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KURUŞ 

Veni Valimiz Geldi 
....................... .,..,.,......................... .. . ........ 

Lütfi Kırdarı Haydarpaşada Bizzat 
Selefi Muhiddin Üstündağ Karşıladı 

- -1 Başvekil öğle 
eski ve yeni 

birlikte 

... . . 
yemegını 

Valilerle 
yedi 

Yeni İstanbul valisi Lütfü Kırdar, Eski vali Muhittin 
ile köprüye çıktıkları vakit 

Ustündağ 

Yeni tstanbul Valisi Lutfi Kır· 
dar, dün sabah 8,35 de Ankara eks· 
presiyle şehrimize gelmişlerdir. İs
tanbuldan Haydar paşaya yeni va
liyi karşılamak üzere gidecek z ... 
vat 7,45 de kalkacak Haydar paşa 
vapurunda hazır bulunuyorlardı. 

Vapurun lüks salonu ve birinci mev
kiini tamamen dolduran kar~ılayıcı 
!ar arasında eski vali Muhiddin Üs
tündağ eski belediye reisi muavini 
Ekrem Sevencan, eski polis müdü
rü Salih Kılıç, Vali muavini Hüdai 
Karataban, bütün belediye şube mü
dürleri, vilayet yüksek memurları 
vardı. Gece yarısından itibaren şeb· 
ri sarmağa başlıyan müdhiş sis va· 
purun hareket saatinin geçmiş ol
masına rağmen harekete imkan ver· 
miyordu. Nihayet vapur 9,20 de ha. 
reket edebildi. Ve kesif sis içinde 
Haydar paşaya ancak saat 10 da 
varabildi. 

Yeni Valinin ilk 
Ve Eski Valinin 
Son Beyanatları 

Yeni İstanbul valisi Lütfi Kır
dar diln İstanbul gazetecilerini 
Parkotelde büvük bir nezaket ve 
8anılmiyetle k;bul etmiş ve otelin 
8alonuna girerken m(ttebesqim biı 
Yüz ve candan bir tavırla: I 

- Buyurun gazeteci arkada~
lar; demiştir. 

Muhittin Üstündağ ile Lütfü 
kırdaı ın ilk telakisi 

Yeni vali Lutfi Kırdar 8.35 
trenile gelmiş ve tstanbuldan gele
cek zevatı istasyonda beklemişti. 
Muhiddin Üstündağ gar peronunda 
rıhtıma doğru ilerliyen Lütfi Kır
dara yaklaşmış, elini uzatarak: 

- Safa geldiniz, nasılsınız? 

demiş vilayet ve belediye erkanını 
birer birer kendisine takdim et -
miştir. 

(Sonu 1 nci sayfada) 

Atatürk Köprüsü. 
Yeni vali bütün gazetecilerin 

ltrı ayn ellerini sıktıktan ve men 
81iıı nlrlukları ga7Pteyi "orup öğ -
tenctiktcn sonra yol ve birkaç gün 
içinde Aııkarada yaptığı temas
ların verdiği yorgunluğa ra!tmen 
~a~·betmediği sempati ve samimi-
lığiyJe şu beyanatta bulunmuştur: "Atatürk,, köprüsü infaatına faaliyetle devam olunmaktadır. 

Ağustosta Bitiyor 
-- Büyük Şef İııönünün ve Baş Yeni köprünün önümüzdeki Aiuıtosa kadar muhakkak bitirilme-

hakan Celal Bayarın yük•ck iti • si için alakadarlara emir verilmittir, 

~at ve teveccüh!? ; ine mazhar ola- Şimrlirc kadar yapılan çalışma! !arın konulma8ı için çalı~ılmağa 
a~ buraya geldım. Gerek devlet ile "Unkapanı,, cihetindeki duba- başla'!tmıştır. 

teı.qiıniz, gerek cumhuriyet hükii-
"" !arın yerlerine konulması tamam "•etimiz İstanbulun tarihi, coğrafi 
~· • olmuştur. 

Bunun için kazıklar çakılarak 
~lizelJiği nisbetinde giizalleşmesi-
n Bu taraftaki son duba da ev - "Azap kapı ta afındak' dııba e ve hüsnü idaresine çok ehem • " r ı • 
lııiJ"et vermektedirler. Bunun için velki gün yerine konulmuştur. Şim. !ar tamam olduğundan yeni köprü

iskeleler kurulmaktadır. 

(Sonu 7 nci sayfada) di "Azap kapı,. cihetindeki duba- (Sonu 7 nci sayfada) 

BEŞiKT AŞ FENERi YENDi 
. . 

Peıı• • 8eflktq maçında• '"el iki taraf kaptanları Fikret •e Hakla el sıkışırlarken 
~~Yillı: matemimiz dolayısile tehir edilen lik maçları dlln tlç sahada birden başlamıştır. 
8 linüıı en mlihim karşılaşması olan Beşiktaş, Fener maçını Beşiktaı 1-0 kazanmıştır. 

Q Ye tliğer maçlara ait tafıillt va resimler S aci sayfamızd~dır 

Başvekille Hasbihal 
İstanbul Gazetecileri Dün Celal 1 

Bayara Bir Çay Ziyafeti Verdiler 

Başvekil Matbuatın Fahri Riyasetini Kabul Etti 

Başvekil Celal Bayar yeni btanbul valisi Lütfü Kırdarla birlikte matbuat cemiyetinde 

A D •• Ak · J dilerini karşılayan İstanbul gaze-j hı araştırmağa ve tenkide mey • 
Celal Bayar un.. .~am tecilernin muhtelif sorgularına ce- yaldirler. Ama •bu da bir mem -

Ankaraya Dondu 1 vap vermiş ve iltifatta bulunarak leket vazifesi olduğu için bence 
Ba•vekil Celi\! Bayar evvelki şunları söylemiştir. çok ehemmiyetlidir. Onlar benim 

gün A~karadan şehrimize gelir - - B~n ga~etecileri çok s.e~e • fahri milfetti~lerimdir: Her i~i g;;-
ken Haydarpaşa istasyonunda ken rim. Tabıat!en ve mesleklerı ıca- (Sonu 7 ncı &11yfada) 

Cumhurreisimiz 
Seyyahatlerine 
Bugün Çıkıyorlar 

Ankara, 4 (Telefonla) -
Reisicumhur İsmet İnönü, bir
kaç gün sürecek olan Kasta• 
monu seyahatine yarın alqam 
çıkacaklardır. Kuvvetli bir ih
timalle Reisicumhur Kaatamo• 
nudan lneboluya geçecek ve 
hava müsait olduğu takdirde 
Savarona yatı ile seyahatlerini 
Samsuna kadar uzatacaklardır, 

KASTAMONUDA 
HAZIRLIK 

Kaıtamonu, 4 (A.A.) 
Reisicumhur lnönünün Kasta
monuya tetrifleri haberi bütün 
halkı sevinç ve heyecana gar
ketti. Kastamonu, köylüleri. 

le ve kasabalılariyle büyük l
nönü'nü sabırsızlıkla bekle• 
mekte ve azami tezahürat ha
zırlığı ile metgul olmaktadır, 

Şimdiden köylüler Reisicum
hurumuzun geçeceği yollar Ü· 

zerinde taklar kurmakta ve 
yolunu beklemektedir. 

HER .SABAH 

Saf süte 

General Metaksasın Ziyafeti 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Bir Nutuk Söyledi 

' ,ı: ll~l f~, ~ 

Balkan erkaniharbıye reislerinin Atinada alınmış resimleri 
Yazısı 3 üncü eayfada 

kavuşuyormuyuz? Tunusta ltalya Yeni Vali ve Belediye Reisimiz 

Lütfi Kırdarla İstanbul gazeteci- Al h d T ' 
Ieri Basın kurumunda dün ilk defa ey ı•ıı e ezanu••rat 
olmak üzere karşılaştık. Sayın . 

Lfitfi Kırdar matbuatın irşad ve Tunus, 4 (A.A.) - Bu sabah saat 1: dıın -öğleye kadar iki bin 
hatta tenkitlerinden gocunmıyacak kadar genç Marseyyez söyliyerek Tunusun bii:;tik caddelerinden geçmiş. 
zihniyet ve kabiliyette olgun bir L !er "Yaşasın Fransa,, nidalariyle İtalyan meclisi tezahüratını protesto 
dare amiri olduğunu daha bu ilk etmişlerdir. (Sonu 3 üncü sayfamızda) 
telakide isbat etti. 

İstanbuJu V& İstanbulluları yÜ· 0C000000:XXXXXX::QC000000:XXXXXX::0C000000)0 ~ 

rekten sevdiğini söyliyen yeni Be- ı·talyan' ın Emell.erı· lediye reisimiz ilk iş olmak ilzere 
lstanbulun ve lstanbullunu.ıı iki 
mü ~min derdi olan su ve süt lşleri
le uğraşacağını söylemekle haki
katen kendisinden pek çok şeyler 
bekliyebileceğimizi anlatmış oldu. 

Ne diyelim? İnşallah ayağı uğur
lu gelir de nihayet İstanbullunun da 
kursağına saf süt nasib olur. A. C, 

• 
ltalya Fransadan Tun.us, Korsikçı 

ve Cibutiyi Niçin istiyor ? 
YAZAN : DR. REŞAT SAGAY 

faz111 3 üncll Sayfado 



Sayfa: 2 

., Okunduktan Sonra Bu Emirname! 
Oerhal Yakılacaktır ! .. ,, 1 
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Cemal P•şanıa, Emir zabiti Ye mutemedi 
verdiği tarihi bir vesika 

Seyfi Dra.nora 

,--~----------111ıı. rı söndürülmüş bir motörbot Be -
Çıkan kısmın 

hulasası 
1918 yılı birincitetrirıia so

nunda; dört yıl aüren Umumi 
Harp bitmit ve Talat Pata kabi
nesi düterek izzet Pata sadrazam 
olmuttur. 

Enver ve Cemal Patalar bi
dayette Sapancada saklanmak 
iatemİJler lakin Alman ataJena
valinin telkini üzerine memleket 
dıfına çıkmaya karar vermit1er
dir. Cemal Pata maiyet zabiti 
Seyfi Drahoru direktif ahnak ü
zere ziyafet gecesi Eııver PafA -
nın yalııına gönderiyor. Enver 

PafA Seyfi Beye o gece tamam 
ıaı\t 12 de bir sandalla Balta li
manı açıklarında lıtanbuldaa ge· 
lecek molörü beklemelerini ve 
Cemal Pa,ayı o motörbota bin
dirmelerini söylüyor. 

PAfalar memleket haricine 
gitmeyi kararl.,.tırdıktaa sonra 
MOyahat için li..zımolan paranın 

tedarikini dÜfünüyorlar. Cemal 
Pata Sapancalı Baki Beyden 
(2000) lira ödünç alıyor aonra 
Dahiliye Nazırı Fethi, Bahriye 
Nazırı Rauf Beylere birer mektup 
yazarak çocuklarını bu zatlara 
emanet ediyor ve bu mektupları 
maiyet zabitlerinden ve mutemet
lerinden Seyfi Drıhorla mürailü
nileyhlerine gönderiyor. 

Işıkları sönük bir motörbot 
Rıhtım üzerinde bir müddet 

dolaşan Enver paşa yanındakiler
le konuştu, gülüştü sonra. içeriye 
girdi. 

Çok geçmeden sarayın rıhtım 
kapısı gıcırdayarak kapandı. Az 
sonra da saat tam 11 ri çalıyordu. 

Şimdi artık , sarayda ses 
k e s i 1 m i ş , el ayak çekilmişti. 
Büyük salonun llimbaları söndü
rülmüş ~traf derin bir sessizl;ğe 
gömülmüştü. Biltün gün ayakta 
durmaktan yorulmuş olan muha
fızlar biribirinin yüzüne baktılar. 
Bundan sonra bu gecede yapı
lacak .bir vazife kalmıyordu. İşte 
Paşalar yemişler, içm.işler ve sonra 
rıhtımda gezinerek biraz hava al
mışlardı. Rüzgar devam etmekle 
beraber yağmur da dinmişti. Er -
tesi gün İstanbul muhagız!ığına 
verilecek gündelik rapor için bu 
mevzu kiti gelmez mi idi 7 Birer 
birer oldukları yerde uyu.klamıya 
başladılar. 

., ~marn bu ıırada biltiia ışıkla 

şiktaş önlerinde tam yolla Boğazı 
çıkıyordu. Alman deniz müliiziıni I 
"Eberhardt,, motorbotun baş 
kasara~ı altındaki makine dairesi-! 
nin ölgün ışığına elindeki zarfı ı 
tuttu ve bir saniye tereddüt ettik
ten sonra bu zarfı yırtarak açtı. \ 
Alman müliıziıni, fon "Bengen -1 
dorf,, un ancak Beşiktaş önlerine 
gelindiği zaman açılması şartiyle 
eline teslim etmiş olduğu Jıu zarf
tan çıkacak emri bir an evvel an
lamak için sabı"ızlanıyordu. 

Genç mülfızım minimini makine 
daıresinde iki büklüm bir halde 

* Enver P.aşanın Kuru~mede<-
ki sarayının etrafım .kordon altı
na almış olan muhafızların zan -
nettikleri gibi lambalar söner Bön
mez paşalar döşeklerine çeltilnıi{! 
değillerdi. Onlar timdi el çantala
rı yanlarında nefeslerini kesmiş _ 
ler, en kilçilk bir gürilltil yapmak 
tan bile aakınarak rıhtım kapısmın 
arkasında heyecan ve helecan için 
de bekliyorlardı, ı (Sonu var) 

YENi SABAH 

tır. 

Üsküdar hava kurumu-
nun mesaısı 

• haOımde• yils bdanııa eşya ve yi- 1 
yecek ,'UlldşUr. 

Bundan sonra sıra diğer mahalle
lerdeki fakir halka gelecektir. :re-

Maarif Şurası 
Bu yıl içinde bir maarif şurası 

toplantısı yapılacaktır. Toplantı -
nın. mevzuu hakkında kültür Ba
kan lığı şimdiden bazı kararlar ver 
miş bulunuyor. Şurada müzakere 
ve milnakaşa olunacak meselele -
r'ıı ·bugünkü maarü idaremizi çok 
yakndan alakadar eden meseleler 
olacağı tahmin olunmaktadır. Şti-

ranın hangi gün toplanacağı ya -
kında te8bit olunacaktır. 

İkbsad Fakültesi açılış dersi 
Üniversite iktısat fakült.•ei i-

çin bıı sene getirtilen iktı~at kür
süsü profe~örü Dobersberger açı-

lış dersini 8 Hkkanun perşembe 
günü verecektir. 

Talebeye tercüme ettirilen 
kitaplar 

İstanbul Üniversitesinin tale -
belere yardım maksadiylc yaban
cı dillerden birçok kitaplar tercü-
me ettireceğini hatta bunun için 
üniversite tercüme işlerinde uğ -
raşacak talebeyi seçmek maksadi
le bir lmtillan yapıldığını yaz -
nu.,<ıtık. Üniversite bu i~le çok aJA. 
kadar yapılan 15 kitabın yazısı 
ler tarafında tarafından ıµmdiye 

kadar yapılan 15 kitabet yazısı 
bitirilmiş ve bunlar tabolunmak 
üzere devlet matbaasına gönderil
miştir. -·-

Yeni polis müdürü geliyor 
Çorum valiliğine tayin olunan 

eski polis müdürü Salih Kılıç per-
şembe günü şehrimizden Çoruma 
milteveccihen hareket edecektir .. 

Yeni polis müdürünün de yarın 
şehrimize gelip Salih Kılıçtan vazi 
fesini devr alacağı zannolunma.kta 
dır. 

T AKV1M 
5 tık Killun 1938 Pazartesi 

Hicri: 13 Ş e'll'Ya l 1357 
'Rıı.ai: 22 Soa tqriıl 1354 

-
Kasım: 28 

Dotu uatl : 7,08 

Ôtle: 12,05 - lkiıtdl 1 14,28 
Aktamı 18,19 

F ıtih halkeTi kaza çene.i dahi
linde t ... bit etmit olduiu fakirlere 
eşya ve yiyecek tevııi etmege lıq
lamı.5tır. tık olarak dün Fatih na
hiyesi Baba Hasan mahallesi fakir 

16,41 - Yatlı 

imsak : S,24 

simde dünkü tevziatı görüyorsunuz. ~-----------ı 

5 KANUNUEVVEL I9J8 

( Hadise ve Ad S9 ) 
Kuyruklu pırasada böyle 

Bıında.ıı evvelki }·.ag.ımd.a uszl 
aldatılol;ğımıu. dair bir iki misal 
-1mıştım.. Rahmetli Ispartalı 
Hakkıyı ha'brladnn: Onun "Dert
lerimiz sa}'llamaz ki ... ,, başlığı al
tında müselsel öyle orijinal yazı
lım vardı ki, bahçıvan, sebzeyi Ja
ğmı suyu ile sı.ılar; topladığı ıspa
na,ğın "Ç&mlU'unu çıluınnak., gibi 
çok makul bir wclaeple haroıta ba
sar, sebzeci solmasın diye sular; 
keçlfe dönme - dire ıma....aya 

blll'lllalı at kırfnlğLI yapar, ;Jrese 
kağıtçı sipariş üzerine alçılı zarf 
hazırlar; Kasap; llübarek et, e· 
ra.zide Jtir!enmesin diye kefiye mıı 
kavn cinsinden kiğıt ~le~rir; 
kontro üz p.azarcı terazisini ıı.yal' 

eder, dirhemini ona göre baıı:ırlar, 

meı:baha: '.Kuzu \'e koyun ya.lllll· 
da birçok da :kep ve nda keeer. 
Fak.at 'tıir düll.i.nda ili'Ç için lmll· 

da, k çi bulunmn; ekmekçi: 'ok 
samın örtmek iÇB lıamnr çk:anr 
ve bili kak kııadurasiyle tez· 
gihta gezer; IOl' alabildiğine 
koşar; ahaaa: &şanaıı zilıciris· 
le canlıira' muikisiııe d~ıım e
der; biletçi bilet aldırmak için 
müşteriyi dürt.el'; mii\<teri: Kapı· 

da durur ve inip binec~e yol ver
mez, ve bilhassa arabaya, ite ka· 
ka girdikten sonra, kenfüsi gibi 
yapmak istiyen dii;erün tayip e
der ve uzu• uzun medeniyet 
dersi verir ... Ne bileyim dnha. da 
neler._ 

Sorsam&: "Esııafla başa çıkıl
maz ki, halkta medeniyet kabili· 
yeti yok ki-.,, demek cüreti.nde 
bulur:cr. 

Aziz 1rnriim size bir küçük hi· 
kaye söyliyeyim: 

Taşr.alı bir adam t<;tanlbula gel 
miş, yol kirini gidermek için boh· 
çasuıı 'koltuğunun altına alıp ha· 
mama gitmiş. Fakat, kaşarlan

mış hamamcı bu zanlhnm İS'hın
bul uru! ve idatını bilmediğ;nin 

derhal farkına \'armış '\'e kendi
sinden her şeld!de j,tifade muın

kii.ıı o!dııtıuıu düşii.nmüş ,.., bir ta
raftan "buyur,, ederken diğer ta
raftan da önüne bir pe., tema! se
rerek eşy:ısı:ıım i\ine -0nma.,nı 

işaret etmiş: Aduıı.cağu ııoyun

mu.~ ve bohçayı kapatarak kirlile· 
rini altına, bohçasiyle temiv.ini üs· 
tüne, salt& \'e şrunrını, TrabJuı 
ku..,uğını daha üstUne koymuş v9 

bohçayı kapatarak kafiye bnğlt 
fesiyle mühürlemiş ve J>i!ŞtemalıOI 
tııtıınmu.~ nalınları ayağlna geçi • 
rere.lı: blı:ır, tıkır içeri 'girmiş. 
çıkmış _ Terini kırrottuk~ 

sonra oohçayı iırteıniş. Bir de aç• 
mış iti salta, ş'lllvar, hele o canııJl 
Trabhıs ku':"'iı yok. SormUJ, de
mişler: "Kendl elinle bolıçaya 
koymadın mı, bernber getirmiş ol· 
saydın i'çiuden ç1kardı !,, Gayet 
mü~ldt bir eevap ! B'llkımş kııvgs 

çıkacak, ÇJım~ar tenıiE çamaşır· 
!arını sırtrn.a ceçirm.ı:., kirlisini 
bohçaya yerleşti!W'ek koltuğunun 
altına almış, bir de üstelik parıı. 
bah..tj~ Tiırmİ!<. Yürüyiip çılı:arkell 
geri dönmüş TI! bamıımcıya: 

''Evet, ben salta, ~alvar ve bıı· 
husus kuşakla. ge~ydim bohçada. 
çı.lcardı.. Fakat insaf edin ben ha· 
mama bu alde mi teldim?., de
m iş ve yiiriim - l 

İşte ıu:i&im. Dert burada. Si· 
zin dediğiniz gibi 'benim bin bit 
kusurum var, günahını \"&r. vat 
ki çekiyorum. Yal.nı.z Söyle bun!~· 
ra mukabil st'D.İlı yapa.cak hiç bit 
OCYİD yok mu! Yalnız b=ıı s(iyle 
benyine ~ 

Ben ihtisap a,iumın ceJsefeı:İ• 
ni, o felaefe hatuı ~ :r;eytin ysi' 
fıçısından çıkaa fareyi balral Bo
dos:ra yuttur demiycmım a:nı•··· 
Biraz da ha.rekete gel. lrhayı 11 

edebyatta olar. 
1. M" ' ACAR 

Çek ticaret kılavuZ.U 
Çekoslovakyada vü.kua ,ır~dl 

ara'Zi değişikliklerinin Çekoslo • 
va..lc saı:ı.ııyi i5Üsalitında bir aoJ'• 
sana sebebiyet vecmediğiıi _..ııer 
aldılr. Yakında Çekoslov.a.k;y.ıı ili.; 
racat firmaları hakkında 1bi1YU 
bir ticari klavuz neşredilecek • 
tir. Bu klavuz Türk ithaliitçıJar_ıP 
bütiln isteklerini tatmin edecektıt• 



G l~l=M=J#lil!#lil 
T unusda Italya 

Aleyhine Tezahürat 
Şanghaydaltalyan ve Fransız Aşker
leri Arasında Bir Müsademe Oldu 

Xoat Ciano Romada İngiliz Elçisi Pert ile lngiliz • ltalyan 
anlaşma11nı imzalarken 

(Battarafı 1 inci sayfamızda) 1 
İlk toplantı saat 10 a doğru İ

talyan kitabevinin önünde olmuş, 
ve kitabevinin vitrini Jarılını.,tır .. 
'l'ezahüratçılar müteıı.kibeu vali ko 
naiınıı. d<>ğru !lerlemişlerso de ora

dan polisle karşılaşınca İtalyan kon 
llOloshanesine gitmişlerdir. Polis 

bunların mühim bir kıammı çevire
bilmiş, fakat küçük bir grup mak
ladına muvaffak olarak konsolos -
hane önünden llfarseyyez söylemiş 
Ve "Yaşasın Fransaı, djye bağır -

llıışlardır. Polis nihayet tez:ıhürat
tlları dağıtarak saat 12 y! 15 de 
lliaıımı iadeye muvaffak olmuştur. 

1 S kişi tevkif edildi 
'runus, 4 (A.A.) - Bu sabah 

>'ılpıJan tezıthürat esnasında 15 ki
~ tevkif edilmi~fır. Birkaç İtalyan 
llıağazıısının vitrinleri ve camları kı 
l"ılınıştır. Şehirde saat 13 denberi 
:eVriyeler gezmEk!edir. lta!yan ba.~ 
on•olo.qluğu binası polisin muha -
f~ altındadır. 
tı.lyan gazetelerinin mukabelesi 

Roma, 4 (A.A.) - İtalyan mec 
llai tezahurab hakkındaki Fransız 
111ıetelerinln makalelerine cevap ve 

ren matbuat İtalyanın hattı hareke
tini, 1935 tarihli Mussolini - La
val anlaşmasının zecri tedbirleri 
tatbik suretiyle bu anlaşmayı ihlal 
etmiş olan Fransanın hatası yü -

zünden batıl ve gayrımevcut bulun 
nıası delili ile izah etmektedir. 

Popola di Romıı. : 

"İtalyan milleti politikada İta! 
yan lehçeııi konuşulduğunu, Tunu -
sun kendisinden çalındığını ve Ci
bu tinin ise Fransa için faydasız ol
duğu halde İtalya için faydalı ola
bileceğini ıımıtmamllktadır. ,. diyor. 

İtalyan ve Fransız askerleri 

Şanghayda çarpıştılar 
Şarıghay, 4 CA.A.) - Bu ak -

şam Fran8ız kouse8yonunda bir kah 
vede Fransız ve İtalyan bahriyelile 

ri arasında şiddetli bir müsademe 
vukubulmuş, bir İtalyan yaralana

rak hastahan•ye :.aldırılmıştır. 7 
İtalyan tevkif edilmiş. Bu kavga sı 
rasrnda İlıılyanlar br Amerkalıyı 
yaralamışlardır. Müteakben yen br 
kavga daha çıkmı~ bu sefer İtalyan 
piyade neferleri de işe karışarak 
iki Fransız polisilıi yaralamışlardır. 
Sükunet çabuk iade edilmiştir. 

Alman Hariciye Nazırı
nın Paris Seyyahab 

Gerek Alman, Gerek Fransız Gaze-
teferinde Dostane Yazılar Çıkıyor 
h llerıin, 4 (A.A.) - Alman mat 
~~tı, B. von Ribbentropun Paris 
~ hati hakkında tefsirata devam 

~irler. 
, '8 'f.N&en'de çıkan National Zeitung 
~ · ;on Ribbentrop'un Paristek:i 0:9ti_nden iırtifade ederek Fransız 
llıı let adanıiariyle Avrupa poUtika

ır._ ııı batün mühim meselelerim tet 
l!deceğinf yazıyor. 
lıaıuiger Vorpoııten ruyor ki : 
"Al ·tfate_ tı yıl evvel Stresemann Pa _ 

~ Briand fle Kcllog paktını im

l!t ~~ti. O ram:ındanberi kollek -
Ilı~ l!?tuıiyet sistemi tamamen çök _ 
l'1! t r. Fransa ve Almanya bir ke-

~ha lca11ılaşıyorlar. Almanya 
'8tıy Ul~yle ba~ ve iyi anlaşma 
'llıe ;:: fakat tahrip edici bolşeviz
lel(tito rşı nıUcadeleıılne devam ede • ... 

l{ııın. 
"l! 1sche Zeitung, yazıyor: 
~ u deklarasyonun tarihi ehem 

etf, fiti memleket hudutlan hak-

kında her türlü şüphe ihtimalini j. 

zale etmesindedir. Bu vaziyet, hu • 
dutlarıııı "Ren., de telakki eden İn
giltere için de mühimdir . ., 

FRANSIZ GAZETELER1N1N 
MUTALAALARI 

Paris, 4 (A.A.) - Gazeteler, 
von Ribbentropun Paris seyahati 
hak.kında pek az te!siratta bulunu
yorlar. 

Matin gazetesi, çok memnun gö
rünüyor ve diyor ki: 

"Bu usulün, doğrudan doğruya 
ve va:r.ih istişare gibi yapıcı bir fay
dası olacakbr.,. 

övr gazetesi, Romada bu seya -
hata eheının.iyet atfedilmek istendi

ğini kaydederek, niçin r diye soru
yor. 

"Acaba Almanya ile Fransanın 
biribirlerine köpekler gibi bakmak 

ta devam etmeleri, Cianonun der _ 

pi' ettiği şekilde bir Avrupa kurul
ınaııı için mi lizımdır?., 

T l N 1 SA 8 'A""R ---

General Metaksasın Ziyafeti ltalyanın 
. Emelleri , Mareşal Fevzi Çakmak 

Bir Nutuk Söyledi İtalyan Mı*ı'usan ıneclislnde 
hariciye nazın Kont Çiyano'nun 
nutkunun sonlarına doğru ve bi
lllran sokaklarda yapılan tezahü
rat hakkındaki Ajans haberlerin -
den, Fransanın h&k.imiyeti altın

da bulunan Tunus, Korsika ve Ci
bırti h•lckındaki İtalyan emelleri
nin açığa vurulduğu anlaşılmakta
dır. Bu hususta Romadan verilen 
tekzip haberleri pek kat'! bir ma
hjyet arzetmemektedir . 

Filhakika, bu üç mıntaka üze -
rinde İtalyan emelleri, Beynelmi
lel siyasetle uğraşan kimselere hiç 
de yabancı değildi. On dokuzun
cu asrın nısfından sonra İtalya, 
coğrafi bir tabiye olmaktan çıkıp 
da kendi milliyetperverleri ve ü
çil:ncü Napolyonun askeri tavassu
tiyle coğrafi ve milli birliğini ta
hakkn k ettirdikten sonra müstem
leke hayatına ablmak kararını 

vermi•ti. Bundan evvel, her sene 
yüz blnlerce İtal~·an, arzın müte
addit yerlerine muhacır olarak 
giderken, karşılarındaki Afrika 
sahillerine de yerleşmekten, eski 
Roma imparatorluğunun vilayetle
ri olan sahalarda ziraatla uğraş -
maktan kendilerini menedememiş. 
!erdi. Bilhassa İtalyan muhacirle
ri Tunusda çok kuvvetli bir suret
te yerle.~mişlerdi. İtalyanların 
müstemleke iktisap etmesini isti -
yen siyasiler Tunusu İtalyan dev
letine ilhak etmeği . istiyorlardı .. 
Fakat karşılarında Akdeoizde, Ce 
zairi elde ettikten sonra Tunusa 
doğru ilerliyeıı Frarunzlan buldu
lar. Fransız siyaseti de bu husu•ta 
çok faal bir siya•et takip etti . 
Ve o vakit Tunusda Fransız ve İ

talyan nüfuzları çarpışmağa 'baş

ladı. Tunus beyinin paraya olan 
ihtiyacı, yerli eşrafın biribirleriy
le olan rekabetinden, ve Tunus ü
zerinde li\fzi bir hakimiyete 
sahip O"maıılı İmparatorluğunun 
zaafından istifadeye kalktılar. Fa. 
kat Fransız siyaseti daha faik çı

karak Tunus İtalyanların eline 
geçemedi. Fransa bazı hudut ihti
laflarını vesile addederek kısa sü-
ren bir askeri hareketten sonra, 
Akdeııiziıı mühim mevkilerinden bi
ri olan Tunusun hakimiyeti alhna 
aldı. 

İtalyan hükumetinin bu hususta 

Atina, 4 tA.A.) - Baş-..elril B. Başvekil Metaksas, dort memleke 
Metaksas, Balkan Antantı ırenel tin devlet reislerinin sıhhatine, dört 
K~ b•şkanları ~erefine verdiii milletin nfahma ve kahramaa Tilrt 
bir öğle r.iya!etinde söz alarat, E - Rumen ve Yugoslav ordulıı.mım ve 
len hükümeti ve Elen ordusu namı- ordu şeflerinin şerefine kadehini 
na kahraman müttefik orduların kaldırmıştır. 
kıymetli mümessillerini selamladık B. Metaksasa TürkiJ'e Genel kur 
tan ve kendilerine en samimi boş- may başkanı Mareşal Feni Çak -
geldiniz temennilerinde bulunmak - mak cevap vermiştir. 
tan duyduğu derin hazzı ifade et - areşal Fevzi Çakmak, Atatür
rniş, dost ve müttefik asil Türk mil- kün hatırasının tazizinden dolayı 

!etinin büyük şefi ve Balkan Arıtan- te.;<ekkür ettikten ve Yunanistanın 
bnın başlıca mü~s.~islerinden biri Türk milletini pek acı bir surette 
olan Atatürkiln hatırasını tariz et- miiteel!im eden mııteme iştirak ni
tikten •onra demiştir ki: şanesi olarak Türk topraklarına 

"- Size gösterilen kabııl a"I ı gönderdiği heyetin mfimtaz başka
memlekeUeriniz hakkında Yun:ıni"· nı B. Metaks.'L•la A!Atürkiin miiliı
tarun zeval bulmaz dostluğuna bir i katını hatırlattıktan sonra Atatür
delildir. Burada huzurunuz bir sem ktin, Yunun başvekilinin de çok •=· 
bol dür ve dört memleketin sıkı el - manalı i fndelerle kaydettiği gibi, 
birliğini ve Balkan yarımadasında . Balkan Antantının baslıca mües -
sulhün sarsılmaz temeli o!an An -ı si~lerinden biri olduğunu bildirmiş 
tantımıza derin bağlılıklarını bir ke ı ve :_ • kolleglcri adına sözüne devıım 
re daha teyit etmektedir. Bu içtima 1 ederek demiştir ki: 
kim•eye karşı bir tehdit teşkil et - - - B. Ba~vckil, siz bu Antantı 
miyor ve hjçbir mütecaviz gayeye iro ~ ilmesi güç bir beliigatla tesit et
matuf değildir. Fakat yalnız Balkan tiııiz. Bu Antantın memleketlerimiz 
Antantının devamlı inki~afı dolayı- için olduğu gibi Lölge.'llizin hugiin 
siyle vuku bulmaktadır. Sulh ve vi- bir örnek vermekle övündüğü b:ırı~ 
fakın idealinden ilham ulan dört mii<alemet ve i<tikrıır h:ıvasının ta 
devlet kendilerinin emniyetini bir - hnkkukı.ı için olan fnyıfal3rını kay • 
çok istırab görmüş milletlerinin sa- ı det ti niz. Buna binaen ben ynlııız 
adetini temin gibi me.~ru bir enJL~P- gii ı.el sözlerinize işlirııkle iktifa e -
ye maliktirler ve kom~ulariyle en i-ı dcccibm. Sizin de söylediğiniz gibi, 
yi münaRebetler idame i gibi sa - bu mevkut toplantılnr hiçbir kim -
mimi bir arzu ile müteharriklirler. s~ye karşı bir tehdit değildir. Bu -
Dört devlet, ba.<;ka. ılarının malrna nuııla beraber, bu topl:ıntılar her 
göz dikmeyi düşiiıımiyorlar fabt ddımnd:ı ayni •amanda barışın da 
aynı zamanda k~\1 hudutları şerefli menraatleri olan müşteı·ek menfa -
ellerinin kanı ile ~izilmiş olan milli at!erimiıe hizmet eden ı .; riki me.'a 
topraklarını muhafaza husu sundıı 

1 

imizi daha ziyade normalleştirmek
değişmez azim ve karar sahiple - tedir. Enternasl"Onal vaziyet bizim 
ridirler. Her vakitten ziyade bu - için kıymetli olan bu b:m~ın tesn -
gün, mitli müdafaalarının dikkatli nüt ve te~riki me-•aimizh himaye<i 
teşkilatı olmaksızın ve orduları ara- ne ihtiyacı olmak ihtimalini gittikçe 
sında sıkı bir temas olmadan mües- daha ziyade g 'jzônünıle tutmaklığı -
sir surette muhafaza edilemiyccek mızı icabettirdijti nishett~ bu topL n 
olan ve şeref ,-e haysi~·ete müstenit tıl ar bana her gün daha laymetli 
bir sulh istemektedirler. Bizim bir- görünüyor ve eminim ki diğer k0lle!l' 
!iğimiı, bizim kuvvetimizdir. Bal - !erim için de b0yll'dir, Paktı ,r.ız , 
kan Antantı devletleriyle Bulgarôs bölgPmiz siya•· .<tatil"üniln sıu-'11 -
tıın arasıııda •erbestçe müznkere ve maz istikrarı i~ir. en emin bir ga -
aktedilen son Selanjk itilafı, yarım ranti te~kil etmekt~dir. t~birliği -
adadaki bütün memlekdle!'iıı ı:mlaş mi~in gittikçe daha tesirli olarak 
ma ve yakınlaşma~ına matuf mesa tebarüz ettiğini görmekle d ,ıyduğum 

duyduğu infial, kendini Almanya- imizin mevcut inkişafına kati bir ve hepimizin duyduğumuı memnu • 
ya takarrübe seYketti. Yalnız, Tu-! merhale teşkil ediyor. Umarım ki niyetten mülhem ~u birkaç sföi! • 
nusa doğru İtalyan muhacır akını 1 bu itilaf bir uyuşma harn.ıı ihdas mü, ekselansınıı:ın Bul~ari,tanla 
devam etti. Ve bugüne kadar de- e:mek ve _aral~rında devamlı bir te~ 1 yaptığı •on Seliınik anlaşınn:nna o
vam eden bu vaziyet, orada kuv- rıki mesaı tesıs etmek suretiyle Bal lan idare w telmihiııizc :sti r .. k et-. . 
vetfi bir İtalyan unsurunun mev- kan milletlerinin o kadar hararetle meden bitirmek istemiyo:·um. Ekse-
cut bulunma.qına, iktısat, kültür ve arzu ettikleri yeni bir refah ve te- lan~ınız tar:ıfından Antant hükü -
maliye sahasınde esa,Jı bir mevki rakki devri açmaktadır. .. melleri adıııa müş terek kom~umuz 
elde etmesine meydan verdi. İ~te -:-tı:-.n-d:-e--:-k-u_v_v_e_tl:..i_b_i_r_b_a_r_a..;j.;__\_·iı-.c-u_d_e, Bulgarist:ıııla aktedilmi~ olan bu 

Fran~ızların Tunusdaki hakimi· getirerek Afrikadan A\•rupa kıt'a- pakt. G~neral Papaırosun çok nazik 
yetleriııi kurmak ve te'min etmek sına asker ve zahire sevkedebilir. nutkuna cevap veı·rliğ-im zaman da 
İtalyanların da duydukları infial Tabii bunu yapmak için de İngil- kaydından hail blma<lığım me.sut 
ve fili nüfuzlarını hakiki bir ma- terenin müttefiki olması şarttır. ~ir h '<lisedir. Ayni zamanda entcr
hiyete ~okmak hususundaki arzu Cibutide İtalyanın Afrikaıiaki nasyonal vaziyetin bize öğrettiği hu 
ve emelleri zaman zaman kendisi- siyaseti, yani kırmızı denizde kuv. susların tatbikine geçmişte olduğu 
ni beynelmilel münasebetlerde his- vetli bir üs iktisap ede!bilmek ba- gibi devam zaruretini de teharüz , 
settirdi. Fransızlar, İtalyanların kımından ehemmiyeti haizdir. So. ettirn1i~tim.,. 
Tunus üzerindeki emellerini bas- mali ve Eritreye sahip olan İtalya,' Mareşal kadehini, gerek kendi 
ka bir tarafa çekmek de istedile~. Habeşistanı da eline geçirdikten ve gerek kollegleri adına. majeste 
Ve bu münasebetle İtalyanların sonra, bu muazzam kıt'anın Ak- Kral ikinci Georges'un, Naip Pren
Trablus ve Biııgazide yerleşmele - denizdeki tabii limanı üzerinde e- sin, Başkan l\fetaksasın sıhhntleri
rine evvelden muvafakat ve teş - mel beslemesi beklenilen bir key- ne, kahram ın Elen ordııwnun ku.ı
vik ettiler. Ve son Habeş - İta!- fiyet idi. Bilhassa Habe;;istarıııı retine ve bürük E! ,n m:!I~tinin r~
yan ihtilafından mukaddem aktet- yegane demiryolu bu liman'a mün- fahına kaldırmıştır. 
tikleri itilafla bu emelleri tanıa - tehi olmaklııdır. -:---~----------....... 

men söndürmek de istediler. İşte Romadaki bazı İtalyan ı·ngı·ıı·z -Fransız 
1935 deki Lava! itilafları bu - halkının tezahürah bu gibi fikirle-

nu te'min edecek gibi görünüyor- ri ve dü~ünceıeri ortaya çıkarmak - Hava Nazırlarının 
du. Fakat bu itilafı aktederken tadır. Fakat unutmamalıdır ki 
de bir çok Fransız siyasi adamla- bunlar resmi bir mahiyet değildir. Mu"" Ja"" katı 
rı buna bel bağlamıyorlardı. Zira Yalnız ne de olsa, Beynelmilel si
bu anlaşma, o günkü muvakkat yasetin bu karışık devirlerini, hele 
hadiselerin doğurduğu muvakkat bir Fransız ve ttalyan anlaşmasının 
bir sureti hal idi. Fakat bugünkü muhtemel olduğu ve yine Fransız. 
tezahüratla bu adamların fikirle- !arın İtalyanlara takarrüp etmek 
ri kuvvet ıbulmuş gibi görünüyor . için Berlin büyük elçisi F. Ponso'-

Romadaki bu hususi teHhürat, yu Romaya, çoktanberi münhal 
yalnız Tunusu istihdaf etmektedir. olan el~iliğe getirdikleri bir za • 
İtalyan emelleri Kor><ika ve Cibuti manda, bu gibi tezahüratın vu
iizerine de tevcih edilmektedir. kua gelmesi çok manalıdır. Neti-

Korsika ve Tunus, İtalyanın cede, resmi rnahafilde olmasa bi
Akdenizde bahri ve sevkülceyşi Je İtalyan kitlesinde bu gibi emel
hlikimiyetine büyük bir engel vur - Ierin hfüa mevcut olduğu \'e gü
maktadır. Korsikadaki ve Tunu- nün birinde patlak verebilecek 
sun Akdenizde ilerlemiş bulunan bir mahiyet gösterdiği akıldan çı
burunlarındaki Fransız hava üsle- karılmamalıdır. 
ri, bütün İtalyayı ve Sicilya adala
rındaki İtalyan mevkileri ve üsle
ri tehdit alhnda bulundurmakta -
dır. Ayrıca herhangi bir ihtilat 
vukuunda Fransız kuvvetleri, F
ransa, Korsika ve Tunus istikame-

Yarınki yazımıda, Korsika, Tu
nus ve Cibuti üzerinde ve İtalyan 
emellerinin istinat ettikleri faal 
ırki sebepleri. ıktisadi ve malt a
milleri, siyasi zaruretleri daha 
tafsilitiyle anlatmağa çalışacağız. 

Paris, 4 (A.A.) - İngiltere ha
va işleri nazırı, bugün "Villa Coub
lay., tayyare merkezini ziyaret et -
miştir. Orada Fransız tayyarecili -
ğinin son terakkilerinin ifadesi olan 
on beş tayyare sıralanmış bulunu -
yordu. Bun!arııı arc.,ında beş yeni 
avcı beş bombardıman, iki tarassut, 

· bir otojir ve ikf avcı taLm tayya • 
resi bulunuyordu. 

İngiliz nazırı, "Bourget,. den sa 
a 15 de hareket etm.ıştir. Hareke -
tinden evvel gazetecilere beyanatta 
bulunarak, ~cilmle Fransız hava na
zırı ile iki memleketi alilkadar e
den meseleler hakkmda görüşmUş 
olduğunu ve İngiltercye İngiliz mü

dafaa kuvvetlerinin sulh lehinde da 
ha müessir olabilmesi için elinden 
geleni yapmak niyetiyle gitmekte bu 
lunduğunu söylemiştir. 

&,r ..... 

Yeni Valimize 
Taze Bir Mes' ele 

htanbıılun meşhur şehir mecli~ 
• sl, bir vakiUer gilrilltü ile mllca.de-

le etmek il.ıere fa&liycte geçmişti. 

Bu mü.cadelenin hedefi sokak -: 
blrda haykırarak herkesi rabataıı' 
eden seyyar satıcılan, ltlilionları • 
ile etrafı velveleye veren şof"ôrleri 

susturmak ve İstanbul halkını biraz 
sükiin ve huzura kavuşturmaktaı. 
Bu iş de şimdilik tavsamış gı'Jıi ~ 
rünüyorsıı. da iptidalan büyilk bil 
dikkat ve ihtimamla takip edildi 
idi. 

Bizim bugün mevzubahs etmek 
istediğimiz şey, bu meşhur şehir_ 

meclisini gürültüyle oldaita gibi gö
zü bozan fazla ı~ıkla da mücadele
ye davet etmektir. Her ne kadar h-, 
tanbıılda şimdiye kadar yapılması 
temenni edilen mücadele, daima ka
ranlığa karşı olmuş ise de fazla ışı
ğın da wan in•anlar için zararlr 
olduğu mulllikkaktır. · 

Az aydınlanmış htanbul cadde._; 
!erinden hazmı gözleri kama~tıra • 
cak derecede kuvvetli iki lamba•iyle 
otomoblller stimtle geçi ·orlar. llun 
far, ansızın önlerine çılttıkl~rı in -. 
Mnları hell'Canlara boğdukları g>bi, 
kör edici ı*ıklariyle de gö:ı.lerini ka
ma~tırarak kazalara sebep oluyor
lar. 

Hele son zamanlarda teoadüf e· 
dilen ve otomobillerin camları ya. 
nına takılan kuvvetli projek-
törler bunun ıizerine tüy 
dikU. Bunlar yüzde doban beş ıo.. 

zumsuz yere birdenbire ya111p söne· 
r ek gözleri kama~tırıyorlar. !nınıı· 
!arla beraber diğer nakil va,ıtaları 
için de ciddi tehlikelere sebep olu
yorlar. 

Avrupanın h~r ~ehrinde bel .~. 

ye meclisleri kan.ıılığa k ar~ı tedbir 
!er alırken. bu nevi fazla ışığa. kar
şı da tedbir alırlar. Buna biıde de 
~iddeUe lü~um ve ihtiyaç vardır. 

Yeni vali ve b<led:ye Rei•:".iı 

Llitfi Kırdarıı "Fo~:.eldin !,. der . 
keıı bu taze ve mi.h.rrı >ıe"eleyi d• 
kendilerine sunuyoruz. B .. husu• kı 

kendileri ayni ~manda göz dokt.o. 
rudurlar. 

MUAAD SERToGLU 
•••••••••~,••••••••••••••••••ca ........ ... 

Ukranyalılarda · 
Muhtariyet 
İstiyorlar 

\'ar:ıov:ı, 4 (A.A.) - Pokınya 

mebusan meclisinde fırtınalı bir cef 
se olmuştur. 

Ukranyalı ek11liyet mebusların
dan ve meclis reis vekillerinden 
Bay Uudrey şi<ldetli bir nutuk irad 
ederek Ukranyanın arıı•i b:ıkımın-
01111 muhtariyetini isemiş ve Ukraıı
yalı mebusların bu bapta bir kanun 
liiyilırun tevdi edeceklerini SÖyle -
nıiştir. Hatıp, l'olonya hududunun 
ö'.Jür tarafında bir Ukranya ılevle

t"nin te~el<l<ül etmiş olmasından do
layı bahtiyar oirl•ığunu beyan etmek 
suretiyle sözlerine nihayet -vermi~
tir. 

Bu nutuk, Polonyalı m.ıbuslu 
tarafından ~iddetli proteııtolarla kar 
şıl~nmışır. 

Hükfımet t.or8ftarı birlik fırka 
sı mebusl~rır..:an 031.rov>Jci şiddet1i 
bir nutukla mukabele ederek Ukran 
yalı mebusların hattı hare!,etini te
es.qüfle karşılamış ve Polon;ya mil -
!etinin bin seneden !ıeri Polonyaya 
ait olan c ' nubu ~ırki aı-azisiı.i ka
nının son ds.ırJasına kadar müda -
faa edeceğini .Oylem;ştir. 

Almanyada müstemleke .. -
gun-..ı. 

Ka«el, 4 (A.A.) - l\nı<e. milli 
so•yalist birliği ~efi Veinrich, millt 
mü8lemleke cemiyetinin bir oplan
tı•mda ezciir.ıle den~iştir ki: 

Führer bu r1I nasıl on milyon 
Almanı anaı·urda bağlamışsa, mü
na,ip vakti gelince müstemleke me
selesini de o •ııretle halledecektir. · 

Hııber verildiğine ;röre ı.ı kinu
nuevvelde bur:ıda mUstemleke me • 
selesi için büyük bir tezahür yapı
lacaktır, • 



• 
1 

Sayfa: 4 

İnsanlar biribirlerinin servet -
)erine, mevkilerine vehmetlerine 
göz dikerler; Fakat biribirlerinin 
akıllıırına .. Asla! 

* Bütün akıllar bir araya getiri-
lerek teşhir edilse ve herkese bun
lardan istediğini alması teklif o
lunsa,·dı, timarhanelerin demirha~ 
misafirleri bile kendi kı•a akılları
na doğru tehaliikle koşmakta te
reddüt etmezlerdi! 

* "Akılsız başın cezasını ayak 
çeker,. derler. Yanlış .. Akılsız ba
şın cezasını yine baş çeker: Yaptı
ğı hatanın ıikibetini kötli kötü, ka_ 
ra karr. düşünmek suretiyle. 

* Zeka, tabiatın öyle sihirli bir 
hed;yc.<idir ki, en çirkin simalara 
'bile hu,usi bir cazibe bahşeder. 

* Umulmıyan vir_,.nelerde çok kıy 
metli hazineler çıkt!~ı gibi, ümit 
edilm'yen şahsiyetlerde de, müsait 
b'r zamanda meydana çıkmak üze
re, ke-.kin bir zeka saklanmış ola
bilir. 

* Rivay~t e<lcl'lcrki: Bir deliyi 
- akıllanması için - kırk akıllı ile 
beraber kırk ıtiin bir yere kapat -
nıışl9ı-. Kırk Jı;rinci gün kapıyı aç
tıkları aman, içeride kırk tane 
deli Çl!(tığ'ını g0r:nüş1er ... 

* s:ze bir kafiye oyunu yapayım: 
Hem akıllı, hcır. uııgin olmak aliy 
yülfılaclır. Ak!bz, fakat zengin 
olmak aladır. Hem akılsız, hem 
de fakir olmak fenadır. Akıllı, 

fakat fn k'r olmak.. İşte bu en bü
yük bel f,dır ! 

TiLKi 
••••••••••••••a9<••••••••••••••••E••••••• 

Gemilere yeni te'sizler 
Bundan bir kaç sene evvel 111acl 

ı·id<le toplanan beynelmilel tebiz 
kongresinde verilen kararlara gb
re deniz merakibinde kullanılmak 
ta olan ayrı ayrı tiplerdeki eski 
telsizlerin 1940 senesi başına ka
dar değiştirilmesi icap etmekte 
idi. Hükumetimiz <le bu taahhüde 
iştirak etmiş olduğundan Deniz -
bank idaresi bu husustaki faaliye
te başlamış şimdilik 20 vapurun
tebizlerinin tebdil edilmesi için 
teşebbüste bulunarak 'bu yolda 
bir münakasa açmıştır. 

İskelelerin tamiri 
Denizbank idaresi iç hatlarda

ki iskelelerden başka Marmaracla 
memleketin daha birçok yerlerin
deki iskeleleleri de tam;r etmeğe 
karar vermiştir. Bu münasebetle 
yeniden tamir edilecek iskeleler 
tesbit ediıniş olduğundan bu ay -
dan itibaren inşaata başlanacak -
tır. 

P. . t T . ··~ . .. . ~~· .OL. :.S .. E,~t-;-,· 

Denizde bir kaza_ 
Dün saat 3 de Kasımpaşa is

kele~ne mensup 4258 numaralı 
Ömere ait sandal ile Sami, Emin 
Şevki ve Saminin oğlu 8 yaşındaki 
çocuk Kasımpaşada Yemiş iske -
lesine doğru gelirken Kürkçe.kapı 
ile kalafat arasında 21 O numaralı I 
Marmara i8imli takamn ~andalına 
çarpmasiyle sandaldaki yolcular 

denize dökülmüşler ise de civar
dan yeti~en kayıkçılar tarafından 
kurtarılmışlardır. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Sarhoşluğun sonu 
Dün l{asımpaş::da, Paşa soka

ğında oturan Emin ve Recep isim 
leri:ıde iki kişi rezalet çıkarank 
derece sarhoş olmuşlar ve etrafa 
sarkıntılık yaparlarken yak:ılan 
mışlardır. 

Eilcri yandı 
Kasımpaşada, Paşa sokağında 

oturan Fatınanın iki lıaşındaki ço
cuğu, odada mangal üstünde kay
nıyan tencereyi devirmiş, çocuğun 
iki eli hafif bir surette yanmış ve 
~işli çocuk hastahanesine kaldınl-

aıştır. 

---- -- -
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DENiZ ORTASINDA 
ÖLÜMÜ VENE 

Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL Bu Çok Mühim Yarışın 

n Sekiz Mart Za eri Nedir ? Nasıl 
Tekniği 

/(osulur? , 
Yazan: İst. Atletizm MonitörO Naili Moran B. P. E 

3-
H 

'' Düveli Müttef ika Donanmasının Ucte biri Bir Tabii Sürati Olan Dört Yüz
clilerde Mukavemeti Arttır

mak için Sekiz Haftalık 
Program. ı 

Cuma Eşofman - 600 
Jogg 

metn 

' 
Gecede Dök düğüm Torpillerle Batırılmıştı. ,, Cumartesi istirahat . 

Pazar müsabakıı.. 
- 22 

Genç ve güzide klavuz kaptan 
larımızdan Mebus kaptan bana bir 
gün: 

- Madem ki bu işe başladınız, 
dedi, bizim hocayı da dinlemelisi
niz bir kere .. Fakat kendisi çok 
mütevazıdır. Birkaç gün ~abredin 
de onunla kQJluşmanızı temin ede
rim. 

Mebus kaptan sözünde durmuş
tu. Şimdi kılavuz kaptanlığı ya
pan Nazmi Akpınar kaptanla bu
luştuk. Mebus kaptan hocası Naz
mi Akpınar kaptanı bana takdim 
ettikten sonra ilave etti: 

- Bence, dedi, Çanakkale bo
ğazında düşmanın 18 mart hezi
mcliıırle büyük rolü olan gizli tor
pil hattının na•ıl döşendiğini din
lemelisiniz hocadan .. 

Nazmi kaptan güldü: 
- Ah mebus, ah, dedi, senin 

işin yok galiba.. Bunlar olmuş, 
bitmiş şeyler. Fakat mademki ıs
tiyorsunuz anlatayım: 

Umumi harp başlamadan ev -
ve! beni Çanakkale boğazı turpiı 

kumandanlığına tayin etmişlerdi. 

Ortalık adam akıllı karışıktı. Her 
an harbe intizar ediliyordu. Bu va
ziyet karşısıııda bahriye nezareti 
icabında boğazları müdafaa ede
bilmek i~.in Çanakkalede birkaç 
torpil hattı te•isini ihtiyati bir ted 
bir olmıık üzere derpiş etmiş, bu 
hu•u,ta bize de emir verilmişti. Bu 
nrahk harp in patlamıştı. 

Blimiz<l~ki mayinlerin adedi 
çok azılı. İstenildiği gibi esaslı bir 
kaç tarpil hattı tesisi bu yüzden 
gayri mümkündü. Elimizde mev
cut Alman sistemi karbonit mayin 
!erini der.ize dökmeğe başladık. 

Ruslar tarafından Karadenize 
dökülüp te tarafımızdan topla
nan nıayiıılerden ve bilhassa o sı

ralarda iznıir civarında Kösten 
ağzında batırılan mayin yük](i bir 
Fraıı,.1. gemisinin topfanan torpil 
]erinden istifade ile boğaza bir iki 
hat toı·pil clöşivebildik. 

F'akat bu mayinler muntazam 
ve yek<l'ğerine müvazi olarak ge
milerin su kesimleri de hesap edi
lip dört, nihayet beş metre derin
liğinde denize rlükülmüş oldukla
rından düşman tayyareleri bunla
rın yerlerini kesfetmekte müşki
lat çekmedi. Düşman k.eşfettiği tor 
pil hatlarını bozmak için tayyare 
!erle torpilleri imhaya çalışıyor ve 
bazı kıJçük balıkçı gemileri bu 
hatların arasına kadar sokularak 
torpilleri toplamağa çalışıyorlar

dı. 

Düşman donanması boğaz ya
kınında tahaşşüt etmiş, bunların 

boğaza salÇırmaları ihtimali her 
an kuvvet bulmıya başlamıştı. Bu 
tehlike göz önünde tutularak düş
manın bilmediği diğer yeni ve giz 
li bir torpil hattı tesis etmek liizu
mu hissedilmişti. 

Bu aralık Çanakkale müstah
kem mevki kumandanlığıııclan şu 
emri aldım: 

"En müsait ve kısa bir zaman
da Nu.•ret mayin gemi"iyle düşma 
nın keşfettiği mayin hatları hari
cinde gizli bir mayin hattı tesis e
dece k3iniz,, 

Ru emir üzerine elimizde mev
cut 26 adet mayinle 11 mart 1915 
r~ec•i nısflilleylden biraz sonra 
Nu.,,et mayin gemisiyle hareket et 
tik. Her taraf zifiri karanlıktı. 
Geınin;n süvarisi Tophaneli Hak
kı kaptandı. Ben de torpil ku
mandanı olarak gemide bulunu -
yordum. Gemide tek bir ışık bile 
yakınıyorduk. Ancak bu seyaha
timiz çok tehlikeli idi. Düşman ta
rafından görülüp batırılmak tehli
kesinden başka karanlıkta evvel
ce dökttlğümüz trpillerimizden bi-

.'1usret mayin 
Nazmi 

gemısı süvarisi 
Akpınar 

rine çarpmak tehlikPsi vardı. Bü -
tün bunlara rağmen torpil hatları
mızdan yavaş yavaş dışarı çıktık. 
O sıralarda Seddülhabir ve Kum
kale istihkamları da düşmüş oldu
ğundan düşman boğaz medhalin
de bazı gemilerile karakol bile ya
pıyordu. 

Biz bu tehlikeli işe girişirken 

müstahkem mevki kumandanlığı 

ile herhangi bir tehlike müvacehe
sinde bazı tedbirler kararlaştırmış 
tık. Bunlardan biri, düşman bizi 
görrlüğü takdirde vereceğimiz işa
ret üzerine sahil projektörlerimiz 

geçen düşman gemileri daha hü
cuma başladıkları ilk anda bizim 
gizli torpil hattımıza dtlştükle -
rinden birdenbire bu torpillere 
çarpıp zayiat vermeğe başladılar. 
Düşman hiç ummadığı bu vaziyet
ten neye uğradığını anlıyamamış
tı. Bu şaşkınlk içinde bir hayli 
zayiat verdiler. 

İngiliz amirali Dö Robek ve 
Fransız amirali Geprat'ııı başında 
bulundukları bu filoya mensup 
saffıharp gemilerinin isimleri şun
lardı: 

Kuin Elizabet, bu gemi amiral 
forsunu taşımaktaydı. İnfleksibel, 
Oşon, Aga Memnon, Lord Nelson, 
İrrezistibl, Albiyon, Vencens, Svif 
şür, Maj estik, Kornvolis, Prens 
Corç ve Fransızlann Buve, Süf -
ren, Goluva, Şarlmany ve daha 
bazı ufak gemiler. 

Bu 16 saffıharp gemisinden ilk 
anda Fransızların Buve, Goluva 
ve bunları müteakip de İngilizle
rin irrczisibl gemileri bu gizli tor 
pillere çarparak battılar. 

Bu hücumda 16 saffıharp ge -
mis;nden üçü batmış, İngilizlerin 
büyük gemilerinden biri olan İn -
feksibel de dahil olmak üzere, di
ğer üçü gayri muayyen bir zaman 
içın ifayı vazife edemiyecek bir 
halde hattı harp haricine çıkmıştı. 

Demek oluyor ki düveli müt -
tefika muh~rebe donanmasının üç 
te biri bir günlük harekatı harbi
ye neticesinde harcanmış bulunu
yordu. 

İngilızler 18 marttaki mağlu
biyetlerini harekatı harbiye adlı 
eserlerinde şu cümlelerle anlat -
maktadırlar: 

"Bütün bu felaketlerin sebeobi 
hakikisi keşif ve tayin edilinciye 

düşman gemileri üzerine ışıklarını 
yakacaklar ve biz de bu ışık yü _ kadar çok zaman geçmedi. İşin 

hakikati şuydu: 8 mart gecesinde zünden düşmana karanlık görüne
Türkler bizim haberimiz olmadan cek olan denizin sahil kısmında 
Erenköy körfezi dahiline ve sahi

kolaylıkla ilerleyip kaçabilecek
le müvazi olarak 20 torpil demir-

tik. 1 . 1 T 
Fakat bunlara lüzum kalmadı. emış er. orpil taramak ve keş-

fetmek hususlarında istihdam edi 

Birinci ve ikinci haftalar: 
Eşofman - Fule ile ufak mesa

feler üzerinde hafif koşu. Dizleri 
yukarıya kaldıııarak yerinde saya
rak koşmak. On dakika 800 metre 
"Jogg., (Atlet yorulunca yürüyü
şe geçer. Dinlendikten sonra tek
rar Jogg) a eçer. Cumartesi ve pa
zar günü istirahat edilecektir. 

Oçüncü ve dördüncü haftalar: 
Salı, perşembe. Eşofman - Stile 

ehemmiyet '·ererek allı adet ser
best çıkış. Orta siiratle ve on heş 

dakika ara ile iki adet 200 metre. 
pazartesi, çarşamba, cuma. Eşof

man - Jogg - ilk yorgunluk al!limi 
hissedilince yavaşlamak şartiyle 

600 metre serbest koşu. 
Be~inci hafta: 
Pazartesi, Eşofman - J ogg 600 

metre serbest ko:;u. 
Salı, Eşofman - ,Jogg 1200 met 

re serbest koşu. 
Çarşamba, E~ofman Jogg 

800 metre serlıest koşu. Orta sür
atle 200 metre. 

Perşembe, Eşofman - Jogg üç 
çıkış - orta siiratle 500 metre koşu. 
Cuma Eşofrr.:ın - Jogg - On 
beş dakika ara ile üç adet iki yüz 
metre koşu. 

Cumartesi, pazartesi istirahat. 
Altıncı hafta: 
Pazartesi, Eşofman - J ogg 800 

metre serbest koşu. 
Salı, Eşofman - J ogg Dört çı

kış Viraj üzerinde 150 metre sür
at. 

Çar~amba, 

metre azami 
400 metre. 

Eşofman - Jogg 50 
sürat orta süratle 

Perşembe, Eşofman Jogg - aza
mi süratle 200 metre. Cuma Eşof
man - Jogg - ilk 400 ü seri fuleler
le son 200 ü süratli olmak üzere 
600 mel re koşu. 

Cunıarte.<i, pazar, t:sirahat. 
Yedinci hafta: 

Pazartesi, Eşofman 
metre serbest koşu. 

Salı, E~ofman Jogg 
300 metre orta sürat. 

Jogg 600 

Üç çıkış 
Çünkü iıiz gecenin karanlığı için-
de düşmana hissettirmeden onla- len bizim balıkçı sefaini de çok Çarşamba, Eşofman Jogg 800 
rın yanına kadar sokulduk. Ka- defalar vaki taharriyatlarına rağ- metre seı·be•t koşu. 

l k men bu torpillere tesadüf edeme- Pers,embe, F.s,ofman Jogg iki çı ran ı limana kadar gelmiş, düş-
mişlerdi. Türkler bu torpilleri kış 200 metre azami sürat. man gemilerinin hemen yam başın 

d gizlice ve mak.qııdı mahsusla. bi - Cum.ı, E"ofman J ogg 500 .ı buiunuyıırduk. Bu e~nada ge- ' 
. d' zim daima manevra yaptığımız sa metre serbest kos.u. çır ığimiz lıeyecanı hiç tarif ede-

Mukavemeti Olan Dört Yü.- . 
cülerde Sürati Arttırmak 

için Program. 
Birinci ay: 

Atlet sürat koşusu bahsinde yı 
zıh bulunan tekniğe ehemmiyet v4 
recek, salı ve perşembe günleri ç 
kış \'e pikapa çalışacak, mukave 
met arttırmak için verilen birino 
aylık programı a.vnen tatbik e 
decektir. 

ikinci ay 

Atlet, sürat koşucuları için çiı 
miş olduğum programın son dört 

haftasını, ve mukavemet arttırma 
nın son aylık programını bir artı· 

da başaracaktır. 

Yukarıda yazılı programlara i 
lavcler yapmak doğru değilrlir. 

Çalışmalar neticesinde fazla yor· 

gunluk hisseden koşucular bir ve· 
ya iki günü itsirahatla geçirir. 
Programa bıraktıkları yerden de
vıım erlerler. 

Atatürk filmi 
Beya;:ıt kamununun bugün saat 

9 da üyelerine meccanen Ferah si· 
nemasında Ataiürkün hayatına a· 
it bir filin gösterilmiştir. 

Göçmen nakliyatı bitti 
Bu sene Rumanya ve Bulgaris 

tandan getirilmekte olan göçmen
lerin son seferini yapmakta ola» 
Nazım vapuru Varnadan 2000 göÇ 
men daha getirmiştir. 

Bu sene göçmen nakliyatına 

geç başlanmış olduğundan artık 
başka sefer yaııılmıyacaktır. Ö -
nümüzdeki sene zarfında menıle• 

kelimize Bulgaristandan başk~ 
Yugoslavyadan Ela göçmen getirı· 

lecektir. İskan müdürlüğü önünıüı 
deki seneler zarfında 200.000 ki· 
şi gibi kalabalık bir göçmen kafi· 
lesini memlekete getirip yerleşti· 

rebilmek için geniş tedbirler ala 
caktır. 

Büyük bir Evkaf apartımaııı 
Şişhane yokuşul)da Jale giıii· 

nosu yanında vakıflar idaresi yeni 

ve büyük bir apartman yaptırma 
ğa karar vermiştir. Başlı başın• 

bir imar hareketi sayılabilecek o· 
lan bu büyük apartman 2000 nıet· nıiyece.P;im. haya vazetmişler, gösterdiğimiz Cumartesi, pazar istirahat. 

Mevcut 26 torpilimizi serpme bütün ihtiyatlara, basireti ere rağ- Sekizinci hafta: re muralı-balık vasi bir arsa üze· 
men baş döndürücü bir ınuzaffe- ı 'nd · l kt olarak ve hiç gürültü çıkarmadan Pazartesi, Eşofman Jogg 300 ·ı e ııışa o unaca ır. 
riyet kazanmı,slardır.,, B b ~ 

düşman gemilerbin manevra ya - t metre serbest koşll. u Uy!ik inşaate başlanın 
şte yaptığımız işin hikayesi 

pacakları bu sahaya dökmeğe mu- t· Salı, Eşbfman Jogg iki çıkış maksadile derhal harekete geçir· 
ff k l d k S b h b

. ve ne ıceleri... · 
va a o u u . a a a ır şey kal * 500 metre serbest koşu. miştir. Apartmanın avan proje;ı 
mamıştı, hava neredeyse aydınla- ç b E f h ı ·ı· Bizzat İngilizlerin bile büyük- arşam a, şo man - Jogg 450 azır anmış ve merkeze gönderı 
nacaktı. Zaten işimizi de bitirdig"L t t il t · t· 

lüğünü itiraf ettikleri bu zaferi me re am s ra . mış ır. 
miz için geldig-imiz gibi yavaş ya- p b E f 80 T t'kt k k h"l teminde rolü olan gizli torpil hat- erşem e, şo man O metre as ı en çı ·ar çı maz der " 
vaş ve ihtiyatla geri dönüp torpil tının müessisi Nazmi Akpınar Jogg. faaliyete başlanacaktır. 
hattımızdan içeri girdik. _____ ._ ..... ...__..,. .... ..,,....,. .... ~,,;....--==~-.:.,,,=-...,;...,=...__..._ 

Derhal müstahkem mevki ku- kaptan gördüğü işle ne kadar ifti- --__ 

mandanlığına bir raporla vazife- har etse yeridir. . Şehrimizdeki Südetler Rey Verdiler 
mizi düşmana hissettirmeden yap- Rıza Lebıp ASAL 

tığımızı, <binaen aleyh gizli torpil ""'""""'""'Aro/Vo-"-S""..,.0..,.N..,...,vvvvvvvv~~ 
hattının döşenmiş buluRcl:.ığunu 
bildirdik. Nihayet düşmanın bek
lediğimiz hücumu başladı. 18 
mart giinü düşman donanması bu
lundukları sahayı temiz sandıkla
rından manevralarına başladı. 

Dü•man donanmsı bizim gizli 
hattı tesis etm~zden evvel 'hulun -
dukları sahayı mayin toplama ve 
balıkçı gemileri iie müteaddit de
falar keşfettirip bu sahanın temiz 
olduğuna kanaat getirmiş oldu
gunclaıı taarruza başlarken iki 
grııpa ayrılmıştı. 

Bunlardan Anadolu cihetinde 
ki grup Rumeli cihetindeki istih
kiimlarımızı, Rumeli cihetindeki 
grup ta Anadolu cihetindeki istih
kiimlarımızı dövüp düşürecekler 
ve kendilerince malum olan ma -
yin hatlarımızı da temizleyip bo
ğazdan içeri gireceklerdi. 

Anadolu cihetinde taarruza 

İstanbul manz3ralı pullar 
Memleket manzaralarını tanıt

tırmak maksa<liyle posta idaresi
nin memleket manzaralarını havi 
kart postallar bastırdığını yazmış 
tık. Bu ba<ılma işi süratlc ilerle
mektedir. Haber aldığımıza göre, 
bu kartpostallardan şimdiye ka -
dar 300000 tane basılmıştır. Bun
lar yılbaşında piyasaya arzoluna
caktır. 

Bundan başka Nafıaya Turing 
ve otomobil klübu tarafından çok 
enteresan bir teklif yapılmıştır. 

Turing klüp memleket manza
rasını havi pulların basılmasını is
temiştir. Bu pulların çok nefis 0 -

lacağın ve dünya pul kolleksiyon
cuları tarafından çok rağbet göre
ceğini teklife ilave etmiştir. Tek
lif Nafıa Vekaleti tarafından tet
kik olunmaktadır. 

Şehrimizde bulunan Südet Almanları Südet mın tıkalarınııı 
idaresi h:ıkkında dün Türk karasuları haricinde rey atmışlardır 

Südetler kiraladıkl:ırı bir vapurla karasularımızın haricİlle 
çıkmışlar ve reylerini altıktan sonra dönmilşlerdir Resiıııd0 
Kendilerini vapurda ııiderken görüyorsunuz. 
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Beşiktaş Feneri Yendi Vefa:2 
Hilal: 1 

Galata aray stan
~buls oru 5 -1 Yendi 

Oldukça Sert ve Bozuk Bir oyundan Vefa dün gii~lü~le galip Sarıkırmızılılar Matemden 

S F b h S h d O 1 
gelebıldı • • 

Dolayı 
Ç1ktılar onra ener a çe a a an - 1 ları~il:nK;~ı~i~~~d~:;~ı:;; ~~~~; Sahaya sıya_h_~o~a- ıle 

M ..., 1 v • tt A ld arasındaki karşılasma idi. Bu maça D'' T k · • d ' · 

ag Up azıye e Yrı 1 
.
1 

· . un a ·sım s ,a ın"a oynanan ı ilk ırnlii B;iJent, ikinciyi Salim, 

Büyük matemimiz sebebiyle 
bir müddettenberi tehir edilen lik 
maçlarına dün dört sahada birden 
başlandı. Bu haftanın en mühim 
karşılaşmasını Şeref stadında yapı 
lacak olan Fener - Beşiktaş maçı 
teşkil ediyordu. Havanın fevka - ' 
liide müsait olması yüzünden bu 
maça 8.000 kiş i kadar bir merak
lı kitlesi birikmişti. Her iki takım
fa sahaya çıktıkları vakit şu kad 1 
roJarı muhafaza ettikleri göruldü. 

Fenerbahçe: Hüs:ımettin - Ya 
Şar, Lcbip _ M. Reşat, Aytan, E -
sat - Saim, Ali Rıza, Fikret Şa -
ban, Orhan. 

Beşiktaş l\I ehmet Ali - Hüsnü, 
Faruk, Rifat, Osman, Feyzi, Haya
ti, Hakkı, Sabri, Şeref Fuat. 

Hakem: Adnan Akın. 
Takımlar dizildikten sonra 

Beşik taşlı Hakkı Fener kalesi önünde 
o

Yu na başlamadan evvel A tatürkiin 
ruhunu taziz için üç dakika sü -
küt edildi. 

Oyuna Fenerin soldan hir ak.
nı ile ba~landı. Bu akın Beşiktaş 

rnüctafaa h~ t tına kP_dar ge'd, ve 
burada Faruk'un yerind ~ bir mli
rhJıales.yle durduruldu. Top or • 
talarda oynanırken Şorcf hatalı 
b;_. çık:ş ya;:ıarak Fi k-ctı düşür -
<hi<iı için hakem Beşiktaş aleyhi
ıı._• lıir J •ikik \·erdi., Kı. Netli lıır 

"tırett" çcin en bu frik'ği :il eh met 
A i güzel bir ktırtarısln bertaraf 
(•ıti. İlk devrenin onu~c-n d:ık : ırn -
sına kadar Bcşiktaşın hakimiyeti 
!tında cerc~ an P.den o~· t. n \'q '·~· ~ 
1 vaş mütevazin bir şekil r • 

Fener · Beşiktaş maçından 
bir intiba 

rar yakalıyaraıc solaçık Fuada ge -
çirdi. Ortalanan topll Şeref güzel 
bir vole ~iite tahvil etti ise de top 
direklerin üstünden avuta çıktı. 

Fener takımı vaziyete 30 uncu 
dakikaya kadar hakim olmasına 

rağmen sağaçık oynıyan Saimin be
cer i ksi zliği yüzünden bütün akınları 
ne!i r:csiz kalıyordu. Devrenin otu
zu1tcu dakikastna gelindiği halde her 
iki takım da müsavatı bozamamıştı. 
Fener takımı bugün yine her za -
manki hataya düşüyordu. Ayağına 
hPr top alan muhacim muhakkak 
Fikreti arıyor. Bu suretle de bu o
yuncunun rnüten1adiyen yorularak 
ırıarke bir vaziyette kalmasına se -
bep oluyorlardı. Beşiktaş akınları 

Fenere nazaran • cl:ıha seyrek oldu
ğu halde her clakika.ınrla daha teh
likeli oluyordu. Birinci devrenin son 
!arına dojtru Fenerliler bir korner 
kazanıyorlar. Hayatinin çektiği kor 
neri Hii•nıncttin güzel bir kurtarış- , 
la yalrnlıyor ve birinci devre de bu 
suretle bit.iyor. 

IK!)1Cİ DEVRE : 1 

Bu ~e"reye her iki takım da hat [ 
larında hiç bir değişiklik yapmadan 

1 çıktılar. i lk hlicıımıı Beşiktaş sağ -
1 dan bir hücumla yaptı. Esat bu akı

nı daha ilk dakikada keserek muha-
cim hattına gönderdi. Ve lıu ara Be 
şiktaş kalesi önünde bir kargaşalık 
husule geldi. Fakat ayaktan ayağa 
dolaşan top bir türlü kaleye girme
di. Fen~r hakimiyeti ikinci devre / 
beş dakıka kadar devam etti ve 

~~z sonra ·da Fenerlil~r vaziyete ha bundan Mnra oyun yavaş yavaş Be 
. 'rn oldular. Devrenin 15 inci daki şiktaşın hakimiyeti altına girerek 
k;"ında Bc~iktaş kalesine kadar da tamamen Fener nısıf sahasına in -
:~nan biı· Fener akınında Şaban a- tikal edi;•ordu. Biribiri üstüne ya _ 
~~ı· hareket etmesi yüzünden mühim pılan Re~iktaş akınlarından birinde 
\;r :ırsa_tın ka~masına sebep. oldu: 'Fener kalesi önünde husule gelen 

e «kabıncle Bcşıktaş muhacımlerı j karışıklıkta kaleye üstiiste müte -
ne gelen lopu Şeref ve Sabri gü - addi! şütler çekildi fakat bugün cid 
>;,J l . d J b k >ır paslaşma ile Fener kalesine en güze ir oyun oynıyan Hüsa-
~~dar getirdiler ise de kale önünde mettin bu şiltleri yerinde müdaha _ 

1
" 1birlerinc girmeleri yüzünden _lelc·rlc kurlardı. BPsiktasın bu se _ 

~ıııkrıbil bir fırsat kaçırmış oldu _ kilde h'ikimiyeti altında . yapıla~ a-
1 "1·· Feııı• ı hakimiye ti dakikalar i- [ kınlanla Fenerin hücumları çok se,· 
eı·ı"•likce daha ziyade arlıl'Or Be _ r ek \'e neticPsiz hir sekilde oluvo;-
~ıkt . . ' . 
k lıslılııf ela ar&Sıra yaptıkları a- du. 2'> inci dakikada yapılan bir Fe 

bir Beşiktaş akınında Fener kalesı 
önünde husule gelen bir kargaşalık 
sırasında Hayatinin yaptığı bir ters 
vuruş hiç ümit edilmedik bir sırada 
Fener Jrnlesine girdi. Oyunun bun -
dan sonra geçen kısımları her iki 
tarafın gayretler arasında devam 
ederken Beşiktaşın sağdan yaptığı 

bir akında Şerefin çektiği bir vole
şüt Fener kalesinin direklerine çar 
parak geri geldiği için oyunun neti
cesi değişmedi. Beşiktaşta bu suret 
le kuvvetli r:ı.kibini 1 - O yenmeğe 
muvaffak oldu. 

NASIL OYNADILAR: 
Fener takımı birinci devre u

mumiyet itibariyle güzel ve komp
le bir oyım oynamasına rağmen yap 
tıklan akınlar kale önünde hiç de 
müessir olabilecek vaziyette değil

di. Muhacim hattında Saimin bo -
zuk oyunu netice üzer inde mühim 
tesir icra etti ve Nacinin yokluğu 
her vakit kendini giistcrdi. l\Iüda -
faada Yaşar şimdiye kadar görül
miycn kötü bir oyun oynadı. 

Beşiktaşa gelince: Bu takım asıl 
kudretini ikinci devrede gösterdi.. 
Bilhassa ortadan yapılan hücumlar 
Fener takımı için her dakika tehli

·kcli oluyordu. Beşiktaş takımındaki 
büyük noksan bu hafta vine kendini 
gösterdi ve muhacim hattiyle defans 
daima irtibatsız bir şekilde oynıya
yarak bir~ok fırsatların kaçmasına 
sebep oldu buglinkli maçta müdafa
lar ile Hakkı ve Hayati muvaffak 
olmuş sayılabilir. 

il!l il!l il!l 

Davutpaşa - Beylerbeyi 
!kinci küme maçlarına dün Sü -

leymaniye sahasında devam edildi. 
İlk maç Davutpaşa - Beylerbeyi ara
sında oldu. İlk golü Davutpaşalılar 
attı. Ve on dakikalık bir oyundan 
sonra Beylerbeyi bir gol atarak bi
rinci devre 1 - 1 bitti. 

İkinci devrede i"e her iki takım 
da güzel oynadılar. Fakat Davutpa
şalıl:ırın hıikimiı-eti daima göze çar 
pıyorclu. Bununla beraber oyun be
raberlikle bitti. 

takımlar şöyle çıktılar: 1' lanlıu ! ,por ve G .ıla ta sn cay maçın- ı üçüncüyü yine Diı lı nt attı. 
Vefa: Muahhit - Vahit, Siilcy - d:ı , Sa rı kı tmmlıların asil bi~ ha- ı O;•uıı 1 - 3 olduktan sonra çok 

man - Orhan, Lütfi, Adnan Muh- rcketlerinc .,.1h i' Llc iuk. Iıün saha;· :ı h; z lıla~tı ve ÇJk zevkli olmağa 

teşem, Hüseyin, Sulhi, Mehmet, Re düz siyah bir fo rma ve göı{ü>lerin- 1 b:ı ~ladı . htanbul; porun emektar 
cep. de l\a-n1ı zı b:r dai re içi nde sarı ola· lıeki Snminiu :-i -: n1e!-\İ neticesinde 

Hili\l: Suat - Akif, Cevdet - Ga- r~k (G. S.) ,.e altın cla da beyaz harf açı lan ged kten i"!itade eden Ga -
!ip, Zeynel, Me•alim, Raıf, l\fo•tafa led e Ulu ve ~bed i Şcfinıiz Atatüı- - lat a. :ıray muh:tcimleri 23 ve 35 
Hakla, Naim, İlhan. " ün \'C-fatlarını g-ii~'e rw 10-11-9 ~8 ci cl a kikabrda 1} ı i lendin ayağ iyle 

Atatürkün aziz hat'lrası için beş tari hi razılı id i. iki ır ol dah:ı kJza'>arak gollerin;n 
dakika sükut edildi. Bundan sonra Yapılan maçlarda bütün t:ıkım- :ı<I ,ı ;ni bc'c çı ka,.majia muavffak 
oyun Vefanın soldan seri ve canlı !ar - Bc• ikta~ mli4e,na - o rendi- oldul :ı r. V0 oyun da Gal:ıtrı<ar !l)" n 
Hilfıl kalesine kadar dayanan bir hü 1 renk forma b r iyle çıktıl a r. G ~ l . t ıı - 5 - 1 ga lebesiy le lı't '. . 
cumile başladı. Bir aralık Jiilıil ka- •aı-.ıylıl: rı bu hareketle rinden dola- G al ata•araylı ' a r kaptanl:ırı 
lesinin önü karıştı, Fakat Vefalılar n 1 kadar tebri k ct.•ek azdır. ı ·' c d ctte ~ kalccle ri Sam"drn ve 
bundan istifade edemediler. Bu teh- gg fıil 00 kı fl nrı Cclfdden mahrum olarak 
likeyi atlatan Hilıillilcr derhal müte Ta him s t acl ınıla yapılan maç- i ~tı k ndro ile sah:ıy:ı c ı kl'lışbrclı: 
kabil hücuma geçtiler. ! arı n en müh immini t e.ş kil eden Fa z ıl - Lfıtfi, Adnan _ lliu•a, 

15 inci dakikadan sonra, oyun Ga latasa ray l> tanbulspor maçı bek Dedi , Ekrem_ Sabri, Süleyman, Sa 
Vefanın tam hakimiyeti altına gir- l rnıl d iğ i kadar zevkli , .c heyecanlı lim, E ;fak, Bülent. 
di. Fakat bugün cidden giıtel kur- olclu. Oyu na k slamadnn evvel i- l stanbulspor: Sa'm - Samih. 
tarışlar yapan Suat Hiliili fazla / k . takım Atamız ın hatırasını yad Ali - Enis, Seyfi, Tarık - İsmet, 
gol yemekten kurtardı. Ve birinci 1 etmeleri ve ·bilhassa Galatasaray- Rıdvan, Orhan, Bahri, Kadir 

de d t t 1 l "k lıların giydikleri si,,ah ve güzel D vre e op or a arr n ı en sayısız , ig~ er maçlar 
olarak bitti. formaları hakikaten bütün seyir-

İkinci devrenin ilk dakikaların- cilerin takdirini celbetti. Düz si - Taksim stadında Galatasaray. 
da Hilal hücumda... yah üzerinde solda yuvarlak bir İstarıbulspor karşılaşmasından ev

beyaz içinde bulunan Rnrı kırhzı ve! ilk oyunu ikinci kümeden A . 
Vefa kalesine inen Hilalliler sol (G. S.) ve altında beyaz üzerı·ne nadoluhı"sar ı"le K 0 ra .. u"k ta açıklarının kaleye doğru ve ~an - " gumr 

yazılmıs siyah harflerle 10-11-938 kımları yaptılar İk" · k.. · dellediği topu l\fuvnhhid çok güzel · ıncı umenın er 
bir plonjonla kurtardı. Vefalılar 

soldan Hilıil kalesine indiler. Meh . 
medin kaleye doğru çektiği sıkı şü-
tü Suat tuttu. Fakat elinden ka -
çırdı. 

Kaçan topa yetişen Muhteşem ilk 
Vefa golünü yaptı. 

Hiliilliler bu golle beraher can
landılar ve mütemadiyen Vefa ka- I 
lesini bir tazyik çemberi i~ine al - ı 
dılar. Bu esnada Mesalim sağdan 
aldığı topu sıkı ve köşeden bir şilt-

· le Vefa ağlarına takıyor. Hilalliler 
de ilk ve son gollerini çıkarını~ olu
yorlar. 

Oyunun sonlarına doğru Vefa -
hlar ani bir hüeumda Muhteşem 

Recepten aldığı topu ikinci defa Hi
liil kalesine sokarak galibiyeti te -
min etti ve maç da 2 - 1 Vefanın ga 
libiyeti ile bitti. ı 

Fener - Beşiktaş maçından evvel süküt dakika111 

Süleymaniye- Topkapı j 
Günün son oyununu Süleymaniye 

ile Topkapı takımları yaptılar. Bu 
maça her iki takım da şöyle çıkmış
tı: 

Topkapı: Abdülkadir - Sabahat
lib, Semih - Besim, Tahsin, Grim -
Zi)'a, Salahattin, Kamil, Yunus, 
H.lmit. 

yazısı çok güzel olarak düşünül - ı 
nıüş ve meydana getirilmiş bir ma 
tem alameti arzediyordu. 

Hakem Necdctin düdüğiyle ve 
İstanbulspcirun akıııiyle oyuna baş 
!anıldı. Galatasaray haf hattında 
kesilen bu hücum:ı Galatasaray -
lılar mukabelede bulundular, ve 
Bülenilin çektiği bi.r şilt sol köşe -
den avuta çıkt:. istaııbulspor çok 
çalışıy o r. Galatasarayın farları -

Süleyman iye : Muvaffak - Ruhi, nın lıozuk oyununa mukabil mü
Artin - İbrahim, Orhan, İbrahim - dafa:ısının düşüncesi .ve bilerek oy
Rauf, Nedret, Daniş, Haraç, Dran. naması gol yemelerine mani olu -

Birinci devrede her iki tarafın / yor .. Oyun bu ~ekil de cereyan e -
karşılıklı hücumları içinrle geçti ve derken iıeklenilmiycn bir hücum
biraz sonra da devre golsüz olarak la lstanbulsporlular ilk gollerini 
sıfır sıfıra bitti. çıkarmağa muvaffak oldular. Bu 

ikinci devrede her iki taraf da gol Galata•arayı hıza getireceğine 
zaman zaman korkulu hücumlar bilıiki:; büsbiilün gevşetti ve elleri
yaptılar. Son dakikalarda Süleyma ı ne geçen birçok fırsatları kaçır -
niye kalesine inen Topkapı farları mağa başladılar. 18 inci dakikada 
Hamit vasıtasiyle ilk ve son sayı _ ! hakem biribirlcrine seı1 hareket 
!arını yaptılar, ve biraz sonra da [ eden iki tarafın en iyi oyuncuları 
maç 1 _ o Topkapının galebesiyle olan E~fak ile Seyfiyi oyundan çı
bitmiş oldu. kardı ve her iki :akım da böylece 

kuvvetli takımlarından olan bu iki 
klübün yaptığı maç oldukça zevk· 
li oldu. Birinci devrede daha zi . 
yade Karngümrüklüler hakim oy. 
nadılar. İkinci devrede de Kara -
gümrüğün, yaptığı bir gole iki gol 
le mukabele eden Anadoluhisar 
lılar maçı 2 - 1 kazanmağa mı 
vaffak oldular. - ----

iKiNCİ KÜME 
Altınordu - Galata 

gençler · 

,'''l;ırd;ı dlima sol d ::ın i! c rl emeğe "ner akınında topu ortalnrdan yaka 
t~·'.~et .ed'yorlardı. Bc ; ikta şın diiş- h':an Fik~·e~ önüne çıkan Beşiktaş 
ıl· gıı hır ~nt:ıyı anlıran Fener mü- mwhfıleı-ını atlatarak on sekiz çiz i 
~ıfna"t da bütün kuv\·ctirıi o kıs- "İ s i içine girdiği bir sırada Faruk 
tı;ı \'ererek yupılan akınları durdu- muhakkak bir gole mani olmak için 
ıtJ0rianlı. 23 ir.ci d~kikada vukuu ! topu elle tutuyor. Fakat hakem lıu 
kı en ı,ır De: il;taş hücumunrla Hak bariz penaltıyı göremiyor. Bir daki 
kıı~alı,; biı· ~nyretle Fener kalesine ka sonra Be~iktaş aleyhine ikinci bir 
di !lr ı:eliı·diğ·i topu Hayatiye geçir penaltı oluyor fakat I.ıu ceza vurusu 

Puvan Vaziyeti 
oyunun sonuna kadar onar kişi oy [ 
namak mecburiyetinde kaldılar. 

Gala tasaraylılar denenin orta
sına doğru Süleyman vasıtasiyle 
•bir gol attılarsa dn hakem bu gol!i 
ofsayd add etti. 

İkinci oyun Altınordu - Galata 
gençler (A) takımları arasında ol
du. llfotad merasimden sonra oyu
na başlandı. Genç Galatalılar uzun 
vuruşları ve gayet güzel yer tutma
ları ile oyunda faik görünüyorlar -
dı. Gitg-ide açılan Gençle;· oyunun o
nuncu dakikalarında bir gol çıkar -
dılar. Ve bundan sonra daha canlan 
dılar. Yirminci dakikada bir gol da
ha attıl~r. Bu sayıdan sonra birden 
birP gayrete gelen Altınordulııl:ır 

akına başladılar ve bir gol çık? tmL 

ğa muvaffak oldul:ır. 

Devre 1 - 2 bitti. 
ikinci devre: her iki takımda bü 

yük gayret sarfe1:tiler. Bunun ne -
ticesi çabuk göründü. Yalnız biraz 
faullü oyıııyan Alıııordululardan i 
ki oyuncu hakem tarafından çıkar 
tılarak oyuna dokuz kişi ile devanı 

ettiler. 25 inci dakikada açılan Altın 
ordulular akmlarını fazlnlastırma. 

ğa ha~ladılar. 39 ve 35 inci da -
kikalP~da iki gol yaptılar .. Buna mu 

... ~ 1 lrayati de bıı fırsatı güzel isti- d · h k · "'• a yıııc a cm tarafından görülc-
ln~t ederek kaleye biraz daha yak • miyar. Ru iki penaltının bu suretle 
ıı~r~· F'ak~t ~ckti~i şüt direğe çar- kaybolması F'ener takımını büsbü-

k ge.rıye geldı. Hakkı topu tek- t ün bozuyor. Yine bu arada yanı lan 

Reş ıktaş 

Galntasara: 
Ve fa 
Fenerbahçe 
Beykoz 
Topknpı 

Hilıll 

İstıınbul•no 
Siikrmaııi:r 

o. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

G. B. 
5 2 
5 1 
5 1 
4 2 
2 2 
2 o 
1 1 
1 1 
1 1 

M. A :Y 
o 27:8 
1 20:10 
1 14:9 
1 18 :5 
3 13 :11 
5 7:21 
5 10 :21 
5 7 :17 
5 5:13 

P. 
19 
18 
18 
17 
13 
11 
10 
10 
10 

Birinci devre htanbulsporun 
nislıi hakimiyeti altında sona erdi. 

İkinci devrede Galatasaray bi
rinci devreye göre kıyas kabul et
mez derecede güzel oynamağa baş 
!adı. Nitekim bu gtizel oyunun se -
mPre;;ini be~ dsıkikada 3 gol yapa- / 
rak aldı. (Sonu 7 nci sayfada) 
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Bu Kalp Senindir . . 
N.!dedea:R.IRFAN GÖKSEL 

-7 
Ö!Um bu ronsuz acının iatira-ı 

hını ancak dindirebilirdi! .. 
İJh.an: 
- ıı:ep., ann• ve babamı bı

ııalrnı;ı.saydım. Saadete, arzu etti-
4im ga7eye erişmeseydlın. Ölünce
ye .kadar ail& ocağımdan ayrılma
saydım, ke~ke .. diyordu .. 

Gözü artık ne serveti ne de şöh. 
reti görüyordu. Biricik isteği, a
ile yuvasına, aile sevğisine döne bil· 
melcti. Dolu gözlerini kaldırdı. 
Düşünüyordu: 

- .Ailemi feda etmemeliyim . 
Her şeyi feda. ederek, tekrar 

ıana va ha.basının yanına dönmiye 
karar verdi. Arif beyin varisi ol
mağı istemiyordu. Her şeyden u
sanç gelmiııti. Bütün arzu~u. e
melleri tamamen kaybolmuştu. 

Feridun beyin evine döndüğü 

zamıuı, Fahire ortada yoktu. İl
han odasına gitti. Eııyasını topla
dı. Feridun lbeyi bularak, mühim 
bir işi çıktığını, hemen kö~kten 

.ayrılacağını söyledi. Genç kıza 

bir mektup yazarak, bütün haki
kati anlattı. 

Ve!.. Hemen Fahire hanı. 
ma •erilmesi emriyle, Feridun 
beyin oda hizmetçisiyle gönderdi. 

Fahire mektubu, tuvalet nıa
ııaınnın üzerinde buldu. Alakayla 
okudu. Büyük hatasını anlamakta 
gecikmedi. Meselede, yalan, baka. 
ret, sevti ve kınkıınçlık işleri yok
tu. hhanın yanındaki hemsiresi 
idi. Fahire yan iL~ filr.iTiere 'sap
lenmıştı. 

nhan arabayla İstasyona in
di. Eşyasını istasyonun bagaj 
dairesine bıraktı. Evine doğru 
y!lr!lmeğe başlaclı. Güneş batıyor

du. Genç erkeğin gözleri kan ren
ğindeki bulutlara daldı. Dereyi , 
ağaçlan ve güzel çiftlik evini gör
dü. 

Gözleri kararıyordu. 
Tinin kapısına varabildi. 
ıeskı: 

Zoraki e
Hafif bir 

- Anne .. Anne .. Ben geldim. 
Yorğunum, istirahat etmek ıçın 
aana geldim .. Diyebildi. Annesi • 
nin kollan arasına düşerek bayıl· 
clı. 

İlhan gözlerini araladığı za • 
man, kendini küçücük bir odada, 
temiz bir yatak içeri,inde buldu . 
Derin bir sükün ve istirahat içeri • 
ainde idL 

Hayat mücadelesinde, kanatla. 
rı kırılmış, yuvasına dönmiye mec
bur kalmışb. Bu savaşta ne ka • 
zanmıştı?: Yaralı bir kalpten baş
.ka !.. 

Bir kaç gün sonra, biraz iyileş
tiği için, sevdiği yerleri görrneğe 
gitti. Artık evinden aynlmıyacak

tı. Buradaki saf ve temiz kalpleri, 
başka hiç bir yerele bulamazdı. 

Başka hiç ltiın8e onu buradaki ka
dar sevemezdi. 

Halbuki gece yatacak bir 
yer bulmak lazımdı. Elektrikli 
reklamın kırmızı, mavi ıştklariyle 
gösterdiği Tornley Motor Oil ke
limeleri tekr&r gözüne ilişti. Bu 
isim pek yabancı gelmiyordu Fa
kat duydu!u yor!unluk, gözlerin
den akan uyku, ibu isim üzerinde 
fazla durmMına mani oldu. 

Etrafında tramvaylar, taksiler 
geçiyor, yaya kaldınmda kadın 

-erkek birçok kim•eler dol~yor -
4.u. Bu kalabalık içinde de yal
a1zlığını hiılsetti. Ne yapacaktı T 

Birden hatırın" J enni geldi. 
11evimli iyi tabiatlı bir kadına, ben. 
ıı:iyordu. Bundan ba~ka da galiba 
lrı:ike'nin müdavimlerinden idi. 

Acaba hail orada mıydı? Ge
ce yansını iki buçuk ııaa.t geçiyor
du. Belld de J enni yatmağa &'it
mişti. Her ihtimale ~ı Den ı... 
lefon etıneği münııaip gıirdü. 

.Amerilı::ada, in.san illı: raııtgel. 

diği bir ecza.lwıeden telefon ed• 
bilir. Biraz aonra bir eczahane 
,buldıı. Fakat telefon etmeden bir 
an tereddüt etti. J ebnl'yi teliıfo
ııa ı:aj1r.ma.k jçliıı l.ıımlııi ııöyliJ'• 

Kardeşi Neriman, nefes nefe
se, koşup yanına geldi. Gö:ileri 
parlıyordu : 

- Ağabeyim, seni isti7-0rlar 
- Kim? benim burada oldu· 

tumu kim biliyor ki?! .. 
- Kim olduğunu söylememe7i 

vadettim. Haydi gidelim ağabey
ciğim .. 

İlhan yerinden doğruldu, kar
deşiyle .:ıirlikte ilerledi. İçeri gir
di. Kardeşi onu yalnız bırakınıştı. 1 Bil'denbire Fahireyi karşısın

da buldu. Genç kızın yüzü heye
candan solmuş, dudakları titri • 
yor, gözleri kararıyordu. Genç kız 
ona yalvaran bir sesle hitap edi • 
yordu: 

- İlhan mektubu okudum .. Ben 
yanlış anlamı~ım. 

- Fahire .. Kullandığın kelime
ler sarihti.. 

- İkimiz de aldandık İlhan . 
Bildiğim hiç de hakikat değilmiş. 
Niçin bana itimat edip, her şeyi 
va.ktiyle itiraf etmedin İlhan? •. 

- Benden yüz çevireceğini 

sanıyordum .. 
- Beni bir kerre olsun tecrü-

be etmeliydin, İlhan .. 
- Bunda haklısın Fahire .. 
- Beni affedebilir misin? 
- Senin arzunu reddebilir mi-

yim Fahire? .. 
Fahire İlhana yaklaştı. Yavaş

yavaş: 

- Seni her ~eye rağmen, es
kisinden daha çok seviyorum İl
han .. Annene, babana ayni hürme
ti, kardeşlerine gösterdiğmi ayni 
~efkati gö<tereceğim. Artık benim 
meş'um ve adi gururumu unut 
İlhan ... 

İlhanın anne babası bu ha
beri sevinçle karşılaclı. Milyoner 
Cavit bey bu izdivaca muvafakat 
ederken, hayretler içerisindeydi : 

- Fahire .. seni en mağrur kız 
sanırdım.. Halbki.. Şimdi bir 
çiftçi oğlu ile evleniyorsun .. 

Genç kız cevap verdi: 

- Öyle babacığım .. Onu sevi
yorum. Aşk gururdan kuvvetli, her 
\IBYden il•tün. t. 

Bu mes'ut törende ikinci bir 
düğün müjdelendi. Nerimanla dok 
torun nişanları yapıldı. 

Fahire İlhana: 
- Hiç bir engel sevi!'iyi yıka

maz!.. Diyordu .. Yeter ki kalpler 
bir olsun .. 

- Biz hep saadetimizi d!lı;ü

nerek yaşıyacağız Fahire .. Göz yaş 
ları, seven gönüllerin tebessümü
dür. Unutalım maziyi 1 İstikba • 
!in mes'ut hatıralarını beklirelim . 
Söyle bana sevğilim, beni hep se
vecek misin 1 .. • 

Genç kız, kollarını 
.boynuna dolarken: 

kocasının 

- " Bu kalp senindir .. " Ölün
ceye kadar senin İlhan! •. diyordu 

-BİTTİ-

cekti. O vakit se:rlndeki İngiliz te
llffuzu 'üphe uyandırabilirdi. E
ğer genç kız da çete efradından ise 
vaziyeti pek parlak olmazdı. 

Fakat bu mülahazalar, sabır -
sızhtı önüııde fazla dayanamadı. 
Bir erkek sesi cevabı verdi. Ve 
Den Amerikan 'iveeini teklit ede. 
rek Mis Lindsay ile görüşmek is
tediğini söyledi. 

- Ne söyliyelim? 
- Dostlanndan biri deyiniz , 

O anlar. 
Bir süküt oldn sonra Jennl

nin sesini L,itti: 
- Kim.~iniz? Den yavaş • 

ça: 
- Dinleyiniz Jenni ben Ter

ver'im. 
Boğuk bir hayret &esi kulak

larına geldi. Sonra, endişeyle, a.
cele bir ses: 

- Sizinle bu şekilde konuşa
mam. Neredesiniz? diye sordu. 

- Brodvayda .. 
- Peki, fakat ne tarafınd& f 

B-O.kafı biliTor musunuz T 
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Zonguldakta Matem 

Zonguldak, (Hususi) - Zonguldakta Bilyük Atanın ufülil çok 
derin bir acı uyandırmıştır. Büyük Şefin Ankarada cenaze törenleri
nin yapılclığı gün Zonguldakta da muazzam tezahürat yapılmıştır .. 
Rssimde Atatürk büstüne konulan çelenkleri görüyorsunuz. 
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Yo~oat il Merkez 
Ve llcelerinde Genel 
Meclis Secimi 

Yozgat, (Hususi) - Yozgat 
il merkezinin 1 • 12 • 938 tarihine 
müsadif perşembe günü öğleden 

sonra saat 14 de genel meclis se
çimi belediyeye ait sinema binasın 
da yapılm1'tır. Vilayet merkez ka 
zasına ait 205 ikinci müntehipten 
176 sı iştirak etmiştir. Seçime halk 
evi bandosunun istiklal mal'flmı 

terennümiyle başlanılmış müte
0

aki 
ben mevcut ikinci müntehiplerin 
isimleri okunularak iştirak eden
lerin kontrolü yapılmış ve mün
tehipler tarafından yazılan rey 
puslaları valimiz Feyzi Gürelin 
Başkanlığı altında teşekkül eden 
idare heyeti üyeleri huzurunda se
çim sandığına reyler birer birer 
fah1slaı- tarafından atılmıştır. He
yet muvacehesinde yapılan tas • 
nif sonunda 85 reyle Şevket Ya . 
sa, 83 reyle Bekir Altok, 81 reil
le NaZlrn Kafaoğ!u, 81 reyle Ki • 
mil Erbek, 78 reyle de Salim Kork 
mazın müttefikan seçildiği tabak 

kuk etmiş ve vaimiz Peyzi Gürel 
tarafından heyeti umumiyeye teb
ligat yapılmakla beraber yeni Ü· 

yilk başarılar temennisinde bulu-
nulmuştur. Seçimin cereyanı müd
detince idame edilen sükun ve in
tizamdan dolayı kudretli ilbayı • 
mız şn şekildeki arzulan ve heye

ti umumiyenin de mucibi aükran 
ve takdiri olmuştur. Bilumu~ hal
kın bu vesile ile de Cumhuriyet 
hükumetine candan bağlılıklarını 
bir kere daha se\!im dolayısiyle 
filen gö~termiş oldukları zikre 
şayandır. 

Sorgun ilçesinde yapılan seçim 
de 112 reyle Rıza Kaı,han 110 ar 
reyle Kadir Çetin, Mehmet Ak • 
yo ve 109 reyle de Asım Bektaş 
müttefikan genel meclıis üyeliği. 
ne seçilmişlerdir. 

Akdağmadeni ilçesinde 73 rey 
le Haşim Tatlı, 61 reyle Hamdi 

Kütahya Halkevinin 
Faaliyetleri 

Kütahya, (Hususi) - Son ay-
larda güzel bir canlılık gösteren 
Kütahya halkevi muhitte iyi bir 
alilka uyandırmıştı. Şimdi bu ala
kanın verdiği hızla yeni bir faa
liyet devresine giriyor. 

Gösterişli hareketlerden ziya • 
de muhite elverişli faaliyetler is
tiyen vali ve parti başkanı Bay Na 
zif Ergin halkevinin bütün komi
telerini yeni bir toplantıya çağır
dı; memleketin ihtiyaç ve iştiyak 
duyduğu şeyleri açık bir yürekle 
konuştu, konuşturdu ve sonra Lu 
ihtiyaçları önliyecek, bu iştiyakla
rı tatmin edecek bir programın 

bera•berliğin şuuru ile hazırlanma 
sını diledi. Saatlerce syren bu top 
lantıda, muhitin hususiyetleri göz 
önünde tutularak alb aylık bir ça
lJ.\'ma programı yapıldı. 1.rn11 ve 
resmi matemimizin bittiı!i gün tat 
bike geçilecektır. Bu programa 
göre haftada bir knferc ns ve kon
ser, ayda bir temsil verilecek bi
rer hafta aralıkla da köylü ve kül 
tür geceleri yaşatılacaktır. Ayn
ca okuma • yazma, he:ıap • defter 
tutma, yabancı dil, b;çki • dik'ş 

kursları da açılacaktır. Hazırlık

lar bitmiş, kayıtlara başlanmıştır. 

Vilayet meclisi umumi seçimi 
Bugün Kütahra merkez ve ka

zalarında yeni meclisi umumi se
çimi yapıldı. Partili müntehibi 
sanilerin iştirakiyle yapılan yok
lamada tesbit edilen namzetler, 
ittiükla meclisi umumi azal•kla· 
rına seçildiler. Bu azalıklara her 
kazadan birer tane münevver ka
dın seçilmiştir. 

Eflatun CEM 

Dağkıran 51 reyle Necmi Ersoy, 
43 reyle Saim Ulcay, 

Boğazliyan ilçesinde de Meh • 
met Erol, Salih, Rasim Özturk, 
Cevdet Taflıoğlu 55 şer reyle müt 
tefikan genel meclis üyeliğine se-
çi !erdir. 

H.TERCAN 

KATIL ARA IYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAHIN POL}S ROMANI • 
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daha yukarı çıkınız ve Kolomb ku
lübüne kadar yürüdükten sonra 
beni şildde bekleyin. 

- Şild de mi? 

- Evet, burası bir lokantadır. 
Ayni zamanda bir kahve. Herkes 
bilir. 

- Öyleyse bulabilirim. 
- Şimdilik allaha ısmarladık. 
Den, J enninin bahsettiği kah

veyi buldu ve içeri girdi. Burada, 
iyi bir muhite mensup birçok aile

ler oturmuş konuşuyordu, Den, ke
narda bir masayı tercih ederek bir 

kahve ısmarlamışb. Birkaç daki
ka sonra kapıdan beyaz ve siyah 
renkli kumaştan yapı.lmış zarif bir 
elbise taşıyan genç bir kadın gir-

di. Bu Jenni idi. Genç kadın 

kendisini derhal görmüştü. Dene 
doğru geldi. Gözlerden geçen fi. 
kirleri okumağa çalışmış olan Den, 
Jenni'ııinkilerde bir ihtiyat ve şaş

kınlık görüyordu. Bir iskemle u
zattı. J enni oturdu. Ne kadar da 
genç görünüyordu. Ancak on se
kiz veya on dokuz yaşında kadar 
vardı. 

Genç kadın serzenişle dolu 
bir eda ile : • 

- Sizi bir daha göreceğimi ü
mit etmiyordum.? Nerelere kay
bolmuştunuz? eledi. 

Den güldü: 

- Oyun canımı sıkar, sizi de 
göremeyince sıvıstım .• 
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Ci EN Ç Kl-7 
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• Nakleden: R. Gülseven No. 8 

Ona gelince, beni görür görmez 1 
.keailme.k bilmiyen bir kahka.ha 
ile sU.lınei• bqladı. 

Bu vaziyet karşısında salonda 
kilerin hepsinin çehresinde J'•J'tlan 
şaşkınlık V'8 merak a!aimini yaz
maktan Acizim. 

Genç .kuzinim, gülmesini kea
tlkten sonra elini uzattı ve: 

- Sabahleyin sizinle tanıRma
mızın orijinal tarafını ve bunun 
hatırasını uzun müddet muhafaza 
edecejiim. dedi. 

- Çok iyi edersiniz, zira hiç 
-0lmaz•a nazarnızda daima :bir gül. 
ma mevzuu olarak kalacağım. 

Yeniden gülmemek için dudak
larını ısırdı. 

- Daha işler bitmedi! biraz • 
dan Mis Kat'ın nasıl şaşıracağını 

göreceksiniz! 
Halimizden bir şey anlamağa 

çalışan Refik bey nihayet: 
- Demek biribirinizle tanışmış 

idiniz, dedi. 
Genç kız, bir kaç kelime ile 

sabahki vak'ayı •anlattı. Lakırdıyı 

henüz bitirmemişti ki İngiliz mü • 
rebbiyc içeri birdi. Beni görün • 
ce, adeta kor'·unç bir mahluk 
ka rşı.sında bulunurormu~ gibi ~ü
ratle geri çekildi. 

- Bakınız iffet! sabahki gü-
lünç adam burada dedi. 

İffet gayet tabii bir tavırla: 
- Hangi adam? diye sordu. 
- Bacaklarınızı gören adam, 
Bu .,on sözleri mürebbiye o de

rece tuhaf bir şekilde öylemi.şti 

ki hür kes kahkaha il~ güldü. Ve 
zavallı kadın neye ıığra<lığın şa
şırdı. 

Yemek çok neşeli geçti Ku
ziıılerim, en ıbüyüklerinin ihtarla
rıııa rağmen, ufak bir ~ebeı>le 

gülen, neşe ile konu~an sevimli kız
lardı. 

İffole gelince durmadan alay
cı bir nazarla bana bakıyor ve 
en ufak hareketimi takipde o dere. 
ce ı>rar ediyordu ki adeta iştiham 
kesiliyordu. 

İrfaııın dediği gibi, ku;<inim 
şımartılmı~ bit çocuktl'. Yemekte 
hiç ralı~ t durm uror, ve lngiliz 
mürebbiyenin .:anını çıkarıyordu . 
Yemeğin sonlarına doğru ortaya 
muhallebi gelinişti. O vakit lffe
tin hiç de ho~uma gitmiyen bir ha
reketine sabit oldum. Küçük par
mağiyle tabağı sıyırarak muhalle
bisini yeır.cğe b:ı~ladı. 

İııgiliz mürebbire az kal.;ın 

boğulaeaktı, Emin• gözlerini ~
muı işaret ediyordu. Fakat nafi· 
le! İffet mulWlelbiııini .sonuna laı· 
dar bu şekilde bitirdikten sonra 
fer.ahlaınııı giQi lı.ollannı biribirin• 
kavuştıırdlu ve müsterih bir tavır 
aldt. 

Yemekten kal'.karlı:an eğildim: 
- Tebrilc ederim dedim. Gö • 

rtiııü~e bakılırsa muhallebiyi pek 
seviyorsunuz. 

- Her kesin zevki başkadır •• 
Meseıa ben yemek yiyecek yerd& 
başkalarının sofrada nasıl hareket 
ettiklerine bakamam .. 

- Size biraz fazlaca baktım 

diye bu bir muahaze mi? Fakat 
Rizin de bana ... 

- Bana bakmayınız! sabahl&
yiıı bacağtmla uğrn.'llrken sizi a• 
dam akıllı tetkik edememiştim . · 
Bir şey .<ıoracağım, sabahki vak'a· 
dan sonra haklnmda ne gibi bir 
fikir cdindiniz7. 

- Çok güzel ve dünyanın en 
güzel bacaklarına malik olduğunu
zu gördüm. 

Yııııdan bana baktı ve: 
- Demek kadın bJ<ealrlarındaD 

anlıyor:ıunuz? 

- Eh, biraz. 
Alaylı bir tavırla~· 

- Öyle)'se, sizin tal diriniz • 
den zi)•ad:ı.siyle memnun olduın , 
dedi. Cevap vermeme meydan bı· 
rakmadan kardeşlerinin yanına 

gitti. 
A k~am, İffet, neler yapafııilece· 

ğiııi bana bütün açıklığiyle göster
di. 

Refik beyin komşusu olan muh
terem bir ihti)'ar :Ucşam yemeğine 
davetli idi. i\Ii8arifintiz gelir gel· 
ınez boynuna sarılarak öptii: 

- Bil.~eniz sizi ne kadar se· 
ver ve bizi gürmeğe geldiğiniz va· 
k!t ne kadar •evinirirn, dedi. 

Ya~lı mi~afir İffeti yava~ça ite
rek: 

- Bak ya,-rum, çok sevimli 
sin. ve l!{'ni de ne kadar sevdiği· 
mi bilir•in. Fakat evvelden de de
miştim ya, erkekleri, bu şekilde 
bir erbe•tlik ile kucaklamak dog· 
ru drğildir. 

- Fa kal sizinle ne ehemmiyeti 
\•ar! Kucağınızda büyüdüm $ayı· 
lır. 

- Öyle, öyle siz beıı'm küçük 
kızım mesa'lıesinde~iııiz. Yalnız ne 
de oha ... 

(Sonu var) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma. 
nnralji, lurıldık .,.. bütııa 
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- Nereye gittiniz? 
- Kolderon kulübüne. 
Bu ismi söylerken, genç kadı

nın y!!zünde bir deği~iklik olup ol
madığını da göz ucuyle tetkik edi
yordu. Fakat bir şey göremedi • 
Sadece J enni: 

- Rcrmi orada mıydı? diye 
sordu. 

- Hayır. 

Genç kadın ısmarladığı kahve
yi ıretiren garsonun uzaklaşması • 
nı bekliyordll. 

Sonra: 
- Mikede, benden başkasına 

isminizi ve İngiltereden geldiğinizi 
söylediniz mi? Den: 

- Hayır, derken Jenninin rad-
yoğramdan haberi olduğunun 

farkına vardı. 

- Öyleyse iyi, Trev, Mikeya 
bir daha ayak basmayınız .. 

- Ne için! ... 

- Çünkü Nevyork, Londraya 
benzemez. Beni dinleyin Trev, 
herke~in işlerine kanşmağı sev -
mem. Sızin hakkınızda bir~y bil
miyorum. Fakat bıma ;yilik ettiniz 
v .. 

ağrılana.uı dcrlaal keser. 

bıe alınabilir. - • 

Bir an için durduktan soıırll 
devam etti: 

- Fakat size vaziyeti, ne otur• 
sa olsun, anlatır.alıyım. RokO 
gibi adamlarla iki defa kar~ı ke.f' 
şıya gelip de sağ olarak kala

0 

hayat 
ta buluMamz bile, üçüncü defıısıll 
da, bir sabah beyaz bir mermer 
üzerinde ve buz gibi soğuk bir ~ti 
musluğunun altında kendinizi btı· 
l11bilirsiniz. 

Den titrememek için kendi•ini 
zor zaptetti. Bu ihtardan k'.rkın•· 
mL,tı. Fakat ka~ısındaki genç <;t 

zarif kadının Morg'dan bu ka ar 
hafif bir •avırla bahsetmesine şıW 
mı~tı. 

Denin cevap vermediğini gö • 
rünce Jenni devam etti: 

- Garri Klavn'in bllrada bir 
kardeşi olduğunu biliyor muydtl' 
nuz? 

Den'in kirpikleri oynadı. F• ' 
kat yine, cevap vermedi. 

- Bu adam da Roko'nuıı çeta" 
si:ıdendir. Bundan haberiniz yo1'· 
tu değil mi? 

Bu defa Den, ağzını açtı. 
(Sonu var) 
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Yeni Valimiz Geldi 
(B~tarafı 1 inci sayfamızda) 1 

-'!'eni Vali gelenlerin birer birer 
ellerini sıkmış ve hatırlarını sor
'llluştur. Bu esnada hep beraber ga· 
ra doğru ilerlenmiş ve garda yeni 
Valiyi bir polis kıta.<n karşılamıştır. 
Rıhtıma gelindiği zaman sis ayni ke
ııafetle devam ediyordu. Kadıköy
den, Haydar paşaya gelecek olan 
vapurun hareket saatına bir hayli 
zaman vardı. Rıhtımda bir motor 
duruyordu. Muhiddin Üstündağ 
Lütfi Kırdara hitaben: 

İser3eniz motörle gitmek de 
kabildir, dedi. Lütfi Kırdar bu 
teklıfe : 

- Hayır! Vapuru bekliyelim, ve 
hep beraber gidelim. Cevabını ver
di. 

Lütfi Kırdar, karşılayanlar ara
sında birçok doktorun bulunması 
nazarı dikkati celbediyordu. Lütfi 
Kırdan bu eski meslek arkadaşlarile 
çok eaınimt konuşmalar yapıyordu. 

Bu esnada vapur rıhtıma yanaşı
Yordu. Hep beraber vapura girildi. 
Yeni Vali bir köşeye yanında Mu
hiddin Üstündağ, Bay Hakkı Tarık 

olduğu halde oturdu. 
Muhittin Üstündağ halefinin ne

rede oturacağını merak ediyordu. 
Bunu sordu. 

Lütfi Kırdar: 

- Eskidenberi Parkotelinde 
kalıyorum. Yine oraya giderim. 
dedi. Muhittin Üstilndağ: 

- Ben Vali konağıru tahliye et
tlın. Arzu ederseniz bu akşamdan 
itibaren orada kalabilir•iniz. 
vali buna ~u cevabı verdi: 

Yeni 

- Lüzum yok! Zaten ailem Ma
nisada ve ancak on güne kadar ge
lebilecek. Siz rahatsız olmayınız. 

Zannedersem Halk Partisinde bekar 
odalar vardır. Orada kalabilirim. 
Yeni Vali bu esnada Manisada en 
son yaptırdığı bir tiyatro binasın
dan bahsediyordu: 

- Evkafa müracaat ettiın. yap. 
tırmak imkanını bulamadı. Halbuki 
buna şiddetle lüzum vardı. En niha
yet muhasebei hususiyeden yaptır
mağa muvaffak oldum. Dedi, 

Muhittin Üstündağ tstanbulda 
da bir konservatuar binasının bütün 
projelerinin hazır olduğunu binaen
aleyh bunları yaptırmağa muvaffak 
olursa şehre büyük bir eser kazan. 
dıracağını söyledi. 

Köprüde de yeni valiyi, büyiik 
bir kalabalık istikbal etti. 

Muhittin Üstündağ, bekliyen oto
mobilleri işaret ederek: 

- Hangi ot-0mdbile bineceksi
niz? Partinin arabasına mı, yok • 
sa vilayetin arabasına mı? 

- Hangisine olursa, sizin araba· 
nıza binelim. Beni Parkotele bırakı
nız debi. Ve otomobille hareket e
dildi. lki vali doğruca Perapalas -0-
telinde bulunan Celal Bayan ziya
ret ettiler. 

Bundan sonra eski ve yeni Valiler 
Parkoteline gelmişler ve Muhittin 
Üstündağ bum.da yeni Validen ay
rılmıştır: 

Başbakan Celiıl Bayar yeni Vali 
Lütfi Kırdan ve eski Vali Muhit
tin üstündağı Perapalasda saat 1,5 
da öğle yemeğine davet etmiştir. 

Başvekille 
Hasbihal 

1 Atatürk 
Köprüsü 

(Batlarafı 1 inci sayfada) 
rür ve takip ederler. Ancak neşri· 
Yatlarınıu doğru ve hakikate ya
kın olduğuna kanaat getirmelidir
ler. 

Başvekil bundan sonra İstan • 
bul matbuat cemiyetinin vaziyeti 
hakkında malumat istemiş ve iza-! 
hat .1.ldıkt:ın sonra gazeteciler 
Ila~vekili Basın kurumunda bir 
çay içmcğe davet etmişlerılir. 

Baş\'ekil daveti memnuni:·elle 
karşılamış ve: 

- Siz beni Basın kurumuna 
davet ettiniz. Ben de buna bir mu
kabele olmak üzere sizi Erganiye 
davet ediyorum. Beraberce gider, 
orada bakır ve krom madeııleri
:rn.izi tetkik ederiz. 

Dönüşte de Malatya iplik kom
binasının açılışında bulunuruz.,, 

Bu iltifat üzerine İstanbul ga
zetecileri dün İstanbul matbuat 
cemiyetinin Taksimdeki binasında 
Başvekil Celiil Bayar şerefine bir 
Çay ziyafeti tertip etmişlerdir. 

Başve!PI Celal Bayar, berabe
rinde yeni İstanbul valisi Lütfi 
IUrdar olduğu halde saat 3 ü beş 
&'eçe Basın kurumunu ziyaret et
llliş, gazetecilerin ayrı ayrı elleri
ili sıktıktan sonra yukarıki salonda 
bir müddet istirahat etmiştir. 

Bundan sonra diğer bir salon- ı 

da hazırlanan çay sofrasına davet 
edilen Başvekil, kendisine takdim 
edilen çayı içmiş, gazetecilerin 
dertlerini dinlemiş ve kendilerine 
>"ardım vaadinde bulunmuştur. 

Has~ibal esnasında Başvekilin 
tvveıce bir gazetenin sahibi sıfa
tiye İstanbul Basın kurumunda 
ltayıtlı olduğu hatırlatılmıs kendi
lerinden matbuat eemiveti;ıin fah
:rı reisliğini kabul etm~leri rica. e
dilmiştir. Başvekil bu teklifi mem
llUniyeUe kabul etmiştir. 

(Bafl&rafı 1 inci sayfamızda) 
nün her iki cihetinden iskeletleri
nin takılarak üzerlerinin tanzim ve 

tefrişine geçilecek, "yayalar., ve 
"vesaiti nakliye., için yollar arrı
lacaktır. 

Yalnız bu ameliye devam eder. 

ken vapurların Halice ~erbe•Lçe 

girip çtkabilmelerini temin en; iki 
taraf dubaları yerleştirilmiyecek 

arada vapurlar için bir iki duba 
açık btrakılacaktır. 

Bu dubalar bilahare yerlerine 
konulacaktır. 

Bütün bu çalışmalar Ağustosa 
kadar bitirilecek ve Ağustosta ya. 
pılacak bir resmiküşaltaıı "onra 
yeni köprü açılacaktır. 

Ebedi Şefin ismini taştyan ve 
lstaıibulun en me>dern eserlerinden 
birini teşkil edecek olan "Atatürk 

köprüsü., nün resıniküşadının biz
zat reisicumhurumuz tarafından 

yapılarak değerinin bir kat daha 

arttırılma"' sayın hmet İnönün
den rica edilecektir. Diğer taraf • 

tan yeni köprüde inşaata devam 
ederken Belediye reisliği buraya 
inen yolların ve caddelerin de o za

mana kadar süratle ayılması için 
esaslı çalışmalara geçmiştir. Bu 

maksatla teşkil edilen "lstimli\k 
bürosu., evvelki gündenberi Bele
diyede çalışmalarına başlamıştır. 

Büro; gerek "Unkapanı., gerek 
"Azap kapı,, cihetinde açılacak a

na caddeler için istimlak edilecek 
ev ve dükkan ve arsaların sahiple
riyle icap eden temasları ikmal e
decPk ve istimlak kıymetini az bu

lanların paraları Bankaya yatırıla
rak hemen yıkım işlerine geçile
cektir. 

İstimlil.k bürosuna verilen iki 
müfettiş de hergün "Azap kapı., 
ve "Unkapanı,, na giderek yeni 

caddeler istimli\ki etrafında tetki-

. T E N 1 SA B A R .. _ Sayfa: 7 

Y • v ı· • l"k ıs p O R . enı a ının 1 (Baştarafı 5 inci sayfada) SATILIK ARSALAR 
kabele eden Galatalılar 40 ncı da • 

Ve Eski• valı"nı"n kikada ~ir gol_ ç'.kardtlar. Oyun 4-4 
beraberlıkle bıttt. 

Son Beyanatlar1. 

Suadiyede hat civarında, üzerinde gayet iyi yetiştirilmiş bağ 
ve meyva ağaçları ve birinde su kuyusu ve su motörü mevcud 
üç arsa ehven fiatla satılıktır. Her üçü de geniş bahçeli birer 

Eyüb - Ortaköy köşk yapmağa çok müsaiddir. 
Bu karşılaşma oldukça zevkli ol- İsteklilerin Bahçekapıda Ta~ han altında Türk Ticaret Bankası 

(Ba,tarafı 1 inci sayfamızda) 
her türlü yardımı vaad buyurmuş-

du. Her iki takım da iyi idi. Bilhas- Müdürlüğüne gelmeleri. •mm••••• 
. sa Eyübün iki beki göze çarpıyordu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------

Jud~ . . 1 
Kültürlü ve çok ılerı İstanbul 

halkınıu ve kıymetli matbuatın 

büyük yardımlarını göreceğimden 
eminim. Bu şerait içinde mutlak 
muvaffak olacağıma, İ:ıtanbula i
yi hizmetler edebileceğime tam ka 
naatim vardır. htanbu halktnı işe 
başlarken hürmetle selfımladığımı 
lütfen yaztnız. htanbulluların her 
türlü dileklerini arzularını bil • 
hassa parti teşkilatımız rn>ıtasiyle 
dinlemeğe her an hazırım. 

Muhterem valimiz İstanbul be 
Jediyesinde ve vilayette olması 

muhtemel değişklikler hakkında 

da demiştir ki: 
- Evet; memur arkadaşlar a

rasında büyük değişiklikler ola
cağına dair rivayetler dolaşıyor

mus. Böyle bir şey yoktur. Memur 
Jar;n hukuku cumhuriyet kanunla
rınca tanzim olunmuştur. Bilhas
sa vali muavini arkadaşımın de -
ğişeceğine dair olan haberlerin k:ı
tiyen aslı yoktur. 

İstanbul hakkında yeni pro -
jel eri olup olmadtğı sualine de: 

- Beni ~fanisadan Ankaraya 
çağtrdıkları zaman niçin çağrıldı
ğımı bilmiyordum. İstanbul valisi 
olacağtmı bana orada söylediler. 
Onun için yeni projeler hazırlaya
madım. 

Gayemiz, İstanbulu lılytk ol • 
duğu 5e\'iyeye yükseltmektir. Bu
ragı dünyanın en güzel şehridir. 

İcap ederse işlerin idaresi mak· 
sadiyle yeni teşkilat da yapılacak 
tır. Bunlar için tabii evvela tetkik 
!er liizınıdır. demi.;;tir. 

Manisalıların valilerinin İstan
bula tayinini işitince Manisadan 
alınmamasını rica maksadiyle Re
isicumhur İsmet İnönüne çektikle
ri tegrafı ve belki tarihte bir vali 

için ilk defa gösterilen bu büyük 
ve kıymetli alakayı k<.>ndi•ine ha
tırlattık. Liltfi Kırdarın gözlerinde 
büyük bir memnuniyet ve iftihar 
ışığı belirdi ve: 

- Bu hadise beni çok bahtiyar 
etti. dedi. Manisadan bana da bir 
çok telgraflar gelmiştir. Manisa • 
lılar çok kadirşinastırlar. Bir haf
ta sonra veda ve teşekkilr maksa
diyle Manisaya gideceğim. 

Yeni yalimiz hatıratından da 
şu şekilde bahsetmiştir: 

- Mütarekeden sonra İstanbul 
muhacirin heyeti sihhiyesi müdürü 
idim. Ondan sonra milli mücadele 
ye iştirak ettim. Milli Mücadele
de (Kızılay) ın Anadoluya gön • 
derdiği heyetin reisi idim. İzmir • 
de on sene kadar sıhhiye müdiir· 
lüğU ve göz doktorluğu yaptım .. 
İstanbula her zaman gelir gide -
rim. Son iki senede Manisada bil· 
fiil valilik yaptım. 

Liltfi Kırdar, yorgundu. Bütün 
bunlardan başka birçok işleri var 

Birinci devre: Ortaköyün haki
miyeti altında geçti. 45 dakikalık 
bir oyun esnasında Eyüplüler 1 gol 
çıkarabildiler. Devre 1 • O bitti. 

İkinci devre: Onar kişi ile oynı
yan takımlar bütün gayretleriyle 
çalıştılar. Fakat gol çıkarmağa bir 
türlü muvaffak olamadılar. Biraz 
sonra Ortaköy arka arkaya iki gol 
yaptı. 40 ıncı dakikada Eyüplüler 
de bir sarı yaparak 2 • 2 berabere 
oyunu bitirmeğe muvaffak oldular. . 
Sişli Kurtuluşu yendi 

Matem sebebiyle tehir edilen gay 
ri federeler arasındaki lik maçları 
da dün yeniden başlamıştır. Günün 
en mühim karşılaşmasını Şişli -
Kurtuluş arasındaki maç teşkil e
diyordu. 

Geçen sene federe olmıyanla
rın şampiyonu olan Şişli bu sene de 
ayni vaziyeti muhafaza edebilmek 
için takımında bazı tadilat yaparak 
kadrosuna Vahabı ve Bulgaristanlı 
yeni bir futbolcuyu almıştı. Oyunun 
birinci devresinde Şişli solaçığı Di
ranik ve Kurtuluşun merkez muha
cimi ayağiyle attıkları birer gol ile 
berabere vaziyette neticelendi ve i
kinci devı·e Şişli baştan sonuna ka
dar hakim bir oyun oynıyarak gol 
adedini fazlalastırdı ve oyunu 4 - 2 
galip vaziyette. bitirmeğe muvaffak 
oldu. 

Gayri federe klüpler arasında 
oynanan ikinci Jik maçı da Gala • 
taspor - Arnavutköy arasındaki o
yundu. Bu maçta baştan nihayete 
kadar sıkı bir surette cereyan ede
rek her iki tarafın gayretlerine 
rağmen O • O beraberlikle neticelen
di. 

• .. 
İtalya Fransayı Yendi 

Napoli, 4 (A.A.) - Bugün İtal
ya ve Fransa futbol milli takımla • 
rı çok lıüyük bir kalalıahk huzu • 
runda kar'1la•nıı•lardır. Maç, ol • 
dukça sert .cer~ya;1 etmiş ve İtalyan 
!ar birinci devrenin 32 inci daki • 
kasında so çtk!arı vasıtasiyle yap
tıkları tek golle 1 • O galip gelmiş • 
!erdir. 

Her iki tarafın müdafaası mü
kemmel oynamış fakat hücum hat
ları kendiliğinden beklenen neticeyi 
elde edememişlerdir. Fransız takı

mında Arsenale karşı fevkalade bir 
oyun oynamış olan merkez muavin 
J ardan o maçta aldığı yaranın te · 
siriyle bugün parlak bir oyun çıka
ramamıştır. İtalya takımında, fev
kalade oynıyan Oç müdafiden ba.')ka 
sağ ve sol muavinler çok süratli mü 
dahaleleriyle Fransız akın hattına 
şüt çekmek imkanını bile bırakma • 
mışlardır. 

Fransanın cenubu şarki muhta 
!itiyle orada bir maç yapan İtalya 
B. takımı da keza 1 • O galip gelmiş 
tir. 

d ı. K en d is ini va l i li ğ i esna sın da bol !!!!!!!!!!!!!!!!!!'""""'!'!!""!!'!!""!!!!!!!!'!"'!!!!!!!!.,. .... _.,_!!~---
bol rahatstz etmek müsaadeRini ceğini bildirdi. Kendisini son defa 
aldıktan sonra teşekkür ederek ziyaret ettik. Konağın küçük bir 
ayrtldık. odasında bizi samimiyetle karşıla-

Muhittin Ostündağın Beyanatı dı. Ve: 
Yeni valimizin İstanbula ilk - İstanbul şehirlisine karşı 

geldiği andaki kıymetli ve enerji sözle değil işle konuşulur. Biz nö
dolu beyanatını aldıktan sonra, bet deği~tiren bir asker gibi şimdi 
İstanbulda 13 senelik valilik ve vazifemizi başkasına devrederek 
belediye reisliğinden infikak eden istrahata çekiliyoruz. Şüphesiz her 
Muhittin Üstündağdan ~a bir veda yeni kuvvetin vereceği yeni bir fe
beyanatı istemek bir kadi~inaslık yiz vardır. 
borcu idi. Bunu Portakaloğlu ko- Çok asil Ye zeki olan İstanbul 
nağında, istirahat eyliyen Muhittin halkının bu yeni mesaiden dolayı 
Üstündağdan rica ettik. Bizi bü- refaha ve yeni yeni umranlara 

Nafıa Vekaletinden : 
Ek"iltmeye konulan iş: 

1 - Erzincan sol sahil bataklıklarının kurutma ışıert~ıe K'ıfle

vik şelale suyunun tahliye kanalı Ye bu kanal üzerindeki köprüler ve 

şütler in~aatı, keşif bedeli (299926) lira (9!l) kuruştur. 

2 - Eksiltme 26 • 12 . 938 tarihine rasllıyan pazartesi ıtünü saat 

(15) de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komis

yonu oda>ıııda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler ek;iltme şartnamesi, mukavele projesi Bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (15) lira muka· 

bilinde Sular umum l\Iüdürlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (15747) lira (08) 

sekiz kuruşluk muYakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı 

günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte 

bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müdrlet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
iştirak edemezler. 

5 - hteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum lllüdürlüğüne makbuz mukabili'\· 
de vermeleri llizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4882) (8577) 

Sıhhat ve f çtimai Muavenet Vekaletinden : 
Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünde& 

Umum müdürlük villasının bazı kısımlan pazarlıkl:< tefriş edile· 

cektir. Bu iş için taHpler tarafından yapılaciık keşifler 15,000 lira
yı tecavüz etmiyecekti . Talip olanların tefriş edilecek muhtelif aksa

ma ait plim ve resimlerini bizzat yaparak 1938 kanunue~-velin yirmin· 

ci günü'le kadar umum müdürlüğe tevdi etmeleri liizımdır. 

Umum mildlirlükte teşekkül eden heyet bu resim pli\n ve keşif

leri tetkik ederek muvaftk gördüklerinin pazarlığa iştirakini kabul 
eder, k:ıbul edilen talibin pazarlığa gireıbilmesi için keşif bedeli üze 

riııden kanunen icap eden yüzde 7,5 teminat alınaacktır. Pazarlık 

Ankarada hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünde teşekkül e 

den hıı~ııs! komisyonda \'e 24 B. kanun 1038 cumartesi günü saat M

da yapılacaktır. 

Talip olanların pazarlık şartnamelerini Ankarııda umum .nüdür 
Jük ayniyat muhasibi mesullüğünden ve İstanbul limanı sahil sıhhiye 

merkezi baştabipliğinden alabilirler. Talip olanlar arttırma, eksilt 

me ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü 

göstermeğe mecburdurlar. 

maddelerinde 

Nafı:. Vekaletinden ~ 

yazılı vesikaları 

(8789) 

Sıvas • Erzurum hattının 388 inci kilometresınde Frat !lzerı:ııde 

yüz yirmi metre açıklığında bir demir köprünün malzmesi de dahil o 
!arak in,ası kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - F.ksiltme 20-1-939 tarihine müsadif cuma günü saat on beş-

te vekiiletimiz demiryollar inşaat dairesi 

yapılacaktır. 

komisyonunda 

2- Muhammen bedeli yüz altmış yedi bin altmı.ş dokuz lira alt-

mış kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı dokuz bin altıyüz üç lira 

kuruştur. 

kırk sekiz 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayıudırlık işleri 

genel şartnamesi ray inbisat tertibatı, ray profili, telgraf hattı ken- • 

solu, köprü şama, ı; 355 numaralı kontr ray tertibatından mürekkep 

bir taktın münakasa evrakı sekiz yüz otuz altı kuruş mukaıbilinde de 

mir yollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek b'tiyenler2490 numaralı arttırma, 

eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları ev

rak ve vesikalarla ehiyet vesikalarını ve fiyat teklifini havi kapalı 

ve mühürlü zarflarını eksiltme şartnamesiyle mezkfir kanunun tari

fatı dairesinde hazırlıyarak 20-1-939 tarihinde saat on dörde kadar 

demiryollar inşaat <laire~i münakasa komisyonu bruıkanlığına numa • 1 

ralı makbuz muka.bilinda vermifl olmaları lizımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden Jaak&I elli metre açıklığında 

bir demir köprü imar ve montajını yapmış olmıık şartı ar.anacaktır. 

1 
Bunu müteakip yine diğer sa -

0na geçilmiş. Ve gazetecilerle ay 
:rı ayn konuşan Başvekil Bay Ce -

1111 Bayar, şimdiki Basın kurumu 

binasının pek elverişli olmadığın-
11an ve tebdili muvafık olacağın -

kat yapmaktadırlar. yük bir memnuniyetle ka'bul ede- mazhar olmasını temenni ederim. 

7 - Münakasaya girmek için ehliyet vesikaın almak istiyenlerin 

referanslarile diğer vesikalarını bir istidaya bağlayaral< bu istidaları

nı münakasanın yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel vekaleti· 

mize tevdi ederek ehliyet vesikasıtalep etmeleri !Azımdır. 

Ana caddelerin bittiği "Unka- S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·ı 
panı., ve "Azap kapı., da iki mey-

dana Ulu Önder Atatürk'ün birer 
ta heykeli şeref verecektir. 

n bahsedı>rek vilayetin bir arsa J !!!'!!!!!!!!!!!'!!!'!';.."!!!!'!!!"!"" __ _,,.,..~"!!!!! J1 
~llıin etmesi kabil olduğunu söy- şaınki ekspresle Ankaray~ dö~m-üş--
1~ .... 
~.ış ve bu bapta temenni izhar tür. 

'Ylerııiştir. Başvekili istasyonda şehrimizde 
b Gazeteci arkadaşlar!<ı. sıJı: sık bulunan aaylavlarla İstanbul valisi 1 

li 111\lşmak fırsatını arıyacalfını söy- Lütfi Kırdar, İstanbul komutanı Ge 1 

ı.:n Başvekil, beraberinde yeni neral Halis Bıyıktay ve ,ehrimizde
\ llbuı valisi olduğu halde saat ki mali ve iktısadl mahafile mensup 

• 
11 

5 geçe kurumdan ayrılm1'br. erkan ile kalabalık bir halk kitlesi 

llaşvekll Celfil Bayar d!Iİı ak - ııiurlamıştır. 1 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalarını
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız 

ADRES: İatanbul Rıza pata yokuşu Uzuo
çarşıbaşı Ha Yancı sokak N. 37 Telefon: 20016 

8 - Münakasanın yapılacağı tarihteıı en az sekiz gün evvel mü-

racaat ederek ehliyet vesikası talep etıniyenlerin bu müddetten son 

ra yapacakları müracaat nazarı dikkate alınmayacaktır. 
(4961) (8805) 

ÜMRÜKLERDE iŞLERİ OL 
MÜESSESELERE 

Caker Yazarooıu 
• 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithalat Gümrlltü 

karfısın-la Muradiye Han. 
Telefon : 35, 95 

Or. Besim Ruşen 
Dahiliye Mnteha~sı 

HergO.ıı. Oyledeıı sonra hastalıı· 

rım kabul eder. 

Çarşılı:ııpı Tramvay durağı 

Ahunbey apartmanı No. 2 



:Sayfa: a TENISABAf\ 5 KANUNUEVVEt19J! 
. 

_ flayat; Heyecan ve Neş' e ile Kaimdir. 
Doktorlarımız ta.dik ederler ki butalıklarımızıa çoku rehidir. 
Zaaftan, ceaaretaidiktea, korkudan, melolakolidea, ümit•izliktea •'<>ğar, Meatei İ•e kannı:hjt..o 

meydana ••tlrditl dur.unluk dedijtlm lz heyecan•ızlık ve neş'e•izliktir , Bugün butabaneleri bo,alta
cak yegine illç da budur : Heyeca n ve nef' e 

Bir hastaneye jidiniz, baıttaların elemlerini, endişelerini ıı-üler bir yilz ve itimatla kaldı
rınu, yani durgun ve yorgun kanlarını harekete getiriniz; derhal yataklarından kalkarlar, 
evleriae ko,arlar. itte insan makinesine maddi ve manevi bu kudretleri vermek hayatı 
saadetlerle geçirmek, her teşebbüs ve azimde muvaffak olmak demektir. Bu da 
değiştirmelerinde kanın kı rmızı yuvarlacıkJarını tezeleyip çoğaltmak ve tabii bir 
harekete getirmekle olur. Bu yüksek kudreti sidere, ancak : 

Kan, kuvvet, iştah şurubu temin eder. f o; farsol; tatlı bir iştah verir Kanı, kuvveti 
çoğaltır, Zeka ve hafızayı parlatır. Görmek, korkmak, i şitmek hassalarını ar ttırır. Sinir ve 
adaleyi sağlamlaştırarak uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Mide ve barsağı 
ederek, muaonid inkibazları geçırır. Bel geYşekfiği ve ademi iktidarda büyük rol oynar. 
Velhasıl, insan makinesine lazım olan bütün kalori ve enerjiyi vererek, hayatı neş'e ve 
heyecan içinde yaşatır. 

Fosfarsol'u diğ e r mukavvi il acla~an ayıran başlıca hassa; 
Devamlı bir surette kan, k uvvet vn iştiha temin etmeı i ve ilk k ulla nanlarda bile azami bir hafta 

hafta içinde teı i riai göıtermeıidir. Yü ce Sağ'lık Vekiletimi zin reımi müsaad esi ui ha izdir. 
Her Eczanede bulunur. 

,, ' . , . ' -~:O"' . < ~L ; -
SiGARADAN KURTULMAK ÇARESi Hakki Katran Pastilleri, hem 

Sigaradan vaz geçirir hem 
öksürükleri kökünden keser. 

----============================ 

GALATA 
l./i 121 

Devlet Demiryolları İlanları 

Muhammen bedeli 2492 lira 10 kuruş olan 70 adet muhtelif eb-1 
atta meşe azmanı 1 6- 12-1938 cuma günll saat 10.30 da Haydarpa 
şada gar binasındaki komisyon tarafından açık ekııiltme usuliyle satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 186 lira 

91 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka 
dar komisyona müracaatlan lizımdır. 

Bu işe an şartnameler Haydarpaşada ırar binaaındaki komisyon 

ta.rafından paraaıa ol~ ::a&"ıblınaktadır. (8687) 

- . . 
HEZAREN CADDESi 

Deniz Hastahanesi cilt ve 

zührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her ııün 3 

den sonra h a atalaruu kabul 

e der. 

Adres: Babıali Cağaloğlu yo

kuşu köşebaşı 43 Numara. 

Turan TI:yatrosu 
Sanatkir Naı,ft, Cemal Sahir 

okuyucu Semiha ve Mezey vıazye
teai 

NUR BABA· 
8 Perde 

Dans, Solo, Dü9b 

* 
Halk Opereti 

llk temsil 7 çarşamba 9 da 
tçtçE 

Müzik Seyfettin, Sezai ASAL. 
Reji: Raşit Rıza 
Yazan: Yusuf Süruri 

BÜYÜK BALE 

l 
Sabah, oA"le ve akşam her yemekten 
ıonra niçin RADYOLfN dit macunu 

kullanmalıdır ? ÇÜNKÜ 

Güzel Yüz 
için ilk §art 
flhel diş 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı prt da 

RAOYOLIN 
kullanmaktır • •••.. Or. Hafız Cemal··· .. 

.• Lokmımhekim \ ı~-"'!"'?..-
Dahiliye 1\-tütehassısı j 

Divanyolu 104 
Muayene ~aatleri pazar hariç 
her gün 2.5 - ô Salı, cumarte

si 9.5 - 12 f:ıkaraya 

T . 22398 * 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oıküdar ıulh 1 inci hukuk h a
kimliğind en : 

• 
Mikrobları Yüzde 100 öldürür, Dişleri fırçanın giremediği 

yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır. Diş etlerini 

besler ve hastalanmalarına mani olur, 

Fahriyenin Ha•ibe; Niaıet ve 
saire ile şayian ve müştereken mu
tr.aarrıf olduklan Üsküdarda Ho
ca Hesna hatun mahallesinin Pa- 1 
şa limanı caddesinde Şemsi efendı llıııl•••••••••-ma••••••••••••••
sokağıııda eski 6 ve yeni 12 No. lu 

Sabah, öğle ve ak~am her yemekten sonra kullanınız. 

maa bahçe bir .bap hane ileişbu ha P••••••••ım•••••••••••••••••-ı nenin ittisalinde eski 121 müker - • 

rer ve yeni 6 No. lu \'e tapu kaydı- inhisarlar u. Miidürlüg" ünden : 
na nazııran 540 zıra miktarında-

ki bir kıta arsanın izalei şuyu sı•-/Aıı:mm•••----•••-•aııaımmı•••••••••• 
retiyle satılarak paraya çevrilmesi 
ne mahkamece karar verilmiştir. 

1 - Mezkur maa bahçs hane 
nın bodrum katı ki\rgir ve üst kı
sımları ahşap ve elektrik tesisatı 

mevcut yedi oda iki sofa ve bir 
mutfak ve bir merdiven altı ve iki 
heladan ve içerisinde bir çam ve 
4 meyve ağacı bulunan ve tahmi -
nen 20 metre murabbaında kadar 
bir bahçeyi ve bahçede tulumbalı 
bİI' kuyuyu ve bir harap havuzd3n 
ıbaret olan i~bıı haneye ehli vu
kufçıı (750) lira kıymet takdir e
dilmiştir. 

2 - Hane bahçenin alt kı•mın 
da ve bir kısım duvarı mevcut ve 
ayn tapu senedine merbut ve tapu 
kaydına nazaran 450 zirıı mikta -
rında ve içinde üç mPyve ağacı bu
lunan arsada da keza ehli vukuf 
tarafından (100) lirı. kıymet tak
dir edilmiştir. 

3 - Satış 9-1-939 pazartesi gü 
nü saat 14 ten 16 ya kadar Üs
küdar sulh hukuk mahkemesinde 
yapılacaktır. O gün kıymeti mu
hammeninin yüzde 7 5 şini bulma -
dığı takdirde en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartiyle mü
zade on beş gün temdit oluna -
rak 24-1-939 salı günü saat 14 den 
16 ya kadar tekrar müzayedeye 
devam olunacak ve en çok arttıra
na ihalei katiyesi icra kılınacuktır. 

4 - Satış peşindir. l\Iüzayede
ye iştirak etmek isti.venler kıymeti 
muhammenenin yüzde 7,5 nisbe
tinde pey akçesi vermeleri lazım
dır. Rüsumu dellaliye ve yirmi 
senelik evkaf ta\•iz bedeli müşteri 
ye ve ihale tarihine kadar işlemiş 
olan bina vergisi ve evkaf icııresi 
ve rüsumu belediye mal sahipleri
ne aittir. 

5 - İşbu gayı·i menkuller üze-1 
rine tapuca müsecce l ve gayri mü
seccel hak sahiplerinin ta rihi ilAn
dan itibaren yir mi gün zarfınd a 
evrak ı müsbite leriyle birlikte mah 
kemeye müracaatları IAzımdır, 
aksi halde gayri müseccel hak sa 
bipleri satış parasının paylaşma
sından hariç tutulacaklardır. 

6 - Daha fazla malumat al
mak istiyenler mahkemenin 
938/ 12 No. lu satış dosyasına ve 
satış memuru olan mahkeme baş -
kitalbetine milracaat edebilirler. 

Talip olanların satış günü saa
ti muayyende Üs. S. hukuk mah
kemesi kaleminde hazır bulunma
ları lüzumu illin olunur. (12617) 

Lührevl ve cilt hastalık lı..rı 

Or.Hayri Ömer 
C ğleden ıonra Beyoğlu Ağacarni 
karşı•:nda No. 33 Telefon 41358 

I - İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası için şartnamesi ınu· 
cibince 4 adet alttan sürme araba ile lOOXllO elı'adıııda 20 adet p!At 
form açık eksiltme t1"uliyle satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiycsinin muhanırnen bedeli 900 lira ve muvak· 
kat teminatı 67.50 liradır. 

III - 21 - XII - 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşla levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ~ııpı· 
lacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ıreçen şubeden a· 
lınabilir. 

V -· Eksiltmeye iştirak etmek istiycnlerin fiat;ız fenni teklifle· 
rini tetkik edilmek üzere ihale gününden bir hafta ev\·eline kadaı. 
1nhi•arlar Umum Müdürlüğü lllü<kirat fabrikalar şubesine vermeıerı 
ve tekliflerinin kabulünil mut:ızammm vesika almaları lazımdır. 

VI - ı,teklilerin eksiltme kin tayin edilen glin ve saatte % 7.6 
güvenme paralariyle birlikte ;nıkarda adı g·eçen komisyona a-elmelerİ 
ilan olunur. 18712) 

)(-. 
Cinsi Miktarı Muhaın nen B. o/0 7.5 t&mina.lı Ekoiltmcn İ.11 

Beheri tutarı 

Lr. Kr. Lr. Kr. Li. K r. Şekli Saati 

Beyaz toz yaldız 100 kilo 2.80 280.- 21.- Pazarlık 14 
Sünger kağıdı 15000 adet --. 8 1200.- 90.- Açık 14.30 

I - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme şartnarne 
ve numuneleri mucibince hizalarında yazıl. u,;ullerle ayrı ayrı satın a· 
lınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarıııd " 
gösterilmiştir. 

I!I - Eksiltme 7 - XII • 938 tarihine rastlıran çarşamba güııii 
hizalarında yazıl: saatlerde Kabataşta Levazım ve Jl.Iubayaat şubesiıı· 
deki alım koıııisyorıunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilereği gibi rıümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltmw için tayin edılen gün ve saatlerde 0 ·< 7.5 
güvenme paralarirle birlikts ~ ııkanda adı geçen komisyona gelmele-
ri ilan olunur. (8485) 

TÜRK HAVA KURUMU 
'Büyük Piyangosu 

ikinci Keside : 11 Birinci kanun 938 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 
iki adet mükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .. 

Sahibi: Ahme t Cem a le ttin SARA Ç O G L U 
Neıriyal müdürü: Macit ÇETiN Ba11ldıiı yer; Matb ... ai Eblizziy• 
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