrıkaları, Amerıka-

cfeı. et hay Kauçuk ayakkabı fabrikası açmak avuç ko"L 3 ert"Ue ma arı; 102 - 110, • doğru meyletmekte idi ve ni-
~ ....ı,li at Pahalılığı ile müca- Kereviz .. • • K t S f b 1 11 . ya kadar ton balıgı satacaklarına, 

)'et '"' Yorsa . büyük bir sermaye meselesidir, kü- 2 as amo ı, a rom o u ma arı, . • . tekim öyle oldu. Neticede Demir-
tA \'eren ' pahalılığa sebebı· kk b l b' Kere:viz yaprak • 120, Konya dağ malı ve Ilgın ayan dahıh pıyasaya ucuz konserve ba- sporlular 5 - 4 galip geldiler. 
"llğulc sebeplerd b' . . d çük sermayeli aya a ıcı ar, ır a. E • d t 8 1 • t 1 d ı D h'l• · 
il hav en ırının e, ngınar a e • mallan: 110-115, Konya ova malı ıgı sa ma ı ır ar. a ı ı pıyasayı 1 
dlı.llltarrıaııa depoları olduğunu u- raya gelerek bir şirket kurmak su- Karnabahar 5 ve Mardin mallan; 95 _ lOO, Çen- tatmin edemiyen bir fabrikanın ih- stanbul - Yüce 
dar l>ahalı Ylı. Tereyağının bu ka- retile bir fabrika açabilecekler mı? Yeşil salata 100 ü 30 gel mallar lOS _ 107 muhtelif de- racat yaptığı görülmemiştir. ÜJkü Jise}erİ maçı 
en biri satılmasındaki sebepler- Pancar Z . • ' ' i 

~liııe k d~ hudur. Çünkü temmuz- day, 235 ton arpa, 763 ton mısır, rı malları, 7o -75 ku~tur. VEK LHARÇ Cumartesi günü İstanbul lisesi 
sıı~ ha a ar, bir teneke yağın so- 175 ton çavdar, 59 ton tiftik ve 38 ile Yüce Ülkü lisesi arasında yapı- ~ 
llti 6() ~a deposunda muhafaza üc. ton yapağı olmak üzere 3397 ton "p o ~~. , \Adem, Ercüment - Foto Ali, Foto lan futbol mnçını İstanbul liseliler ıı 

Jı1r Uruştur. mahsul gelmiştir. ~ -- Salahattin, Tarık Özerengin - Şa- 3 - 2 kazanmışlardır . ...... ir:~ tacir{ diyor ki: Bu hafta Anadolunun bellibaşl zi Tezca~, Niyazi, Sedat, Ulvi, ö- Hususi ma la 
~lleJte Zandan buraya kadar bir büyük değirmenlerinden şehrimiz( •• •• • mer Besım. Ç r 
l'l~o~lğ için daha az nakliye ve- külliy~tli miktarda un gelmesı Dunku terfi maçı Şişlide de kaleci Ferohan. santr- Dün Bakırköy Barutgücü sah.a-

llı llu ne iştir?. buğday piyasasına tesir etmiş, buğ- haf İstepan ve diğer tanınmış eski sında futbol maçlarına deva11J edıl-
r>ıııar~cat lacirinin soğuk hava de- day fiatlerinde cinslerine göre t.ir (Bq tarafı 5 inci sayfada) lenmiş olması, bunu görememesi- Şişli oyunculan yer alıyordu. mişt~ ... Yeşilköy B takımı ile Ba -
l'aya hakkındaki düsüncesini bu- miktar düşüklük kaydedilmiştir. kınlar, haf hatlarının forlarını ni intaç ettiğinden ve Kasımpap-ı Müsabaka çok zevkli oldu. Şişli- rutgucu B takımları maç yapml§-

.\c }'llzdık. :. Buğday fiatleri şöyledir: 1 - 2 destekliyememesi yüzünden pek nın bir itirazı bulunmadığından, liler çok sıkı oynamıya başladılar. lar ve Barutguçlüler 6u maçı U 
ti~ aba ihracat ta · · · 'dd' t çavdarlı ekstra ekstra Polatlı mal- sönük oluyordu. Buna mukabil maç, Kasımpaşanın 1 - O galebesi- Fakat güzel oynıyan matbuat de- kazanmışlardır. 
talit gibi, soğuk h cınndın 1 

1 ıa e - lar: 6.04 _ 6.08, 4 _ 5 çavdar Anka- Kasunpaşalılar, her hatlarındaki le bitti. Ve Anadolu hisarı şildde fansı akınları kesti ve forvedi iyi Bundan sonra Askeri Tıbbiye ile 
b. ele...ı h ava epo annın · A d luh' t f' ~ d B ·· b k 1 1 1 .. ··t ğ b 1 B - ·· b' · · ıy t -t, ayat ahal 1 ğ be- ra Yerköy Şefaatli, Yahşihan mal_ anlaşmaları sayesınde na o ı- as ıyeye ugra ı. u musa a anın pas ara yuru me e aş adı. arutgucu ırıncı takımları ara-
~lı. etr:;recek ka:ar ~ı:s;~am7dir? ları: 6.00 _ 6.05, 9 _ ıo çavdarlı Kon- sar:ına adamakıllı tehlikeli anlar ikinci akrşılaşması gelec;k hafta Şi.şli'liler penaltı yaptılar. Se- sındaki maçı da 2 - 1 Barutgüçlü-
tol>la"~~u. valimizin riyasetinde ya, Kadınhanı, Ilgın, Akşehir mal- geçirtti. 1 yapılacaktır. . . dat bunu kaçırdı. Bir müddet son- ler kazanmışlardır. 
~tL.. "'<cQl İkt· . ğd Hakem Tarık Özerengın oyunu h k b' . 9· ·ki -...ıJc • ısat Komisyonu için !arı: 5.2020 - 5.25, 15 - 16 çavdarlı Nihayet Kasımpaşanın sa .an . . . ' ra a em ır penaltı daha verdı. ISJ el yarı~ları 
~ı;~tıd edilmesi lazımgelen bir Eskişehir, Beylikahır, 5.15, 5.20, ilerliyen bir hücumunda sol m- çok temız ıdare ettı. Sedat bunu kaleye gönderdl Ka- H lm r 

Ur • to · · ** 1 · tutt k er sene yapı ası mutat olan • j 20 - 21 çavdarlı; Kütahya, Tavşan- sayttan sağ açıga geçen pu, ıyı ecı u ve açırdı. Matbuatın . b' 'kl t 
1 b ~ ılı Şarkışla malları- 5 09 - 511, 1-2 kullanan sağ açık, yeı·inde bir şüt- golü oldu. serı .t151

1 
e yabnş ~rının l939 yılı-au haft • I • • • k d tt" r b at takımının na aı 0 anına Ugün bütün bölge-

b 
~ gelen mallar YB ekstra Anadolu sert !nalları 5.07-5. le takımının ilk sayısını ay_ ~·· ı. .8 U Bundan sonra Şişli'liler güzel !erde birden başlanmıştır 

U d 09, 9 - 10 çavdarlı Trakya mallan: Ve de~re de ~ıı:ıpaşanm us un CUnkU m3ÇI bir akınla ve sağ içlerinin ayağile Bu yarışların bölgemiz~ ait olan 
~u h Q ay fiaflerİ 5.02 - 5.05, 14 - 15 çavdarlı Kızılca, oyunu ile 1 -. O ~ıttı. , Şişli _ Pera maçından evvel beraberlik. golünü yaptılar ve dev- birincisi dun sabah saat dokuzda 

!tıuhtelitafta içinde Anadolunun Anadolu ve- Trakya malları 5·20 • lkmcı devre Matbuat takımı, Şişli mütekaitle- re 1 - 1 bıtti. Mecidiye köy, likör fabrıkası önün-
~nden 2160 ton huğ- 5.22 kuruştur. _ İkinci devrey.e Anadolu hisarlı- rile bir müsabaka yaptılar. İkinci devrede sıkı bir oyun oy- den başlanarak Mecidiye köy _ ts-

-··IUllllHllllllllllD 1 lar başladılar. Fakat çok çalışma- Yarımşar saat oynanan bu mü- ~ıy~n ~~buat, Sedadın ayağil.e tinye - Tarabya _ Mecidiye köy 1 
ftnllllllllUIJlllllW11111111Jl ıarına. gayretli oynamalarına rağ- sabakada hakemliği Ahmet İhsan ustuste 1~1 go~ yapt~. ~u arada yı- arasında yapılmış \'e Feneryılmaz 

men bir türlü maı?liıbiyetten ken- yapıyordu. ne Sedat ın bır golunu hakem of- klübünden Torkum 29 kilometre - ......, 
fülerini kurtaramıyorlardı. Anado- Matbuat takımında tanınmış sayt addetti. lik olan bu mesafe):i elli beş daki-
lu hisarının bu tazyiki 10 - 15 da- birçok sporcular ve hakemler yer Bir aralık sahaya bir köpek kada katederek birinci olmuştur. 
kika kadar sürdü. Fakat tekrar almıştL Buna mukabil Şi,şli'liler, dahil olarak seri akınlar yaptı ise Süleymaniye'den Abdullah ta 
Kasımpaplılar açılmıya ve hü - ~dukça genç elemanlarla sahada de hakem tarafından dışarı çıkar- ikinciliği almıştır. 

Ba • • . cumlarını sıklqtırmıya başladılar. göründüler. tılclı. _ n S, Dı<! Nezle Gnp Romatızma Hisarın bilhassa müdafaası ö- ~i~li .~lübü~ün matbuata hediye Seyircilerin çok ra~betini celb- Şişli'den Ferohan ve 1stepan mü- . 
~e .. Yt I 1 niinde hemen biten Kasımpaşa for- ettığı guzel bır buketten IOlll'a ~Q- eden bu müsabaka yıne gazeteci- kemmel oynadı. Maçtan sonra Şiş· ry. 
~alJı, Kınklık ve bütün ağnlannazı derhal keser. lan lkinci devrenin aonlanna do~- sabakaya baılandı. Takımlar fOYle !erin 3 - 1 galibiyeti ile bittl ilk gösterdi ve gazetecilere bir Y1 
:""'• f b d • d 3 ._ I b•f• llll• ·ıru Hayri'nin ayağile bir gol daha tdi: Matbuattan Ahmet Adem, Ta- öğle yemeği verdi. Yemekte sarnı-

ca ın a gun e K&le 8 ına 1 ır. yapmlflarsa da hakemin maske- Matbuat: Foto Namık • Ahmet nk. Şazi, Ulvi ve Besim iyi idiler. mi hasbihaller yapıldı. ili 

gördüğ1bıüı adam, tabii bir ölümle j hesiz ya~l1'~ıkla.:: .Ma~emki mi - Sır, •ize altı mllyon frank suratını utı ile de Müddeiumumi 
ölmedi. Onu, burada odamın için- 8t1'daf edınd.k; soyliyeyım: Öldil- mı borçlu? hislerinden renk vermedi. Kont, 

r -· de 0 haydudun aven~nden birl rülmek istenen bu efendi id!. - 4Borç• kelimesi lif! Onun e- a!Akasız bir tavırla gözlerini onla- 1 
• 1 öldürdü. Sinamarl, Diksmer'e işaret eder- line esir düştüğüm zaman, esa - rın yüzlerinde gezdirdikten aonra: tiJ 

_ Bu haydut kim? ken, o. büyük bir hürmetle eğili- retten kurtulmak için .bu parayı· - Şurası da var! Harabeler htl· 
~, _ Sır Kral lsminr~eki adam .. o- yordu. Kont, zabıta amirine hita- ona vermek mecburiyetinde kal- kümdarı, namuskarane yaşadığını, d 

.t•n: G•aton LORU Çeviren: R••lm özgen na, harabeler hükilmdarı de deni· ben : mı§lım. Fakat, tuhafı ıurada ki.. bütün gördüğü işlerin namusklra- d 
s·narn . _ 41 _ liyor. . .. , -: ~aza~ı atlattığınızdan dol~ b~ ~v~li çocuğu fiç gün evvel ne olduğunu bana temin etti. Söy- ş 

~al>ıyı karı, Ront'un arkasından 1 nışmıya can atıyordum. Başveki- - Harabel~r hukumda.r~ ~ · Ne yı sızı. tebrik ed47im. ., .. g~rdu~ zam8:11: bana . h.ürmet !edikleri doğru değilse benimle 61 
lıs ....... apadıktan sonra a po- limizin damadı dostum Filiber jtlemek efendır»? Kendısını tanı- Dedı. Sonra Sınamarı ye done - gosterdı ve Parıs te, işlerının çok eğlenmesinin cezasını görür; onu, ki 

·•ıUdu · · ' on ' k · · ·ıı··· d b h k 1 etti. On ru ılc Diksmer'i takdim Vat, bana, Paris'e geldiğinizi ha- nm. . . . . re : . ıyı ~ı ıgın e~ a sedere benden derhal adliyeye teslim ederim. aı 
&orıra, b~ ~turınasını rica ettikten ber vermişti. Görüştüğümüze ço~ı - Tanıyonunuz, öyle .~ı? ~ı~- - Ölen adama yazık. Onun ka- a~dıgı altı milyon. frnngı, ~ek az ~eyince •. oradakilerin keyifleri 
lı.sa 11 ti Y.u~ dostu İspanya Meb- memnun oldum. Tuhaf göreceksı- ber Vat ~a ~~~dığmızı soylemışt:. rısı, çocuklan varsa onlar~, yoksa b~r ~-ama~ sonra .ı~de edebılec.e~- y~rme geldı, amma harabeler hü- . 
"•it: eciısı Reisinden bahis aça- niz amma, söyliyeceğim: Bu mes-jOnunla bır .ışmız de olmuş! Hat:a, a~ra~alarına .senede on ~ı~ frank nı so:ı.e~ı. Ken~ısı~d:n:. Pans te kumdarı meselesinden de artık 

....... iten . . ut görüşmemizden istifade ederek bel.ki de Utıfe maksa~ıle, bu .. şerır, bır ırat temın etme~. ıstı~o:u_m. ne gıbı ışler ~ordu~unu . s.ord~. bahsolunrnad~.' Mübahase arasın-
lıı.p 1 dısınden uzun bir mc>k- sizden bir de yardım rica edece - sizınle dost bulundugunu soyler - Onlara haber verdırır mısınız? Tuhaf şeyler soyledı. Parıs te, bu- da, Kont, Muddeiumumiyi vere-
l>ort~~~~ Bana~ onunla beraber ğim. miş... . . . . Senede on bin frank iradı getire- yü~ ~i~ ~igorta cemiyett vücude c~ği z~yafete davet etti; 0 'da, bü
ta,,vır ) aptıgınız bir seyahati _İspanya Meb'usan Meclisi Re- Teramo JorJantı, hafıf bır tebes- cek olan para, bu akşam bankaya getırdığını anlattı. O kada rhoşuma yuk btr memnuniyetle kabul etti. 
dıllı, k edı) or. Bu mektuptan anln- isinin bir dostuna hizmet etmekle sümle, müddeiumuminin sözünü yatırılacaktır. gitti, ki benden çaldığı altı milyon Kont, gittikten sonra Müddeiu
teyah ı sızın kendinize mahsus Lir bahtiyar olurum. Emin olunuz, i~-ıkeserek : Üç adam, kulaklarına inanama- frangı, teşkil ettiği cemiyete bedi- rnumi, Polis Müdürü ~e Emniyet 
bet- s:~a~rzınız var. Sizinle bera- tediğiniz şeyi derhal yapacağım. - Dostu mu? Bu fazla bir id- mış gibi, hep birden: ye ettim. Üstelik, kendisine altı Umum Müdür namzedi, tekrar mü-
l'tıasaıı~ at edenlere, binbir gece - Fakat ne istediğımi bilmeden. dia- • - Senede on bin frank irat mı? milyon frank daha verdim. zakereye başladılar. Evvela, Kont 

" - .. indim. · dılar. Kont, bir nefes aldıktan sonra: hakkında dü ündüklerini söyledi-



Sinema Tiyatro 
ANKARA RADYOSU yo - nukut borsası (fiat). 

Dalga Uzunluğu Saat 21.30 Müzik (Küçük orkes-

ltra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Paul 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 1sı9s Kes. 20 Kw. Lincke - Yeşil vadilerde bir ran-
T. A. P. 3ı,7o m. 9456 Kes. 20 Kw. devu, 2 - Brahms - Macar dansı 
'.l'ürkiy" Radyodifüzyon Postaları N 1 2 3 L · · l M ba o. - . - uıgın - ısır -
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 1 . İ al Az . M lodi 

12 30 P . esı. 4 - t o zoru - e -. rogram. 
Türk muziği - Pi. 5 - Löhr - Hülya gecesi (Vals), 

Saat 13 Memleket saat ayarı. A- 6 - Hanns Schmidt - İnciler -
jans ve meteoroloji haberleri. (vals). 8 - Rio Gebhardt - Ro-

Saat 13.15 Müzik (Neş'eli plalt- mans _ Violonsel ve orkestra için. 

lar). 9 - Mendelssohn - Sözsüz Ro-
Saat 13.45 - 14 Konuşma (kadın 

pati). mans. 
Saat 22.30 Müzik (Opera arya

ları - Pi.) 
Saat 18.30 Program: 

Saat 18.35 Konuşma (Cevat 
Saat 23 Müzik (Cazband - Pi.) 

Memduh - Keman tarihi ve tekA- . 
ül") p,.._1 la 'sall Saat 23.45 - 24 Son aıans haber-m u ....... ar mı er. 
Saat 19 Konll§Dl8 (Doktorun aa- !eri ve yannki program. 

atı). 

Saat 19.15 Tilrk müzlğL Fasıl he- Slnemalar 
yeti (Hicazkir faslı). Celil Tok- StlMEa * Net'• Yatmuru 
ses, Haklıı Derman, E§ref Kadri, iPn * T1ıçh canavar 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri IAllA'I' * Büyük Caz 
Una. ME•·R * BllJ'Olt Vala. 

Saat 20 Aj1111, meteoroloji ha - tm * Alet 
lıerleri, Ziraat borsııaı (flat), ~ * canı Doktor ......... * Rupolin Saat 20.15 Tlirlı: müzili 1 - Ht- ALEMDAJl * Raspotin 

caz pqrevi, 2 - Bekir ağa - Hicaz ASat * Nuhun Gemili 
beste. ıı - Dede • Hicaz prlı:ı: TAISbıı * Nanon 
Sevri glll§«!Jl edelim. 4 - Şevki - Al'SU * SiJ'lq A8I 

AKIN * Kwl Rahip 
Hicaz prlı:ı: Flrakınla zalim harap SAILU'l'A * Senorlta 
oldu. 5 - Şevki - Hicaz prkı: Ni- TAN * Atkın G6z7AfJUI 
çin bülbül figan eyler. 11 - Sadul- Az.AK * Mavi Tilki 

!ah ağa - Hicaz semai: Nideyim Tiyatrolar: 
salını çemen. 7 - Ruşen Kam -

Taksim. 8 - Rahmi Bey - Gül ha
zin bülbül perişan. 9 - Şevki Bey-

ŞEHİR TİYATROSU 

KOMEDi KISMI 
Ol gonce dihen. 10 - Tamburi a-
•· ,_ M laf B ti k S b 27 /2/939 Pazartesi günü akşamı 
,uı. us a - aya şar ı: e ep 

. . saat 20 - 30 da 
ne bakmıyor yarım. 11 - Tamburı j . . 
aşık Mustafa • Neva şarkı: Mun- BlR :M:UHASIP ARANIYOR 
tazır teşrifine. Küme okuyucular: 

Halle Opereti 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Enver, 

Refik Fersen, Fahire Fersan, Cev

det Çağlar, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan, Kemal Niyazi, Seyhun, 
idare eden: Mes'ud Cemil. 

Bu akşam 9 da 
PİPİÇA 

Macar Baleti 
Yakında: 

Saat 21 Memleket saat ayan. 
21 Konuşma. 

AŞK BORSASI 
M. Yesari 

Yeni Bale heyeti Saat 21.15 Esham, tahvilaı, kambi-

Vapurların haftalık hareket tarifesi 
27 Şubattan 6 Marta kadar 

Kalkacak vapurların lslmlerl, kalkış gUn 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımları 

Karadeniz battına - Salı 12 de (Aksu), perşembe 12 de (Ta· 
rı), Pazar 16 da (Ege). Galata rıhtı -

Bartın hathne 

lzmlt hattına 

Mudanya hattın• 

Bandırma hattına 

K arablga flattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir sarat hattına 

Mersin hattına 

Telefonlar : 
Merkez -

Acenteler l 

mından. 

- Çarşamba 18 de (Ülgen), Cumartesi 
18 de (Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı ve Perşembe 9.30 da <Tayyar), Pa
zar 9.30 da (Uğur). Tophane nhtımın
dan. 

- Her gün 9 da (!llaraknz) sistemi va -
purlardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 
da (Trak). Tophane rıhtımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te 
(Trak), ayrıca Çarşamba 20 de (An -
talya), Cumartesi 20 de (Ülgen). Top
hane rıhtımından. 

- Salı 19 da (!llersin), Cuma 19 da (Bur
sa). Tophane rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı • 
mmdan. 

- Çarşamba 15 le (Saadet), Cumartesi 
15 te <Barlın). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımın • 
dan. 

- Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da 
(Etrüsk). Sirkeci rıhtımınd,tı. 

Denlzbank binası 42497 
Karaköy KöprUbatı 42362 
Sirkeci Yolcu Salonu 22740 

• 
BiLET SATIŞ YEN I GISELERI 

' 1. - Karaköydeki acentalıkta: Bütün hatlar için kamara 
biletleri. 

2. - Galata rıhhmında Deniz Ticareti binasına bitişik gi
şelerde: Bütün hatlar için güverte biletleri. 

3. - Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara hav
zasile İmToz hattı postaları için kamara ve ~verte 
biletleri. 

4. - Sirkeci yolcu salonundaki gişelerde: Mersin, Ayvalık, 
Bartın hatları için kamara ve güverte biletleri. 

Fotoğraflı gidiş - dönüş ve halk biletleri almak i;tiyenlerin, 
vapurların hareket günlerinden bir gün evvel müracaat etmele
ri menfaatleri icabındandır. 
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İKDAM 

ÇOK MÜHiM: 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzel

ce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olınamasın
dan hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır 
hayvanlardır. Bunlar ince barsağın iç zarına yapışarak ve 
kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bu -
lunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şiş
meleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, 
salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, 

görmede, işitmede ~ bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKÜVİTİ 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emni· 
yet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarını
za senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza 
danışınız. 

DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar 
d~mezse çocuğunuzda solucan olmadığ:ına itimat ediniz. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 
kutulann içinde yazılıdır. 

Kullanış tarzı: Bir bisküvi! çizgi ile beş müsavi kısma ay
rılmıştır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvi!, çocuk
lar: 111 - 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocukla
ra her yaş için gece yatarken bir çizgi bisküvit verilir. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 

CILO:NE KIYMA 'f AN 

POKER 
~ Tras Bıçağını 
KULLANIR" 

HER YERDE POKER TRAŞ BIÇAKLARINI ARAYINIZ 

1 
;:: 

1 
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Aniyen Şifa Bulmuş Ağrı 

Bay J. O. C. yazıyor: •Ekseriya oku
yoruz. Ani tedavi gören ilaçlar varmış. 
Fakat, ALLCOCK yakısından bahsedi
lince, kat'iyen mübalağa değildir. 

Bir zat akşam tatbik ettiği ALLCOCK 

I iKDAM 
Abone Şartları 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

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

Ririnci Sahife 
ikinci Sahife 
İç sahifeler 

TE.'K SÜTUN 
SANTİMİ 

7 - 8 inci Sahifeler 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
30 kuruı 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife ilan iein İdare ile 
gör~üJür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilin vermek ls
tiyenler gerek doğrudan doğ
nıya cazetemiz ldar.,hanesi
ne veya İlinat ılrketlerine 
müracaat edebilirler. 

MAKAS DAR 
ISELAM/ 

1 Büyük itina ile 
1 Seçilen · Kupon 

1 K~~aşlarını 1 Gormeden 

ı Elbise yapmaya ı 
f karar vermeyiniz İ 
1 BAHÇEKAPI 1 ... .................... . 

yakısı, bir gece zarfında tesirini göstere- ••••••••••••ııı 
rek ve devamlı sıcaklık tevlit ederek 
ağrıyan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK, ROMATİZMA, LUMBA
GO, MÜZMİN ÖKSÜRÜK, SİYATİK, 
MAFSAL İLTİHABI delikli ALL -
COCK yakılarile bir çokları tamamen 

•
111111 

"""· şifayap olmuşlardır. ALLCOCK yakıla· 
rmın tevlit ettiği sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BİR MASAJ gibi he
men, ağrıyan yerin etrafını kaplar. 

ALLCOCK yakılarındaki kırmızı daire ve Kartal resimli mar
kası.na dikkat ediniz. 

DELİKLİ ALLCOCK YAKISI: Eczanelerde 27,5 kuruştur. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Haatahaneai cildiye 

zühreviye mutahaııaı•ı 
Pazardan maada hergün 3 den 
sonra hastalarını kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi Cata· 
olğlu yokuşu köşebaşı No. 43 

Sahip ve Mildü,Q: Ali Naci KARACM 
Umumi Neşriyatı İdare Eden Yazı 
İelrrl Müdl1rü: M. R..sim ÖZGEN 
Ba.sıJdıiı Yer: Son Tel&cruf BasımCl"v' 

27 - şu 

Herkesin Üzerinde İttifa 
Ettiği Bir Hakikat : 

Sabah, öğle ve akşam her yemekte." s!lııra 

KULLANMAK 
Şartile 

UDYD il 
Dişlerinizi tertemiz, 
bembeyaz ve sap
sağlam yapar. Ona 
yirminci asır kimya
sının harikalarından 
biridir, denilebilir. 
Kokusu güze), lez
zeti hoş, mikroplara 
karşı tesiri yüzde 

yüzdür. 
Sabah öğle ve akpm her yemekten IODra muntaıaJI> 

Kullananlar dişlerini en ucuz şerait 
sigorta ettirmiş sayı:ırlar. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muhammen beddl % 7,5 le· 

Cinsi Mlkdan Yük lartma Beheri Tutarı mlnat 
kabllly•ll Lira K. Lira. K. Lir.• J{. 

Kamyon 2 adet 3 ton 2400 - 4800 - 960 - 14 

Satış kamyonu 1 adet 2 ton 3100 - 232 50 14.:ııı 

Arap sabunu 3.000 Kgr. 562 50 42 19 1s.ı5 

I - Değiştirilen fenni şartnamesi mucibince 3 adet kanıY00 . 
yine şartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu ayrı ayrı a\ıl< ı 
siltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hızalart 
gösterilmiştir. ssl 

III - Eksiltme 9/3/939 Perşembe günü hizalarınd~ yazılı 
!erde Kaba taşta Levazun ve Mü bayaat Şubesindeki Alım 1'011)" 

yonunda yapılacaktır. . 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği 

bi kapalı satış kamyonu planı da görülebilir. ,,, 
"veOP' 

V - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 gu ~· 
paralarile birlikte mezklır komisy o:ıa gelmeleri ilan olunur. •1 

I 

Türk Hava Kurumu 

E B Ş I N C I K E Ş 1 DE ----
11 - Mart - 1939 dadır. 

Büyük [kramiye 50.000 Liradırı 
Bundan 15•000 . 

B k 12,000 Lıralık 
aş a 10,000 ikramiyelerle 

20, 000ve10,000 
Lirahk lki Adet Mükafat Vardır. 

1 
Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ib!llJ 

etmeyiniz. Siz de piyanıonun mes'ut ve babtiyarJ~rı 

Mardin Nafia Müdürlüğünden 
ı•' ı - Mardin Nafıa daiı'esl için satın alınacak olan (lOoO) i$ ,~ 

muhammen bedelli en iyi cins bezden mamul dördü müheıı~ıııl 
sekizi amele çadırı olmak üzere cem'an on iki çadır açık eJ<S 

ye çıkarılrmştır. ı• ıt 
2 _ Eksiltme 6 Mart 939 ta;lhinde Pazartesi günü saat aP~ 

Mardin hük\ımet konağı iç~eki daimt encümen odasında 1 

akt 
' 

c ır. ol3c 
3 - Mühendis çadırı 2. 60 X3.25 X 2.50 Xl.60 eb'adıııda da ,., 

ve amele çadırı da 3 metre irti.faında ve 4 metre kutruJl 

kapı ile 21 dilimi w 6.S. direkli ve mahruti bulunacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı (75) liradır. ı ~~· 
fi - Bu husus hakkında daha fazla malumat almak ve ~ai!,# 

munesi ile şartnamesini görmek isteyenlerin Mardin Nafıa 
ne müracaatlan ilfuı olunur· (1233) 


