
Son Havadisler 

~ 'l'elefon;;-=·==2==3===;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~:;;;;;~===========----
~ s1.ı §$~ a~ ~: 25ss N ıs A N 1939 P Az AR tLAN tŞLERt: Tel. 20335 

Yunan Başvekili demokrat ve totaliter 
__ bmerkezlerini ziyaret edecek 

Ç ü f t <® 'Bulgaristanın arazi taleplerine 
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lb ~ y r ~ lfifil Yunanistan itiraz ediyor 
b:O~uk haUasının ilk günü olan General Metaksas -----
ki~·Unde aynı zamanda Milli ha- beyanatında diyor ki: 

ıyet bayramımızı kutluluyoruz 
"Yunanistan böyle bir meselede 
bütün vasıtalarile kendini 

müdafaaya karar vermiştir ,, 
Atina, 23 - Son h!dlseler üze. yat arafından tehdit edilmi§ hisse

rine İngiliz - Fransız mU3terek ga. dip etmediğine ~air olan Alman 
rantisl ve mukabil İtalyan garan - suali hakkında baıvekil fu sözle. 
tisini temin eden general Metak- ri ilave eylemiıtir: 
sasın, Yunanistanın vaziyetini ''- Yunanistanm bu büyük 
daha ziyade tarsin maksadile ba- devlet tarafından hiçbir: zaman 
zı seyahatler yapacağı bildirilmek tehdit e:lilmemit oldu1'Jnu ve iki 
tcdir. memleket aramıdaki dostluk mü-

Ba§VCkil bu meyanda Berlln, Ro.. naıebetlcrinin böyle bir ihtimalin 
ma, Londra, Pari.s ve Vareovaya tehaddüaüne asll imkln vermiye
giderck siyast temaslarda bulun&· ceğine kani bulunduğumu cevap 
caktır. Söylendiğine göre, Vareo- olarak bildirmekte hiç bir J:orluk 
vada, Leh - Rumen anl~masma sckmcdim.,. 

--...... .. ~. benrı>r b~ .. Yunan anlaçmut; § eki1. Bul :ırista:un h udut 
uö ,yıt.pııaCöJC.ur. • Iarııı tadiline dair isteklerinden 

Mctaksas Havas aJansının mu- b h ..ı.J • ı h kk d d 
b

. . b 
1 

.
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. h ,_ a Sthlen tayıa ar a ın a a 
ha ırıne eyne mı el vazıyet a~ (D ~ - -d ) . . evamı 9 uncu t 
kın.da beyanat vermı§tır. 

Başvekil demiştir ki: 
"- Bir salaha ldoğru gitmekte 

olduğumuza dair ümidim çok bil· 
yüktür. Yunanistanın bu aaliba 
hizmet i!iin elinden geleni yaptıfc
nı zannediyorum. Nikbinim, zira, 
büyük zimamdarlardan hiç birinin 

Romanya 
petrollerinin 

cazibesi 
memteketıerini. bu~uk bir scrgü- Fransa, Berlinin plAnım 
zeştc atmak nıyetı ve arzusunda •. .., 
olmadığına kuvvetle kaniim... onlemege çahşıyor 

Yunanistanın kendisini Alman.. {Yazısı 5 incidt) 

\ ..... 
/ngillcrede iter şehirae yapılmakta o7mı 1ıa1k sıltttaklarınaon biri ..• 

Venedik konferansından 
nastl bit _karar. çıkacak 
ltalyan ve. Alman . matbu ah Yugos

lavyanın h~reketini ·alkış.layan 
makaleler neşrediyçrlar 

Venedik, 23 - Yugoslavya ha., mütekabil vaziyetlerin te bitine ) ar 
rlclye nazın Markoviç. ile İtalyan dım etlece'brini yazmaRtaöır. 
hariciye nazın Ciano arasında gö· 

rUamelere dUn baalanmt§tJr. tik 
mWakat iki saat silnnüııtUr. 

İki nazır bundan ~nra son sis-

Ama\ııtluk meSeleSi kar~ mda 
Yugoslıivyanın · iitihaz ettiği tarzı 

hareketten istayişle · bahc:eden bu 
gazete Yugoslavyayı. Almanya Ye 

~ -- ~ . •. ç tem bir motörle bir d~niz gezinti.si 

QOCuk"ÇiÇ~k·i~'~'i~""~~"'"ğ'ü'~~li , en ziyade f inde on beş g Ünde Y•:;~:~~m Roma <)çlol ile 
Venedik belediye reisi bu gezinti -

1 tal yanın miıhasarası gibi bo~ ve 
tehfıkeli bir teşebbüse . sürUklemek . 
istiyen Fransa ve Jngilterenin sar 

( l)('ı\·ann 4 liİıc\'de) 

ruh okş?yanıdır 340 muharebe oldu ye iştirak etmi~lerdir. Sa~t . 19.1?5 M td k 1 ' 
l
• • te Venediğe avdet etmişlerdir. eme e Ö y üıer s met I n ön Ü Markoviç Grand Hotele inmf.!Jtir. • 

>-- ır., .... :;;;;;;;;~;~.. Bu çarpışmalarda Japon zayıatının 22 r.!·::~:: ~:,~~~:= .. :~ ıs yan mı etmiş? 
C H p H t V · ı A. t bin kişiyi bulduğu bildiriliyor !~7;~::~~ç;;:a;:s. u~: ::::~ Almtan1 · ~j~nsı, Ld~~ . 

1 1 
Çunking 23 (A.A.) - Çekiai a. Puah~·İen şehirlerinin geri alınması betleri ile birleşmiş olan komııular . a ay 1 aye gaze e erının ver ıg ı 

k 
jansı bildiriyor: son on beş gün zarfında Kvantung arasında yapildığı .düştinUlecek o· haberi tekzib etti 

O 
1 t ı d Tsançeng şehrini istirdat eden vilayetinde! Çinilerin elde ettikleri tursa pek tabii olduğunu söylcmiıı- Varşova, 22 <:A.A.) - Polon. n gres 1 o p an 1 Çin kıtaatı Kantonkevton demiryo. iki parlak muvaffakiyeti teşkil et- tir. . ya matbuatı Memel arazisin:ic 

Lı f lu üzerindeki Şihtan istikametinde mektedir. Giomalc d'ltalia gazetesinde vukua gelen bir hadişe . esnasında 
rıa ayın anavatana ilhakı hususunda düşmanı takip ~tmek~edir. Çin ~ı- Çin ~tatistikler~r.e. göre Japonla - "Virginiozayda., Venedikte yapı • Litvanyalı beş köylünün öJdüğü. 

F taatının şehre gırmesıne tekaddurn rın 1 nısandan lo nısana kadar ya. lan İtalyan· Yugoslav görüşmeleri· nü bi!üirmektedir. 

ransa ile anlaştldıg""'ı bı.ldı.rı·ı,·yor erlrn Ü.~ :Ü~ zarfında Japonlar bin pılan 340 muhare~e verdikleri nin yeni itilaflar akdine müncer o. Köylliler arazilerini kontrol C• 

.A.ıılaky kadar olu bırakmışlardır. telefat yekfuıu 22 bıne yükselmiş.. lamıyacağını sadece ltalyan • Yu- den Alman komiserlerini~ geri a. 
arısının ah. 22 (A.A.) - Anadolu mıştır. Kongreye istiklfil marşiylc ÇinPler tarafırıdan Tsengçeng ve tir. goslav pakt!annm çerçevesi içinde (Deııamı 4 ünrüdeJ 
r: usu~i muhabiri bildiri- başlanmıştır. Bundan sonra Tekir- ---------~-,-.. -.,.,.-...,- s- · -c""', ........ --------------------------__;. _ _ _ 

C h "' da?! mebusu Rahmi Apak bir nutuk 
'
41

• •arı· · ~ 
e i Gund .. 1sı ~fa tay vilayet kon· söy!iyerek partinin Ha tayda vücu. 

~ir A uı sınemasında toplan. da getirdiği teşkilfüı anlatmış, par.-

lllerik ı tiye 28 bin üye yazıldığım, açılan 
~' a ının tetkikleri : 

A 1 
ocakların 25 e baliğ olduğunu bil-

. m a n Y a d a dinniş ve partimizin altı umdcsini 
·zah ederek Hataylıların kalblerilc 

Mılletin yüzde 75 şi 
A. nazili!· 

\Jeyhinde,, 
~!1.v!;cton, 22 (A.A.) - Al. 
l"'llcn ~ r:ıpt ğı bir seyahatten 

a olette, 2G bin Alman 

I Devamı 4 üncüde) 

\'e kafalarile partiye merbut dlduk. 
lannı bildirmiştir. 

~lüteakiben \ilayet idare heyeti 
eçimine geçilmiş ve idare heyet.İn" 

5uphi Bedir eczacı Mut, diş ta. 

bibi Salahaddin, Mehmet Tecirli, 
Abdullah, Bilgin, Satnih, Azmi, Be. 
kir Sıtkı, Kunt, Nuri Aydın itti· 
fakla seçilmişlerdir. 

(Devamı 4 üncüde)/! Vaziyetleki 'gergirılik ·aolaYffll't.JllnıJU6enin, mevcut 



Ruzveltin mesajı 
vaktinde ve f aydalıdir 



HA 8 ER - Akıam Poıtaal 

111:.. •• b J 1 ~ 09 ~ 'il 0Jl1.. 'tpşna e:,ı ptj ! ilH ibt@'@ @:'fim 
Sa!ıi1>1 ll!"' ~.o s TA s 1 

. ...ese" N~mvot Miuliri; Kı k d d 
iDARE . Rasını Us t t a 
"'t~~:.~~;~~r;.~~ a a vega o a o 
rl~a~E·~ı..~·~;L kiralanan evlerin dogv urdugv u 
1 a.,. t1ııı,. ""'ITLARI • 

~~~j:~j Evleri badana !~:e~ek=~!i~~f ~~kiralamalarda 
Ç - elektrik ve su saatl9rini ayırmak ve iki kat arasında yarı 0 cuklar · · 
cı:cE~tcnoE .. -~çın apartman şeklinde bir ayrıhk temin etmek şarl kıhnmahdır 

lep kit illi izzet Seu 'u·~u ile Scliı_ Apartıman modası. evlere iltifatı ma ihtilat \'e müna~ebet halinde- ı gul deği!dir. Bir apartımanda otu-
bır aıııarl h es arasında, mck k ak' . 
n k lllunaı.a ııkkınun ııçıfan kiiı;ük ck~iltmişti. Fakat apartıman fiyat- :tirler. ramama · \'cya müst ·ıl bır ev tu-
ta aşanın bınııdnn lıalı~etmiş 0 mü !arının yüksekliği ka~ısında, an- Bunun büyük mahzurlarından tamamak günah mıdır, bizim sıhhat 
llllıı ı Yürnes· · · ' - ı · h h · · h 'd ~ 'dıR t'ln t'ok h ının ırran haya_ cak bir müddet apartmıan zc\'kine bir kaçını da bu hal başına ge mış ayat Ye ra at ıçın mu taç o. ugu. 

A. tnıı 'Yltnı· ,3Yırlı ol:ıcnğını sun- rnrabilenler rcniden evlere üşüştü. bir okuyucumuz söylüyor: muz em:ıiyet bir mesele tl'~kil el 
~ nteı de "K_ıştırn. Sa<lrcttin Celal l "Böylece bir kat tuttuk. Eve gir. mez mi?,, 
<~lıl.; nıucıe~tlıııılarda hasltlik Ye n_ er. 
~ Cltı ., ., ndf bi Bu itibarla dikkat olunursa, C\'- :iikten sonra, anladık ki bizden ön 

•ıııa • '2.v.39,"
0 

1 r .rnzısınrl:ı 
tın 1ıtıı~. VA NCı mevzuu etraflıca !erden boş apartımanlardır . .Maha· ce burada bir veremli yatmış. Ev 
"e ;n b.ısıuıi· ' flkmcktep kitapla· za lstanbulda ekceriyeti evler teşkil badana dahi edılmemiş. E\·in damı 
dtıJc lknıeı.ıeb_ı~~~n şik:'lret ediyor ettiğine nazaran mcvzu•ıbahs edece· akar, pencereleri kırılmış \'e dökül-
... t'a karı :. ı~ıren hir insanın oL h 11~tt şı .. 'k ' gVı'mı'z mesele de hnmen hemen bil. müs bir halde, dı\·arlannda ta ta-
~l e lllak 1 ıı ·ırlcri enlıyacak ~ . sar •erf)·e~ ·a clerini takip edecek fi~ tün Istanbulun·bir derdi mahiyetin kurusu ezikleri dolu. Kepaze bir 
'l' ~~trini t'~~e ırelmesini istiyordu. ,de mütalea olunabilir. Filhal apar. halde. Mecbur idik. Fakat tahliye 
lıı~t~n Ceıaı haklı bulmuştum; Sad_ tnnanlarda bu kusurlara tesadiıf o- :?tmeğe de o nisbette mecbur olduk. 

ııııı Anıcı gib' b' . ı k 'k 
dıııı 0 Stızlerı te ... ·· ı l ır _ıerbıye~I- 'lunarnaz. Zaten evlerin taksimatı Başka bir eve gittik su ve e.e ·tn 

• .,ı etmesıne senn· r . · ·· o I 1 ak be ·a-Sacı haız bulunmamaları ve yanı apar- muşterek. az a y ar, n az ) 
llı.tli 

0
;1!ltin Celal Anıcı. "Ed lıt •. . tıman daireleri halinde ifrazına im. karım. ~fünazaadan duramadık, 

'Hı lllıl·a . e ı.ı). . 1 k . B' b k . •-ıeye k n, ufuk açrıııynn ınuhıw kan bulunmaması bu fena netıce e.. burayı da ter ·ettım. ır aş a e\e 
'l'e nnııı ' · - h b' bek~ 1 
11 lllıliıkt kı ''erıniyeıı, astı hhler~ re sebe!:ı olm,ıktadır. gittik, burada da sar oş ır · r a 
ıiı~'ndırrn 1 l Ynıeı.ıere karşı heyecan Birçok yerlerde evler ya oda oda kar-şılaştık, burayı da tahliyeye 
,dl.l'•n an, fıkri ,.e k il· 1 • 1 · · • · k \ 1 Ih l b"t · ·~ t ve l lik . a il Jcs e- ya kat kat kıra ya verılır. Bır ara· mecbur oldu·. c ası u çemın 
' 'Uz ı.:· scltmtyen ~ e\"an \"e b d ltıtı.r _1hıııları çocukl;ra ,. r ı lık, belediyenin oda oda kiraya ver·· kifayetsizliğinden dolayı . u _ev er. 

.~1ıt1; dbı1·or. Bu söıfer lı e '~hemkel. meği men'i diişündüğür.ü okumuş. :iı beni zamanından önce ıhtıyarlat 
ti uga ' u pe.. n 1 

• • G · · 'ki b ah • l ·1 m-ı~teıcrın n Çocuklar için çıkarılan tuk, ama, bır netıce çıkmadı. ene tı. Hıç kımsecı ·er u \ a ı e -ı.--
llli en he ' ro.rnanıarın, hikltyclerln büyük evler oda oda ve kat kat \'e 
•l'lir. t:~nın ruahkaırı olması de. kat içinde oda gibi şekillerle kira. 
~l°tbııırız· nıt bir kaide olarak soy- lalanmaktadır. Bunun tevlit ettiği d 1 k 
~de ile, ·d~~YÜklerin de Ze\'kle, is. neticelerden en mühimmi, evlere Tamir e i ece 
~l~ı kitııııı:: bularak okuyamıya,' ikim giriyor,kim çıkıyor, nereden ge 
:"' a lır; Oku l tocukl:ıra okutmak 1İ ·or nereden naklediyor, nereye yo il ar 
~ 1111 d ğ• rnanın, kitabın manza- ) ' w -

ıtıııııan e. ·~ıırrneı.: demektir. Çocuk gidiyor taranarını dü~ünmege ıu-, Beledı"yece pro1· e ve 
~aiı, antalnız okunııığı değil, ıınla. zum görülmemesi ve zaten beş a~tı 
\le il anıadığ b o 'ld"W' " o nın l 'f 1 hazırlandı r .. nıayıı> b ı, ıımediği ~elleri lira kira ıle verı ıgıne gore gıre {0ŞI name er 
a~~jtlüar klı llnıcği öğrenir. Nasıl çıkanın tar'dki ahvaline tabiatcn d 
l' rtr11ır11n 8.\rı ı ·· · ki · · Beledive, şehrin uzun yıllar an atın d &llltaü ıu:ru er 11.·ın ,,,, ___ .. ..:~ı-••. :.;,ı;,., ___ ,,_--=~,...,...=ı "" 
1 a bı' I er l'Olı!.a cucıu . . d . k 'd 1J1:U oaıuıuıııı: kıduu~ )'Qllarının 
tre tn r çocukla .. 1 k' lı " .. k: Bir ev ıçın e ,aynı ·on or \'eYcı so 
nı nhsııs ik ra, o e l u~ u k .1 l . esaslı bir şekilde tamiri ve mühim 
. ~llar .... 

1 
i ne'"i l oklur. Anla_ fa üzerinde başka lıa~ a aı e erın o. 

lııı c '" ş ... Al . b k' 1 bir kısmrnın yeniden yapılması 
td· e!Aı Ant l~.1P anlarlar. Sadret_ turması şeklınde olan u ıra ama, d' 

% el sozü . il"'.in kaymakamlık ve bele ıyc ıu-
"n r: ne şö)le dernm her şeyden evvel sıhhati umumıye :ı 
•\t beleri emrine muayyen tahsisat 

14ıiı ıat 2'uri 
1
• bakımından çok yanlış olmak icap 

Ct • \'aku ~ ·nllh Rıfkı, llcfik d vermiş ve derhal bu yolların in§a 
s l'\·ıınıes ~ l\adrı, Anatolc France, e er. . . ve tamirine başlanmıştı .. Bu sene 
ba~esn • J\iııling, Edgı.r l'oe hatta Bir odada çok sıhhatte bır aıle bu- • 

b eııre•· • • kıJ sonunda havaların güzel git-
' arr:aıa . ın eserlerınden alınan lunmasına mukabil diğer odaya \'e· 
ıar rı lht' . . . . lCıl mesi sayesinde bu yolların inşaat 
ı ı. ıını l\a eden okuma kıtap- rem \'esaıre gıbı hastalıkla ma ve tamı'rı· su"r'atlc ilerlemic ve 
i':lııcı a~ılnııııar - d h · ı · ·1 · · • .. ık.. d .. :\ ,. 

l'iıı \·e Üçüncrı dı ı;uç a 1 ı o ~al - bır aı enın gırmesı mun ·un ur.f ı_k- yolların ekserisi ikmal edilmiştir. 
ttı. • t'ocııı.ı erc~e ıııu _ıarrı.r e- ralarında bir kapıdan başka te rı · 

' • 1· 0 rtn senyclerıııc ıııe .. · Son kalan ve en uzun yollardan o-
l'a'tu. azdıkıarı "a k ı . - \'e tecerrüt vasıtası bulunmadıgı 1- lan Eyu··p - u..Jı'rnekapı büyük r• .. rJa d J vaıı \'e ıynıe sız .. .. ~;.ı 

tcc•htır olu kitaplara yüz uda mü_ çin bu hal hastalıkların te\'essuune caddesinin inşaatı da bitmek üze-
rıı Gert'ı 1'• • sebeb olmaktadır. 
rı11harrır~sıe biraz tuhnf: itinde öyle Bir ev sahibinin sırf fazla kar et-
l:tlnı taıca·er \·a: ki, hakili kırmclll·- mesi arzu \'e ihtirasilc e\·ini böyle
"ra. rı Ccr-,.'r etııklcri içı:ı, kcııdilcri
Ct ıı_ında z~~tes.' e Shııkcsı>eııre'in ce oda o:la \'eya kat kat kiraya \'er. 

l laı·in . 1 tedılmelerini Sedrcttin mesine rıza göstermemek icap eder. 
11·a •nte b' · 

01 Ca(lıır<J ır istihzası dh e karşı_ Bu hal, hiçbir zaman medeni bır 
ta dtı§ıınd ır.; fakat fikrin doğru milletin tahammül edemiyeceği bir 
l>lard:ı a şupheın yok. Çocugu, ki. 

Qahets· lıılnız kendi Lildiklcrinl 
ııı ~ 1tce • 
ta a değıı anııyabilcccklerini :ır:ı-
ı. llı;ı( 1 ' kltaııı:ı hulduklıırını ıın qd çın ., -

lt, olll rcl ctıııeğc alıştırma. 
~lııı 

tu~ ecnııt1· . 
~ ııtın ,. •sen lınsiti :ırnıııanııı, ço· 
• Uçllk ,, ~l·a karlın ı;e' i' esini ı>ck 
'lı .. ot" ' t<ı inmek iup 1nütemadl) en onıı ıloiL 
tQ k büyük sternenin irfnn hııyntııpıza 
b l:t iil·Ic fenalıkları olmııştur. llu-

vaziyet o!mak gere!,tir. 

redir. 
Belediye, bunlardan sonra en 

ziyade ıslah ve tamire muhtaç o
lan i!cinci grup yolları teıbit et. 
miş ve bunların in~aat ve tamiratr 
pro;e~erini hazırlamıştır. Bu yol
lar meyanında Beşiktaşta Köyiçi 
ve Ortabahçe caddelerinin parke 
döşenmesi, Beykozl:la Ekmekçiba. 
yırının açtırılması, Şebremininde 

Saraymeydam ve Ayrıkfırın so
kaklarının tamiri Kadıköyün.de 

Söğütlücseşme Kurbağalıderc 

yolunun tamiri de bulunmakta. 
dır. 

Ye filhakika bu okuyucumuzun 
~ikareti şimdiye kadar ehemmiyet 
Yerilmemiş mühim bir dert halinde. 
dir. 

Bir ev sahibi, fazla para kazan· 
mak için evini kat kat kiraya vere· 
bilir, ama, o katlan apartıman gibı 
biribirinden ayırmak şartile ve ya. 

ni son zamanlarda alelekser kat kat 
ve oda oda kiraya verilmek gibi bir 
şekle maruz kalan evler için bele. 

diyenin bir takım tedbirler ittihazı 
icap eder kanaatindeyiz. Bunlar 

şöylece tesbit olunabilir: 
1 - Her ev sahibi, yeni kiracı 

girmeden önce evi badana 
ve dezenfekte ettirmek mecburiye. 

tinde olmalıdır. Bunu kontrat a. 
raştırmalannda istemeli ve yapmı· 

yanları tecziye etmelidiri. 

Sayfiyelerdeki evlerde olduğu gi
bi. 

2 - Evini kat kat kiraya veren 
elektrik ve su saatlerini ayır-

mağa \'e iki kat arasındaki alakayı 
paravanla veya camekanla veya böl 

melerle ayırınağa mecbur edilmeli-
<lirler. 

Yan apartıman §eldi vermedikçe 

evini kat kat kiraya vereme.melidir

ler. 

3 - Oda oda kiraya vermek USU

iü sureti katiyedc menolunmak icap 
eder. 

Ancak böyle kiraya vereceklerin 
evleri belediyenin ve zabıtanın 

kontrolü altına \'azolunmak, gire. 
ceklerin çıkacakların ehemmiyetle 
.,.·aziyetleri üzerinde alakalanmak i. 
cap eder. 

Böyle ederin de ailelere, bekarla
ra verileceğine göre Taksimi lazım

gt.'iir. 
4 - • Sıhhati ihlal derecesinde ta. 

mire muhtaç olan evler kiralanma. 
malı ve tamir ettirilmeğe mecbur 
'nhnmalıdır. Herhalde ehemmiyet. 
le üzerinde durulup sakatlıkları ve 
a1rsaklıkları için icap eden tedbirle
rin mfü:tacele:ı alınması lazımge

len şehir i~lerinden biri ve belki en 
mühimmi bu ev derdidir. 
Bu me;:;ele içinde bir de keyfe kal· 

mış kiralar vardır. Bunlar içinde 
fırsattan btirade \'aziyeti karşı ııı. 
da bir ihtikar yapılamaması tedbir 
!eri ittihaz olunmak gerektir. 

3 

........................................................................................ ._ .... 

Mücrim çocuk~aı 
Yazan: m. DALKILIÇ 

O ,-.; el ört ~ :ıi1ıııuu iki çocuk, altı ~ a~ mcla bir çocugun ırzına t~
ca\ üı: ettikleıi iı:ln meslıud cilrümlcr mahkemesinde mah

kum oıılular. \'c bit. billyoıın ki cemiyetlerde ~·c eemiyetimizdc on 
tlliı·t ya::-ııııla kadınlar) on ild oıı iir; ynı;ında berb:ıtl cdllerek zührc

' i hastalıklar tcda\l e\lcıine clüşınü;:ı bahtsıı; ya\Tular rnrdır. 
Aı ,·cy:ı. çok ne oluı-ı.a o! un, ~ine biliyoruz ki ellerindeki izma

ritleri biiyük bir 'ccıl \ 'C lhtirru içinde dahn. henüz teşekkül halin_ 
ıle olan ciğerlerine çekert!k minimini yastan kc~·ır verici mnddelerc 
kar ... ı mc_) il 't inhimak duyan r;oculdar, im\ t;a ederek nrkada5ını 

yarıılıyaıı on ya;:.mda carihler, ve lıu ya. ta hırsızlar, Im~al•tıla.r , -c 
alelitlak mücrim r;ocuklar, t;iinahknr ~ t\\ rulnr 'ardır. 

Acaba bunlar raüeriıu tıııler midir'.' 
Körün ~öı. nzifcslnl ele yaptırdığı, topalın ayak kudretini lıl. 

le~e 'erui:;i uniyc..t, içinden bir nok :ınınm 'nzlfesini bile herhan
gi bir fızli:ıın rnzife i haline getirebilen flzlyolojik mih:mil.iyct, nl
lıa~·ct taıe te:;.ckkül halinde bulunan bir dlmnğm ruhi taazzu\ unu 
herhangi bir kalıba dökmenin mümk\in olduğu halilkatini kabul 
ettiren lıir hüdise olmak gerektir. 

Yani tabiatta mürrim tiıı a..,ıl dc~ildlr. 
Ktı.) ııcu :uuraıl Pıışnııın, clört ynşınılnkl yavruyu boğnzlarlten 

"şaki oğludur, o da öyle olacak,, gibi bir cehlin hükmünü bugilnkU 
cemi~·ctlcre yara5tıramııyız. 

i 

tn ... an uz' iyeti, tam:mıiylc tabiatın icablarm:ı göre mütemadi
yen ıstıfa ve istihaleler geçimıi~, kalıptan kalıba geçebilmls \'C he. 
le dimağ, daima talıiat ,·asatına mU\azl bir <'yy:ıliyct muhafaza et_ 
mi;;; bulunuyor. 

Yani, çocuğu mücrim etmemek elimizdedir. Ç-0euğun taklide ~ 
olan 7.afı ta.mamiyle inslya!.i buhınmaktadır. O halde cn·eliı. onu, ! 
kenclisinc mrçhul zevlder 'erecek gibi telıildd cttif,'1 taklidlcrden ! 
önlemek liızımı;elir. 

l\lücrimlerin bile ıslah edildiklerini bir ilmi mi:tearifc gibi ka
bul mecburiyetindo bulundu,'Umuz buı;iinlin ileri ilmi iı;inde bir 
yauuyu mücrim tiı, telakld ederek bir kenora atıvermek \'e bir 
giin kanunun pençP.Sine Yerip onu ya bir ha taneye ' '<'Ya bir hnpls
hane~·c nya tımnrhanC'ye gönilermeğe sebeb olmııl• bir cinayet 
olur. 

Ben çocuklarda mücrim f;ip kabul etmem. Onu mücrim eden ce
miyettir, ihmaldir, dil<katslzllktir, sefknt izllldir, ıstırabtır, ihtiyaç_ 
tır, tnkliıldir, alakasızlıktır, müeyyedcslzllktir. 

Demi~lik ki, çocuk mcs<'lcsi bir de' let da,·asıdır. Gerek nim 
re mi \'e fakat umumi mcnafie fıiidim tcsC'kküllerin \'e gerekse za .. 
bıta ahlak şubelerinin 'c sıhhat hlarcsinln, bcleıll~ e çoruk bakIID 

1 yurdlarının, aceze tesckküllcrlnln, yoksul ya\·rulara ait resmi, nlın 
! resmi teşekküllerin biitiin memlck<'tl muhit bir arama ,.e ~tır. 
j nıa, bir takip scbekesl olmak gl'rektlr. 
i Bunların adları ne olur.:.ıı olsun oıilnhnsıran vazlfclerl, •uça 
İ müsteit olanları :ıramak, bulmak, çorukları nhlaksıılıklan takliddcn 

. : . . . . . . . . 

korumak, sokal•lar:ı dii .. müş çocukları tam bir hassasiyet. 'e alaka 
ile takip etmek Ye bunları ilgili ti' ekküllcrln lılınayesl attm:ı alma· 
ğa çalışmak \C hatta rcbrctmck oln<'.alctır • 

Ci;ara iı;en çocuk, lmmar oynıy:m çocuk, çakı taşıyan çocuk, 
ka\'ga eden çocuk, boyanan çocuk, mektepten kaçan çocuk, melde. 
be gönderilnıi~ en çoru!•, dilenen çocuk, hasta ı;ocuk, suç yapan ço. 
cuk, ... uç yaıımıığa hazırlanan çocuk bu takip §ebekcsinin eline geçe
rek hlr an önre cemiyetin terbiye \ e i lüh Jru,·veti altına solmlma
lıdır. 

Çocukların tatmin edilıniyen arzulannclan istifadeye kalkan 
ahliıksızlara rn ahlaksızhlilara k:ı.rsı en ağır cezai mUeyycdeler 
\'n1.etmck 'e merhamet iı olmak icab eder. 

E\ litlık, hi1.mefçl ye ~nlre ~ibi a5:ığı hizmetlerde 18 yn..5mdan 
önrcld yaşta bulunan ı;ocuklann lmllanılması ı:lddctıc men \'O taWp 
olunur. 

Barlara, balolara, balm:lar:ı, içki yerlerin<' Ye hatta bazı ~art. 
!ar dahilinde ti~·atrolnra, ~inrmnlara fena örnekler edinmemesi, tak
Ild gibi ni .. iya!.i zarı üzerinde nıiic ir olmaması için çocukları gön. 
dennck, bırakır.ak ~lddctle mcnedllmclidir. 

\'e :rnni rocu'c me~elesinl her ~eyin üstUnıle, halkm, baba Ye 

anaların, muallim 'e ın<'ktcblerin Ye lıütün buna müteallik te:;ek
küllerin, '<' hu lı;lerle a1:1kah resmi t eldcüllcrin müşterek bir mc
sel<'sl, bir ıl:ı\'a,.,ı lı:ıllne getirmek en mübarek hcılef ve en müspet 
Ye \'erimli kazanç olur. 

. 

__:::::·················································· .... ······· ........ -......... _ ... _,_, ... __ 
Samsun sergisi 1 

Samsunda be~inci yerli mallar 
sergisi 19 mayısta açılacak ve 7 
hazirana kadar de\·am edecektir. 

Sam:;undan şehrimizdeki al!lka. 
iarlara broşürler gönderilmiş ve 

Süt derdi 
Bir sirk et . 

teklif 
kurulması 

ediliy(}r 
Istanbul süt işlerini tetkik edecek a'ılııı r rornanlar, o) le hikıiyelcr 

l>eıın a~hct hulu~or ki insana bir 
tıt. e Re!' 
} •~ın 1l'or; hnzı gen~· ü~tndla_ 

"Ilı eserleri Ynnında hundan 

:"-fuhtelif ailelerin ve hatta icabında 
aile bulunan odaların yanında ah
\'ali içtimaiyeleri malum olmıyan 
bekarların berabere~ ya,amağa mec 
bur edildikleri bu vaziyetin ahHi.ki. 
içtimai, sıhhi zararları rnyılmakla 
bitmiyecek kadar çoktur. Biri te· 
miz biri kirli. biri ahlaklı biri miic· 
rim. biri namuslu biri günahkar, 
biri hasta biri sağlam olabilir. Bi
rinin genç kızı birinin genç oğlu o 
labilir \'e bütün bunlar ev ~ahibinin 
sırf bir bazirgAnhk zihniyeti ile ha. 
zırladığı en mti.::ait şart içinde dai· 

Şimcliyc kadar yolları en ziyade 
bakımsız kalan Eyüp kazasının 
hemen bütün yolları tamir e:iil -

miştir. 

~· ;ehrimiz t~cc~r _ve sanayic.ilerinin 

u·nı ,. A" k'msesı'z ,.a,·ru. de bu c:ergıye ıştırak etmelerı temen 

olan Zi:aat \'el"aleti sütçülük müte· 
ha sısı Lihtenbergle siilçülük şube.. 

si müdürü \'e diğer alfıkadar zevat· 
tan mürekkep tıeyet, tetkikatma de.. 
vam etmektedir. 

ıı 1 Len ' 
L J ~U~uın e e, 'el ber;cııcınedığiıııiz, 
~ ">111c lı uz: ronıanların her sayfası 

l '"kın nır ukti.sclim'in, büyük Jıir 
ı~· . ıahst ı . 1 . 
'l'ıtıı~e 1 u gılıl gozuku) or. ~tl-

h~11 iuı·e ı . . . -ar • "arıın ı>e\ ıycsınc gorc 
~ı~ı 'erııı ·k · l!tiın c ıllılıa~ilc çıkan rııaga_ 
llıuh lZlle11 b .. 
1. le\·j) ırı, son zaınanl:ırda 

Belediye yeni bütçede yollar İn
şa ve tamiri işine daha geniş tah

sisat koymakta.dır. 

Mübarek Kudum 

oı erce .ı.nasum, ı J • ed'l . . 
!arın sığındığı Çocuk Esirgeme Ku- nı ı mı~tır. 
rumudur. Yılda ~ir l!ra verip siz de ı Samsu~ yerli mallar sergisi iki 
üye olunuz. (Ç. E. h .. ) senede bır kurulmaktadır. 

"Hazır ol cenge rğcr ister isen sulbü 
aalih!,, 

• ... • ı"r. tane ~tını ııck nğır Lıulduğu icin 
~lılncın e tlalıa lı.ırıflni ~·ıkurm:ık 

~ lı~uııku 1 ılııyıııuş. Bu .,iuişle lıiziııı 

ı\oııra ~,, fıkr,ıl:ınıııız, , ı rnıi "ene 

N AD1R Xnıli Cumhuriyette "Kütle n 
tehlikr.l' nıllı bir ~·azı yazmı~) bir 

yeı inde ıli~·or ki: 
Aman aıizlm, bütün mllletleri böyle 

bir fın.ata ka\ uı;turmamnk içi~ A uuııayı 
Serseri mayin 

Alman mütclla ~ısı refakatindeki 
zevatla birlikte şehir haricindeki a. 
hıı !ara giderek oradaki vaziyeti gör· 
miis, toptancı ve perakendeci sütçü 
esnaf ılc konuşmuştur. 

. Heyet. ikti-xıdi i<:ti~are heyetile ay 
ni mevzu üzerinde umumi bir top. 
lantı yapmı~tır. Bir mJddettenberi 
bu işi tetkik etmekte olan i5tişare 

heyeti, süt işlerine ait raporunu he· 

nüz makam \·ermemiş olma'da be. 
raber bazı noktalar üzerinde dur4 

muştur. Anlaşıldığına göre, süt i~i· 
nin münferit bir halde bırakılma. 

C' 

c ' "ıslr • d Cek ... il 111 Cl'nıua ~ :1Zııarı od dedi. 
d <ır llıant hale cllıııizdcıı ı;cldiği ka
t •r. llurı 01nıeı:ıu çıılışııır.ınız lazıııı_ 
etljl\ Ce~1.? lı:in Yü_~ilı:un ,.e Sad-

l Aırı.ı.: . ıtl Antcl'in hu hasillik ,.e 
ı• -neı.cı · 

1 ·lı:t lll(j c~ıne d.ıir ,azclıklorınıı 
tıııc~in nc,·,·erll"rimizin aHıku gÖ!I. 

11'4ır, l ne kadar lcıner.ni etsek ;)'C· 

Nurullah ATAÇ 
(\ 

c;, .. ':L~ 
• cıJ .. { çiç-.ı . • 

e l'\ıh ok '" ~. ııı en güzeli, en zi. 
~ranıdır. , 

l smrt ltıôniı 

"flcn, ı-.on seıH'leriıı ı;lya..o.;İ buhranları 

kar~ısıncll\ h:l7.ı yab:ıncı memleketler aha-
U..iniıı ruhi hallerini yakından J;Örmek fır· 

"atını bulmuştum. Ren mıntaka..o;ı Alınan

lar tarafıncl:ın işhal cclilılib-i zaman İS\ iç. 
rcdeydim. Dolfus ölclUrüldiiktrıı "Onra, L 
tal~ anların .\' usturya hududuna aıııker 

yığdıkla .. , sıradıı. \'lyanada bulunuyorl]um. 
ilahe!) harbi başlarl•en }'ransadan getlyor
ılum.,, 

(;en'= b:ı')mu~ıarrlre tabanlanna bnlc
ma.o;ını hl\'ı;i~·e ı•Jerlın. Un kadar tesadüf
ler bir araya gelemlye<>ei",>ine göre müşarü. 
nlleyhln tabanında bir haıııııa ohtt\ gflttk. 

ınül;arck kudumundan hiç olmazsa be~ on 
ı.ene mahrum edh er. 

• • .. 

Doğru değilmi? 

M usou:xı diyor ki: 
"Bizim slyasetimlr. sulh prcnıılpln· 

ılen mülhemılir.,, 

:Xeteldm llabe'll!!fanda ,·e Arııa' utluk· 
ta pt•k ila sulh tt'e14!1Üs edh erdi. 

Şairin dedllt doiru değil mi! 

K ARADt~l\'İZDt~ bcıı.ı Trabzon 'o 
Yora.o; burnu arasında bir sersc.ri 

mayin ı;örülmü;, \'e imhasına bir müfreze 
gönderilmi,. ı·akat dün Gerçe ile Cide ara-
ı.ınıla bir tane daha görülmüş. 

Karadcnizdc bu se erilik pek aldı yiL 
rliılii. mr ~·erde bir serseriler yatağı olacak 
galiba. 

Yoksa böyle adım başında ,.e sık sık 
tarihlenle bu kaılar tehlikeli sersr..rillk ııek 
giizo ho' ~\iriinnıiiyor • 

Mı•retler iizüm değil ki birihirlne bl\• 

karak kararsın diyelim! 
Mim 

sının doğru \>lamıracağının, bu i· 
şin bir şirket \'e yahut herhangi bir 
cemiyet ve tış~k~ül m arifetile &q.. 

kilatlandırmanm faydal1 o!nca~ 

mütaleasmda bulunulmuJtur. 
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·nalar 
ekte enedil< konferansr Yunan Başve ilinin müddetini 

w(ardı çur •• •• ? m • 
Hususi muhasebe tarafmdan yaptırılan bazı mektep 

binaları inşaatında hile yapıldığı ihbar olundu 
Belediyede, Muhiddin Ustün-ı bir fiyatla verildiği iddia edilmek

C!ağın riyasete geçi§inden itiba - tedir. Muhasebe muamelatını tet.: 
J"Cn cereyan eden muamelatı teftiş kik eden müfetişlerden birisi mün' 
ıçın gör.derilıniş olan heyete hasıran bu işle meşgul olmakta· 
millkiye müfttişlerinden Saim k:le dır. 

iltihak etmiştir. Muhiddin üstün. Mülkiye müfettişlerinin tahki. 
cağ 13 sene belediye riyasetinde kine başladıkları meselelerden bi
kalmrş bulunduğu için tetkikler ri de rnuhasebei husus.iye tarafın. 
hayli uzun sürecektir.. dan ilk mektepler için yaptırılan 

Bu yüzden müfettişler iki gru. binalar.dır. Bir ihbara gore son 
ba ayrılmak mecburiyetinde kal- senelerde ilk r.ıektep binalannda 
nuşlardır. Şimdilik bunlar.dan büyük b'r }ob·uzluk yapılnuş ve 
Hıfzı muamelat; Hikmet, Abidin, inşaatta fena ve ucuz malzeme 
İhsan ve Cavidde hesap işlerini kullanıldığı için mukavemetsiz 
~etkik etmektedirler. işlerin dört binalar mey<dana gelmiştir. Hatta 
ay sonra nihayete ereceği tahmin Moda taraflarında bu binalardan 
~diliyor, birisi teslim tarihinden altı ay son 

Son tctldklerde ortaya üzerinde ra çatlamış ve tehlikeli bir vazi· 
~urulmas1 icap eden yeni iki mc. yet göstermiştir. Topkapıda bu 
ıelc daha ~ıkrruştır. binalardan birinin tamamen tahli· 

Bunlar.dan biri vaktiyle bele. yesi icabctmiştir. 
öiyc levazım müdürlüğü vasıtasi- Bu mesele etrafında tahkikat 
Je temizJik amelesi için yaptırılan yapılırken evvelki gün maarif mi
elbise ile çizme işidir. Bu müba. marı Şemseddin de mülkiye mü -
yaa işinin gayri kanuni bir şekiL fettişleri tarafından 1.'.iavet edile -
tle, o vakitki levazım müdürünün rek malumatına müracaat edilmi!!
akrabalarından bir zata, yüksek tir. 

Ba~tarah 1 incide 
!ettikleri gayretlerin bo~a gittiğini 

kaydeyleme!dedir . 
Giornale d'ltalia, Yugoslavyanın 

mihvere ve ltalya tarafından ileri 
atılan Yugoslov·ı 1acar paktı fikri. 
ne karşı tarzı hareketini deği§tirmi. 
yeceğini yazmakta ve Budapeştede 
müsait bir şekilde karşılanan bu 
fikrin tahakkuk edeceğini ,.e ma. 
yı ,ta lıu paktın imza edileceğinden 
§Üphe edilmt:!diğini ila\'e etmekte· 
dir. 

Belgrad, 22 (A.A.) - Alman a. 
jansı yazıyor: 

Bugün Yugoslavya ve ltal>·a ha· 
riciyc nazırları arasmda yapılacak 

mülakat hakkında Belgradm Sala. 
hiyettar mahafilinde beyan olundu. 
ğuna göre, Yugoslavyanın mihver 
devletlerinin taarruzundan endi~ 
ettiğine dair çıkan haberler kati
yen asılsızdır. 

Geçen son dôrt sene içinde, naip 
prer1; Pol Yugoslavyayı her türlü 
l:avgalann dı~mda tutacak \·e kom. 
ı;u mc-m!ekctlerle bir sulh ve ekono· 
mi ır.ünasebetleri idam~sini müm. 
;,üa kılacal~ bir siyaseti müdafaa et. 
miştir. 

Diğ~r tara[tan Yugoslavya ~im· 

di dnhili Hırvat mesele3inin halli 
:ıe mernuldür.Bazı devletlerin mün 
hasJran Yugoslavyayı alakadar c· 
den bir meseleyi kendi hodbin men-

t e b a Y :aatleri uğrunda istismar etmek t~ 
1ebbüsleri teessürle müşahede edıl· 

k kiltilphıı.nesinin 4 üncU acı. .nekteclir. Bunlar Yugoslavyaya BugUn, Ankarada. ilk BUyük Mil
let Meclisinin toplandığı ve milli 
hfildıniyetlmizi dilnynya. duyurduğu 
gUnUn yıldönümüdUr. 

çocu - ıd 1 • 'l ""dh ıış yıldönUmU kutlanacak, J~inö- eı:n~K.rası prcns.ıp ennı .a. a _m~. 
nü Hnlkcvinde kurulan çocuk re- rnıfaınyctle tatbık edcbılcceJ. bır 

temerküz kabinej te~lini tavsiye 

Türk tarihinde, döntim noktası 

iteşkll eden bugü.n, ayni zamanda 
~cuk bajTnnııdır. Bu iki hadise a
:tn.smd:ıld büyük münnsebeti aynen 
'.tebarüz ettirmek zaittir. 

• • • 
Bu mtlnnsebeUe bugfuı lstnnbu -

flln muhtelif semtlerinde toplantı. 
Jar yapılmı!,itır. Sabahleyin sant 10 
d:ı, 10, 11, 12, 13, 29, 4.5 ve 47 inci 
ilk mektep ve bir kısım husu.si nıclt 
tep ta13bclcri Beyoğlu 29 uncu ilk 
mektep te muallimlerinin nezareti 
altında toplanmışlar ve saat 10,45 
Cie Tnkslıne giderek fi.bidenin etra
fında vaziyet almışlardır. 

Burndn1d merasime i~tirak et
mek Uzerc, Beyoğlu knymnknmı, 

parti ve hnlkevi, Çocuk Esirgeme, 
ilk me!:tep çocuklarına yardım ve 
Kml:ıy kurumları reisleıi, Beyoğ -
lu emniyet funiri, Taksim nahiye 
ınüdüril de hazır bulunuyorlardı. 

Saat 11 de çalınan boru ile me
rasime b~lnnmıli! \'e bahriye bando 
ııunun idaresinde talebe ve halkın 
~tirakilc istlklnl marşı söylenmiş, 
bayrak çekilmiştir. Abideye bele. 
diye, Pnrti ve diğer ilkokul çocuk
larile aliı.kadar tcli!ekküller tnrıı.fm
aan çelenkler konulmuştur. 

Bundan sonra Beyoğlu Hnlkevi 
:reisi tarafından milli h8.kimiyet, 
Çocuk Eslrgcfuc kY..rUmu re.isi tarn-

sim sergisi açılacaktır. Gece, Şişli 

Hnlkevi tarafından dağcılık klübiln 
de bir çocuk b:ılosıı ve bütUn halk_ 
evlerinde temsiller verilecektir. 

Ankara da 
Ankara, 23 (Hususi) - Milli hıl-

kimiyet \'e çocuk b:ı.yıaıru münase-,, 
betile bugün Ankaradn büylik me-
rnsim yapılmr;ıtır. 

Tören ınus meydanında. ba§la· 
m.ış, istiklıil ve çocuk mar§lan söy. 
lendikten sonra, abideye çelenk 
konmUD vo bir cecit resmi yıı.pıl

:nrştır. 

Öğleden sonra ilkokul talebele
rfaden seçilen bir heyet biiyUkleri· 
nıW ziynrct edeccklcrcllr. 

Bir hafta silrccuk olan bayramın 
çocuklar için en isllfadeli \'C eğlen 

celi §Ckildc geçmesi için bütan tcd· 
birler alınmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu
nun çocuklara hitabı 
Ankara, 221 (A.A.) - Hakimi. 

yeti Milliye ve 23 Nisan Çocuk bay 
ra.mı mUnnsebetile Çocuk Esirgeme 
Kurumu genel merkezi biltün Türk 
çocuklarına 8.§ağ'ıdakl hitabede bu
lunmaktadır: 

"Mukaddes Türk yurdunun me
sut Türk ~uklarma: 

Tilrkiyc Ç-0cuk Esirgeme Kuru
mu senel merkezi, yurdun bahti
yar çocuklarının bu şerefli ve mc.. 
sut gUnünU kutlar, bUtün Türk 

fmdan da çocuk bayramı hakkında }'avrulannın §anlı \"e yUce Türk U· 

nutukln.r söylenmiş, 12 inci ilkokul lusuna layık büyilk tilkülU, gUr
cfan bir talebe duygularını anlat· büz ve faziletli olmasını diler.,, 
Jnıştır. 

Şişlide 
Şişli Hnlkevlnln önfinde sant 11 

Cle clvnr ilkmektcp ta.lcbclcrile halk 
toplanmı~ ve istik131 m,nr§ı söylen. 
dııctcn Eonra halkevi reisi tara!ın
dnn bir hitabe irat edilmi~. talebe
ler tarafından şiirler okunmuştur. 

Bu merasimi miltenkip Beyoğlu 
ve Şi.~ll Hnlkcvlcri tarafından yap
tırılan elbiseler çocuklara dağrtıl· 

~tır. 

Aynca Beyoğlu Halk.evi köycülUk 
aubcsinden bir heyet IGlyos köyü_ 
ne giderek köy!Ulerlc bayramı: tc
sit cdctektir. Heyet, köy çocukla
rına d!\f::'1tmak Uzere giyecek, yiye
cek ve ilaç götllrmUştür. 

BeyazıUa 
Bu s:ıb:ıh snnt onda Beyazıtta da 

bUl'Ük 'bir toplnntr yapılmış, is~k
lfıl ve çocuk marşları söylenerek 
hitabeler iro.t edilmi§ ''e meraslınin 
bu kısmı trunnmlandıktan sonra, 
Eminö:ıü Halkrvi temsil şubesi ta.. 
rafından (İstiklal) piyesi temsil o-

emelde l<öylüler 
isyanını etıniş? 

f Baştarafı 1 incide) 
lınmasın ıtalep etmek üzere Po
lınmas.ını talep etmek üzere Po
polisi tarafından tevl:if edilmişler. 
dir. 

Civardaki köylülerin, mcv'lmna. 
rın serbest bırakılmasını istemele. 
ri üzerine polis nümayişçilere da
ğılmak emrini vermi§tir. Köylü. 
ler, !dağılmak istemedikleri için 
polis bunların üzerine ateş aça
rak içlerinden S ini öldürmüş ve 
bir kaç tanesini de yaralaai:ştır. 
Diğerleri yakalanar:ı·• bir tecrid 
kampına sevkec1i1::.lişt~r. 

Almanyanm tekzi Jİ 
Bertin, 23 (A.A.) - Alman 

istihbarat bürosu Memel arazisin. 
de köylülerin isyan ettiğini ve bir 
kaç kişinin askerler tarafından 

öLdürüldüğne ve yaralandığına 

dair !dolaşan şayıalan tekzip et
mektedir. 

Büro, bütiin memlekette süku. 
ve bayram J utlanmıştrr. net hüküm &ürdüğünü bildirmek • 

Öğleden sonra Divanyolundaki tedir. 

~diyorlar. 

Sal<Uı:yettar mahafilde, Almany~ 
\'C Italyanm müttehit bir Yugoslav 
ya me\·cudiyetinde auuni der,cede 
:ılakadar oldukları kaydedilmekte· 

dir. 

C. H: P. Hatay 
Vilayet kongresi 

Ba~tarafı 1 incide 
Büyük kurultaya Abdurrahman 

.'.Vlursaloğlu, Ali Schlimo, Dr. lb· 
rahim lnat ve Cev2t Obalının mü. 
messil olarak iştirakleri kararlaş.. 

~ın!m1~tır. 
Seçimden sonra partimizin değiş. 

mez genel başkanı :,1illi Şef İnönü' 
ye, Ba5ve1dl Hefik Saydama ve par 
ti genel sekreterine birer telgraf 
çekilmesine karar verilmi~tir. 

Kongrede f evka15.dc murahhası· 

mız, a~cri mümzssillimiz ve askeri 
<!rkfin, konsolosl:ınmız, vekiller, me
buslar, müsteşarlar, zabita erkanı, 
gazeteciler ve daha bir çok davet. 
liler hazır bulunmuştur. 

Hatayın iadesi 
Bu~ünkü "Cumhuriyet,, gazete. 

:.inde okuduk: 
Londra rad}•osu dün gece şu ha. 

!:>eri neşretmi~tir: 
Paristen alınan malfunata naza· 

ran, Hatayın Türkiyeye iadesi hak· 
:,ında Türkiye ile Fransa arasında 
tam bir anlaşm:ı hasıl olmuştur. 
Fransa, 1 la tayın Türkiyeyc iadesi. 
ne muvafakat ettiği cihetle, devir 
ve teslim muamele5ine yakında baş.. 
lanacaldır. 

n1eri ahnın 
i leri 

Baştarafı 1 incidı 
muhacir çocuğunun Amerikaya a
lınmasını tetkik eden komisyon -
da yaptığı beyanatta Alman mil
letinin yüzde yetmiş beşinin Hit
ıer rejimi aleyhin:le olcluğunu söy 
lemıstir. 

Kaçan askerler 
Varşova, 22 (A.A.) - Kurjer 

Varsavı;ki yazıyor: 

üniformalı iki Alman neferi 
dün katarak Polonya hududunu 
geçmişlerdir. Alman gümrük me
murları ateş açarak bunlardan bL 
rini öldürmüş, diğerini de ağır su
rette yaralamı~tır. Yaralanan ne. 
fer Leh topraklarına yetişmeğc 

muvaffak olmuştur. 

beyanatı 
Baştarajı 1 incidf seneye 

şu sözleri söylemiştir: 

"- Bizim hesabımıza bu şayia- Ln Haye, 22 (A.A.) - Holnnd:ı- :-ıı:mak istememektedir. Bu ~~ 
ların tamame"n asılsız olduğuna, nın bita:afltğını muhafaza etmek !wt, bfr tarafa iltihak ctJJlC~ 
eminim. Yunanistan, bu meselele- ' üzere her türlü fedakarlıklara kat· Wr zn.mnn kabul etmediıJi gibi~ 
rin ortaya konulmasını kendi top- 1 lnnmağa hazır olduğu Holandıı. muahede akdetmek te iStcıtl 
rak bütünlüğile alSka.dar olduğu nıahfellerindc söylenmektedir. Ur. w ~· 
için, kerıdi hesabına malik oldu- lltikümct herkes için HSkc>ri hlz.. Holnnda garptc olduSU aır-
ğu bütün vas.talarla kendini mü. met mUdddini iki sm<'ye çıknrı:ın cenupta ve f,larkta, bUtün b~. 
dafaa hakkındaki kat'i kararının lılr kanun layihası teklif ctmL~tir. rında müdafaa tcşkilll.tı vficıı
derhal tat'bikini intaç edeceğini Bu proje, memlekette hiçbir itirc.zı tirmcğe çalışmaktadır. ..t. 

daima tekrar eylemiştir.,, mucip olmamı§tır. Birknı; ay evvel Belçika hududunda otduğd r 

Irak Hariciye Nazırı 
Bağdat, 22 (A.A.) - lrak harici. 

ye nazırı Ankarara gitmektedir. 
Orada bir hafta kadar kalacaktır. 

Beynelmilel vagon 
nakliyatı kongresi 

Holanda her aileden bir kiı;inin nl df'niz hududunda ve Alınan b' 
tı ay müddetle nskerlik hizmeti j d d d "tral .. ··ıılarf• 11 

. . un a e. mı yoz yu • t 
ya;ımasmı knbul etmışti. Sonra bu 

1 
k • k tal ... c\-cıı 

. • . ve er ve as erı ı a.r .. . 
mi:ddet 11 aya, daha sonra biliııs· . . nan (. 
Usna herkes için 18 ay:ı çıknrılmıu Holnnda, seferberlik ~ 
tır. takdirde 300.000 kişilik tc 

.ı·tc 
Hı-hnf.a büyük Avrupa devletle- mükemmel bir orduya xn~' 

r! erasmdn çıkacak bir fhtilüfn ka. caktır. ...-/ 

lngiliz - Sovyet 
Yugoslavyanm lsklip şehrinde 

toplanan beynelmilel v:ıgon· nakli. 
yatı kongresine iştirak eden heye
timiı dün sabah §ehrimize dönmUş 

tD~eyet azalarından Devlet Demir m Ü z a ( e re 1 e r i i 1 e r 1 i y o 
yolları umum müdür muavini Ce - Londra, 22 (A.A.) - Bir sulh kuvvette ve genişlikte ola~t(f 
malcttin, kongrede alman knrnrlnr J:) r 
hakkında aHi.kadarl:ırn. mnlümat cephesi kunnak için girişilen si;rasi Moskova, 22 (A.A.) - 1 ~ 
vermek Uzere dün akşam Anka· müzakereleri lngiliz matbuatı mem liz kaynağından verilen ınııl ) 
raya gitmiştir. nuniyeti mucip surette telakki et· göre, Sovyetlerin Londra e!ÇJf ıt 

Yine heyet Azalarından olan mekte devam eyliyor. isky bugün öğleden sonra ~ 
Devlet Demiryollnrı dokuzuncu :tş. Gazeteler, bugün gerginlik hafif. sefaretine giderek Vilyam ~ıı ıı? 
letıne mUdürU Nusret bu hususta lcmic olmakla beraber bunun lngi· gbrü~müştür. Bu görüşmenı!l t 

~ yeti hakkında hirbir malfUt'la bir rapor hnzırlıyacak ve bugUn. )iz kararında hiçbir defi~iklik yap. 11 

!erde Münakale ve Muhabere Ve - ııamamıştır. . t f 
mıyacağmı ve lngilterenin Alman. Londradak·ı tn"ı"lı'z - So,ıe. kaletine göndc~ektir. b ,,,., 

K ~- Im 1 yayı çember içine almak için değil, zakerelen· hakkıncl" ı'ıilk11 ... etıı~ ongrede l.J\."yne ile vagon nak .. uı .. OSJ •• 
liyatı nizamnamesi tizerinde mU- fakat her türlü tecavüze kar~ı koya· itimat vermek fizcre dün M ~ 
hlın değişiklikler olnıu3tur. cak bir mekanizma sistemini kur. gelen Maiskinin burada ~ 

Hükümet tnrafmdan tasdlk e- mak yolundaki gayretlerine demm müddet kalnrak Londraya 
dildikten sonra bu kararlar bildi - edeceğini yazıyorlar. bildirilmektedir. 1 
rilecektir. Taymis diyor ki: 1 Her türlü tefsiratı zararlı r' 

Karşılıklı bir emniyet sistemi te· den Sovyct mahfilleri LoJld 
İ ngilterede mecbu İ ressüm ediyor. Bu sistem teca\iize rüşmelcri hakkındaki sükCıtıl 

karsı müessir bir tarzda koyacak haf azaya devam etmekted~ 

askerlik nihayet Ruzveltin mesajından sonra 
edilecek mi? 

.,::·!: .. ':~:ı::nı:-!:.!:.~ A 1 manya n ı n s u a il e r i rı 
;~:aö:;t!a~~~:::ııc::il~~:;:n ver'ılen cevaplar 
askeri mükellc!iyct meselen! h:U:km 

da. bir karar vermek mecburiyetin· Lahaye, 22 (A.A.) _ Ruzvel. ~ine dair teminat vermiş otd 
de kalacaktır. tin mesajı hakkında Alman bükQ· nu hatırlaqnıştır. s·· l diğin gö o dün Paristcn oy~ e r • . ı mcti tarafından sorul:ın aşağıdaki İsviçrenin cevabı 

1 gelen Van Sttart,, Lord Hnhfnksa u~ suale Hollanda hükumeti men• Bem, 22 (A.A.) - &u••,.. 
halihn.zırdaki ahval kO.l"fitSinda İn - f' ~ . t' v 

A Uk 11 f' ti ı ı cevap vermı§ ır: mesajı hakkında Almanya f 
giltercnin b!ıli asken m e e ıyc H la .ı b'"l f'l. t" b -"' . ı - o n.-a u ~umc ı, u me. (ı d ı bir suale ce-v• tatbik ctmemeslııi Fransız efkarı . .. . w. n an soru an 

. . . . b" SaJın gonderilecegınden evvelce ren lsviçre hükumeti: r. 
umumıyesınln gıtlikçc nrtan ır . . . . ~e 

U k 1 dıw .• 1 . ti haberdar edılınış mıdır?. ı _ Amerikanın Almaıı ( 
haByre .. ~ arşı da guıııt.sho.y elmıtnı; br: 2 - Holanda hükümetl, bir de- yan hül.-Umetlerine bir ınesSP ~ 

unuan maa a sa u ıye r ır 
1 

. . •. _.ı~> 
zat Çemberlayne .memleketin askc. rcceye ~a.dar Ruzve tın mesaJ gon ' dcrmel: tasavurunda bulu~ .. ı 

dcrmesıne sebep olmug mudur?. • 1 b b · ı dıgır' r1 vasıtaları arttırılmadıkça Avru - .. . . oan evev ce a erı oma ~ 
. . 3 - Holanda hukfımetı kendı. ı · · b" flı ~ pada. yenı garanll p:ıktlnrının tnt- ' 2 - svıçrenın ıtara .J 

. - . . ni tehdit altında rıu hissetmekte- . . . buııııı· 
bikine im.kin olmadıgını blldınnııJ - ayet edıleceğınden emın_ · ,,1 

dir ?. Jco:"" tir. ğunu, çünkü Almanya ıle .. 
Ayni mahfiller ihtiyat ordusu Holanda, verdiği cevapta harp larınrn bu bitaraflığı resrıı'" 

mevcudunun iki misline iblağr için zuhurunda Holandarun her ihtima b . . . 
le kar§ı hazır bulunması lazım gel rudıklanru ildırmıktir. ~ııı 

girişilen gönüllü toplama faaliyeti- Esasen İsvixre bitaraflıJJ· 
nin beklenen neticeleri .,,,.....,cdiMnJ diğini ilave etmiştir. f • r.rfl' 

·~... o~· dusiyle müda a etmegc a 
luıydeylcmeklcdir. tir. / 

Litvanyanın cevabı ~~ 

Yeni neşriyat 

Kaunas, 22 (A.A.) - Haber a. 
lır..dığına göre, Ruzveltin mesajı ı 
hakk nda Berline verdiği cevapta 

1 Arkitekt Litvanya hükumeti 22 martta Al-

96 mcı sa} ısı intişar etmi~tir .. Se.' manya ile Litvanya arasında imza 1 
kiz senedenberi muntazam ne~rıyat edilmiş olan muahede ile Alman-

1 ,·apn ve memleket mimarlığının j . h 
kiiltürel inld~arı için çalışan (Arki. yruıyanın Lıtvanyaya kar§ı ~r 
tekt) in bu ;ayısında, hassaten es- türlü silahlı tecavüııden vazgeçtı. 
ki hassa mimarları, fLbideler, Japon 

Çocuk 
bahçeleri hakkındaki tetkik yazıları 
ile Ankara iktisat kurumu cergisi, 
Kadıköy imar projesi etüdü müta. 
lea edilmelidir. Çocuk Esirgeme Kurumu Ge. 

ncl Merkezi tarafından çıkarıl. 

Karikatür albür.ı._ü makta olan (ÇOCUK) a.dh dergi· 

Karikatürist Cemal Naclit, ~im· nin 35 inci sayısı sıkmıştır. Yurt 
diye kadar çıkan karikatürlerinden yavrul:ınnm sağlık, sosyal, kül· 
en güzellerini 11 numaralı karikatür türel durumlarının inkişafına biz. 
albümünde toplayarak ne5rc~mi~!i':: 1 ~et eden bu kıymetli dergiyi ço. 
?~O küsur cidden güze! karıkaturu cuklara, çocuklu ana ve babalara 
ıçınde toplayan bu esen okuyucula. . . 
nmıza tav~iye ederiz. 'tavsıye cderız. 

YA sinemasında .Bugün SAKA 
Sekiz·nc· 
Alfred Savoir'ic'ı meşhur komedisi 
G A R Y C O O P E R ve 

CLAUDETTE COLBEnT 
tarafından (Fransızca şözlü) 

SATILIK 
BEBE I< 

SPENCI:R FRACY 
\•e JOAN Grawford 

Dün ve Varı~ 
r ercüme kulliysl 

Satıs· yeri: 
VAKiT °KlTAPEVI 

1-10 kitap!ık birinci set' 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

r. ~ 
iıt 
1 

Borsa ~ 
4 Devlet \'e thtilnl ~ 
5 Sosyalizm r,' 
6 J. Rasin kUJliyatı 1 d 
7 lr;çi sınıfı ihtilali ~ 
8 Ruhi hayatta ıaşuu.t jOÔ 
9 Isfahana. doğru ıjS ı 

10 J. Rasin külliyatı Jl / 

~ 
Bu serinin fiyatı 705 it~: 

tur. Hepsini alanlara '~, 
iskonto yapılır. 236 itil 

11
tf 

peşin alındıktan sonra. ~de 
4 lirası ayda birer ı.ira 0 I' 
mek tizcre dört taksıtc bil 

=.a.9Ff Ç§A _.I: 
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R' n "'l 
Güzel gözler m .. sabakası 
Senenın· b·· ··k w I ı· ··k"' f 1 en uyu eg ence ı ve mu a at ı 

müsabakasıdır 

No. ııo Beyoğlu E. M. C. 
Olrtı.rncuıarun d • 

ıza ngıia<-ağımız mükilatlarm kıymeti 800 lir&.), 

16() il aşkındır. 

'e l<o~s!;"Dıctlnıle bir radyo, kristal bUfe takmllan, kıymetli ccb 
ınek la tl<'ri, mu;,ambalar, elblsellkler, lı.tenilen P..Ş.)&.), alabll
lar nı sa. hlyctlni \'eren 20, 15, 10 lira gib1 pan kıymetinde kart-

Uhlt-lit e\ c Ja.'lı \e saire. ~ 

--------------~~~~~~~~~~~-
Metresini öldüren 

A " saf köylü ,, 
vukah heyecanlı bir müdafaadan 

lıiarıın b.~o.n r a beraeti n i istedi 
a rrı ırıncı günü, Beyoğlun. tör tut da onunla gidelim, diyor. 

et resi • abahati umurnı kadınlardan Sabahat, eskiden anlaştığı bir 
•~slu 0 tabanca ile öldurmekten motörcüyü oraya çağırır. Rahim 
~ rhanga~·1· R h' . crı:ıesi .. ı ı a ımın muha- kendisine altmı§ lira para verir. 
tc;:ada ~· dun öğled_n sonra ağır Sabahatle kaptan Yeşilyuvada 0-

hlikırıu evarn edilmiş ve ldava tururlarken Rahim oradan kalkar, 
at n tefhim·ı · · lı " U S b h · · · "d 16 ıçın sa gen sa- a a atın annesınin evıne gı er. 

Gcç;a talik edılmiştir. Ona iki yüz lira verir. Döndüğü 
' klunun celsede, müddeiumumi zaman Yeşilyuvaı::la ne Sabahati, 
tıı ti. n n Cczalandırılmas m iste. ne de kaptanı bulur. Sabahat kap 
\ttıkatı u rnunasebetle Rahimin a. taru kandırmı§, beraberce sır ol-

a ' epey uzun sı.iren bir mü- muşlar. 
Yapnıış v t : e şunları söylemiş- Rahim şaşırır. Sabahatin evi-

,,_ M· ne gider. Kapıyı kilitli bulur. Ote. 
<lttr. ~· Uekkilirn saf bir köylü. le döner. Sabaha kadar uyumaz, 

'llltnd· 
tl~~lllı ı arkasında beş çocuk ertesi günü kalkar. Eline ekmek 
y c, ~tr~ahim ;öytlnde çif. alır, 2'cne µij i~arrn evine .ı:!İder 

lıfak tefek UyJa meşgul oluyor, GUlızann elinı oper. Ona anneci. 
ta ıra İst tı ... aret yapıyoıdu. A- ğim diye hitap eder ve Sabahati 

it. l'csa:buıa geldiği de oluyor- köye götürmek için müsaade is
hırli çiçek Uf onu Beyoğlunun ze. ter. 
a itı !erle dolu bir köşesine Artık Sabahat ve annesi Rahim 

r. I>et 1 
r koyı ro ışığına alışan saf de paranın bittiğini anladıkları 

}' ka~an ~·elektrik ziyaları içinde için hemen onu gırtlaklar, soka. 
d nlar ı: ~da, levanta, pudralı ğa atmak isterler. Boğulmak üze

r &ar gorunce elbette ruhan re olan Rahim korkutmak maksa. 
1 ~ .. h.ı.ntı geririr. lşte mu·'ekl,·ı. d 0 b ı V k t .. ırı· b" :ı: • ıye ta ancasını pat atır. e a· 

rı dazn .1 ır çiçek olan Sab:ıha- çar. 
Scbaı: tgfaline düşmiıştür: Muhterem hakimler, üç kadın 

tile gciı a~·onun cü.z.danına, serve ne yapabilir diye sormayıruz. Bun 
......., S ıkrniş, ona: 1 h · bT ı G de . eni "rld . ar er şeyı yapa ı ır er. eçen _ 
lllış .. ı ır ırasıya sevıyorum, terde sizin mahkemenizden çıkm

n b Şte bu g·· .. .. k" l'. u orgusuz oy u • ca şurada beni yakaladılar. Eğer 

t attı n a.n sonraki sevgisi ve iş. polis müdahale etmeseydi, beni 
l1t 1 bl hva i ol a tal rıkıyor, :ı: öldüreceklerdi. Bugiin de Gülizar 

ll rı; hastalık halıni alıyor. yanıma geldi ve polislerin yanın • 
Orada an sonra her gece Saba • da: 
hat on her gı.in elli R m .oi,? - Seni yaşatmıyacağ m diye 
Orada u ttaviköşeye götürüyor.. bağırdı, sonra bana ve müekkili. 
~tıy her gun elli, , ltmış lira har me üstUne kama saplanmıı kalb 
1 "cı:; Saba at zavallı köylüye resimleri göooerdiler. 
aıa11 k Yaprna ta devam ediyor.. Fakat ben Makedonya komite. 

~at Sah 0,Ylu, köyiıne dönüyor. Fa lerinin tehdidine uğramış bir ada
h~ Yor an?t ona öyle mektuplar mım. Eğer bizim memlekette jü
t Yor. kı köylüyü çileden çıka- ri olsaydı, müekkilim derhal bera. 

}' () fllelctu 
1 

et kararı alırdı. Fakat cumhuri. 
an lcalb P _arın başın.da kana. yet hükumeti jüri hakkını yük

}'arıan resımleri, içinde güya sek hakimlerimize vermiştir. Bu 
"ardı; Yakılan kalbin ifa.deleri işte hafifletici, hatta müekkilimi, 
da . na rı at ıan Rahim gece ahır . muaf tutacak sebepler vardır. 
ti() Inı Ç k" rt naıa e ıyor, sırtına atlıyor, Yüksek mahkemenizin verece 
l>!Q be1cı Yalovaya geliyor, va· ği hükümler efkarı umumiye için, 
~Otor t enıe e liızum görmeden aynı zaman.da bir dersi terbiye o. 
}'ot. ~ Utuyor ve 1st nbula geli- lacaktır. Bay hakim, Sabahat, mü. 
~it cndis' · s tag1 ını abahat'n evine ve ekkilimi yakmıştır. Fuzulinin de-
0tıa di;a atıyor. Bir gün Sab:ıhat diği gibi: 
~ Or ki. 
~ 13 • Hem yak'lrsın berki ,iımirinlc 

ıı c 8 • • 
il. a le enı çok seviyorum. Se. cümle alemi 
t> 1 n b ni o' ldu ecektı·r. H _J • k.. ·· d f "" em gene ,,erıın oyun. e er-

li R h' ......_ o h ım buna inanıyor: yat olmasın 
a er k~lde sevgırm, diyor, gel Sabahat müekkilimi soymuş. 

ta er y oye gidel'm Orada be. soğana çıwirmiştir. Bu h&disc on. 
dan doğmuştur. Müekkilimin b:. 

d re n su getiri • raetini isterim. 
ne nı ı a tme ini tav-
r ıı dı Artistik aleminde 

S a~ Ma · Geçen sene dinleyicileri nezdinde 
......_ n at ora a: unutulmaz hatıralar bırakmış olan 

HABER - Aktam Poıtıası 
5 

-mar~&iUJ@rfmm~im 
D © rr t <g lÜI lfD <dl ö rr t 

~üırr~cc~k ©D~oıı 
Tah andaki muhteşem 
• düğün başladı 

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

Subay ve askeri 
memurların 
evlenmeleri 

Yeni bir kanun layıhası 
hazırlandı 

Ankara, 23 - Orduda hizmet gö. 
ren muvazzaf zabit ve askeri me· 
murlann evlenme hadlerini tayin 

eden kanunda bazı değişiklikler ya. 
pılacaktır. Proje :'\1eclis Müdafaa 
::ncümcni ruzname ine alınmıştır. 

Projenin metni şudur: 

l\fadde 1 - Bi!Omum muvazzaf 
ubaylarla askeri memurlann ü t. 
teğmen rütbe~inde \eya muadilı 

mıfmda a gari mtiddeti tamamla. 
marlan e\ lenmeleri memnudur. As· 
keri mekt_p:er ta'ebc<:i evlenemez 
ve evli olanlar mekteplere kabul o. 
lunamaz. 

Madde 2 Kara, deniz ve hava 
gedıkli erbaşları ba"ça\-UŞ olmadan 
evlenemezler. 

Gülüstan Sarayın~a. [..}(~~) 
büyük bir suvare varıldı ISE~!~alke.inde,halkanıah-u 

A \e B derecelerinde mıllet melde. 

Bütün lran Şehinşah ailesinin bu ~~ ~=~~n:~~1~~:;.~~ie~~ de~~~ 
sevinçli gününü içten gelen bir :~re:~\!~n :ı~~g~~ta~~-racaat eL 

h 1 d 
• Beledi)·enin bu sene inşa edece· 

bayram a l·n e kutlulayor ği yollan tcsbit etmek üzere imar 
müdürluğünde bir komisyon te~kil 

Tahran, 22 (A.A.) - Anadolu ı altında genç evlilerin yaynana re· edilmiştir. 
.Ajansının hususi surette gönderdi- simleri göze çarpmaktadır. • Eminönü meydanının ileride a. 
ği muharriri bildiriyor: Şehirde her günkü bayram hali lacağı şekli göstermek üzere bir ma· 

Asrın en büyük ve en haşmetli bugün sabahtanberi bir kat daha ~:~ri~J~r~a~~~~1;.rost bu maket 
dilğünU bugün başlıyor. Şenlikler artmıştır. • Şışlide Bulgar hastanesinin ya. 
dört giln dört ge~c sUrecektlr. Fa. Şahinşah saat 14 te Mermer sa- nmda ir.~ edilecek 500 yataklı 
kat bütUn İran bilhassa. Tahran rayından Gülistan sarayına gelmiş, yeni ha~tanenin planlan hazırlan· 
halkı sevincini izhar için resmi tö- ve yanında imparatoriçe ne krali. maktadır. 
ren pro'"""'"""ltı baaladı.ı:.. bir gUnti • Maarif vekfileti şehrimizdeki 

o·-~· ....,. &• ~e Nazlı, prenses Fe\'ziye ve ve· ')( t ekt ı · d ı 
beklem~tir. Halk şefine her za. mı e m cp enn e para<:ız ça ışan 

liaht olduğu halde büyük taht sa· 81 muallıme takdirname gôndermiş 
manki bağlılığını bir kere daha gös t' !onunda yabancı memleketler he- ır. 
termek için genç, sevimli prenses • Gümriıkler umum mu"du··ru·· yetlerlnin tebriklerini kabul etmiş_ 
Fevzlyenin astı annesi kraliçe Naz... Mahmut Nedım bu akşam Ankara. tir. Akşam Gillist.an sarayında bir 
Jı ve kız kardeşlerile birlikte genç ya dönecektir. 
v Uaht refakatinde Tahrana geldi- dine verilmiş, ve hunu muazzam • Yugoslavyada toplanan bey· 
ğı gUndenberl ço3kun tczahUrlerde bir silvarc takip etmiştir. ncım·ıeı rngon nakliyatı kongresine 
bulunmakta ve şehir gece gUndUz Bugün saat 4 tc hava filomuz ştirak eden heyetimiz dün sehrimi. 

şehrin afakında alçaktan uçarak ze dönmüştür. ~ 
ikincı bayram yapmaktadır. • Galata yolcu salonunda elek· 

eli t d" dost milletin bayramına iştirak et-:\!adde 3 - Birinci 
Paytaht emsaline na r esa uf trikçilik eden Yorgi sekiz metre yük 

c<UJir JJlr tanda atıalenınl§Ur. BiL miştir. kten dü,.erei< ağırca yaralanmış. 
tün duvarlar İran ve Mısır bayrak Rana Tarhan, he~ et azasilc be· tır. 
larlle örtUlüdür. BUtlin evlerin bal- raber şehrin muhtelif yerlerin! ve • Cemil kaptanın idaresindeki 

konlanndan ve pencerelerinden na
dolayısile dul \e yetimlere tanıdığı dide halılar sarkmaktadır. Birbirin 
haklara halel gelmemek üzere bu d n güzel, ihtil}amh takları ve dev· 

bu arada tütUn fabrikalarını gez- Kadıköy vapuru dün Hevbeliada 
rniştir. ıskelesir.e şiddetli olarak ·çarpmı§ 

ve bir metre geni~iğinde hasarat 
} apmıştır. Orgeneral Kazım Orbay, yanında 

genemi Sadık Kupa) ve Tilrk kıta. 
lan komutanları olduğu halde har
biye mektebini, akademiyi ve sU-

kanunda tayin edil n evlenme za. 
manı gelinceye kadar mali kanun. 
!arla evlilere bahşedılen haklar. 
dan i tifade edemezler. 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

Taziyelere teşekkür 
ediyor 

Ankara, 22 (A.A.) - Genel Kur 
may başkanı Mareş 1 :FC'vzi Çak
mak, Anadolu Ajansına aşağıdaki 

mektubu söndermi tir: 

"Genç ya ında ve hayatına doy
madı:m aramızdan ayrılan sc\ gili 
kızım Muazzezin bıraktı!!"ı teselli 
bulmaz acıyn cennze mernsimindc 
bizzat bulunarak veya mektup, tel
graf ve çiçek göndererek can ve 
gönilldPn aliıka gösteren sayın ve 
kıymetli zevata, muhtC'rem yurttaş 

larımıza, gerek şahsım ve refikam 
namına ve gerek merhumenin zcv. 
ei ve aile efradmu?. namına ayrı 

ayrı te3ekkUr imkanına derin te-
essürlerimiz mani olduğundan do
layı bu vazifenin Anadolu Ajansı
nın ta,a .. sutlarile üa buyrulmasını 
rica ederim.,, 

Şebek, Arnavutköy 
Kuruçr şme halkına 

13 ağustos 938 cumarte~i gunü 
Ortaköy, Kuruçe5me ara ında , u • 
kubulan tramvay moto iklet ka 
za ı netice inde feci stkilde yara· 
)anarak dokuz ayd nberi yatmak· 
tayım. Tram' a} ~ ti aleyhine 
da\ a aç •. ca w ımd n J ad anıı da o. 
rada bulunanlann i i et namı. 
na aşaJıdaki adre e müracaat ecl • 
rek hakikate h·zmct etmelerini 

Jet dairelerinin sanatkft.rane tezyi. 
natını seyriçin gUndUzleri bir sel 
hnlinde akan Tahran halkı, gece de 
:ı.yni takları binbir ışık yağmuru L 
çinde görmek için geç vakte kadar 
yollarda dolaşmaktadır. 

Hüknmet ve belediyenin yaptır • 
dığı taklardan başka, her müesse -
sc ve her şirket Şahinşah ailesinin 
ve bütün milletin sevincine iştira • 
kini birer tak rckzederek göster. 
meği kendisine zevkli bir vazife 
bilrniııtir. 

Her evin önünde, her dUkklnm 
vitrininde çiçekler, halılar ve bay • 
raklat arasında Şahinşahın millete 
baba mUhabbotile bakan nazarları 

vari alayı karargahını ziyaret et. 
miştir. Önilmiizdeki gUnler içinde 
de topçu alayını ve kardeş lran 
ordusunun diğer kıtalarmı zb•aret 
edecektir. 

Tahran gazetecileri, düğUn me
rasimi münasebetile Tahrana gel· 
nıiş bulunan yabancı memleketler 
gazetecileri şerefine Tahran lokan 
tasında bir öğle yemeği vermiştir, 

Yemek esnasında lranh, 'Dilrk 
Mısırlı ve diğer gazetecller tara
fından samimt hasbihaller 
mıştır. 

• Belediye, şehir içindeki mezar· 
lıklann şehir dışına nakli için ev
kaf idaresile temasa başlamı~tır. 
DIŞARDA: 

• Paraguay ve Bolivya dün pet.. 
rol ihracatı hakkında bir anla~ma 
imza etmi~le:dir. 

• Fransız katolik organı "La cro· 
ix,, gazetesinin Almanyaya itha. 
li yasak edilmiştir. 

• lspanya bahriye müsteşarı ami. 
ral Estrade, Alman bahriyesini zi· 
yaret etmek üzere pazartesi günü 
Kiele gidecektir. 

• Almanyada Von Gabrinı'in ida.. 
re ettiği yeni J.U. 52 ta}>yaresi 
Berlin • Tokyo uçuşu için gece yan. 
mı 49 dakika geçe Berlinden hare. 
·et etmiştir. 

• lngılterede Voolvichte k~in 

Romanya "Siemens,. farbikalarmda grev ya· 
ltalyanın Tiran elçisi pan 9.ooo ameıe, pazartesi günü işe 

t 11 
• oaşhyacaktır. 

pe fQ e fi n İn • Fransada Bourget hava üssüne 
General yapıldı 1 mensup bir bombardıman tayyaresi 

Tiran, 2~ (A.A.) - İtalya ile Ar-, F caBzil~~si 1 ~~~~t:71=.1~~ 
navutıuk ara<:mda bir gümrük itti· ransa, er ının P Anım • tspanyada eski sivil muhafız. 
hadı mukavelesi imzalanmıştır. önlemeğe çalışıyor larm generallerinden Jose Aran. 

uren Roldam Barselonada idam e· 
Diğer taraftan liret için de sabit Bükreş, 23 (A.A.) - Otuz Fran· dilmiştir. 

bir kur konulmuştur. Bir liret sız şirketinin mümessili olan Lron • Almanyada bulunan Polonyalı. 
5 23 An.avut frangına muadildir. Venger ile Romanya iktisat nazırı ar birlığinin reisi doktor Demonski 

ltalya kralının Arnavutluktaki Jean Bujoi arasında bir petrol satı~ J7 yaşında ölmüştür. 
m '=nessilliğine şimdiye kadar Tiran muka\elesi imza edilmiştir. Bu mu. • Berlinden Bratislavaya ::.> 

ı ka,·cleye nazaran Romanya Fran nen Slovakya başvekili Tiso, Mare. 
da talyan orta elçisi olan ve al Göringin yakında Slovakyayı 

saya 1 nisan 1939 dan 31 mart 940 iyaret için yapılan da\ eti kabul et. 
tarihine kadar 400.000 tondan faz· miş olduğunu bildirmi~tir. 

kendisine şimdi generallik te,·cih e.. 

dilen Jacomini tayin edilmiştir. 

-o--

600 Üniversiteli Bursaya 
gitti 

la petrol \erece.ktir. Bu mukavele· • Fransız sosyalist lideri Leon 
nin imza~ı Fransa ,.e Romanya hii. Blum, lsveç sosval demokrat parti· 

inin eJlinci yıldönürnü merasimin. 
kumetleri ara~mda imza edilen iti. :ie hazır bulunmak üzere tayyare 
Vıfların tatbildni mümkün kılncak le Paristen Stokholma gitmiştir. 

tır. 

:-;iya i mahafilde hakim olan ka· 
naate ore Fransa ile imza edılcn 

İstanbul üniversitesi talebele. bu iti!fıflar totaliter de\letlerin Ru· 
rinden 600 kişil;k bir kafile bu sa. men petrol en· tri i uzerındeki nü. 
balı Sus vapuriyle Bursaya gitmi§ fuzlarını arttırmak için sarfcttiklcri 

Yugoslav - Hırvat 
müzakereleri 

en s . 1 
il\ ra cnın e geleceğim .. An- Budapeste operası Sopranosu ba. ica ederim. m:ı~ dur \'Bziyetteyim 

a <:r olm 
tir. ı ga} retleri mtişkülleştirecektir. 

Talebeler Bursada geç vakte Rumen p t""Ol ~irketleri şimdi 

'qt-Jgrad, 22 (A.A.} - Yugoslav 
~ a başvekili Tsvetkoviç bu sabah 
Zağrebc varını~ ve saat 9,30 da hii
kC1met d:tiresinde J Iırvat lideri Ma· 
çek ile görü~müştiir. Görü~me 11 e 
kadar sürmüştür. 

~ il ver d ~yor, sen ona biraz yan E.Rudolıfy ekspresle §ehrimize b:ı.na yardım cdecckle:i için §imdi. 
l\c, 0 e gonliıniı yap. Biz ka- gelmiş \'e bugünden itibaren No,·ot· :Ie·1 tcsekkürlerimi ~unarım. 
Iı tla ~~ra _ile avunur, hem biz ni birahanesinde Ha'asz Mac.ar Beyoğlu .'\sınalı M" c·t mahalle. 

11da biıi trnıyclim, annem Yalo- kadın orkestrası refakatınde scans· j si Tepebaşı J,tiçuk mezarlık sokak 
Yakalatır. Sen bir mo. larma ba_şlıyacağı haber alınmı~tır. 26 sarılı eyde mağdur Adil Belin, 

kadar kalacaklar ve ak§am 23 te yüzde doksan ni .. betinde İngiliz 
:iönec~klerc!ir. 1 Fransız, Be!çi'(a ,.e Arncril an ser. 
Ayrıca 150 ki§ilik bir grup ta I m:ıyel ... riı in l:ontrol a!tmda bulun. 

dün Edirneyc hareket etmiştir. maktadır. 

Göru~melere pazarte~i günü de
vam edilecektir. 



Bede 
kan 

erbiyesi teşkilat 
hazırland 1 

Başvekalete verilen projenin 
esaslarını yazıyoruz lı:r nrnda Ve/ a _ Pcrtevnij•al mn çın dan heyccan?ı biran 

Ankara (Hususi muhabirimiz 
'bildiriyor) - Beden terbiyesi 
umum müdürlüğU, merkez ve 
taşra teşkilatı ile bu te§kilatm 
umumi vazüeleri hakkında bir 
kanun layihası hazırlamıştır. 

de, büro ve teknik lşlerile de 
meşgul olacak olan umumi kati. 
bin bu ışlerine yardım etmek ü -
zere kadroya yeniden iki umumi 
katip muavinliği konmuştur. 

Bundan başka spor müsabaka ve 
temaslarında vukua gelen ihti
lafları tetkik ve halletmek üze -
re hukuk milşavirliği kadrosuna 
bir spor hakemliği ve ayrıca mer 
kezde yeniden teşkilat, talim ve 
terbiye müdürliikleri, sağlık iş -
lerile me~gul olmak üzere bir 
sağlık dairesi reisliği ve spor 
malzemesi işlerine bakmak tize. 
re bir müdürlük, bundan b~şka 
bir de yüksek beden terbiyesi 
enstittisti ihdas edilmiştir. 

futbol şampiyonası devan1 ediyor ____ .._ ___________________ -.:-.-a _.... ,..., ~ ~ p-, ._,..., --

Proje halinde bulunan ve Baş
vekalete verilmi~ olan bu layiha 
ile umum müdürlüğün teşkilatın 
da yeni bazı değişiklikler yapıl
maktadır. Bu değişiklikler ez. 
cümle: 

e iyal liseleri 
abere kaldılar 

Bazı dairelerin reislik haline 
kalbi, yeniden müdürlilkler ih
dası ve bazı dairelerin kadrola
rmm da. tadil ve tevsiinden iba -
ret bulunmaktadır. 

şık kabataşı 3-0 
Kızların vo.eyb9 maç arında ş:şli Terakki, 

Yeniden yapılan tadilat 
Kanun liı.yihasma eldi proje- Umum Mü:lürlü!c deniz 

kadrosu 

lstanbul lisesi galip geldi 
Useler anı.smclıı. tertib eılllc'n fut- lerc gerek güzel bir gün l nı;atmnk bil lmnmustu. 1 11 inci dakikada Pcrtevni)'lll 

ve 
-----.~~~~~~~~~~-

Galatasaray bol m:ıı;lnrma dün de Tnl•~im stad. \'e gerek lle bunclan i tifndc ederek Xetekim mü ab:ıkalann b:ışlnngı. dan bir hilcumla rakip kalt" 
romumla. dcnını edildi. bazı ncı:rlynt l npmnı. mdıs:ıdile cınıla İstanbul lisesi beden terbiyc- l süzUidil. Bir ıın içersinde sa~ 

Kayseri de 
Beden terbiyesi umum mlidüı 

lüğü teşkilat kanunu Uiyihasıruı 
bağlı projeye ekli kadroya gi5rc 1 

l\laçlarda bulunan talebe c•·lrcl- ııist Uı.crinc lılr lıo1ıarlörhi o1omo _ ı h ,. ı ı '"I ·ı·bı t ı - k d t s 1 
., _. ~ oea.,ı. a ı " ng u ye 'e_ ı;a- I ~o nçıga a .ar uzanan o~ · , 

merkez kadrosu: Ankara, (Hususi) - Kayseri 
SUmerspor klübU iki maç yap
malt üzere Ankara Galatas"lray 
takımını Kayrcriye davet etmiş
tir. 

Bu daveti müsbet ı:ıekilde kar· 
şı1ayan sarı kırmızılılar bu ak
şam Kayseriye hareket ederek 
cumartesi ve pazar günleri Sü.. 
mfil"spor takımı ile karşı!aşaeak
hirdır. 

1 - Merkez bürosu, 2 - Tef· 
tiş heyeti reisliği, 3 - Hukuk 
milş::ı.virliği, 4 - Fedcrm:yonlar 
heyeti, 5 - Tesisat ve te§kilat • 
reisliği, 6 - Spor malzemesi mü
dürlüğü, 7 - Sağlık dairesi reis
liği, 8 - Neşriyat ve propagan
da reisliği, 9 - Hesap işlf'ri daL 
resi reisliği, 10 - Muamelat mü-

( Devamı 11 incide) 

•• m 
Alfln Çivili 

Ü atletizm 
baka/arı 

müsabakalarında çok 

10000 
neticeler • • 

ıyı 

etre Türkiye rekoru 
Hüseyin tarafından 

alındı 
Rıza 
kırıldı 

Maksut ve 

Ankara ısknmcileri çalışıyor 
Ankara, (Hu"usi) - Yakında İstanbul ve Ankara eskrim ekipleri 

.ırasında. bir mil.nbaka yapılacaktır. Bu milnascbctle diğer spor §Ubcle
rinde olduğu gibi bu şubede de devamlı bir çalı~a mevcuttur. Hal
kcvi apor !onunda toplanarak muntaznman çalı~an eskrimcilerimlzi 
eski ve maruf es!trlmcil rimlzd"n Bay Rıd\·an Safn çnlıştınraktndır. 

Gençlcrbnlzln, hocal:ırmın nezareti n' ındakl çalı~mnlarına ait ba:11 .ln. 
tibalan tesblt eden rc'"imlcrlni yolluyorum 

YmJ1tTylı 
........... __..~~ ......... --~- -~~~~--~~-----

Ankara gücü 
~~eşs ClftYI <§5 CI © '1'elfil<dıö 

Ankara, 22 - Milli kilme maçla. 
rı mUnasebetile şehrimize gelen lz
mirin Atcşspor futbol takımı, 19 
Mayıs stadında AnkarngUcU ile yap 
tığı ilk karşılaşmada 6-0 gibi olduk. 
ça mühim bir sayı farkı ile mağlub 
o!du. 
Asımm hakemliği altında yapılan 

Kızlar arasında 

Voleybol maçları 
Kız mektepleri arasında yapılan 

\"oleybol miisabakalarına bu hafla 
da lstanbul kız lisesinde devam e
dildi. İlk müsabaka İstanbul kız li-

bu maçın mühim bir kısmı Ankara-
gücünün bariz bir hakimiyeti nltm. 
da cereyan etmi~Ur. İlk devrenin 
yansına kadar, sahib oldukları yük 
sek enerji ile AnkaragUcU akınla
rıııa mukabele eden lzmirliler, bir 
müddet sonra yorulmuş olacnklnr 
ki, bu tarz oyundan sarfınazar ede
rek daha ziyade müdafaa oyunu tat 
bikına ba.<jladılar. Ve bittabi bu fır_ 
saltan istifade eden AnkaragUcU 
de İzmir yarı sahasına yerle~ti. 

Fakat, her §Cye rağmen GUçlU -
ler, çok fedakar oynıyan ve bu yüz. 
den mütcaddid defolar salmtlanan 
İzmir kalecisi karşısında bir türlil 

SC'Si ile Boğaziçi tnltımlnrı arasında netice alamıyorlardı. Nihayet, ka
" di. Oyun baştan basa heyecanlı ve lecinln, çok sıkı bir şutla gelen to
zcvkll geçti. lstnnbul liseliler 2 ci 1 pu i)i bloke edcmiycrek elinden ka. 
sette rakiplerinin gUzeı oyunu kar. (Der;amı il incide) 
'}ısıı:d:ı şa!jaladılar. Neticede kız li- cırmn.sı üzerine yetişen Vahab ilk, 
sesi 15..11, 15-4, ve 15-5 galib gel. bir müddet sonra da ikinci ve kısa 

1 
dl. 

Çamlıca dn gllzel bir oyundan 
ronra, Selçuk kıza 15-9, 15.9, 8-15' 
ŞL'}li Terakki de 1stlkliHc 9-15, 2_15 
~alib geldi. ' JI. N. 

-o-

Şişli Halkavinin Voleybo' 
turnuvası 

Şi51i Unllm\ i por I.olundan: 
Evimiz spor kolu hall:evlcri, fc

Jere ve gayrifcder0 klüblcr, li&clC'r 
-ırasında bir voleybol turnuvası ter
tib etmiştir. Bu turnuvamıza i tırak 
--tmck istiyen kllib, lise ve halkev 
1 rinin 29-4.93!) cumarte~i günü ":l· 

ı.t 5,30 da gurUşmclt üzere Şi. ! 
'ınlkcvine birer murahhas göndrr 
1eleri rica olunur. 

9 < e p 1 i 11 
• z . r un ı ı 

arasında 
Mrltkp'i hızlarımız nra.<ımd:ı dür 

bir fasıla ile de Fahri üçüncü sayıyı 
rn'>tılar. Bu sa~-ınm üzrrinclcn he
nüz yarım dakika geçmişti ki, Fik. 
ret uzaktan ve sılı:ı bir şiltle tnkı-

( Devamı 11 i11cidr.) 

~n l~al ırcal<9JS1 - - - -----Bed ~n Terbiyesi 
Dil Tarih fakültesini 

6 - O yendi 
Ankara, 12 - Yüksek mckteplPr 

'lrasındaki lig karııı!Mmalnnnda 

beden tcrbiyC'31, Dıl Tarih fnkülte
·ni sıfıra karşı altı sayı il"' mnt;

llıb etmiştir. 

--o-

Kızlar arasındaki 
voleybol 

müsabakaları 
Ankara, 22 - 19 Mayıs stadın_ 

la kı::.lar arasında ynnı1an vol ... ybol 
y:ıpı:an \Ol"~ bol ınU-;:ılı:-ıl.:ıl:ınn~ 1'ar""ıl., ... tn"'l'nd~ G"Zi rN: ıtUsü, Dıl 

Tarih fakültesini 15-G ve 15 ~ yen
nı!ştir 

t lıblyettn ıkl zıt knrıle~,, oldugunu gın hesaplı bır vuru~u ile 11tiııO 
" ~C'lı:ı.rüz f'ftiren giitcl bir söyle\' ver- 1 fa Vefa kalesine girdi. 

Ji. Mhayet Ahmet Ademin halwm.. Mağllıp vaziyete dtişen Vcf 
liği altında. lfü nıüsnb:ıli!' yapıldı. eantrhaflannın güzel oyuıı~ 

Vefa - Pertevniyal 
Oyuna Pertevnlyalin ortndan SI. 

kışık bir hücumu ile başlandı. Der
hal geri çevrilen top iki Uç defa ra
kip müdafaayı aştıysa da oyuncu • 
lann kafi derecede ııüt ve atnk ya. 
pamamaları ylizlinden semere ver_ 
medi. 

j 
Bu hava içersinde sahada daha 

hakim oynıyan Vefa i'ıni bir akınla 
Per'.evnlya1 mU<lifaasını geı: • Sağ 
ac.ıgın yer so öşc ağla.nnı bu-
lan şiltU golle neticelendi. Ve Vefa 
1-0 galib vaziyete geçti. 
Yavaş yavaş rüzgara karşı da 

dilzclmeğe imkan bulan Pertcvni -
yal soldan yaptığı akınlarla Vefa 
kalesini zorladı. 27 inci dakikada 
santrforun kısa çalımlarla Vefa 
mildnfileri arasına sokularak sağa 
kaydırdığı topu Necati güzel bir 
~uue kaleye soktu ve devre 1.1 be. 
raberlikle bitti. 

jKfNCt DlffRI~ 
İkinci devrede 

daha düzgün vo 
ı::ılışıyor. 

her iki takım da 
canlı oynamağa 

tekrar hUcum imkanlnrmı c ' 
aldılar. 20 inci dakikada Sab:ı 
elinin sürüklediği bir akını re 
niyal mlidafnası çabucak be..ı 
etti. Ayrıl zaman iç<'rsindCI 
yetişen Zeki, kalecinin ploniO 
rağmen nefis bir gol daha yııf 
beraberliği temin ot.ti. Oyun d• 
ııuretle 2-2 bitti. 

Maçlar tasfiyeli olduğundtıll 
hnkknk galibi elde etmek için 

(Devamı 11 incide) 

Gören Gala a- · 
sara ya girdi 

Güneş ve milli takım atıcUc 
den 400 metre Balkan ııaınfl) 
Gilneşli Gören Gala tasarayıı 
sap etmiştir. ~ 
~~~~~~~~~-_..,, 

ltalya - lngiltere 
maçı 

suya mı düşüyor~ 
Bazı scbebler dolayısile ltııl) 

lııgiltere karşılaşması ~üphcU 
v<ıziyct arzctmeğc başlamıştır· 

Bazı İngiliz gazeteleri bu ıı1 ı 
mt'i olarak yapılacağını, di~et 

Lcıl! bu oyunun muhakkak o!ın1' 
Jını söylli;ı. orlar. Hatta bunı:ır: c 
bazıları ileri giderek 
yazı bile yazıyorlar: "BU ~ 
knnırlaştırmadan evvel oyunc· 
ttalynya gidip gitm.iyeecklerinl 
sanız size muhakkak ki: "J-lıı' 
diye cevab verecekler.,, 1( 

Bu yazının federasyon tar:ı; 

1 dan ne dereceye kadar do ·rıı 
1 l'kilde kabul edileceği maJOıl' 

,ildir. Bununla beraber Gal ıtıll 
itinin 15 mayısta Almanyadıı ) 
ağı maçtan vazgeçmesi bu t 

l'r.fa - Perletıniwı! maçın 
,:a.ı biı enslatıiatıe 

IE'rin doğru olmak ihtimalini de 
taya atıyor. 
Şu halde biltün dilnya spor c 

··ı umumiyesinin heyecanla be1'1 

"l bu maç yazık ki, ynpI'nmy 

Ve/a - Pertev11lyal maçından bir görünüı 
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nizaltı gemisi g.ibi 
bir memleket 

• • • • Y 1' "Z' '1 ı ı ... Buse 1 33 Yıhm vahş;ıar arasında gaçirmış bir Alman SIJJlhl 

Hollan~a! kf sa bı~ zamanda k~ndım demze Garbl Avusturalyadaki kabilelerde iki arkada 
b o O a b ı l 1r ve Y rn e kısa b 1r zamanda dostluk alameti olarak islmlerini mübadele ederler 
s u 1 a r d a n k u r t u 1 a b i 1 i r Ayni Adetin bulunduiu (Uvarun· - 1 05 - biliyor musunuz? Oturulup yem 

llallandada bir su şebekesi ordusu, bu ordunun mUlehassısları 
lrkanıharpleri vardır; Hollandalılar memleket müdafaasında da 

su· kuvvetinden istifadeyi ihmal etmiş değildirler 

'!8) tarda ise, pyet çocuk kız çocu· yor! Hem de yalnız kadınlar tam. 
ğu ise bu kürk parçası içindeki gö- na gitJDiye, orada bulunmaya mec- Cmdan! .. 
bek sonra çocuiun anne tarafmdan burdurlar. Dönüşte büyük baba o. Kesilmiş çocuklardan llazırlanap 
o an dayısma verilir. Zira, Adet radan bir çalı demeti getirir, onun· tebaba erkekler ralbet etmez1eı 
veçhile, kız çoculunu, büyüdQlü ıa. la lobusanm bapna temas eder. Bu çocuklan yalnız kabilenin ka· 
man dayısı almak, çocuk dayısile lo!ıusa da, beşik yerini tutan tah· hnlan oturup yerler ... 
evlenm~ mecburiyetindedir!.. tadan bir kabın içindeki çocuiu çı· 

yerinde gözler vardır. Bu gözler den içeri gireceklerini diltilnmüı lleride kendisinin olacak kız çocu kanp hava hoplatır ve büyük Avusturalya kadmlarmda &&il'-
kapaklarla kapalıdır. Memleketin 

1 
lerdir. Fakat mesele öyle defildir. ;;""UD kilrk nıH·M•cma sanlı göbeli· . ~ Büyük' . d en garip Adetlerden biri de çocuJl. 

. , S kild _._ dil L ııo-· _._.. annesıne verır. annesı e ço. --=--• .. - b·ı.-- ... 
1 
.. _.,._ içerıainden ıelen biltiin su kanal.

1
· ular o ıe • e ~uw e meate. ni alan dayı da memnuniyetinden cuğun kamını oluşturduktan sonra amu Q&Miu~1eu .uuuaY..--. 

lan bu körfeze manNp oltırlar. 
1 
dir ki tamamıyle ııtenile!' kısım. çoculun babasma.siWı hediye eder! çoculu 

0 
da biikaç defa hav!\a Jir Avusturalyalı kadm cıoc:ululll 

Amıterdam bu körfez ve kanal. lar ıu altında bırak lmakta, ıe. Fakat kızcalmn bu müstakbel ve h pi tı 
1 

E unda çocuiu . Jir defa Adeti veçhile dört, bet ya. 
larla muhafaza olunur. Zira bir birler ve köyler etrafında sudan mukadder kocası çoc:ulu kopnaya ~ a:.~··doln ~n cakl bağ ar .Jna kadar emzirmeğe mecburdur. 
diltman taamuu vukuuma suyu a§ılma.z bir iıtihkim vücuda reti- ba~amadan evvel görmekten mem· sın ru u ayıp rına Fakat bundan daha büyük )'&ita 
içeri verecek gözler gayet k aa bir 

1 
rilmektedir. nudur! '\ncak çocuk Jropaya ba~a ba '.11'. • Jahi annesinın memesini bAll emaa 

.zamanda açdarak bil tün memle • j Bu sayede yollar çabuk bozul. :lıiı zaman dayı gelip ileride alaca . Baba ıse ormandan dönüşünde ;ncuklar çoktur. 
ket su içerisinde bırakılabilir. Bp ma~ta ve su ile yumuıayan toprak kan 'ö bilirl ' bır kargıyı ateşte kızdınp kızgın 
suretle. Holandanın; Amıter "am, tlilş:nanın ağır nakil vaııtalarmın ~'I sım 1 re kargıyı çocuiun üzerinde öteye be- Avusturalyada meydanlarda or 
Friz, Geldr, ve Utrekt bavilisi dilt kolaylıkla yürümesini imkAnau Kız çoculu dayıya verildikten .iye dola~. Sonra çoculun kar. ll8DJ8ktl olan koca çoaıklarm biv 

1..ı_ 1'1eaanıann 8nllne ıes- man için girilmez bir mıntaka o. bir hale getirmektedir. .;oma dayı içinde göbelin bulundu· nına ~iya?_ı bir daıre çııerek çoculı: Jenoıre oyunu bırakıp annelerine 
"'R bllYiik masraflarla ıcdler lu. Roter.dam ve LAhi civannda Bilhaa.a Holanda, ordusunun ğu bu kürk parçasmı bazubend fek. :ınnesıne ıade ederi "oştuklannı ve anne.erinin bır me-

• 1Pabt buıUn Avrupa- da bu kabil teıkilit yapıldığını dost memleketlerle temau kaybet unde koluna baiJayıp ta çocuk k<>o Bütün bu adetler çocula zaraı ne.;inden küçük çocuğu em .. ken 6. 
~ii buhran yüzünden, ıon günlerde bir Felem::n!ı gue. 

1 
memesi için, Belçika ile olan hu· maya başlayıncaya kadar tapmala vermemesi için cınlere karşı yapı· .ekisinden de bu koca çoc;uğun em

.._!Wcaelen ve memleketi tesü»:le okudum. Bu aat rlan o- d ut tarafını tetkil eden topraklan. mecburdur! lıte ancak çocuk bu an ve ancak cinl~rin anlayabileceğ .neğe baflad,lıru görursunuzl Aws 
~ suyunu d-ıman iı· kuyanlar belki de bu feyezan n nın sudan istihki:nlarla takviyesi. çap ıelinc:edir ki dayı kolundakı >İr takım rumuzlardır! .uralyada erkek çocuklar 1 YBpDfl 
~ bir mUttefik olarak köyleri ve ıehırle i tahrip edece. ne son .zamanlarda ceceli giladüz· bu yadigln çıkarıp babasına gö· A\'ustu.'Cllyada çocup isim tak ;adar ku GQCi.L;laale bir a.--a:la bü· 
1ı dilfllnllyor. ğini, sulann evlerin pencerelerin· ı:ı rahııyor. tilrür. O vakit de çocuiun yatalına ınak ta mühim bir meseledir: ıilrler. Onaan :30nra anmle&in neza. 
ten bucUne kadar, tapn giderek ilk defa müstakbel kansmJ Buı kabilelerde çocuk doğar dol· .eti altında erkek çocuklar ku. 

-...ıeket için kuvvetli bir D :.J g 1as,1 n oğ 1 u uyurken seyredebilir. Bu mGnasebet t.;JZ ismi takılır, fakat birçoklan.-ı. .ardan ayrılır. 
'tlatıam olarak telakki e· le de çıoculun babasına tekrar bedi· da çocula ancak haftalarca aoma 7 yapndan IDDr açocuiun bır çok 

~. lfoJanda toprülannm Çok zengin bir fabrika· yeler verme)"etmecbardurl'Dayı bu ısim takılabilir. Aptı (Murray da ,;anatJer ölmımesi. bayata hamlan 
' "it laamı blnbir emekle ıx I L.. ·ı 1 • .. JU..aw.o. bir kwnım ..,..,.. yalım yapyan kabilelerde ~ yOril· ıa-..ı M--1a t.n..nır.. tol.ı1atarak elde cldllmiftir. ur n wlsı • ., ınırır ;;;;;;,, bileceli bir*~ ıneye baoJamadan evvel i~ takıla D1Ulal'o11&11111'. .._.., ava uu3 ..... 

~ olmu. Sinema ile uzaktan yakmchm ala. na aatOri1P bıralar. mazi erle beraber giderler. Kendilerine 
._lak mesai neticeal olarak kadar olup da. metbur Dullll Bit alMln 'ednUıl~l!Öy. Diğ r bazı havalide de çocula ön· -:k'!ar:: :eba~nerel~ 

topraklanm .Senb Ferbanksm ollunu tannmyan yok· ıeqaemeye ~~! ce bir isim takılır, fakat büyüdükten unduklarinı öğrenmeye mecburdur 
dalı iki tarzda kurtar· t~: Ç~Q genç Dullas. da ~~sı (Kaitiç) imle çocuğun göbeği ke· :.onra da ikinci bir isim takılır! lar. Bu suretle Avusturalya çocukla· 

gıbı buyük ve m~hur bır artısttır. silmesi münasebetile daha ba~k'.~ Daha garibi: n daha kü ük • tan evik ve ... IOT .. 

... ~-.....ıllpiilloı9._ .......... -.i~ra;rar vmm G.rbi AweturalyacjaW kabileler. ç )q ç ~ 
an Jan Kravfortla evlenip bofan· • de iki arkacfat dostluk aJam&ıti ola· göı olurlar. 

K~Duglaı 

Kızıl CIOl g e 

ması §()hretini büsbütün artlmm1- Çoculln lö~eii kesileceti aniab -ak i imlerini mübad~e ederler' (Kaitiç) lerde ku çocuklan 5-6 
br. çoculun babası ile ana tarafır.d:tb o andan iticaren birinin ismini ôte- .1 aşına ıeldıler mı, anncle&i tarafmt 
Şimdi Avrupa gazetelerinde oku- büyük une ve büyük babası onu· ki, olıürünün j ... m ni beriki alır. Jan d ı tuva.eti yapılır. Bu diı tu. 

duğumuza göre, genç Dullas pek ya l{raYm ~rrJ1-~ f~ Avu turalyalılar ikiz dolan ço· ialeti, dışlenn erkekler taraandan 
kında tekrar evlenecektir • gilil aktrisim~ ~ 1.avtn; .:uklan derhal öldururler. ..'Uip gorulecek bır şekle konulma· 

Dullasm bu seferki kansı Mary le~. tabi bU Dipn ta· Awsturalyada çocuk o!dürm...! ;ıdJr. 
Lee isminde bir Amerikalıdır. Bu buk bosulmuştur. DOilh daha aoıı· son derece teve a e miı bir '-~·t· 
kadın Hartford isminde dünyanın ra methur Marlen Ditrihin yanın. tir. lngıliı hükQmeti hır türlü bu· 
en zengin fabrikatörlerinden birili· dan aynlmaz olmuştur. Fakat bu· nun onune geç:memekte:lir. 
nin karısıydı. Daha geçenlerde be- da GC>k sünnemiı ve nihayet Dullas Anneler, babalar çccuklannı ke 
nüz 28 yaşında olan genç kocası Hartfordun karısına rastgelmiı ve serler. Bö>le on on bir çoculunu 
hakkında "dimall teheyyücata ild ıenç. biran içinde, adeta yıldı· :esmt ola:ılar göril'mil tQr. 
r. i'>telAdır., iddiasile mahkemeye nmla wrulmuı gibi sevişmi§lerdir. Bu Adetin de sebebi, şuphesu, ana 
n; :acaat elmiı ve botanma davas1 Bir bo,anma ve evlenme diyarı '>abanın çocuklanr.a ~cak 
:ı .nışb. olan Holivutta bu yenı yuva ne ka adar yok :ı1 oJmalandır. 

Genç Duglasa celince, kansı Jan dar yapyacak bakalun. Kesilen çocuk'ar ~ yapılıyor, 
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\anı, ku çoc.ığu arkaustu yatın· 
.ır, 9el t bir ı;uo~a ta a vu. arak an· 
.esı çocuaıwı on dı~Qını kııar! 

Yalım ( Kait ç tere münhasır 

ıJ.mıyan, Avust\llal.1aua buçok ka. 
.Jile erde moda olan bu Adıet, dinl 
bır &det de ıldir. Sn t pklık ve i(i
.;ell~ için > apdan bır SeYcfiı:! 

Dıler bazı kabilelerde de çocuk• 
lann ıüzellepnesı içın burimlanm 
Jele ler! VeUWıl, anneleri cerek er
.ek ve ıeıek kıl çocukhirmm ~ 
. e yalapklı oUnaları ıçin Adet blaD 
JU şıklık ve tuvaletleri ihmal etmes. 
~! 

Erb.ek çocuk 7·8 yapndaıı 90Dl'a 
.ie silAJı kullanmayı ~ 
aş: lar. F3kat si1Akı =::ı. 
g enmek lnw3wıda A 
• &mı koydukları usul pyam ur 
ttir. Zıra çoculu. suıt bir 
t.'1l w \ Çocuk 

dlu e:vveıl oyuncak gıbi mi 

:\ çocuk1annm tabii. 
1 d hemen bundan ba:ettu. Y 

!il, buı ıuabilderde çocukların 

ili ıçin yanı mahareuer ve wuı~ 
~ er elde etmelen ıçuı ba§ka t 

J bir terbıye usulü de var: 

Meaeli çocu1u daha büytik, 4· 
ua çok·, yapan bir ka i e y 

lmderiyorlar. Çocuk orada iki .. 
eğin mısafm oluyor. Bu iki adam 

u çoculun terbiyesile meegul olu. 
orlar. Onu avlara~. O> 

:uta yeni yeni av yerleri fılretiJOr 

ar. Çocuk bu kabilenin yamnda 

çalı tılı müddetçe yeni dostlar ı>et 
eh ediyor 

(D.,,.,.. Nr) 
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v 
az rlık 

Ayrıca Osman halk Uzerinde ka • Köse Mihal, bu meselelerde ken-
yınpederi Şeyh Edebali yolile ve di kı.ıına dahi itimat edemlyecek 
derviş Torut tarikile ve bir de Tur- haldeydi. ÇilnkU onun Flütosun esir 
sunufakih dd!l.letlle bliyilk bir pe- oğlu ile mUnasebetinl biliyordu. FUl 
restiş hazırlamııı oluyordu, · tosun oğlu elbette Osman mUlkU i-

Ba tllrlhin .seyrini belld bir on al· çin hayırlı dllgilncmezdi. Kızı da bu 
tı yaşında dUılman kızt Anita çevi.. a§k ve alfl.ka tesiriyle bUtUn esrarı 
rcbillrdi, eğer Köse Mihnl olmasny- verebilirdi, o halde blr çuval incir 
dı. BlltUn bu girift hadiseler içinde berbad olurdu. 
Köse Mlhal Anlta mevzuunu ihmal Bu itibarla. kızını, ifşadan menet. 
etmemekle en bUyUk isabet Uzerin- mck ve bunun için de tedbir almak 
de bulunuyordCı. Nitekim Osman ya. ve öylece bu işe sevketmek gerck
nmdan çıkınca Saltığı blr kenara tl. 
çekerek: Köse Mihalın tedbirinde nldnn • 

- GörUyorsun ya demişti. Bu dn madığı sarihtir. 
mllhlm blr dcllldlr. Bizlm kuvvetle-
:rimizin mlkdarmı ve her tUrlU ha • 
rekntnıızın plfınlnrmı tckfurlarm 
bilmesi ancak Anita yolile olnbilir. 
Hakan Osmanm saf olduğunda şek 
yoktur. Nasıl her tllrlU sırrımızı a _ 
çıkça, bizlerin haleti ruhiyclerimlzc 
vakıf olmaksızın söylUyors:ı böylece 
Anltadan da saklamadığı a~iklirdır. 
Kaldı Jd. bu kahbe herhangi kUçttk 
bir fedaklrlıkla peküla istediğini 

söy1eteblllr. Bence her 5cyden lSnce 
bu mel'unenln hakkından gelmek 
IA.zmıdrr Saltık, ne yapıp yııpıp ka
leye seferden önce bunun nhvall hnk 
kında iblr şeye muttali olmnlıyız. Be 
nim havfmı eudur: 

Köse Mlhal kızı ile görilı;mcğe 

ka.rnr vermiş ve bir ça ~ göndere
rek kızını ça;trtmı§lı. Kose Mlha
lm kızı da yabana atılacıı.k şey de. 
ğildi. Güzeldi, fakat ayni zamanda 
ate!} parçası gibi de bir kızdı. Ö)'lc 
kolay kolny, ne kafese girer, ne de 
ç~nberden atlıı.rdı, ama nihayet ba_ 
basının Flfitos hal:kmdaki tema -
yUlllnU görllnce yumuşıyarak onıı. 

bir hizmet etmek i.mkftnmı bulmak 
istiyordu. Babnsı gibi bUtUn haya
tını işe vakf ve hıı.sretmiş blr adam 
için artık ölçU yalnızca muvaffakı· 
yet Uzerlnde olablllrıll. Binaenaleyh 
kızı da olsa onu da bu hesaba gö. 
re muhakeme edecekti. Netekim kız 

Maazallah bu kahbcnln hakanı • dilşnnceslnde aldanmamış ve baba· 
nıız Osman için bir sulkasde de se. smm bu temayUIU sırf bir biz • 
bep olmasr çok muhtemeldir. met beklemesi yUzUnden göstereli -

Şimdi Aktimurln Aykudalpın av. !ini anlanu~tı. l{Jse Mihal diyordu 
dctini bekleyinceye kadar mUhiın ki: 
bir hadisenin tckevvlinUn~ imklln - Kızım, islll.m dinini kabul edip 
yoktur. Zaten ilk hamlede teveccüh Ertuğrul ocağına çirnğ olduktarı 
olunacak yer Karacahisardır. lUılA. 

ancak Kolca hisarı 11agir1ndcn gıı.yrl 

yer ele gcçmemi.'jtir. (1) 
Bu aralık bu li1 halledivermemJz 

gerektir. 
Sıı.lttk ve Köse Mihal, ertesi gece 

için bir hazrrlı:k yapmnk Iaznngel
diğini dilşUndUler. Fal.tat bundan 
önce Köse Mlhn1 Anita ile bir mUlft
kat dUşUnmUştU. Bunu bllbnssn yıı.

pacak ve eğer böyle bir vaziyet var
sa onu o gece için tekfurlara ha
ber vermeğe sevkcdccck, eUrmU -

ıneşhud yapmış bulunacaktı. 

Saltık bu fikri muvafık bulmuş. 
tu. Ama, dofruda.n doğruya hareme 
girip (2) Anitn ile görUşmek mUm
kiln dcılildi. Bunu da bir tedbire 
bağlamak lftzımdı. Köse Mihal bu
rada kızından istifade etmcğ1 dil _ 
eUnmUştU. 

Kızının, henUz tahnkkuk etmiyen 
bir sırrına dıı. vüktftı. Nihayet bu
nu ileri sUrerek pek ô.U\ kızını bu 
lşte ietihdam edebilirdi. 

sonra hanedan biı.lrn vcllnlmcllmiz 

sııyıl1r. Bu hal benim olduğu kn -
dar senin için de böyledir. Şu mal: 
tul Nikola kızı Anlta ile bir mUl:l. 
kat icab ediyor. Bunu do~rnıdaıı 

doğruya yapmamız manidar telülr
kl olunabilir, bir çuval inciri berbıı.o.: 
edebiliriz. 

Sen bir yol bulup Anitayı bir ge. 
tintiye dıı.vet eyle. Biz de bir tesıı
dilfmllş gibi karşılaşırız. Şöyle blı 
on dnldkalık hasblhal kafidir. 

- Ama, baba, senin umumi ah
valinden Anıta için iyi niyetler bes 
lemcdiğin pek belli. Bu kızın haya. 
tına bir tecavUzde bulunmuş olma
nıza karııı beni alet etmek yakış • 
maz sanıı. 

- B5yle bir şey şimdilik ve 
bllhassa o senin yanındayken asla 
aklımdan geçmez kızım. Zaten he -
nliz hakkında hiçbir kat'i delil ve 
mnlfımıı.tım yok. 

Senin sırdaşın ve arkadaşındır. 
Bu işi ancak sen başarabilirsin! 

1 Birka~ satırlal 
Yazan · MI tYJ~a'fffFe r M l1!1 IMl D'CtO n a f rçaıa·mm s rtr~ini ~ 
al, ertesi gece için nasıl muhafaza e ebilirsiniz ?~ 
dii ündü/er :f. Saç fırçalarının sertliğini 

muhafaza etmek için, bir batidak 
suda bir kaşık şap eritip soğut

tuktan sonra fırçayı yalnız kıllan 

suya girmek üzere yarım saat 
şaplı suyun içinde tutun. Çıkarın. 
ca kat'iyyen bezle kurulamamah • 
dır. İyice sar6arak biraz kurut
tuktan sonra ,kılları aşağı geL 
ır.ek iizere havadar bir yere bırak
malıdır. 

k h · k bı'r kap içi.'I lli tar a veyı uru ferd 
hafif ateşte tutunuz. 

- Banıı. hayatı için teminat ver 
baba. 

- Eğer böyle bir hal zuhur eder 
se hUnkara haber verirsin krzım. Sa 
na karşı babalık hakkımı bu yllz.. 
den de helAI ederim. 

Ve koca Köse Mihal kılıcını çeke
rek kızının yanında diz çöküp üç ke 
re öptll ve Allaha, hakana, kılıca 

yemin etti. 
- Peki baba, ne zaman? 
- Hemen elmdi kıznn. 
- Ama, baba! ... 
- Öyle lfiımı yavrum. Üzerinde 

bulunduğumuz mUhim bir .savaş iııl 
ne iptidnrdan önce bu mesele)i haL 
!etmek gerektir. Sonra sana anlatı-
rnn. 

- Baba, sonra bunun borcunu 
nasıl ödemeği dllşUnUyorsun? 

Bu sual KlSse Mihnla bir tokat 
gibi tesir etmişti. Kızı da bir can
b:ızdı. O da bir hUnerbazdr. İşte ba 
basınm bu vaziyetinden pek fil! bir 
bezirgil.n gibl istifade etmeği ve 
kendi izdivaç ışını de emn!~ 

yete bağlamağı dUşUnmUştil. 

Köse ~Uhal, bu h!l.dl..se uğ _ 

rundıı her şeyi feda edebilecek bir 
haldeydi ve zaten velevk.I Fliitosun 
oğlu ile ku:mm munşnknsmı mene 
kalkışsa dıı. ne olacaktı? 
Kız kaçabilir ve hfidise bü.~biltUn 

kepazeliğe dökUlUverirdi. Bu itibar-

Çapraz eğlence : 

la ram olmak hem yeğitliğin kendi· 
sinde kalmasını, hem de bu mühim 
işin hallolunmasını temin ederdi. 

- 692 de pek &.IU ! 
Köse MıhJtl böylece blr tarih de 

göstermiş ve bunda kat'i hilkUm 
vermiş biri olarak görUrunüştU. Yü. 
zUndekl çizgiler ve samimi I~izaı
lar kızm bUtUn şüphelerini suya 
dUşUrmUş bulunuyordu. 

Babasile anlaşmı§ bulunuyorlar • 
dı. O Anitn meselesinde bohçacılık 
yapacak ve buna mukabil de Fliıto
sun oğluna kavuşacaktı. 

Kız büyUk bir sevinç içindeydi. 

~ Tuvalet masalarının üzerin. 
deki lt:vanta ve krem lekelerını 

çıkarmak için parafinle iyice u
ğuşturduktan bir iki saat sonra 
bir yünlü parça ile parlatmalıdır. 

Şöyle .sC5z1eştiler. :f. Kumaşlardan katran lekesini 
Şehirden yanın sıı.at u:ı:aktaki çıkarmanın en kolay usulü domuz 

kırda bir at ge7Jsi yapacak kızla - yağiyle uğuşturarak, sonra sıcak 
rın, bir nv dönUşilnden geliyorlar_, sabunlu su ile yıkatmaktır. Çal
mış gibi Köse Mihnl, Saltık karşıla- kandığı suya bir !Say kaşığı amon. 
rına çıkıverecekler ve bir mUddct yak ilave edilirse, kumaş yeni gibi 
ooraberce görUşecekler ve sonra ay olur. 
rılacaklnrdı. 

Ne olur ne olmaz, şehirde konuş 
mamnk, ve hattfl şehre beraber dön 
memek lll.zımdt. Do.st vardı, dUşmıı.n 
vıı.rdı. Ağyardan baz1lam1m yemr 
yip içmeyip böyle bir Mdiseyl Os
mana nakletmeleri başlarına iş çı. 

ltarabilirdl, 
(1) İbnl Kemal tarihi. 
(2) Bu tarihte harem yoldur. 

\'ıılnı:r. kadınlara alt lroinıı ifade 1. 
tin bu tabiri kullandık. 

Yukardan aşağı: 

:f.. Tahtalardaki çivi yerleri ve 
diğer delikler gayet ince talaşla 

zamk karıştırarak vücuda getiri
len koyu madde ile tıkanır ve ku
ruduktan sonra zımpara kağıdı ile 
uğuşturulur. 

:f. Tavada kızartma yemekler 
yaparken, kızıgın yağın içine atı. 

lan şeylerin kuru olmasına dikkat 
etmelidir. Mesela patates kızart

ması yapılırken, patatesler, tava
ya sulu olarak atılırsa, yağın kız. 
gınlığı geçer ve kızartma gevrek 
olma:.:. 

-·~ dçe ı·-._ 
1(. Kretonların veya dıgcr . ., ~ •"'C 

li basma perde ve örtülerıll retj 
renklerinin parlaklıklarını '.kar; -
melerini istemiyorsanız, yılca .~Şu 
nız suya biraz kepek ilave edi'/'"r't. 
Sabunla yıkandıktan sonra erı _ . ~ 
çalkama suyuna gene kepe be 
tuz koymalıdır. _ 

lf. Abanoz ve diğer siyah talı~tıy, 
lan parlatmak, temizlemek ;füı
en iyi usul, ılık zeytinyağınB ~ rı 
rılmış bir fanila parçasiyle 0~0~ 1• l 
bir saat yağlı bıraktıktan 50 lis 
temiz kuru bir bezle sÜmektİ!· &..~ 

1 rı ffllli at 
l/o Çaydanlrkta kalan çay a lğj 

yan etmeyin. Bir şişeye ıco Yle 
rak bir iki damla gliserin Ua\I~ tu 
:!erseniz, camlarınızı fevlt~ 1 

parlatacak bir mayi elde ct!1\
1t 

lursunuz. 

:t. İpek veya tire file perde 

sabunla oğuşturarak yıkama~ ., 
seter .. Perdeleri akşamdan, b1 

şık amonyak katılmış bir ıe 
suyun içinde ıslatmalı. Sabaııl' 
temiz: suda çalkalayınca, per 

rin bütün kiri uğuşturmadat' 

kar .. 

lf. Bulaşık suyuna ilave 

1 i m o n kabuklan, taba 

dan balık, yumurta ve soğan 

kusunu gayet çabuk çıkardıl1 

bi, tabaklara ve camlara par!• 

1 - Sinirlilik, 2 - Topra.tc altın- :r. Alöminyom tencerenizi, ye- tla verir. 
ı. d::pı çıkarılan sert rruıcldliılı sarhoş mck pişirirken dibi tutanu, .ckillle. 

;lf. Kumaşlardan rneyva lele 
ni çıkarmak için limonsuyu il' 
ğuşturup kuvvetli güneşte lc1l' 

So!dan sağa: 

ecrci Eir içki, 3 - Ikl' er, 4 _ 1 U\'ar k tahriş etme.Y.!E-; .... Y~r.ı~jı 
lCendıni verme - başımızCiaki kıllar boşalttiktan sonra, yanık tencere· 
- hastalık, 5 - · Allaha mensup - nin içine biraz su ve bir baş soğan 
baş. 6 - Birinci padi~ah O~manın atarak kaynatınız. Yanığın kolay. mak, tesirli bir usuldür. 
mensup olduğu aşiret, 7 - lskam. lıkla suyun sathına yükselerek ten 
bilde birli • Arap harflerinden biri • cerenin dibi tertemiz olduğunu 

bağlama (rapt ve bent etme), 8 - göreceksiniz •. 
Derimizin altındaki kısım - av kö. ~ Başınızı yıkadıktan sonra çal
peklerinden biri, 9 -1Y1eyd~nda o· kadığımz suya ilave edeceğiniz 

:f. Her sabah sütün kabarttı' 

beklemek, taşması ihtimali 

zünden başka bir işle meşgul 
mamak canınuzı sıkar. J3ılll 

luş, 10 - Bir nevi kumaş - hlam limonsuyu hem saçlarınız n ren· Kristoi Kolombun yumurtası 
filoıoflanndan biri, 1 gini açar, kıvırcık olmasını temin dar basit bir !:aresi vardır: 

eder, hem de kepeklenmesinin ö-

1 -- llir mesajla Bitlerden ve 
Musoliniden cevap b<:ldiyen bir dev 
let - yemek, 2 - Çene altındaki 
toplu kıllar· ezan, 3 - Nezretmek - 4 ~.--ı--

nune geçer . 

~ Halıların üzerindeki yagv le-

Süt kabının içine bir kaışlc 

.nak !.. Kaşık içinde oldukça 
ince ip gibi bakır veya çelik ve'-'a ne kada k a t 

J t:elerini, Bikarbonat dö suda ba- r aynas aşmaz. 
herhangi bir maden, 4 - Gövde ile 
bacaklar arasındaki saha • hukıı- tırılmış lıir fanila parçasiylc iyice TA lTONLER VE!JEV )'fl l)lt 

uğuşturunuz. Sıkı bir süpürgeyle ' 
1 

kun müfredi, 5 - Şahsi tc~cbbüs v ya fırçayla beyaz tozları topla- ı l/l'OR: }'azlık tayyörler bll 
(fraıısızca), 6 - Su - a\'UÇ içi, 7 - ı h r ı ·· 1··1 d ,,,, ~ 

dıt;ınız zaman yağ lcke~ınden eser • a a az a ınce yun u er en . ,.: 
Erek (öz türkçe) • Sulh hali, 8 - el • 1ıı 

rnlmadığ nı görürslini.iz. ma {ta:hrlar. Fakat ipekli klo; ...._ 
::)o':"klarda kaldırım yapmağa yarı. 
yan sert nesne - sukut etmiş, 9 - li- Uzun müdıJet durmuş kahve- .eıe pek iyı u~·an Alpagadan • 

Alçak, 10 - Hayvanı temizleme • ye, ı.emiz çekilmiş gibi taze ko. yürleri bu 5Cne pek fazla görcd' ...._ 
baht, ku vermek için, pişireceğiniz mik- ı .nızi zannetmekteyiz. be 

~~t~t,44 .... ~.llCR!iifl!l!§:-~iilllll!1 ............... ıııım ........................ --. \ııt~ 
olan acaip bir meskendi . da uykusuzlukla çatallaşmı~ garip Uyuyor musun .. Ben Zeliha .. Ace· ı !incey~ k:!d3r haf fliyen ışığından - Plan ört kapıyı .. Ba~l3tl113 111 HABER'in Edebi Romam 

Hangi an::ı •ı and:ı 7eP·a~ ı a 1v 

Bu meskenin içine girebilmek içir. bir ahenk vardı. lem \'ar aç kapıyı .apmın onune çıkmış olan bir ço· di ceddinden... ~ . 
on iki ya~ındaki çocukların bile ka- Zeliha: !çerden gene ayni çocuğun sesi yüh 1 ·:.ık görünuyordu. Bu çocuk bır kız Kız şirret bir mahalle kızı U1\ ~1t 
falarını eğmeleri Hlzımdı. - Aç çocuğum aç kapıyı, dedi, seldi: 

1 
·ocuğuydu. Kısa saçları darmada., başım geriye çevirdi ve hırÇJ!'I ~ı~ 

Asiyenin kulübesinin garip bir ka· )enim, bir yabancı değil.. - Annem e\'de yok! ınıktı. G tünde!d ince gömlek, he· 1 sc:;le: 
pısı vardı. Sahilde bulunmuş eskı -!.... - Sen kimc;in? .tiz kabarmış küçücuk goğ::ıüniı. iw j - Sus bre moruk, diye bağıt4~eı:ı 
6emi parçalarile rüzgarların damlar - Benim ... Süt annen Zeliha! - GJısüm! .:e bc1mi. hadır 1 aşmağa ba~lamış Sonra Zelihaya dönerek: .~b 
dan kopardığı saçakların ve bir de lçerde artık ses durulmıyordu. - Gülsüm. Ben ~üt anan Zeliha .• ı:çalarını. yarım ) ama.ak kapı· - l'·-lilıa ,1 l:'t'. bekle, dedi.; ~ıı 
eski unaye bulaşık ta~ının biri birine Belki uykudan uyanan çocuk bu sa 

1 
yım .. Tanımıyor musun, anlamıyo: ford..ı. geliyorum. . Jı .... ' 

ya::;landmp biribirine ekleıımesilt atinde ~enelerdenberi görmediği süt musun? .;ış göz kapakları a;-asındaıı bula. ıer:u.ı 
Eğer Zeliha i ~ey düşüncbl tl-'ı.. 

yapılmış o.an ve tabii bin yamalı ::ınncsinin ::;e::ini, gecenin bu .aatin- Gene biran sükut oldu. .ık bir bakışla Zelıhayı süzüyordu. JtO "' 
bir halde olsaydı. muhakkak • 1 ·.irıı. 1 bir dilenci hırkasına benzi yen bu ka le duyacağını hiç ummuyordu. Sonra içerden bir erkeğin küfret. }ır müddet onu öyle süzdükten son· 9 ti'"' -.. 
kızın kendisini niçin içeriye 

pı gecenin karanlığında adeta e. Onun için söylediği sözü anlama- tiği işitildi. a: 
dığını merak ederdi. . 

ııemmiyet ke;:.betmi5ti. mı'$ u'>ffiuş! Yahut yarı uyku ara- Zeliha dü;ıi.mdı.i: Zeliha aııne .. A sen mhfo? Fakat 
0 

hiç bır şeyi düşürıtt11,t \'~ 
Şehrin öteki evlerinın kapıı;;ı gib :sında bir rüp ~ördüğünü zannl>de- - A~iye gene mi edeı1miş!.. Diye hayretle b<>.J:ırdı. 1cıı. ' 

"d b' b··ı·k b. b' . 1 l , d r! 1 il . d k ,.. l ı ki lal 1 c- . Z ı · h 11 cek kadar kcndinde.1 uzaklaştıl ~191~ ..ı .:ta ır ta ıı ı ve ır üt un ü \ re...; ycnı .!r. .. a mı~tı.Be tı e ·apıyı t,..;ıp aı< aya· arın çıp .- tahtacı:-; .:xn m:sın ~C ı a anne.. ayro· . .. el d h k t iZ r 
., Bır mud et ora a are e s A"' i 0 ~0 teriyordu. Ba;bayağı bır kapıp .1çmak için yatağından kalkarken I kuweJli. kuvvetli çarpışından doğa :ı. d 

8
. 1 k rılıv ~ 

ı . d . ı b' .. ·1· . . . .. .. 1 . d I' k d ('t , . b v ı b. ,. 1 n acele ace t. ıra7. sonra .rnpı te ·rar a ... 
oenzıyor u. .az.a ır soz ı a\ a~eını zaıt goruyor _ 1 >ır ses var ı. ....apınııı ar ·a<:m ~ ı e.cı C6U.\ ır ,.,e e '-.. , 1 . . . . . .. ....,9 • " 

.. [,o .. m e••ının u· stune dallı basw ı~1·ı Zclil.a kapının o··nu"ııe gnlı·nce sık. l ' · ( b' 1 l t b' 1 ' · ' " \ ._ u. ıır ne e5 ır ıare cc • ır ,ıpırc an ... . . uzun bir entari geçirince birde!\ 
ı~ı yumruklarla bu kapıya nırmr. Zeliha içinin :ızcı~ı ara"ınc'a J-en-

1
0 1du. Bir demir !'e i, "iİ''f'Ü ~nlını. t\rmen nered~? .. ,\nnenı gor. G"ldl L o 

co:ı.ıkta..,mı<: olan kü ·ilk u • lf ı. 
}}· "dı. 'ı n p~k u~un g•'en !Jir ımıJJet tı. lncc l.apı ):ı ım a ı:.ı·~rıJı. .1 '. ı tıyc,.uın. ı · .... · " ~ -.. 

1miyordu H •I•f 
"pı a ı. ı 'uı~:rıyc 

ekledi. 1 h.ulübe'lin içi ı ;ık.;;ızdı. Aralan· PeJı. Ku.,..ıh !.:ız u\'l.u serseınli J,ırdu. bu 
Kul ı v! n dı 1 ıy·ı ll'ç 1 ır e mı~ h ,~ı<lan dı arı çıl: n p; b' ıni. 1 h5 a kendini . toparlıyama· I Çıp1~'ı: ayaklannda takurı)' ~le 

ızm)yo:-du.: ıu:rn':1d •. çc..::.ı!. uıku yaJ, çiıkef. k'fü.i tütün \e ku\\...t nı tı ga' ba .. Onda ne ı;öyliyecdt'ni vardı. Onu kolundan tuttu: ar 

l 
1ra .. rırı1 bir <:"} •,.r .. o:rnu« ,.e c 'a- içki kokuı::u şiddet'i bir tokat gih ~--ırmıc; ~ı'>i bır ha~ ,·ardı .. Bı r müd - G~I. gel buraya.. ~ e 
1ı c' 'C':nf·c'"r. tthar u: .ımu~tu. Zelihanın yüzline .;arptı. 'et bir ~~Y ha~'am1k i::ter gibi goz Dt'Cii. Biraz ileriye gittiler. A r~ 
Z~ i 1 ı·ı ~u r' .·ı ' < ryı· ı cia1 a l•ı lı. Zelih:ı. \'ti?ü.,e t::•.:;..;\'"1~i~ bir i •riPi kırpı ... tırdı \'C \'a\'a~ bir se .Je nr1 o~ta<;rndı kurumuş bir Jdt'f( ,

1
' ( 

maz, OM \'ardını etm k İ tem.:> d ' - 1 l ı 1. j"l.'a bir} a• 'ı \ ıı el· J,:j 

"' * * 
d ,1' 1 . . .. t ~dt •" . '1 l.~., • ,., · .... m. u:,';rh. I r m el~ aıı tikc;.iıı;ş·ır ır~ .. i ç"'.il·li . Ih t3l13nnrk! eut. ylnı vardı. \ e bır ~ n.nda uc: tı 

;~ i · · • ' ' 1
•. ı nı~arda uza!, ta yük e! .. tir yerdt Tam h·ı ~ırnda. içer<1cn bir c:.ar· I ~dm15 kaldırım ta~ları 'ardl· 

- A i~e kı·' ... \-iye öl..!:.iı mü~ .. bir sol::ık feneri yanıror, burara ge .ıo: r i.1in homurdandıjı işitildi. (Devamı var) 

A iy~'1in ku't be i Tahtı' ·ıı • 1 ç !fi: 
-· ? ,, m ı. 
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bitireyim. Bu adamın sesini tam. 
.clığım gibi şeklini de görür gör. 
mez aldanmadığıma kani oldum. 
Peşine takıldım .. Doğru Olivolo 
atlasına gitti.. 

Polis müdürü yerinden sıçra
dı: 

- Kimdi? kimdi?... Çabuk 
söyle .. 

- İskala Brino idi, ekselans ... 
Onun nerede lbulunduğunu bi. 
liyorum .. İstediğimiz zaman ya. 
kalayabiliriz. 

- Bu gördüğün ve işittiğin 
şeylerden kimseye bahsetmiye
ceksin, anladın mı?. 

- Evet ekselans .. Fakat hep. 
si bu kadar değil. Iskala Brino. 
nun, Bartolo ile ne yaptığım 

analmak merakına düştüm. Ve 
Altın çapa meyhanesine gittim. 

- Orada ne gördün?. 

- Önüne geldiğim zaman 
meyhane kapalı idi. Müşteriler 

kapın n karşısında toplanmışlar, 
bekliyorlardı. Bir cinayet koku
su hissederek ldevriyeye haber 
verdim. Kapıyı kırarak girdik.. 
İçeride kimseler yoktu.. Açık 

kalmış olan bodruma indim. .. 
Burada ne görsem beğenirsiniz, 
monsenyör, Bartolo bodrumun 
dibinde ölmüş yatıyor<lu. 

- Bartolo öldürülmüş ha!.. 
- Evet iskala Brino tarafın. 

dan .• 

memur, amirinin takdirini 
bekliyordu. Sükut etti. 

Kido Cenaro ayağa kalktı ..... 
Düşünceli bir tavırla c·Jada bir 
müddet gezindikten· sonra: 

- Peki, dedi. Bu meseleden 
kimseye bahsetmedin ya?. 

- Hiç kimseye ekselans .. 

- Bilirim, sen ketum bir 
memursun .. Bu hadise üzerin ·e 
kat'i bir sükut lazımdır. Hiç ol. 
mazsa dört, beş gün.. Mesela 
2 şubat tarahine kadar kimse 
bir şey duymamalıdır. Anladın 

mı?. 

- Evet ekselans ... 
Memur çekildi. Diğer hafiye

ler sıra ile gelerek raporlarım 

verdiler. Polis müdürü onları 

dalgın bir vaziyette dinledi. En 
son memur da çekildikten sonra 
Kido Cenaro daimi bir itiyatla: 

- Başkası gelsin .. 
Diye bağırmıştı. İçeri bir a. 

dam girdi. Polis müdürü bunu 
tanımadı. 

Maamafih kıyafetini değiştir. 
miş hafiyelerinden biri zannede
rek: 

- Tebrik ederim, dedi.. O 
kadar ustalıkla kıyafetini de. 
ğiştirmişsin ki.. Ben bile seni 
tanryamadım .. Kimsin?. Kendi. 
ni belli et .. 

Bu meçhul adam, takma sakal 
ve saçını çıkardı: 

9 

ge. 

- Hayır .. Bir meclisi idare iç. 
timaına riyaset cdiyor·du. Biıi o
nun sözlerine itiraz etmiş .. O da 
buna krzm·ş, ve ... 

- Öldü mü?. 
- Bunu sana söylemek istemi. 

yordum. Fakat sen anladın .. Gel, 
bana sarıl, zavallı yavrucuğum. 

Sen artık bir öksüzsün.. Bu vazi. 
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hadisatın cereyanı seri bir seyir 
takip ederek ani olarak inkişaf 

ederse'?. Acaba o zaman, bir kaç 
~ün için olsun buradan uzakla
şamaz mıyım?. 

-25-
TESADÜI< 

Kardinal Bambonun müthiş 

ölümünden sonra, Rolanın, Ve. 
netliğe döndüğü günün ertesi 
sabahı, saat sekize doğru polis 
müdürü Kido Cenaro dairesinde 
hususi hafiyelerinin raporlarını 
dinlemekle meşguldü. 

Şöminenin yanında bir koltu. 
ğa gömülmüş, arkasına da rob 
dö§ambr gibi bir şey giymişti .. 

Kido Cenaro, mesleğine bü
yük bir ihtimam ve vazife hissi 
ile bağlıydı. 

Her sabah muntazaman me
murlarının raporlarını dinler, 
bu raporların bir kısmından ken 
di hususi menfaatlerini alakadar 
eden noktaları ayırır, diğer kıs. 
mrn yapılmasını da maiyetine 
emre:ierdi. 

Bu sabah, 27 kanunusani sa
bahı, polis müdürü mutadı hi-
1.lfına biraz fazla asabi ve hid. 
dctliydi. Bütün memurlarına 

sorduğu aynı sualin cevapsız 

kalmasına kızıyor, karşısındaki· 

ni kovuyor ve diğerini çağ rmak 
için bağnyorclu: 

- Başkası gelsin.. 

Filhakika Kido Cenaronun 
hususi hafiyeleri pek çoktu .. 
Yandaki odada raporlarını ver
mek için nöbet bekleşiyorları:iı. 

Polis mü.dürünün şayanı iti . 
mat uşaklarından bir ikisi C:e 
bu hafiyelerin arasında dolaşıy.Jr 
lar, hareketlerini tetkik ediyor. 
lar, aralarında geçen sözlerdc.1 
bir kelime kapmağa çalışıyorlar, 
efendilerinin hesabına hafiye
lerin hafiyesi vazifesini görü. 
yorlardı. 

Bunların verdikleri raporlar 
da Kido Cenaro için aynca şaya. 
m ehemmiyetti. 

Şimdi gelelim mevzuumuza: 
Bu sabah bütün hafiyeler. tür

lü ti.irlü kıyafetlere girmi~ler, 

rapor !arını ta kelime gelmişlerdi. 

Her memur odaya girerken ka. 
pıyı kapıyor. Raporunu veriyor 
ve amirinin: 

- Başkası gelsin ... 
Emri üzerine kapıyı açık br. 

rakarak çekiliyordu. i çeri giren 
başkası ise açık kalan kapıyı ka
pıyor ve anlatmağa ba§lryordu. 

Bu girip çıkmalar itiyat ile a. 
d;:ta makine gibi işlemekte idi. 
Bu sabah polis müdür:.inün ya. 
nma girdiğimiz zaman onu dir
seklerini koltuğun kenarına .C... 
yamı§. dalg n nazarlarını pencc. 
reye dikmiş, kar:ısmdaki me
murun raporunu dinlerken bulu. 
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CAFER MUSHiL ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil ıekeridir. Biliı 
zanelerde bulunur. 

Gilber, içini çekerek: 
- Bak Lucien, diyordu. 

başımıza gelenlere .. 
Bal.il~·~-~ 

1 

llİiİİİİİİiHiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
Almanyada yapılan n 

sağlamlrğı bütün dün -

yaca tanınmış 800 de

fa çalmakla bozulma • 
Ve ilave etti: 
- Bütün ömrünce çalışmak ne 1 

ye yarıyor ki?. 
Şimdiye kadar hiç bir iş gör. 

memiş olan Filib: 
- Hakikaten öyle, diye tasdik 

etti. 
Lucien babasının aJnınodan ö. 

pcrek ağladı ve sonra kızkardeşL 
ne: 

- lstenıen senin yerine ben 
bekleyeyim, dedi. 

Kıymetli bir minyatör veya al
tın bir cıgara tabakasının pek ko
lay ortadan kalkabileceğini düşii
nen kızkardeşi heyecanla: 

- Hayır, hayır, diye cevap ver. 
di, burada kalacağım?. 

Fi'.:p: 
- Gel .de bizimle beraber bir 

parça bir şeyler ye, dedi, büsbü
tün kuvvetten düşmen doğru ol
maz .. 

- Teşekkür ederim, 
dım. 

acıkma-

Dayının aklı fikri yemekte idi. 
Saat yedi buçukta Lucieni 7.orla 
kolundan sürükliyerek yemek o. 
dasına çekti. 

Sofraya otururken rahat bir ne
fes almaktan kendini zaptedeme -
mişti. O, bu yemek odasının ince 
işlemeli eşyasuıı ve güzel halıla.. 

rım çok severdi.. Filip dayı ağır 
ağır, fakat çok yemek yedi.. 

Sanki böyle feci bir anda bu 
kadar adi bir işle meşgul olmak. 
tan hicap duyuyordu. Uşak Er-
neste dönerek: 1 

- Teşekkür ederim, Ernest, 
dedi. Artık size ihtiyacımız kal
ma.dr. 

Uşak odadan çekilir çekilmez: j 
- İ§te şimdi seninle ba§ başa 

kaldık, dedi. Sana biraz evvel bu 
yeni vaziyette bazı vazifeler kar. 
şmda bulunduğunu söylemi§tİm. 

(Sonu Yarın) 

r ' l .:\finimiııi yavrunuzun sılıhalini 
düşününüz. Onlara çocuk ıuı.rbafa· 
rının kraliçesi Qlnn Ye en jyi imal 
etlilmiş, en fazla tekemmül etti
rilmiş, en sıhhi :ır:ıhayı nlınız. 
Yeni gelen 1!)3!) n )(klinln 50 den 
f:ııla çeşidi vardır. Her yerden 
ucuz Ciat ve müsait şarllarla yalnız 

Baker mağazalarında 
bulabilirsiniz. 

• 

Karaciğer, 

kumlarmdan mütevellit ~n
cılarını, damar sertliklcrı \'t 

-.ısmanlık şikayetlerinizı 
UIHNAL ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid ilriı 

-.e oksalat gibi rnad<leleri e 
•• ur, kanı temizler, lezzet 
hoş, almma r kolaydır. Ye 
meklcrden .;onra yarım bar 
cıak ~u içeri sinde alınır. 

iNGILIZ KANZUK 

. ECZANESi 

BEYOCLU - lSTı\NBUL 1 
&&K!iiE&& en--

i 1 an 
Kazazede Sadıkza.:le vapurundan tahlis edilerek İstanbula 

getirilen yüklerden avaryalt olanların takdiri kıymeti için kanuni 
icaplar yapılrru~tır. Bu yükleri alakalıların tesellümüne arzettiği. 
mizi itan eder ve 26 Nisan 939 Çarşamba akşamına kadar usulü 
dairesinde konuşmentoları getirilerek tesellüm edilmediği tak. ı 
dirde gereken ardiye ücretinin hesap ve istifa edileceğini ve bun
dan böyle yüke terettüp edecek avarya tzayüdü ve sairenin her 
türlü mes'uliyet ve avakibi yük eshabına raci ve bundan Banka
mızm tamamen gayrı mes'ul olacağını hamule sahiplerinin ıttıla 
nazarına arzederiz . .. 

dığı tecrübe Ue sabit 

olan 

POLYDOR 
PUakDaıra 

BELK1S PLAT!N BAYAN NEDİME B!RSES 
lnrilti söziim (kuracığ a l 

. !\yrılılım giilünı sene PTI 805) şarkı) 1 806 1 Kalk giclclirn ıl:ığlara 
:eni ancak (Uşak şarkı) ı 

BAYAN NEVZAT 
1 

ÜRGÜPLU REFİK BAŞARAN 
Şiddetli hicran ile Rast ga· .lJ "'Q Kız senin adın hınine 

8052 ıcl o O .\man All:ıh 
Uılcmisin (:-\cva Türkü) 

BAYAN BELMA j ZARALI KÜÇÜK HALİL 
Güzyaşlnrım (Uş:ık .ş:ırkı} I p l pcı· Je ben . .. cnccrcnı e ı 

8054-iııç!arının her lelı llll7::ım • JQ59 . 1 . 1 ı ı. ı . .. ,,a~ aı 111 >aş ,:;ı ı.ış ,,ı 
,:ır. 

Gramofonculardan ısrarla ho.te)·lniz. 
iııl ... llllı • ....................... 111! .. lllll!llQ411Cl .. 11!1 .. ID'lll~F••ıı:11~t.;: 

Gireson Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Evvelce kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu halde 

ilanların tekemmül etmemiş olmasından tekrar eksiltmeye konulan 
iş Gircson vilayet merkezinde kağir ve betoarme kısımlarile çatı. 

şı yapılmış olan 10 dershaneli ilk okul binasının ahşap, sıva, bQya 
ve saire kısımların inşaatıdır. Ke:ıif bedeli 20153 lira beş kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi mukavelename bayındırlık işleri ge_ 

nel şartnamesi, 
B - Fenni ve hususi şartnameler le proje. 
isteyenler bu evrak ve şartnameleri bedelsiz olarak Gıreson 

Nafia dairesinden alabilirler. ı 

3 - Eksiltme 6 • 5 - 939 cumartesi saat 12 de hususi mu
hasebe müdürlüğü binasında toplanacak olan daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1511 lira kırk se. 

kiz kuru~ muvakkat teminat vermesi ve bunclan başka aşağrdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Cari seneye ait Ticaret Odası vesikası. 
B - Ehliyet vesikası. 
Ehliyet vesikası alabilmek için isteklinin elindeki referans -

larla ihale günününden en az sekiz gün evvel istida ile vilayet ma. 
kamına müracaat etmesi lazımdır. 

6 - T eklif mektup an yuka rıda üçüncU maddede yazılı saat. 
tem bir saat evveline kadar vilayet daimi encümeni reisliğine mak. 
buz mukabilinde verilecektir. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 
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yoruz .• 
Memur: 
- Ekselans diyordu .. Riyano 

ci"arında oturan kuyumcu Mo_ 
linayı bu gece soymuşlar. Hır

sızlar arka sokakta bulunan kü. 
çük kapıyı kırmışlar ve bir çok 
mücevher götürmüşler. Devriye 
ancak yarım saat sonra, Molina 
ve kansının feryadlarını duya
rak vak'a yerine gelmiş .. 

- Pekala kuyumcuyu teselli 
için hırsızların izi üzerinde bu. 
lunduğumuzu ve bu sene olmaz
sa gelecek sene mutlaka yakala. 
nacaklarmı söylersin t Maamafih 
her ihtimale karşı kırılmış olan 
kapının yerine bir !diğerini, fa. 
kat sağlamını yaptırsınlar. 

Hepsi bu kadar mı?. 
- Evet ekselans!. 
- Bu V cnedikliler .de ne bu-

dala adamlar.. Molinayı soyan 
hırsızları ben nerede bulayım .. 
Hem esasen Molina zengin biri. 
sidir. Çabuk teselli bulur. Şimcli 
bana cevap ver.. Uç dört gün
denberi Venediğe mühim şahsi. 
yetl~rden hiç gelen var mı?. 

- Hayır ekselans, esnaf ve 
gemicık!'<len başka gelen yok .. 

Kido Cenaro bir küfür savur
.ıu. Bu sabah üçüncü d5fa olu. 
,_-da lııl .. 91Uili aoruyor ve da
... menfi cevap alıyordu. 

- Ba§kaıı gelsin! .• 

Diye b~ğırdı. Memur çıktı. 

Diğeri ·geldi.. 
- Yeni bir haber var m1?. 

-Arzedeceğim e'kselans, dün 
limandaki meyhaneleri dola§tım. 

- Ve ora<la içtin, sarh0ş ol
dun, değil mi?. 

- Hayır ekselans .• 
- Peki öyle ise anlat, oralar. 

.da neler işittin?. 
- Şayaru hayret, harikulade 

şeyler .. Sözde Kandiyanonun oğ 
lu Venedikte imiş. Dükalık sa
rayına hücum etmeğe hazırlanı
yormuş.. Halkı kurtaracak ve 
Foskariyi zulmünden dolayı ce. 
zalandıracakmış. 

- Söylediklerine emin misin? 
Yoksa sarhoşlukla böyle duyıJu

ğunu mu zannettin?. 

- Hayır ekselans .. Sarhoş de
ğildim! Halk kulaklarımın zau. 
m patlatıncaya ka..:iar (Yaşasın 

Rolan Kandiyano) diye bagnyor 
du. Hatta onu şimdiden. halk 
hükümdar diye bile ilan ediyor
lar. 

- Hezeyan!. 
- Ekselam:, sizi temin ede_ 

rim ki ... 
- Kafi, her şeyden evvel şu

nu bil ki iyi bir hafiye memuru 
hiç bir vakit s:ı.rhoş olmamal dır 

anladın mı? . Şimdi, bu akşam _:a 
gene oralar.:a dolasacaksın .. Ne 
ltidirsen gelip bana. haber vere. 

ceksin .• 
- Sarhoş olduğumu farzetti· 

ğiniz sıralarda işittiklerimi de 
arz edecek miyim?. 

Kklo Cenaro diğerlerini sor. 
duğu ayni suali tekrar etti: 

- Bir kaç gün içinde Vene.di
ğe ehemmiyetli şahsiyetlerden 

gelen var mı?. 
- Hayır, ekselans . 
Polis müdürü hiddetten bo

ğulurcas na bağırdı: 
Ea;ıkası gelsin. 

Bu memuru da bir diğeri ta
kip etti: 

- Haydi bakalım, söyle! Ra. 
porunu ver, torbanı boşalt .. 

- Monsenyör, dün gece Altın 
çapa meyhanesinin etrafını ta
rassut e•tim. 

Ccnaro titredi. Okuyucuları 

mıı aynr gece, polis müdürünün 
usta Bartoloya olan ziyaretini 
hatırlarlar. 

Ki.do Cenaro kendisinin fark· 
edilmiş olmasından en::lişc etti: 

- Ne gördün? diye sordu. 
- Bartolo gece yansı birisi 

ile meyhaneden çıktı .. 
- Ya! .. Kiminle?. 

Tamyamadtm ekselina .. 
K: :lo Cenaro derin bir nefes 

a'dıktan sonra yalancı bir hiddet 
&ö:;tercli: 

- S .. rsem, zat n ne i§e yarar
ı.n .. 

- Söyleyeceğim meselenin e_ 
hemmiyeti burada değil, ekse· 
Ians .. Bartolo rıhtım üzerinde 
meçhul bir adam ile konuşur -
ken bir üçüncü adam görünme. 
meğe gayret ederek meyhaneye 
daldı. 

- Bir h:rsrz mı?. 
- Hayır, ekselans.. Hırsıza 

benzemiyorou. Ben hırsızı ) iız 
adım uzaktan bile olsa gene his. 
sederim .. 

- Maharet ve zekanı bilirim .. 
Devam et. 

- Bu adam meyhaneye gir
dikten biraz sonra da Eartclo 
geldi .. lı:eriye girdi ve kap yı ~ a. 
padı. Kulaklarımı kepenkler~ da
yayarak dinlemeğc ba§lad m ... 
içeride bir nevi mücdele. kav. 
ga gürültüsü ve sesleri duı<ıfom. 
Bartolodan evvel meyhaneye 
girmiş olan adamın sesini tam. 
dıııı .. 

- Yal? .. 
- Şimdi söylediklerimin re 

kadar ehemmiyetli olduğunu an
layacaksınız.. Münakaşa ses. 
}erinden sonra bir mücadele gö. 
rültüsü duydum.. Sonra ~erin 

bir sessizlik ol 'u. Meyhane kapı
sı açıldı. Adam dı~n çıktı. 

- Takip ettin mi?. 
- Tabii.. 
- Onu tanıdın da değil m· ? 
- Müsaade buyurunuz <l~ 

Bu sinlrlerden kur 
Bir ka~ık 

Sinir ağrılan, asabi ö 
Baş dönmesi, Baygı 

pmtı, ve S t N f R D 
gelen bUtii.n rahatsız 

EDER. 

p 
En Fa 

Rağbet B 
Pudranı 

Re 

MEŞHUR 
Güzellik 
~u kıymeth tavs 

bulunuyor: 
- Rop ve şapkalarda 

pudra renklerirun de 
madiyen değişir. Bunu 
daima yeni ve cazip re 
Tokalan müessesesinin 
tchas~ıs.ı t3r.:ıfmdan piya 
mektcdir. 

• P.ECHE - llkbaha 
rile at.rnklar olan ve bi 
şınlarla saçları ke tane 
!anlara yakı~an. şef tali y 
tesirini yapan pudradrr. 

• BRl • .N SOLEIL -
!er için gayet se,·irnli ve 
tesir yap:ın ve bu~ün 
fazla rağbet bulan pudr 

• Ri\CHEL - OORE 
tiplere hafif ve mahrem 
lık wren Ye bilhassa su 
'e:ine ahenktar bir p 

Cazip ı•e stlılıar renk 
serisini tecrübe tdiniz: 
Bırçok kadınlar, maal 

ne uygun renkteki pu 
nıyorlar. Bunun için yüz 
·~j olmuc; ve sert bir 

rnr. Teninize uygun pu 
-nanın yeırane çaresi 
•a;afma bir renk ve diğ 
·ıa ı::ka renk tecrü'be etme 

Adresimize vazımz. s· 
)l::ır.:ık muhteİif renkle 
ıumunclik ,·eni Tokalon 
1önderece~ii ve bu tecrüli 
'ıkla rnpımz. Adrec;: lstı 
po'ta kutusu 30 No. 11 
pudrası servisi) . 



eden terbiyesi teşkilat 

hazırlandı kanunu 
1Urlü .... Baştarafı 6 ıncıda) 
1 trU. 11 - Zat . l • •. d"" .ı lllld ış erı mu ur-

1 en ıb:ı.rettır. 
- .\f f'Tk·n., b" 
ı ....... uroou · 
"'rkez bUr . 

ına 1 osu 150 lira asli 
l . ı hır uınunı ,.,.,u""d'' l"k "d ın.de 1 . .., ur u ı a-
lı. llli k?0. lıra asli maaşlı bir 
ı . 1li k;~ıp, 90 lira maıışh iki 
u ~aa ıı"tı.P muavini, 55 lira as-

ru, 35 ~ır hususi kalem mü. 
~ :n kit l~r~ maaşlı bir hususi 

nı nı._ti?,ı .. ~o lira maaşlı bir 
r · • "'nt' i..ldurluk ya'\erinden mü

;.- ır. 

55 lira maaşlı üç doktor, 45 lira 
ma~lı Uç kontrolör, 45 lira maaş 
lı on beş beden terbiyesi mUte -
hassısı. 40 lira maaşlı 30 antre-
nör. 

Ankara Beden Terbjyesi 
Müdürlüğü 
80 lira. maaşlı bir müdür, 55 li

ra maaşlı bir müdür muavini, 55 
lira maaşlı bir doktor, 45 lira 
maaşlı bir kontrolör, 45 lira ma. 
~lı yedi beden terbiyesi milte • 
hassısı , 35 lira maaşlı on beş 

" - 'I' · antrenör. 
't fl' e/tış heyeti reisliği: lzmir Beden Terbiyesi 

ş heyctı" · ı· ·· 
J o ı· reıs ıgı kadrosun 

Müdürlüğü , i d~:a mna5lı bir reis, iki 
1 d ıgcr iki~i 55 lira asli ma- İzmir beden terbiyesi müdür-

lı c: "t rt JUilfetti .. , 15 Hra maaş- lüğünün kadrosu da Ankara be
tıaa lı ~.sap mUfetti.J, 45 lira den terbiyesi müdürlüğü kadro -
lı a trıa ı sıhhat müfettişi, 35 sunun aynidir. 
1 : \'e , a 1ı dört milfettis muavi- Vılayet Beden Terbiyesi 
· · r •Uz•ırnu kadar m~mur ve Müdürlüğü 

P ":ı.r:ıır 
8 - ][ · Ankara, İstanbul ve İzmir be. 
•· ı1avi ~ ... :.: 11 §avirl'§i: den terbiyesi müdürlükleri hari· 

la lı b· r 
1 

kadrosu 80 lira cinde kalan diğer vilayet beden 
ta .... ır hukuk müşaviri 55 terbiyesi müdUrlUkleri için tek -"'•'la lı ' . ' 

ııı-llllı. oır spor hakemi ve lif edilen kadro da §Öyledir: 
ten ıb:r ka~ar memur ve katip • Beş tanesi 70, on altı tnnesi 

, E'ttır i 5 · • "k" .. ~ 'ı - li' der· ·55, 16 tanes 4 ve yırmı ı ı ,!Al.. 

Ba h c G.S1Jonlar heyeti: nesi de 40 lira asli maaşlı olmak 
: ra8 . eyet 80 lira maaşlı 10 fc- üzere 59 müdür, 45 lira maaşlı 

JOn rcis"in.d 1 Yedi f en, 70 lira manş- 5 müdür muavini ve 5 doktor, 
en, 55 ~~erasyon reis muavinin- 40 lira maaşlı beş, 35 lira maaşlı 

\e IUt ıra rnanşh 10 sekreter 54 kontrolör, yirmi tanesi 40 11-
•C' e't1~nıl ? kadar memurdan mü- ra, kırk sekiz tanesi 35 lira. yir. •ı dır 

.S - 'I' ·•. mi tanesi de 30 lira maaşlı ol· 
13u r i r~· lat ve tesi.9at reisliği mak üzere 88 beden terbiyesi mü 

l':a::ı 'ı h' ık kadrosunda 80 lira tehassısı, 64 tnnesi 30, 76 tanesi 
b • ır · 

r l( , ,. . reıs, 70 lira maaşlı de 25 lira maaşlı olmak Uzcre 
b .. t'• ... t Inildürü, 35 lira maaE; 140 tane de antrenör. • c ···r 

~ -a • :·1 .ıt memuru 30 lira Umumi müfettişlikler 
1 ·1 hır tar ' 

r;,j, ,._ . ırn ve terbiye mü. Projede umumi mUfetti§likler-
''.t\ ·~~ lıra maaşlı bir müdür de çalışmak üzere dört tnne de 

1 
h~ 

1
' 

45 
lira maaşlı iki mü· umumi mlifetti§lik spor mUeavir 

t tn~ci··8~ lı.ra mııa.,lı bir tesi- ligıw· de ihdas edilmi§tir. Bu mU-
ur,ı 70 ı· l b" i 1 'ld' ~·- ıra maaş ı ır şavirlerin maaşları da asi o · 

· r r ,~c· .~~ lira maaşlı bir to- mak üzere seksener liradır. 
_ ,... 

1 rı res~am vardır. D ._ iğer memur ve 
1ltalzMneıri mıüdiirlü. • katiplikler 

,. r· 
: ·ıı:ı·n 1:at ve propagııiida re;s. 
,J•'r reis ;dr~su; 80 lira maarılı 
.ıat ,..... .. ' O lıra maa··lı bir neş-i-

"'lldUru -
r:~at .: ~.5 lira mnaşlı bır 

t n~ nıudur muıvini 7t) lira 
t ~1ı bi , 
tıtıa :r Propaganda ve arı~ -

ı trıUdür" ' a li u, beheri 55 ~er lı 
t \·c aıtrı:ı.a'1h ingilizC'e, fransıı 
tı-: iterc t. anca dillerine vakıf Ur 

[) ıl!l ıen .. 
..., 11 • murekkeptir. 

l:?ccı 
1 
tttap i~leri da:rcsi rcıs;ı~. 

.. Ilı]._. > ~Sleri dairesmin kad· o. 
~~ lir~ !!ra macıoıh bir rr: l -ı . 
v !ır~ llıo.aş}ı bir reis muavmı, 

t ' .. :nua 1 'k· 
. tıl~tk ş ı ı ı kP.lem şefi (bi· 
'-ra ~ha ez diğeri ta.sra içicı) !)!' 

tıı~Şlı h~flh bir mUdUr, 40 ı;rP. 
ı:.ı... .r aYniyat muhasibi var-
ın 

'fi:.ı ~uM~nıclUt müdfü·lüğu. 
~a.a .. lı b?enın kadrosu; 70 lira 
1 ır tt, .r lllildür, 40 lira maa3lı 
1
tadar nı ıneıat rnemurile lüzumu 

Reislikle idare olunacak dnire. 
lerle müstakil mU<lUrlUklerin kad 
rolannda ayrıca lüzumu kadar 
memur ve katip de vardır. 

Her daire ve mUdUrlüğiln va
zifesini ayrı, ayrı tayin ve tas -
rih etmekte olan projenin en mU 
him maddelerinden biri de umum 
müdürlükçe lUzumu halinde bUt
çede yapılacak münakale saUUıi
yetinin umum mUdüre verilmi§ 
olmasıdır. 

Teşkilat kanunu liiyihası Baş. 
.vekalete verilmiştir. 

A. Oelôl 

H A B E R - Akşam Posbilı;ı 

Dün 
•• mu 

u atletizm 
abakaları 

Yüz yetmiş atletin iştirakile ve 
yeklınu önünde yapılan Altın Çivili 
alman teknik neticeler şunlardır: 

oldukça mühim bir seyirci 
müsabakaları koşularında 

Kntegori iV. 
50 metre 

100 metre 
Kategori IV. 

Kategori III 

l{ategori I. 

200 metre 
J{ategori nr 

Kategori I 

400 metre 
Kategori IlI 

Kategori I 

800 metre 
Kategori Ill 

Kategori I 

110 mania 
Kategorim 

Kategori I 

10.000 metre 
Kategori I 

l inci 
2 inci 
3 üncü 

1 inci 
2 inci 

3 üncü 
1 inci 
2 inci 

3 üncü 
1 inci 
2 inci 

3 Uncü 

1 inci 
2 inci 
3 üncü 
1 inci 
2 inci 
3 üncü 

1 inci 
2 inci 
3 üncü 
1 inci 
2 inci 
3 Uncü 

1 inci 
2 inci 
3 üncü 
1 inci 
2 inci 
3 üncU 

1 inci 
2 inci 
3 üncü 
1 inci 

2 inci 
3 Uncu 

1 inci 

Cezmi G. S. L. '6 (Yeni rekor) 
Necdet B. J. K. '6 
Ferit H. P. '6.2 

Cezmi G. S. L. 11.7 (Yeni rekor) 
Turan D. L. 11.8 
Knmıran H. P. 12 
Şerif D. L. 11.4 (Rekor egale) 
Kamıran 1. L. 11.5 
Sait G. S. L. 11.9 
İrfan Bahriye 11.1 
Vedat D. L. H. 11.2 
NHiman üniversite 11.3 

Sait G. S. L. '25 
Orhan İst. lisesi 25.6 
MUcahit D. L. 26 
Halit D. L. 23.5 
Muzaffer H. P. 23.6 
Bülent D. L. 24.7 

Ali G. $. L. 57.5 
Sacit D. L. 59.8 
Hafi Sa. M. 60.1 
Gören G. S. 50.1 
Cemal Üni. 52.7 
Şevket 55 

Kazım K. P. 2.15.2 
Hüseyin B. J. IK. 2.15.6 
Rü.§til D. L. 2.16.6 
İbrahim G. S. 2.9.7 
Ali K P. 2.11.8 
Abdullah H. P. 2.12.6 

Şerif D. L. '18 
Mücahit D. L. '18.2 
Turan H. P. ve Marnakis K. 18.6 
Yavru 17.4 
Feyyaz T. F. 18 
Sudi Üni. 18.5 

Rıza Maksud G. S. 33.04.8 (Yeni 
Tilrkiye rekoru) 

2 inci ~~·--Hüse in Albayrakdar 33.31.2 
(yeni Türkiye rekoru) 

3 üncU Artan B. J. K. 34.50 
lstanbuZ atletizm Ajam 

Naili Moran B. P. E. 

Mektepler futbol şampiyonası 
devam ediyor 

_.. Ba§taraJı 6 mcıda 
pılan temdid milsabalmsında da gol 
olmadr. Ve oyun, hnftn içinde tek. 
rarlanmck Uzere sona erdi. 
Takımlar şöyleydi: 

\'da: Hüseyin • Murnd, Ahmet • 

lfonan, Flkret, Halil • :X ecatt, Şe. 
hab, :Sııbahn.ddin, Zeki, \'edad. 

J>erte\'nlyal: !Uanocl • İbrahim, 

Namık • Fthim, Adli, Vednd - Jb.y. 
dar, Snfüh:uldln, Ekrem, }'eıthi, Ö
mer. 

Işık - Kabataş 
İkinci ve günün en ehemmiyetli 

müsııb:ıkası Işık • Kabataş liseleri 
arasında yapıldı. Hakem Nuri Bo. 
sut. Takımlar: 

J\aba.tıış: Nafb: - Bahaeddin Hlk 
met - Ce\ad, N~cmf, Paruk - ICe • 
n:ın, Ahmet, Ne\"Zat, KemaJ, Cemal. 

Işık il esi: Adnan • Necmi, Sa -
llm • Ya\ uz Rifat, Aytekin • Niya
zi, Adnan, Şeref, Jlilseytn, Nb:ıımct 
tin. 

ıı ......_ enıurdan mürekkeptir. 
~O . Zat fa'-' m·· ,ı·· lU • .. • 

1. !ıra -~n uuur gu. 

) ıra llla nıaaşlı bir müdür, 40 
' b CitJlı b" d· ir sp ır Fef, 70 lira maaş-
1.{rile 1 .. 

0 r tesçil ve lisnns mü
B~deuıuınu kadar memur. 
t'enıctn terbiyesi enstitüsü 

~·· "n "h 

Çünkü 'ASP[RIN senefer· 
.denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz Öir ilaç olduğunu 
lsbaf etmiştir. 

Işık lisesinin soldan rakip nısıf 

sahaya sürüklediği ilk hücum güç
lükle çelinebildi, fakat takım halin

de daha güzel anlaşıp pnslaşan, oy
nayıe bakımından daha iyi bir inti
ba hasıl edebilen l§ık, for\'ette HU. 
sey:inin faydalı çalışması neticesi o

larak hasmını ezmeğe, hırpalamağa 
b:ı:ıladı. Nihayet Hüse~inin dUı: bir 
pasım mUsait vaziyette ele geçiren 
Şeref sıkı bir şiltle takımının ilk go 
lünU kaydetti. 

Ukscıt b 1 das edilmekte olan 
a:ırosu :den terbiye enstitüsü 

l ş l>rofe~: lOO lira asli maaşlı 
1ll~si O;) r \'e ordinaryüs, be.., 

ıı1ı 0 ' beş tanesi de 80 lirn 
' 5 el n Profe ·· ... l Oc-ent Sur, ıO lira maaş. t 1 da 15 'ı·nltısı 55 lira diğer nl
tıı~re on 1~:a arli maa~lı olmak 

A S P i R 1 N rn resirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikka_t ediniz. 

·marka· 

Kabataşlılar ilk dakikalarda ye
dikleri bu golden hiç de mUteesslr 
olmıyan nefis bir müdafaa ısifltcm.I 

tatbik ediyor ve bu i3te de muvaf
fak olabiliyorlardı. 

Oyun daha ziyade I~ık hlkimiye
tlne tnbl olmasına rağmen Ko.ba -
taşlılar fazla atak yaptıktan için 
tehlikeli pozisyonlar kazanabiliyor -
!ardı. Yine Şeref, HUscyinln haf 

11 
--:::?!&• 

Ankaragücü 
AfceşspcırlYI <§5 - © yanda 

( Baştarafı 6 uıcıda) 
mma bir dördUncU sayı daha knzan
dırdı. 

Fnknt, itiraf etmeli ki, daha oyun 
başladıktan birkaç dakika sonra kn 
zanml§ olduklan bir goliln, ofsayd 
addedilerek hakem tarafından sa _ 
yılmayışı İzmirllierin maneviyatı 
Uzerlndc büyük bir de~ikllk husu
le getirmişti. 

İlk devre bu suretle 4.0 Ankara-
1UcU lehine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devre ise, oyunun ilk yan

sında hafif hafif bıışlıynn yağmu -
run ıslattığı saha, esasen çimen sa
haya alışık olmadıkları 8.§iklır görü 
len lzmirliler karşısında AnkarngU
cUne lehte bir avantaj t~kil ediyor. 
du. 

Oyunu çok geçmeden yine At~ -
spor yarı sahasına sokmağa mu -
va!fak olan Ankaragtiçlillerln her 
iki cenahtan yaptıkları sıkı inişler 

Cemil ve Sezaiden mUtcşc.kkil lz
mir müdafaasını çok mU§kUl vazi
yetlere sokuyordu. Bu arada hmi.. 
rln 1ıahst gayretlere istinat eden 
inişlerine de şahid oluyorduk. Fa
kat, tamamen Ateşspor kalesine 
yerleşmiş bulunan AnkaragUcU, bu 
te~ebbUsleri kolaylıkla bertaraf e • 
derek tazyikine de devam ediyordu. 

AnkaragUcU, mullak bir h!kiml
yetl altmda cereyan eden bu dev-

Ankara Radyosu 

TORKIYE JlAD':ı'ODfFOZYON 
POSTALARI 

Türkiye Radyo~u • Ankara R:ıdyosu 

DALG.\. UZü?\LUGU 
1G3!1 m. 183 Kcs.1120 l\w. T.A.Q. 

1!),7ol m. 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P. 
31,75 m. 9465 Kcs./20 Kw. 

TORKlYE SAATl\'LE 

23 - ' - 193!) - 29 - ' - 1939 
JIAFTAT.I 1'.-PHOGRA'M No. 22 

Pazar 23-4-939 

16.30 Program. 16.35 Milli kü· 
mc müsnbak:ılıırı - 1G Mayıs stadın
dan naklen. 18,j 5 Konuşma (Çocuk 
esirgcıuu kurumu - Kreşi dinleyelim) 
18.45 Müzik (Şen odu müziği • lbro· 
ııim Ozbiır \'C all·~ böcekleri). 19.1;,ı 
fürk müziği (Fn.ıl heyeti). Ç:ılıııı · 

l:ır: Hakkı Verm:ın, Eşrd Kadri, Hn 
an Gür, Hamdı Toku), D:ısri Üfler. 
Okııy.ın : Tnh.)ın •\.1rnkuş. 211 !\lemle 
el ırnat :ıy:ırı, ııj:ı ıı~ ve mcteoroloJ 

.ıobcrlcri. 20.15 Turk mtizi ği. Ç:ıl:ın· 

ı.ır: Hefik Fersnu, llcşnt Erer, F:ıhı 
,·e Fcrs:ın, t:cnlct 1'·n:ın. Oku) anlar . 
Sadi lloşses, S:ıfı.>·c Tokay. 1 - fü·i~ 

peşrevi. 2 - J{:ıuf Yektanın - Evı~ 

uesle - Jlalkai ıulfıi Sil ahın. 3 - ı.e 

minin • Hcrahniık şarkı - Lerz:ın e
diyor • .ı - Sel :llıntıin Pınarın - E,·i\ 
şarkı - Göz yn~larını7, 5 - Cc\'det 
Kozan • Ut l:ıksinıi. U - Eviç liirkü • 
Şahnne gözler kahane. 7 - Şu köylü· 
niin yosma kızı. 8 - Rıhıl beyin • 
liic:ız ş:ırkı - l\iı;in hiilbül figan ey. 
lcr. 9 - Vdi Fnhrlnin - Hicaz şorkı -
Bohar olsa çcnıenzor olsn. 10 - So
Jetıin Knyn:ıaın - ı..iho\'cnt şarkı -
liönill nedir. 21 I\eşclı plaklar - R. 
21.10 Müzik (Hi\nseli cumhur bando
-;u. Set: lhsan Kiinccr). l - Hubcrı 
B:ıth - Ueniz m:ırşı. 2 - I... G:ınne • 
\lhl:ır (\al ). 3 - n. \':ıgner • "Mcis
tcrsinger" operasının uvertürü. 4 -
M. Ra\'Cl • Pa,·ane pour unc lnfnntc 

nUnde, Salimin neticeli çalışması ile 

bitti. 

tKiNCt DEVRE 

rede ıınğ açık Hamcll lle merku mu 
hacim Fikretin ayaklariyle iki gol 
daha kazanarak sahadan 6.0 galip 
olarak çekildl 

Doğru olmayan bir hadise 
Birinci haftaym bittiği va.kit, 

hakemln, oyun bidayetinde of· 
sayd telf1kki ettiği bir sayının fil
hakika ofsayd olduğu futbol kaval

cllndc ve maçta hazır bulunan fede. 
rasyon erkanmm mütaıeaJarmdan 

isti§had edilmek su.retile ve hopar
lörlerle ilAn olunmu§tur. 

Futbol tarihinde ilk defa tesndilf 
edilen bu hareket tamımılle yanlış. 
tır. ÇilnkU, cvvelA hakem kararlan 
oyun haricinde herhangi blr ku1rve
tin teyicllne muhtaç olmıyacak de

recede kuvvetli ve kat'idir. Sonra, 
bugiln tasvib olunan bir karan te. 
yid, yarın hakemin bir zuhul eseri. 
yani~ ittihaz ettiği cllğer bir kara
n tenkld otmeğe mUntehl olur kl. 
bu hal futbol oyununda tam blr te. 
ecvvU3 husule getirir. Bunun için
dir ki, en iyi yol elli senelik futbol 
tarihinin çlzcllği yoldur. O da hakem 
kararlarma lehte veya aleyhte mü
dahalede bulunmamaktır. 

Şurasını da umuml surette kay. 
da mecburuz ki, eahada bulunan 
futbol federasyonu erkAnmm ma -
çın devamı müddetince, hakem ka.. 
rarlarma karşı diğer herhangi bir 
seyirciden farkları yoktur. 

dcfunte. 5 - F. Liszl - Macar rap
sodisi No. 6. 22 Anndolu ajansı (Spor 
ser\'lsi). 22.10 :\Iizik (Cazband • pl). 
22.45 • 23 Son ajans haberelrl ve )'n· 

rınkl program. 

Pazartesi 24-4-939 

12.30 Progrnın. •2.35 Türk milzi
iji - pi. 13 Memleket saot ayarı, ajans 
\'C meteoroloji haberleri. 13.15 - H 
'.\lüzik (Senfonık plfikl:ır). 18.30 Prog 
ram. 18.35 1ıln?ik (Operetler - pL). 
19 Konuşma (Çot·ı.ık esirgeme kuru-
mu • Çocukl:ırn marn]). 19.15 Türk 
müziği (Halk türküleri ve oyun ha
val:ırı - Sadi 'i'averJ. 19.35 Türk mü
zığı (Karışık prosr.ım). Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Husan Gür, Ham· 
eli Tokny, Basri t;ner. 22 Memleket 
sn:ıt ayarı, aj:ıns \'C "ltıeteoroloji ha
ocrleri. 20.15 Türk müziği (KIAsik: 
.ırokrnnı): Ankara r:.d)osu küme he
yeti. İdare eden: Mcwt Cemil. 1 -
Cemil beyin - Kur<lili hicazkur peş-

rc\'i. 2 - Ooklor !\uphi • Kürdili hi· 
cıızkiır • Şarkı • Birlikte bir akşam. 
J - Hulıı beyin - Kürdili hicoıkı'ir 
arkı • Soylc e)' nııdrıbı nazcnde e· 

ılu . 4 - Arif ucyln • Kürdili hicaı
ı.;ı"ır şarkı - Sende ac::p uşşnko eıl· 
~ctmı coıJaldı. 5 - Rıfat bey • Kür· 
lıli hic:ızkAr şıırkı - 13u şeb rccayı 
Jıl oldu. Ci - Hıfal ı.cy - Kürdili hi· 

cazkfır şarkı • Ol goncanın ctr:ılını 
:ılnıış )İne güller. 7 - Arif bey • 
."urdill lııco1.l,ı\r şArkı - Kanlar dökü. 
yor. 8 - Arir hey - Kürdili hicaz· 
kür şarkı - Gurup etti güneş dünya 

.ar:ırdı. 9 - Ruşen Ram • Kemence 
:ı';slnıi. lO - "iadufüıh aAıı - Hicaı. 

l,ôr şarkı - Hırnm et Eülşene. l 1 -

Çorlulıınun - Jfic:ızkôr şarkı • Aldı 
beni iki kaşın arası. 12 - Kemal .r\1-
) nzf Seyhun un hic:ızkl'ır soz semaisi. 
21 Konuşma. 21.15 Esh:ım, tahvıırıı, 

knnıbiyo • nukut ve ziraat lıorsnsı 
(Cfy:ıt). 21.25 Neşeli pliıklar • R. 21. 
30 Hclklor (Hnlil Dedi Yönetken). 21 . 

45 l\lüzik (Oda mO::iğ! • Bcelhovcn: 
l'rio (do minör) l'hi Cemal Erkin: 
Piyano. Necdet Hcmzi Atak: J\t'man. 
Edip Eezcn: \'i) olonsel. 22.10 '.:'tlüzlk 
(Küçük orkc,trıı - ~d:. "ecip Aşkın) 
1 - Bcccc • tklııci 1ı:ılyan suiti. 2 -
.1. Strnuss • ı3u ıınğıııl'lcr seni sarsın 
ey dfınyıı (\'als). :i - Llndner - Ucc· 
clıanolc ( Ş.lrup iicllıı Bnküs şerefint'! 
dnns). 4 - l\lichcli - ikinci küçük 
uit. 5 - l\lunkcl - \'enedik hatırası -
Screnııd. Ci - Ziehrer • Aşık • Ro· 
m:ıns. 23.10 :\füı:ik (Caıband - Pi.). 
23A5 - 24 Son nJans hnberleri \'e yn-

Bu devre çok sıkı bir mücadele 
halinde geçti. Her iki kalenin bir. 
çok gol tehlikeleri atlattığı sıralar
da fırsatlardan istifade eden yine 
J.ııık forveti oldu. 12 inci dakikcda 
Hüsc'-inle Nizameddin birlikte bir 

~ ·ı n'\ i ııro~r:.ı •ıı. 
hUcum yenilediler. Rakip müdafaa- - -------

il.aşlı clö 1 n:ıuullim ve 35 lira 
l,taıb rt nsıatandan ibarettir. 

6-o 'u·· uı·~ B~den Terbiyed 
" .. t U"' •• 

k 1 bu hu .. cum esnasın ' BTUGHUL SADi TEK hattından açtığı bir hilcumu seri ) ı o ayca aşan ,
1 

d h C1TRANJ 
_,,_,_ f 1 1 b" il li! ıı:ı l' aşı çalımlarla Kabataş kalcsiııe yak - da Nizameduü.ua a SO ıı u- ş fİ)'•t.nnundıl ..... 110 lir ga 

ta llla~1~o.~şlı bir müdür, 55 
hır mıntaka. amiri, 

laş•ırdı. Plrsc bir şilt çekerek tnkt. takımı içtn tlrtlnc!l bir gn1ib'yrt g1>- 1 .,:ı :ı t Hı de (Ctlıcıırıem J 
mının ikinci golünü de yaptı. De\•re, 1ü tt-vlid etti \'C oyun bu sıırrtlP- 3.0 <icrc :!t.1.JO da TAR1Hl KOMEDi 4 1'. 
Kabataıım bunaltıcı hücumları ö - Işık lisesi lehine ilitti. Ayrıca Aliltı Serç '\"C Mite nryelclcrı 



Me tepliler 
Arasında voleybol 
Y IF IFil lU1 V/ <§l~ O 

m \t dı : 
S ) ırc l r, 2 t tiklal ti c:e i takımı. 3 Bo~aziçi kız füesi 

m ca kız lı e ı t kımı. 5 -- Si<;lj Teıakki, 6 - lstanbuJ 
ınu, 7 - Çmn!ıca kız hsc:>ı ta ımı 
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