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Lehistan tehdide 
boyun eğr11iyor 

Varşova, Danzigin serbest şehir olarak 
şimdiki gibi kalmasını istiyor 

illJ Varşovada 
Parlamento içtimaa 

davet edildi 
Hariciye Nazırı Bek, bir nutukla Alman 

taleplerine cevap verecek 
Varşova, 30 - Lehistanın Hit. ı ziyetın iki memleket arasında ya-

So\'Yet 11 • • • • lerin nutkunda ve Alman notasın. pılacak müzakereler için müsait 
arıcll e Komiser Muavi nl Potcmkin An'knra iswyonun<la .da bildirilen talepleri rededeceği bir hava teşkil ettiğinden şüphe 

D
a o o ~0 ş ~ f anlaşılmaktadır. Lehistan müza- etmekteyiz. 

~ zakereye hazır bulunduğunu bil • Orta seviyedeki vatandaş 25 
dirmekte, fakat tehdit altında mü. sene hükmü olacak olan bir ademi 
zakere yapılamıyacağını işaret et- tecavüz misakı akdi hakkın.da bir 

Na Z l r l n l mektedir. teklif yapıldığım öğrendiği za. 
"Privat Presses,. gazetesi ak. man bu müdetin ne gibi bir kıy

şam nüshalarında Hitlerin nutku meti haiz oluğunu ve 10 senelik 

e Jerek hakkında yarı resmi mahiyette bir müddete riayet edilmemiş mi U 
1 

bir makale neşretmektedir. olduğunu sormaktan kendini ala. 
Makalede ezcümle şöyle denil. mıyacaktır. Akidler.den birinin işi-

görüştü 
~ot~~k!nle yapılan mulakatta Hariciye 
!~'hfilJz Şükrü Saracoğlu da bulundu 

htır ti. ttra , A. A.) - Reisicum- knbul buyurmuıılnrdır. 
da ~· iri. U bugün saat 16.30 Kabul esnasında hariciye vekili 
~ ııkünde Sovyet ha_ ŞUkrU Saraçoğlu da hazır bulun. 

mekte.dir: ne yaradığı mücldetçc muteber o. 
"Polonya aldemi tecavüz paktı- lan ve bir yük teşkil ettiklerine 

nın feshedildiğini öğrenmiştir. hlikmedildiği :raman birdenbire 
Ve Alman • Leh münasebetleri. feshedilen paktların ne kıymeti o
nin yeniden tanzimi için müzake- labilir?. 
reye girişmeğe hazırdır. Yalnız Çetin meselelerin halline teşeb 
noktai nazarının değişmiyeceğini büs etmeğc hazmz. Fakat Polon. 
karşı tarafa ihtar eder. yanın tecavüz etmiyeceği hadler 

Bununla beraber Polonya ile Al ve tereddütsüz reddettiği metod
manya arasında emniyetin sarsıl. lar vardır.,, 
masını intaç eden halihazırdaki va (Devamı 5 incide) 

~~ r muavini Potemkini muııtur_. --------

cari sta n Slovakyayı ilhak Kızdığı adamı döğmek için 

etmek istiyor Taksimde biri ikinci 
B Musolini buna razı olmuş kattan sokağa atladı 
erlinde bulunan Macar Na- Fakat bacağı kolu kırılarak cankurta-

~ırlarının bu teklifi bildirecekleri ranla hastahaneye kaldırıldı 
haber veriliyor 

( l' azısı 4 iincüde) . 

Taksimde Yağhane sokağında 

33 numarada oturan Rıza oğlu E

min, dün gece saat ikide, kapsının 

önünden geçen kömürcü Rızayı 

dövmek üzere evinin ikinci katın-

dan kendisini Rızanın üzerine 
atmış ve vücudunun muhtelif yer 
lcrinden yaralan'dığı gibi tıol aya. 
ğiyle kolu da kırılmıştır. Yaralı, 

cankurtaranla Beyoğlu hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

tLA.N tŞLERt: Tel. 20335 

1Nevyork dünya sergisi 
merasimle açılıyor 

Sergiyi ziyaret için Nevyorka bir 
milyon seyyah akın etti 

Nevyork sergisinin umumi görUnu,o. •• 
(Yazısı "4 i1nc'üde) 

Etyemezde bir kadın 
tren altında 

kalarak öldü 
Kazaya kurban gidenin hüvijeti 

henüz tesbit edilemedi 
Dün gece saat yirmi buçuğa doğ

ru Sirkeci - Yedikule tren hattı ü
zerinde feci bir tren knzası olmuş, 
Etyemez köprüsü nlt.ından ge~ek
te olan banliyö trenlerinden biri, 
bir kadını çiğnemiştir. 
Kazanın vukua geldiği yer, ayni 

zamanda tramvay istasyonu par. 
makhklnnndan da görUndllğU cihet 
le, elektrik ışığı altında tren yolu 
llzerinde bir kadının bacakları ke
silmiş olarak yatmakta olduğunu 
gören biri, derhal zabıtayı haber -
dar etmiş, bir can kurtaran getiri
lerek iki bacağı dn kesilmiş olan 
kadın hastaneye kaldırılmışsa da, 
kadın fazla knn kaybetmiş olduğu 

cihetle ölmüştilr. 

Feci kazadan adliye haberdar e. 
dilmiş, nöbetçi müddeiumum! mua.. 
vini Turgud tahkikntn elkoymuştur. 

Bu sabah şimendüer maldnl!tıe .. 
rinden Ali isminde biri sorguya çe
kilmiştir. Ölen kadının hüviyeti tcs
bit olunamamıştır. 

Beş sene süren 
ihtilas muhakemesi 

Maznunlardan biri 
öldü, diğeri çıldırdı 

Üçünci1 maznun 
tevkif hanede karar bekliyor 

(Yamı 5 lndde) 

Seriinin Londraya 
verdiği nota 

lfükreste bulunan tngl liz til'arct heyeti ... 

lngiltere Romanyaya 
kredi açtı 

R Yunanistana da kredi verilmesi muhtemel 
omanya Hariciye Nazın Parisle 
anlaşhktan sonra Romaya gitti 

(l'azısı 4 üncüde) 

Almanya lngiliz 
sulhçu 

dokunmadığı menfaatlerine 
harekete geçmesini tenkit 

halde İngilterenin 
ediyor 

Berlin, 29 (A. A.) - Almanya. 
tarafından !ngiltercye verilen muh. 
tırada d~yor ki: 

sastan mahrum bırakmış ve binae. munzam miişterek deklarasyonu 
naleyh gerek mezkür mukaveleyi, meriyetten iskat eylemi§tir. 
gerek 17 temmuz 1937 deki buna (Deııamı 5 incide). 

"1935 de Alman hUkO.meti, lngil_ 
tere ve Almanya filoları arasında 

bir nispetin muahede ile tcsbltini 
teklif ettiği zaman İngiltere ile Al-

kunmasmın zaruri olmadığını bilir 
ve dnima da böyle hareket etmiıı
tir. İngiltercnin herhangi bir suret_ 
le menfaatlerine dokunduğunu da 
asla hatırlamıyor. 

Buna mukabil Alman hükumeti 1 A 1t1 n 
teessüfle müşahede eder ki, 1ngil- Bileziklerde ayar 

sahtekarlığı 

meydana çıkarıldı 

manya arasında silahlı bir ihtilafın tere hükümcti son zamanlarda mU
asla zuhur etmiyeceği kanaatile yap I temndiyen nrtan bir tnrzda Alman
mıştı. Alman bilkümeti bu arzusu- I ynyn karşı bu siyaset yolundan ay. 
nu idame edegelmiş ve hala buglin nlmışlır. 

de bunun lUzumuna kani olmakta ı İngiltere hUkO.meU, çember siya.. 
bulunmuştur. setine de\•am etmek suretile 18 lın-

Alman htikümeti, kendi icraatının ziran 1935 tnrilıll deniz mukavelc
İngiltercnin menfaat sahamı& do-1 sini bir taraflı olarak her tUrlil c: W: 1' azısı '3 ünclldı 



Çocuk 
terbiyesi 

Çocuklan iyi terlıiye etmek lı;:in 
anaları ycUştirmck ve onlara 
çocuklıı.rı:u nasıl terbiye ede~ 
cekl"rlni (iğretmek lazımdır. 

bir vazifedir. Bu gibi annelere ve 
babalara düşen vazife, başları sı -
kıldığı zaman hUkümetin himayesi
ne sığınmak ve Himayektfalin yar. 
dımma dayanmaktır. 

Dünyaya gelen bir çocuk iptidai Çocuklarını terbiye etmesini bil. 
gıdasını nasıl anasından alıyorsa mi.ren ve onların sıhhatlerini ihmal ! 
terbiyesini de ancak ve ancnk ana. eden her annenin hem kendi ailesi-

ı J A li E R - Akıam Posbl~ 

• 1 • · d t ·r · ı · k e '"1 )'azacal: .. piyesi temsil nlımmuşlur Resım crımız e emşı e t§ ıra .. sından alabilir. Çocuk terbiyesi her ne ve hem de memleketin nüfus büıı V·kiidar Kız Enslitiisiinde diin talebeler larafmdarı çok gıizel lfr 11:ii. 
5eydcn en·eı annC'lcre terı:'ttüb e. 

1 
yesine fennlık etmiş olacağı her vıı. sam ere verilmiştir. 1 stikl<il marşile başlanan müsamerede "/Jir ya/a11111 

den bir vazifedir. sıtayla ilan edilmelidir. sonu,, piyesi temsil tdilm.i~ş:, !.ş.::ii:rl:_e:_r_:o:_:k:":":".:.:ıı::.".ı~'..'...'_:d:a:.:n::s.:ed:ı~·ın:ı~iş~,-·_:·h~a=.:.':ıı:..:.m:.._:ş.:.:ii.:_r __________________________ _ Anneler, çocuklo.rını dünyaya ge- Hulasa, çocuk terbiyesi, annele- -

talebelerden grrıplar gôrüliiyor. 

tirmckle ,.e onlara süd vermekle 
1 
rin terbiyesiyle tevem olduğuna na

\•azifelerini yapmış sayılmazlar. Bir 

1 

zaran her rseyden evvel kız çocuk
çocuk gözUnU açtığı zaman nasıl a- !arının, mekteblerde Jyi birer anne 
nasını görürse bUtun harekfıtmı da olarak yetiştirilmelerine ehemmiyet 
ann~inin hattı hareketine uydu-

1 
\'ermek bu fikri memleketin her ta. 

rur. I rafına \'C hatUl en ufak köylerine 

• • • • 7 

.Hilbe~.: 
•• •• ••• 1 • ·...... -4,' ... 

JU!pıp~ ~/JkJ. 
.. , . ,_·4 ~·~··· .~.. • • • ' 

. . 

Neşriyat kongresinde ~stanbul ! Beı:diye~.in 
. ,. . • • al acagı otobusler 

Binaenaleyh çocuklan iyi terbiye 1 varıncaya kadar ilan etmek lA.zun_ 1 k İ m İ 1yQn1 U k 
etmek için evvelcmirde anaları ye. dır. 

tiştirmek ve onlara çocuklarını na.. j Çocuk terbiye etmek bugünkil a- f it 1 
sıl terbiye edeceklerini öğretmek sırda başlı ba5rna bir ilim olmuş, as a yo 

mumessıllerı Ankaraya gıtflle( -Tramyay idaresi tarafın· 
dan işletilece< 

Hizmıdır. 1 ve her memleket, her mlllet bun - Belediye üç senelik 
Bir çocuk kendisini bildiği glin - l:ır içın çareler bulmuş ve tertibat 

den itibaren annesinden ne görür- almıştır. taahhüde girişiyor 
se onu yapar; i)i ve kötü, annesin- j Bizde'dünya ternkkiyatını dev Belediye fen heyeti müdürü Nu-
den ne işitirse onu kapar. ı hntveleriyl<' takip etmek ve ona ye- rl, asfalt olarak inşasına ba§lanan 

Çocuk bir mukalliddlr; annesin _ tl.şmek istediğimize ve bu yoldaki J\:apalıfırm - Babıali yolfle Tozko. 
den ve muhit.inden ne görürse onu kudret ve kabiliyetimizı de bütün paran ve Ayaspn§a yollarını dün 
taklid eder. Ç.Ocuk ilk lisanını an. l aleme gösterdiğimiz için çocukları. teftiş etmiştir. Belediye, bedeli Uç 
nesinden öğrPndiği için ve bu saye-

1 
mızın terbi)'csi bahsinde de kimse. scnedı:' ödenmek şartile yeni asfalt 

de dillendiği için annelerin, kendi 

1 

den geri kalmnmnklığrmız gerekir. yol inşası için iki milyon liralık ta. 
çocuklarının yanında, konuşurlar - Çocuklarımızı terbiye etmek de - ahhüde girişmek üzere hazırlıklarr. 
kcn çok ihtiyatlı hareket et.mC'leri mek onları kuvvetli ve gilrbüz, sağ- başlamıştır. 
ve bu suretle çocuklannn fena şey lam yetiştirmek ve onlara Türk a- Yeni asfalt )ollnr lamaınile tram. 
lcr öğretmemC'leri lazımdır Çocuk- sil terbiyesini vermek demektir ki vay hatları üzerinde olacaktır. llk 

• 1 • 
lann haıfzası çok kuvvetli olur. bunu yapacak gene Tilrk enneleri. olarak Şişli - Tilnel, Dl\•anyolu -
Her ne işitirse onu muhafaza eder. 1 dir. Beynzıd, Aksaray - Şehzadebaş: 1 

Terbiyeli bir allE'nin çocuğu neka Bizi yctiştJrcn annelerimize biz 1 tramvay yolları asfalta çe\Tilec ı·-
dar terbiyeli yeti irs . küfürbaz bir nasıl medyun ve mlnnettarsak bun. tir. lnı;aata sonbaharda başlanmısı ı 
ailenin çocuğu da o nispette küfür. dan sonra yetişecek cvliıtlarımızı muhtemeldir. Şehrin esas cadde! 1 

baz ve yarnmaz olur. Bir çocuğun 1 
yeti,. tirecck annelere de evlatları ri bu suretle asfalta çe ... ·rlldikten Anl:arada ı\'l!şriyal koııgresi11detı evvel yarın açılara.? ol m on ~nllık 

terbiyesini, o çocuk mektebe gidin. Ö,1 lece med~ un ve minnettar ofa - sonra buradan çıkacak parkelerle L Htap scrgisitıden iki goriinüş 
ccye kadar annesi verir. Bir çocuk caktrr. kinci ve üçüncU derece yolları inaa 

babasından ziyade dalına annesi i-1 Ur. Nii.zım Bekir edilecektir. Bu yolların inşaSl mil- Salı günü Ankaradr başvekilin -;an, Il:)'as Yaynr, Remzi Kitapçı 
le temasta olduğu, ve daima karşı-1 • • nagebctlle gUzergfl.htnki elektrik, bir nutku ile açılacak olan neşriyat ::icmih Lülfi E'rCıyaş, "lHıkln Tli:fılt 
ınnda annesini bulduğu için anne -ı Reısı cumhurumuz terkos ve telefon tesisatı da göz-ı kongresine _şehrinyzdcıı l_şti_raf fde. Us, Nurullah Ataç, :ratısiıLDemh::ı~ 
sinden nldıği terbiye onun esas ser. ~en geçirilmiş olacak ır. cek Umessiller ııcçilmiş ve kendile- Velid Ebüzziya, lsmail Hakkı Dal-

mayesldir. Fon Papeni Gerek belediye, gerekse vilayet rine tebligat yapılmıştır. Kongre ~ncıoğlu, Peyami Safa, Hakkı Sil-
Bir anne, çocı• unu nasıl büyUte. kabul etti hududları dahilinde inşa edilecek azAlarının bir kısm dUn akşamki ha Gezgin, Burhan Cahid, Nadir 

ecğini, çocuğuna nasıl alit verece-
1 

Ankara 29 (A. A.) _ Almanya yolların planlan salı gilnil Şehir bir kısmı da bu sabahki trenle :~adi, Etem İzzet P nice, Orhan 
ğini, ve onu nasıl terbiye edeceğini Bilyi\k cl~Li fon Papen bugün öğ- meclisine verilecektir. gitmişlerdir. Seyfi, Selami 1zzct Sedes, Osman 
bilmez ve bilmediğini de öğrenmez- leden evvel Reisicumhur İsmet 1_ -o- Şehrimizden gidenler şunlardır: Engin, Sadreddin Cclfıl, Ramiz 
se, yalnız kendi çocuğuna değil, bil- nönü tarafmd:ın kabul edilmiş ve Şehrimizdeki iktisadi Ahmet Halid Yaşaroğlu, Alaed- Gökçe, ('emal Nadir, Refik Ahmet 
tün bir ne!le fenalık etmiş olur. 1 itimatnnmesinl takdim etmiştir. Bu din l{rnl, Celfıl Ergun. Faruk Glır- ıl Sevcngil, Asım H:ültür, Halil Lutri 

~-ir anne,_ çocuk hıfzıssıbhasını, merasimde hariciye vekili Şilkrü Sa- fTIÜ8SS6S0 !eri 0 teftişi tunca, Dr. Hafız Cemal, Halid Fnh. Durucu, Naci Açıkel, lzzet Melih 
cegıni, çocuguna nasıl süt \'erece- raco"lu hazır bulunmll'~tur. Kısmıazamı lstanbulda bulunan ri Ozanııoy, İbrahim Hilmi Çığıra. tir. . 
etmesini ~·~ aile~inden v:yah~:. mek I B;yük elci Çnkayn ~öşklinc geL ;ktisadi \ e mali müesseselerle alelü· 
tcbinden ogrenmıştir. Ögrendıgı şey diği vakit bir büllik asker tarafın. mum şirketlerin yapılan heyeti u· 
leri kendi evladına tatbik edemez. dan selfım resmi ifa r>dilmiştir. Fon mumiyelerinden sonra, iki aydanbe. 
se, ilmin, fennin tayin ettiği yoldan Papenle beraber gelen Almanya ri ticaret, iktisat ve maliye ,-ekalet. 
gidcmez~e 0 ço~uğun ~ıhhntinin, sefareti erkanı büyük el<:i tarafın- leri müfetti~leri teftişler~ başlamı~· 
terbiyesı~n menfı akıbetınden yaL ı dan Reisicumhura takdim edilmiş- )ardı. Heyeti umumiyelere verilen 
nız çocugunu dı:'ğil, kendisini de ~ !erdir. hesapların ve maltımatın sıhhat ele· 

mes'ul eder. - ;öecesi üzerinde yapılan tetkikle; 
~ir ~cuk, yaln~r. annenin değil,·, Alman tehlikesi ile başlıyan \'e bu mües'e eterin bü 

yetiştiği memleketin ve mensub ol- tür. hesabat ve muame!ttını içine 

Harp mükellefiyeti 
kanunu ıayıhası 

son duğu muıetın ve daha doğrusu be.' Letonya tedbirler almağa aıan bu teftişler netice'.enmiştir. 
aeriyotin malıdır. 1 lü .. dU d . . k 1 . Ankara, 29 Bü~i.ık l\Iillct !\lcc 3 - Ordunun i tifadc edec ği bü· " Bu meyan a sıgorta şır ·et erı mua. J 

Bir çocuğu bilgisizliğe kurban et ZU!ll gor li:ıi encümenlerinde tetkik edilmc~~le ~iln naldi)e \a'<ıta!arı, l me:at ''e he~batı da tetkik \'e teL 

şeklini aldı 
mck befieıiyete hıyanettir. Beşeri - Ui...,n, ~9 (A.A.) - Hrsnıi ga_ olan harp m'ikellefi)etı kanunu pek i - Bazı şa:-tlar altında yaralı. 
yet buglin fakir çocuklar için bima. zetede asayişin mulınfa ası ic'in ti,, olunmuştur. yakında Meclis heyeti umumiresin· la a ve hastalara bakmak mükelle. 
ycietfal cemiyetleri açmrş ve bu te_ yeni hlr Pmfrnnme :·ltmıştır. Öğrendiğimize göre, yapılan tef· de müıake!'c edilecektir. fiycti. 

şekkülleıin muvaffakıycti için mil- Bu emirnamenin b u .. ı ınatlr!ele tişlerde memleketimizdeki bütün .l\lemlekctte umumi veya kırmi fi Askeri yaş içinde olup ta 
1 l . f . iktisadi ve mali şirketlerin muame· . h' 

1 yon arca ıra sar ctmı11Ur. ri a(:ıkÇa Letoııynı.l.ıki .\imanın Iat Ye he~abatının normal cartlar )eferberl ik ilan edıldi~; \'akit alcla. me:vki ,.e vaziy~tin ıcabı ızmet er-
Anneler, ya zengin olur \'e~ ahut rın askeri teşekküller kurmalarına s .1 t ı ı ld d ı · n b'" de:ı ic;tifade zaruri olan ı:ahısları 

1 dairc.:ıinde ve dürüstlükle yürüdüğü ue vası a ar a e e c 1 emıyc u. • 
orta halli Yeya fakir. Zengin olan mani olmak hususunu istihdaf et. tün askeri ihtiyaç veya hizmetleri çalıştırmak, 
analar evl!tlarını milrebbiyelerin 

1 
mektedir. ımlaşılmıstır. Bazı müesseselerin bu kanunun hükümleri dairesin~:? G -- Anbarlardaki orduya yarar 

ellerine terkederek kendi istirahat-, ).Jaddelerclen biri her ttirlli muamelatı Ye hesabatında bazı nok 
1 • ııft ı talar u"zer·ınde durulmuş İı:>" de bun. yapmalarını hükumet vatanda~lar-enni d~ünürlcr ,.e evlatlarını ih- !ıususf teşekktillerl askeri ta. "" ı k f 

ıar Usule taalluk eden <:$>~·!erdir. dan istemektedir. -Iü umet tara ın mal ederlerse mcs'uliycUeri daha ıım ve terl.ılyelcrden mı.: netmek ~ krf 
bil)1ik olur. Zengin olan anneler tedlr. Esasta herhangi bir yolsuzluk ve dan vatandaşlara yükletilen te. ı -

ı ·tı ban u bb' 1 • su·ı·ın·ı~·et mahsult"ı olab·ııecek b'ır ha. lerin mahiyeti ~kiz noktada teshit ev a annı ya cı m re ıye enn Diğer bir madde ile de hususi J 

' erı a ı a an - t. ;ıel\ktlllerln Uıılronıın ı;iyr.ıc. ' 
ellenn

. e te •di ettilcl · d k'k d i ·ekete te~_adu"f ed'ılm .. "m·ı.t'ır. edilebilir. . 

tibaren daha ziyade alaka göster_ 1 !eri vcya işaretler •aş mal:ırı Bu teftişler münasebeti!e ~ehri· ı 1 - - Orduya lazım o?an yıyecck 
meleri ve çocukların en ufak hnre-1 yn:;ak cdllınlştıı·. mizde bulunan Yeldilet•er teftiş he· I \"e giyeceK maddeleri Ye sıhhi mad. 
kellerine varıncaya kadar takip et- vetleri Ankara\ a dönecekle:-dir. de!cr, 

meleri ve onlara dalma milli terbi- Sadabat paktı konseyi Bundan sonra di~er vila)et ve kaza 2 - - Ordu için barnıacak yerle: 
yclerinl vermeleri esas olma1ıdır. toplandı merkezlerinde bulunan ticaret ,.e tedariki, 

Orta halli annelerin evlatJariyle Tahran, 29 (A.A.) _ Ar.adolu c;anayi odaları ba5ta olmak ü:ere --------------
doğrudan doğruya kendiler;nin mcş b' ı:· d' mu"e :~e-at ,·e c:irl~etlerı'n muamelat Ajanı:mın hususi mcha ıri ıl ı- -- s • 
gul olmaları, onların sıhhatlerini, riyor: \'C hcgabatmm teftiş~e:ine çıkıla:al. 
talim ve terbiyelerini tC'min l'del'ck 

. Saa ·abaJ Pa1ttı Konı;eyinin iç.. tır. 'a:ntaları bızznt kendilcrirıln bul _ . --------------
! k t .. l" d , ti:na n:.la Irnkı temsıl c1:iecel: olan ma arı a ıyycn uzım ır. . . . . 

Fakir annelere gelinc:-c: Fakir an. 
rı'-1":-c düşen ''azi.fe d.:ıha umumi ve 
c!ıa'he. çümullüdUr. Esasen bu gibi 
nruıeictin C'l:ı:erisi m '.ttebden de ye 
t'c;:-ı1.~.!l;;: 1çin çocuk tcrbiyC'leri de 
t ~~ı:r:y•~ !ııtidaidir. B~eri) ete, 

heyet harbıye ve=ırı Re!lıt Elhace 
riya:::~tinde Tahrana gelm:ştir. 

l~onsey bu s:bah s:.at 1 O da ye
ni hariciye veziri binasında top· 
l:ın::nış!ır. İran hükümet~nin Saa. 
d:ıbad Paktı devletleri mümessil-

1 •· ., .ı ,, dl k il leri şerefine verldiği : :-c., rr .... o ... e, xen anı e ve 1 • • .. • • • • 
i '• •: c~nllo evlfıt yetiştiren bu an- tını mutcakıp ıkıncı 

öğle ziyafe

bir toplantı 
1 

' - ' : -:?rdrm etmek hC'şeriyct jçin yapılmt!tır, 

ii©fli°c©lf11 am~a 
h©kk©l~~;g 

ticari eşya, 

7 - Madenler, 

8 - Şirketlere ait demiryolları 

He u va.ıtai :ıakliye ,.irketleri ,·e li. 
mantar idaresi (tekmil kadro u) ile 

Harp mükellefiyeti kanununun 
tatbik saha ına geçebilmesi zama. 
ımı lc:a ,·ekilleri heyeti tayin ede· 
;eUir. Yapılan her teklifin fiyatı ve 
'ıer hiznıetin ücreti muhakkak öde. 
·cc..!-..tir. Orduca te,·zi eclilen hu 
nukı llefıyct her vatandaşın hal \'l' 
·;\zı. eti ,.e ordunun o zam:ın::!a ve 

J mc\ hideki ihtiyacile mütenasip 

Belediye tarafından otobüs alın. 
nasına ait §artname hazırlanmlf • 
•ır. Belediye bu otobüsleri mUbaY89 

c;in Belec!iycler bankasından ala • 
·ağı beş milyon liranın bir miJYO' 
mnu bu işe tahsis edecekti Tran1• 
;ay idaresi Belediyeye dev;edilme~ 
f' ve otobiıs işletmek hakkını dS 

m ldare daha evvelden haiz bulun· 
makta olduğuna göre, otobüs srr· 

ı ·isi, tamamen ycnileştirilecck. oto' 

'lilslcrin mübaynn işini de gene bıJ 
iare yapacaktır. 

B lcdiye, otobüs mübayaası :ınu. 

~ .mtlesinc giriştiği znman, bunın· 

:ın garaj ve atölye ihtiyacını dll 
gözönünde bulundurmuş, aynca bir 
milyon Hra lle 35_40 otobüs milbıt• 
yansını dtişUnmüştil. Şimdi işe, dn· 
'ıR geniş mikyasta girişilecek, ack· 
J~ne yakın otobüs alınaca!ctır 

-o--

Şeker Şirketinde 
Sanayi teftiş heyeti 

tetkik:er yapıyor 
Sanayi teftiş heyeti Türkiye şe. 

ker fabrikaları anonim şirketi he• 
sap ve muamelatı hakkında tetkik· 
!ere başlamışlardır. Şirketin pan • 
car nlışverişleri \'e hesapları göı· 

le1> geçirilmektedir. Netice rapor. 
la \'ckiılete bildirilecektir. 

--o-

Trabzonda otobüs 
işletilecek 

Trabzon bcl,!!(l~ye:oi T.a:.zon ~eh' 
:-i dahilinde ve Trabzonla sayfiyeJc· 
ri ara ında otobüs servı i kurınıi<:ı 
karar \ e:ını .tir. Bu sen i.Jer ayni 
zaman~la Tıabzon _ l ran hududLI 

arasındaki otobüs scrvisıle Trabzoı1 
ayfiyeleri arasında muvasalayı te· 
ınin edecektir. 

---o-

Kamyondan düşen ameıe 
Belediye ameleslnden Süleyman 

oğlu Satılmış, Sanyerde kamyon 
üzerinde Sular caddesinden geçer· 
ken boğazına telefo... teli takılmre. 

kamyondan dtiııerek vUcudunurı 

muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmıştır. Kendisi Beyoğlu has 
tanesine kaldınlmıştır. 

-
olacaktır . Kanunun tatbiki içıı1 

her yerde komisronlar teşkil edıJe. 
ı..ek v< mükellefiyetin tatbiki hll 

komisyonlar va ·ıtasi:e yapılacaJ,tır· 
\iman ma:· .ınn fiyatları. a~ağı yı.ı· 

karı umum .... _.rtmm ruh \'e zihni· 
) eti içindetlir. Ta:.:dir e.:iilcn bdd1 

murnfık gfünıi~·en mal rnhibine. 
itiraz ve mahkemeye g'tmek ha:.ı.:ı 
verilmi~~:r. Euna mul•abil. i r.1.,1~ 
m~nfaatinin istilzam ettirdiği r\l 
kutsi vecibeyi ifada gevş$lik '?ÖS

teren Ye ondan çekinenler \'eya su· 
iistimal eclcnler hakkında da peJ; 
tabii olarak a.i!ır cezalar tertip edil. 

sı 

ıı 

le 
ı:c 

nı 

h 
.iı 

nıı 

~I 

k, 
dJ 
ltt 
~o 

li 
o 
le 

ıo 

rıı 

<I 
h 

erı 

•ı 
e~ 

lı 

b 
tıl 

oJ 
li 
bi 
hı 
h 
ıı~ 

o .. 
oı 

k~ 

Ilı 

ıe 

h 
oı 

Ilı 

e 
~:\ 

l 
rl 
... 
(" 

ı: 

' 



H A B E R - Akıam f osta11 

00'.r.! ;ı!; ilM\'N'!41;ılffll 
Bazı vatandaşları zehir/iyen 
gıda maddelerini bilhassa 

nerelerde aramalı ? 
Bir toptancı seyyar esnafın sattığı mal için aldığı yeri 
bildiren bir menşe vesikası taşıması lüzumunu teklif ediyor - Son haftalar zarfında bazı gıda O yoğurdu satanın bu roğurdu 

Eser ve ad 
maddelerinden doları zdıirlenenler nereden aldığı elindeki vesikayla an 
görülmüş ve bc!edi~'e buna dıkkat !aşılmadıkça, ışın ıçınaen nasıl 
ederek bir tamimle büli.ın belediye çıkılabilir? .Nihayet halk da şüphe-

u .. Sl' te~kilatına, sıkı bir kontrol yapıl- !endiği zaman e~naftan, böyle bir 
rn~~I~nz M. Turhan Tan il- ma~ lüzumunu bildirmİftır. Zel\ir· aldığı yeri müş'ir vesika sorabil· 

'1ndeıı b k ıskanaraı. ~c,·er. Kendi- !ediği görülen maddeler arasında. melidir. 
alına, IÖ"l~ ao·· kinıs.enln ona lıııl.:ma- l 
e • .. a ı u balık, et, sucuk, pastırma, peynir. Benim kanaatime ıF>re ve dediğim . lahanıütü . cu ıle l.ıalmınsına bi-
<;chıırıı l oktur. Dir kimsenin yağlı çörek, hatta panzehir olarak .~ibi, bu kontrol ve teftişlerin tica-
nıo lil'a~;~~d~n~ cık:ırıııca, rakilıl- tanınan ve bilinen rol;;rurt dahi bu- ı rethanelere ve müesseseleri bulu. 
ıiılc ilbi sc,.·zl~Aınl ishal eılen bir a- Iurvnaktadır. Filhakika b<'lediyenin nan esnafa teşmilinde rruına yok· 

e: "Bakı b cananımı, yanı böyle bir karar ittihaz ederek bu tur. . lnı ınır Te . 1 
11a hiırıı · enden başka kimse sa . . ' .. h 1 d "' 
ıı ,,. et edebiliyor .,., d ll. gibi ma~.:;us ve zehırlıyecck kadar Asıl ı.; u n a ne o u g u .. unıer .1 mu. er. a- • ~ . . . . . . . 
ktndı ~ .~ ıni, şarkıda olu •ğu gibi bozulmuş gıda maddelerını sıkı hır belır:.ız malı, nereden aldığı bılın· 
dia ed=~~unden de kıskan lığını ld~ kontrol ve teftişe tutma ı çok re- miyen Ye hatta hiçbir tc~ekküle bağ 
fat er 'ardır O d k f ı l lm b bo tın k · . ııörrnedifl · n an ııe · 11 - rinde olmuştur. ı o ayıp aşı ş sa a vazı. 
lor hız bo)Je 

01 ~ıö)·Ji:renlt.r de olu- Bu münasebetle bu gibi me\·ad· yetinde bulunan seyyar satıcılara 
Sim . Şe) ere karı$ınayız. . . .. k cd' 
· dıyc kada . 1 dın burada mı yoksa men!;eınde mı te\'cccut etme t ır.,, 
ı Jla r )anız :-umanının ,. .. • b' d' 

h .• k rını techııe ,. 1 d r •. bozuk olduğu noktasını tebaruz et· Cemıyct azasından ır zat ıyor 
ıJI t'ıı k k ~a ışır ı; a.:at yaş . 

"canan u anclı#ı ilerliyor, asmll tirmiş olmak için alakadarlarından kı: 
"I ılar ~~1

1::n) üzünü cskiı.len görmüş bazılarile görü~tük. 
ı c. ıiYor. ll .rnasıııa tahammül e_ Gıda maddeleri üzerine toptancı. 
ı ı r. irkac ny . ı ı· 

~acı ne" e' c · rnnsız şa- lık ·a an bir zat diyor ki: 
ııu, bUYuk 111 lıir kara r.uhil olı.lu~u- ) p . 
llıişıı, G • bir hııla dün) aya lıilı!'r- " Gerek peynır. gerekse sucuk 
•sı koı ~çen ııün de Şehbcıl mernıu- vesairenin men~einde bozuk olma. 
0 esı.:ı en Si)onunu karıştırı)ormuş· sına ihtimal Yermiyorum. Çünkü 
d ıecınu ' 
na. hilgisizı·•. R)~ı cıkaran adamların böyle hileli hazırlanmış gıda m;;ı.d-
vıı d h•lerıni .. ~ · ı 
h a ınıızı gorup sc,·ınm ş. <lelerini tüccar almaz. Yapıldığı yer-

"Seyyar satıcıları ayn bir te· 
şekkül halinde toplamak lazımdır. 
Böyle olduğu takdirde seyyar satı· 

cılar da tıpkı diğer esnaf gibi daha 
emin işler pc5ine düşmüş olurlar. 

Çünkü aksi halde böyle bir kusu. 
ru olanlar teşhir olunarak İı.ten me· 
nolunurlar. 

korkusile, esnaflıkta hile yoluna 
sapmak istiyenlcrin bu zaafları im· 
lenmiş olur. Bugün şu zehirliyor. 
bu zehirliyor gibi bir kanaat bazı 
gıda maddelerinin satışı üzerinde 
müessir oluyor. Bir taraftan da bu. 
rıun bir hileye i~tinat edebilmesi 
imkanı akıldan geçiyor. Kendi fir· 
masmuı emniyetini temin için böy 
le \'CSilcler hazırlanamaz mı aca· 
ba? 

l\Ieseıa peynirden zehirleniyor. O 
ı.alde :.>il.nem ne çiftlığinin bilmem 
ne rnarka!J peyniri emindir gibi bir 
rekkima bu iş, zemin teikil etmez 
mi? 

Aklıma gelmi~ olduğu için söylü. 
yorum. Yoksa muhakkak böyledir 
demiyorum. Fakat nihayet yoğur

dun zehirlemesi acaip bir iştir. Bil· 
mem yağlı çöreğin zehirlc:mesi garip 
bir neticedir. 

Heltlen hepsi böyledir. Sucuk ne
den zehirlensin? l\1ahaza atı bağla
yıp tc\·ekkül etmek en doğru hare· 
ket olur. Bir taraftan tetkikat ya· 
pılsa bile gene bu tedbirleri alarak 
halkın umumi sıhhatini korumak h.lcrı ıneınnun ııörmck bittabi 

ş,hb de ıevlndl · 11 b •. !erden alanlar toptancılardır. Top-art11 rır._ cm aa.ın, ·1 r Hayat \'e ticaretini kaybetmek lazımgelir.,, 
ın11 1 

ne artedilmcı halaları nr- tancıların ticaret yolunda hı e ı ma. 
t>er4or~s~n dü~ündükçe tüyleri ür- 1ı alıp satmalarına imkan yoktur. 
lıhtı suİ Seyretti hna üzre denir Nihayet bu hile, hayatla alftkadar, 
es 'Yrnan O 1.ı.1. d b' . t• er şınıd , - J sallana tın yeller umumi sıhhatle a CSAa ar ır ış ır. 

~~nın, ha:ı!~~!~?e" beyti:ıl Zi~·a Pa- Zchirliyecek kadar bozuk bir mad 
~/ırıı ben ıu clhır haneye. nıalık d~- deyi alıp ticaret yapmağa imkan 

ıı lııJe •nda - Kuttu tarı- .
1
. ., 

trtur şe,hane~i \'ardır" beytinin tasavvur olunabı ır mı. 
ııu bı~~lu Pertev Pa,anı 1 oludı ~:ı- Anadolumuzun hemen bir çok 
C<lh tıııyorrn . l iller 11 u,. Arnan Allalıım ! ne rerlerinde sucuk, kavunna ıma o· 
Gstad on~a nde kalmışız ... Çok ~~kür lunur. Muayyen yerlerde de pastır· 
~ltAer srın aAzının Jl3) mı Tcrıyor. . 1 Bunlar çeşit çeşittir. 

&fnı d thbaı o beyitlerin her iki- ma ) apı ır. 
o be ~ LAedrl'ye isnad etmiş; yani En iyisi, ortası Ye fenac;ı vardır. 
lenu~i~lerın kimler tar.ıhndnn : ":;- Fakat bu nihayet iptidat malzeme 

C inı itiraf etmiş. bakımından ayrılık gösterir. Yokc;a 
ıtadıını ·h. · · · bo k b'lh h • 1i &orayı . u, müsaad"lle bir ,ey ıçbırısı zu ve ı assa ze ır -

tıln ra';d bir bel tin sahihini bilme- yecek kadar mağşuş ve kalmı~ ola. 
demiyor ısı neıjir? Zorla unutalım 
h~kaJc 1~rn, fakat öArenmcmiz mu- m:~nlar daha fazla perakendecile
dıAiın hl ıırn ınıdır? Benim cok s::""- rin işleridir. Bazı perakendeciler 
dıılrnu,ı r beyit Tardır, Labamılan 
tettır ~rn: "Aceb ham un _ 1 hay nereden aldığı \'era bizzat yapıp 
~ilan 'Yaban • ı muh:ılılıet kim yapmadığı malum olmıyan sucuk, 
ı klrb • 

1 ııau cerres peyda vücut - pastırma, ve. aireri pazarlarda, şu· 
rıı ..... ~n gaib", Klmı'n oiılLı"unıı bı'l- d b d k f' l "'"'• .. una 1 " ra a ura a ço ucuz ıyat a satar-
rnıı,kilinıı ıuna sordum, onlar •la lar Ye asıl tehlikeli olanlar da bun. 
lalrlnı hl halledemedilc". Den de 
o beyti 

1
1'.11fl·orum diye bir daha la:-dır. Esnaf, bir müessese sahibi 

•dı un 2 kretınl)·eyim mi? Satı· :n bulunduğu takdirde böyle bir malı 
kal·ıJ> Ululınuş diye o .. öı kıymetini nasıl satabilir? 

lJanarn~ .eder? Aksi takdirde mah\·olacağını dü· 

en bul .~lle ieliyor ki bir eser fcin şünmiyecek kadar tecennün etmi~ 
''dır. 'J>u k feret, ııahlbinin unutulma- olmak gerektir • 
eserıe/ AIA biliyoruı ki bugin ' ·zı Görülüyor ki bir mantık. bizi asıl 
İıkları 'ı ".1rr falanın kıılemlnden l"ık
he)•it i ~ın hetenJp se\'iyonız. Lir 
lıln 1ıi t'ın ~cdinıfn'dir vcva Furnli' 

~ t d d' • 
Olsa1c 1ı·ı' •ler mi, önce hr~enınemi~ 
ı· 1 e so · 'htı ' nrn onda bırtakını nıe-
biıe 1~~ hulına#Q knlk13 o ruz, isim 
hir ~al rrn.et telkin edi)·or ,.e hüyiik 
hakka; elınden çıl.:an her ~iirin mu
<lü~Unüy:ir iUzelliğl lıulunacıı~ını 
U.ırı p ruı. MesalA Wertlıcr, sonra 
IJI aııafu ,. G 1 • • • 

tıın,n . .. nzan ıoel ıe nın e~erı 

kn lar \dı hlc şüphrsiz ki ~imdi o 
nıezd' e ıernınfyetli bir ~ey aıP- lil-

ı. Sair' · '''°dif . ını, muharririni bilmeden 
ise _ 

1: 1~ hrt;endiğiml:ı: e~rrlerin 
Oldukı ızını fı:·., - gcrcrktcn güzel 
tııl'crıı~rın:ı ltirnnd rdehlliriz. Şehbal 
'a !i asını t'ılrnrnnl:ır: "!'rrrcıti hn 

tetkik ve kontrol edilme-i lazım gc. 
len sahaya se\·ketmis bulı:nuyor. 

Böyle vekayiden bazılarını zaten 
gazeteler tasrih ediyorlar. BilmE'm 
hangi seyyar satıcıdan aldığı pey. 
nirle veya sucukla veya saire ile 
zehirlendiğine göre, mücrimleri bil
hassa bunlar arasında aramak la
zımdır. 

Seyyar satıcılann, tllerindeki mal 
tar için nereden alnıdığını gö:.teren 
bir menşe Yesiksı ilması lazım. 

dır. Belki bu ağır bir iştir, ama. mu. 
ayyen ticarethanelerden c.Iunca pek 
ala O ticarethanenin isim \'e firma-

Altın Bileziklerde ayar 
sahtekarlığı 

meydana çıkarıldı 
Bu suçla Darphaneden bir memur 
aleyhinde kanuni takibata başlandı 
Darphane müdürlüğü, Darpha. 

nede yapılan mühim bir sahtekar
lığı meydana çıkarmıştır. 

Aldığımız malümata göre bu 
sahtekarlık Darphanede .damgala
nan altın bilezikler üzerinde ol. 
muştur .. Piyasanın bazı kuyumcu
ları Darphanenin ötedenberi iti
mat edilmiş bir memuruyla gizli
ce anlaşarak ıclüşük ayarlı bilezik
lere yüksek ayar damgası vu.·dur. 
mak yolunu tutmuşlardır. Bunun 
için de Darphaneye gönderilen bi
zikler bu memurca tanınacak şe

kilde iki çeşit üzerine imal e.dile
rek ayara arzedilmiştir. Anlaşıl. 

dığına göre, memur ayarı doğru 

lstanbulda arazi 
tahriri 

bileziklerden ayar için ıclaha bü
yükçe, fakat ayarı düşük bilezik
lerden de mümkün olduğu kadar 

küçük parçalar alarak ayara sevk. 
etmekte ve bu suretle ayan .düşük 

bilezikler de diğerleri meyanında 

yüksek ayarlı gibi görünmektey
di. 

Darphane mü':lürlüğü bu sahte
karlığr daha ilk anlarında meyda_ 
na çıkartarak cürmü meşhut yap
mış ve bu şekilde ayara geticilrr.iş 
olan bileziklere de elkonı.:lmuştur. 

Bu işi yapan memura işden el 
çektirildiği gibi hakkında kanuni 
takibata da başlanmıştır. 

Temizlik 
hakkında 

i ş l eri 

raporlar 
!stanbulun temizlik işlerini tet

kik etmek Uzerc belediye reis mu_ 
avjni Lfıtfinin başkanlığında topla:. 

nan heyet, tetkiklerini ikmal ede_ 
rck raporunu belediye reisliğine 

vermiştir. 

İdarenin başına, millchassıs bir 
zat getirilecek, 10 arozöz, 20 kam-

yon alınacak, temizlik amcleleıinin 
maaşları arttırılacaklır. 

Çöplerin imhasr hakkında A vru. 

• ................................................................................................. 
j n~r . 

Hiç bir hedef ifade etmiyen 
ısrar 

Yazan : M. DALKILIÇ 
• • Sl' üste iki sene mmaffak olanmıuı talebe mcktebinılrn 

U ~ılmrılı~ or . .Elinde tahsiline de\ a:ıt için bir tek ümidi kalL 
~ oı·: Hı~anla lmhlı~ı bh· sene zarfında kendisini herhangi bir hu
susi mcktrbılc 'Cl a imkün iı;indc l1a11rl:ı~ 11) kl<rar imtihana gire
bilmek \ e .kazanıp tnhsilinr· ıle\ amn l<a,·u~mak. 

<iüzel. Yani iki sene herhangi bir ı;ebeb altında nlev mazur 
• ~cirülcbilecck \'ele' kabahatli olahileccği sebeblerln tnallüku ile mu

uffnk olnmıyan Türk C\ lidı tah il hakkını ka~ betrnl~ olmu~'or, bit. 
tabi esas ~ok giizel. Ama, tatbikatında bü)·ük bir yanlıı;ıhğa dü~üL 
düğünü, bu yüzdC'n tahsilden kalmıs, olmmnğn rnü::tak ,.e mütchas
slr birçok ~cnı; ikayct~ilerdcn öğreniyoruz. 

Uu talebc. ıı,.; ene üst iistc hcrhang-1 bir ,·cya blrk~ dcJ'8 7.Üm· 
~ rcsimlC'n nım af fak olamadığı için bu neticeye maruz kalıyor. Hal

huki dı arda kaldığı bir sene zarfıntla o taleb.-, yalnız kendisini bu 
fena netirl'~·c ilü:;.üren dt'rs ziiınrelt'rinl değil, yine hütiin ders zlim. 
n•krini hazırlamak mecburiyetinde hırnkıhyor. Çünkü lmtihan bü. 
tiin drrs ziimrclerindrn yapılıyor. 

Ve böylece blrı;ok talebe, mcktcbten çıkmasına sebeb olan 
den. zümrelerini hazırlıyor, fakat, bu "cfer de diğer seneler mu\af
fak olduğu ders zümrelerinden birinden kaybederek bütün tahsil 
lınkün ,.e hal.tarını elinden kaçırıyor • 

İı;ıte bu yanlış. Hem hiçbir gaye ta,5ırnryan bir yanb~lıkhr. Ta
lebenin biitiin ders zümrelerinden yetl.:mcdlğlne eminsek o halde 
onu ycti;:ıtinnekle mükellefiz. Bir sen daha okumak hakkı 'ereccl;lz. 

• Jlöyle de~"İI de birkaç zümreden IDU\ nfrak olamaılr)'~a, bu takdirde 
kenıll sun'u taksirlnıleıı ziyade bazı sebebinin taalluk ettiği haki
kati ılaha ziyade uki demektir. Buna güre çocuktan tekrar lmtL 
han edccı-ğimlz zaman ancak bu rnu,·affak olamadığı riimrelcrc1e 
ehliyc•t arıyabilirlz n bumlan gayri 5ckil idiline olamaz. N eYam& 
ona hir sc·ncllk tahsil de\ resi zarfında yetiştiremediği den; zlimre. 
sine hnzırlanmak için mt"zunlyet \'emıl5 bulunn)·oruz. Neden mu
' af fak olıluklanndan da mül\l'rrer ehli~·et istiyoruz? Bu müşkülat 
kar:;.ııoında talebe, rnU\affak olamıyacağrna eYnlden inanını, bulu
narak tahsilini terkcdlp bll~lsiz 'c yarımyamalak bir Ok"UYllSia ha
yata, I!'.' sahasına atılıyor. Uiiylc her genç, Türk kültürü itin bir acı. 
bir J<ıfırab olur. 

Bu anrak kaza 5l'klindc caiz görillehlllr. lla~tadır ,·eyahut ma. 
lfıldur yeyahut öyle elinde olmıyan ı-ebebler taalluk etmiştir ld 'han
da artık cemiyetin himayesi, yardrmı 'e &<'lkatl müessir olmıyabl. 
lir. t~te böylece tahsilsiz kalan \C yani kazaya uğrı~·an bir genç 
lı;ln kültür idaresinin nıes'ullyetl dü,Unülemez. Ve illi onu yetJ§fir
rnl'k asıldır. 

: 
i . . 
i 

Kaldı ki bir talimatnamenin hı-rhangl bir rnaddetılnl sırf for
malite~ i eda bakmımdan yerine gctlnnl'k l~ln böyle blrç-0k gençleri 
tahsll<ıiı bıral.."llııtk yanlış bir yol olur. 

: : Ve kanaatime J;iirt', makabline de ~amil olmak lizerc bu tall. . i mafname madde inin tashih olunarak, takhenln yalnız mu,·atrak 
i olamndığı drrs zısümrelcrlnılen imtihan \'ermek ~sasmm \'a:ı:'ı kab 
İ e<1er. 

1-·········------- ------·------ ······--········ ..... · .... --·--~--

Dolma bahçe 
stadına hazı rld 

1 lstanbul ticaret 
müdürl üğünde 

Maçka tramvayı Do lma.~ irketler ıçın bir 
bahçeye indirilecek .<0miserlik kuruluyor 

Belediyenin Dolmabahçedc yap ı ı t t T' t k·ı tl :-ı-
- .. .• • • K ısa ve ıcare ve a e eri.wu 

tıracagı buyuk şehır sta1dına aıt t 1 ıı·t . 1 ... r 1. k di 
ı eş t ıı proJe en .o.ucc ısa sev e ı. 

fiili h~zırlıklara ~şlanmıştır • _ mi§tlr. lstanbul Türkofis mildUrlü .. 
Şehır stadının ınşa olunacagı ğü yeni te§kilfıt dolayısile mmtakai 

s~hada şi?1d.i me~cut bul.onan es. ticaret mildUrlUğü halini almakta .. 
kı ıstablıamıre ~ınasını .ışg~l et- dır. MUdUrlliktc bir §irketler komi. 
mekte olan Malıye Vekaletı evra- se u-· k 1 kt B k i ı:ı. r gı uru aca ır. u om ser ..., 
kı matbua ~eposiyle: kı.rta~iye de. anonim 5irkctlcrin hilkfımctle ola.. 
poları, Malıye Ve~al~tı. kıtapları- cnk tcmaslnrında mutavassrt rolü 
nın muhafaza cdıldığı .depolar, 
askeri ahırlar burayı derhal terk. 
edeceklerdir. 

oynıyacaktır. Böylelikle §irketlerin 
herhangi bir i§ için Ankaraya a~ 
dnm göndermelerine lüzum knlmı

Belediye. yeni stadyom sahası. yacaktrr. 
na halkın muhtelif istikametler-
den kolayca gelmelerini temin c. 
decck tertibatr şimdiden almak. 
ta.dır. Stadyomun karşısına tesa. 
düf edecek olan büyi.ık tütün de. 
posu binası yıktırılmış ve burada 
bulunan meydan bir misli !daha 
genişletilmiştir. 

Dar bir yoldan, keskin bir vi. 
rajla Dolmabahçeye inen ve bir 
çok kazalara sebebiyet veren Tak
sim • Gümüşsuyu - Dolmabahçe 
yolu hafif bir meyille bu meyda
na indirilmektedir. 

Yolun bu kısmının asfaltı için 

Posta tayyarelerinde 
tenzi latlı tarife 

Devlet Ila\•ayollarmda fcykalfide 
tenzilatlı bir tarifenin tatbik edil. 
m~ için bir müddettenberi yeni bir 
tarife hazırlanmah1aydı. Muhabere 
'c münakale Yckaletinin tasdikin.. 
den geçen yeni tarife yarın sabah· 
tan itibaren tatbik edilmek üzere a. 
lfıkadarlara bildirilmiştir. 

tre. " 1 OlduA .. ıel linl, Ziya Pa,anın 
dcrıı 1

1~nu lıllıneden "Üzci lıulmm;l r e.- ki " • ' 

smı gö;;teren mühürlü ,·e1:ika Yeri· 

lebilir. Ve bunlan hu n~yyar satı. 

cılar gösterebilirler. B11 takdirde 

290 1 sayılı arazi tahrir kanunu 
mucibince bütün yurdda yap•lan 
arazi tahriri bir çok vilayetleri • 
mizde bitmiş, yalnız İstanbul gibi 
arazisi çok nüfusa taksim eidilmiş 
veya çok büyük araziye sahip o
lan vilayetlerde geri kalmıştı. Vi. 
layetimizde de arazi tahririnin 
mayıs sonuna kadar ikmali icap 
ediyordu. Nitekim ekseri kazalar. 
<la tahrir tamamlanmrştır. Fakat 
bir kaç kazada tahririn mali yıl 

sonuna kadar da tamamlanacağı 

anlaşılmıştır. 

pa merkezlerinde toplanan muht('. 
lif kongreh~rc giden murahhasları- taş döşenmesine başlanmıştır. 

Bu yol, otomobil ve otobüs yo
mrzın verdikleri raporlar gözden 

Bu tarife ile Ankara - Istanbul 
gidiş biletleri ücreti 21 liraya \'e gL 
diş geliş ücreti de e_kisile nisbet 
kabul etmiyecek derecede tenzilatla 
29 lira 75 kuruşa indirilmektedir. 
Ankara • Adana gidiş !;ileti 30 lira, 
gidiş geliş bileti 4~ lira 35 kuruş, 
Ankara İzmir yalnız ~idiş bileti 35 
lira, gidiş geliş 45 lira 15 kuruş. 
Jstanbul·lzmir 33 lira, gidiş \'e geliş 
16 lira 55 kuruş, İstanbul _ Adana 

35 Ira gidi ve geliş 49 lira 35 kuruş. 
lzrnir Adana 34 lira, gidı~ ve dönüş 
47 lira 95 kuruş olarak tec;bit edil
miştir. 

beRl'nnıi 0 h~~·ti ııırl J..enclisi için 
ol'4il Ş;er. nuyle olııınsı dııha iyi 
lıarıza~·. Oir şair icin, kendisinin böyle bir netice ha!;ı! oltır<:a işin a_ 
)Ük, d a~cıa Yaşııına~ındnn ılolıa lıil. sıl merkezini ele geçirme!~ mümkün 
lılc Jı• il :ı ılyade gıpta rılilrnı.-~e la olur. 

ü ır hal lasn\'\'Ur edilebilir mi 1 Böyle menc;e Ye ikaq Yeya aldığı 
eııe~i~~. da ileri ıddccrğim: iddia yerden ve ika göc:tere:miyenlerin 
~~ ~an r:ı ki kendisine ıleğil, Jıilhas satıcılığı menolunmalıdır. 
iın,:ı a~ ine kı) ınet \'eren snnntkiır, Bence bu kontrol ancak böyle ya· 
•I \İnin ntııRı Prk düşünmez. O, ken pılabilir. 
r ıJc ıncşlıur olma~ını deAll ı 
ı· eserini .. '.. .. Yoğurttan zehirlenenler var. Bu 
oı, , n )nşama~ını dıışunur. 

ı:11 ~ ~~ı~ ki dünyada hu kadar fera görülmü~ ~ey değildir? O halde ya· 
:ı.ıılıı sonııtk:ir r>rk ıı7. )clişiyor. parken içine zehirleyici bir madde 

Nurull:ıh ATAÇ 
1 
katıldı~ı anla~ılıror \'(~ya bakırda 

1 ıapzldığı dü~ünülebiliyor. 

' 

Arzi tahririnde tahrir komis
yonlarını bilhassa müşkülata uğ
ratan şey sahipleri bulunamıyan 

arazinin çok olmasındadır. Hemen 
b:.itün kazalarda bu şekil:ie sahibi 
bulunamıyan bir çok araziye te. 
sadüf edildiğinden tahrir muame 

lesi sahipleri gıyab nda yapılmış. 
tır. Esasen kanunun sekizinci 
maddesi bu şekilde sahibi buluna. 
mıyan arazi için sahiplerine tahrir 
neticesine itiraz edebilmek i!;in 
bir aylık mühlet vermckte'jir. 

Bu maddeye dayanılarak tahrir 

geçirilmiştir. Şimdiki halde bun -

lnrdıın hiçbirinin şehrimizde talbi. 
kıııa imkan görülmemiştir. Her gUn 
toplanan 400 ton kadar çöp, gene 
den ize dökülecektir. 

lıı olacaktır. St<>,dın diğer tarafın. 

dan aşağı inen Maçka kışlası -
Dolmabahçe yolundan tramvay 
hattı Dolmabahçeye indirilecek, 
yukarr:la'ki tramvay hattı aşağıya 
bağlanacaktır. Bu şekilde şehrin 

tramvay hattı olan herhangi bir 
işi yürütülmüş ve her mahallede 

noktasından tramvayla doğruca 
sahipsiz görülen arazinin bir cet· 

stada gitmek kabil olacaktır. 
veli sahiplerinin itiraz hakkını kul Şirketi Hayriye stadın hemen 

l<ınabilmeleri için asılmıştır. Bu yakınında bulunan Kabataş vapur 
tahrir neticelerine itiraz ctmiyen- iskelesine maç günleri Boğaz ve 

ler aynen kabul etmis addoluna ı köprüden mütema.di vapur sefer. 
caktır • lcri yapacaktır. 

Dc,·Jet IIavayolları umum müdOr 
llığü gidiş Ye donüş biletlerini bir 
ay için muteber addedecektir. 



4 H A B E R - i\kfAlll Pntlalh 

Nevyork dünya sergisi 
merasimle açılıyor 

Sergiyi ziyaret için Nevyorka bir 
milyon seyyah akın etti 

Nevyork 30 - Nevyork sergisi hal ziyaretçilere açılacaktır. Gece 

F red Astair ile Ginger Rogers'' 
Dudaklarda takdiri... Gözlerde hay ali ... Gönüllerde neşeyi .•• 'fJ' 

ratacak en son filmleri: 

UÇAN VALSLER 
R o lfVil <§ı 

K©nlkUJr 
Hö1P>DIKO~rö Bugün LALE sinemasi 

bugün Amerika saatile on birde a· c:aat ikiye kadar büyük §Cnlikler ve ıı ve 1 de ucuz halk matineleri 

Yazan: Cavit S. Tulça çılacaktır .. Merasime cu~llUrreis! eğlenceler Yardır. Serginin açıhşı~=====;ıı======~~~~;== 
1939 R 14 ·· cü be l ·ı 1 it ek b . B . ..:ı 1 Ruzvelt nyaset edecektır. Şehır . .. .1 "k d oma un yne mı e se er araJ. araJı..:a zaman as.. .. h. kal be: lık resmı munasebetı e Amen a onan-

konkurıpikleri bugün açılıyor. Bu nif eder. Kazanan "üvariye Roma mut ıs a .a tır. Otelle~ dopdo. ması Nevyorka gelmişken politika B •• , .. PEK SARAY Sine 
müsabakaların programı şöyledir: belediye rei i tarafından hediye.. l~dur. Amerikanın muhtdıf y~rle. , . . . .. .. ugun ve l 
PAZAR 30.4 _ ESGUtLIO r • •• rınden Nevyorka vüzbinlerce zıya- \azı}etı yuzunden tekrar oclnanma 

lfokdı Mukafat: (5000, 3000, · B""yük" Ok .1 · t" u Hat·atınızda hiçbir zaman gülmedi~iniz kadar güleceksiniz. 
:\1ÜKAFATI: 2000, 1000 940, 900 850 750 retçi gelmiştir. Ziyaretçilerin bir u ·yamısa gı mış ır. ~naa. ı TÜRKÇE SOZLU 

~~~~~if :~~:..ı:-~~ ~;. ;;.k:: ::4;~t4oo. 300. 300: mi ~nl~;giure~~,. ıl~t~~era~~r~~e~}:~ dRer ~o~fi~m::~~ra~7 gnemiyrncarasimye iaşti.. 3 Ahbap Çavuş 1 ar harbe gidiJO 
Sürat: Dakikada 350 .M. Tasnif 4.S. Pnşenıbe giinıi ekipler istirahat Meşhur • \rşak Pa!abıyık} :ının en nefis komedisi 

~~:t~~~enı;~;~;i:~:ıü;~~ı~ı;: ~~';,';; ~~;'~iusoLINt EL M AA}rSıca: PHrogralmaRila,Se olalrakZ·: LA~ 1 
rece almış olanlan ayıramaz. MÜKAFAT/· k red ,· açtı n 

Duhuliye 40 liret. Her milleti~ 4 at ve 4 süvarisin· Fransızca wzlü, çok heyecanlı macera filmi 

11 inci grup: 1938 de 13 üncü den müteşekkil ekipleri. Her millet Yunanistana da kredi verilmesi muhtemel Bugün ~aat 11Ye1 de t-:nzilatlı matineler. ~at 8,30 da iki filJll 
Roma beynelmilel müsabakalarına ancak bir ekiple iştirak edebilir. 2 birden 

iştirak etmemiş bütün atlara. defa yapılacak ferdi parkur. Sürat Romanya Hariciye Nazırı Parisle 3 Ahpab çavuşlar Ankarada Halk ve sus 
Sürat: dakikada 350 M. 1 inci dakikada 400 m. Puan müsa\atı 

grupunayniparkuru.Tasniflinci halindeyükseltilrniş6maniüzerin. anlaşhktan sonra Romaya gitti Harbe gidiyor sinemalanndadagösterilmektedir. 

grupun aynıdır. Duhuliye 40 liret. den baraj. Gene miic:avat halinde !~:==~===~~~!!!!!!!~!~!~~ Nihai tasnif: Her iki grup ta en zaman tasnif eder. Paris, ~~O - Romanya hariciye tcsbit edilmemiş ise de bunun 1 - - ---
iyi parkur yapmış olan (hata mik. Kazanan ekibe kupa (3 defa mü. nazın Gafenko dün akşam trenle oldukça yüksek olduğu zannedil· B u G o N Nefis tarkı ve hafif musiki ile ıü• ı& 
tan ve zaman itibarile) beşer mü· teakiben kazanılacak) Ekibi teşkil Roma) a hareket etmiştir. mcktcdir. MELEK zevkli • ince ve eğlenceli bir fi)dlo 
sabık arasında: lcabederse rnanile· eden 4 süvariye ufak kupalar. 2 in· Pariste Gafenko ile Fransa bari. Finançal News, lngilterenin 
rin irtifa ve genişliği fazlalaştınla· ci olan ekibin 4 sü\•aric:ine madalya. ciye nazın Bone arasında yapılan Polonyaya da kredi açması ihti- SiNEMASINDA (Franıızca ıözlü). 

rak ayni parkur yaptınhr. ou müsabakaya iştirak eden bütün mülakatta son Fransız - Romen ti- mali olduğunu ilave eylemekte -
Bu tasnifte birinciye: kupa. c:üvarilere madalya. En ::ız ceza pua caret anlaşmasının tatbikine ait hu. dir. 

Nakd• ük" • r . 1 ; · d • · · nı alan siivariye kupa. susat tetkik olunmuştur. Bükreste İngiliz ticaret het·et re-ı m a at. .ncı eue ıçın S lal · h f"ld be • J 

(1200 1000, 800, 650, 550, 500, Cl.TMARTES1 6.5 • CAMPADOO. l ~ ·ğııyett~~ ma ~~ e l yan o. iı;i Leithross, Bükre~teki işini bitir-

400 3'00 300) LlO ve AMAZO:Nl MÜKAFATI: un u una gore mcz ur an a .. manın dikten sonra Yunanistan ile ticari 
' ' CA1\1 PADOCLIO ıı10KAFATI: verdiği imkanların genişletılmerıi ı ,. müzakerelere girişmek üzere Atina. 

Dansing Meleği 
Baı rollerde: 

SIMONE SIMON 
ROBERT YOUNG. DON AMECH& 

il inci grup için (120, 100, 800. Kudret müsabakası. Asgari yaşı derpi:ı edilmistir. ya gidecektir. 
650, 550, 500, 400, 300, 300,) 7 olan bu""tün atlara. Her müsabık Ticaret anlaı;malan daire:-.i rei i ------------ B .. 11 1 

'"' .
1
• 

1 
. ugun saat ve -ue tenzı at ı matıne. 

Nilıai tasnifte: (1400, 1000, 700. ancak ı at ile iştirak edebilir. 6 ma. AJphand, bir Fransız - Romen tek- -----~~ 

Aynca: Paramunt dünya haberleri ve MIKI MA VS. 

500y, k4~,) 16000 ı· t ni üzerinden. l\tüsavat halinde y~kk·: nik ~~birliğiliçi~lttetki.klcBr:kba~leamgı"ıtş ltalyan Nazırları Gayrı"menkul satış ı"la"' nı 
t "n: ıre . seltilmiş \'e genişletilmiş asgari ı ·ı tır. :ı.:.!;ascn ngı erenın u ·re, • 

PAZARTESi 1,5 - DlANA ve mani üzerinden baraj. 4 üncü baraj miş olan lktisat delegesi de aynı toplandı 1 d 
lMPERO MÜKAFATLARI: dan sonra müsavat halinde 5 inci tetkikatta bulunmaktadır. stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğün 
DINA MOKAF ATI: barajda zaman tasrıif eder. Siirat Diğer taraftan Romanya hükume Rl~~a, M29 (~·~:) - • Naz~rlar Bayan Meliha ve l\Iuallanın 18085 hesap No. sile ald klatl 

Kadın binicilere mahsus. 
d •k"ıkada 300 m. Duhulı· ve 35 liret. ti, Amerika ile Romanya arasında mec ısı, usolinının rıyasetınde 1. k b' . . d ed . tek d" d . d bo 1 .. ' 

1 
ıraya arşı ınncı erec e 1po e ıp vaa esın e rç .:l1 .nı 

Nakdi mükafat; (1500, 1000, 800 ki ticari münasebetlerin inkişafı e. top anmrıtır. diklerinden haklarında yapılan ta kip üzerine 3202 No. 1ı ka 

tMPERO MÜKAFATI: 600, 5550, 500, 450, 400, 350, 300. sasırta istinaden hatp1Dbrçlarmt fa Musolini, 7 nisanda Rocca Del. 46 mcı maddesinin maturu 40 mcı maddesine göre satılmasr j:a 
Kudret müsabakası. Ac:gari yaşı 7 300), lık.rile birlikte tediyeye başlamak le Daminateta ordu erkanıharbi. her ikis1l Beyoğlunda e ki Y.hlllit"ha twı yeni Kalyoncu kulıuğu 

olan bütün atlara, her müsabık yaL Yekun: 7000 liret. niyetindedir. ye reisi ve maliye nazırının iştira. sinin eski şcrbethane yeni Omer Hayyam.sokağında eskı 34 
ruz bir atla iştirak edebilir. 6 adet AMAZON/ MOKA.FATI: lngiliz - Romen anlaşması ki ile yapılan toplantı esnasında kapı 443 ada 9, parsel Ne. h 8 parselin zeminden itibaren ,i .-.t 
dik mani üzerinden Müsa. (Kadın binicilere rn .-e;,uc;.) Londra, 29 (~·!'-·> ::: Fin~~aı verilen kararlan meclise bitdir - daha yukarı hava hakk:nı miiştemii kagir ev ile zeminden i!i 
vat halinde mecburi baraj. Dört ba. PAZAR ?,S _ LlDO Dl HOMA ve ı ~?ws g~zctcsı.nın ogrendıgınc miştir. metreden daha rukan ha;a~ı 9 par sele ait; eski 10 yeni 30 ıcapl 
rajdan sonra müsavat hasıl olursa KHAL MüKAFA'fLARI: gorc, lngı~t~~e ıle Ro~ml1:1Y~ ara- Ordu için ayrılan yeni tahsisat ada 8 parsel No. h kagır bir dükka r.ın yarunşar hisseleri 1>:.: hı.. 
5 ı·nM baraJ·da zaman ta3nif eder. sında bir ıtılaf akdedılmıştır. Bu 1 müddetle açık arttırın ıya konmu.:t ur. Satış tapu sicil kayd,na ... talyanın gerek ordu mevcudu ge- " 

Kazanan Suvarı·ye hedi'-·e. LIDO Dl ROMA MÜKAFATI: itilaf mucibince İngiltere, Ro - pılmaktadır. Arttırmay· nrmek jc;tit·en v.·eni 30 No. ra :çin 67, 
,J rekse malzeme ve memleketin mU. ~ ,J 

ı1.1akdı· .. 1u··k1:.fat.· (1500, 1000, 800 Kral mükafatı mu ·abakalarına iş manyaya beş milyon sterlinlik bir 3:.? No. ra irin de 76 lira pey akrası \erecektir. Milli ban.le.ık· 
" ,, u dafaa teşkilatı itibariyle kuvvetini :o :o 

600, 550, 500, 400, 400, 350, 300. tırak etmek evsafını kazanmış atlar kredi açacak ve Romanya bu kr~ arttırmağa yarayacaktır. birinin teminat mektub .. 1:ı kabul olunur, Birikmi!j bütü.ı v 
300) müstesna, diğer bütün atlara. eli ile 1ngiıtcredcn gayri asken belediye resimleri ve va!cıf icaresi ve taviz tutan tell~liye :'".lsu:d 

mal?.Cmc satın alacaktır. Fakat ..s 939 ·h· d · "h ren 
Yekan: 7000 liret. ı inci grup: En aş·!ği hir musaba bu Romanyaya açılan ilk kredi _ luya aittir. Arttırma şartnamesi 8 - tan ın en ltı a d 

k!::ya girmi.: ve 700 lire•ten fazla Cebel üttarığa gel ~n kıl- etmek istiyenlere ~:ındıli. hukuk isleri servisinde açık bulun 
ı Io PıNcıo ~ " dir. lngiltercnin Romanyaya ve· - · · h ec' SALI 2,5- L TTOR ve kaınnmamıc: oları bütün atlara. Sü· c:ıktır. Tapu sicil kay'lı \f'~ir lüzumlu ıza at ta §artnam e t"e 

KA :> rcceği mebaliğin yekunu hcnUz Fransız gemı'lerı' . 1 tk"k MÜ FATLARI: ra~ 350 M. Duhuliye 35 liret. doc;ya~mda vardır. Arttırmaya gırmiş olanlar, bun an t.e ı 
LJTTORIO MÜKAFATI: 2 inci grup: En a~ğı bir müsab:ı. İran vel İa hd ile Cibraıtar, 29 (A.A.) __ Fran satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmij :ıd ve i 

Pincio mükMatma angaje olan kaya girmiş fakat 700 liretten fazla hl .1 Be olunur. Birinci arttırr.~a 19·6-939 tarihine müsadif pazartesi g:;nfl 
k l • sız provens zır ısı, 1 e r-- ~aloğltında kain c:andır.!mızda saat ondan on iki\.•e kadar ,,3',• ı~ 

atlardan maada, bütün atlara, her. \e 1500 den daha az ·azanmış o an zevcesı 1' ı b il'> 

tan rUvazörU ve n failltable, Muvakkat ihalesi ~·arıtar.llmesi için teklif edilecek bedelin tt hangi bir suretle olursa olsun süvari atlara. Sürat 350 m. , t' 

B 1 1 u 1 Malln, Trumphant ':ırpltoları alınması icabeden ::rn"ıi'llcnkul mükellefiyeti ile sandık alaca~ 3 üncü hatada müsabaka harici Dı•huliye 35 liret. a ay arml ranm ·~ J 

b. · · k buraya gelmişlerdir. mamen geçmiş olma~ı ~. u·•tır. Aksi takdirde son artttranı~ ta olur. Müsavat halinde zaman tas- !ki grupun ınncr"nt .upa. ı· d · ki 
nif eder. ı\'akdl miikôfat yekunu: 15000 li· Cenne 1,, n 8 08Çlr8C8 er haki kalmak şartile 6·7.!1~9 t:ırihine müsadif Perşembe gürıü aynı 

Sürat: dakikada 350, M. ret. Tahran, 28 (A.A.) - Anadolu Macarı·sıan ve halde ve aynı saatte .ıon <.rftırmac:ı yapılacaktır. Bu artt:ma<'a. 
Ajansının hususi muhabiri bildirL menkul en çok arttırarJn U"tünde bırakılacaktır. Haklan tapu ~Si 

Duhuliye 40 liret. 1•.nAL 1'1üKAFA1I: yor·. 
~ ·~ Si k rile sabit olmıyan alAk~Ja .. lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 

Kazanan süvariye hediye. Lido di Roma mükafatı mü tes· Tahran halkırun büyük düğiin ova ya pını \"e hususile faiz \e ına~:uife dair iddialarını nan tanhiııcM-11 jU 
Nalcdi nıükafat:(1100, 1300.1000 r"' olarak diğer mü,.;.~ıal'alarda en mUnasebetı"le candan ı"zhar ettı'g~ı· · 

00 00 300) " Be ı· 30 1'.I b · ren 20 gün içinde evra1<ı m:.isbiMe rilc beraber dairemi~ bild• 800• 7oo, 6()(), 500• 4 ' 3 ' ' iyi nerece alan 25 ata mllı"tıS. Ta.s· sevincin son tezahüriinü teıtkil r ın - ~v acar a~vekilı Te- .....ı r kQ 8000 r t :s leki ile hariciye nazırı Çaki dün lazımdır. Bu suretle h<:kla·-mı bil dinnemiş olanlarla haklan ta.,... 
e n: ıre · nif şu suretle yapıla .. ~ku·: Her mü. eyliyen karnaval geçidinden son. cillerile sabit olmıv. arılıtr ~atış bedelinin pat·la~rnasmdan harir kal~ 

PlNClO MUK.AFATI· h t 6 va Berline gelmi~lerdir. ,J ~ ır 
· sabakada veya er grup a ıncı ,J ra §ehir normal manzarasını alma- Daha fazla malumat al:liak i<:tiyen lcrin 37.57 dosya nurr.a: •sıle 

Zaman üzerine tasnif. Tablo B. kadar olanlara c:u puvan verilir. g~a ba•lamı1:tır. Bayraklar yavaı K d"l · ··ğled F~ ·•' 
w :ır :ır en ı erı o en sonra on Rib. ğımız hul..-uk i§leri servisine miir.ı. caat etmeleri lüzumu ilAr. o:unV>' 

1000 liret. Her 'birincilik için 12 puvan. ikinci yavaı kaldırılmakta ve taklar in- bentrop ve Göring ile görüşmüşler- • • • 
Bütün atlara. Her millet ancak 6 için 10, ve sırasile 8.G,4,2. dirilmektedir ve bunların altından dir. 

atla iştirak edebilir. Sürat dakikada k d b. h. d O İ K K A l 
350 m. Ekl·p ''e fe .. dı· tasnı"f. Ek'ıp Musolini kupasını kazanan ekibi gene ço mo em ır te ır mey a. Hı"tler saat 16 30 da M•ca b ~ 

' k"l ed .. ·a - 1,.ıin birinci olduk na çıkmaktadır. . . . . ' .. 0 r aş- Emniyet ı;andığı: S<1ndlJ.:tan .alı nan gayrimenkul il ipotr.k ~·i!ter!P"' 
tasnifi için, birinci olan 10 puan, te~ 1 dd e

1
n SU\·~~ c· olan t>kibin Genç evliler bir iki güne kadar vekıl~ }'elekı ıle _ha.rıcıye .. nazın istirenlere muharnmh.cı ır zin koy muş olduğu kıymetin nr~fını t~ 

2inci 9, 3 üncü 8, 4 üncü 7, ve ilah. ları al 0 ~k~ur:'"' 1~;h halaylarını geçirmek üzere Hazer Csakı:tı k~b~ etmıştır. Mu~akatta vüz etmemek üzere ih:>le bedelinin yansına kadar borç vermek sure 
Ferdi tasnifde 10 uncuya kadar subay atı 1 met \"e 1 

• Denizi kıyısında Iranın Cenneti Alman hancıye nazın \'on Rıbbent- le kolaylık göstermektedir. (2976) 
dahil olan ekip süvarilerinin almış I<azanan süvari~·e kral tarafından diye anılan Mazenlderana gidecek. rop da hazır bulunmuştur. _ ~------------.--------./ 
~an en fazla puan kaıanan e. kupa (3 defa mü.Wben kasanda· tir. Hitler, Macar devlet adamlannm ispanya Fransa hu-
kip IUlnci addrdi11r. . c:ak), Melike Nazlınııı Şlhpur - Ba._ eerefine bir ziyafet wrmlftir. Ziya.. 

(Cc;pe Qıellanp) ~teati~ Oç Nalıdf rdU/ot: (4000, 2500, ra karfen - Xımdenis yolu ile fette biDıasSa Garinı. Alman nanr. dudunu kapadı 
defa bzamnak f81'tile, Pinace 1600, 1000, 800., 700, 600, 400). Mıura dönmek lbere M:•yılUl iW tan, Berlinde bulunan Roma valisi Perı>lınan, 2 9 (J •• A l - tı • 
~t tarafından kuanan süva· YıNn: 12000 liret. sinde Tahrandan hareketi pek Prens Colonna, bilyO)t riitbe1i Al• panya btık6met1, beııUa ı,.ıu 
rt18 tupa. • • • muhtemeldlr. Yabancı heyetler de man M bitleri huır bul i 

(O>Upe ~ Starito) U.nan FJdbimisin N'ıtte PIJlllll olduiu yavq yanı dönınele babtlanq. ve acar 18 un' olmıyan 1ebeplerde11 dolay 
ekibe: konkurlann bqlarma nisbetle liln tır. muotardır. Perthua 4e 4Ua hudutlar lr:apa 
Kaıanan ekibe: (!000, 2 inciye pçtikce daha büyük muvaffakiyet- Bu&Un Tahrandan aynbquı Bratisllvada iyi malamat almak mretrr. 

1700, 3 bdlye 1300 ve sırasiyle ~ Jraianmıt olma1anna fonnlan-- mukarrer bulunan Türk tayyare. ta olan mahaftlde Berline vasıl ol·ı1-----~----
lOOO, 800, 700, 600, 500, 400, nm da mNımactiyen dilzelml, ol.. terinin hareketi Diyar'balm hava. DUll olan Mıcar devlet adamlamun 1939 
300, 300,) tnall büyOk bir Amildir ki bu da liainc!ekl hava mabalefeti .ebeblle Slovakyanm Macarlıtana ilhUI RESiMLi HAFTA' 
ÇARŞAMBA 3,5 - URBE Romada aGvarileriınbin b(iyik ... teahltür etmlftir. maksadile bir teklifte bulunaaklan ,. ıın 
BVYOIC MOKAFATI: ~er Jwanaaktarma çok batb biri Tllrk lleyeti Niarun 30 ucu ve bu teklifi Musolininin taSYip et.. tt.1,.._ c1en1er1a1 teldp ~ 

Btldla atlara. Müsavat baUnde i.arettir. paqr IUnl TabraDdaa barıktt mit oklulu teklinde musirrane bir 1 .. llwu ~ eNe ............ 
ayni peılmru ,,_ manilerini yQt· Cnil S. TULCA edecektir. . -wia1ar dtman-etmektedir. 1 
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Guzeı gözler müsabakası 

Bf!ILl.1il@irdfjL~@FBHIWilR 
Seııe":- en b'" .. k • 1 ı· k f 1 -. uyu eı ence ı ve mü i. at ı 

müıabakaııdır 
Hitlerin n u t k u 

'dünya r11atbuatın-
'da nasıl karşılandı? 
j Vafinıton, 29 (A.A.) - Ame- tıe mevzuunu teşk!l Ptmekte.. ne kdar yerinde oldutunu iıba• -----.--------
rika siyasi mahafilinde Hitlerin .11r... ve Polonyanın vatanperverliiini ~~ f J f ( _-r]' 
nutku çok fena karııla:lmııtır. j Fuııaız mat >Uab ne diyor tahrik ve Moskova ile anla~mayc: '1~ 

Bu nutuk bUlUn maınaaile Pariı, 29 (A.A.) _ Hitlerin sevk için burı.dan daha mükemmel ~ ı _ 

a.t No: 116 ,.,.,.._ 
'- clatrtMatmus mlklfatlarm 1ı.,...et1 800 Hrar 

1'a llra kı qloadar. 

Sartyt1 Sınih4 

,. ... .,.:-ettade bir rad70, llrrtataı büfe takanlan, kıymetll t"eb .... ....:;•rl, •utamltalar, elbleellkler, IAtenU. eıyayı alüll
'- 11_.tenr etlal Yerea ıo. 13, 10 llra slbl para luJmetlnde kart- S 

bi .. meydan okuma TllAhlyetln - nutku Fransız siyasi mahafilinde bir vasıta bulunamazdı. fÇERDE: 
ıJe teliı.kkl edilmekted;ı·. ne hayret, ne de öyle derin bir Hitlerin Ruzvelt meiajına ver-

Mebusan meclisi re:'il Bank • akis bırakmamıctJr. Çünkil umu- digi cevaba gelince, bitaraflık ka 

ev etYMI , .• aalre. ~ head demiştir ki: mi hatları itibarile bu nut:.ı't Pa· nunun:.ın tadili lehindeki Ameri. 
~utukta sulhu kcr•iruak hu. riste beklenildiği gibi çıkmamış· kan efkanumumiyeıini hayli kuv 

1111unda az çok bir uz•ı görUIU 

t lı yorra da, kapalı tebaıtlerle do. 

e le t telı dı· Je ludur ve Hltlerin y.-ol taarruz. s an u ~ lar baıırladıtınr lb19~ ediyor 

,, 
OnllıllUzdeld a7lue1a Anu 

0116UR ı9:ğml~llQT pada ıuıhnn ııııtrar bu1acatL .:1 '::I nı söıteren hiçbir unıur mn. 
ır~ 8 cut detlldlr. 
...,.Jtr p aııtnatı l ınadı f l'olonya parllmentoeu :S mayısta 

--=~Y, HiUerin ıimdf içtimaa davet olunmQ1tur. Mebusan harlcly• ııncUmenl 
tı.ıı.e:Ulden bu kadar .._ ~ :Matbuatın 1&DDettlilne '6n Al. relı vekill Blom da P.'>3 le ıöy-

~le eaine hayret etmekte m&n muhbruma vertıecek olan lemı,ur: 
~ ~'ktecur: diplomatik cevabdan maada releeek Hltlerln takip ettıAl uıulleı 
--~· lene 11.rfmda Alman- hafta lyan mecU.lnde veya diyette bakkında dUnya hayalt:. kapıla 

l1 bıı Dltıseleye ikinci hariciye nurn bir nutuk lliyllyerek maz. Bir taraftan be:-bıle l)'i 
•h--ı ket --..aıYetl haiz ve iki Hitlere cevab verecektir. reçlnmek lıtedlllnl ı{;:·tuyor n 

etı.ııylrattııd&Jd nıUnaaebeUeri 1 Danaiıdeld Almanlarm lideri Fora bir dakika ıonra da Polonyayı 
ltıeıe tcet lllabiyette mahalli terin emrlndeld lillhlı Almanlara hakiki bir ultlmatou veriyor. 

le llazarue bakmakta d sakinane netice)•l beklemelerini ve oı.ıı. bl k b d A ta.-.--. Y 1• Daıısf&'bı pek yakında Almaııyaya .er rço me uı a me 
........_ fehriıl Polonyum ıeçecellnl IByJdll bUdlrtlmkete • rlkanın her tUrlU lbtlı.Lale kar. 

~tro1'1le icbade lbkumı, ba- dlr. şı tedbirler almur IA:110 ıeldl-

tır. vetlendirecelctir. 

Nutuk, İngiliz. Amerikan ,.e 
l'ranaı& efklrı umumiyeaini ko
rumak ve müzakerelere kapıy: 

kapamak itibarile bir taraftaıı 

demokrat milletler efkln umumi· 
yeüni hUk6metlerlnden ayırmak 
ve dlfer taraftu aon Alman dar 
bealnin birleetlrcllft aulhcll dev
letler arasına ikilik sokmak he· 
defini t akip edere benzemekte -
dir. 

Fransu , Alman münasebatına 
pllnce, nutukta yeni hiçbir un· 
ıur yoktur. Fransız mahafilinir 
mlltallaama ıöre Polonya ile in 
tiltere aruında yapılan anlqme 
Almanya - Polonya paktının fes
hini icap ettirecek hiçbir bUkmU 
ihtiva etmiyordu . 

Londra, 29 (A.A.) - Inıifü. 
natbuatr, Hitlerin nutkunda göri.: 

len zahirı itidalin yeni bir taarruz 
hareketine mukavemet etmeğe az· 
netmit olan memleketlerde bir 
;evıeme huıule getirmemesi ll
zımgeldiğini kaydetmektedir. 

Gazeteler, bundan ıonra Hitlc 
rin ıöıtereceti faaliyete ıöre hü 
küm vereceklerini yumakta ve 
bilhassa Polanyayı tehdit eden 
tehlikelere iıarct etmektedirler. 

Times, nutku tahlil etmekte v< 
Hitlcrin hiçbir zaman batka miL 
Jetlerin haklarını ihlal etmediğine 
dair ileri ıürdüğil iddiayı reddey· 
leme!ctedir. Times diyor ki : 

• "Zegluga Padc:ko., Qn\ılnlı Po
":>nya \Clpur ~irketi mem'eketimiıde 
ş yapmak ve lılpurlan Türk liman_ 
anna ~!tt yapmak ü-ere Ti:a-et 
,·e!\!!etine müracaat etmiş \"e mü
:ıcaatı kabul olunmu,tur. 
• Üsküdar ·Beykoz yolu için bu 

eneki bütçe)-e 23 bin liralık tah· 
isat konulmu,tur. 

• İstanbul .. Jnservatu'an koro 
'1eyeti mayısın dördilncü pereembe 
1i}nil Fransız ti)-at:c:;uncla bir kon 
er \erecektir. 

• Bu sene ş~remininde yeniden 
.ıçılacak ortamektep iç•n M:\'levi. 
ıane bina~ı muvafıic görülmüctür. 

1 
3ina:la ta::lilAt için iki bin lira ~:ır. 
edilecektir. 

• Şehdmizdeki ilkme';t~p m··:ıl
imlerinden ıeçen ff:-~'~e a;t rr.~s
:en bedelle. İ:li elin a'.:ım;ya:i!a. a 
ıaklanru verebilm~ üz.::re r.!aa:if 
ütçesinden 23 bin liralık m~na!~a-

e yapılrnıştır. ' ~ olmadan Po. GueteJerln blldlrdlthi• '6re bu il mutalea11ndadır. 
._ >o riayet edil • sene Damlad• yapılacak ı Kayıa Itesml mahatil, bu nutku 
~~~ hak ve men- bayramında nail ıefl Forater, an· Ruzveltln mesajına L'r cevap 
--..nu istemekte- anevl bir mahiyet alm11 olan nut- olarak tell.kkl etm•k ı::teme. 

Hulbaten. Pariıin kanaati ıu
dur ki, Bitlerin nutku ile enler -
nuyo~.l vasiyet hiçbir ıuretle 

iefilmemlttlr. 
Fiıaro, eliyor ki : 

"Almanya ile samimi bir tetri 
kimeaai arauya f&y&n.:lır. Fakat 
Junkel'de böyle bir ıeyin imkinı 
yoktur. tngiltere, siWılanmafı 
:iurmadan devam edecek n girit- • Turinı klübün senclik kongre.. 

i dün Perapalasta \-ali LQtff Kır
tiği teabüthleri ifa edebilecek bir 

kuııu 18ylemlyecektir. diklerinden her ttırıu ttıfslrden 

Amerika sahnelerinde en çok 
0Ynanan raks : Viyana valsi 

içtinap ediyorlar. 

N~rk bel~diye reisi Baıuar. 
dia, Hitlerln hiç kimaeyi battı ken 
eli milletini bile aldatabildiiini 
zannetmiyorum, lelemit ve ıunu 
illve eylemiftir : 

"Çocuk iken, Arizo.nada bir ta-

""~tıla h' 
lJ\, boıı ~ç ~üphe9iz ki ;rratm., 
l'UpacJau ~. Dlemleketidir. 

ı ı.lTdj !Örülen, )"apılan iyi bir 
~ lb!ınleketine almak iste-
il ~u ~<>hltarak, muaz -

l- "' ve ona kendi (koca • 
~uk) anlayışmın bü -
htybetı ~rek, onu teksir e 
her tndinr. 

tatın ':. leYde .. olduJu ıibi, sah~ 
lılfirar: da böyledir. Avrupad.1 

,. · Çıkan1an bir sahnevE: ... a lll . 
tılcarı rr. Uhakkak üç yüz figü-

~eş sena süren 
• '~ls ~uhakemesi 

l kım adamlar vardı. Onlar oyun 
:nansına otururken tabancalarını 

la çıkarır maaanm üzerine lco • 
·arlardı. Bunlar birer ıaki idi. 

İsveçb 

Stokholm, 29 (A.A.) - Hitlerin 
pı;uıassa Ruzveltin mesajına ait o. 
lan sözleri Jsveç efkln umumiye
sf.ade- elim bir tesir tapmıştır. Ha· 
hrlarda olduğu üzere lsveç matbua
tı meık\lr me:;ajı müttefikan iyi kar 
tıla:iı. Social Danakrat\khki • Hü· 
kQmet · n gazetesidir - diyor ki: 

• . . ~'.ln gu1en iri güler. Amerikanın 
t. \TUi);<.t.•-t bır bale:le elh kız \ a: 

19
, 7 d .. h ·be ·.: · hiç de Alman. 

'k d b' balHI d" • ~ a. g şı 
a, Am'- ' a a ır e ort yuz lar i--in bir alay mevzuu olmamış· 
:ız vardır. 1 ~ 

Ru son sene Amerikada en çok tır. • 

mo1a dan ~y Vıyana valsidir. Rir Ç&rçile a6rr 
33hnede, bir perdede beyaz kabarık 

~tekli baleditlerin bir valsin ahengi d .. 9 ( ~ A ) _ lluba 
'çind~ ~yaz bulutlar gibi dönmele~i ra~C:Arr~;d~rlerde~ . <.;urc;ll, A. 
\menka ılann fevkaJlde hoşuna gıt Ik d da radyo n" verilen 

'te d" h tarafında hat rner a a 
me~,·r· ' undya~~ln .;;, bet w lk hü. bir nutkuda, Hltlerlo nutkunu 
tl ıyana a ı e m. o - mev1. ı•ıbahıederek df:n•l•tlr ki: 
kü..'?1 sürerken bu acayıp raksı Av-

ü .. lan Am-'ka Av- ··~ntuk mahiyet lt1 bnrlhı ev-rupaya s .ınuş o .... • , 
rupa:ian idhal etti7~i Virana vabi • vell:ilcrden çok dalıft lvldlr. Bu 
nin romantik zevki içinde vakıt ıe- i~illk Ruzveltln roeCJlljındao 
çirmektcdir. AYrupa:la ka.rtılıklı Yırdım ılı. 

temhıln tekrar cnnlauı ıaıından 

Runeltin mesajının Almınya
cla nalll mUthit bir akiı yapt ğını 
anlamak için Hitlerin nutkundan 
dtba iyi bir ölçU olamaz. 

Diler taraftan Hitler, Londra, 
Pariı ve Varıova araıında aktMi
len llçler ittifakını bozmaya çah
pyor. Bu, bot bir Umittir. Hitle. 
rin bu bozma arzuıu billkiı alL 
kM!ar hlikum:tler üzerinde bir 
m:inebbih teairi yapacak ve mukı 
ve"nft ıiyasetlerinde dzha ziya:ic 
selıat ıö.atermcye ıevkedecekt:r. 

Enelaiyor ıaaeteıi de, Al
man - Polonya ademi tecavüz 
pakbnm f elhinden bahiıle diyor 
ki: 

!nıiltereye takip ettiii uıulün 

Berlinln Londraya 
verdiği nota 

_.. baştararı ı uecıtı. 

Bununla beraber, Alman bükü. 
:netinin iatemeye iatemeye vardığ 
meskfkr mUpbedat 17 temmuz 1937 
snlqmumm ıemllerin kaliteli.ne 
alt olan hllkUmlerine dokunmamak
tadır. 

Almanya bllkümeti Derde de b~ 
!ıtlkUmlere riayet ederek mllletıer 

arasında badab bir denb ılllhJan 

raneına mlni olmaya blanet eyll
yecektir. 

Dlier taraftan Alman bllkCUneti, 
ejer İngiltere mevsubahı mesele.er 
'a.kkmda mUzakerelere glrifmeyl 
·aydab görllne buna memnunlyetlr 
::e,·ııb vermeye amadedir. Almar 
"1Qkflmetl 1a!lam eııulara mU.~e~> 
ıorbfft \t~ aç:k bir anlı!]maya var 
"ll&k lmkAnlarını le\'lnçle kat'fılıya. 
"aktır.,, 

bale ıelecektir. tngiliz devlet a. Jann da İ§tirakile ~ ::'ar.mı§tu. Va-
iamları müzakere yolunda hüsnü. Lİ bu toplantıda ba · :ma lstanbulda 
niyete, hüsnüniyetle mukabele et· :~ival yapılmıyaca~mı bildirmi~. 
'mele hazırdırlar. 

Daily teleıraf•, gaıeteıi, Hen. 
derıon'un nutukta mevzuu bahto· 
lan ademi tecavüz pa1ctlan bak. 
kında Almanya hükikmetinden ta! 
lilit iıtiyecefini bildirmektedir 
Almanyanın muhasara korku-

1undan kurtulması için Fransi . 
\merika ve Polonya ile iıtitarcıdc 
bulu:lduktan ıonra İngiltere kenl 
Jiıinc bu ıe1cil;le bir pakt teklif 
ec?c:bilir. 

Yupılavyada 

Belgrad, 29 (A.A.) - Yugoslov· 
ya siya.&f mahafilinin kanaatine gö. 
;e Hitlerin nutku sulh davasına ye.. 
ni bir hizmttte bu!un:ıcaktır: 

Hitler tarafından yapılan yeni 
•eklifin icap eden mukabeleyi gött
'"ği üm"t olunmaktadır. 

Bulıari.standa 

Sofya, 29 (A.A.) - Hitlerin nut 
!tu Sofyanm siyasi mahafilinde iyi 
·~arşı1anmı1tu. MezkQr mahafil, 
Hitler, tarafından söylenen nutkun 
ilk defa olarak Bulgar radyolan ta
rafından da naklen verilmit oldulu 
nu ehemmiyetle kaydeylemittir. 

Italyaia 
l!.oma, 29 (A.A.) - ltalyan 

natlıuntı Hitlr.rtn nl'tkunu çok 
ı.:imklr bulmakla benber ma. 
'tul tesviye tarzları lınkanları -
la l.ılpıyı açık tuttuıtu mUtalf' 
.. ıın ı.rtırlar. 

• Sinema ve tiyatrolardz. oldı.:iu 
jbi konser, spor ve at koşu~u ciu .. 
ıuliye biletlerinc!en almma!.ta olan 
luhuliye resimlerinde de yakır.da 

.enzi!At yapılacaktır. 

• 11 inci yerli mallar serıW, ser
~i sarayı yapılamadılı için, bu sr 
ıe de Galata~y lisesinde açıla. 

::aktır. 

• Vefa lisesi müdüril Osmarun 
münhal bulunan Maarif umum! 
müfettişliklerinden birine tayin e. 
:iileceli sOylenmektedir. 

• Bu sene lstanbulun muhtelif 
·emtlerinde on iki ilkmektep yaptı· 
1lacaktır. 

• Halle opereti mayıs ortalannda 
:m temsil vtrmek üzere Ankarayı 
.idecektir • 
• Tüberld!loz cemi)-eti ıybk top

. antısmı &nüır.ilıcleki ça~r.ba ıü.. 
nü saat on sekiz buçukta Etibba 
:>dasında yapacaktır. 

car aJan11 teblll ecllyor. 
Hltlerln nutku mcıa11am bir 

e1erdlr. Çok aılmklr olmakta 
beraber ıulh lçlu btıtln ııaıııa
rı açık bırakıyor. Nut ık lbea. 
rlıtanda çok l1l bir tu•r 7ap • 
mıştır. Muahedelerln y-ı·attıtı 
ltarı.,ık ve hakııı ıartlana dU. 
zettl!meıl lçln A!nıanranın ıu
retti~l gayretler >~ .ı· arlılanm 

lla görUşlerlne tamamllo uygun 
1ur • 

: bahJti (Tan gazel:! inde o. 
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Resimli Hafta 

Frı:.nsaoın ılyasl nı.ılyetinln 
k.ı\ vetlenmesinden ve lngllte. 
renlrı de ıllAblann.ıııından ile 
rl ıelmlş olacaktu. 

M .. ~:1tzero gazete&! Alman· 
Bir lnsıi 'iz ıaz,teıfoe ~r~ 1arıı. Polonyaya yapulı tekili 

Macaristan da Aht!&llJ& ı&bl 

lllsonun on dört prerı.·:bin• kur 
>An gitmiş te ılllblıırı .1 bırnk 

nıfltır. Bu, onun par•. "l nu.ası 
l1 lntac; etml.,tlr. 

mecmuası 

Anea?t şunu ıUylemet lbım
llır ki, tııliyat t:ıklp ctmedlll 

1 .akdlrdı llf!ar ltinn..:ı temine 
:tUl dctllcllr. 

Lonclra, 29 (A. A.) - EveıılnG 
Nevı gu::as:nl:ı dan!:ı:: cıuhamr!. 

Alman - !ı::;ll'z d1,;n:Z an1rmumı 

:ea:ıi m:ınıı.:!bati!e ~·uJ•.';ı bir ır.a 

ltai-:le b3il~3rmln k:.-::..:a ve hava 
Bu hafla çıka~ ı:::;er parlak cUmlııa!'r bir ta h Almaııyara r•U~ıne~ tçl:ı muaz 

rafa bırakılırsa, llltlelin malt :am pyratler 1ar!=tmeıl lbmııel 
SOR SIJISI sadı Polonyayı tecrıt ttmek ol. dJiinl. halbuki Almanyanm blrbç 

Blıook .._.. JUllar H ...-ıer:.> dulu anlatılır. Polonya ile Al- ay içinde ~lr denlultı Ye diler 
manra aruındakl ademi t eca • ktlçllk pmller yapmak ıuretDe btl
fb paktının fnhl nutkua ea Jlk rlcb•nlır temin eyll1'1ııUeeelL 

'FfS tarafnu ye :telll )il: ~~ !fil- • a,.atle llQlllmelalllr. 

eri ~l ır m utc1ll gör!l3 ,. .. 

Po:,:>!•• dl R:>ma tliy.•ı ki· 
C:ıc k D~n-:l:; gcrı•k Korrl 

!..ır ? •t: .. 3k l h:::.1le1ı!.ucUd r. 
•c.ı•:a ı-.aJcı··n t~ 1tllflcu ı·cdde. 

Uldl ' .. ~olonyıı bun •ı > ap.naı. 
· a tıtll.' 'a:. tile her fe;l redde. 
deil c:·.l • Slovakya ı;lbı hare. 
ket et!Dlttlr. 

Macarimnda 

B11dapefte1 ıı !(U.l: - Jla. 

Ameril<R ile ln;llter~n!n kol. 
'.;kUf emniyeti k •rma't 1:-~·ı·ct. 
Nt dzdiklıuf çeı·<::ı\"o ı<: nde ta 
:a.>'•:ık edeme::. 

H-cari te.oın baki- uı~a \"I 

.>llhuaa Macaı·tıtaıu"\ C--k·>•lo· 
vakya meıteleatntn kr.tt ~alttn • 
de 01nadıtı role dair olan il&· 
raretll eöslerl Jt.uıul bir tlkb 
tl eeltie71 .... , , 



Galatasaray - Demirspor 
maçından sonra 

Nasıl oynadılar? 
Fanerbahçe ne yapabilir? 

UUn Demlrspor karşısmda Gala.. 
t:ısanıy, muhakkak ki çok açık sayı 
rnrkı\'hl netloelenecek bir galiblye: • <n~·ırdı. Blrfncl devrede takım umu 
mlyetlc iyi oynadı. Bo devre yalnıı. 
~at açık Necdetin aksad.ığuu görli
rnruz. Salihaddinln güzel görilşle

ıo idare ettiği for hattı Süleyman '\'e 
J'udurlnJn Uerf geri oyunu ile mo. 
' nifak devre çıkardı. Ha.f hattı çok 

Ga/afas~;~g·,.,·15;;;,;;;p~;;;"°·2·
1

·:,.
1

• 1 lJenJ 
·ı:~ ~~.!:~!·~.::'::::.:::-:."~ Ankaralılar k en d ı leri nden beklenen ve şöhretlerine yakışan o yun u g österemed il er 
iyi oyuncusu. Faruk henüz geçen Ankara şampiyonu Demirspor bir namzet sayılıyordu. 1~t~ c 
me\'Slm formunu elde edememJıı oL takımı dün şehrimizdeki ilk ma. kü maç bu haleti ruhiye için e 
makla beraber kesici... Fakat de- çını Galatasarayla yaptı. Ve 2 • ı nantdr • 

gajmanlannda zayıf. Kaleci Osma.ıı mağlQp oldu. Maç hakemi Şazitezcarıd1• 
mUUredd.Jd çıkı,larJa kalC8fne epey Bu sene milli küme maçları mü- tarafta takımlarına en ıcll"' 
tehlike atlattı. nasebetiyle Ankaraya gMen lz. şekli vermeğe çalışarak s'r. 

bcmJrsporJuJar gayet nefesli ,.e mir ve İstanbul takımlarının ga. çıkmışlardı. Galatasaray t• 
iyi antrene olmoıı bir t.akmı. MağlU-1 libiyet elde edemeden dönmeleri şöyle kurulmuştu. 

1 blyctltrfnln baıılıca sebebi, ilk de- bütün nazarları bu şehrin iki takı- Osman • Adnan, Faruk: l 
plasman maçmm \'erdiği heyecan, m.t üzerine çekmişti. Ankaragücü Bedii, Musa. Sarafim, Salah' 
yabancı ,.e toprak saha ,.e Uç orta.. şehrimize yaptığı seyahatte bir Buduri, Süleyman, Necdet .. 

nm açıklarla anlaşamamalan... İs. ğalibiyet elde etmiş ve iyi bir te- Ankaralılar ise şöyle idi: • 
liender hiçbir zaman sağ açık oyun- sir yapmıştı. Hil-ni • Nuri, Şevket • 
cusu değil. Bilhassa Demirsopr takımının tbrahim, Şemsi • Zeki, 

Haf ,.e müdafaa hatJan dlizgiln maçtan daha çok merakla bekleni. Orl-n.,, Arif, lskender. # 
\1ll'uşlu n temiz bir oyun çıkaran yordu. Çünkü Ankara şampiyonu ilk dakikalarda, Anka 
oyunculardan milrekkep. Kaleci za- d re' 

olan Demirsporlular milli küme şöhretlerine yakışacak e rarsız , .e (ok .&anslı .. Salihadd.Jnln 

~lltUnll bloke edcmJyerek elinden şampiyonluğuna da en kuvvetli Galatasaray muhacimleri De~o.r kalesi önlerinde yakaladıkları iki fırsatı gole çevirmeğe ralışıyorlar. (Deva11.ı 11 i1ıCI 

;;:::.ı::llm~;!bf::'; Vefa Sırası ğ"01d;kç;- Kurtdhel~eli Mehmet 
DemJr.ııporlularm bu gUn Fenerin Dog""' an ora DemJrspor - Galatasaray Dla('J pe ıvan için 

kal'Şlımda ne netice alabUeceğine S p blttlkt.en onra \"ukua ~elen mü- H 
~cıınce: er sene merasim 
Fenerbah~e sağ bekde Yaşan oy

natacak"a, Demlrspor sol açığı Fe. 
ner kalesi itin daimi tehlikedir. Bu. 
ıı:ı mukabil Fener sol cenahı da ta
. mının gallbiyetlnJ haıırlıyacak ta-

3 -1 yenı·ıdı· esslf bir hadiseJi burada yaz- yapıracak 
madan g~emiyeC'cğlz. Bir tane-

sini İstanbullulann ela pek IJi 11 nisan salı günü saat 24 te Ba· İzmir, 29 - Vefa takımı bugün 
Doğansporla ilk mnçı yaptı. Vefa 
müdafaasının ~ok bozu'Jc oynaması 
ve muhacim hattının anlaşamaması 
yüzUnden Doğn.nspor 3.1 galib gel
eli. Hakem Üçoktan Mustafa icli. 

Vefa göyle bir kadro ile çıkmış
tı: Selim _ Sinan, Vahid - Lutfi, 
Silleyman, Mehmet • Sulhi, Gazi, 

tanıdığı ilci J>emlrsporlu oyuncu, lıkesirde vefat eden Koca Türk peh. 
: ncJcnsc m~ biter bitmez sa- livam Kurtdereli Mehmet Pehlivan 
hadan ı:ıkan hakemin yanına 
geldiler \ 'C hiç yakı51k almıya
cak bazı sözler sarfetttler. Spor
culuğa ynkı~mıyan bo hareket, 
Demh..,porlu bazı oyunculu.·m 
galibiyet kadar ma.ğlüblyeti de 

için yurdun her tarafında merasim 
yapılması temin edilmiştir. 

Beden teı biyesi Gt!ncl Direktör. 

rurtır. Bu cenahın karşısmda oym
racak ~ağ hat Şemsi, düzgün TilJ'U~. 
lu, iyi bir oyuncu. Fakat arka.smda 
oynıyan Nuri ile olan anla'1J18.lan 
F1kret - Rebli kombinezonunu kcs
meğc kifayet etmez. 

Her iki takım için de çimen saha 
lehlerine bir rol oymyacaktır. 

Muhteşem, Necib. 
İlk devrede Vefa daha bakim oy

nadı. 5 inci dakikada iki korner ka-

sportmence kabul etmeye alı5a.. 
maclıklannı gö tcrmektcdlr. 

Iüğü Türkiyeye şeref kazandıran 
bu kıymetli Türk pehlivanının ö
liinı haberini alır almaz Balıkesir 
bölge ba~kanlı&rına çektiği bir tel· 
grafla merhumun kederli ailesine 
taziyetlerinin bildirilmesini memur 

Sı7leyman Dcmirspor kalecisi ile karşı karşıya / 
~--------

Fenerbahçclller müdafaalannın 

~ağ tarafına ehemmiyet vermek 
mecburfyetfndcJlrler. Kale önlerin
de kısa pas tccrlibe ctmcmelldlrler. 
Normal ıartıar dahllJnde oynanırsa, 
maçm neticesi Fenerbahçe lehine 
dönmek lhtlmall kuvvcUWir. 

S. T. OGKT 

zandı. İstüade edemedi. 
Devrenin ortalarına doğru İzmir 

takunı canlandı ve 29 uncu dakika_ 
da bir penaltı kazandı. İlk golünü 
böylece penaltıdan yaptı. İki dakL 
ka sonra Muhteşem, takımının be
raberliğini temin etti. 

(Devamı 11 incide) 

f stanbul ve Yüce1"1lkü liseleri morton evvel bir arada 

Mektepliler arasındaki 
müsabakalar 

VoBeyboD 
~- .-. ~ --
Kızlar arasında 

Erenköy - Kandilli 
Beden terbiyesi tarafından kız -

lar arasında tertib edilen voleybol 
mUsabakalarına dün de İstanbul li
se& sahasında devam edildi. 

Geçen haftanın galibleri karşıla. 
eıyordu. İlk oyını ErenklSy ile Kan
dllU ara!mcht. eereyan etti. 

P:renk6y: Enise, Neda, Fazllet, 
~lUM•ter. Bcrtn, Necla, 

( Dtvamı 1 I incide) 

rFutboD 
- --lstanbul lisesi 2 

Yüceu:ku 
Mektepliler arasındaki futb:>l 

müsabakalarına dün de Şeref sta. 
dında dört !bini aşan bir talebe 
kütlesi önünde füvam edildi. Gü 
nün ilk karşılaşmasını Yüceülk:.i 
ile İstanbul lisesi takımlan yaptı. 
lar. 

ilk dakikalarda, İstanbul lisesi 
bir gol kazandı. Bu golle beraber 
canalrian Yüceülkülüler çok gü. 

(Devamı 11 indde) 

ı 
1 

1 

Sporculuk, mağlüb oldukça 
kabahati ulu orta \ "C dü~ünc:-eslz-

ce başka.sına atfetmek clej:;ril, her 
n~ iccyi siil<ünetle Juı.rsılnnıak 

ve claha iyisini elde ctmeğe ça
lı5maktır. Bunu unutmıyahm. 

Halk atletizm 
müsabakaları 

ttmiştir. 

l\Iern..ımun ailesine bir miktar 
nakdi yardım yapılmıştır. Beden 
Tcrbiyec;i Genel direktörlüğü büyük 
peh'ivanıınız hakkında gerek spor 
gazetelerinde ve gerekse radyoda 
yapılacak neşriyat ıçıı1 en emin 
menbalardan mufassal ma!Umat top 
lamıştır. 

Muhtelitler maçı 
geç Pera sahaya 

geldiğinden resmen 
oynanamadı 

Pera hükmen yenildi 

ı Diiu F enerbahçe stadında Radyoda en kısa zamanda Kurt. 
dereli hakkında esaslı bir konferans 

Demirspor - Galatasaray maçın_ 
dan evvel oynanması Jiı.zımgelen 

muhtelitler maçında vaktinde saha
ya çıkmıyan Pcralılar, hükmen 
mağlüb sayı.ldılar. Bundan sonra 
Kurtuluş - Beykoz muhtelilile Pe. yapıldı 

Beyoğlu Halkevinin tertip ettiği 

ilk halk atletizm müsabakaları dün 
yüzden fazla atletin iştirakile Fe _ 

hazırlanmıştır. 
Her sene nisanın 11 inci günü Ba_ ra takımı hususi bir karşılaşma yap 

lıkesir bölgesi sporcuları tarafın- tı. Beykoz Kurtuluş karışığı şöyle 
dan merhumun hatırasının anıl· çıkmıştı: 

. Safa. Drago, Halid - Mustafa, Ke nerbahçe stadında. yapıldı. Alınan masma karar \'erilmıştir. 

B k h k b mal, CahJd - ~faryo, Bahadır, Ta... neticeler şunlardır: üyü pe livanın a ri 
naş, Şebab, Kazım. 

100 metre: birinci İrfan, Deniz Büyük Türk pehlivanmın kabri Perahlar da şöyleydi: 
lisesi, ikinci Halük: Galatasaray, Beden Tcrbiresi Genel rfüektörlüğü Cafetino • 1'farull, Hristo • Fe. 

Vedad Deniz lisesi. tarafından yapılacaktır. don, Etiyen, Çiço,·iı,: _ Santopulos, 
200 metre: Gören, 23 saniye Ga- Genel Direktörliikçe Edirnenin 31esinezl, Culafl, n:mıblno, Talca.. 

latasaray; İrfan Deniz :.ıebmet Ga. Sarayiçinde her sene yapılmakta Tanğın idaresinde oynanan bu 

latasaray. olan Kırkpınar güreşlerinde başpeh maç gilzel oldu. Birinci devrede 
200 manialı: Birinci Neriman, ı· ı ~ k cak 1 n g- esçı'de 

ıvan ıgı azana o a ur li Beykoz - Kurtuluş muhteliti, ikinci 
Haydarpaşa, Yedad deniz lisesi, bir sene kalmak üzere bir Kurtde· de•Tede de Peralılar haklın oynadı. 
Şevket Hayriye lisesi. 

800 metre: blrinci Cemal G. S. 
2.6, İbrahlın 2.8, Ahmet. 

BİR .MİL 

Memleketimizde ilk defa yapılan 
ve günün en uzun koııusu olan bir 
millik yarışn orta ve uzun koııucu
lar girdi. Birinciliği 4.48 de Gala. 
tasarayh İbrahim, ikinciliği Azak, 
üçüncülüğü Cevdet, dördüncülUğU 

Be§iktaş kroslan galibi Todori, be. 
~inciliği deniz lisesinden Kemal ka
zandılar. 

Ad:ııira Almanya 
şampiyonluğu yolunda 

Almanya §ampiyonasında lstan
bulun pek iyi tanıdığı Admirn son 
iki maçta fena mağlfıbiyct!Pr alma
sına rağmen §nmplyonanm en kuv_ ' . 
vetli namzetleri arıısındadır. 

reli kemeri ihdas edilmiştir. Keme
rin halkalarına zincirle ~Hh on ya. 
zısız madalya bulunacak ve bunlara 
her sene kazanan başpelilh·anm is

mi yazılacaktır. Bu kemer 10 sene 
niharetinde en az üç defa ismını 

yazdırmağa muvaffak olan başpeh
liv::ına hediye edilecektir. 

On sene nihayetinde ı;ç defa bi
rinciliği alamıyan ol.ursa madalya 
kordonu Genel direktörltik müzesi. 
ne gönderilecek ve yeni<len on beş 
madalya bu zincire takılarak müsa. 
baka yeniden on sene devam ede
cektir. Kırkpınar güre~lerine bu sc
r:e ba~lanırken ilk günü merhum 
Kurtdereli ~Iehmel pehlivanın ha. 
tırasına hürmeten bir dakika sii. 
kılt· edilecektir. Kurtdcrcli .Mehmet 

f Dr.vamı 11 incide) 

lar. 

İlk devrenin ilk dakikalarında Şe 
hab yakından ilk golil yaptı. Birin
ci devre bu şekilde 1-0 bitti. İkinci 
devrede hakimiyeti ele nlan Pera_ 
lılar Mesinezi ve Santopulosun a -
yaklariyle iki gol kazandılar ve 2.1 
galip geldiler. 

Barutgücü sahasındaki 
bugünkü maçlar 

30 - 4 - 939 pazar günü Barut. 
gücü sahasında yapılacak maçlar: 

l - Fatih Halveki - Barutgü. 
cü B. takımları saat 14 te. Hususi 
surette. 

2 - Bakırköy Halkevinin tertip 
~ttiği halkevleri kupa maçlarının 
ikinci haftası Fatih - Bakırköy 
halkevleri takımları arasmı:la saat 
16 da. 

General 
Cemil Tane( 

Kırkpınar güreşlerin 
hazır bulunacak 

Haber aldığımıza gör~. }31" 
Terbiyesi Genel Direktöri.1 ~ 

general Cemil Taner Edirne~ 
içinde yapılacak olan J{ıf 

güreşlerinde bulunmak uıtt' 
ay başında Ankara.dan tstııll 

'd" ve buradan da Edimeye gı 

•i;utbolamüzü ısıahi 
Yüksek hake~ 
kom ifesi k u rulO 

Abb' Reisliğe Nüzhet 
getirildi 

Ankara, 29 (Hususi) - ı; 
zamandanberi futbol müsab' 
rında görülen intizamsızlık v-: 
mekeşi önlemek için Başvc t 
Beden Terbiyesi Ankara ~ 
bir futbol yüksek hakem JcO 
talimatnamesi hazırlamıştır. 

Bu talimatnameye göre, ıııı1 
müdür futbol federasyoniyle . 

·ı;11ı 
şavere ederek Ankarada .da1 t 
rette ifayı vazife etmek uıer 
reis ve dört azadan mürel<~t~ 
hakem komitesi teşkil edilece 

Bu komite Türkiyede biitil~ 
bol hakemleri üzerinde irtı~ 
intihap, tecziye hususların 

yüksek merhale olacak ve iC~ 
da hakemlerin lisanslarını gefl 
bilecektir. 

İlk hakem komitesi Nüzhet!'" 
basın reisliği altında Sadi J{~ıı' 
Necmi, Ulvi Ziya Yenal ve ş'.J 

(Devamı 11 i11tı 
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Olülere 
hediye! 

Amerikada, en büyilk ve en ka 
1 Jabalık Çin kolonisi, Sanfransiskoda 

bultın!Daktadır. Onların şehir d~md 

a büyilk bir mf!zarhklan vardır. 

Y AZ~ N: L. Buse l1 35 Yılım vahş i ler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Reisin bizim emrimize verdiği genç ve körpe 
kızlardan iğreniyorduk 

Ölülerini ziyarete gelen Çinlll 
er eski Konfüçyüs dininin usulleri
ne bala riayet ederler ve ölülerine 
hediyeler getirirler. Bu hediyeleri 
mezarların üstüne yayıp bırakırlar. 

-414141 - - .. - .. r ,. -·--·-,--r-
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Hintlilerin garip 

Ölülere getirilen hediyeler, onun 
hayattayken en çok sevdiği şeylerd 
ir. Mesel! güzel bir şapka sevene, 
§apka; çorab sevene iktidarlarmıı 
göre çorab ve ilah getirirler. En .se_ 
ve seve verilen hediyeler ölilnün ha 
yattayken sevdiği yemeklerdir. Ta. 
vuk kızartması, pirinç yahut meyva 
lar Sanfransisko mezarlığında sık, 

sık görünen hediyelerdir. 

adakları 

Cebren veya tehditle onlara bu 
ayinleri yaptırmamız mümkün 
değildi ki ... Fakat Batu-Mahanın 
sabun, şeker ve midye konservesi 
ormanlan gözlerini kamaştırmış 
olduğu için belki ömründe ilk de
fa marµz kaldığı böyle bir teklifi 
reddedemiyordu. Yalnız, hayli 
düşündükten sonra başını kaldı
rıp şaşkın bir yüzle Doho.Dohoya 
şu suali sordu: 

- Duanga-Duangalara siz de 
iştirak edecek misiniz? 

- Dıan.-ı.-Duangalar nedir de
dim. 
Meğer, Duanga.Duangalar bu 

ayinlerde kadınlarla erkeklerin Onun için Korroborsi ayinleri· 
biribirlerine kanştıklan gecelerin ne girebilmem.ize yalnız Duan -
tabiri imiş!.. ga-Duanga geceleri manimiş gi. 

Bunun bu demek olduğunu sn bi sırf o noktaya temas etmiş o -
layınca Doha - Doha bile yüzünü lan reise şu cevabı verdim: 
buruşturdu. Bana dönerek: - Sizde adet nasıl olduğunu 

- Herif, o kurbağa suratlı ka henüz bilmiyoruz ama bizim 
nlannda gözümüz olduğunu mu Duanga-Duangalara karışmak nL 
zannediyor, nedir? yetimiz yok! .. Yalnız ayinleri ya. 

Dedi. kından görmek, memleketimizde 
Halbuki biz reisin bizim emri- siz Aruntalann bu parlak bay

mize verdiği genç ve körpe kız. ramlannı hikaye ederek onlann 
Iardan iğreniyorduk. gözlerini kamaştırmak istiyoruz:. 

Doho-Doho ve Pohua dahi bu Benim bu cevabımı gözlerini 
iğrenme hissini samimi olarak kırpıştıra kırpıştıra dinleyen reis 
duymaktaydılar. Zira gerek Me- birdenbire hiddetlendi. Yumru • 
lenezyalılar ve gerek Polinezya • ğunu havaya kaldırıp ~lladı: 

• lılnr Avustralyalıları pek çirkin - Olamaz! .. diye bağırdı. O 
1 >ek sıska ve adi buluyorlar. Ha - halde ayinlere giremezsiniz! .. 

1 
kilrnttt:ı de hiç şüphesiz Melenez- - Niçin? 

1 
yalılar bile Avustralyalılardan - Duanga-Duangalara karış. 

1 

daha çok güzel insanlardırı.. .mıya mecbursunuz! .. 
Maamafih eğer pek pis olma • Reisin bu sözü üzerine Doha-

salar Avustralya kadınlarının i - Doha ve Pahua hayretle yüzüme 
çinde vücutları son derece biçim baka kaldılar. 
li olanlar da yok değil. Reis büsbütün hiddetlenmiş • 

Fakat, hele denizden uzak, bu ti. Bize doğru dönerek hiddetle 
içeri kısımlardaki Avustralyalı • bir şeyler homurdandı. 
lar o kadar pistirler ki vücutları- Doho-Doho merakla: 
nın neşrettiği pis kokuya alış - - Herif ne diyor? diye sor • 
mak W! taham.-nul ermek pek mü~- dum. 
küldür. Doho-Doho ise sinirleri boşan -

Onlar, buna alışmış oldukları mış gibi fıkır fıkır gülüyordu. 
için bu kerih kokulan his bile - Ne mi diyor? dedi. Bize siz 
etmiyorlar! .. Belki de onlara bu yoksa kadın mısınız? diye soru. 
kokular hoş bile geliyor!.. yor!.. 

Fakat biz henüz bu Avustralya Ben hayretle: 
kokusuna, hele Şempanzeye ben - Allahallah! o da ne demek? 

lilı:ıdfsta d ziyen, bir çoğu kıllı kadınların Dedim. Doho-Doho halft gül-
Sabalılaıı :,U: es~ bğmir adet vardır: 1 birer masör gibi meliaretl' V'8 bil_ lerinin rengi olan işareti koydurur. yayık burunlu suratlarına heniiz mesine devam ediyordu: 
<>ııiar cı:ı 0 adan evvel, giyle <>ğan evlatlara çok rasgelinir. lar. alışamamış olduğumuz için Du - - Çünkü kızlan kendisine öy
llehrı c~ Inukaddes addedilen Ganj Yıkanıp, oğulup giyindikten son- Ondan sonra da çıkar, gündelik anga.Duangalarda gözümüz yok- le söylemiş .. Bizim için onlar kn. 
lerıe ilin sulariyle bir takını usul- rıı Hintliler bir de alınlarına kabile- işlerini görmeğe giderler. tu. dındırı demişler! .. 
llıağa~ak. Bir nevi abdest al- ı·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;; 
<lettı Yen bu Met, dinl bir a._ lld' O iP.!!. .a:s. ı H A I I I 1 
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en Ufak k .. 1 
t~ltid oy erde lbile bütün mu-
<ler lilntlller bu Adete riayet e
~ka ve daha gUn doğmadan evvel 
ı:a,, narak kendilerini temizlenmiş 

.,arlar. 

~aae ltarş n gayet mUteassıb ve dine 
lıiııt~ıbUyUk merbutiyetleri olan 
bağı 

1 
er bu gibi adetlere de fazla 

ı ık gösterirler. 

liitıUiJ 
"arıı erin garib, acaib adaklan 
t ır. Sıkıntıda 'bulunan veya has-

\>:~nan 'bir Hintli me.sela iyileşecek 
... a sıkınud ltendj . an kurtulacak olursa 

ti evıyle, mukaddes Ganj neh_ 

CiJç~ra.snıd:ı.ki mesafeyi vücudu ile 
ela eyı adar ve i;ileşlnce yahut 
bir sıkıntıyı başından atınca büyük 
tıl'ir2llerasim1e ibu adağı yerine ge_ 

buny 
birj anın en bUyilk şehirlerinden 
latb~lan. KalkUtaf.o. bile bu ii.det 
ti Cdılir. Şehrin en işlek bir ye-

lldc b 1 l'a u unan Hoogi köprü.sünUn 
nında d .• 

lıtd ını evaınirc uygun bir şe-
f3: ve kemali sükünla yıkanırlar. 

Olh> ''Ik k \'e ., anır en arada bir durur 
du:ı ederler 

l'"ıkana k ({,J . ı tan sonra, Hintliler kcn. 
~rı.nn 

~~ul - nıasaj yaptırırlar. Hintli 
~ J tlar, daha küçücük yaştayken 
rı.rı Ckilde masaj yapmasını öğre. 

er u:_d. 
• .. ı.uı ıstanda babalarını iyi 

•• 
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O vakıt kendimi tutamıyarak 
ben de gilldUm. 

- Muhterem Batu-Mahaya 
söyle. Merak etmesin! •• Biz de 
kendisi gibi erkeğiz! .• Kendileri ., 
nin buradaki çocuk nıhlarını kar 
nımıza kaçırmaya gelmiş değiliz! 

Pekala - Duanga.Duangalara da 
adetleri nasılsa öylece iştirak ede
ceğiz. ! Doho.Doho bunları reise 
hayli müşkülatla anlatınca reısm 
hiddeti yatıştı. Fakat gene homur. 
danarak aksi aksi şu beklenmedik 
şartı ileri sürdü: 

- Pekala .. Ama Duanga-Duanga 
!arda hepiniz evvelA kızlarımızı a
lacaksınız! Onlara erkek olduğunu.. 
zu isbat edeceksiniz! dedi. Zira sizin 
kadın olduğunuz halde kendilerile 
alay ettiğinizden dolayı çok keder,. 
lidirlerl.. Ben, yanlarında içki g~ 
tirmiş, binaenaleyh kolı.iitüp sarhoş 
olacaklarına şüphe etm~ğim tay
falara iyi bir eğlence olur müllha. 
zasile reisin bu şartını kabul ettiği. . 
mize dair söz verdim. 

İşte ancak bu suretledir ki Arun· 
tatarın, bu Avusturalya yarım çöl· 
lerirıin yanın insanlarının en garip 
ve en esrarengiz korrobeni Ayinle
rini yakından görmek imtiyazını 

alabildik! .. 

Korrobeni ayinleri hakikaten biz 
zat Aruntalar için de son derece hr 
yecanh hazırlanılan bir Ayindi. 

Tıpkı Bora aynilerinde olduiu 
gibi ayinlerin başlıyacağı zaman. 
dan bir kaç gün evvel Arunta te1W 
lan etrafa dağılıp önce civardaki 
bütün kabileleri ayine davet ettiler. 
Bir farkla ki Bora ayinlerine dür 
man kabileler de iştirak edebildiği 
halde Korroborri ayinlerine çok ve 
hatta içiçe girilen, çok daha mah· 
rem bir ayin olduğu içın yalnız dost 
ka~ileler iştirak edebiliyorlar •• 

Bu haberler dağılıp davetler ya· 
pıldrktan sonra hamlLltlar başladı. 
Büyük ağaçlık yerin yanı ba~ 
ki meydan korrobori Ayinlerine 
mahsus olarak tesbit edilmişti. 

Reis Batu-1\1aharun sihirbazları 
ewela burayı pokuzladılar! ötesin· 
de be:inde bir takım aPÇ dallan 
yakarak tütsülediler. Meydan bu 
suretle tamamile temizler.miş oldu! 

Ondan sonra çivardaki koruluk· 
!ardan bir takım ağaç d~llan kesip 
kesip getirdiler. Onlardan sivri ~ 
kilde külahlar ördüler. Bu külahları 
hayvan kuyruklarından çıkanlımı 
kılla.da örüyorlardı. Tc{>f'lerine de 
totemleri olan bir ağacın yaprakla· 
nm büyük püsküller Ştklinde otur. 
tuyorlardı. Kadın, erkek herkes yüz 
!erine vücutlarına san, knmızı taş· 
im 1.1 ve yanmış kuru alaçlann is. 
leilC' acaip acaip çizgiler çekiyor 
larrlı ki bu garip nakı~.~r, sivri kü. 
lfilılar Ye Aruntalarda Adet olan 
o tahta sakallar bana AsQriler ve 
Geldanileri fevkalade bir hayretle 
hatırlatıyordu! 

'(Devamı var). 
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Kö e Mihal, bu izdivaç eğlenmesine 
hususi ve siyasi bir kıymet veriyordu 
I'öse Mihalin, kızınn knrşı olan Fakat hakan O manın adalete ve 

ıaadınm tarihi gelmiş bulunuyor. i abet fikrine hayran olarak ona in
Ne olursa olsun Köse Mihal sözünde ti ap ettim. Yanlı~ hareket ctmedi
dur:ın, merd ve babayjğit bir adam- ~imi göruyorsunuz. Ben, sizden bö~ 
Cı. e bir birlik istemiyorum. Fakat 

eskı kurt Tekfuru, elbette bir salta. \'adediyorum. Fakat bir §artla : O 
nat daiye inde olmak gerektir. Ken- 1 da \'elevki en basit ~ekildc dahi ols;ı 
di. ini ikna eyliyerek bu işi onun 

1 mi:ıafirlerim::len hiç birini rencidf 
}oluyla yapmak mümkündür. 1 etmemek. 

Hep birlikte sordular : \ 
1

, b" h 1 "k . b"l •. 
• 1 ·k . ? j ~em ır a1'ı ·atı ı menızı ta\· Kızının kendisine amdn srrada ma 

nidar bakmasından vatlyeti anlıyor 
ve kansına : 

- Artık hazırlıklara başlamalı, 
diyordu. Bizim kız işi azıttı. Flato
sun oğlu ile tezvice söz vermiŞtim, 
tarih de tayin eylemJstim. Bu kere 
onun hakkı vardır. DUğUnUn çok bu. 
yük olmasını isterim. Sonra bu dli
ğline blitiln Tekfurları davet edece
ğim. İhtimalki bir kolayını bulup ha
kanımız Osmanla Tekfurlar arasında 
obedi bir mU.salehada nkdetmeğe ça. 
lışınz. 

Sen kızın cihnz işlerile mcıığul ol. 
Ben de hazırlıklarıma başlıyayım. 

Köse Mihalin kızı bunu haber al
dığı zaman zıpır zıpır zıplamııı ve 
babasının sözlinde durmasına ka~ı 
ona olan bağlılığı \"e hlirmeti nrt
mıştr. 

J{öse Mihal de, hakan Osmnn da 
\'e blitUn kumandanlarda Ermenibo
ğazı muharebesinde ölen :Flatosun 
kahramanlığını milnkir değildller. 
Bu Itlbarla Köse Mihalin kızı ile 
l<'latosun oğlu arasında izdivaca he
men hepsl boyun bükmüslerdl. 

Düğün Çakırpınarında olacaktı (1) 
Bütün hazırlıhlar ikmal edilmi 

~ 

Te!durların hemen hep::ıi davet o-
lunmuştu. Düğünde Selçuk hüküm
darlığı adına Balaban çavuş, hakan 
o~man, oğlu Orhan, kaymbabası 
Edebali, Tursunf ıkıh, derviş Torut, 
\kçekoca, Abdurrahman gazi, Ko

muralp, Turgudalp, Aykutalp, Ak. 
ba5, Mahmutalp, Karao~lan, Ka
ramursel, Karatcke, şeyh Mahmut. 
Targal, l\lihmat, Karakteke, Samsa 
çm·uc;u, Sulmüş ça\'Uş, 1 lasanalp, 
\"e daha bir çok bil~ ukler, 
beyh:r hazır bulundular. 

Kö ;e l\lihal, bu izdivac eğlenm•'
sine hu u i \ e siya i bir kıymet de 
veriyordu. Bunu Saltıkalpa da siiy
lemiş \'e bir aralık hakan Osrnana 
da bildırerek iznini al'llıştı. 
Düğün başladı. lşi nu~ ve çengü 

çegane tabcsabah ortalığı bir bay. 
ram yerine çevirdi. 

Di.iğün ba~ladı. işi nu5 ve cengi 
fabe abalı ortalığı bir bayram yeri
ne çevirdi. 

Kö c Mihal bu arahk Tekfurları 
bir odaya çağırarak ~u teklifi yaptı: 

· Hakan O man kuwetlidir. Bi
liyorsunuzki ben de sizin gıbi idim. 

HABER'in Edebi Romanı 
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Bu mUt •iJ bir ayıptı. 
Senelertlenb ri, kcnc.~i fnt w. 

l;ocasını onu sevmek iç"n. o u 
Fcvdiği için herkc ... in ı:.::zıra mü. 
t emadiyen ç;Jncnen bi: clt.dil:odu 
J.J1<mam olar:ık vcrmi""lİ. 

Onı.a eemlyetin biitün kötü 
telakkileri içinde bu kadar açıkça. 

nihayet hoş geçinerek ellerimizdeki 
yurdlarımızın refahını hazırlamak 

elbette bir harp \'e cidal içinde bu
luıunağa tercih edilir. Hazır hakan 
O•man da buradadır. Aranızda ve 
aramızda bir sulh karan \'ererek 
badema iyice ve nizam üzere yaşa· 
·ak fena mı olur ? 

Bilecik Telduru kalkarak cevap 
verdi : 

- Hayır, biz O:>manla birleşeme
}'iz. Osmanın bütün gayesi bizim 
ülkelerimize müteveccihtir. Bizi bir 
sulha teşvik ederek boş bulup a\'la. 
mağı dü5ünüyorsunuz. 

O manm bugüne kadar Tekfurlaı 
elan ga peylediği araziyi iade etme-
i ~rtile \'C hepimizin istıklaline e
bedıyen ~adakatine ait teminat ver
diği takdirde böyle bir sulha razı o
luruz. Ve illfı imkansızdır. lsrar bu
yurma. 

Tekf urlann iknaı için uğra~an Kö 
se !\1ihal mücadele-inin boş olduğu
nu anlamış ve dlığün yerine dönerek 
Tekfurları yalnız bırakmı~tı. 

Kö e Mihalin en 'biiyük hatası bu 
olmuştu. Çi.ınkü Bilecik Tekfuru, 
cmun ayrılma,ından i tifade ederek 
arkadaşlarına : 

- Fırsat değilmidir, demişti. Os
man eli bo1 bir haldedir. Şimdi o
nun 'ücudunu dünya yüzünden kal 
dırırsak hepimiz rahata ereriz. Tek 
furlarda bu hareketi tasdik işaret
leri gönılüyordu. 

- • ası ı na . . d . 0 ··ı- .. 
O d l .,. t" . sıye e erım. smanın o umu, - :>man an sonra c emare ının .. 

• ı· t c · · · k b 1 t · Jd halef olacak genç hakan oglu Orha-·•enc ıne e vızını ·a u e mış u u· 
ğ mu U SO- 1 · · ed b nın maazallah bütün dünvayı ate~( u z y erız \'e ıcap erse u- . . •. 
nll b"ır te-k ·ı t · 1 1 · B vermesınc sebep olur. Bıhyorsunu~ • :- ere ı e erıc ey erız. u . .. .. .. .. .. 
takd" d ı··· 1\l"h 1 d lb t b . kı Selçuk hukumdarlıgımn butur. • ır e ~ose ı ı a e e c u ı,e . .., 
...,m ı '' d · · ? 

1 

kU\'"\"etlerı de O~mana bag ıdır. 
a o ur. 1,e ersınız . 

.!ekli!. çok mu\'ahktı. Nihayet Sa~ın olaki böyle bir zafa cliişnıc 
Kose !\Iıhalle hakan Osman ara ın-

1 
ye,ınız. 

daki münasebet ve uhuweti takdir ı 
edecek kadar kendilerind~n geçmiş Kö~:. l\.Iihal . bunları .. !=öylerke 
\'e bu fırsattan istifade etmek he\'e· ı terledıgını bellı etmemege çalışı 
;ine kapılmı~ olan Tekfurlar hemen 1 yordu. 

K~s~ l\~ıh_aıe_ haber iletip bu teklif-! !\Iıhalin böyle bir düğün hazırlı 
lennı bıldırdıler. ğında hakan Osmanı, tuzağa dü 

Köse ~lihalin aldı başından gide şürmeğe febep olması, tüylerini ür 
>"azdı. Bu ne acaip Ye kii<:tahane bir' pzrtecek bir düşünüş olurdu. Bir· 

teklifti. (2) ı de~bire bu misa_fi:lik ~edir ?.-il~ez-
- Nac:ıl olur. d~c.li. Velinimetim lenn, bu hakan ıçın suıkast duşuner 

olan hakana silah çel ... mek bana tek- kfıfirlerin peri§an edilmesi lazımge
lif olunabilir? Kaldı ki mi5afir bu liyordu. Kö e Mıha! bir az ceri çe 
lunduğunuz <:u sırada bOvle bir na- kilerek : 
merdane ha;ekete kalk~ak yara~ır 1 f Devamı var) 

mı ? (1) i\ eşri tarihi. 
Eğer kudret \'e kuv\"et sahibi Le-

niz, Omıanla merdane dövüşerek 

arzularınızı yerine getiriniz. 

~.Jahaıa hen esrarınızı rnklamayı 
--------
Çar az eglenco : 

11-+-+-i--•l""""'t--t--"-ı--ı-ı 
ıı--ı--~.-rmt-;--r-r-nm 
" 

( 2) Osmanlı tarihi sayıf a 58 
Solak zade tarihi, il ammer tarilıı 

bıtlrnsıtsta epeyce iza!ıatı ihtıı·a et
mel;tedir. 

YUKARD.\N AŞACI: 

Bilecik Tekfurunun şu dakikada 
O:.rnanın nerede ve ne ile me:.gul ol. 
dur,runa dair ,·erdiği ma!Cımatı he
men hep i hayretle dınlemi5lerdi. 

Bunu Bilecik Tekfuru nereden bili
yordu? Burada ne kadar km vet 
saklı olduğunu nereden oirenmi~ti? 

...,...;;--t---t""""f'"-'t"~':'Z1--1EY'ril 

5 !1111:111,-;.-+--+--.. ........ ı--ı-ıır-ı 
'ı-i---W-~t--,-ı1--i--1--'"""j 
1 
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1 ~ Aslı \'e ne,,li olan - l...-yan e- ı. 
<len, 2 - A ık yüzlü manasına iki 
kt'limeden mürekkep bir halk tabirı 

1 3 - Kat (iki kat manasına) - Sı · 
lrınlı spor, 4 - Bundan sonr; <:ı -
Fazla, 5 Şartla mana«ına bir b~ Ho'lrrıdadn yeni lcad edilmiş olan veliı insanı rüzgôrdnn ve lstC'mrJib1 

üneş ~;:ınyo!lu yatnklo.n bu sene nıız...rlardnn snklıyubileceği için bO· 

Hollanda hududlnrı dahilinde knL l şa gider bir 5eydir. 
Pkle kullanılan kelımt>, 6 Ak· 
deler - Ikı ~eyin orta'.Jl, 7 Deni 

ç 

Hakikaten :;:u Bilecik Tekfuru ka- SOLD \~ SACA: 
fir, şeytana papucunu ters giydıre-

!erin mahut ~ırlı sopaları - Taha:
ı i. 8 Beygir - Arzu, 9 - Feryat 
Kopek - Beyaz, 10 - lki şe~;n or
ıa--ı - Beyaz - Bir hastalıktan mua
fiyet veren bir nevi 5iringa i~i. 

1 2 3 4 5 " 7 8 9 iO 

mıyarak bütün plajlarda, bütün 
sayfiyelerde, insanların güneş bul
mak için koşacakları bütün kö§eler-

::le görülecektir. 

Kumda yatmak iyidir ama. kum
lar biraz bilyUcek olduğu zaman le
nP b;ıtar. lnsnn gilneş altında nrn. 

Çabuk katlanılır. Kntlnnıklığı ZS

mnn çok kUçük olmakta ve kolaylı1' 

la la§ınıla bilmektedir. 

Yalnız plajlarda değil, kır gezin· 
tilerinde de birlikte alınabilecek ,.e 
l..ıir kır kö;;ıeslnde insana yalnızlı~ın 

cek kadar korkunç bir hilebazdı 1 - Türkiyer.in merkezi - Bizi 
l\lutlaka bir çok adamlarını O"ma-

1 
doğuran, 2 - Vaktı bildiren - Arka 

nın te\abii ara ında çalıştırıyordu ı arkaya vagonlar, 3 - Yanlı51ık -
Yoksa bu kadar gizlı ve ince malu-

1 
Bır nota, 4 - Işık - Geri verme, 

matı alabilme--ine başkaca imidir: 3 - Biribirine zıt olan, 6 - Yo
yoktu. ğurttan yapılan içki - Abdal, 7 -· 

lhtiyarca bir Tekfur, umumiyetle .\sker (uz türkçeJ - Bir şey gö tcr
Bilccik Tekurunun tedbirinı mm~ı- ınek, 8 - Bir şeyin hıraktığı e"er -
fık buldulunu SÜ) lıyerek bir tekliftr Saçları duzelten ne::.ne, 9 - Bir no
bulunmuc;tu: ta - Kendini \erme - Yemek. JO -
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ctığı tam zc\"ki yüzde yüz tadamaz, zevkini tattıracak, insanı münasc• 
Hatta bazı kere uzanılan ) er pek sı betsiz g()zlerdcn saklıyarak yatntı 

~ ıktır. Bu da ayı ıca. insanı çok ra- ı görnek istediği tarafı görmesine ya· 

1atsız ed<'r. Hnlbukı Holland:ıda l- nyacak olan bu yatakların mcmıe

·au f'Clil n bu kabilinal.11 gUnrş ketimizde de pC"k çahuk moda ola• 

'1anyosu yatağı bu r:ıhatsızlıkları cai;ını zannediyoruz. üsttel.i rcs ın· 
\ T !1 KA z: A Q 

z A R ~ .s 1 G AR A 
nmami;le ortadan yok etmektedir. de, gilncş yatağının omuzda toptnn· 

- Kö e !\lihal nihayet e :..i do,,- Doktorların \'e hastaların pis şey-

tur. Harman Kayahisarının bu . !er konan kapl~ırı - Boyuna sarılan. 
~6 .s " fto DA KA [-l"ı.i K ~1 

Bu, çadır bezin len bir zemin ve ınış halini ve altta, rçılınış \'r z'ye· 

Lç duvardan ibaret olan yntak ev- tini görilyorsunuz. 

..milmElllB~~lftll •. ~PJ!;q~--~~~~F-'!11!1~~15iNJD:!:~~~~~~~~~~~~~~~E~~~eC'I~ 
bu kadar cec;aretle, bu kadar aıemc münasebetleri zamanında kendisi· ni terketmiyeceğini zannettiği için, yelleri dünyaca ma!Unı iken ş:md" 
meydan okur bir kü:.tahlıkla sevmiş 1 nin ihaneti \'e rezaleti içinde bile m:l:ın bir ret ce,·abı almn!:tan kork o, aralarında hiçbir şey ge;memi 
'e SC\diğini ilan etmiş olan bir ka- ondan ne kadar yüksek bır insar tuğ.ı için böyle bir teklifi yapma·; ka::lar kendi,iııi. Ke\·~erle birleştirer 
dma, bir kan bur kızın milyonları i· bulunmuş olduğ•.•nu anlıyordu. mı~tı. 

1 
o maziden uzak ve hı-ışırn hiı fı.lt> 

çin bu kadar kötü muamele edile. Kevser sevmişti. En ufak bir men Ve işte netice buraya gelip sap. min malı hissediyordu. 
mczdi. raat his~ini bile kalbde hırakmıyar anını .tı. Bütün rnüna ebetleri es-ı Eğ:!r o zamanlar, Kev~eri bira 

J Iaratının en güzel c;enelerini, u.

1 

kafir bir sevgi ile 5e\mi .ti. na ında bu şey bir kere bile bahse se\·ıniş olsaydı, kendisini hu kada· 
mulmaz bir cömertlikle kendi ine Ye ~imdi c;u dakıkad~ b~tün ı tı· mevzu olm<'.ll115tı. Ve uzun seneler' çok e\·d;ğini bildiği bu kadına kar. 
,·ermiş 'e bunu yaparken bütün I ra'>ma. bütün hayal ınhıf:arların~ .,.linahkar \"e memnu hir ~e,·gmın ~ı -;imdi şu anda en azdaıo bir mer 
menfaatlerini ayak altına almı~. rağmen bu kiiçük tıynetli rezil a. Ja"•'arile biribi. lerine bağlı kalmış· ha111et lfr:;~tmez miydı? 
koca ı hakikati öğrendi~i. duyduğu damı hfı'a o c;iddette ~\'diğini müt. 'ardır. Fakat ~\ m mi~ti. 
an•h: her şeyi refahı. sen eti biran lıi<: bir üm"tşiz!ık içinde hb ... etmek· Fn1\at Ke\ er. crı l!fa!\ bir l:orlm, Ke\ er bu c1a'dka'ia banu da an 
ıçinde 1,aybede: ğini bilr. bıle h-ç- t rdi. ·'1 kuçlıh 1Jir tc-ed.lut g5 t · r, .. 1 lıyo du. Hiç • c·.memi ,ti. 
b.r ."'YGen çekinmeden kerdı .:.,,, Ş ı a~da bütün ,.a ııı·ı~ uzun m· ıta,rn:ı:iarı c:-fr'ma la'l hı a.1:1 t::· Ya'..,ız b""tı,, 1 tanbulıın tapt•ğ 
e,·m·c:; olan t:ir kadına. bir rrk::'• ıı:ı. "'::tl~::-i ~ı a ı'1·1a Ca,·"tte·1. içir "i-ı dfm aya i '1a- etm: ti. p .. iııie'l d ,•..,~t·-~ı b 'l1Ü te>"a kr 

bırn.,, daha hac;l~a turlu •) maln·dı? i ·in bir tc!~ tcklıf bck':-mi~ old ju· O e, c:- :.ır oyu.,u oyı t'"1ı tı. 1'·1- dı'.1 t1 afın:t ı ı •C\ ıld ~ıni fhmc . . , 

B 1 1 
d b"' , d B mı aıı!ı ·o.du: ·ı (,·• c:ı Ca\İ · n bi.aı ~:1ı C::.ıy. t • ."ıir etm.:'.t"·ı du)u'an bir gwur 1 

u na ı o ur u 1 mıyo- u. .u· ı .. ~ r '· ı· . e\ 1 ·~c'im' ı:ı ' ı~. ım c!e:!il m\. di? 1 b O"l'l'1 'l,ııııf'da y, amı..tı. On~ 
b

., . b . .. oı.a.,c.:u • .. , a .. J 

.,,u orıun •ım"dı.' .. ur·, ""•y.t •ç•n. ı: .. "::". o. b:.ı t.!:iıi Y pımc:; o' ~Y • ·ı 1, ~d':ıi c:;C\ ~r g Jii m:.ı t~. 
n On n , 1ı11 ... \. tı el f.· ·..,, ,; , ""1 J .,.t ...... ·1 ' n'' ·c-.... ~' 

• 
1
· • • •• • • ı .. ı ·· · ..,,. '"rlı a1

• '·ocan 
1 . . f. j ı C ı, e - O , .. rcıı 1"' . ' •• l"c.l'l rr"j ı'u Ü !;ı m· '111'.. İı :n {'\'lı !Ç ,..,..J" i ı 2•'ar g;:·ıel bir k.,..ı,.,ı. 1~ kı, mı5. ız.etı ne ı n-: z ·'.en. , 1• , • • • lu 1 "'l·Jı "" ~ 

. . , cv.c l ım . ., C. .. ~1 '.:' lJU '.:,c. .. ., • i 1 .. • l ...... +-' h k ... C\" .... , .. k., ,,. hr l a' e rıl a-•'ma ıra onun · ir !ca ı, o 'll"' ·ı~-ı :-< '( "'l~n c:- •e er • ı• • ·ın C'r c c •111 " ... " " 

'Tli'l etme i lf .. r~:lı. 1 ; ı '1~·' -.·: ı_;, b··~·., e I.Hıt, he ·~ ('ınt: t:-ı!:ı o'-ı-a': t: t"ın I tanl-,u. bul e :e· ~i bira kovun ı rıvnamıc:-
ı;·ılbu1:i o ... B"\vu'c bir ko-k•ı i· ~..,,,.· i c:·r, ,i,.., "': <ra ..,·.·~c~:cti. -ı t":!ıir etır~:.::terı hic"ı du,·ı:u,·an tı. 

":ı-' _ değ"! i ti';:ba'd? de,·am ede'1i· I B J he:;eyi f:ı"~f, l!";•,·onları d' •ununla iftihar c:lw·k kaC:ar ken. Fal:at bu müna~ebetin C:·vit içiı 
c_1

: bir mürıa .. ·,~tin \m:dinı \'ere. ği!-.. b"1 
.. , ""21-.. •a <ıt·lır tir c;er\'e' lic;ini c:-emı=5 bulu"a'1 bu kadına ba .. ka bir mana ı yoktu. 

·~·~. ma"!i it ~ ;e'1 uzun c:-e··elerin ra·--:ı.,-ı at11 ır bir re'ah da değildi. 'rnr~ı bu er1•Ar·., • ····;., ._u maziyi 1 Kev.:ıer iç•n olan ınanac:ı hiç yok 
.,. · .. ~; ~; '·ın in'.a. e:le:ck bir h::ı.1 F ı 1 ... t l-"i' •., b;r tc'.'•f ) apma ... rn·• n"i--Unii,G Kevserin göıim· tu. . 

e dü~miu:;til. 1 mı tı. Belki bunu i t"mdiği içirı ie f'n c:;cfil bir hare\ettı. ı l Iatt:l o ... Kimbilir belkide ... Ken 
Onun bu kort.uı::unu gördlikçc;, belki de Kev~rin refahını, ser\'eti· l lzun seneler biribirlerine aidi· dLinin Ke,·serin nazarında ne ol. 

Belki de, kcndisinir. ,·aktini. 
larac;ı çok. kocaı::ı ihtiyar, bir zerı· 
~in kadının. saaUerini iyi ve tatlı 
~eçirmeğc bir alet olduğunu zannet· 
.ni~ti. 

Eğer aralarındaki maceranın Ke'' 
.er için olan manasını anlamı5 ol· 
aydı. 

1 byır!.. Hayır! .. 

D r:ıı i-ul!ün ,-antı~t hu a• eketi 
'ıtJm-ı1a bu i7.Jh·aca dahi razı ol· 
, ... ~3 kendi ihde kun et bulamaz· 

h. 

1\e\'-c-in ı tıra''ınl til•e\"di. J\:c,•· 
e-m ı tı a·1ını bilmiyor muydu? 

Ona bu izdh·ncı bildırd 1ğ• vün hti· 

·ır da'.ıa d Jl.l u r C\'c:enn nprcnİP· 
:-rm lo~ o:~a.,ırım kendi odala-ını!l 
ıir ko"'e jnde mor kadife ö~tülü se
\irın ü~tiinde ağ\adığı ... ona: 

- Yapma .. yapma bunu diye bir 
':öpcJc zilletile ağ'adığı gün ... Ca,·it 
ılu biçare kadının ıstırabının baş.

metini görmemiş miydi? 
(Devamı ııar), 



- Bana b 
til·or faka azı ~ylcr anlatmak is-
tıôyl~ t aynı zamanda bunlan 
dı,,.1 ekten çekiniyorsunuz. Ecda-

... n ruhu .. · 
ki b uzcrıne yemin ederim 
da iana !ıÔyliyeceğiniz ikimiz arasın 

lllparato 
gizli k 

1
., r mezannın sım kadar 

dan k~ ... cak ve muvafakatiniz olma 
s:mdı' ~~e~·e ifşa edilmiyecektir. 

ı:-ınıze · • mınıyet geliyor mu? 
-Irkın d dah rz an bir adamın bundan 

C,,.,} .nıu!\.addes bir yemin edemi,·e· 
'-ır.lnı bT ı 

t'ln' 1 l)'orum. Fakat acık sözlü 
:ama rnü-:aad ed' · ,.. k ~ili e ınız. , ~çen a • · 

ziyar· tl~n~a:cn klübün'! aleltıde bir 
liak~ çı gıbı geldiğimi söylemiştim. 
ta)·cs·~tte bazı hadiseleri öğrenmek 

_ ~ e hareket ediyordum. 
rıu.ıct n~Uah muvaffak olmuşsu -

Ur. 

rna.'7 Selki. .. Klübünüz hakkında 
rı.~ Oınatınızın derece ini bilmi,·o • 
. ..,ıı, Mese1· boci • 
So a rum katında Kar-
tıi ~~k?ir gizli kumarhane işletti~i· 

1 de bilmiyorsunuz? 
- Biliyorum. 

ka; Fan·I·'an 6ib! bcızı oyunların 
bili~nen Yasak oldu"hınu da tabit 

Jorsunuz. 

ti]~ E\·et. Fakat sizin tali oyunla. 
turn. e mücadele ettiğinizi sanmıyo· 

- Hakk ~Örf!Ukl . ı~ız :ar. Esa• t>n oraya 
§art'l erırnı kırn~cye ~~ lememck 

ı e kabuı ed'ld' 
l\ 

ı ırn. 

- 1 Do\•l h- .. . t' d ben d .· J un usnu nıye ın en 
aırna e • . ·ı sında , mınırn. Gazetecı er ara. 

rna bu} ~~t~ğ~. şöhreti de ~ir .bakı. 
ileri ~zunu tutma mezıyetınden 
§Üph~elı~or. Karson ziyaretinizden 
tabUk e_nır gibi oldu; fakat ben onu 

ıkna eaim. 

ay'k n.enıek rnüe-:c:esenizde kanuna 
tur 1n_ l~le:- olmasında hiç bir mah· 

gonnuyorsunuz? 

..... Her 
t~. . r.;unusıu vatanda~ın takip 
ttt 1 ıcap ec!en cürümler oldulu 
pj~kak .. Fakat meselA kanun 
lat ingoYU Yasak ettiği halde biz
}·arı ~rl~ento azalannızın bile at 
tere~ ~ b~letleri alarak bah i müş 
llad ~ gırdıklerini, borsa oyunu oy_ 
tiyaı lannı herke· biliyor. O halde 
\-ataYa ne lüzum var? Ben bazı 
hazı ndaşlara vakit geçirme vesilesi 

bü~~atn~ıa cemiyete karşı çok 
liın bır suç i~lediğime kani deği· 

\'e"b Ben zabıta mensubu değilim 
dt- u 5ebebJe bu i~ler beni alaka
~ıı:tın~. Bazı cürümlere müsa. 
n1ı edılerniyeceğini cöylemisti
d~' bunıar arasında katil suçum~ 

6a}'I}•or musunuz? • 
......... u • • h 

1 
cınayette bile namuslu kalma· 

tile~ısın.,, diye bir söz vardır. Vak 
etti n bu noktaya dain a dikkat 
lhu~· Bununla berab'.!r şimdiki 
iıı1• ahdernlerim arasında cinayet 
~ Yen b' · 
~- ırı olduğunu sanmıyo· 

le~· ~1~~nizde bir cinayet is· 
!eti 

1~1~1 ıddia etmiyorum. Bildik
filtilllı !:~zc anlatacağım, böylece bir 

r edınebilirsiniz. 

tı~ettigr~vin katli hadicesini. yap. 

~ele~ı~atı, ı;üphelerini ve aklına 
Van ı~tımalleri anlattı. Doktor 
liöı g dıkkatle onu dinledi. Furlong 

una bitırince: 
~ M. Furlong, dedi, cec;ur bir a· 

1" S?nız. 
~ Urlong hayretle ona bakınca i· 

etti, 

Sa;; Elde ettiğiniz bu malumattan 
\\ı r~ e~irne gelmeniz ce arettir. 
\~ u sızc bir fincan zehirli çay 

ka t ~ Veya vdiğcr bir ~~kilde SUİ. 
hlı. ~apılacagına inandı~ınıı anla· 
~<>r. Yanınızda neden bir ta. 
rum ca bulunduğunu şimdi anlıyo. 

- Sıze de her şey matem oluyor! 

de~· ~u kehanet eceri değil.. Ben 
glııi ~~n gibi etrafıma dikkat etme· 
Çtı~ ılenlerdenim. Bu ~ayede bir 
d' defa hayatımı müdafaa edebil· 

1'll. Sana · t ro·~· · · · d t kk go e ıgınız ılıma a e. 
b ta Ur ederim. Musaadc edin de 

ı dtişuncyim. Çünkü uğraşaca! 
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- 23 Nakleden : IF. ~a 
ğımız adamların kurnaz olduklan 
muhakkak ... 

- Unutma)•m ki zabıtaya müra
caat etmem lazımdı. 

saret gö terdiniz. dedı. Size bir o. 
yun ornayabilirdi. 

Furlong cebinden tabancasını çı • 
karıp bir çckm~c~yc koy:ırak cevap 
\·erdi: 

iki kıska n~! 
- Ben kimseye söylemem. 

Memleketimde mallımat almak için 
hususi va ıtalanmız \'ar~ır. Fakat 
size vaadediyorum, bu ~ştc polis 
müdürlüğünün hoş kar~ı!amıyacağı 

bir hareket olmıyacaktır. 

Çeviren : SUAT DERVf Ş 
- Bu ihtimali ben de düşünmüş- .. Ar. sin?. 

t
.. F' k t b"t" t. · t 1 Suzet kaşların catarak, t<"pine. - Hayır, hayır 1 diyordu. um. a ·a u un cc are ımı op a. ~ . v d . . 

. . rek: tık, senınle yaşamıyacagım .. Şim. c ebılir mısin ?. 
yarak ~ıtmekten başka çare gorc- .. k'" .. ' . k" .. ı d' d' 'd' - ispat mı? Kar bı'n .:ıelı'l ı's 

d
. 'I • d k d' · · bi - O uzsun ... O uzsun. ıye ı anneme gı ıyorum. :s oU 

me ım. ~ atta ora a ·en ı mı r ı · . .. .. . . 1 v 

k h 
. l t I 

1 
d . h t ınat ettı. işte okuzslin vesselam... - Ugurlar olsun!. yorsun?. 

umar ane ıs c me ~ e e ıt anı c • . 
. G "'k. . . f t . Alnında boynuzun olsa .da, olma-ı - Kaba herıf, utanmadan Sinirlerinde en ufak bir b 
tım. a\'et sa ·ınane ıtıra c tı. • 1 1 d' . d ki , 1 d v b" .. d · sa da, suratı sana benzese de ben- ugur ar o sun ıyor, gıtme eme· zu UK o ma ıgına utun un 

- Yok canım' zemese tdc öküzı.ün .. Daha bir di. gc bile lilzum görmüyorsun öyle doktorların.n rapor verebılcce 

Furlong ayağa kalktı: 
- Teşekkür ederim dJktor Vang. 

Bana haber yollar mız, değil mi? 
- Yakında benden haber ahrsı. 

nız. Mütevazi yemeğimi benimle 
beraber yemenizi rica edecektim; 
fakat nerede ise Karsc>n gelecek. 
Ziyaretinizden haberdar olmakla 
beraber burada çok kaldı~ınızı bil· 
memec:i daha iyi olur. 

- E\et. fakat kendic:ini ele ver- yeceğin var mı?. Öyle bir öküz ki, mi?. :.oğuk kanlı Fran Sutze bu sözl 
miyeccğimi bilıyordu. ona hangi arkadaşımı tanıtsam, * * * re de kulak asmadı. Parmaı;ı 

- Çok soğuk kanlıdır. Hakkın. derhal aşık oluyor. Beni ilfıleme Bir kapı açıldı .. Bir bavul ka. kaldırarak duvaraı işaret etti: 
da pek az malumat toplayabildim. gülünç ediyor. pandı. Bir başka kapının açılışı ve - işinden kovulacaksın, deC: 
Oğrendkilerim onun vaktile Çinde _ ! . . . kapanışından ç kan sesler duyul. Bak ancak daha bir saatin ltalnı 
büyük bir şahsiyet olcluğundan iba· _ Sen her önüne çıkan kadına du. Yanılmıyorsam Hamburg katar 
ret... yaprağını veren bir 15.hnasın. Bir Süzet kocasının evinden çıkıp bu akşam gene sen kal:lıracaktı 

- Evden çıktığım ,·akit garip Uihna ki göbeği, içi yoktur.. Işte gitmişti. Her Lutzenin yumrukları bi 
- O halde Allahaısmarladık w 

tekrar teşekkürler! 
bir ~y dikkatimi çekti: .\njela Far sen busun .. İçsizin, kalbsizin biri.. * il- * den çözüldü. Artık zevclik ro 
.eni doktor Yangın C\İnin pencere- - Süzet, zavallı Süzetçiğim, Eerlinin Schöneberg semtinde bitmiş, makinistlik rolü başlıy - Hica ederim. Minnettarlık bor

cumu öclemeği uzun zamandanbcri 
bekliyordum zaten ... 

!erinden birinde gördüm. manasız bir kıskançlığa tutulmuş- güzel ve şık bir apartımanın için. du. 
Doyl irkildi: sun .. Ne beyhude nefes tüketiyor. de böyle bir hadise geçtiği sıra- - Mel'un, diye mırıldandı .. 
- Gördü~ünüz herhalde o u~gil- sun?. Iar«da Sehrter istasyonun civarın. kalsın bana tren vaktini de ge!(' 

Prat, kapı önünde, otomobilde 
bekliyordu. Furlong yanma oturun. 
ca gaza bastı, fakat motör islemedi. 

- Motör mü bozuk? 

dir. Anjela istirahat kasclile birkaç - Beyhude mi? Beyhude ha! .. daki bir sokaktaki mağmum bir tecektin!. 
günlük bir seyahate çıktı. Bu habe- Bunu söylerken yüzün bile kızar- apartımanın üçüncü katında ve Ve ı.okağa fırhyarak koşa ko 
ri bizzat Sir Pete:den bğ~endim. bir mıyor •. Eğer fırsat versem, sen fazla mütevazi bir oda için.de de istasyon:ı doğru yollandı • 

Prat fı ıldadı: 
- Hayır. İkinci katın uçuncü 

penceresinden bizi gfüctliyorlar. 
Ben bujileri muayene eder gibi ya
parken siz bakınız. 

Arabadan indi ve rad) atör kapa· 
ğmı kaldırarak motörün üstüne L 
ğildi. Furlong da Pratm söylediği 
pencereye baktı. Biri perdeyi anıla· 
mış, bakıyordu. Furlong bunu ta· 
nıdı: Onları gözetliyen Anjelfı 

Farrendi. 
Prat yanına gelince hiddetle söy. 

lendi: 
- Ça,buk dönelim! 

XVI 

E\'İne döndüğü zaman Furlong, 
Doylu orada kendisini bekler bul· 
du. 

az evvel telefon etmi~tim. evdeki hizmetçilerle bile bana iha- şöyle bir sahne cereyan etmcktey-

- Sir Pctcr bana da ayni şeyi nete kalkışırsın. di. 
Bu Sırada h'ızmetrı' kız yemek Makinist Sutze yumruklarnu sövkdi. aksini iddiav;.. cesaret ede. :ı -

. . v• . ten sonra içilen kahvenin fıncan. sıkmış. yüzü karmakarışık ve ağ. 
mcdim. AnjcHi Sir Petcre İ'tedigını 

tarım almak için i!(eriye girmişti. zınclan köpükler saçarak, olduğu 
anlatmış olabilir. 

Süzet hizmetçisinin gözlerinde yerde tepinerek karısiyle şöyle 
- Affedersiniz Furlong ama bir- bir gülümseme sezdi.. kavga ediyordu. 

az mübalağaya kaçıyorsunuz. Kız.. Bunu hissedince büsbütün asa. - Sen aşağının, aşağısısın! Sen 
cağızın Vansın fı.kibetilı! alakadar bile§ ti: namussuzsun! Rezilsin,, hissiz, 
oldu~unu öğrendiğiniz gündenberi - Bugünden tezi yok anamın tıynetsiz bir kadınsın!. 
za\'allı\'I her türlü suçla itham etti. evine gidiyorum, Muhterem zevcesi Fron Lutze 
niz. Bu kızdan ne istiyorsunuz? - Süzet sana son defa olarak ise bu küfür yağmuru karşısın-

- Vangın c\indc ne işi vardı? söylüyorum. Bu dırdırı kes .. Elin. da sanki kendisine ne tatlı iltifat 
- Bana kalırsa orada değildi! de benim sana ihanet ettiğimi is- lar savruluyormuş kadar lakayt-
- O halde beni bir yalanct yeri- bat edecek bir vesikan var mı?. tı. Müstehzi bir tavır takınmış, 

ne koyuyorsunuz? - Yok, yok ama! Bu, böyle inadına kahkahalar savuruyordu. 
- Asla! ı\ldanmı~ olacaksınız. bir vesikanın mevcut olmayışın _ - Kalbsiz kadın!. Kalbsiz, his • 
Bir müddet daha münaka~a etti. dan değil, senin gibi bir hayvanın siz ve terbiyesiz kadın!. Ne za

ler. Fakat Anjela Farrenin oynadı· ceplerini karıştırmağa tenezzül et- man işe çıksam rahat durmuyor. 
l:{ı rol hakkında anala;amayınca meyişimden'dir. sun. ihanetlerin bini aştı. Geçen 
Doy! bahsi değiştirmek lüzumunu Kocasının sabrı gitgide tükenL defa Hamburga gidişimde Hansi 
duydu: yordu. ile buluştun. Ondan evvelki sefe. 

* * * 
Trenler; bir istasyondan çık 

!arken, yavaş yavaş hareket ed 
ler ve tevakKuf edecekleri z 
man oda gene süra'tleri tedric 
kesilir. 

Çunkü herkes de bilir ki ani 
maralı lokomotif birdenbire s 
sür'atle giden bir lokomotifi st 
etmek yolcuları pek rahatsız ed 
Sarsar. Sarsılanlar ya biribirlcri 
yahut öteye, beriye çarparlar 
ya yere düşerler • 

lşte bu akşam tam saat yedi 
yirmi bir gece Sehrter istasy 
nundan Hamburga kalkan 237 n 
maral ılokomotif birdenbire s 
sür'at verildiği için olacak, yolc 
lar hesabı kaçırmış sarhoşlar 

bi biribirinin üzerine yıkılıver 

!er. 

- Doktor Vang hakkında malu· 
mat almak için her yere başvurdum. 

Furlong: 
- Ben de, dedi, şimdi onun ya. 

nından geliyorum. 

(Devamı ,·ar) 

Dr. Necaettin Atasagun 
SalJalılurı 8.30 a kadnr; nkş:ıru

l:ırı 17 <len ı;onrn l.ôleli T:ın·are 
\p. D:ıirc 2; No.17 de lı:ısl:ıl:ırını 
kalıul eder. (Telefon: 239j3) 

Şimdi yerinden kalkmıştı. Elle- rimde Fritz'le yapmadığın kalma
ri cebinde odanın içinde geniş a. dı. Bu defa lda maliye vergi şu

dımlarla bir aşağr, bir yukarı do- besindeki beyaz temiz yakalı ka
laşıp duruyordu. Süzet tırnak ci. tibe göz koyldun, deği.l mi?. Herif 
tatarım sürmeği tamamlamıştı. bizim gibi değil .. Mösyö!.. Kibar 

Birinci sınıf kompartimanla 
dan birinde bu sarsıntıdan ldol 
yı müvazenesini kaybedip ye 
düşmüş olan tek gözlüklü genç b 
adam müthiş homurd2nışlarla: 

- Yok canım. 
Furlong, çinlinin davetini ,.e ora. 

ya gidişini anlatınca Doyl: ...................... 
Şişeyi küçük masanın üstü:ıe ve asil bir mösyö! Yakaları bem 

bırakmış. Yatar gibi oturduğu beyaz .. Elleri bembeyaz ... Katip .. 
geniş koltuktan davranır gibi ya. - Bunlar bir takım boş sözler ... 

- Az kalsın bir yerim kırıl 

caktı, diyordu. Ne acemi makini 
miş bu .... 

- Oraya gitmekle müthiş bit.ce· parak: Bu iddialarını is bat edebilir ır.i.- (Sonu )arm) 
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- Bizi yalnız bırak diyorum .. 
Ne olursa olsun, ne işidirsen 

işit.. Ben çağırmadan buraya 
girmiyeceksin .• 

Haydut batını önüne eğerek 

çıktı. Altiyeri kanapelerden bi. 
ne oturrnu§, kollarını kavuştur. 
muş. ı:iuruyordu. Yerde Kast
roçyo ile Kilbertonun cesetleri 
yatmakta idi. Rolan başkuman. 
dana döndü. gözlerinde Müthi~, 
fakat sakin bir bakış vardı. 

- Beni öldürmeğe gelmişti. 

niz. Değil mi?. diye sordu. 
Altiyeri kısaca cevt.p verdi: 
- Eveti. 
Başkumandan, asker olduğu 

için cesaret aahibiyidi. Vakıa ev
vela biraz korku hissetmişti. 

Fakat bu korkudan artık eser 
kalmamıştı. Bir nevi kin ve is
tihza ile karışık bir lisanla de. 
vam etti: 

- Karşı karşıya bulunmak 
için biribirimizi epey zamandan
bcri arıyorduk, değil mi?. 

- Hayır, Altiyeri, ben sizi 
hiç aramadım. Eğer aramış ol. 
saydım, çoktan bulurdum. Ni. 
tekim .dostunuz Bambo ile cina
yet aletiniz Emperyayı Romada 
bularak cezalarını verdim. Fci
kat mademki tesadüf şimdi şu 

anda bizi kar§ı karşıya getirdi .. 
Size düşündüklerimin bazılarını 
söyleyebilirim 

Altiyeri, oturduğu koltukta 
hançeri elinde dinliyor.du. Rolan 
ise ayakta ve silahsızdı. 

- Benim nişan merasimimin 
yapıld ğı günü hatırlıyor musu. 
nuz, Altiyeri?. 

- Hayır, hatırlamıyorum . • 
- Benim tamamen aklın: :la .... 

O gün siz bana yaklaşarak na
muslu bir adam gibi elinizi uza. 
tarak: (Rolan Kandiyano ! mes
ut olunuz) dediniz. Bunu yap. 
trktan, bu sözü söyledikten ya. 
rım saat sonra lda beni tcv. 
kif ettirdiniz .. Bu suretle alcy. 
hinde kin beslediğiniz bir a:lam. 
<lan kurtulmuş oldunuz., Altiye
ri ! Bana ,elinizi uzatarak söy. 
lemiş olduğunuz o sözler kula. 
ğımdan senelerce çıkmadı. Ver· 
diğiniz söze karşı sadakatsiz • 
liğinizi düşündükçe .sizin gö
ründüğünüz §ekle rağmen bir 
asker olmadığınızı anladım .. • 
Çün'kü bir asker rakibinclen 
kurtulmak için ancak ve yalnız 
kendi kuvvetine, kendi silahına 
müracaat eder. Beni sükunetle 
dinleyiniz .. Bakın ben nasıl sa. 
kin duruyorum .. Evet. siz elbi. 
senize ve kılıcınıza rağmen bir 
asker, bir zabit, bir kumandan 
değilsiniz. Bir müddet sizi bir 
haydut farzetmek istedim. Fa
kat haydut olsaydınız beni ö. 
nümden veya arkamdan han • 
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vermeğe lüzum yok, zaman na
ziktir .. Gürültülü bir vak'a bü
tün işlerimizi bozabilir. 

Iskala Brino, üstadının fik. 
rini tasdik etti: 

- Evet, biz ikimiz kafiyiz .• 
Buraya gelmek için yalnız bir 
yol var. Gelecekler, mutlaka ki. 
lisenin önünden geçmek mecbu
riyetindedirler. Vaktiyle haber 
alabilmemiz için ben, Sent Mari 
kilisesinin yanma gideyim ve 
tarasut edeyim .. Eğer pek ka. 
labalık iseler ona göre hareket 
ederiz. 

- Pekala, git.. Ben bura.ela 
bekliyorum. 

iskala Brino dışarı fırladı ... 
Rolan yalnız kalınca 'kapıyı ara
lık etti. Odayı aydınlatan ışık. 

lan söndürdü.. Hayatının ih. 
timal tehlikede bulunduğu bu 
zamanda karanlık içinde .düşü

nüyordu. 
Gençliğinin ilk devreleri. nş. 

kı, nişanlandığı gün, tevkifi, zm. 
danlarda, kuyularda geçen IS· 
tıraplı hayatı birer birer gözle. 
rinde canlandı. 

Kaçışını. yaptıklarını, intikam 
planına ait hatıralarını ayrı ay. 
rı düşündü. Daldı, kaldı.. Bir
denbire, odaya bir gölge girdi. 

Yanına yaklaştı ve: 
- G:liyorlar ! dedi .. 
Bu gölge lskala Brino idi. 

Rolan sordu : 
- Ka!l kişiler?. 
- Dört ... 
- Aralarında Kido Cenaroyu 

gördün mü?. 
- Hayır, hatta bana kalırsa, 

bunlar adi polis memurlarına da 
benze:niyorlar ... 

-Yani?. 
- Kılıkları, kıyafetleri harbe 

giden zabitlere benziyor. 

Rolan sustu. iskala Brinonun 
söylediği bu sözler düşüncesin

de yanıldığını isbat ediyordu. 
- Belki buraya gelmiyorlar

dır 1 ıdiye m·rıldandı. 
O esnada bahçedeki kumla

ların yabancı ayaklar altında 

ezilmesinden hasıl olan sesler 
duydular .. 

Rolan hemen arkadaşının ku
lağına doğru eğildi. Bir şeyler 
söyledi. iskala Brino yavaş ses· 
le cevap verdi: 

- Başüstüne .. Anladım mon
senyör. 

iidsi de kapının iki tarafında 
yer almışlardı. 

Sükfıt ederek beklediler .. Ro
lan kıhc nı kınından çıkarmış e. 
linde tutuyor, İskala Brino ise 
meşeden yapılmış kalın bir san
dalye yakalamış, hücuma hazır 

bir vaziyette bekliyordu. 
Gelenler, Altiyeri ile üç za. 

bitti. 



10 HABER - Akşam Pnstıaııı 

CAFE ERi USHil tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Biluınulll 
zanelerde bulunur . 

............ ır.ım ........... maJ ......... " 

KURU SiSTEM KURU SiSTEMLE 
Yapılan1\f LEBE !( l\Iarka 

Kontr- piak lar 
Çarpılma~ çatlama, kabar
ma ve saire gibi hiç bir a
rıza göstermez. 
Kontr • Plaklar bu gibi arı
zalara karşı garanti ile satı
lır. 

Kızıl, Kayın, Karaağaç'tan 

mamul kontr - plaklar stok 
olarak her zaman mevcut. 

tur. 
HER YERDE SATIŞ YERLER! VARDIR. 

IEmmYnzıhnno adresi: Sirkeci l\lühürdıırzıulo hnn !\"o. 5 -....... ,.. .............................. ... 

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere 
Yalova hattı tenzilath bilet ücretleri 

' AWQMJQ • 
VENÜS kadar ~üzel olmak isterseniz ... ! 
l\Ieşhur Alman giızcllik mütehassı~ı profesör Doktor E. Winter 

• 
R\ 

kullammnz. 

~ ... 
E 
g 

Pmumi d~pJsu: Nureddin Evliyazade Ecza, aıat ve ıtnyat 

dep<>"U Jstanbul - 9 AF 

•I Yemeklerinizin 
lezzet ve ne-
fac;etinl, ancak 

ÇAPA 

BAHARATL'°I 
J<ullnnm:ıkla 

temin • 
e<lcbllln;iniz 

_, 
~ 15 gramlık Salep 

ve baharat :.~ 
Paketleri 
her yerele 

1 Mayıs 939 tarihinıden itibaren Birinciteşrin sonuna kadar 
muteber olmak i.izere Yalova hattı Yolcu Vapur ücretleri aŞ<l
ğıda yazılı miktarlara indirilmiştir: 

Köprü ve birinci mıntaka iskelelerden Yal o
vaya ve mütekabilen 

1 

:r'~~----lilfiilWE~--
Yalnız gidiı 

Kuruı 

30 
20 

Gidiş • dönüt 
Kurut 

60 Birinci Mevki 
40 ikinci ,, 

Adalardan Yalovaya ve mütekabilen 
Yalnız gidiı Gidiı - dönüt 

Kuruı Kuruş 

20 40 Birinci Mevki 
12.50 25 ikinci 

" 
DIKKATı 

Gidit - Dönüt Biletleri ,., ··lığı gün için muteberdir. .... __ _ 
Aylarca sinemalarda büyük bir zevkle dinkdığiniz 

Aşkın Göz Yaşlarım 1' 
Türkçe olarak 

Bay BURHAN SESYILMAZ 
muvaffakıyetle "•<: c "'Otrı 

COLOMBiA Plaklari'na 
okumuştur. Dinlemenizi tavsiye ederiz. Plak numarası 17553 

(Aynı ismi tnııyan taklid plaklarmdan sakmınrz.) 

, • r • • ·~ - • • , ' f ' 1 ' 
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Başkumandanlık sarayından 

çıktıktan sonra bir goridol ile 
doğru Olivolo adasına yanaştı

lar ve karaya çıktılar. 

Kastroçyo: 
- Bana kalırsa, dedi, bu Ro. 

lan eğer hakikaten burada yal
nızsa biz, .dört kişi fazlayız. Bi. 
rimiz kifayet ederdik. 

Al ti yeri omuzlarım silkti: 
- A vınuz çok kıymetlidir ... 

Onu kaçırmak tehlikesinden ko
runmak için tedbirli hareket da. 
ha iyit:lir. Esasen ev geniş, dör
dümüz, öyle zannediyorum ki 
çok gelmiyeceğiz .. 

- - Evet ama, içinin taksimatı. 
nı bilmiyoruz. 

- Ben biliyorum. işte taarruz 
planımız: Bahçeye girdikten 
sonra eve yaklaşacağız. Alt kat
ta iki oda var. Bu o.dalardan bi. 
risi yemek salonudur. Yukarı ka 
ta da bu salondan çrk lır. Gü
rültüsüzce gireceğimiz ilk yer 
bu salon olacaktır. 

- Gürilltüsüzce mi? Bu biraz 
güç olacak! .. 

- Yanımda evin bir anahtarı 
var. Bir zamanlar ben de burnda 
oturmuştum .. 

Aiti} eri bu kelimeleri h»ddet. 
~ ?ı'5y1ecfi. 'l'ç arkadaşı Olivolo 
adasın.dakl bu evde vaktiyle 
J)andolonun ve başkumandanla
Mcş'aleleri yaktı ve İskala . Bri-

rmın karısı Leonorun oturduğu. 
nu hatırladılar. 

Aynı zamanda Leonorun da 
Rolan Kandlyanoya ni~nlı bu
lunl:luğunu düşündüler. Bu dü. 
şünce ile hareketlerinin yalnız 

ihtiHUciler hesab na <legil, fakat 
Altiyerinin hususi işleri namına 
olduğunu anladılar. Fakat i.içü 
de tamamen sadıktılar. 

Kendileri askerdi. Altiycri ise 
amirleri.. Asker yalnız verikn 
emri yapardı.. Sebeplerini ara
mak vazifesi değildi. 

Bahçeye girdiler. füre yz.k. 
laştılnr. Her taraf derin bir ses
sizlik ve karanlık içir.ıJc i.di. 

Al ti yeri: 
- Evet, evet, diye mırıldan. 

dı .. Rolan muhakkak burada } cıl
nızdır. Yo!:sa şimdiye kad<ır ü. 

zerimize hücuma ba~larclı. Son
ra bird~nbirc- ak! nı ba:lka bir fi. 
kir kapladı. 

- Kimbilir? Eelki de kcıçmış
tır .. Bel :i K:do Cenaro aldanmış. 
ve yahut hesabını ycılnış yapmış. 
tır!. 

Bu kan::ıatle, Rolanm kaçmış 

olduğu zannı ile hic bir ihtiyata 
lüzum gormcd~ıı cebin::!en çı. 

kardı.;ı an.ıhtarl:ı evin kapısı:ıı 

a~tı .. 
Arkadaşlarına döndı.i. Yavao 

ıes1e: 

- Sol tarafa! dedi... 

Karaciğer, Oötrek, taş ve 
kumlanndan mütevellit san· 
cılarmı, damar sertlikleri vt 

l8.4j ıııüıik (Şen od:ı ıniiziği • prrasının ÜYcrlilr(i. 4 - l'lı (i~'~ 
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!anlar: Hakkı Derman, Eşref K:ıdrı, 11111 uçuşu. 22 An:ıılolu nj:ınsı r 
ııas::ın Giir, Hamdi Tok.t~'. Ba'irl ür. sen isi) 22.10 l\luzik (c::ıdı::ınıl • r 
ıer. Oku)tın: Cclül Tol. es. 20.00 22.4:i. 23 Son :ıjaııs lı::ıbc-rlrrl" 
memleket saat ayarı, ajans 'e ıneteo- rmki ıırogr:ım. şışmanhk şikayetlerinizi 
roloıı haberleri. 20.15 Tuık müziği. Pazartesi - 1-5-39 URlNAL ile geçiriniz. 
Çalnnl.lr: \'ecihc, Ru5cıı nam, Ccv. 12.30 J>rogrnm. 12.35 Turk ıf1 

·URiNAL 
det Kozan, okuy:ınl:ır: Muz:ırrer 11 •• pi. 13 .Mcınlckrl s:ı:ıı !'lnrı. ' 
kar, Melek Tokgöz. 1 - Tanlıurt Cc. ,.c meteoroloji haberleri. ]3.15 • 
mil _ Şet:ırabnn peşrevi. 2 - S:ıdııl. ::\lüzık (neşeli pliiklar) • 18.30 
Jah of:nııın - Şetıır:ıhon bcste'ii • Ne sraın • 18,35 Müzik (müıik '"e 
dem ki olı::iil ruhun. 3 - Şemsettin ks _ Cc,·:ıt Memduh tarnfıml:ıll • 
Ziya _ Şet:ır:ılı:ın şarkı - Oldu şeb ııuşına) pliıklarla misallcı. 111 )\O 
ııınhınurıı zc\ kin. 4 - Ihışeıı l\nnı. rnn (doktorun sanıi) 19.15 Tür!> 
keınrııçe t:ıksiıııi. 5 - Hıışcıı h 1111 ıij:;i (karışık ıırogroın). Jhıi>l;I 

11 Snl:ır:ıb!ın şınkt _ lh: h.ı'.ıı;n ıu~ !\~İıı mon, Eşref Kadri, Hasan Giir. 
1 ı:ıılıçen. G - Jsh;ıl.\n .. IJr:ılJ.ııı l iı rli 'l'okay, Bn.,ri t'fler. 2(1 :-ıırn1 ·' 

reık ::;cımıi'ii • Pir olın11 ı~ ~l·r\i nı- o;ııııt ayarı, ajans \'C rneleorolol1 

er ı;:önul. 7 - Tanburl Cı·ııııl - Şe_ brrlcri. 20.15 Turk müziği Ol 
tnralı:ın saz scm •ıi si. 8 - ı:nit<'llln • program). İd ırc crlfn: 1\ir!>Ul. (.I 
~rı·m nsirnn şarkı - 1"r11 h.ılin di- \nkııra radlosu küme hclel•· 
ll'~ ım. 9 - • 'cıh!lrın - .. ;, İı; "Ş ırkı • Rauf Yekta Jıe~iıı • 'M:ılıuı 11r4r 

Vücutta toplanan asid üriJ:.i 
ve oksalat gibi maddeleri c 
ı .tır, kam tcmizkr, lezzet 
hoş, alınması 1<o1aycfır. \'c 
meklerden sonra yarım bar· 
dak su içerisinde alınır. 
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3 c.ıınkıı • Bu•I 111 ,.t' t ıııhıııll.ı n_ lzwt rfcnrlinirı • .Seqtıh ş:ırl.ı • 1 

'ılur grtır. 8 - De lrnin n.ıılııır ' 1p 
scınnisi - Yine z,.vrtıkı drrıınurıı· 
Şakir a~anın _ Hnst şarkı • HıC 
hınıncız ho~ le <lilbnr.. 1 O - P~ 
ııin • ~J:ılıur şarkı - (ıımııl :ııllı 1 
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liın ,·:ır. 11 f't>nli llıı' n ıı~ .. ıı 
11,ıo;t snz :,ı:ı.ı:ıi~·. :ll l\uıııı•ı •:ı. ~ 
F h:ını : t ıln il:ı:. k ıı" •o 1111' 1 t 

İçeriye evveift Kastroçyo ve 
Kilberto ı;ırdi. Ellerin.de krnla
nndan çıkarılmış kılıçlarını tu. 
tuyorlar1:lı .. 

Başl:u nancanının emriyle so. 
la saptıhr. Cllerini uzataral: ka
ra.1hkta kapıyı araJılar . Çok 
geçmeden yemek ralonun kapı. 

smı bulmu~ı,1rdı. Bu kapı aralık 
oldugundan ufak bir itme ile 
arkasına kadar açıklı. içeri gir. 
diler .. 

Kastroçyo: 
-.- Burası karanlık, bari bir 

me. 'ale yakalım diye mırıldan
dı. 

Aynı zamarr:la iki müthiş fer. 
yat yi.ıkseldı. Ve karanlıkta il:i 
;ı ·amın ıst r:ıpla inlediği · duyul. 
du. 

IWb:rto, 1skala Brinonun bü
t Ü:l kuvveti ile indirdiği san. 
clıılyc darbesi altında kafası 

parçabnarak yere yuvarlanm·ş. 

tı. P.olan:n kılıcı ise Kastroçyo
nı.ın sol omuzunu delerek &<!p
lanmış ve zabiti yere sermişti. 

Kapının önünde Altiyeri ile 
R.:ımani o:•duklarr yerde dehşet 

içi de çivilenmiş gibi kal "ılar. 
hkala Brino o zamana kadar 

E'l! .. lndıgı feneri meydana çıkar. 
d • ı:enerin ziyası ortalığı aydın· 
lattı. 

Bir saniye kinde hkala Brtno 
tekrar sandalyeyi kapmış ve 

hiddetten clişlerini gıcıroatarak 

Altiyerinin kafasına incirmck Ü

zere kaldırmıştı. Sandalye Kıl. 

berto gibi başkuman::lanın ka
fasını parça parça ezecekti. Tam 
bu esnada Rolan ileri atıldı. 1s. 
kala Brinonun kolundan yakti. 
ladı ve bagır-Oı: 

- Duı ! Bu ı:ı:Jam benimdir .. 
Onunla paylaşacak kozumuz 
var ... 

tskala Brinonun korkunç va
ziyeti karşısında istifini boz!T'a
m ş olan Altiyeri. Rolanın söy. 
bdiği bu kelimeleri duyunca 
titredi. 

nomani ise kılıcını, h::.nçerini 
hemen atmış ve : 

- Teslim oluyorum!. 
Dlyc bağırmış~ı .. 
Rolan ye:nek salonuna girdi, 

v:: hiddetten köpüren, yahut te
es!:ürden hıçkırır gibi çıkan bir 
sesle Altiycriye: 

- İçeri geliniz!.. 
De::li.. Altiyeri, ipnotize e.dil. 

miş gibi içeriye girdi. Asabiyet. 
ten ve hiöJetten titreyen eli han
çerini tutuyordu. 

Romaniyi ise lskala Brino ya. 
kalamış ve yan:iaki odaya ka. 
pamıştı. Başkumandan salona 
girince Rolan kapıyı kapattı ... 
naya; 

- EH yalnız birak, dedi. 
- Fakat, şey, monsenyör .... 

ir , 1 lıor ısı l(ıv•') :21 '.!:ı 'r 
l"ıkl:w - n . 21.:u \lıı7il· nrn u~ 

kr~tra - şer: Xc•ı ,p Aş'oıı) 1 1 

t•nsdıl ı ll'r _ l'ı ımm er.ı _ ~r 1 

scn·n:ıılı. 2 Schnıdcr _ ıık~ıını" 
rı (h.ız.ıı 1:11••a) 3 Auhrrt 
bcl..lil(•r rcc;ıni ı:cı:ıclı (kı•ıııtk ııı 

J - Bl"elhovl'n _ t'.lcnucttu (<ol 

cıır) 5 - Clırlsli,ın Ih nııntl • 
terınczzo. (j - 1.clıar - r, il or r 
nın v:ıl~lcri. 7 --- Srlını:ıı .. ııch • 
pııloıı \C 5 kısımlık nşk 1ııı.6' 
ı > \'nkl:ısııııı. lı) nşk vo1sf, r.) Jl 
lınşn. di ı;czintı, c) l\,ıvqıırık ,r 
rışııın. :!:!.30 Zlhi.,ik (şnıı ı.ııııot!. r 
rı • Pi.) 23 Müzik (e:ızlıaıııl • 
23 15 _ 21 son :ıj:ıns hııherll•ri 'r 
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Galatasaray • 
ı:ıı.ğa b ( B~larafı 6 tncıda) 
ıte c 

1 
aıla.dılar. Bir iki defa 

a •tasa k ' ray aleıine indi. 

C.ı.t • .., 
~iqt b ayın ilk golü 

u uzun .. 
ltlızııııa ıurmedi. Ve Sa. 

r ortada w 

Yen b' n aaga doğru 
lıı· ır akınla Ankara 
~ lltlctılar. Necdett~n Sü 

&eçen t • 
't •otulclc opu bu oyuncu 

dan A :nlı davranarak pek 
lesine r:. ıra kıleciıinin mü. 
rl tllctı &ınen sıkı bir §Ütle 

it dlJc'L
0 

ı11;alard 
•llldan b 1 ve Ankaralılar 

bu goı eklenmiyen bir anda 
O,,... oyunu hemen tama 

.. .ırıpor 
'ltird; G naaıf sahasına 
~el i d. oUe canlanacakları 
il~arak e An~aradaki oyunlar .nr 

t• ı vazıye•· l h ·t·tlerj b ' 1 e !erine çe. 
iltai11.. eklenen DemirsporlL 

dı ' olarak k" · sa ın oynuyor. 
ilkı ... d ... a , .. 
delile .. ?.Ylendiği gibi bir fev 
or.,,t ~orulmüyordu. 
İle..: attının ıol ta f 'k . ..ı ·•Ye f 1 ra ı ı ı.,e 

ır 'Yor d ~ Caıa sa a güzel oy. 
it tasaray ü • . 
''mele m cafıleri bun 

te m"' lc .. l llcın· U§ u it çekmiyor. 
"'iıı h ırspor takımında hele 
1 attı h 
tr d emen yo'k "b" d" c se gı ıy ı. 

ky, "a rt ataklardan baıka 
r J Paınıyo 1 d 
·il~ ır r ar ı. Bu arada 

"eçcn b' 'k' 't hatt ır ı ı fırsatı da 

d
r tcrt';J;'.n ortasındaki oyun. 
ı a Utler·ı .... 
• r. Cal yuzunc!en ka. 
•c •onun ata!aray hakimiyeti 
arada ~ a ka.·'ar devam etti. 
t Uduri d'• Opu h ort beş metre. 
b. av aya 
ır fır atmakla muhak. 

0

d' &atı kar d • · · S lflin ka zir ıgı gıbı a 
.nur.;1,n le çizgiıinin iki met. 
-il, top b~erden giden b:r orta 

Ut. 
il örıurıd un forvet oyuncula. 

Demir spor 
di. Galatasaray muavin hattı da 
hemen ortada yok gibi.. Yusuf ve 
Bedii muvaffak olamıyor. Musa 
çalııtığı kadar müessir değil • 

Demirsporlular hücumlarında 

yalnız iki müdafile karıılaıt kları 
halde gene bir ıey yapamıyorlar, 
:kinci devrenin ilk anlarında sol. 
dan hucuma baılayan Galatasa. 
raylılar, Ankara kalesine epey tel: 
likeler ,eçirttfler. Fakat nedense 
bir müddet sonra hücum cenahın 

Kızlar arasında 
voleybol 
_. Ba~ıa1a1; b mcıdo 

KandllU: 1'fe1Uıa, Bedia, Hadiye, 
.3ııtfet, Mediha, Saime. 

Müsabaka çok gilzel oldu. Birin. 
ci devreyi 9-15 kazanan Kandilli il· 
!«'Pi, ikinci devrede ise çok durgun 
bir oyun çıkardı. Erenköy taknnı 
oll'1aııısa Enlaenln gilzel oyunu aa. 
yc:.inde ikinci devreyi 10-15 kazan. 
dı, fakat son devrede ise Kandllli
lller 1:5.2 ile müsabakayı kazandı. 

değiıtiren ve oyun sonuna kadar lar. 

mütemadiyen sağ taraftan oyna. 1 l b 1 I' · 1 
makta inad eden sarıkır:nızdılar s an u ısesı • nönü 
almaları lazım gelen normal neti. 
ceyi elde edemediler. Durmadan, 
aksayan, bütün ileri pasları öldü. 
ren Süleyman fena oyununda de. 
•am etmesine rağmen Galatasa. 
:aylıların düştükleri bu taktik ha. 
tası az kals n onlara pahalıy~ 

malolacak ve üç dört sayı farkiylc 
kazanabilecekleri bir calibiyet be. 
raberlife çevrilecekti. 

tnönll iffet, Zekiye, Ayhan, Feri 
ıa, Nebahat, Uhiye. 
fst:ınbul li!M'SI: Rt,·ban Hatice . , 

S:ıbahat, Şehriyar, )lUeyyed. 
llk anlarda herkeı lnönUnUn çok 

.<olay mağHib olacaftnı zannediyor· 
fo. Fakat tnönU, İffetin yaptığı ye. 
.il ıayı ile galib vaziyete geçti. Fa. 
kat İstanbul li.acai kendini toplıya
rak sayılarını 15 e çıkardı. Netice
de 15.7 ve 15.8 İstanbul liaeai ka Fakat Galatasaraylıların hiç 
zandı. 

te muvaffa'kıyetli bir oyun oyna. 
mamasına rafmen Ankaıalılar ıan ŞİŞIİfarakkİ • Çamhca 
ki onlarla yanı edercesine bozuk şı1n Terakki: Aliye, Ttlrkln, Sa 
oyunlarını devam ettiriyorlardı. adet, Selman, Ttlrkin, lale. 

Ankaranın rotil Çamlıca: Narinin, Fatma, Sübey 
Bu sırada Galatasaray kaleci. il, L6tnye, Semalıat. 

-.iyle karıı karııya kalan sol içleri Son oyun Şifli Terakki ile Çamlı
Orhan topu dışarı attı. Hemen ar.

1 

ca araaında oldu. Çamlıcablar ilk 
!<asından Sarafimden gelen güzel levreyi 15.6 kaybettiler. 
::ıir pası Bu.duri de aynı vaziyette 1 Fakat bilhassa Stiheylinın güzel 
kaçırdı. oyunu ile iknci ve üçUncU devreyi 

Bu sırada ani bir akın yapaı , 5.12, 15-8 ile kazandılar. 
Dem:nporlular birdenbire Gala. il N. 

tasaray ~~le~ine ind.'.ler. Gafil .av Erkekler arası11d~ 
lanan mutıafıler mudaheleye ım. '1 

kan bulmadan Iskender hafif bir DarUşşefaka Boğaziçi 
ıtÖ§e vuruşiyle beraberlik golün\! Voleybol mha bakası 
yaptı . 

Bu col ilk olarak Demiraporlu. yan:la kalcı 
lara bir canlılık verdi. Bir müddet Kabata:ı aahaıında yapılmakta o hafif b' erı geçtiği halde hic 

b ır -u "aziy :Utuııa gol olabile. Galatasaray kalesine yerleıtiler . 
'•e rtıüdahale etmedi. Fakat bütün akınları ve Galatasa. 

lan mektebler aruı voleybol mUea. 
bakalanna dUn de devam edilmiş, 
Darilffa.f aka ile Boğaziçi liseai kar. 
ıılqmııtır. Yalnız bu iki mekteb 
takımı şimdiye kadar yaptıkları 

blittin maçları kazanınıı ayni kıy
mette Hd takan olduklarmdan oyu
nun ilk devresinde sinirlerine hl.kim 

~on d le' raylıların ıaıkmlıfur.lan istifade 
~1tıtcır a ~.kaıarda Salahaddin ederek hatta galip gelmek ister 
kaıccj .

1
lll dafij Nuriyi atlata. cesine aarfettikleri enerjileri neti. 

jc topuı ~ karıı karııya kaldıt ce vermedi. Oyunun bitmesine ıiç 
Caıata l\1aya at~ı. Arkasın • dakika kala Salihaddinin bir 
&~orıuıaS&ray kal:sine inen De- j vuruıunca topu elinden kaçıran 
ı:i. Cet'" akını kornerle '\nkara kalecisi Sarafime bot ka. 
~aç rd en, topu Osman elin. leye galibiyet &olünü atma'k fırsa 
t '~in ı. ~ç Ankara forvet' ~ını verdi. Oyun da 2 • 1 Galata • 

~ c c. e g.rcrc~< bu fırsatta· ~arayın üstünlü~ü ile bitti. 
Jı · e:ned:ı N l · 1 '' lcı ·er. aıı oynu.ı ar 
e lıi devre Ankara takımını, duyduğumuz 

tsPorlul "h · · b · .. d -·ı k a ıııı ar aynı vaziyette }O retı nıı etın•Je e&ı • anca v 

olamıyan oyuncuların vaziyetini 
gözönUnde tutan hakem, çıkacak 

bir had~e~i önlemek için maçı ta. 
ti1 etmi§tir. 

Mektepler arasında 
futbol ır1 ~:r~.c baıladılar. B'r ik: sat bir ekip olarak ıördük. Top. 

an İl gun çok güzel oynayan rak sahaya alışamadıklarının . ~e- ( Baıtarajı 6 ıncıda) 
e Faruk tarafından kesil. siriyle ileri ıeldifini zannettığı • zel bir oyunla İstanbul lisesi kale-

') miz bu bozuk oyun, bu-elin teker. sini tehdit etmefe batladılar. <.eve· .. 1 • rür ederse Fenerbahçenin Gala. 18 inci dakikada Iatanbul lisesi 
ım ~oz erıne tasaraydan çok daha iyi bir netice muhakkak bir coı fır.satını kaçırdı. 

ınan ~ alacağı muhakkaktır. Alcabinde hücuma ceçen Yüçeül. . mıyordu Esasen sarıkırmızılılar da, for külüler soldan İstanbul kalesine 
~ ı o " vetlerinin beceriksizliği olmamı~ kadar inerek beraberlik c.dlünü 

.. ~.~:j claha genç ~lsay.dr, hiç olmazsa iki üç farklı yaptılar. 
C"'· U:v~ ·· w •• •• bir galibiuet alabilirlerdi. Devre l • 1 berabere bitti. 

•• ""U3°UMU J 

IJ1•ı·· ~ y k' F f . İkinci devrede laha canlı oyna " "1Yorc.ı.u arın ı maçta ener orvetı.. . . 
• 

1 
k 

1 
f 

1 
.. 1 •• ·an Sarı ıyahlılar 25 ınci dakika. 

nın go çı arma :ta u: a mu~ 'u 1 1 , b' 1 k 
•1: , • • • • , • ki a c:a ır go ya para maı;ı 2 • ı 
dt çe,:mıyece!,tnl t•ı1mın etme • r 

. b . . .. . d :ızan:r:a0a muva fak ol:iular. 

.Jera er oyun net.cesı uzcrın • , p . 
-nÜ'lafa hattının büyük roı oyna Ve a - 1 artevmhal • 2 
yacağını da hatırd<ı.n çıkarmamal· Gü.1ün ikinci oyununu Vefa il. 
lazımdır. .?ertevniyal takımları yaptılar. 

S. A. Ceçen hafta berabere kalan bu 
.ki takım sahaya ıöyle çı'lct.lar: 

• 

ışte böylece 

~!~n olmuştu 

Yüksek hakem 
komitesi kuruldu 

VEFA: Hüseyin. Murad, Ah • 
met • Kean, Halil, Necati, Şe. 

hap, Sabahact:iin, Zeki, Vedat. 

PERTEVNIY AL: Manuel, İb

rahim, Namık, Fatin, Adil, Ve. 
dad, Haydar, Salahaddin, Ekrem, 
Fethi, Ömer. 

~- u adeta bir harika" dive 
~ekt " 

en kendisini alamıyordu. 

( Baıtara/ı 6 ınnda) 
ki federasyon reisi Daniyaldan mü 
rekkeptir. 

1 Agustos 939 tan itibaren h-
<,.ua .anbul, Anl.anı ve izmirde bölge 

.. r olu) or. Alnımda, goz- • 

.. mı :ıake:n komiteleri teo::kil olunacak i1 n etrafında buruşukla- s 

r. ~ F'llhakika yaşrm da epey- ~~ di!!er mıntakal~ra .hük~~le. 
_ l•Jti. Bı:glin bUtün do:;tln- )it se.1e sonra tatbık edılece.;tır. 

• ' ve : urn•·şal: tenir. i ve biı 1 B:ıncl:ın böyl.: yalnız husu! 
~ ·İ giıli l ~ .. \'C nermin ci1- na~l:ı.r n h~ke:nl:rini klü,ıler ken 

11, ~ le ııeH cJ. 01 , r. l!er ak li ar:ıların a tayin edebilec.kler 
tnıc:ı.ı:ııı~ cvv ı cildin unaurl H_:::r n:a;lann mınta~alara ait o. 

e ten; te' t To!:'.llon kremi anlarını böl~e hakem komiteLri 

Her iki takım da uzun paslarle 
)yn ü yorlardı. 

Vefalılar devre ortalarır.ı:la bir 
;ol l:azandılar. Pertevniyalliler 
::ol~en sonra canlan::lılarsa da biı 
ürlü sayı yapmak fırsatını !=ula 
nadı:ar. Devre bir • sıfır Vcfanır 
"".alebe::iyle neticelendi. 

~'?'nn. r..ıı!.ivln •;o Vi)anr ıe b:ynelmilcl n:ücabakaları. 
rııı:intn n r hur bir profesö .emsili ma;ların ecnebi takımlarh 

~ l' ·an keşi!' ve "Bioccl" tabi: :>lan temasların, milli küme müsa 
..._:;:~ ve .. !,·~ ırıetli genlik cev- '.>akalarının ve böl~e~er .. arası te· 

~ ~ci · GurıtlUzler için, beyaz naslarının hakemlerını yuksek ha 
~leli 'l'cı:ı.'il<ın kreminı kullanı • kem komitesi tayin edecektir. 

llıı ~:•azlatır \•e yumueatır. Hazırlanan talimatname bugün. 

lki.1ci d:vreye daha &ilzel bi 
>yunla ba~layan Pertevniya11:1:. 
17 in:i dakikda ilk gollerini ka 
:andılar. Son dakikalarda s 'lcı b:r 
nücadele ile ıeçti. Bir ıol daha 
kazanan Pertevniyalliler rakiple. 
:ini tasfiyeye utrattılar. 

Haydarpaşa - 2 
Hayriye O ~·~ 11.h hnleri giderir ve terde mıntakalara ve matbuata 

e!erl eıklqtırır. tevdi edilecektir. Günün aon oyununu HaydarP.'--

Kurtdereli 
Mehmet 

pehlivan içic 
( BQ.§ tarafı 6 ınc1da) 

,:>ehlivan için bir bro~ür hazırlan· 

maktadır. Kırkpınar güreşlerinde 

Ju b~ür halka dağıtılc:c.:.!•tır. Ve 
'.>ütün spor klüplerine de gönderile· 
:ektir. 

Kurtdereli kemerinin şekil 
ve izabı: 
1 - 21.4.939 tarih ve 6-i numa 

alı tamimde yazıldığı \·eçhile mer
mm Kurtdereli Mehmet pehlh·an 
.ıamına Kırkpınar güre~!eı inde baş 
.>ehlivana \'erilmek üze:e bir kemer 
·apı lacaktır. 

2 - Kemerin resmi b~ğlı olarak 
,ünclerilmi~tir. izahı: 

A) Toka: e:d genişliği O, 10 \'e e:f 
zunluğu 0,14 dür. 
B) Kemer: a:b geni§liğı 0,07 dir. 
~emer zincirlerin adedi daha faz.. 

:a ve zincir bakla!a:m ~kli sanat. 
.. Arın zevkine bırakılmı~tır. 

C) Kordon: kordon zincir bakla· 
ian keza sanatkAnn zevkine bıra· 
kılmıştır. Madalyenin talik edilece
ği halkalann kutru meseli H hal. 
kasının kutru mütenasip olmak ü· 
zeıe sanatkAra terkedilmiştir. 

D) Madalya: I madalyanın kut· 
:u 0,03 dür. \'e gümüştür. 

3 - Kemerin heyeti umumiyesi 
~ürnüş olacak \'e çift altın suyu ile 
galvanize edilecektir. 

4 - Kemerin tokası keza gümü;, 
ayyıldız. oklar, yazı \'C rakamla 
kabartma olarak tokaya perçinlE'. 
· ecektir. 

Beden terbiyeai Gelen 
Direktörü Edirneye gidiyor 
Haber aldığımıza ıöre Beden ter. , 

»iyesi genel direktörü tümgeneral 
Cemil Taner Edime Sarayiçinde 
yapılacak olan Kırkpınar güreşle· 
rinde bulunmak üıere bu ay başın· 
da Ankaradan lstanbula ve bura. 
dan da Edimeye gidecektir. 

Çünkü 'ASP[RIN senefer• 
denberi her türlü soOulcal· 

gınlıklarına ve aOrılıra kır11 

tesiri şaşmaz bir il3ç olduOunu 
Is bat etmiştir . 

A S P 1 R 1 N f n festrTnde" 

emin olmak için lütfen 

dikkı_t edit~iz. ' 

ffi ·mırka• 

Bayanlara buyuk mUjde 
Yavrularınızın her türlü giyim ihtiyaçlarını ve hatta ıizleri 

en Modern Tuhafiye eıyalarınızı 
istiklal caddesinde 413 numaradan 423 numaraya naklede 

SUPHi 
1 Mayıs 1939 

ÇOCUK PAZAR'ından 
Tedarik edebilirsiniz. 1 

Pazartesi saat 16 da Kiltad Resmi yapılacaktır. 
Mutlaka iıtirik ediniz. 

KOLINOS 
ant ün tile 

-
kullaDJDız, 

Jeae&I ... 

Vefa - Doğanspor ~ D•t MACUNU d:~r1;;~ 
( Baştora/ı 6 ıncıda) l&tu Koli. 

İkinci devreye İzmir takımı daha noıa dUn)•ada milyonlarca zcnt seve MVe kallanırl&r. Tüpün ınahte-
bilyük enerjiyle prdi, nisbi bir hl- \"lyatr t~kıdf edllmiı oldajundan uzun müddetle lhtlyacınw temin edu. 

Bü~ Uk tüpü 40, kll(ük tüpU 22,5 kuru~tar • 
kimiyet teai~ etti. H Uncu dakikada • 

Doğanspordan Fuad ikinci sayıyı ~ ••••••••••••• -
çıkardı. Bundan sonra Vefalılar a. , ... 

1 
o 

000 sabileıUler. Sulhi, mütemadiyen o 1 erce 
ıllt çekiyordu. Fakat bunlar klmi • 1 
len ieabetaizdi. 37 inci dakikada 1z· 
mirliler soldan indiler. Gen'! Fuadln 
ayağıyla UçllncU ıollerini çıkardı • 
lar. 

~adının 

Nazarı dikkatini 
celbeden 

' 1 

Ve oyunun bundan aonrakl kıı • 
mında netice delifmeden 3.1 Do • 
ğanıporun lehine netlcelendl. 

KREM PERTEV 
ince bir zevkin, titiz ltir itinanın, derin 

bir tecrübenin mahsulüdür. 

lskoçya kupasını 
Klayd takımı kazandı 1 

lıkoçya !inal maçı Glaıkov 

'ehıinde Hevptın parkta 94.799 ki- ~!!!!~!111~!!!!~~!1!!1!~~~!11_!!!!~!1!!1!~_!!!!!!!!~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Tur ( r-tav3 Kurumu 

27 ncı Tert·p 

ıi önUnde Klayd ve Monteral ldlib
leri arasında oynanmq ve Kla~ d 
maçı 4.0 kazanmııtır. Gollerin ikiıi
ni Vallas, diğerlerini Marten ve 
~eybl atmıılardır. Büyük Piyangosu 
p ile Hayriye liseleri yaptılar. Birinci ketide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik· 
HAYDARPAŞA: Sabri, ce. ramiye: 40 bin liradır.Bundan batka: 15 bin, 

mal, Süleyman, Kadir, tamail, 12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 
Şinasi, Fikret, ibrahim, Şinasi, bin) liralık iki adet mü ~<afat vardır. 
Hidayet. Gazanfer. Yeni tertipten bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihmal etmeyi-

HA YRIYE: Raif, Sade!ddin, A. niz. Siz de piyangonun mesut ve babtiyarlan aruma girmlı o. 
lieddin, Hüseyin, Turıut, Fethi, hırsunuz.. • 
ismet, Kadir, Orhan, Galip. Hay.• -----------~ ... --------------
dar. 1 ... Saç Bakımı -., 1 :1111••11111111•..,,..m•:-r:: 

Oyun Haydarpa~anın bir hücu. Güzelliğin en birinci \.- ~ N e c a t i p a k ş i 1 
miyle baıladı. Fakat daha ilk da- ı u iı doktoru ii 
kikalarda yapılan bu hücum Hay. l'ımu·ılıııı ına:ııfa heıJo:ı.ln '""' i 
riye mLla'.'aasında kınlc1ı. Hayri· !I d:ın ıı'.')11111 111311 ıAt karlıu hf'· :: 
ıeliler de derhal kar~:Iıklı hücuma tulJrını kalıul \C! trrl;n·ı tıl ... ı !! 
-;e;tiler. Fal:at bu Levrede Hay. • .\ılre~: ı.ı:ıııı l'ıını·I rul•)•l ını l~ 

Petrol. ~ ı' za rrr"nt' ··uıltll'\I lı.ı~ıııılıı 1 :. ;: 
'.arpa:alılar biri Fikret, diğ:ri de ~ j 1 .. ı .t::::r :,o, lı ıııuıı) cnclııınl' -=::r. U 
ı:nail vasıtasiyle iki ıol kazandı 

'.ar. ı 
ikinci devrede Hayriyeliler da. 

ha ıüzel ve daha bir oyun oyna- ~ 

Ke.p~klPrı v~ :ıac; dölı;ulml: 

tedavi eden ıeıiri mücerreb t 

ıllçtır 

dılar. Her iki takım da col yap. :!!!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.._ 
mak için çok çal ıtı iıe oyun ilk 
devredeki ıekilde değiımeden 

2 - O Hayıdarpaıanın calibiyeti ile 
nihayet buldu. 

H. N, E. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim· Talimhane Urfa apartman 

Telefon: 41553. Muayene: Pazard3n 
ba~ka her ınn 1' • 18 e kadar. 

, __________ , 
Co<'uk Hekimı 

UR. Alt:\U-:T Al\KO\'UNl.U 
fak'llm · Talimhane Palu No. 4 

Pazardan maada her ıran 
saat 15 den sonra. 



Mektepliler 
arasındaki 

maçlar 
Mektepliler arasındaki voleybol şampiyonası müsabakalarına diin de de. 

vam edilmiştir. Tafsilatı spor sv·famııda bulacağınız bu müsabakaların re
simlerini bu sayfada görüyorsunuz. 2, :;, 4, S, 7 ve 8 numaralı resimlerde lnö· 
nü • lslonbul lisesi maçından muhtclıf uıtıbalar ve iki tarafın biri1,ci takımla· 
rı, 1 numaralı resim.\" seyircilerden bir ktsım, 6 mmıarolı resimde Kandilli 
lisesi c>yunculan g(mi_ "1Zektedir. 9 ve 10 r.umaralı resimler ise erkek talebeler . 
OTflsındaki morlara dt~ tir ve 9 numarada Vefa • Pcıt( vıı:Jal, 10 numaıada 
Haydarpala • HaJ!iye \l;cleri tkımlrı görülmr.klcdır. 

h 


