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·Balkan Antantı 

· ;=o.:~~: Şükrü Saraçoğiuna 
:;:~.::.;-::Gösterilen Büyük 
llaeak temin .-it bir halde mev- H •• •• K b 1 
ti ·'"':'·· pek taWl olarak, -~~- us n u a u 
~etlı bir laldbe ricucle setir• . 
... _ .... y alma Şarkta IH;yle .ı. 

,.,. Wr ol.-Juk .... i sa.tereeel&
,_ .wiır, .,oba aralanndaki ralK
,._ .. .,Mili laalılnMald decll
~ra bak ••dinoelder midir? 

Almanyanın Orta Avrupada 
f'erleşmeainden sonra Balkanlıla
pn vaziyeti btttiln botUn nazikleıp
~iftir. Çünk1l kuvvetli bir Ahmn 
4e•leti ile komtulutun iktlaadt 
•altımdan faydalan kadar alyaıt 
.. akımdaa endife ecleCek aafhalan 
4a olabilir. Böyl• bir ihtimal kar
flSUlda mattehit bir Balkan bloku 
lua Avnıpanın " l1111

H kilfMI 
~ia bir emniyet vtlcude ptirlr, 
laem dolayıaiyle cilıaa 1UlhflnU tak
.,;je edebilir. 

Ballwl blokunu iki bakımdan 
muhakeme kabflclfr: Balkanlılann 
•iiiblrleriyle olen münasebetleri 
l»alnmından, bir de Balkanhlann 

Köaeivanof Hariciye Vekilimizi 
E aki Zağrada Karşıladı 

FiUbe, 19 (Te
lef onla) - 8&
hahleyin aaat 8,10 
da Sofyadan Bul
••r bqvekili1lıe 
eaqetiadeld ı..
reıtl h&mll olaa 
llMlaul tren bura
FS .. lmfft;fr. O.. 
inler tualariır ı 

BqTekfl ve ba.
riciye nazın KO
~ lvanof, Bu~ 
rar umum emnl -
ret müdürü gene
ral Nedef ve refi
kası, Türk17e or-

Ahınedtn borcµndan dola11 
ehmed meaul ecllUf nıJ 1 Edilmez, 

edUemes, «U1.._..ı il.mm pllr 
nmıa hakikat de ortada: Tam taa
m bir nle VI IJd fOCUitJH •ileri 

"lrbch ~·-· ..... , .... .., ... 
••· Vr.k'11 lmaoa ıa .. W• ı 

Beyoilallda. Çskarca...ta, Top 
ukal •atJllda (t} nuınuall n· 

( .... ., ... ..,,...) 
iktat 

mpiyonu 
bul 

Oldu 

...... ,...._. .. Jaattl IUlm cemt,.. 
t.e mmr talmler tqıyan bu milliyet 
dUptam kurumlanıı daha fazla top 

l'aldarmu8CI& yae.mamna mUaaade 
etmek gok )'Ulhl, gok hatalı bir ha· 
nbt olur. 

~r~k Vapuru J:lakkında Verilen Rapcnıta 
/atıyoruz. Denızbanktaki Y olsuzlu/ı41r 

Bir «*uyucumu.&.ıl afalakl 
mektubu alıllk : 

'Geçen gln, ufak bir it ıçm Mu
danyaya gidip plJDem icap em 
Dent•ntı• ,.t vapurlarından 

Serbest Mabusıuoı 
NıızldllQJnl Kayın 
Yanı Bir Vatıadas ........... .,. ........ 
...... ,. .... k07ID TOihpAa ... 
ar tekhll karlmnda 11 ..mard 
_... omna emkl Hukuk ,....,...... 
,....... Bq Ali .... ıartlltflk. 
ır.4Wld Ankara eeddMtnde Aw
llltlu bil.-.. bularaJr program 
.. baJab luılrk*Ja maınmat rlcum 
"- W• w '61' Mbd .. ••- S., 

8acıit 11...,ow ve prograw il)' .......... 
1"11 1181' ......... ~· 
---ılr ....... Kadıkly "da,; 
~-... da llld Mektebi BuJmkta 
..... ladrde~ ..... 

.....-- .... AWl1ll1iald 
...,... tıltanlda ....... 
llr9* .... ı .. hıte11-~ ',. ...... .,... .... 

, .... 1 IQIMa) 

(Trak) la gittim ve (Marakaz) la 
döndilm. Sbe, vapurun içinde ı6r • 
dtığUm ilımallerdeD ve bembeyaz 
yeni vapurwı cbemı yer yer bozan 
kanca yaralaruıdan fiklyet edecek 

değilim. Y.ıa 
celbetti. Vapurlar il& a..ıM 
man bunlann lludan1& 
15 ika giitlkıerint 

(Sonu 3 lllC8 laY!fMm:-• 

Halkevlerinın 7 
Yıldönümü K 

Vali Latfl Kuclar Fatih Halserinde Y azua 5 melde 
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Te.fri a No 7 Yazan: M. SIFIR 

Tabancaları · Sür'atle 
Simitlere İstifled·k 

Tipi ütiin ~ddetile Es )lor, De
nizde Göz Gözii Görmüyordu 
vet. böy idi aroma i§ittiğ'ı· 

um ahibi de d nis kurtların· 
don Zeyrekli Rıza idi. 

Beoi. J1lWl1 çok ya.kından 
tanıyan, dah doğrusu gcçınişteki 
Uirlli türlü arifetlerimlzle .uc mal 
dduğwnw:;u ço iyi bilen bu Jhtiyo.ı 
kurıdım böyle burnumuzun ucun~n 
wluıunası hUUin besebl&J.")llllZl boza
cak, pIB.nlnnmlZl alt u.st edecek ke. 
dar ehemmıyetlı bi · haduıe idı. Şu 
anda ı;cstmlı: alıvermesı bıriı i1J 
'Ol'tip tanıyıvormesi1 hiç şüph ~ok, 
kuyruğumuzun kapana kısılmnsı 
ba§Üıdığıtıuı işin yarıda &ıı.lmaaı gi. 
bl QOk acı bir f elflket getırebilirıli . 

'baelmısa. 

Tereddütle geçiı il cek bir .far.iye 
.US ~ile yokt~. Nerede ı e Zel rekli 
Rn:a da., kimler olduğumuzu, ue yı:ı-p
tJtımm görüp anlamalc içm, azğın 
llUlar gibi l\zerimize çullana.ooktl 

Hemen ül ynumı ka~ ı{rln baş altına 
maktum. Ben de kUfelerin üzerjncrn 
llttrl1nerek Sağu Mahmudun yanına 
seçtim. işin teı'Sliğin bakınıı ki hJ
slm Mahmud Sağu o1duğu için Zey
,Ulinin e.atni işitmemişti. O. ~avur
ctup açık, ııaçık denizci ktifürlt:ri 
Be kayığın arka tarafını a<;mağa tıtl. 
YQ8lyordu. Tabii biz b~ ta.raftan 
teldUnoo, ka) ık yine uhıra kı:ıpıl. 
IWGU. Ma.bmudu koluııdan tutup 
hı.da aşağı çe1<tim. Ellerimle baP.ı 
m tutal'ak kı.ılağına egildim ,.c: 

.Hapı yuttıık Mahmut. l)<'dim. 

Ze) rekli Rıı-.ının kucağına dilştiik. 
Sozümti anlumış gibi bön bön 

yttz\lme baktı. Başını ikı t~rnfa ~al· 
)adı ve: 

- Canın @ağ olsmı. TX dı. Ba~ 
altında. ~·edek 1ki kan"a başı daha 

·~· Koc:ı sağır ~oyledii;-imi anlıyl1-n1a 

mı..,tı. Denize kanca dUşUrdUğllmU, 
unmış1h. Azğın sular bizi itiyor, 
tekraı romorkörlin da,·l mıhazı a u.1 
aa sürüyordu. Besile ~ıbi ~atlanan 
kayı~muın bıuı omur-~cıi!1 artık <'ar 
Jırm 11.runnı mı:,. <;!lt tdamağa 

baflamıştJ. ~· ou d•t~.:nıumuz:'lan 

memı~~ıvili ~Unkü Zeyrekli Rıza 
ae artn;nımı.za 90tm•~ .... bizi ;ıör-

Iar • M'ahmudun başını tek·~ r 
~ Titriyen dudaklarımı ku!11. 

'1Dm deHğtne ~erçe\ eledinı. TehHkt-. 
)'t, yapılaca.k le1. zorlukla anla.t"trL 
dlm. Ben kUfdcrin altrna sinerken 
leyrekli de hurda•nvıt yııııı:ı..şmı1;1tı. 

Sağır· Mahmut. Ro~1' kıınlıh~
nı, lmmazlıtını gern.•kten go"-tec
ınlşti o ak~um. Zeyı el.linin b.ığıra
rak llOl'duğ'u ımallei l hıitmcnıl~ gınt 
daTranıyordu . .Arka U14Ui yııtmışt.ı. 
Jloenorlrorün kenar kt\peftt.eruıe da. 

·pmyordu. Kayıft dt.vl mbaıcın al. 
t1IMWı kurtum&ğa uit-aşıyorro~ 
ıtb ı<*eriywdu kendini. 

İhtiraı- ku..t SRğa· .Mahmudu 
IÖl'Uftae tabft tarunuştı. tçı cu llm. 
balı cam fenerinin ferab:, titrek l.fll

Jmı köfeleıin u.erin~Pn ~ek 
~. ylkllittt töylıe l\tıt11n körU 
bir ~ ~tt. A.fır ~şh 
Bert görl\ndUğtl kndal" da ıa.kacı, a-

IQa bir adam olan Zeyrek f btr hh
:bha atarô bafmnlfb. ı 

- Ulut ...,P-. k.apua w tutul
ill1l f,. 

Mahmut r~ ~ qevab 
'Ml"lyorda-ı 

- Sonna atabeyctttm. Şu •b. 
le ktlfehlıiıd Kt.dıkö~ gM\tnnek 
6oJn yola Pt= bu banda. Bir & 
met paruı fJl.kuaynn derbıı a..11 
iM muratıı.r ~ bafuaa. 8q o. 
ınurga.yt 1ardt euJaır. l\lra.raıun r6-
w mt 1'88 blff .. 

- BunlV& paula kestlnliıı mi f 
- F.Jbetta R.t.a etendtcfflm. Bu 

a.fn acemfef mtytm ben. 
- G&ıter bakayım. 

f - Of tet-mek kolay . Yalnız De 
'>lu.r kL Bir tytlUt etsen de beni 
IU ııftıraur. yem n :kurtanversen. 

Mahmut Wrün~ taraf 
geçti. Kordon puslasım Eeyrekllye 
yedek ipinin ucunu da bamJecisine 
uzattı. Eyi kalpli adameağız gei% ge~ 
dirdiği puslayı geri verir en: 

Sen. Dedi. Sula.rdı:.n anlar, eyi 
de dUmen tutardm. N oldu ana 
böyle. HerhUldc kürekçlıl eşeğin bi
ri aaliba. .. 

Ku~ekçlyı göreyim diyecek ko:r
kuslyle yüreğim ağzıma gellyoı·. 

du. Beı ket verem, Sö uzatma. 

m1ı;ıb. Kuı ekçılerlne: 

- Haydi çocuklar. J>edj, Bi:r kag 
ki.irek asılın da 8U fakiri kttrta.18-
hm. 

Gerçekten aıulcblar ve bW kur
tardıJar. Fakat kimler olduğumuıu 
görüp ~nlamadılar. ÇQnkü, kurn11z 
Mahmut verdiği yedek ipini sağa. 
:rak uzatmıştı. Zeyreklinin 111tndal1-
nı bizden uzattığı ip kadar uza.klaş
tırmt§tı. lpi kopardıklan zaman 
onların sarıdaJı bi2~n çok açıkta 
kalmış, etrafımızı da yine tipi sar. 
mı§tı, Murat ve eyı Jralbli adamın 

yalnız bize boA'tık boğuk J{e1en sesini 
ifitiyorduk: 

- Haydi Allah selAmet versin 
Mahmut!. 

görüyor nı usu utız kaderi ıt ~u gadp 
cilvesini?.. Bizi bir haylı üzUp kıv. 
randırdıktan sonra, fenalık umdu
ğumuz adamcağıza bize yardım bile 
ettirnıişti. Artık Zeyrekli Rızaya 
tutulmak, sulın a kapılmak tehlike
~rini atlatmış, sığındığımı& yer. 
lerdcn silkinip çıkmıştık. 

Kureklere asıhyorı ktyı ~ular
Ia yukarıya doğru yavaş yavıa.ş Jler
liyorduk. Zeyreklinin elinden kul'. 
tulmamızı sağır Mahmudum me
murlar arı:ısında eyi tanınmış ol
masına borçlu idim. Be.n bunu dl{.. 
şüıımUş, Mahmudun eyi şöheret.ini 
bu akşam ic_:in kendime aiper edht. 
mişlim. 

T<:im yiı mi dakika daha dalga· 
lııtrf.ı boguştuktaıı sonr11 rJhtımda. 
tı·ansit anbarlaı-ının önt\nde bafh 
duran ($eııegal) Vapurunun be8 
metro a~ığına vaımıetılc. Tipi yint 
devıun ediyor, on metrodan ileıi.t 

törilnmiyordu. Y~l'iırtdetı kalkdım, 

tıtrafı güzelce dinledim. Oöıledlm. 

Yakınlarımızda kimsenin bulunma· 
chğma kani oldum. Birden dümen 
k.ırdıı'8.uk vapuı a hızla tokuldum. 
Hazır bulunan ucu kancah zap11.o 
ipini ilk atışta vapunuı kıç gttger. 
tesindeki parmaklığa ta.!rtnn ve 
tırmanarak kendimi gii\•erteye at
tım. Bal} lo trnma (moriı)i lutm11~ 
ıurıdıı a~ık saıı<lıklarııı b~şmdtt bul
dum. Yağlı kağıtlarla sarılı taban. 
ce.lan, gündüzden -gönderdiğim :il&., 

hn lbtık ı:ıinıitlere Ultlt etmefe uğ
ra!Jıyordu. Beni görünce, peltek bit
Frarmı ,ive8iyle Trtrlu;e 

- O kagam81Jlet. Dedi. Hava 
ook, amu MK Sf'rUJk yapırot. ıidi
)'Qf mmn! .. 

OWeı'flk oeyap '\'Wdim. f 

- 'Elbette gideoeftrn ç.eJebi. 

Tam Jt llavuı. 
- Anı& yapıyo• ~lr 10uk. A.l 

nuyonıun bir met.akllM T .. 

Hem içtik, hem da bruıca tör'• 

at w meharetl ile taheu11'9n • 

mitJue iati~k. .Atas yederini 

rapı,t11·<tık, iplerini aardı.k. l'Uterie
Y.• oıbrdıll. fl'Pi bUUbı hm O. }'ille 

devam ediyor, dellizderı bizim ka. 
llktan batka bir tekne blle görtiıı.

mlyordu. v enİftim lllbk tearett ~ 
rine byıfunızm npura yt.nqmaııl 
le ktlı>eftey• kanca.ladıtım ipten 
aı.ynlıp hımem bir dakika bOe .tıı--

mec:H. Bat Joetromo ile ild tayb.nın 
aynl sUrattc sarkıttıktan simitlerin 

' UoUnU kayıgıu bir tarafına., ilçtint\-
de diğeı· tarafına sardık,, aağlamlu-
dık. (Devamı n.r) 

Tt" ISABAll 

Galvanize 
Çöp Kapları 

1stanbul Belediyes1nln bazıT1at.
bğı (Gn.'lveniz çöp kaglan) bu haf. 
ta içinde Dahni EncUmene sevk olu. 
nacaktır. Karann EncUmenden silr
a.tle çıkı:ı.nlmasma gayret edilecek. 
tir. 

Kanu' çıktıktan sonra. iherkes ta· 
mf'ından kullanılması mecburl ota .. 
cak .olan bu kapların tedariki için 
6 ay kadar bir mühlet verllecektir. 

Yapılan hesaba göre tsta.nbuld 
bfittln bina mevcudu 150,000 dir. 

Bunun içerisine, içinde blrf_;ok a. 
De oturan hanlar ve aparb.mnıılar da 
dahildir. 

Şu halde tahmhıt bir hesapla İR• 
an bul fçln 2.50,000 çöp ıkabı iAzun 
oia.caktır. 

Bu kapların gayet ucuz tedariki 
için Azamt gayret sarfedilmekte ve 
fiatl:ı.rı.nm 150 .. 180 kuru§ arasm 
da olacağı temin olunmaktadır. 

Okuyucularımız 
Djyor ki ı 

Radyo merakllsı okuyu
cuların lstekierl 

Her işj kökünden balletmek 
içfn ıığ.raşan ve halkın hürmetini 
kazanan ve her gün aeve. seve er 
kuduğumuz muhterem gazeteniz
de intişal' etmek üzere ıbu mektu-
bu gBnderJyoruz: 

Ankara radyosunun daimi din
leyicilerindeniz. Ta.nıdıklanmız.. 

dan yilzde-n fazla .Radyo dinJey:l
cisinin duygulanna tercüman ola
rak S01'lly-0ruz, buna mOmasIJ bel
ki de b1nlerce .ki~ soruyor: 

- Ardı arkası kesilmiye11 n 
dinleyicilerin huzur ve rahatını 

bozarak sin1r1endire'n ıslık ~esi 

ne zamantt kadar devam edecek? 
Şimdiki yani uzun dalga 1689 

metre ,Fran~ız istasyonunıa tesa-
POLiSTE ı 

Taşla başından 

yaralanmış 

• düf edeceği ve kuvvetli irtasyo
nun radyomuzu bozacağı lıesab 
edilmecli mi! 

Slrkec.f de De-nıirkapı D&:Y"işleF 
sokak 13 mıyıda oturan SUJeyınan 
o~lu Mustafa Sfrkeclde oturan 
Hasan oğlu Hllseyln tardın<;tan 
taşla başından yaraladığım iddhı 

etmiş ve uçlu yakak\nmıştır. 

Yar lanma 
Devlet D~mlry<>llan Iiaydaı·pa

'8 makine .d&poaunda makinist 
Zıya yanlış manavra yapması yO
Eilnden makineyi taksim d<>labma 
9arptırınış ve dolabın lçind& bulu • 
nan makascı Mehmet Allnin sağ 
kolu ezilmiş olduğun<lan hastaha
neye yatırıJmı tır. 

Baca tututmu' 
Fatihte hoca Ve~·. i mahallesin

de Kınalı zade sokıatında stgorta
•ız 7 ııu1 :ıarah evde oturan emekli 
general İhsan Ilgazın evinin baca-
11 tutuştufu haber alınını~ ve fla
kat itfaiy~ gelinceye kadar kendi
Ml'i tarafından söndilrülmtt~tilr. 

Bir kaza 
Kazlı çeşme iplik f abrlkaı'ıııda çalı~ 

makta iken kazaen ayRğJ kııymak 
ıuretiylı dilşerek M>l şakak ve ku
IRğmdan hafifçe ynra!amrn Şehre • 
mininde mukim ŞUkrU 'baygın bir 
lıalde Ermerıf hastahırneı;ıfne yatı -
rılmı~tır. · 

Otomobil çerpmıt 
Şoför Bllll oğlw Enverln ldare

ıtiudeki 2668 numaralı takı:ıi otomo-
bfli Sama.tyada Davutpaşa cadde
ainde 17 numaralı evde oturan ara. 
bacı Aı-ifin karıaı Ay .. ye çarpa -
rak l>••mdan yaralanu, n mecruh 
hastahaneye kaldırılarak ;tofOr 7a.. 
.kılanmı~hP. 

D•y•k * Fatih Zeyrak bqmda Çiniti 
odalar 11o'katında oturan Fıatma ile 
İtfaiye cadde.sinde 93 nuınuad& o
turan Zebur Y•kdftertnı dötdU.kle
dni iddia ~ttfklerf 11den m.ahkems
ye vııilmişlerdir. * Denfzbank idare.sinin ~[ara • 
.ku vapuru tayfalarında.u Ru~en 
otlu Hidayet vapurun ikinci .ki{)· 
danı Yı.wıuf tarafınd.an 1umrukla 
batından Tf yüzünden dötttldökti
ııil iddia etml• ve ..ıuçlıı mahk"nıeye 
nrilmift!r. * Galata Kartt otlan sokak 11 
numara.da ınukfm Rapb oflu Ke
nan lzmirlf Tadabaşıuda rathaoe 
ıokak 2' sayıda oturan Mehmet 
Sadık -otlu Fudl taı-afından döİöl
dUfünü iddia trl\lf ve ıu~lu ya.ka
lAnm!ftu'. * Ay.uııaşı camf tokak 1 nu .. 
marada mukim Mehmed k1m Ha
tice Bakır, Cater Uludal tarafın
dan döA'üldlfQntl Jddfa ~ "' 
ıu9lu yakalanmlfbr. 

Yangın b•fl•nllfCı 
Caı-.ıktı.ıuıd11. KtlrkçGlerd& il 

sayılı Şemsluln .attar cfftkk&nı Gıe
rinde ardJye olara.k: 1nıllndan oda.
dıa. Y•fli'ln. c;ıkntı.ş ve keyfb'et ltf-. 
f;yeye haber verilme.ki• beraber 
mahalUne riden z.abıta mMllUl'lart 
ıbu yerde on .kf lo kadar lif ve bazı 
k ğıtların yanmakta oldufunu g3r-
meleriyle itfaiye «•lm~deR e.vvel 
öndUrmtt~lerdtr. 

Buı•asımn fkf .bfn lfraya sfgor -
tah olduğu anlaşılmakla tahkika
ta başlanmıştıe. 

2 - Ttir,kiy-e bizim ana yurdu
muz ve biz onun öz çocuklarıyız. 
Niçin mütemadiyen AJatul·ka mü
ıik ~Jmmıyor da Tilrkçeden da-
ha çok Alafıranga. çalımyor?. 

Müstakil milletler kentli mim 
marş ve ttirkilleriyle millt azln
rını bütün dUnyaya tanıtmak için 
ırüni.in 24 saatlrıde durmadan neş
riyat yapıyorlıar, biz bu cihetleri 
neden benimsemiyoruz Mı~1r bi
le yevmi neşrjyntmda Arabçadan 
şaşmıyarak yalnız haftanın pa
zar gilnil akşamı İngiJfzcede üç, 
dört saat kada1· bil' uman ayır
mıştır .. Kudtis kez.a .. 

Alafıranga dinlemek i tersek 
arzu ettiğimiz Avrupa 1stasyonu
nu açar haklkt verilen konserleri 
zev:kle dinleyeyebilfriz. TUrk 
müziA-ine eserlerine, milli oyun 
bavaJarına yer verelim. ÇUnkf1 
bunlar bizim mahmızdır. 

3 - Millt mltzikte •t1zel se< 
Ji okuyucuların çoğaltılması, 1ıad-
yoda hllen okuyan ve gilz~l sesle 
rJ ile dinleyiefierin takdfrlnf kaza
nan Mustafa Çağlnr. :Mahmud 
Karında~, CeJAJ Tokses, Radifr 
Neydik, Melek Tokgöz, Necmf 
Rıza zlbi c..kuyucıt~arm lhemen 
her ak~anı fasıl ve şarkılara iş
tirak ettirilmesi ve Tilr.k mltzitf 
ntn okuyucmmnun bir, iki kifiye 
hıhfsar ettirilmemesi IAzımdır. 

Pazar günleri program ğiayet ~en
ain tertfb edilmeli, o «ün ı1aınl 
danılı pazar çayı vanıa, · adam
akıllı bfr de Türk ınilzirt ziyafeti 
verllnıesf gerektir. Kendi sanat
klrlanmıı tardından TUrk~e 
ıö;vlenmf1' olan Tango, F'oxtrot, 
Vals gibi pllJdar neden danı H· 

atinde ~alınmıyor da alatıranıa 
~öyleumiş plaklar çalınıyor. Türk
çe söyJ~nml~ p!AkJanmızt maale
ıef Mısır. Roma ve Belgrad gibi 
yabancı memleket btasyon1aı·ın .. 
dan dfnlfyor ye hu•r<ttte kah\·o-. . 
ruz. 

4 - Tem iller: h~ olmıız.'ia 
hattanın dört gece!'4inde Ttlrk eflf.1-
ri olank Kahramanlık, Şecaat ar
zeden ''e kendi edip Şair ve mu
harrirletfoıfzin yazdıkları piye~ 
ve ahllk komedfler Pad.v<>dıt nr 
a1ma1ıdır. · · 

ıs - BflhaS8a ruh~aUye bede
lf olan ve her Hne hazf:r.andJl poı
taJıaneiere teslim edHe-n 10 lira. 
Jıın indlrilme!'!İ bu suretle hem kıt
~ak radyo ltsHınılmasnun &nttne 
1'6Çflmiş ve hem de poırtahaneler • 
deki abonelerin radyo hyıtlan 
da kontrol edffmft ol11r. 

Yukarn.laki i:ııtekler nazan dfk. 
tate ahndlfı t.ak.dirde Ttrkfye
de nıncttt 44000 nf mfltecavfa 
radyonun ATIM bftıka9 ıııene zar. 
fmd& .vft•, ylzellf bfne ~kacaıtı 
" Jtnttmetbnizhı de gerek 1&r -
f&dften eh~ktrfk eereyanmda11 ve 
,.ret radyo pffrfnden hazf!Nye 
mOhtm bir varidat temin edece
tinf ff mdfden lfti\tarLarta ı~yllye
bmn11. 

Bu ltıtelderfmfıfn Nafia Vekflf 
8ayııt AH Qctfnkayaya fb1ağına 
tavMsut buyurmanızı yUbek ga.. 
zetenizden rfea ~der hürmetleri
mizi sunarız. 

(On tane imza l 

• 
ikinci Nevi 
Ekmek Tipi 

tstanbul Belediyesi halk& ikinci 
nevi ekmek çıkarmak i~ uzun mUd· 
dettenberl tecrlibeler yapmakta idi. 
Bir kaç defa tekrarlanan bu tecrnbe 
lerden en son dan yapılanı muvaf. 
fakiyetll netice verm.13, Belediye 
Kimya.hanesinde yapılan tafıın neti 
cesinde ekmek formülünün icabeden 
besleyfcJ anasın klii derece haiz ol· 
duğu tarzında bir rapor verilmişti 
YUzde 80 yumUHnk bugday yüzde 
20 mısırdan mürekkeb olan bu ek
mek nüınunesiııbı formWtı tesbit 
olunduğund~ Belediye (Ehono· 
mi Heyeti) fiyatın tesbiti için pn
znrtesi günU toplanmış ve bu hu .. 
mıstamufassaı bir rapor hazırlaya 
ro.k Belediye Riyasetine tevdi et
ıniştlr. 

Belediye Riyaseti, hazırlanan ra 
por üzerinde kat'i karamn verecelt 
ve heyetçe kl\bul oalunan fiatı kc
bul ederse ilan e<'lecekür. 

Ekonomi heyeti tarafından ek. 
mek için tesblt olunan tlat şimdilik 
gizli tntulma'ktadır. Fakat bunuı . 

lıil' inci n evi ekmek için mevcut nıı.rh 
tan en aşağı 2 kuru§ daha az olma.« 
çıknı1lan ekmeğin tııtunması ve u 

ye"i bakımından Belediye ik~lsad iş 
leri MüdiirfüğU tarafından şart a(!
dedHmelıtedir. Binaenaleyh, hazır 

lanan ikincı ne'i P?>tmeğin lzamt fi. 
atı 7,5 kuruş olacaktır. 

Halbuki kendilcriJe göril~ttiğU

rnüz bazı fınncılar kabul edilen ~on 
formill iizcrınde hazırls.nacak ek· 
meklerin 8 kuruştan dahn ucuz ola. 
mıyacağını iddia etmektedirler. 

Belediyenin bu önUmUzdeki haf
ta içinde ikinci nevi ekmek ftatlan 
hakkındaki kaınrını vererek ilin e. 
deceği ve piyasaya arzedilmesi için 
fırıncılara emir vereceği tahmin o-
lunmaktadn·. 

DENiZLERDE: 

Limanımıza gelen sey
yah vapuru 

Limanımıza gelece~inf bir miid 
dettenberi yazdığ:ımız 1t lyan ban 
dıralı Kont Sıı.vais vapuru dün ım 
at 18 de linrn111mız11 gelmiş ve Ka
bataş önlerinde d~nıirlemiştir. A-..
rupa ile Amel'İka at a.t!mda çalışan 
bu İtalyan 'apuru dünyanın en 
btlyük transatlantikleri meyanında 
olup 48,450 tonilato hacmindedir. 
Fransızlarm ı:,. ormaııdi va pnru in
,a edilmeden evvel ayni vapurun 
bit· e~i oları "Rex'' Avı·upa ile A 
merik~ arasıııdaki ~ürat rekorunu 
elde etmi~ olduğundan mavi korde
leyt direğinde tatımakta idi. İtfl' 
yanın Atlu deniainde 9alu;ıan bı 

Yapurlal'l gerek büyüklükte ve ıre 
rekee 'surat ve lüb ltlbtiı·fyle Ai
manl~rın Avropa ve Bt·amf!n Ta 

purlııu.·ının raklbleridir. 

lt.a ly1uı vapuru bugün Umaru
n11u muhtelif nıilletlcre men11ub 
seyyah getirroişt~r. Bu ıseyyahlar 
bugün şehrin birçok gôrUlecek yer 
leı-ini dolaşınışlar ve bu meyan4a 
Kapalıçat"Şı ve müzeleri de g&Zm~
lerdlr. Seyıahhır bugün de 4ehı·in 
bazı kısımlarını gezecekler vs Jtat
yan vapuriyle öfleden sonra şeh
rimiz.den Akdeni7.e mlltevecdhtrn 
ayrılacaklardır. 

:--: ··- -
Çocuk yandı 

Kadıköy İbrilhfm ağn mahıalle
sin,cl& bahçe\ an Ahmedfn evindtt 

otuan Ahmed otlu döl't yaş.ında 

Arif evde kimse buluıımadıtı aır•· 

da mangal yakmata kalkmıs ye 

entıarlsfnln tutu~mas!yle vücudu -
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İspanya meseles:nin 
bitmesine doğru ... 

Burgos hUkilmetinin tanınması 
meselesi, beynelmilel siyasetin inki. 
@8.fmda bu hadiselerle yakından ala. 
kadar olan devletleri fazla.sile meş. 
ğul etmelrtedir. Katalonyadaki cum .. 
hmiyetçilerin mağlubiyetini mütea. 
kip, artık bu feci dah;ü harbiıı neti· 

eesi su götfirmez bir şekildt! ken
disini belli etmi§tiı'. Mahdut bir a,.. 

razi cJAAilindc mücadeleye devam et. 
mek istiyen M. Negrin'in israruıa 
rağmen İspanyadaki yeni vaziyetin 
ve yeni ŞUWllll tiınsnli olarak göst-e. 
ren Fr!lnko hilkfunetiııin tanınması 
kendisini z:ıruıi gösterınekte<lir. 

Fakat bu t.anmma keyfiyeti, dev. 
letler arası hukukunun, tatbikatın. 
da güçlükler, ve hadiselere tc::tabık 
husu.~nda zorluklar gösteren. , 
dniına nazik meseleler arasında mey 
dana çıkan bir müessesesidir. Fran· 
sa ve İngiltere bu sebebten çok dik
kat ve teenni ile hareket etmektediı• 
ler. Ve bunu mUşterek bir siyaset 
takibi ile neticelendirmek istiyorfar. 
Yalnız bu sahada mfisbet bir tarik 
iltizam etmelerine de hadisat tara· 
fından b!r oyuna kurban edilmemek 
en<lişesl mani olmaktadır. 

Burada nazarı dikkatı celbeden 
bir nokta. lspanyada biri meşru, dL 
ğeri filli iki devlet olup olmadığı me. 
ı:ıelesidir. ispanya devlet reisi M. A .. 
zana Pnriste bulunmaktadır. Bu oo· 
bebten nezdinde ve lspanyaya git. 
miş bulunan yabancı devlet elçileri
nin vazlyetı nazik bir afbay t gir
mi~tir. Hadisatın !iiU mahiyetteki 
seyri; esas itibarile MadrJt lıUkC· 
metinin de fiili bir hal kesbettiğini 
göstermektedir. Bu noktadan §huc'U. 
ld halde İspanyada iki fiili hUk~. 
met kar~ısında b~lunuldufu da zi~ 
redilebilir. 

Bu düşünfüı, Burgos hüldimetio
niıı ta.nınması meselesinin hal su. 
retini teşmil eden Fransız ve lngll! 
noktai ııazaıı bu şekilde sevretmek· 
tedir. }"'akat evvel emirde bu hHki\
metin hakikaten mURtaktı, hAkhnl· 

yetin bütün tecelliyatmı mutlak Ell. 

rette tatbik edebilen, gfall veya a. 
ı;ık ecnebi nUfuzundan aıadf~, mukad 
deratına hakim bir hUkflnıet k&.rBı
smda bulunup bulunmadıktarJ husu~ 
sunda mutereddit bir \'aziyettedir. 
ler. 

Fakat bununla beraber bugüıı. 
tanınma hususundaki faaliyet çok 
ilerlemiş ve ayni zamanda Londra 
ve Paris mihverinin Franko nez
dindeki vaziyeti de inkijşaf etmiotir. 
Bunun bariz bir ıniııali .Almu w ı. 
talyan matbuatında ra&tla.Jaan m.enı 
nunlyetetzıtk iş.retleridir. l'üd 
l!IOn zamantaı'da Vrankonun 1tal;yu
!ara. yapmış oldukları maddt ve aa. 
kert yardımlann mukabillnf para ile 
tediye husuauna ciri§mif ~ 
kendisinin her tUrlll ecnebi nüfusun. 
dan uuk kalma.k iatediitnl anlat.. 
nıak itibarile ıayam dikattır. 

Vaziyet bu merkesde Ura tanı· 
ma me&elMinde bagliı ve J'raMıı 
hUkQ.metlfıri çal11ınalarına devam et 
mektedirleı·. Fransa bu hueuata da. 
ha ilel'i gitmif, M. Seran ı•Yli l'M· 
:nıi ola.rak milli tıpuıyaya. gönder
DÜi ve baıvekit Daladier'ye Fruko 
yu tanımak 8&llhlyeti verilmJftir. 
:tngilterede bu uhada da kunetJl 
bir cereyah bulunmaktadır. 

Son gtlnlerdeki :tagiltereabJ,. 
l"raıwamn Uı.vaaut faaliyetleri, il~ 
dllerlnin bu huauet&ld yemi caht
malannın mu.bet bar neticeye tktl. 
ran etmellf illerine, tanıma keyftya.. 
tinin husuk ~ göat61'!1»kt .. 
dir. 

O.. R~AD IAGA Y 

ııun bazı yerlsti yanmı• oldutun- ~--•••••••••ı-... 
dan NOmune hutahaneıfne yatı

rılmı~ır. 

Earer zuhuru I 
1'ophane Karaba~ Dereboyu 

tokak 84 sayılı beklr <>dalarında 
otuı.n ubıkalılardan Mu.!tafa f>I· 
lu R1za, Karabaf cadd88inden g& ~ 

terken 907 numaralı ı>oliı Kemal 

kendisinden şüphe etmı~ ve kaı·a -

.kola davetinde cebinde bulunan 
bir maddeyi ağzına atıp yuttutu 

mı gömıllA, ve odasında yıqnlan a
ramada 16 gram e~rar zuhur etmiş 
olduğundan tahkikata başlanm~-

TAKViM 
20 Ştıbat 19'9 Paııarteai 

Hhrt : SO Zllhleee 1557 
a .. 1ı ' Şubat 13S4 

Ka-vaı 105 

Dotu aaatl: 6,50 

-
Ôtl• ı 12,28 - lldadl ı lS,26 
Akta• ı 17,41 - Yat•ı ı 19,19 

ı •• ık ı 5,10 

lır. ~-----------
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Balkan Misakı Balkan Antantı Bugün 

Şuriyede Karışıklıklar 
Had bir Şekil· Aldı 

(Bnttarafı t mel .. yf amızda) B •• k T 1 
Bulgari tanın Yunanistan ve U reşte op anıyor 

Ruman) a He kat1 bir hesap tasfi-
yesi yapma11ı teşebbüsünde bir mu- . 
vaffaki)·et elde edilmesi için Tör- (Bafta.,..fs 1 ~ •a'JlfadaJ ı 
kiye biltOn gayreti ne çalışabilir. protokol müdürü Bebnof, başvekii.-
ı•'akıat söz Yunanistanın ve Ruman- Jet kalem mahsus mildQrU P~ef, 
yanındır. Daha ziyade, Bulgarls- ·Bulgar parllmentosu hariciye en
tanın göstereceği itidal ve basiret- cümeni rc:isi Govedarof ve mebus

Saraço~lu bilhassa Kleçkof ve Lu
kof'Ja gorüşmOş ve e.skl Zağrelile
re te.şekkilrlerini sunmuştur. 

Halk evleri 
7 Yaşında 

tedir. Her millet için birçok tatlı lardan Dr. Durof. 
Parls: 19 (A. A.) - Havas A

jansına Beyrutt&n bildiriliyor: 
SW"iyede Cemil Mardam kabi

ınesinin istif asını intaç eden politik 
buhran, mü.stafi kaıbinenin DaSyo
nalist unsurların tesiri altında man 
da altındald arazinin bugünkü sta
tOsllne muhali! olarak aldığı iki 
~ebbasten çıkmıştır. 

2:ihniyetine muvafık olarak bir ta
mim ile ıs. 11. 988 tarihinde hal· 
ledilnıil} bulunan dint cemaatler 
statasQnün tatıbikl bahsinde Suri
ye idaresi tarafından çıkanlar an
laşmazlıkta vaziyet almak salahi
yetini kenciilerinde gtlrmüş ve 
Suriye hükOmeti, bu suretle, ad
liyeye bu kararnamenin tatbikini 
meneden talimat göiıdermeye ka -

hülyalar, parlak tasavvurlar mev- Filibedcn yni t:'Cne umumi mu
cut olmu,tur. Bunların ofirine ve fettiş Drogolo! ve bir gazeteci gu
cazibesine kapılarak çok daha ha- rupu iltihak etmişler ve Türkiye 
k ıki hır tıa.lnm faydalaıı istihfaf harıclye \•ekill Şükrll Saracoğlu 
etmek hiç dtS :realist bir iyaset teş- nu yolda karşılamak üzere yolla
kil etmez. Onun için, Bulgar dost- ruıa devam etmişlerdir. Heyet 
larımı?.tn Romanya \'e Yunanistan Türk harlcfye veldfini esk: Zağra

Bu esnado. $ukril Sara~oğlunun 
vagonu konvansiyonel treninden 
a;\Tılarak Sofyadan gelen husu i 
tren& raptedllmt,tlr. Bundan on
ra veki!Jer trene geçeıek hareket 
etmişlerdil'. 

Halk ve köylüler trenin Jki te
ııa.fııu kuşatmışlar, şapkalannı 

havaya atarak ve bağırarak Türk 
vekilini selimlamaktn devam et 
re.işlerdir. Şükru Saraçoğlu bu vn 
zfyet karşısında Bulgar b:ısvekili 
ae Bulgarca dilh·lp "tp ' .ur ede 
rim" in nutl dendllinf aormuş ' 
halka : -- Sırdeçı <• ı; lloriu ! di 
doğruye hita,b etmi~lerdlr. 

Halkevleriniıı ku.rult11u 1 nd yı. 
hna bastı. Ve bUtUn yurdda sayılan 
367 ye vbıl oldu. Şilphe yok ki bU · 

tün yurddaşlar, bu değerli kWtOı 
mliesseeelcriııin bu şekilde tekAmUl 
edişini ve sayılan:ı.uı artışını btiyUk 
bir menwuniyeUe karşılarlar. 

Halkevlerinin ne kadar biıyiik 
•bir nimet olduğu, asıl bUyUk şehir
ler harlcind bellı olmaktadır. Hiç 
bir' spor kurumu, kiıtüphanesi, tı. 
yatrosu olmıyan yerlerde Halkevt

nin manası bUsbUttin daha bUyf!k 
ve ulvidir. Memleket dahilinde yap 
tığım birçok seyahatlerde bana 
Halkevi binasını çok defalar hilkO
met binMllldan bile evvel gösterdi 
ler. 

1 - Bu .ki teşebbüsten birin
cisini, Suriye ,parlamentosunun 
81 kanunevvelde Suriyenin istik -
Ul.lini teyid ederek .a.J.dğı karar su
retlerinin filiyatta tati>iki projesi
ni bildiren muhtıra metninin neş -
redilmesi leş.idi eylemektedir. 
Yale.sek komisere tevdi olunacak 
bulunan ibu vesika, Fransa - Suri
ye milna betlerinin tarihçeini yap
makta ve pek yakında g1Imrük1ere 
de vaziyet edileceğini, yabancı 

memleketlere milme il gônderile
ceğini, 1936 muahedegf zikredilen 
miktan geçen Fransız müşavirleri

eiu Jcontratlannın fcsholunacağmı 
ve milli bir ordu kurulacağını bil
dirmekte ıdJ. Muhtıra, mandater 
devletin Ceıbelidürüzde, Cezirede 
ve aJe,1 arazisindeki poliülc: mı 
tenldd etmekte ve bundan böyle. 
ancak teşrt meclis tarafınd 
Tip ediJdiği takdirde yüksek komı

aerin kararnameleriııhı nıeri o1a
l»Ileceğini beyan eylemekte idi. 

Yüksek komiserden .aklığı t li
m!tt üzerine, Şamdaki Fransız d -
legeleri B. Mardama, matbuata 
verilmiş ve kabul edilem~y-ecc, 
tarzda yazılmış olan bu muhtır -
nın tevdiini kalJUl edemiyereğfn · 
bil ırmiştir. 

2 - Dünkü kabine toplantısın
da Suriye nazırlıa:ıı, yuk ek komi
selfn vicdan hUrriyethıe hürmet 

rar v~m!ştlr. 
Yüksek komıser Gabriel Puaux 

Şamdald Fransız delegesini, biltlln 
dinlere hOrmetklr olarak vicdan 
hürriyeti prensibine uymuı 3ar -
tiyle, mOslQman cemaab tarafın -
dan ileri sürülen fst&klerf büyOk 
ıbir hO.SnOnfyetle tBtkik~ hazır bu
lunduğunu tebarüz ettirmeye me· 
mur tmlstir. Yüksek komtser, 
ayni zamands, Suriye &tattı .nn 
bugUııkU \•azi)•etfnde manu ter 
devletin eski bir kararıııı ancak 
~·Ok ek komiserin bir lcarar sureti· 
nin değiştfrcbllecetinf de reameı 
bildırın.iştia·. 

~asen 18. 11. 938 karan, Su
riye hükOmetinfıı demuvafakatı ile 
nhnmıstı. F'nkat Suriye htikfime
ti, ıbıliihar , nasyoa Hst blokun bir 
kanısıklık çıkarmayı istibdnf e
den t ,ebbfüıil fle yazılmL~ hir be 
l'll\nname alma ı üzerine hattı ha
reketini değiştirmiştir. Bu be} a11. 

name, karar sur tini, mOslilmnı 
Arabı diğer cem~atlerle a}ıni tut
nuık ~~ df n değiRtirme) mfısali 

de etmek ile fttiham etmektedir. 
Suriye kabinesi, bu iki mege 

le uzcrmd müznkerelerdc Lulun
mu~ nazırlar nrasınd fikir ayrı 
lktarı ortsıyıı çıkmış ve nihayet bu 
fikir ayrılktarı istif aya sebebiyet 
vermf.ştir. 

. 7' E ili 

tarafından l.abul edilmesi imkfın- da karşılamıştır. 
sız arzular g J~termemc ini çok te- Eski Zağrada bugün köylü ba.r-
menni ederiz. ramı kutlu•andığı için muazzam 

Meselenin Balkıu misakma da- bir halk kütlesi gann etrafını çe
hiJ d vletlerce son vazfyetc ge- vfnni~ti. Bunlann arnsında miJlf 
Jınce, bu bapta şimdiye kadar me- kıyafetleriyle yüzlerce Türk de 
sal aarfctmlı, olan devlet adamla- gGrQnOyordu. Bayramı dah11 evvel 
rından QçO ~ başından umklaşmış Ziraat vekUf Bagr<>nof açmıştı. 
bulunuyor. Fakat, Balkan mlsakt Misafirlerin geleceğini haber &lan 
48hıslann keyif ve hevesine fBtfnat halk büyük bir sevi~ duymuştur. 
eder sun'! bir , u·hk değildir. Bal- E•dd 'fZağralılar namına heyeti 
kanlıların pek ha kiki bir ihtiyaç karştlamağa müfettiş Kleçkof, ve 
ve me) laıılarıııa tekabül ettiğin- Belediye reisi rAukof seçilmişler 
den dola)~ıdır ki H&riciye Nazırla- dfr. 
rının değişn•esl Balkan vaziyetinde Köse İvanof'u hamil olan tut 
bir tebeddül hu~ule getirmemiştir. istasyona saat 12,80 da gelmiş, beş 
BOkr~ tçtfmamın bu hakikati te- dakika sonra da ŞükrO Saraçoğlu 
rcddü.cte mahal kalmıyacak bir su- nu hinıfl olan konvansiyonel fst.as
rette tebarüz ettirece.ğfnde şCiphe- yona vasıl olmuştur. Bulgar baş
miz yoktur vekili ve maiyetindeki heyet Türk 

Yugo!1lavy.a başvekHf Stoyadi- vekilini peronda kar~ılamı-.tır. 
nov!tch'in bir aralık Berlin _ Roma Trenden flk önce ŞUkrU Saraçoğ
mihverfne fa:r.la meylederek Bal- lu inmff ve Bulgar başvekilf Kosc 
kan blokunu fhmnl ettiğine dair İvanofla O<>k samimi bfr ekilde 
orta-da dolaşmış -0lan sözlere e &· müsa&ha etmiştir. Bu e~nada is
sen ciddi nazarllc ıt>akılnnıazdı. tasyonu kuşatan halk Türk harici

Yeni Yugo lavya hükOmctinin hır
vatlarla ani ma lyasetinl takfp 
etmek uretlyle demokrat memle
ketler pr nsiblne duhn ziyade bağ
lılık ~osteııne!I ise Balkan bloku 
hakkmdn izhar edilen tereddütleri 
l>iitiı butün ızale ede<·ek bfr hft
di e ımyılabilir. 

ye \'ekilhıf o kn.dar candan 1kı . -
lıyorlar ve: 

- Horra ! diyuı ek o kı1.d ı· can
daıı selamhyorlnrdı ki dakikalarca 
peronda konuşmak ve kanuşulan 
şeyleri duymak kıabıl olmamıştır. 
Bulgar başvekili Saraçoğluna ken
disini karşılamaya gelenleri bıre · 
.birer takdim etmi ve peronda sa
mimi konuşmalar vukua gelmiştir. 

Trak ve Marakaz Vapurlarmm da 
Sür'afleri Düştü mü? 

Herhalde, Balkan mlsakma da
hfl devletler diplomatlarının Ru
uıanya payıtahtında t-0plıanmalan 

ve yalnız sulha takviye gnye..csi için 
elden geleni yapmaları sempati ile 
ka~ılanncak ve te ci' edUecek bir 
gayrete delafet eder. Umumt har
be ge1fneiye kadar bfriblrleriyle 
affetmez düşman zannolunan Bal
kanlıların fena ihtiraslan sustur
mak, muzır ııevkftübiilere galebe 
çalmak husu!lunda gösterdikleri 
muvaffaldyet hıarp sonrası devrf. 
nhı en Uınit veıid siyasi taamüllerin 
deıı l iridir. P.alkıı.11 devletleri bu te
amOIO :tacil ederek otam bir tedafüi 
fttlta1c haline kalbettikleri gttn Av
rupa suJhOnün esaıdı teme11erfnden 
biri atılmış aayıl:abflfr. 

Serbest Mebusluğa 
Namzetliöinl Koyın 
Yeni Bir Vatandaş (Baa tarafı 1 iltcl .. :rfada) 

ı tum. Halbuki (Trak) la seyalıntı -
1 DÜZ tam 3 saat 10 dakika \'e (ll'la -

rakvz) la d&Uiilmili ise 3 saat 20 
dakika aürdil. Acaba bu vapurlar e
konomik seyir sebebllo mi böyle 
ye. '8Ş gidiyorlar yoksa bazı vapur. 
lata sirayet eden sür'atini kaybet
me haatalığuıa m1 tutuldular?,, 

Bittabi bu suale cevap vermek, 
Denjıhanka dUfer. Biz, böyle mr 
hidiseye p.hit o~ için o • 
ltuyucumuzwı haklı olup olmadığı
IU bilemeyi&. (Trak) ve (Mara. 
kas) ın da (Etrüak) vapurunun 
hastalığuıa yakalanmakrw. asla :is. 
temediğimiz ve t.eınenni etmediği • 
miı için böyle bir sür'at dtliOJdüğü
nU ancak kömürden iktısada ham. 
lederiz. 

Baııı. mevauu açıln.ı.&1kea. bir 
net.e de (ıı:trilak) vapuruudaıı 
bahl8deUmı 

Bu vapuru lncedoa fnoeye tetkik 
en komilyonUll raponmu tktı8aU 

VoklJetine •erdiii maınmdur. Yine 
psetelere abedeıı matnmata lfÖro 
komlsyoo bu raporunda vapuru 
tnatluba muvafık ve oeraite uyguıı 
"'1hauf. Raporun aslını rörmedJti
mı1 lçfa bu havadlain ne dereceye 
kadar 4nfru olduğunu bilmiyoruz. 
raJms bizim bu vapur hakkında bil· 
IOderimls Ye duyduklannuı iUll • 
1ardar: 

(Etrtlak) vapunı içlıı mukavele. 
de sefer ıUr'ati 12, bami elir'at iso 
13,2:5 mil olarak tayin ve tesbit e • 
dilmi§t1r. tnaaatı tamamJandığı za
man yapılan sllr'at tecrübelerinde 
vapur, 11 milden fazla yapamQUf
tır. Bwıun üzerine geminin perva. 
neleıi değ şti~ ve gemıyi teaeı. 
lUm etmeğe memur olan heyet te, 
mukaveledeki aumt sür'ati buldu 
dıye gemiyi kabul etmf§tlr. Geldiği 
zaman yapılan tccrubele.Ne de hiç 

~rm~~t matlup seyir slir'atiııi de
v surette buiamanuştır. Vakıa 
gemiyi havuzlıı.dıktan sonra en il5. 
lngiUz kömUrlerlle kazanda izam1 
1st1nı tazyildui temin etmek suretilo 
gemi belki be§ on dakika .w-'atirJ 12 
mile çıkannıg olabilir, i'akat mat· 

lup olan şey be§. n dakika değil 

bu sil:'athıi nom1at şa1tlar altmdıı 
devamlı olarak elcl etmesidir. 

Bınuenaleyb efklln umumiyenh 
tenm"\1iı' etmesi için Jconı.isy-0n ra. 
pot unun aynen 11eşrmdcn ba.ska ça. 
re yoktw·. Eğcı \'apur :oormal şart. 
lar dahilınde matlup sür 'ati elde et
mlfSe mesele yoktur. Akel halde 
mcs'u.u.yetin, mukaveleyi y.pala.ı:da 
mı, yoksa ub,-eleye uygun olmı. H. . f'··t "l l ' Al n 1 .... in tı aret u~, 111 .. 111 .ı• .. : .. 
yan vapurun şaa na l\C! ve ·-·--... -;._ .. __ ... _ ... _ 
teslliüın edenlerde mt o1duğıı anlıı.· KUQtlK ff2\RERl.ER : 
11tmaltdll'. 

Söz, sözü açaı', dellet·. Oldu ola· 
cak, biraz da Denizbanktan hahse -
delim : Denizbftnk mliesseseSlnde 
meydl\na çıkan ve g-azeteler.in tefti. 
ka ede ede bitiremedikleri bunca 
yolsuz harekeUerl 41llphe yok ki :bU 
tün vatandqlan milteesslr etmek· 
tedir. Ancak, bu bit dersi ibret olur 
da, bir dah5 bu gekilde kötll hare

* - Ytıksek Ticaret Mektebi 
nıezunlaM cemiyetinin yıllık toı'

hmtıhm g~en gün ek:w.riyet bu -
lunmadığı iç.hı .vapdamamış, -1: 
mart cumart.e~ine bırakılmıştır. 

* Hor seııe ftÇdnrnlcUl ohrn 
am,.1111 yerli mallar q~rgisf bu yıl 

da ncıllluk \•e 19 MaJtstan 16 ha-

ketlett teveutll edRınel Umidldil' ı:t zirıt'll& kadat de\ 11m edecektir. 
5 

<Ba,tar• f' ı ıorı •" vf"da) 
Bir senede 22 defa h!Ufa ettim. 

Ve binnetice nıilebbcdeıı menfi ol
mü: Usere Kaatamoniye g&ıderil· 
dim. 9 letle mUcadeleyf müteakip ta. 
t.anbula döndüm. Feyzi Hürriyet na· 
mile bir guete gıkardım. Bili.hara 
S gazeteyi birleştirerek (Üç. gazete) 
isimli yeni bir gazete çıkardım. Mtı· 
tareke sıra1annda daAhmet Beyden 
(.Qeridei Havadis )i alaı ak ncşrettim 
tki eene kadar Mektebi Hukukta o 
usul \'e fçtimafyatı Hukukiye hoca
lığı yaptım. Şimdiye kadar hiç bir 
fırkai ıııiyMiyeye dahil olmadım. 

ProgrRmmı: 

1 - Verğilerl halkın vaziyet ma
Jtyeslle mUnuip bir ttekle ifı-agı, 

2 - KöylClniln hAU ve dereceı.f. 
nin hakka niyet ve tıMtnimfyP.tle na-, 
Y.:l1'1 ftiuv.y.<ı alı umıı.ıu. 

3 - AdU kuvvetin daha :mlit.akl· 
mil ve daha kavi bir hile getirilrn~
.ı . 

nndc olmu§tw. Zıra esasla suret«- ~-Murlf i~iııiıı :ve hat~ mttlcta 
Buce, Dettızwmkta tahaddUa e· ihtiaau ü.1.inad eden denW:ilik il - ulnnın mütemadiyen tevsir. 

insandı biru teselli uyandır.a.bUi 

yor. 

den 1N harek:etieıin yegine 11ebebl, mindeki vukufsuduJdarı ve mal<l 5 - Umumi ı.ııiyrurette haricen 
teoekkWtl zamanında kadr\>9unun matatzlıklan. ne kadaı biianüniyet Jm\'Vet ve kudret, dl\hilt-.n mUm. 
çok haWı teşkilidir. YUksek m&af- ısahıbi olsalaı• er geç kendilerini küıı olahifecetf '.kadar 1·ahm ve ,,ef

lar1a vw.zlfelere alınan ehJiyetsl2: müıkUI bir mevkle ıcokacaktı. Nite- kat, 
Jdmaeler, birçok l§lerin bm:nk glt - kim Mktu dıt. 6 l\fRtbuntR nuızbutiyt:ıt ve 
mesfnde vo birtakım kanunsuz ve Bu aurf!tle ikıbetleriııdeıı ciddf adıtbı icfimıt.fy(• ile beraber HUrrfyet 
yolsuz hat'eketlerlu hudustıne imkln ı;w-ette endişe etmeğe değr olan bu veıilmesine ma.b.ıf olııcRktır. 
buırlamışıtr. Bir insan iyi bir fut. blgilnah yUksk kJUp idat'ecileri ve PrenRfp! rim: 
bolcil olablllr. Yahut 100 metreyi 11 

aporı1ularo da nPtice itibarile yazık E\'\cla fl'C'i fn hükfimet Uuırin· 
saniyede kos bilir, hatti iyi bir olmuştur. 1'~1\kat neylersin ki ~"'i -

id ı l flarım d üstU c;.ıt& de yalnız, mlirakRbe hakkı olnuuunı 
ldl\p arec 8 vası a n. fm: "zararın neresinden dönülse 
d toplıyabilir Fakat bUtUn bunlar isterim. ikinci dereced • ilim, esas ol-
onun denizcilik meselelerini iyice ki.ı'C1ır,,. Dalma ve her zaman doğ- mak Uzeı e tahlil, halisane ve sami-

k ru olduğu gibf bıı mesele de doğru. 
bUm si IAzııugelen Denizhan· mu - d ğru d mi lıulunmıık arth-le t.enkld. . 1 'd nun o su ur. 
dilrhikleıini veya şcfliklenn ı are- Prensıpleriıni ve bugUnkU halimJ 
ye muktedir olduğuna delalet et · 1 ~ l göz önünde bulundurarak vicdanuıa 
me.z. Saklanmaz: bir hakikattir ki, 1 L A L E ve bir de1eceye kadar dn irfanınn 
bu banka teşkil edildiJ...-ten solll"l gUvendiğfm arkadaşlarla istışarede 
mesleğin anıl adanılan olan denizci- bulundum. 
lelin bUyUk bir kısmı gadre uğra - fST ANBUL'u11 Bu gUnc kadar bir tanesinden 
mış, dtın mevktlere tayin edilmiş ve EN BÜYÜK menfi cevab almadığım ftofn tnkdim 
ekserisi Güneş klUbU erk!nından ol- ~ 
mak n "N MODERN ettiğim fstfda ile namv.ecUiğimf vaz 

?.ere birçok kimselere ehliyet. ı::. ettfm. 
leıile kat'fyn mUtenasfp olmıyarak, EN LÜKS Milietim arzu eder, vazüeve .. b. 

yilksek Ucretıerte .,....,lkl ndU ., 1"'" 

Ulkler tevcDı ~· er, m "- $fNEMASf gırırsa bu mukaddes vazift}e koş-
Bu harelı:: edflmlettr. mak benim l~ln en şerefli bir tş 

et, OGlaruı da &leyJıJ.11•----------- olııcaktır. 1 

Saat 1 de vagonda hep berabeı 
yemek yeıımiş ve tren Romanyayı 
doğru yoluna devam ederek 8,6 
de yukarı Ohrid'e vasıl olmuştu• 
tkı vekil burad~ anılmışlardı!
TUrkiye hariciye vekili Rusçuk 
doğru husu t trenle yoluna devıt 
etmiş. Köse İvanof da Sofy\l~ 
avdet etmiştir. 

Bu mOddet zarfında iki vek 
vagonda yalnız <>larnk uzun ve e 
raflı bir mOIAkatta bulunmuşlar 
dır. 

Halkevlerfnln ilk hedefi olan ya
yılma ve çoğalma faaliyeti normal 
bir seyir aldıktan sonra, sıra bu mn. 
esseselerin mlneo daha dyade Jilk .. 
seltilmelerlne gelecektir. Bu sureti 
bugUn Halkevlerinin ltıl kalan b:ır..a 
tu.beleri de diğer eubeleri gibi inkt. 
tal lmklnmı bulacakttr. 

Balkevterfnln bugUn için benim 

Rusçuk gaıında da Türk har görebildf#im en btlytık kusuru. yek-
ci) e 1eldllni büyük bir halk kı diğerile frtfbat.sızlığıdır. Muht.ellf 
lesi karşılamıştır. Bunlıaı-ın ara... şehir Halkevlerlnl blr yana bıraka-
da Türkler ekseriyeti haiz i<lil lım, 1etanbuldakf Hatkevlcrf bile 
Tren 6,80 da gaı;a girmiştir. yekdlğerfnden habemiz \e irtıö tsız 

Sanooğlu'nun beyanata çalışıyor. Halbuki başta spor olınaic 
ttzere birçok vesilelerle Ha.lkevlerl Türkiye H riciye. Vekili B. Şük-

rü Saracoğlu, Rusçuk'ta Bulgar &· arasında lruneW ve daimi irtibat· 
jansı muhabirine aşağıdaki beyanat- lar tesis etmek çok mümkün ve li.. 
ta bulwımuştur. zundır. Sonra bizim gençlik fçm en 

.. _ Bulgarlstan'dan geçerken, ziyade 18.zun olRn yurd gezileri de 

hakkımda gösterilen samimi hüsnü bu şeklldekJ irtibatlar sayesinde 
kabulden ziyadesıle mütehassis ola- çok kolaylıkla yapılabilir. Mru eld 
ıak bu güzel bilsnlikabulden dola~ İstanbul P lk vine mensup 50 kt
derin ve bUyilk şükranımı bitdmne~ @ilik bir kafile Anadolu seyahatine 
tsterlm. Muhterem B~eklliniz Dr çıkar. Her uğradığı yerde Ho.lkev 
Köseivano'ı: ile tema.ı;ta bulunma!, leri tarafından misafir edtlir. Bun 
fırsatını elde ettiğimden dolsı.yı çoı mukabil, diğer H lkevlerl de e.ynl 
memnunum. BugUnlin meseleleri tl- şektlde yurdun diğer kısımlarını ve 
zerinde bu derece sarih fikirleri bu- tstanbulu ziyaret edebilirler ve 
lunaıı samiml bir devlet adamı ile lılalkevlerinde misafir edilirler. 
tanıpnalı::, benim için büyü.k bir a 
vinç tetkf1 etmlttir. Bu tNiJdekf 88)'ahatler için bir 

tecrübe mahiyetinde olrruık n..-e 
Balkan aıllletlerl, uzun bJr sulh yazın meeel.A 1stanbuJ • Mudanya. 

devresfnln semerelenru toplamıy:ı Bursa • EsJdşehJr • Ankara _ Kay 
batlanultlr. SulhUn umumf bUyUk 
bir kıymeti haiz oldufu muhakkak. seri • Sivu · Ama.aya - Sam,... -
tar. fakat aulblln bflha888 Balkan Zonguldak - ıatanbuJ çemberi flse.. 
memleketleri için ehemmiyeti tev - rinde bir tecrtlbe eeyahati yapılabl
kali.dedfr. Bu sulhlln verimli neti_ lire. Buralarda.ki HaJkev:f gençleri, 
celertnill her· sene daha ziyade fu muayyen bir ~. her gittik. 
••lıpcağından kat'I surette emJ _ leri yerdeki Halke lerinde birkaç 
nim. gUn misafır kalmak llUl"etile gtbel 

Tilrkıyeıım entema yonal mUııa- bir eeyahat yapablllrler. Her Ba1Jı. 
lebetlerde daha büytlk bir Ahengin evinden bir katile hanııtet .wgt 
vücut bulmaSlill görmekten başka gUn oraya dlğer bir kafile pir. Ye 
bir anueu yoktur . ., d.W- bu eekflde devam eder. 
Balku konseyi bugtta t.opluuyor Bunun gibi diğer birçok iller de 

Biikreş, 19 (Telefonla) - Bal - yapılablllr. Biı glmdilik Halkevle. 
kan antantı konseyi Hariciye Nazın rfne bııpnlar dillyelim ! 
Gafenko'nun riyasetinde olmak u - MUAAD SERTOOLU 
sere Yunaniatan Bqvekllt ve Bari. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~ 
ciye Nazın General Metaksas, TUr--
1rlve hariciye vekili Ş.Saraçoğlu ve 
Y~GBlavya Hariciye Na~ Marko· 
viç'tn iştfrakile yamı (bu.gün) top. 
lanttlarma ba~hyacaktır. BUtUn Ru
nıen razeteleri bu toplantının e
hemmiyetinden \'e &!kanlılar ara· 
ınndRkf ~anüdUn kuvvetinden hah. 
•etmektedirler. 

KÖ'e lvanotun beranab 
ROkı·e.şte l~pılacak olıın B ı _ 

k1ınlar arası matbuat tophmtı ına 

iştirak etmek uıere Romanrayn 

riderken; 'k ndi im kabul eden 

bir gazctecı nize Bulgaril'ltau baş
vekili Kö. e h aııof aı;oağırlaki beva
nait:a bulunmuştur: 

- " Bulgnristanuı henüz bilfi
il içhıd • bıılunmar.ııa ma rağmen 

Balkan Anb ntınm dünyanın bu 
köşesinde sulh \'e tesanild temin 
eden güzel bir eser olduğunu her 
ve ile ile açık öyl diın. Balkan 
Antantı rei ı ıfatiyle Yunanistan 
başvekili general Metak a la Se
lAnikte kdettfl:('imiz an1asma e . 
nasında kcndi-ıine söylediğ'iın gibi 
Balkanlar arn ındn her anlaşma -
nın Balknnh memleketlerden her 
birinin hududlnrmdan başka bll -
tün Bnlkan hududlannı mlldafu 
eden ıblr mahiyet ve kıymeti var • 
dır. 

Hulgarı tan henOz Balkan Au-

tantına dahil olmamakla beraber 
bütün Balkanlı lcolllfulanmuda 
tıpkı Antanta dahflmltcesfne doırt
lu k Riyaseti takfb edf70ruz, 

Türkiye ile dostluk muab~de -
mizin, diğer kolllfu•anmısla olan 
bu yoldaki mOnuebetlerfn en ee
kisl otdutu kadar en kuvvetlisi Ol
duğunu sövlemekten zevk duya .. 
rım. 

Bana göre Balkan Antanb.nı 
şimdiden bUtUn Blakanlar ioln 
nam saymakta hata yoktur.,, 

Bulararfstanın da Balkan Antan
tına dahfJ olması hakkındaki te 
mennılere ka11ı da Köse fvanof 
tunlan söylemlotir: 

-"Biz Antantın devletleri ile 
dostuz. Ve Antaııtın esaslannın 
batan samimiyetimizle takd!rkln
yız. Mfll! vazfyetimize taaJlük e 
den me..qelderfn zamanla ve dost
luk havası içinde halJolunabflece -
fine de .şilphenıfz yoktur. 

Tekrar ediyorum: dostluk ha
vı ı içinde ) ah ı B 1l anlı alAka-
darlar arasında görüşOlecek aile 

işleı inıize haricin, uzaktan uzağa 
olsun karışmasına asla razı dej'ı. 
Um. Bu aamimt fikirlerim1Z6 ve bu 

yoldaki hissiyatımızın ciddiyetine 
nazaran bfzf şimdiden Antantın 
haıicind.e ta)'Dlat pjle e&Ja olmaz ... 
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Beşiktaş lstanbul Birincisi 
_Oldu; Fenerbahçe ikinci 

Dünkü Maçlarda iki_ Ezeli Rakib, Fener bahçe -
Galatasaray 1 - 1 Berabere Kaldı. . Beşiktaş 
çetin bir karşılaşmadan sonra beykozU. 4-2 yendi 
t\nadoluhisarı da Jk:nci Küme Bugrupu Şampiyonluğunu Kazandı 

Dün oynanan Galatasaray • Fe
nerbahçe, .Befiktq • Beykoz maç. 
la.rından sonra 939 lik maçları neti· 
celenmij, mevsim bidayetindenberi 
rakiplerinden bir puvan ileri giden 
Beşikta§, lik şampiyonu olmuştur. 

Evvelki g\inkU sayımızda. da 
yazdığımız gibi, biri an'anevi reka. 
betten, diğeri ıa.mpiyona UJ:erine o
lan tesirinden bUyUk allka uyandı
ran ve son aylarda görmediğimiı 

bir kalabalık önünde cereyan eden 
bu maçlarda Fenerbahçe, Galatasa. 
rayla 1 - 1 berabere kalmış, Beşik· 
taş, Beykozu 4 • 2 yenmiştir. Maç· 
lann tafsilatı : 

Tal'8iın stadında : 

G. S. 1 - Fenerbahçet 
Sahaya evvela sarı - lacivertli· 

ler, biraz sonra da GalatasarayWar 
çıktılar. Hakem Tarık özcrengin. 

Galatasaray ta.kurunda Adnan, 
Fenerb~ede de Fikret yoktu. 

Fenerbahçe: HUsamettin - Ya. 
şar, Lebip ~ Muzaffer, Ayta.n, ite. 
şat - Fazıl, Esat, Ali Rıza, Basri, 
Naci. 

Galata.saray da: Osman, Lfıtfi, 

Cemil . Musa, Nobar, Ekrem-Nec. 
det, Süleyman, Bedii, Sara. 
fim. 

Oyuna, GalatasarayWar soldan, 
Fener kalesine tehlikeli bir akın 
yapWar, fakat bu hücum derhal 
Fener hafbek hattında kolaylıkla 
kınldı. Reşa.t'tan Ali Jtıza'ya geçeıı 
topu, Ali Rıza, güzel bir sıyrılışla 
Galatasaray kalesine dôğru iniyor
lar. 

Ali Rıza, topu Esat'a aktarıyor. , 
Esat ta kalenin icine kadar soku • 
luyor, GalatMaray kalesinin önii 
karışıyor. Top kafadan kafa.ya do· 
laşıyor. Ali Rıza ikinci dakikada gü_ 
zel bir kafa ile Fener'in ilk ve son 
ıayıeını san - kırmızı ağlarına ta
kıyor. 

Fener 1, Galatasaray O ... 
llk dakikalarda yapılan bu gol, 

Galatasaraylıları canlandırıyor Vl! 

Fener kalesine her an korkulu hU . 
oumlar yapıyorlar. 

Bilhassa Galatasaraym soldan 
Sarafim vas.ıtasile yaptığı bUttın 
hücumlar tehlikeli bir şekil alıyor. 

11 inci dakikada Naci, topla be
raber kaleye kadar sokuldu ve topu 
ortaladı. Fakat ean - licivertliler 
bu fınıattan istifade edemediler. 

Çok Bllr'atli bqlıyan oyun, ya,. 
vaş yavq hmnı kaybetmeğe bqla-

dı. llk yirmi dakikada sarı. licL 
vertliler çok hakim bir oyun çıka
nyorlaer. 

21 inci dakikada Galatasaraylı. 
lar soldan yine bir hücu myapıyor· 
lar. Top, Sarafim'den Bodri'ye ge
çiyor ve Bodri de önüne çıkan iki 
beki atlatıyor, fakat arkadan yeti
şen. Reşat tarafından kurtarılıyor. 

Fener'ltıer bu suı~tle mUhim -

men GalatasarayWar hikim ve hat. _ cumları esnasında 18 inci dakikada 
ti 8 inci ~akikada Fener kalesine 
inen GalatasarayWar muhakkak 
bir de gol kaçırıyorlar. 

HUsamettin topa çıkl§ yaparak 
kaleyi boş bırakıyoı', SUleyman to
pu boş Fener kalesine sokamıyor. 

12 nci dakikada Fener'liler, Na. 
ci vuıtaaile hücuma. g~iyorlar. Na
t.i iki beki atlatarak kaleye doğru 

Hayati, Rıdvan'dan aldığı bir pası 
iyi kullanarak takunına. ilk say;ıyı 
ka za.ndınyor. 

Bu golden sonra açılan Beykoz
lular Şahap ve Bahadir!lerile muka-

• bil ve muvaff aklyetli hücumlar ya. 
pıyorlarsa da oyunun M inci daki. 
kalarında Beşiktaş'lılar sağdan 

yaptıkları bir hücumda Rıdvan va. 

DUnk O Galataaaray Fenerbahçe maçından heyecanll bir an 

bir gol tehlikesi atlatıyorlar. He
men hücuma geçiyorlarsa da bir ne. 
tice alamıyorlar. 

37 nci dakikada Galatasaı·aylı. 

lar yine soldan Sarafim, Bodri va
sıtasile Fener kalesine iniyorlar. 
Aytan Galatasaray forlarını hatalı 
bir şekilde durduruyor. On sekiz dı. 
şında bir firikik atışından Bedii, 
Galatasarayın ilk golünü yapıyor. 
Galatasaray 1, Fener l ... 

Oyun bu şekilde kısmen Fene· 
rin ve kısmen de Galatasa.rayın ht\
kimiyetleri içinde geçiyor ve devre 
biraz sonra 1 · l berabere bitiyol'. 

tkinci devre : 
!kinci devreye Galatasaraylılar 

daha seri bir şekilde taşlıyorlar. 

Hemen Fener kalesine inmekte ge
cikmiyorlar. 

nk dakikalarda oyuna tama. 

topu ortalıyor. Esat topa yetişerek 1 
dışarı atıyor. 

Galatasaraylılar, atlattıkları bu 
tehlike ile derhal Necdet vasıtasile 
Fener kalesine iniyorlar, Necdet to
pu ortalıyor, top havadan Lebib'in 
kafasını sıyırtarak Yaşar'lo. Muzaf· 
fer'in önüne dfüdiyor. 

Hakem bu sırada, bilinmiyen bir 
sebepten dolayı Fener aleyhine pen· 

· altı veriyor. Penaltıyı Bedii, Hiisn
mettin'in ellerine atıyor, Galatasa_ 
raylılar böylece muhakkak bir ga
libiyeti e1lerinden kaçırıyodar. Bun 
dan sonra oyun, daha ziyade Fe
ner'in hakimiyeti altında cereyan 
ediyor ve maç ta böylece 1 - 1 ~ 
rabere bitiyor. 

Şeref staclmda : 

a a,ikta,: 4 - Beykoz 2 
Şampiyona üzerine olan tesirin· 

den gtinlerdenberi büyük alaka ile 
beklenen Beşiktaş . Beykoz maçı, 
dlin Şe.ref stadında kalabalık bir 
seyirci önünde oynanmu.ıtır. Hakem 
tzzet Muhittin Apak. 

Takımlar : 
Beşiktaş t:ıkunı : Mehmet Ali, 

Hüsnü, Nnci, Naci, Vecihi, Feyzi, 
Hayati, Rıdvan , Suldur, Şeref, Eş. 
ref. 

Beykoz takımı : Safa, Halit, 
Bürhan, Mustafa, Mehmet, Galip, 
Turhan, Sait, Şahap, Bahadir, ia
mai1. 

Oyuna, Beşiktaş'ın yaptığı bir 
hUcum ile başlandı. Beykoz'un e. 
nerjik oyununa rağmen Jaha ilk 
dakikalardan, Beşiktaıfın hakimiyet 
tesis etmek istediğini görüyoruz. 
Sağdan eold.an yapılan Beşllitaş h6-

sıtasile ikinci aayılannı kazanıyoı-
lar. Bundan sonra Beşiktaş'm gali· 
biyeti kaybetmemek, Beykoz'un be
raberliği temin etmek için bütün 
gayretlerini sarfederek oynadıkları 
görülüyor. DAvre, 2 . O Beşiktaş le. 
hine bitiyor. 

!kinci devre: Ayni hızve gay . 
retle başlanılan oyun daha ziyade 
mütevazin cereyıı.n ediyor. tki tara
fın da gayet seri inkişaf eden hU -
cumlaı ına şahit oluyoruz. Devre -
nin 12 nci dakikasında Beykoz'lular 
ortadan Beşiktaş kalesine inerken, 
top, soliç Bahadir'c geçiyor ve kuv. 
vetli bir şiltle Bahadır, takımına. ilk 
sayıyı kazandırıyor. 

Beşikta~'lılar da biraz soma 
Beykoz kalesine ayni şekilde iniyor. 
lar. Beykoz aleyhine korner oluyor. 
Kornerden atılan topu Rıdvan, gtı. 
zel bir kafa vuruşile üçüncü defa 
Beykoz ağlanna sokuyor. Biraz son
ra Beykozlular ikinci gollerini ya
pıyor. 

Bu gnlden sonra Beşfktaş'm açı
larak h?kim bir oyun oynamıya 

başladığını görüyoruz. Bu hakim 
oyun, ~ok geçmeden semeresini ve. 
riyor, Hayati sağdan olan bir hü • 
cumda <lördüncü golU yapıyor. 

Bn suretle maç 4 . 2 Beşiktaş 

ıral!biyetile bitiyor ve Beşiktaş 51 
•puvanla 1stanbul 939 şampiyonlu
ğunu kazanıyor. 

Vefa: 4 .. SUleymanlye o 
Şeref stadında günün mühim 

ma~ıncian evvel oynanan Vefa .. Sü
lcymaniye maçını Vefa'lılar hikim 
bir oyundan sonra 5 . 4 kazanmış. 
lardır. Hakem Şazi Tezcan. 

fl'akımlar, Vefa : thsaıı, Saim, 

4 L 

Pera A. C. 23 Maçından l»lr eutanta• • 

BUigar A. C. 23 Takımı 
Perayı 2 -1 Yendi 

Cumarte~i günü, güzel bir oyun. 
dan sonra Şişli'yi 4 • 3 mağlup ~
den Bulgar A. C. 23 takımı dün L 
kinci karşılaşmasını Taksim stadın· 
da. Pera ile yaptı. 

Bulgar takımı, birinci maçtaki 
kadro ile sahaya çıktı. Hakem Ad
nan Akın idaresinde oyuna baŞ1an
dı. tik akını Bulgal'lar yaptı. TPvali 
eden Bulgar akınlan f'S inci dakika· 
da sağiçlerinin yaptığı golle mües. 
slr oyunun semere::.ini verdi. 22 inci 
dakikada Para'ya olan kurnerden 
Bulgar soliçi giizcl bir kafa vuru~i· 
le takımına ikinci sayıyı kazandır_ 

dı. 

Bundan sonra, mağIUp vaziyet
ten kurtulmak için canla başla oy
namıya başlıyan Pera'Warın haki- ı 

mlytıti ellerine aldıluarmı, Bulgar 
kalesini mutemadiyen sıkıştır4tkla
rmı görüyoruz. Fakat Bulgar mU. 
dafaasmm enerjik oyunu gol yapıl 
masına mani olduğundan Wrilım 
devre 6 .. !S Bulgarlar lehine bitti. 

ikinci devrede Pera'lılar yine 
hakim oynamıya başladılar. Blraı 
sonra ha.kinıiyet Bulgar'lara geçti. 
Her iki taraf karşılıklı a.kı.nlar ya· 
pıyor. 24: Uncü dakikada ba1r.emı 
kasdf tekme attığından, Peraidan 
Hristo'yu dışarı ~ıkaı-dı. Bulga.rla · 
rın f aikiyctile oyuna devam edilir· 
ken oyunun son dakikasında ~an 
gelen topu kapan Murat. karşısın. 
daki müdafii atlatarak Bulgar ka · 
lesine soktu. Biraz sonra da maQ, 
2 _ 1 A. C. 23 lehine bitti. 

~AA.AA.~~,..,..,_,..,..,_l'V'wl'V'w"""""""""'VV'VV'VVVVVVVVVVV'~ 

Sorunuz Cevap Verelim J 
Salahaddin Tetik (Balıkesir). 
Bize gönderdiği bir mek-

tupla beden terbiyesi umum mü
dürlüğünün sporun inkişafı için 
Hazirandan itibaren tutacağı. yol 
hakkında tenvirini istemekt.edir. 

Cevabımız: 
Ünjversitede bir beden terbiye

si kürsüsü te~is edi1ecek askerlik 
dersi gibi beden terbiyesi dersi de 
meeburi klhnacak . 

Orduda bir beden terbiyesi 
mektebi kurularak askeıi beden 
terbiyeRi mıın!limleri yetiştirilecek_ 
tir. A~kerl mektehlerde beden 
terbiyesi dersleri .( saate çıkarıla
cak her .sene yapılmakta olan as
keri fücler şampiyonaları daha zi
yade genişletilecektir. 

19'10 bi.itçesine konacak tahsi
satla yUksek beden terbiyesi ens
titfü:i\ açılacak. Zamanla büyük 
ma~raflı sporlar yapılması çare
leri elde edilecektir. 

Her mıntııkaya yerli veya ya
bancı muallimler temini, ~por sa
halannm yapılması ve idaresi mek
teb kulüplerine y11rdım edilmesi 
gayri f edere kulüplere bir şekil 
verilmesi ecnebi temaslar tertibi 

umum müdürlüğün düşllndltl iEr 
tişare heyetinin tanzim edeeeği 
5 senelik çalışma programı tçinie 
yer alacaktır. 

00 118 88 
Nuri Gürdağ (Ankara) 
Karilerim.izden Nuri Giirdai ge

çen sene şubat ayı içinde TürldyOO. 
cereyan eden mühim spor hareket· 
lerini soruyor. 

Cevabımız: 

İki sene evvel başlanılan 12 ı~ 
tanbul klubünün iştirak ettiji taY,• 
ya re kupası finalı oynandı. 

Milli kiline maçlarına tstanlaul· 
Ankara. ve tzm:irde muhtelif sahala. 
da başlanmıştır. 

Yeniden 42 halkevi açıldı. Bu 
suretle 42 spor kaynağı daha doğdu. 

Milli kfune maçlarında ikinci 
hafta deplaseman oyunlarına ba.,. 
landı. Muhafız gücü tstanbulda GU
neşe ~ 1 mnğlub oldu. Fener bah
çe ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş 
tzmirde Alsancak a 0-3 üç ok'a 1-3 
galib geldi. 

tstanbulda (l'opkapıda yapılaıa 

7500 metrelik İstanbul kros ua,mpl· 
yonasına 59 atlet iştirak etti. Hepsi 
yarışı bitirdi. AUet 

- Vü.hit, Süleyman, Lütfi, Sa.fer, zih.Anadoluhlsarı B. grupu 
ni, Abduş, Mehmet, Şükrü, Goro. tamplyon oldu 

Süleymaniye: Cahit, Ruhi, Da· Fenerbahçe - Galatasaray ma· 
niı:ı, Bürhan, tbrahim,' Naim, Süley- çından evvel Taksinı stadında lkin
man, Nedret, Süreyya. el küme B grupu şampiyonasına de. 

Oyun, ilk dakikalardan itibaren vam edilmiştir. B grupu şampiyo -
h:lkim oynamıya başlıyan Vefa'nın nunu tayin edecek olan Anadoluhi
devamlı hücumları ve hft.kimiyeti sarı · Beylerbeyi karşıla.şmamnda, 
altında geçmiş, birincl de\rre 16 ıncı çok hiklm oynıyan Anadolu hisar· 
dakikada Abduş'un 33 ilnrü daki.- hlar 4 • O maçı kazanarak B BJ"UPU 
kada ŞükrU'niln yapmış olduğu gol. şampiyonu olmuşlardır. 

ıerıe a. o vefa ıehine bitmiştir. ı. Puvan 'Taziyeti 
kinci devredP. bir gol daha kazanan 
Vefa, maçta, 2 - O galib olarak saha- Beşiktaş 18 15 3 O 09 llS 51 
dan ayrılmıştır. F. Bahçe 18 14 3 1 81 13 49 

ikinci kUme maçları G. Saray ıs ıı 5 2 52 20 41, 
Vefa 18 10 S 5 89 24 41 

Birinci küme maçlarından evvel Beykoz 18 7 4 7 48 3ö :tG 
yapılan ikinci kUme maçlarında Ga- Silleymanlye 18 ıs 3 10 21 45 Sl 
lata gençler, Boğaziçini 2 • 1, Ka. HiHU 18 5 2 11 27 61 so 
ragllmrUk, Davutpaşayı 3 • 1 y~m. Topkapı 18 l5 O 13 20 72 28 
mlatir. lst. Spor 18 3 2 ıs 19 ı• 20 

(Soaq 7 nd ea:ffa4a) GUnlf · 18 1 l 1• 1 • j j 



'W&RllA•A• r , , 1 

'qeneral 
(JÇYOK HARBE 

' ' 
NASIL 

Enver Paşanın Siyase_ti 

~ti 

Halkevlerinin 7 nci 
YıldOnümü Kutlandı 

Ankara, 19 (Hususi) - BugUn bir sene gibi çok kısa bir zamanda 1 
insana hayret ve iftihar verecek 
muvatf altıyetler göstermiştir. 

Aimanlarlakararlaşhrdığı pilinları 
her kesten dikkatle gizliyordu 

yurdun her yanında yeniden 1~8 
Halkevi daha Türk gençliğine ve 
ktllttlre susamı§ halka ka.pılannı 

açma~..adır. Tilrk inkılibınm eseri 
ve halk terbiyesinde önemli hizmet
leri harkes tarafından tilkranla 
karşılanan bu güzel milesseıaelerin 
hepsi ayni anda ve Ankara Halke. 
vinde Başvekil Dr. Refik Saydam'ın 
bir nutku üe açılmt§ttr. R.clyo ile 
neşredilen bu nutku yabıız yenileri 
değil, diğer bütün Halkevleri de 
dinlemişlerdir. 

Dün, Halkevinin ~ok değerli 
Başkanı, lstanbul gazetecilerine ve 
Parti &~kam Vali ve Belediye Re
isi Doktor Lfıtfi Kırdar'a çok dol -
gun geçen birinci senenin muhase
besini eserile övünen bir san'atkar 
gurur ve tevazuile vermiştir. 

Bundan sonra Baıkan Aglh 
Sıı-n, Hallrevlerilllıı gayelerinden w 
muhtelif tube faaliyetlerinden kı. 
saca bahaederek aözlerine nihayet 
,·eı mijtlr. 

Bundan sonra ktinritye gelen he
yeti idare izaaından HaUt Bayra, 
Ata~Urk inkılaplanna temas et:mie 
ve sözlerini vu suretle bitirmi§tif: 

Sadrazam Sait Halim Paıaya ve Hattd Arkadaşı 
Taldt Beye Bile lıi Açmamıştı 

Emir Ali Haydar Paf& Kumandan Fahri Paf& ile bir!ikte Medinede inta oliınan 
tel•iz telgraf iıtaıyonunun vaz•ı eaaı resmine ı 1 lerlerken 

. M*'rasim tam saat lts te İstlkl&l 
marşı ile başladı. Evin konferans 
salonu tamamen dolu idi. B. M. M. 
Başkanı. Vekiller, meb'uslar, halk 
araamda seçiliyordu. Mal'§ ayakta 
dinlendikten sonra &§vekil Dr. 
Refik Saydam, alkışlar arasında 

ldil'8Öye gelerek bir nutuk irat etli: 

Sayın Bqvekilln söylediği nut· 
kını hepsini almıya BUtunıanmıa 

Wi gelmediğinden ancak bir kıs -
mını ala~iliyonı.z, Başvekilimiz nut
kunda şunları söylemiştir: 

Çok sayın dinleyicilerim, 
lnkılabımızın' gttzel ve faydalı 

bqılrılarından biri de Halkevleri. 
nin açılmıg ve i§letilmiı olmasıdır. 

Bugün, bu gilzel, yüce başarının 
yedinci yıldönümünü kutluyoruz. 

Bu saatte, memleketin her bu. 
cağında açılını§ Halkevlerimizi.n ye
dinci yıldönümlerini kutlularken. ay 
Di zamanda da yeni açılan Halkev. 
leıimizin çalışma sahıısına girmiş 
olmalannı zevk ve seviuçle tes'it e
diyorua. 

Hclkevinin faaliyette olan 
muhtelif kollarında bulunan azanın 
adedi hayli dolgundur. 

Fanfar kolunda 35, muhasebe 
kolunda 30, biçki ve dikiş ve nakiş 
kolonda 109 talebe vardır. 

Halkevinin temsil kolu da, Ev 
tarafından kiralanan Sofular'daki 
temsil salonunda §U birkaç ay zar
fında 23 tem~il vermiş ve bu tem
sillere 7900 kişi gelmiştir. 

Şunu tebarUz ettirmek JizuıırJ•r 
ki, Fatih Halkevi temsil kolu, oyna
dığı eserlerde gıptaya şayan bi.ı 
muvaffakıyet göstermektedir, 

Ayni kol, sabık İstanbul radyo
sunda da 11 temsil vermiı:1tir. Halk. 
evinin organize ettiği konferansla . 
rın adedi M tür. Bu konferanslar 
12,115 kişi tarafmdan dinlenmiştir. 

Halkevinin bir !!lene içinde çok 
büyük faaliyet gösteren bir şubeSi 
de "Sosyal yardım,, §Ubestdir. Bu 
tubenin mmtakası dahlllndeki fakir. 
Jere yaptığı yardım ıu ndkdara ba
liğ olmaktadır : 

3258 kilo yiyecek, 4811 takım 

"Ey .. bugUn, burada ve meınJe. 
ketin dört ta.rafında üç yüz altıme 
yedi Halkevinin çatısı altında top • 
lanan Halkcvi gocukları, TUrk genç
liği, Türk münevverleri; 

Millı cŞef tsmet lnönu•nu. reh· 
berliği altında bir emaneti koru • 
mak ve bu vazifeyi hakkile yap . 
mak hepimiz ve hepiniz için en bU· 
yUk blr borçtur. 

Biz bugün, Halkevlerintn kuru. 
lU§u yıldönUmilndeyiz. İşte bis tu 
)'ftzden, Atiı.tUrk'ten aldığımıs vazi. 
fenin üasına bqladığımız için sevi
niyoruz. 

Evimiz ve ödevimiz kuileu ol • 
sun,,. " 

Hatibin sözleri alkl§ ve takdır. 
}erle nihayet bulmuştur. 

Bundan sonra, Eminönü Halke
vlnin genç Ban'atkirı tarafından 
hazırlanan Eşref Antikacı'nm şefli. 

ğt ne idare olunan konser din1eatııiı 
ve bilhassa (Çardaş Montf) il!lınll 
pa~a çok alkışlanmıştır. 

Gece de temsf.l kolu, (Mo™r) in 
meıhur "hıfıalt qk,, pfyeabıl mu
vaffakıyetle teman etmiftir. 

S _ Kafkasya hududundaki ket edeceği tabiidir. Enver bu tekli· 
Osmanlı ordusu Ka!kaeyadaki Rus yazan: General fi eline alınca yapması lazungete:ı 

Halkevinde, başkanlıktan köy • 
de muayene yapmıya varmcıya ka
dar hepsi biribirinden şerefli ve a. 
ziz hizmetlere canla başla koşan ve 
bunlan giindelik işi kadar önemli 
tutan inkılapçı Türk münevverleri. 
ni gıpta ve hürmetle selamlıyoruz. 

!kuvvetleri fşgıal edecektir. ilk iş Tilrk erkamharbiyesini toplı-

• _ vm. kolordu icap ve ihti· Ka"zım Karabekı·r yacak ve onlarla meseleyi bir kara. 
yaca göre XIJ. koloı-du ile takviye ra bağlıyacaktı. Erkanıbarbiyesi 

edilecek Mısır Uzerlne hareket edeM kendisini de Almanları da belki şu 
cektir. Maamafi}\ bu bereket a1tı - 53 - kı§ı olsun geçirmeğe ikna edebilir. 
haftadan evvel olamaz; manlı ordusu oradaki Rus ordusunu lerdi. Harbe girilecekse kı§m taarru 

5 - Eger Bulgarlar berabet· ha i§ğal edecektir. zi hareketl€rde bulunmamak. eeP-

Asırlaerca çekilmi§ felaket ve 
idbar tlevirlerini bu millet, yurdda.ş. 
Jarın illçüye sığmıyacak kan selleri
le silip gôtürmUıtUr. 

MJUetimfzln ileri hamleJeıfncleM rekct ederlerse Osmanlı ordusu kıH- 4 - VIII. kolordu icabında :xn, hane ikmali daha ..ır menfaatlar 
men Bulgar ordusile beraber Sırbi. kolordu ile takviye edilerek llıeır temin etmek meseleleri karara ah
ye aleyhine yUrür; kısmen bu hare- üzerine hareket edecekse de bu ha. nırdı. Eğer Enver pqa Türk mai. 
kitı Romanya veya Yunan'a karşı reketin altı haftadan evvel icrau yetlerinin fikrini herhangi makul 
setreder; gayrı kabildir. . bir mütalea ile- ki bu da ancak Al-

hıll, bu HalkevJerimJııf de galeeeJr 
eeneye kadar ne vtıs'atçe, ne de sa. 
yıca ihtiyaca Jrlfj gelmlyecek haJe 
getirecektir. Bf.ı, bundan çok mem
nunuz. Bu içtimai hayabmızın dai
ma ilerlediğini, geni§lediğinJ, ilme, 
fenne, san'ate karşı TUr.lı: vatanda
§lnın ne kadar rağbet gösterdiğini 
ifade eden bir hakikattir. 

Dün 8efiktq Halkeviade laull' bulqnanlar 

6 - Romanya da bizimle bera 5 - Bulgarlar beraber hareket manlann gemileri kati olarak k~ 
ederlerse Osmanlı Ordusu kısmen lanılmaz bir halde bırakıp gitmeleri 

ber olursa Osmanlı ordusu kuvvayı a· K bul 
rd ·1 b Sırbıstana ka..aı hareket ı'çın· But- kal'§ısında düşünUlebilir ı.. a kUlliyesile Romanya o usı e era- · 5' kdJ d · , d hal hfikQ 

h ., ·· garlara yardım edecek, icabına gö- etmediği ta r e ışı er -
ber Rusya aley ine yurur; re Yunan ve Romanya aleyhine vH. met meselesi yapmalı idi. (Kabinede 

7 - Bidayette 3 :4 kolorduluk .ı... d ğil b Uh' · tin halli di 
ıiiyecektir. e u m ım vazıye • 

bir kuvvetle denizden Odesa istika- fer i§lerde dahi itimad olunmıyacak 
metine taarruz hazırlanır. Fakat 6 - Romanya bizimle beraber bazı unsurların hali bulundurulma. 
\nmun. yapılması deniz hlkimiyeti. olursa 0 halde Osmanlı kuvvetler! sı esasen kabahattı.) Fakat Enver 

n---- il Bul · ta Romanya orduslle beraber Ru.ya a ae ft nu.uMU.ly& e garw nın pqa muahedeyi imzalıyan Sait Ha-
41oetane bltaratlıfma tabidir. Bun. leyhine yUrUyeceırtir. lim paşaya ve hatti arkadaşı Talat 
• ~ umanı icra Almanya • 7 - Deniz Uzerinden Odeea aley- beye dahi i§i açmadığı anla§Jlıyor
Aw.turya taarnıaunun Ruqa da. hine 8:4 kolordu ile hareket haaır~ ki bunu ne ile tefsir edeceğinde in. 
lailincle ilerlemesine bağladır: hfı yapılmır;tır. Fakat bunun icrası san mütehayyir kalıyor. !şin en mil. 

Bu zamana kadar Trakya.da va deniz hakimiyetine ve Romanya ile him ciheti de Enver paşanın harp 
Marmara havzasındaki Osmanıl Bulganstanın destane bitaraflığınıı açıldıktan sonra dahi bu marifetini 

kuvvetleri yerlerinde kalır. Balkan tabidir. Zamanı icra Alman ve Avuı hepimizden gizlemesidir. Bana, ne 
aevıetleri dUşrnan olursa Bulgar U· turya ordularının Rusya dahilinde. selamlık yerinde, esirlerin isticvabı 
8erine yUrilııUr. Bundan başka bıı ki taarnızatınm ilerlemesi derecesi- hakkında emir verirken ve ne de 
teeebt>Ueler ee'Ulıca hazırlanmak ve ne tabidir. sonralıın en yakın bir arkadaşı ve 
6'er şeyden evvel harp cephanesi ik- 8 - Buraca Balkan hUkfımcti- alakadar bir maiyeti sıfatile olsun 
mal edilmek llzımdır, Bu veçhile nin Almanya tarafına kazanılması hakikatı söylemediği gibi ölünciyo 
laarekitın b&§lanğıcma kadar geçe- temin edilemediğinden oraca bu hil kadnr da bir sır gibi sakladığı anJa
rek zaman ordu terbiye ve techiza- kUrnetin beraber hareketi &ütUn Jruv §Ilıyor. Bunu (l'alit beyin kendi ağ
brun ikmaline hasredilir. vetle temin edilmek lizımdır. Bu zından da aşağıda okuyacağız. En. 

Herhalde hemen harbe b8§lama. Maksat istihsal edilinciye kadar Os. ver paşa Kafkas taarruzunu bizzat 
fı askeri esbabtaıı ziyade siyasi ah. manlı ordusu Trakyada ve Marma- idareye de koşrnustu. acaba kendisi-
\'al icabettirebillr. ra havzasında kalacaktır. Balkan ne nıev'ut olduğunu zannettiği Tlı· 

Bronzart Voa Şellendorf hUkfımetinin dü§manltğı halinde Bul ı-an fütuhatını ikmalden sonra şaha 
garistan aleyhine taamız olunacak-

JDnver p ... a bu teklifi kabul edi· ne bir itiraf mı yapmak istiyordu: 
- tır, U-rar ve TUrk erklnıharbiyesinden ~n düşiindiim ve ben yaptım! 

Osmanlı ordusu nızanuharbi w Sizli olarak Bronzartla birlikte aşa· Talat bey Berlinde iken ölümün. 
111:..ı kuvveti buradaki Alman a~e mm. d a.ıuaki p14m Almanca olarak tertip en az evvel kendi clile yazdığı mu. 

teri vasıtasile gönderildi. Bu mak- kad li h 
\le imzalıyarak Bronzartuı imıasile c me atıratlnda diyor ki (En· 

k AL satlanmızın aizin arzunuza tevafuk ~lmaıı araı-gcuııumuınisiııe bildirti. ver Pn§8yı çok sıkıştırdım halbuki 
ror. (Alman sefarethanesinde §ifra edip etmediğini bildirmenizi rica e- yemın etti ve haberi olmadığını mu· 
edilmiş olacak!) derlm. sirren söyledi,) ayni yemini Sait Ha 

Bro•ıari 
AJman Kanrı:Uıı ~ Oe- lim paşaya dahi verdiğini yukarıda 

laeraJ Molteke: Alma9 karaııgahıumumisinden kaydetnıi tim. Talat beyin harbe na. 
Osmanlı kuvvetleri atideki husu ta.qvip cevabı geliyor. Zo.ten bu tek. sıl girdiğimiz hakkındaki yazısını 

latı icra veya ihzar edecektir: liflerin esasını Bronzart sefarethııno aynen okuyalım: 
1-Donanma i1Anıhar1' etmeden vasıta.siyle Almanya hiikfınıetinden 1 

Karadenizdeki Rus don.ımmasını be- alnıı§tı. ! 
(Devamı var) 

larak deniz hfi.kimiyetirti kazanacak. itte Enver pa§a; erkanılıarbıye. :: ..................................... . 
br. Donanmanın zamaru hareketi a. 8ini de, hUkfunetini de, milletini Je, ! ~ocuk yurdun direfi yuvanın.1 

• 1 Şo l ı. Ordusunu d . . ~ • 
:nura son•a bırakı mış11ır. ki rı. apansız böyle b:r enırı- tenliiidir. Çocuğu sev •e yar- 1 

J - tıAnıharpten &0nra Zatışa. va kareı.suıda. bulunduruyor! dım et. Yılda bir lira ver Ço- 1 
!ıane milttefiklerf.n dlleınanlanna * cuk Eıirpnı• Kurumuna ÜJ'• I 
k&.r1ı harbı mukaddes flô.n edecektir Bl'Ollzart bir Alman 

1 - K&fku hududundaki ()e.r metinden ald tı . dır. HUku· el• 
1 ı dil'ektife göre har<'. • ....... ...-.. •••••••••••••• . ····-·· 

B~ekilln nutkundan sonra bir 
konser verilmiıtir. 

Bu, baştan başa TUrk bestekar. 
ları tarafımdan hazırlanm.J.j modern 
Türk musikisi festi vali idi. Konser, 
Cemal Reşid'in (KaTagöz) ia'imli 
senfonik suiti ile ba§!ladı. Çok beğe. 
nilen bu giizel eseri Hasan Ferlt Al· 
nar'ın orkestra suiti takip etti. Ne
cil Kazım Akses'in çifte tellisi, Ul. 
vi Cemal Ergin'in konsertinosu, Ad
nan Saygın'ın Sihir ı aksı hep sU -
rekli alkıRlaıfa karşıhmdı. Bu eser
lerin hususiyeti, genç TUrk beste. 
kirlaı ının mlllf havalanmızdan a . 
lınmıs motiflerle modern musiki 
tecriibelcrine bir r misal tı:şkil et • 
meleri idi. 

Konserden sonra Maarif Vckilt 
Hasan .Ali Yücel, san'at.karlan ayn 
ayrı tebrik etti ve kıta bir nutukla 
yine Halkevine mensup ressamların 
hazırladığı resim sergisini açtı. 

Vekil dedi ki: 
- Demin sayın Ba§\•ekilimin i

rad ettiği nutukta Halkcvlcrlnin gU
zel ve fnydnlı çalı~mnlnrından bahs
ettiler. Nutuktcın sonra cjinlediği . 
miz musiki parçaları bize bu çalış . 
mal nn ne kn.dar glizel ~ veıimli 
olduğunu gö terdi, Şımdi de yine 
san'ntkaılarımı7.ın sesle değil, reıık· 
le hazırladıkları cserlen göı eceğiz. 
20 kad r res amın yUz kadaı taplo
~unu ihtiva eden bu rıcrgiyi, san'at. 
karlaı·ımıza muvaffakı~ etler dili
ycrck ve kc·ndileıi i~ln takdir ve 
tebrik}P.rle açarım. 

Sergi gezildi. 

Fatlh Hal.ke,inde 

Yuıdun so• yal kalkınmasında 
çok muvaffakıyetli rol oynıyan 
Halkevleıindcn biri de muhal kak 
ki Fatih Halkevjdlr. DUn, henüz bi. 
rinci sene8ini idrak eden ,.e bugün 
ikinci yaşına giren J'atlh Halkevi, 

giyecek, ve 1136 lira para yardımı. 

Dün, Fatih Halkevini ziyareti • 
mizde 11u nokta da nazarı dikkatimi. 
zi celbetti: Şimdiki mevcut bina, 
Halkevine asla klfi gelmemektedir. 
Faka.t Vali ve Parti Başkanı Lutfi 
Kırdar, Fatih Halkevi için izami 
yardımı yapacağını vadetmi§tir. 

Vali Ye Belediye Reisi, Fatih 
Halkevini ziyaretten sonra intiba . 
lannı aoran bir muharrlıimize: 

" - Çok mükemmel. Çok memnun 
oldum .. demiştir. 

Dün, Halkevleri yıldönümü mü. 
nuebetlle Şi§li Halkevinin yeni mU. 
aaınere salonu kUpt edilmiş ve bir 
perdelik "Ceaaret rekoru,, komedisi 
gençler tarafından temsil edilmi§ . 
tir. 

iehremhü HaJkelinde 

Halkevleı-inin yedinci yıld6nümü, 
Şehremini Halkevi salonunda bUyUk 
bir kalabalık onünde tes'id edilınig
ttr. Saat 15 de Ankara radyosu din
lendikten sonra Ev Başkanı Ekrem 
11..'rtona, Halkevlerinin yedinci yılını 
Jmtıulamış ve Evin dört yıllık mesai 
vnimi hakkında ilyönkurul Uyesin 
den Basene llgu izahat vermiştir. 

Bundan sonra, Halkcvlerinin önemi 
hakkında Ev kitapsaray ve neşri _ 
yat tolu Başkanı Saadet ölçkiln bir 
söylevde bulunmuştur. Bay Orhan 
Kutbay tarafından bir ıfir okun. 
muı \'e bundan sonra da Evin tem. 
ıll kolu tarafından ''Sekizinci,, pi . 
)'esi temall ed ~iftir. Gece de Ev 
aalonunda muhtelif eğlenceler ya.
pllmJttır. 

Eminönü Halke,inde 
Açılış yıldönUmlcri münasebetl

ı. bUtUn Halkevlerinde alduğu gibi 
IlmlııönU Halkevi salonunda da 
parlak bir tl:Sren yapılml§tır. 

Saat 15 te bqlıya merasimde, 
ısöklil mareı ayakta dinlenml§, da
ha sonra sayın B&evekillmlzin kUia, 
fakat çok azıu olarak söyledikleri 
nutuldan allka ile takip olumn111-
tur. 

Beyogtu Halkevlndeld merasim 

Ev Baokaru Ekrem Tuğ tarafın· 
dan bir söylevi müteakıp tstiklll 

marşile meıuıme geçildi. Evvell; 
bayanlar ritmık Jımnastik hareket
leri yapWar. Bundan sonra Naili 
Boran tarafından Japon güreşleri 
yaptırıldı. Bunu, erkeklerin beden 

hareketleri takıp etti. Sıra ile eebir 

müdafaa haı ketleri, erkekler tara. 
fından aletli hareketler ynptırddı. 

Bunu, kızların Kdcbek dansı ve 

muzikli jimnastık hareketleri takip 
etti. Son olarak milli oyunlar oynan. 

dı. Boks mil abıtkalnn ynpıldı ve 
24,15 te Inf'r mıc nih ) et verildi. 

Urfa llalkelinde 

Urfa (Hu ust) - Kurulnşunu0 
yedinci yıldönUmU mUnasebetDe bu 

gün Urfa Halkcvinde saat lts te bu 
yUk bir tören yapıldı. Törende Va1i, 
Tümgeneraı, ask~ ve mlUJd erkan 
bUyl!k bir münevver halk kitle:il 
hazır bulundu. 

Törene, radyo ıel alınan Ankara 
Halkcvindeki tstiklll mar§l ile baB-. 
landı. Sayın BqvekJlin nutukları 
dinlendi. Mahalli progrSJM geçil4l • 
rek Halkevlerl kültür yuvasını YJ.. 
ratan Ebedi Şet Atattırk'Un adı 
hatırasına hllrmeten bJr dakika a _ 
ya\ta tavakkuf edildi. 

AtatUrk,Un Y&.nıtt$ fl'lrk lnkı· 
llbmın ölmez eserleri Halkevlerlntn 

yurdtın killtnr hayatındaki hizmet
leri ve Urfa Halkevhıfn gittikçe ge 
nl§lemekte olan son bir yıllık çalış, 
maları sayıldı. I:latiplerln heyecanlı 
sözlerile heyecanlanan halk, hatip 
lerJn söylevlerini bUyUk bir sUkfuı 
la dinledi. ?ı.!Uteakıben yurdun her 

tarafında Yeniden açılan 158 yuva
yı kuran ve bu yuvalan yaratan ve 
Yaeatanların ve Millt Şet tsmet hıö
ııU ve bUy(lklerimizin isimleri saygı 
ve tazimle amlarak mwasıme ııfha. 
fet VerfJdl, 
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SİH RLI YÜZÜK -·-N•kledan ı K. IŞBIR 
Kendine geldlğl zaman hayretle celerlo doluyordu. 

etrafına bakındı. bahçede kiımıe.Jer - Acaba diyordu. mezarı mı soy 
yoktu. KalktL Gördüğü ueybı haki- dtılar? ooamanıarun bir maksat i
kat olup olmadığını dUştınerek Ma- çin mi bana bu oyunu oynadılar. T, 
katsı nyandırmak için odaya gir.di. Bu. aklına en yakm bir ihtimal. 
Delikanlı hen.Uz uyanm&llll3t1. Ka- dı. Vakıa bazı rivayetlere na:ı.ra.n 
4ının gözleri parmaklanna fileti. bir takım sihirbazların okumakla 
ihtiyar kadın sevinçle kan3ık bir insanları dirilttikleri gl>rUlmü.f ise de 
feryat basarak dışarı fırladı. Solu- onlar anCRk kan emen ve f~ yar 
fu hammının yanında aldı. pan birer hortlaktan başka bir eey 

_ MUjde, mlljde diye bqlardı. değildi. Halbuki Makatsın vllcudun-
öldü diye yasını tuttuğun kızm öl. da böyb bir Ylll'a yoktu. .. 
memiş; onu biran evvel g&-dU.m.. Atinalı Damastro da toYJe bir 
Babasının aldığı yt1zUğU misatlrimi teklifte bulundu: 
~ hediye etmiş. OJllar bu geoeyi be. - Bu geceyi bitişik odada g~ 
raber g~irdiler. rlnlz. GelenJn kızını& olup olmadığL 

Bu gürültüye gelen Daınastro nı (Öli11'8UnUz. 
bir §eY anlamadan kaduıı dinlfyor. Bu en kısa, en dofnı bir tedbir-
du. Hizmetçi devam etti: dir bence. 

_ Niçin bsaıa hayretle bakıyor· Gece vlur olmu karı.sile Damosı.. 
sunuz. 11.ihların başn yemin ede- rad bttfşlk odada saklandıt~-. Ma. 
rim ki aklım ~mdadır. Ve ben kats da soyunmadan yatagına u
gördükl .. rimi söyliyorum. Bana i· zandı Sevgilisile baş başa kalanııya. 
nanmıyorsanız gidiniz gencin par· cağı için canı sıkılıyor, yaptığı geve
mağındaki yüzUğe bakınız. Zannede zelikten dolayı keneli kendine kızı· 
sem bu sizi sözlerimin doğruluğu. yordu. 
na inandırır. Vakit yaklaştıkça asabı geıfüyor 

Bu saçma sözlode aava.IWarın 
ılerdleıi tazelenmişti. 

Damastı o hiddetle· 
- Kes, dJye bağırdı. Daha btr 

hafta oluyor ki kızımız,ı kendi elL 
mizle mezara götürdUk. Onun genç 
Atinalı ile yıa.ttığını nereden uydu
ruyorsun. Buna imkan var mı? 

- Eğer yalan söyliyorsam yedi 
kat yerin diblne geçeyim. Kızınızı 
gördüm diyorum size. 

Damastro, ihtiyar emekdann 
lsrannı yersil bulmakla beraber 
Makat.sın 31anına gitmekten kendi· 
ni alarnad.L 

Deli kanlı daha yeni uyanmıştL 
Bir deli gı'bl odasına dalan ev aahf. 
bine şaşkın şaşkın baktı. 

alnında soğuk ~r taneleri toplanı· 
yordu. 

Vücudu mezarda yatarken tutul 
duğu fişli.meye tutulmuştu. 

Ağzında mezarda içtiği mukad. 
dea şarabm tadı, odanın havasında 
mezarda kuruy~n çiçeklerin kokusu 
vardı. 

Bir an gözleri:n.ln ö.nlinden btıtiln 
manialar slllndi. Meura nasıl gtr. 
diğini, parmağından çıkardığı sihir
li yUzUğU ölUye nasıl hediye ettiğini 
&'Örür gibi oldu. Tepeden tırnata 
kadar titredi. Acı bir hakikat ile 
kargı kargı idi. Geceleri yattığı ka.. 
dm Damostradm ölen kızından baş. 
ka St değildi. 

- Demek ben bir ölüyü seviyo.r
m.UfUDl ! •. Damostrachn gözleri fal tafl 

cibi açılmış rengi bir aıtı gibi sa.- Daha fazla düştıııemedl. Köpeğln 
rarmıştı. B~ bir 11fJ111ıe bu. yGsUttı havla)'lll ile beraber kandil aöndtı. 
kimden aldığını aordu. Geceleri ken~ ' Kapı yavaş yavag açıldı, Filln.
cfisini görmeğe gelen tanmıadığı bir yon her geceki Jdyafetile içeri gtrdl. 
kadının hediyesi oldufunu 116yledi. dos doğru MakaWıı yanma gitti. 
Ve fUUlan Ulveten aöyledl: YllzUndeo. tWtlntl kaldırdı. Elini Ma 

- Ben de kim olduğunu ve beni katsa uzattı. P.armağında delikanlı. 
aeden lntih:ıb ettiğini bilmiyorum. rwı mesarda hediye ettiği yUzUk p&· 

Her halde tuhaf bir mahlUk olacak. nldayordıı. Yatağa gireceği zaman 
Bununla. beraber çok gtlzel ve çoll Damoetradla karısı fılaklandıldan 
Mlla yakındır. Hemen hemen hiç ko yerden fırladılar. Gözleri korku ile 
ıtU!Jm&z ve tefkatla yanından ayrı açılmJi hayretle dirilen kıılanna ba
br ... Ytiıütü bu sabah bana hediye kıyorlardı. 
etti .. Dedim ya, tuhaf bir mahlUk.. Annesi hemetı. dillerine atıldı. 

Ytwiğll gören Damoatradm ar. bir deli gibi ayaklarını öpmeğe, hınt 
tık ,Uphesi kalınamıatl. Ellerini a- ktnklarla ağlamata bqladı. 
qara"k : Makats yataiuıdan bu lnanılmı. 

- Ey yerlerin Tanrısı Zewl dtyo y&e&k aahııeyf seyrederken Fllinyon 
haykırdı. Bu lellin muclmldlr. 01• aııneai itti. Kıztm Ye gittik91 ıı:ayıf. 
mut aancfıtım. kmma yeniden hayat ltyan bir llelle: 
Yermf'8in. Demek Ftltnyaıun bit' ke. - Ne yaptınız diye inledi. Ben 
re göreceğim. buraya yUzi1ğUn kudr«tle ve twıla· 
J'ilinyan !amini i.fiten Makata nn emrile geldim. Penetoa. bana 
titredi, kekeleyerek: tlç gecelik bir evllllk hayatı bab§et. 

- Fakat bu onun adadır. Diy• ti. Ben de aağlığımda tatmadıjun bu 
Midi. hayatı ve qJo yapmaya geliyor. 

Damoetrad nerede .i8e ı;1lcı.ı,a. dum. Kı% olarak ölen bana bu fena. 
oalr:tı. llü~ •nıyor, .zihni Jıtı neden yaptuwı f .. 
mtltemadiyen btr birine mel cltltOn- Bu geceki llemi madeın ki bosdu 

Oliftl': - öyle ıöıilntlfor. u..n. o dere
- BiQ olmana a.ailaç -.at llltta oe m.llkemmel bir teydir kUtte siH 

rahat edkm dedi. bu r&'dtllderim.den 111Uteakip vari.9-
- Birkaç aata kadar tok W&d.- lerin odaya bu IJ&l'kıdaki beyitleriu 

Jıaıda olacap. ifade ettiği eeylerl öfrenmek için 
Genç kadın •uacl&R p&rlimen tirdiokleri netioeflfnıl Ç'lkanyonım. 

le totolnf.uıı aldı. 8Tanld: 
- Size, §imdi, cörd.Uklerimdeo. - Peki, fakat bu şarJı:ıam ma. 

.anlatabiJirfm. Cam.var, aUenize Da Jluı uede-n uautuldu mu? dire 11or
almarblı )ıfagnua ile birlikte dahil 4u. 
Mllut ft HM aeneaiııe kadar ced. -Aileniıin bütün erkek Azası 1"66 
lertnls bu mahtakwı mahiyetini va da cereyan eden bir muharebede 
orta1a ~ıqtnıa ae!Mbhıl biliyorlar- öldürillm.Uştü. Yaln.uı ıihirbu; Mag. 
.. DUS ismini alacak ceddJniz henilı 

Svani.ld Jna.amıyaıı bir eesle: • doğmuş idl. Tabii ona da kimse, a-
- 1'56 tarilıina kadar mı! dl. ileniz içeıisindeki bu aım ona tevdi 

l• sordu. edemiyecekti. Fakat a.raotırmalan 
- Evet. Ve fotoğrafı al&ra.ka U:r.erlne bu sırrın bir kısmına vakıf 

Bakınız şu fotoğrafa. Aile ls:mine oldu: Bir asırdan beri kaybolan ca
tevarUs edecek kimsenin gizli odada navan yeni baştan meydana çıkardı 
bir sırra vakıf olduğu hakkındaki Fakat onu yeniden bağlamağa mu· 
rivayeti teyit ediyor. Bu sebebten- vattak olamadı. Bu, her halde, v.a.
ttir ki yerdeki taş bir amatör tara- rislere öğretilen adet ve usullerde 
lmdan kazılmış, Beyitler bayağı kim Jaaret ediliyordu, 
eeler tarafından görUlmiyecek idL Ollver: 
§imdi herkesin bildiği bu earkmm o - Anlıyarum. lşte o zamanki as. 
amanlar sakh bir manam. vardı. kerter, şatoyu yağma ederlerken, 

Ollver:. bUtUn işe yarıya.cak alametleri tah. 
- Şarlmwı manam ı~ IGllr, rtı etnt•ıJer Jaattl bu Y,Ull&n aa,ı. 

ık ı 
• d T •ı Son aylarda tstanbulda üşildilğil ve bu ziyaretin asıl hedefıne de aldır-

Ha ev erin e ems} kendisini iyi hissetmediğini kısık dığım yoktu. Çok ~uk~r, birçok kıı-
bir sesle ifade etmi§ti. surlarımın yanında bır de her şeye 

Genelerin Gösterdikle~i Bi1.yi1.k 
• • 

Kabiliyet Çok Umit Vericidir 
Yazanı CEVDET YAKUB 

lzmft (Hususi) - Necati beJ 
mektebindeki Halkevl salonuna gl
riyonım. Her taral mahşer gibi. 
Tıklım, tıklım ... BDt1ln bir İzmitin 
hftllsan bu dar salonda toplanmıt 
ka.ynaşı.yor .. Halkın HalkeYI genç
lerin& karşı g6sterdfkleri bu wfl
zel ve canlı rağbet.. röndllere ln
firah veriyor. 

Celil Musa.hf potlunua yHdı
tı (T edekçl) Opereti temsil edllt. 
yor. Dekor n mtıkyajlar olduk~• 
ıuzeı. Her sahnesfnl za•kle ve 
hayranlıkla tamaşa edlyonnı. Per 
de kapandıtı zaman. uzun ve ttl• 
reklf bir alklf tufanı alonu doldu-
ru_yor. 

- GUz&l, ~ok. cUzel l.. 
8e1Jleri yObetlyor •. 

* Uzun uman var ki, tzmft Hal· 
.tel'f sahnesinde ·birçok genQ kıy
metler va~itc atmı" ve tnkflAb 111-
keslnde mukaddes birer meş'ale 
olmanın bahtfyarlıl'tnı kavramt.f 
bulunuyor. Körfezin, seı...'lf z ve sa
kin gecelerinfn, yegllne renk ve 
mana dolu yıldnn olan bu gençler 
araıunda kU(ttk v& fersiz bir ten
kld yapmaktan kendimi alamıyo-
rum. 

Bu .sabn~de evveli Nedim Erk, 
halk arasında bir yıldız oldu. İzmit 
yıldızı ... Uzun kavuğu, efyah cüb
besi kara, kırçıl ıJa kalı ile tempo 
tutan doksan dokuzluk tesbfhf gö-

rOnflr, görilnmez daha başka jeste 
lUzutn kp.lmıyor. Sanattaki kudr~ 
tinden ziyade. hali, tavn h• gtdf. 
for. 

Süreyya Şeaere g~lhıce., her 
,,eyden evvel kendiafnde sanatkAr 
hüviyeti var. Ve beJH ki sahne iş-
lerlne vu.kufu fazlaca. Hele mak -
yajları Ustadane .. Her güzelin lro-

ıuru otduiu gibi Şenerin de yak 
deiil. Ve meseli şişman ve yay
w.n vücuduna ilerlemiş yaşına rai
m&n genç Atık rolQ almak hl~ uy
gQn detfl, n& bileyim ben: Aşıt 
ve sevdalı deyince, ~özlerimde in
ee endamlı, sUzg1hı bak1'h bir le
V4tnd canlanıyor. 

Bayan Fevziyede iyt blr iltidat 
var. "Kaınmpaşalı eti ma,alı,, 

cinsinden mahalle kıadmı rollerini 
ıpnff bir mahareti& başanyor. 

Avni Duysak daima muvaffa
kıyetlf. Kendini seyrederken "ıtu 
sahne daha uzasa" diyorum. 

TuriUd Baykal dıa sanatına her 
teJ• hlkim.. Kendisine ne kadar 
zayıf ve nisbeten hafif bir rol 
verilse blle o yüksek bir sahne var
lığı oldu~unu bariz vasıflarla gösteri 
yor. 

Halkevi sahnesinde dıaha brr 
çok simalar ve isimler vıar. 

Birkaç isim söylemek laıımsıı. ve 
meseli Hamdiyi Bayan Gilzini ve 
MelAhatt 11aymak mflmkfindiır. 

* 1.Wvelki ak~am Adapıuaın Hal
ke•l temsil şubesi, şehrimize g>ele
rek Hlssei Şayiayı temsil ettiler. 
İzmit gençlerinin ziyıaretini iade 
maksadiyl& yapılan bu ,:;eyahatta 
kendilerine Aamfmt ve sıcak bir 
kabul gösterildi. Akşam Nt"cati 
bey okulu ~al-0nunda verdikleri 
temsll ç.ok kalalbalıktı. His."lei Şa
yia gibf İstanbul Şehir Tiyatrmıu-
11un bile g(lçltikle başardığı bir e
seri, oldukça güzel, muvaff akı -
yetle sahneye koydular. Bilhassa 
Bican efendi rolünde öğretmen Ze. 
ki, anma rolünde Şemsi ve T11.hir 
rolünde Ali muvaffak oldular. Ve 

u:ıun uzun alkışlandılar. 
Adapazarh ukad~ları tehdk 

ederiz. 
-===-::::::::r.:::=n=:::ı:::r.a=n:r.::uı::=::::::::::: 

DUL Siz de benim için ikinci bir de-1 
fa daha iztırab çekeceksiniz. Sizin 
varlığınız beni yaşatan kudreti boz. 
du. Gö'4UntlzUn önlinde Udncl bir de. 
fa daha. öleceğim hem dönmemek 
tızere bu eeler. 

Filinyonun gözlerindeki ateş bir· 
den söndü. Bir ldlıçe (ibi olduğu Y•· 
re yıkıldı. 

leıscağa öbn~. 
• .. . 

Bw hidi.se bütün Tfll&lyaya ıl
ratle yayıldı. Her yerden yQzleroe 
iDsaıı bu garip cenaze merasimine 
iftlrak etmek için koşuyordu. 

1ki gecelik evlWk hayatı yqı. 
yan ve öten bu ölünün gtın.ııtan .. 
nın affı için yer alb tanrJSı HUrmtL 

ketti. Rast gele yU.rtldU. Nereye git· 
tiğ\nin, ne yaptığının farkında de
ğildi. Saatlarce yaya olarak yürüdü. 
Kuvvetten kesilip yere düşünce bir. 
az kendini toparladı. Nerede olduğu
nu görmiiş gibiydi. Bin güçlükle a
pağa kalktı. Büyülenmiş gibi ileriye 
abldı. Mıknabsm demiri çekişi gib 
Makabil Filinyonun me,...11n ~kiyor. 
du. 

Mezarın kap18ına. ilci adım kalın. 
cıya kadar yürildtl. Gözlerinde bir 
deli sevinci vardı. Bir adını daha. at- 1 
tı, sendeledi. Yıtdınmla vunılmuş 

gibi ba~ kabrin kapısına gelmek ü
zere yüzu koyun düştü. 

Tettalya toprakları bu ~enci de 
öJdtlnnilştil. 

Seklı gün sonra da annem bu .burnunu sokup öğrenmek merakı 
dünyadan gi:3~1lp fi.diyordu. O vakit yoktu. Bütün ~rzuın. heni top ve 
teyzemin gönderdiği haber tiıerlnne tekirimle beraber erbest hır.akrp 
babam derhal gelmiş ve kansının çıkmamaları idi. 
hastalığının ağlrlaştığını bildirme- Birden teyzemin ince sesi du -
diği için ihtiyar kadına çatmışb. B( yuldu. 
bama göre annemin hastalığı. gen< Fatma: 
kadının delfcesine sevdiği modern _ Haydi, Cahid.e, koş ba:k tey-
hayattan ileri geliyordu. Kendisi bu :r.en ne istiyor? dedi. 
na mani olmak için çok uğraşın.u İşim başımJan aşkın. 
fakat muvaffak olamamış, bunun U 

· Ayata kalktım, ve elimden To.. 
zerine genç kadını yine dellcesln~ bu kiri bırakmıyarak, ağzımda. son el
hareketinden dol<tyı muvaheze etti 
ği için onun da evini bırakıp çiftlL m& parçası olduğu halde teyzemin 

odasına girdim. 
~e ko~tuğunu söylemişti. Teyzemin oturduğu oda büyi1k-

14'atma bunları söyledikten son çe kil. Duvarlanndaki kiğıtlan.ıt 
ra 

- Fakat bfliYor musun ktı~ttk 
diye illve ediyordu, zavallı anner 
dünyadan gittikten gonra lStekJ ta 
bil istediti 1"1Öi hlk.Ayeler uydur!! 
bilirdi. 

Genç, teerttbeMfz bir ktı idin 
Arkadaşsız, ve serbest bir şe.kild 
geçirdiğim günler aylar, senele 
henf1z ne büyük bir acı ve ne d 
bfly1lk bir neşe görmiyen dınnğ 
da temiz, her tllrlü kayı-dclaıı a 
de hisler uyandırnrn,;tı. Ru anl::ı 

lan vaka ve Fal.nıanııı kadmla 
betbahtlığı ve erkeklerin ktırıı- 1 

tık ve zulUmlerine aid ilfıvrler'' 

gözlerimde hiitün erkekleri dii 
şürtmü~ ve ynlmz annemi onlnr 
zulmüne, fenalık hicılerine kurb·· 
olmuı;ı hir lcahraman gihi bilyillt 
milştü . 

Baham, hnııem d!!fııC'cl iln ikten 
.~oııra heni teyzemin ynırnrn bırn -
karak çiftlikten uzaklaşmış \•c bir 
tiaha buııalarda görünınemi~ti 

Bana kar~ı ~fo,terdil'ri alfikM•ll.:_ 
hk \'e bu işittiğim IAkırclılıu· genç 
kalbimde, babıı.mın fena tabi.ath 
çirkin olduğu hi~sini uyandırmı~t· ı 
Ve ~"'atmanın. bi!Akis kendisinin v 
zcl bir erk~k olduı!u hnkkınCI: 
sözlerine rağmeıı bu fikr'ındeıı '. 
geçmomişt!m. 

Rütirn hunlar gözntıilııdc tu 
hmca, .bulıaııııı .... 11•11Li haberi ı· 
heni o kndar mi.i e~~Rfr etmiyec<>
ği tabii idi. Ru harehtimle hicı~İ7 
lik veya nankörH\k llP itham <lhı 
namazdım. 

T ,kiri okşarkPn. elmamı ısıı·ı 

yemek1 e de,·am ediyordum. Ad 
ta gökten düı;:('r ~ibi oda.va cıkıı 

bu akrabanın ınf'vcudiyeti de h<• 
Aakin bıra.kıyoı·du. Rıı xrlam. bab: 
mın akraba>ııydı. Zaten hu vaziyf't 
kemfüdııe kar'!ı bira:>; antipati \ 
biraz da itimatsızlık ile lıalmıan 
s~hep olmuştu. Tey.;ı;eme yfaptıyt 

rengi atmış, geniş pencerelerinin 
perva~larının anaları soğuk gel · 
mesin diye Wcanınıştır. İşte bu ru
tubetli, büyük odada. dışarıya çık
madan, annem!n teyzesi bütün ge

l' oturup duruyordu. Bununla be
raber kendisi sakat filan da de~il
di. Gllnler!ni ıburada, küçük bit' 
dolıapta sakladıtı r.omanlannı oku
mak ve bir şeye yaramıyan örgü
ler yapmakla ge~iriyordu. 

Teyzemin bana karşı !Azla 
bir sevgisi yoktu. Zaten ben de k:.en 
disfnin bu hi:18ine ayni şekilde mu
kıa.bole edioyrdum. Fatrnanın ıı.ıı

lalllklarına göre, teyzem anneme 
fazla muhabbet beslermiş. Her -
halde bu sbbepten, sevgi hlıılerlnl 
tüketmiş olmalı ki benimle konuş -
t ıığu zatman1ar oldukça alft.kas1z 
, 'iriinüyor ve akşamları uzattı

ğ'ım .alnıma dudaklarını hafifçe 
dokundurarak ancak uslu ol, ya.v 
rum .. demekle iktifa ediy<n ve bu 
debrişmiyen bir k'işc gibi Jıergfin 

ayni minval Uzere gidiyordu 
Bugün, oda.srna girdiğimde, sa

rımtırak :bey t. ~açlarıııın çerçeve
lediği solgun ve buruşuk yllzUnde 
bir heyecan ~serf gördrım. Yeni ta
nıdığım nkr< 'ı.8mız karşısında o -
tıırmırntu. bl'n.i görUnce ayağa kalk: 
tı. Teyzem : 

('nhicle, hak, va!\iıı Nail Be, 
t 11i 1le konu.;ımak i4i,\·or, derlf. 

Gözlerimi kalrtır·dı~ım zam~n 

µ..:uç adamın 11akin ve cidd~ bir tarz 
dn bana b:ı!rtt_ğ ıu gördUm. 

- Evet Cnhide, teyzenize yarı
nıak iste.liğim __.eyleri trnlatıvorum. 
~{ip hesiz ~ok eğlenceli \'C ZP.vkU, 
fakat hiraz flnlaca !IP-t'hRt hayatı

ıız;ı d.-ğl~tiritı daha ci<l<i1 bir şe -
Lcil ıle hıi.reket et:rueııi?.irı lüzumlu 
olduğuna Jccıniim. Bu ~e.bepten fl!lr
nliyele geçmemiz hb:ıın. Go~t.erece 
ğ'inlz hüsnüniyetle daha hP.r ,,ey d(i 
r.elebilir. <Duamı var) 

ye ve Mana aytnl~ tertip ettiler. l Dillerde destan olan genç Atina. BaJ: Dı.c J.Vezte Grıp Ronı(ltızma. 
lınuı efıwıevl maceram böyle bir T' YJ ' 1 

Merasimin erteai günü Makata 
ev eahiptertle ftd.&laşmadan evi ter. 

taet. ue neticelendi. K. ı - j Nevr•lfl, 1nnkllk ve butUn •Onlarıruzı derhal k ..... 
Srut - - lc•bında gtlnde ll kat• altnabHlr. • • 

tim. Diğer kelimelerin duruşundan 
ve tam kenarda bulunan ve yan O· 

kunan harflerden (Hamandlann re
isi) ,eklinde değil, bilakis Hama.od .. 
tarzında okunuuıın da.ha hakikat& 
uyacağını 7.annediyonım. 
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sonra yalnız bulumnağı tercih edi. 
yonım. 

Yarım &t.at sonra yanl4U'Dl& ... 
di. 

Oliver: 
- Allahım, ebı de çok fena kor

kuyorsunuz. Diye söylendi. 
Genç kadın yUzünü ekşıtti. 

TefrtkaNo. 21 Çeviren ı R. SAGAY 
Godaı·d, kılğıdı t~tkik ederek: 
- Nede kartşık mesele diye say. 

lendi. Eksile olan kelime veya kell
melerin beytin manasını değiştirece· 
ğinden emin misiniz? . 

- Hayvanları seven bir killlde 
için l apmış olduğunı iş çok üzücü 
bir şeydi. Zabıta henüz hiçbir aeye 
el uzatmamış. 

yan tqı bile sökmütlerdil'. 
Godard, öııOJıdeki vesi.kalan tet

kik ederek: 
- Bütün bwı.laı makul görünü· 

yor. Yaln.ıl bakıwz Mis Bartendol 
830 tarihinden yani ilk Magnue dan 
1392 ye yani rahip olan zata kadar 
be§ yUz altmış iki sene geçmiş ve bu 
müddet za.rfıııda canavar on yedi 
defa gözUkmUş. 1526 dan yani Var. 
lok dan zamanımıza kadar da dört 
yüz senede canavar yedi defa kendL 
sini göstermiş, canavardan kli.rtul
mak için tııısım olarak telakki etti· 
ğiniz şey bilindiği zaman bu mahluk 
çok daha fazla görUnınUş, ne içhı 
suali burada kendl.<Jini haklı gösteri. 
y_or değil mi! 

Genç kadana 

- Bu tılsımın canavara daha fa& 
la kurbanlar temin etiniş olması 
muhtemeldir diye itiraf etli. 

Luna, çenesini okşarken, bir (.'il 
ile dP fotoğrafını çevirdi. Düşünceli 
duran Oliverin, kendi.sine dikkatle 
baktığııu görünce bu fotoğrafı Y"· 
niden tetkik etti. 

- Şarkının ilk iki beyti, dedt. 
Çamlar, yıldızlar, soğuk, yağmur, 

hepsi anlaşılıyor. Fakat bundan son 
ra taş kırılmış, UçUncll beytin ba~
lo.nğıcı ortada yok. mevcut olmıyım 
kelimeler hangileri? 

Svanild cevab veı'dı: 

- (Reisi) kelimesi. 
- Demek ki beyit: (Haınandla 

rın reisi öllimünü bulacaktır.) diye 
olacak. Fakat ben bu fikirde deği. 

- Belli olmaz. Fakat şimdilik 
fazla ehemmiyeti yok. Altı harflik 
biı' kelimeyi derhal n:unl bulabiliriz. 
Diğer kısımların maııaHı vazıh. 

Genç kadm birdeubil'e awıtu. elle 
rile yUzUnti kapıyara l bir müddet 
sessiz durdu. sonra: 

Of, bunun üzerinde fazla israr 
etmek neye yarıyacak? artık çok 
yoruldum. Şimdilik bununla uğraş 
mak istemiyorum. Gitmeden evvel 
köpeğin cesedini görmeliyim. 

üç genç, Lunaya refakat için a 
yağa kalktı. 

- Hayır, teşckktir ederim. Met· 
redotel bent götilrilr, kederinW bey.. 
hude yere arttırmak lUzumsus ve 

Evet, komiserin, SkoUand 
yarda bir müfettiş göndermesini tel
grafla rica etmiş. 

- Bir şey göremiyecek. Köpe. 
ğin cesedi hiçbir izi taşımıyor. Kö~ 
ğin her hangı bir şeyi ısırmış olması 

mevzuubahis değil. Şimdi sizi bıra
kayım da evime gideyim. 

Svanild: 
- Fakat .... dlye mırıldandı. 

Luna: 
- Hiçbir neticeye varamadık, 

diyerek genç kızın sözlerini tanıanı
ladı. Eski lskandinav yazmının ma
nasını anlamadan e'1'-el bir şey ya_ 
paınam.. Zavallı Svanlld: 

(Devanu TVt 



ya ı z 
(Battarafı 1 inci u.nada) 

d «uran Bayan Marya Yuvanidis 
bir gün evind Jcra memurlarının 
ziyaretlerin ruz kalıyor. Me
murlar evin y.asmı c.zetmeğe 
ıeldiklerini söylOywlar. Bayan 
Mary ş şırıyor. ÇOnkil kendisinin 
.kimseye borcu yoktur ve lboreu ol
ınayıne d ev yamnııı haczedil
ıne Jn n m vzubahs olabilece, mı 

la aklına getirmiş değildir. 

cu 
• 
ı 

leceğini Jra'b verdi. Vakit ooyli 
gecikmişti, o g1ln bir ~ey yapamaz
dım. Ertesi gilnO İstaJ'l.bul tahsil 
müdUrlyeüne k~. Orad ~ -
n : 

- :Mademki tehıri fora rnn 
Jmışsmız, mUst rih olunuz. Kanu

nen AllIZa dokunulamaz dedi -
Jer. Aym z ma a e eyi tele -
f.onla M ere n ~u be ne bıldirdiler. 
M-eroan şube i d G l @ :y u

. i telefonla ıkaz etmi . Ben bu 
u mel J rl 

Znvıallı adın memurlar borc 
.oln1adığtnı öylf1yor, yasın d<r 
kunulmamasmı rlc ediyor. Ayni 

amanda mahkerney~ de murac t 
ederek teh ri icr kararı JıyOl' Ka 

muhtelif makamlardan geçer
en icra. memurları da gö~me -

~-0rlar. R kikatm mev>dana ~ıktı
a evin n Bayan M.ary8 rtık ritl 

rahnttır. Aherın borcu ıiçin ok di 
amnı .haciz.den urtard ı 

memnundur Ui.kin .k ğır.ı 
u vincı 1 zun Ur e o-r v 

memurlarının Jlk ziya.retioot'Ii 
tnam (l 8) g n onra, h m de en
&si vd bulunmadı~ı nd , icra 
ırn murJarı t~kr r g liy-orlar ve en 
dilerine kapı) ı ıac;:.au B yan M rl -
pf'n :kiraeıl rmın v çocukl rmı 
~ay.retten fn1taşı gibı a~ılmış goz-. Hal<kın •. m k~me kararına r ğ 
lerj önünde k dının e yt1!ımn, e- men , kır bu halt• elen oda~ 
tlrdfkJ ri bir :ı.raba..} 8 dol-durU.)'Ol'· .JP. 'e ıki çocuğu a h~iz_onhi hUzu~ 
Jar ve çekilfp gıdiyorJar. Akşam b- lii baktıktan soı içını ~ekti ve ı-

rf '.Bayıa.n :M ari yorgun argın evi· IAv etti : 
.ııe ıdlhı~CğU 'Enman odıı,.qını tarnb- Jl,ıkkımın kıayıbolnııyacagı-
kır bnlu or ve b ygınlıklar geçır. 11 eminim. Ancak b e.kasının bor-
iW• cu uğrunda çektigim .llıkıntı ve 

H-·ı.ıı .
00 

b. . -~ 1 ı- zab <la canıma tak d di ... 
n:n v 1 ı e ır Uıu· A~· iiiR!ı A!!ii ,,,_ • s z • * 

sn1a.ra1c ~tekleri tutuşan Bn. :Mar-
1 ~uvandis derhal bir istida ile 1 
mtkldciumumiliğe mörncaat edi • 
f or ve .b~ka fr kimsenin boroun
da:n dolayı kendiBini kunı tahta ü-

""'.zerinde. bmalmıı~ ol nlar<lan şik~
ret ediyor. \f knyı hnber lınoo 
diln bh arkadaR,ımızı Çukuı·cuma -
f gönderdik ve. bu hem güli.inç, 
hem bazm vakayı mahalltnde tnh
Jdk "e te1kik ettirdik. Arkada ımı-

1 • 

T! 

SPOR 
(B mfi .f fa44) 

A le ·zm 
Hcybeliada osunu Ra 

Maksud ko a dı B yoğlu Hal
. t la ı birinci old 

Senenin en zorlu krosu dOn 1 
Heybeliadad 6,000 metr il"erlnd 
yapıldı. Çoktandtr Ankamda a
pıl eak o1 n Türkıy-e kros lbirinem-
ğine hıız 1 makt olıın Rız a 
sut geçe ene f rekoru kır rak bf 
nncl oldu. Gala ~r lı İbrahim 

T< l 1m ltib ri~ Jo 
1 BP o~l ı H Jke,· 15 
2 mcı Hn.} d rpn a li est 26 
8 Unclı Denı2 11 e i 27 
ıf ü eti Ka ımpaşa SO 
il ın ·ı B ikta Jim. Kl 44 
6 ı Robeı t l{-Olej 56. 

Barutgiicü sahasınd 
D n, n ruıgü u ha mda Ra-

ru1g( c 1 Gal ta por Gen B ve bi 
ıinc' taJoml ı ara mda Uç maç 
yapıln tır. Genç wkımları nrn
çını O 2 Galata por. B lak1mlıarı 

m çını 1 2 Banıtgiicii birinci tu
kımlar maçu ı "Barutglicli O- 5 ka
Zl nmı tır. 

RADYO 
PAZARTESl-20/2/89 

12.30 Proğram: 12,35 'rork mU
zlği PL 13. Memleket saat ayan, 
nja;ıs ve meteoroloji haberleri. 18 .• 
10,!i Müzik (Cazbant- Çigan) Lan .. 
to~ Or tras>.. l8f30 Proğrnm, 18.35 

lW (Tilr. müdğt bırli korosu) 
19, Konuşma (Doktor saatı) 19,15 
Tüı·k mtlziği. Fasıl heyeti (Nihavent 
Faslı) Ta.hain Kara.k , Hakkı Del'
man, Ewef lt:adriJ Ha.san Gllr. Ham
di Tokay, Basri üfler, 20. Ajans.. 
mereoroloji haberleri, Ziraat bol'-

(fiyat) 20,15 (I'Ork mtlzfği 
(KlAsik program) 

Çalanl r: Vecihe &§at Erer, 
Fnhire Fersan, Refik Fersan, Ru. 
en Kam, Ce'\ det Koz.an Cevdet 
Çağla, K mal Niy zi SeyhWl Basri 
Ofler. 

Okuyanlar. Ank Radyosu 
küme okuyuculnn {Koro) 

ldare eden: M mrt Cemil. 
1 Kanuni Arif bey Sultaniye.. 

gfıh PE!frevi. 
2 H m mı zade 1 mail ded 

Snltaniye ah 1 inci be3te 
3 - Hamamı zade 1amaıl ded 

Sult yegah tkmC'i beste. 
4 - Hamami de 1Ema.ıl dede 

Yurük semai. 
7 l<anuni Arıf bey Sultaniye-

g~h saz ~l'maisi. 

Çünk"'ü ASPJRlN sene,er· 
denberi her türlu soğukali 

gmlıklanna ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

Csbat etmiştir. 

• 

S 1 İ tn tesirinden 

emin olmak için tütfen ~ marka· 

sene dikk~t diniz. 

Kemanı Rıza efendi ~ehnaz =-~==~=====================:: 
~rkı- ntel'amı ande1ip. 

9 - Şemsettin Ziya bey. şehnaz 
şarkı. Ey habı 'naza kanmayan. 

10 IU f-ielim Şı hna7: şarkı· 
bir nevch an. 
21, femleket saat ayaı ı 21. Konuş 
mn, 21,15, Esham, tahvilat, knmbi· 
yo nukut boı ::ısı (fıynt) 21.30 Mü. 
zik <Küçük orkestre- ~ef: Nt ip A.,
km) 

1 Bı .,.hım~. 'la car dan ı no.8 
2 M. nnfred- Karmensita- Se-

renad. 
3 
4 

lt111. 

Richat lz Kuçtik balet süiti. 
.Mo~zko\ skL tspauyol dans· 

ts Gretch nnioY- innı. 
6 Löhr. Büyük V Is. 

Walter- S re11ad. 
alvezzı- Eııdühis çi 

E TEC 
A. Ş. iDA RE MECLİSiNDEN: 

Turk Endü iri -.. e recim A. Ş. hissedarlnr h yeti um miyc 
9 m rt 1989 per emfbe güııu a t on birde An Ye.nışehirde 
Kn . nfil sokngmd kıh bu u i dairesinde uı· ti diyede topl 
n caktır. Şirket e. ns muknvelesi mueibi ce lAnlu\l yüz 

1 tik lıi"' edarlarrn, hnmil oldukları hl se enetıerini veya bum 
ınüf;bit 'e aiki içtima gününden bir haft evvel Ank ı: da ŞU. 
kl'.'t merkeı'n<le 1 , Ziııa.at Bankalarına 'e) a SUmer Banka tev.di 
den·k ı' · dt< ıulh e 'iRrnka ı alm hm ricn .olunur. 

RUZNA E 
«me. i muamelat -ı; c he ab tı b· kkında ı 

v ta diki. 



Bir tek tüp 
' Almanıza 

sizin de bu seticeyi 
kafi gelecektir ! 

Bugün İlk İş 
Olarak Bir 

Radyo/in 
Alıniz ve bitinciye ka

ı dar her yemekten son-

~IUf ISAaAH 

İyi bir mide, muntazam bfr ha· 

zım sıhhat ve neı(e demektir. 

Mide ve hazmınızı muntaza
man 

Mazon Meyva Tuzu 
almak•a düzeltilir. 

Mide ve barsaJı:ları boşa.Itır. 

Hazımsızlık ve ekşiliği giderir. 
Vücuda ferahlık verir. Alınma-

sı gayet latif tesiri tabii kolay 
zararsız ve kat'idir. 

Hazımsızlık, şişkinUk, bulantJ.. 
Gaz, Sancı, mide bozukluğu, 

barsak ataleti, ınkibaz, sarılık, 
snfra, karaciğer ve bütün mid& yalnız MAZON MEYV A TUZU 
ve barsak rahatsızlıklarında alınız. 

~kull~ımzbu mii~~-~-~~-------------~· kullanmız. Lez 
det sonunda dişlerini- KOLi NOS zeti ho~, dişle-
zin evvelkinden çok anrisepcUc [!::~\r!::::~ 
daha parlak, çok daha Dlf MACUNU dünyada mil-

yonlarca ze-
beyaz ve çok daha vat seve seve 

•• kuJ'anırlar. Tüpün muhteviyatı teksif edibniş olduğundan uzun müd-
gore dete ihtiyacınızı temin eder.13üylik tüpü40 küçük tüpü 22,5 ku•uştur temiz olduğunu 

ceksiniz. 
RADYOLiN'in bellibaşlı iki hususiyeti vardır : Fvveli dişler
deki kir tabakasını söker, yeme' , içki ve sigara dumanının 

Kiralık Kapalı Yüzme Havuzu 
ve Gazino husule getirdiği lekeleri çıkarır, eo~ra dişleri yıkar, 

pirlabr ve mikropları 0/0 100 öldürür. 

Sabah, ögle, ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLiN 1 

Dıll macununla dişlerinızi muntaz man fı. ç l :ıyı ıı:ı 
' ...,,.. • .• t 

~ . ' .. ., . . ; 

TUKI'.. KEMA!'tKEŞLERl 

Yazan: Süleyman Kdnı lrtem 
14Jsbak lstan buJ valisi 

Bizde y~niden canlanmağa baş-
11,yan Uksporunun dört buçuk asır
lık m1:1.zisini, tarihim gösteren bu 
mühim Vt' nafi eser ahiren birçok 
1'96İmler v~ vesikalarJa intişar etti. 

Fiyatı 80 kuruştur. 

v. ~ ,; . . 

UUMKUKL~KD~ l~LEK(ULAN 
MUESSESELERE 

Çaker YazaroQlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, Ziraat Bankası 

kar11ıaıntia Çanakçıhhan No. 34-35 
T eJefo,, : 35, 95 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından inşa ettir!lmiş olan ç.o

cuk sarayı caddesinde sus sinema binası altındaki kapalı yüzme 
havuzu gazino ve müştemilatı bl işten anlar talipler arasında açık 
arttırma suretiyle kiraya verilecektir. İhalesi 28 şubat 939 salı 
günü saat 15 de Çocu!c Esirgeme Kurumu Genel merkezinde ya
pılacaktır. Görmek ve şeraiti öğrenmek i.stiyenlerin kurum he
sap işleri direktörlüğüne müracaat etmeleri. (1013) 

lstanbul Terziler, Kumaşçılar ve hazır elbiseciler Cemiyetin-
den: · ~ 

Cemiyetimizin 1938 senesi mesaisi netayici ve he.'labatının tetkik 
ve idare heyetinin ibrası ile değiştirlmesi talimatname icabından o
lan idare heyetinin msfının yeniden seçilmesi ve 939 yılı çalışma tar
zı hakkında umumi heyet huzuriyle yıapıJaeak toplantı ve müzakere-

de cemiyete kayıtlı bilcümle esnafın sıhhi muayene cüzdanlariyle 
birlikte 23-2-939 perşembe günü saat 19 dırn 20 ye kadar Beyoğ
Iunda İstiklal Gad- Nuri Ziya sokağında C. H. Partisi binası salonun
da hazır bulunmaları ilan olunur. 

URUBU 
Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükem

mel bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyin çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, her zaman gençlik, 

di~lik verir, zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsiz-. 

Mği, fena düşilnceleri giderir. Vücud makinesina lazım olan büiün enerji ve kabiliyeti vererek insanı dai

ma azim, irade, neş'e sahfl>i e-der. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel g-ev

~ekliii ve cademi iktidarda şayanı hayret faideler temin eder. 

FOSFARSOLU; diğer bütün kuvet ilaçlarından ayıran ba~lıca hassa; devamlı bir ~urette kan, kuvvet, 

l~ha, yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal gösterme~idir. Tifo, grip, zatürrie, 

aıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir der-

man şurubudur. Sıhhat Vekfıletinin resmt müsaadesini haizdir. 

}IALK OPERETİ 

Bu akşam saat 9 da. 

büyük op~ret 

TARLA KUŞU 

Jlu pakıoda. Mahmut Y esannin 

AŞK BORSASI 

* CEMAL SAHiR 

1Cadak6y. Bakırköy, Y edikule, 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide; 11-Mart-939dadır. 

20 SUBA T 1939 

~--------------------------------------------------.2\ 

Vapurlann Haftalık Hareket Tarifesi 
20 Şubattan 27 Şubata kadar kalltacak vapurların isimleri, 

kalkış gün ve saatleri Ye kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına - Sah 12 de (Ankara), PerşembE! 12 de (Gü

neysu), Pazar 16 da (Karadeniz). Galata 
rıhtımından. 

Bartm hattına - Çarşamba 18 de (Antalya), Cumarte~ 18 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

bmit hattına - Salı 9,30 da. (Uğur), perşembe ve pazar 9,30 
, da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Hergün 9 da (Trak) npuru .sistemi vapurlar
dan biri, Cumartesi ayrıca 13,30 da (1\.fara
kaz). Tophane rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de G\fa 
rakaz) , ayrıca Qarşamba 20 de (Bur-,a) V t 

Cumartesi 20 de. (Antalya). Tophane rıhtı
mın.dan. 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmir aürat 
hattına 

Mersin hattına 

Telefonlar• 

- Salı 19 da. (Barlın), Cuma 19 da (Bursa) 
Tophane rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Bartın) . Tophane rıhtımından. 
- Çarşamlba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
- Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 

Salı 10 da (Anafarta) , Cuma 10 da (Dum
lupınar). Sirkeci rıhtımından. 

Merkez 

Acenteler 

4249~ 

42362 
22740 

Ve!11 --ue~ 

- Denizbank binası 
Karaköy köprübaşı 
Sirkeci Yolcu Salonu 

_ Ci~elerl 
• • 

1 

Muntazam posta seferleri yapan vapurlarımızla seyahat edecek 
yolculara bir ıkolaylık olmıak ve izdiham vukuuna mahal kalmama 
.izere bilet satış gişeleri arttırılmıştır. 20 şubat 1939 pazartesi günün
den itibaren faaliyete başlıyacak olan satış yer!Priyle buralardan satı
lacak biletlerin cins ve nevileri aşağıda yazılıdır: 

ı. - Karaköydeki ıacentalıkta: Bütün hatlaı için kamara biletleri. 
2. - Galata rıhtımında Deniz Ticaret binMına bitişik gişelerde: 

Bütün hatlar için güverte biletleri. 
3. - Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara havmsiyl< 

İmroz hattı postaları için kamara ve güverte biletleri. 
4. - Sirkeci yolcu salonundaki gişelerde: Mersin, Ayvalık, Bar 

tın haUarı i<;in kamara ve güverte biletleri. 
Fotoğraflı gidiş - dönüş ve halk biletleri almak istiyenlerin, va

purJann hareket günlerinden bir gün evvel müracaat etmeleri menfa 
atleri icabındandır. --

KORTiNC: 
s;z; AHENGLE SARAR. 

. OYALAR 

Betiktat ainemalarıncla 

Deniz Hastahanesi cilt Ye 
dhrevi hastalıklar mntehassısı 

Büyük lkramiye:S0.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

İYİ BiR HAZIM , 
RIZA 
KOŞKUN DOKTOR 

Fevzi Ahmet Onaran 
razarda.n maada her gün 3 

,len 1.onra haatalanm kabul 
eder. 

~res: Babıali Cağaloğlu yo. 

kuşu köşebaşı 43 Numara. 

Bu tertipten bir bllet alarak lfllrlk etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz da piyangonun mes'ud 
ve bahtlyarları arasına girmiş olursunuz ••• 

Rahat bir uyku temin eder 

Her yemekten sonra alınacak 2 - 3 tane 

PERTE 
KARBONAT KONPRİMESİ 
Her türlU hazım~ız~ığı ve mid~ ekşiliğini giderir. Pertev 

Kaı bor.at Koamrimcsini her eczanede arayı:n.z. 

BASIMEVI 
Vlliyet karşısı No. 21 

Kitab, Mecmua ve her türlü 
tabı işlerini en temiz, en 

güzel ve atı ehven şeraitle 

seri bir surette yapar. 


