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Italyanlar öğleye kadar altı 
şehri işgal . ettiler 

Arnavııtlı1kta vaziyeti gösterir harita ... ....____ _____________ ~~~~~~~~~~~~ 

Romanya Hariciye 
Nazırı bugün 

şehrimize geldi 
Hariciye Vekilimiz de bu sabah Ankaradan gelerek 

müttefik Devlet Nazı rına mülakı oldu 
M. Gafenko müzakerelerde 

bulunduktan sonra yann 
Bükreşe dönecek . 

Ilonıanya Hariciye Nazırı Gafen. kUimiz Şlikrü Snracoğlu bu sabah 
ko~ıı kal'§ılarnak Uzero hariciye ve- şehrimize gelmiştir. Şilkrü Sarncoğ-
.....___B u g u· · nku·· sayımız ıuyu bllmiı bulunan cksprC's saat 

8,40 da Haydarpa§aya gelmiş ve 
vekil istasyonda. vali ve belediye 

41~ 
Sayfadır 

reisi Liıtfi Kırdar, Romen başkon. 

solosu ve sair zevat tarafından kar

şılanrnı tır. 

Hariciye veklllmlz lstanlıul tara_ 
~ Devamt 6 ıntrdr. 

Roma gazetelerine yazdırılan iddia: 

Italya neden Arn a-
vutluğa saldırmış ? 

Kral Z.ogo, Kosvaya hücum ederek Yugoslavya ile lta lya nın 
arasını açacakmış ta ltalya şimdi buna mani oluyormuş 1 

Arnavutluk sefirinin beyanatı: 
"İtalyanların çok meziyetleri vardır ve büyü k bir millettir ler. Fakat ne hikmettir bilinmez 

Cenabıhak onları her türlü mertçe hislerden mahrum bırakmıştır. 
Bine karşı bir nisbe tinde ve ortada hiç bir tahrik yokken yapılan bu taarruz onlara ne ka

zandırabilir? Herhalde şeref değil ! ,, 

londra Sefirimiz lngiliz Hariciye Nazıriyle, 
görüştüler 

Paris 
Sefirimiz Fransız Başvekili ile 

ltalyanlamı altı Tıücımıdan soma işgal ettikleri Draçtan bir görüniiş .. 

Şehrimizdeki Arnavutlar 
Müstevli ile çarpışmak için 

Gönüllü olarak 
sevklerini istediler 

( l' azısı 5 incide) 

Roma, 8 ~A.A.) - Stefani ajan-, ğun payitahtına muvasalat etmiş 
sı, ltalran kıtaatının Arnavutlu· _... Devamı 6 uıc..ao 

ÇERÇEVE 

Arnavutluk 
Zavallı Ama\ utluk ! htc yutulu) orsun. Vakıii. minicik bir 

~eysin, kendini koruyamazsın, a rna ne de oba at kestane i 
gibi dikenli bir hÜ\ iyetln \1lr. Her hang1 bir gırtlaktan geçerken kanlı 
izler bırakabilirsin. Nuh Peygamber 7Amanında. öldürülmü~ babalarının 
hula ka.nıııı güden toruklar, mümkündür ki bu re.-.ad 'e hıyanet asrın. 
da hep birtlcn ölümü e~irliğe tercih et inler. 

Dikkat et! İstiklali uğrunda bütün bir milletin, be~lkteki tocui:;run. 
dan, yataktaki ihtiyarına kadar ölilme göğüs germe hareketi, artık ro· 
mantizına günlerine mah us bir edebiyat 1 1 telakki edili) or. Buna 
rağmen bu~ünkü ::Nefsizik A \'rupasıncla, bu edebi~ ata kıymet 'ere· 
<'Ck birkaç milletten biri de sen olabilirsin, }~n"t'Iİi ltanınclaki iptidai 
saffet, sonra asırlarra aldığın Türk terbiye i bunu emreder. Xetcldm 
ı.lara.cık salıillcrinln sürülerle harb gemisi tarafından lli.iğiilmeğe baş· 

!andığını duyun<'a, işte dedik, km n•t nispet ·izliğinl tc Hm olmaya se. 
bcb kabul etmiyen, örnek millct~lk! 

Aman yanılınıyalım ! Sen ele kt'ndlnl bırakanlardan olma! Kı-.ıırık 

5crrf türkfü,ünü, krallığına SÜ) Jet, )·etrr! Zengin bir Tek. 
ı.:ıs ı;ltu iği kadar harllıula pay m Yar. Kentlini maddede feda 
etml.,sin ne s;ıkar, manada !;On uz bir geni lik kazanarako;ın, 

Birkaç z.amanı.lır kuduz kunetl<-r önünde, en l•epaze bir lnkıyad 
moda! İnsan bu senaati gördükı:e 1 ter istemez zaafın suratına tüklir. 
nıek \ C kU\"'\eti sırtından ok5amak ihtiyacını duyuyor. Kuduz lmwet
Jerin foyasmı meyılana ~ıkarmak \"e zurı maclıeıesUrmek l~ln bk tn· 
re, fed:ı olma~, göze almal.1ır. Jb.,-arller ölüme can atma aydı U<ım:ı 
clı•\lilir rnJydl? Necip Fazıl T\1Sı1KVRT~l\ 
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Şeker şirketinden şikayetler 

Tüccarlar 
Yerli şeker alamadıkları için değil 

Bozuk şeker verilmek istendiği 
için şikAyet ediyorlar 

Geçen sene dört fabrikamızın istihsalleri 
yekununu birkaç sene evvel yalnız 
Alpullu fabrikası temin etmekte idi. 

Bunun hikmeti nedir 7 

Bir bakkal dültkt1nında kesme vt toz ~eker.~ 

Topkapı 
sarayında 

Dahilf elektrik tesisatı 
yaptırılacak 

Müzeler umum müdtirlilğü Os_ 
aıanh tarihinin en şayanı dikkat e
seri olan ve bütün bir saltanat lda· 
resinin sırlarını saklıyan Topka
pı sarayının bugünkü neslin gözle. 
ri önüne tamamen açılması için sar 
fettiği gayret ile mUzenin yeni ye. 
ni kısımlan açrlabilecek hale geti-

Şe1ter tüccarları ile Şeker Şirke- bozuk bir markası olan bu 9eker- rilmektedir. Bilhassa Topkapı sara-
ti aruındaki ihtilaflar gün geç- lcri evvelden tanrmadıklarını, bil- ymm en dikkate değer kısmını teş-
tikçe artmakta devam ediyor. meden ithal ettiklerini kabul ldahi kil eden harem bu meyandadır. 

Bityük ve hakiki bir memleket etsek 2 inci, 3 üncü, 4 üncü parti Müzeler idaresi Topkapı müzesL. 
meselesi olan bu hadise karşısın· mübayaalarmda ayni hatayı işle. nin blltUn kısımlarmın elektriklen _ 
da, gazetemiz de her zamanki gibi mek ne dereceye kadar şayanı tec- dirilmealne karar vermiş ve olduk
ilk hassasiyeti göstermiş ve yur. vizdir?. ça büyük olan bu işin başarılması 
dun, halkın menfaatlerini göz ö- Bütün bunlara ilavete bu malla· için lazımgelen tahsisat alınml§, 
nilne alarak neşriyata başlanu~tı. rrn stok ve aktarına suretiyle alm projeler hazırlanmıştır. 
Gerek yerli, gerekse Avrupa şeke- dığmı ve getiriLdiğini işitmekte- Yalnız tesisat yapılırken müzeler 
rini tek elden sattığına göre, ismi yiz. minıarı nezaret edecek, ışık tertl -
ıirket, fakat hakikatte bir nevi in· Şirketin hatası yüzünden ithal batı l!arayaı güzelliği bozulmadan 
hi.Jar olaıı Şeker Şirketi, büyük, edilen bozuk kesme şekerlerin ce- ve hiçbir noktuı tahribata uğra -
küçük bütün tücearlann yükselen zasmı, asli suçu olmıyan, müsteh_ madan bilhassa ziyaretçilerin göz 
şikayetlerine nedense doğrudan lik çekmektedir. Mütavasaıt tile- %evkini bozmıyacak ıekilde yapıla_ 
doğruya ve miiracaat olmaldan ce- car öylece abyo.ı>ı "e aldığı &ibi caktır. Bunun için Avrupada bu ne 
vap vermemektcoir. de satıyor. Müstehlik ise tam küp v! eskf eserler dahllf elektrik tesi. 

Fakat buna mukabil geçen gUn teker paraıı ödct:liği halde bak- satr yapılırken tatbik edilen usul de 
bir sabah gazetesinde Şeker Şir· kaldan ylizde 25, yüzde 35 dere. gözönUnde tutulmuştur. Bu suret
ketinden alınan maH\matla yazıl- cesin.de tozlu küp şekeri alıyor. le Topkapı sarayı mtizesinin bazı 
dığı bissolunan bir yazı çıktı. Bu 3 - Tüccar yerli şeker alama- milli bayramlarda geceleri de ziya· 
yazının hillisası JC>yle.dir. dığı için şikayet etmiyor. Sadece, retçilere açılması kabil olabilecck-

"Yerli teker fabrikalnruruzın iı- bozuk şeker verilmek İitendiği tir. 

tihsalab memleket ibtiyacJN l.aır- için müştekidir. Nitekim bugün =====================. 
ıılayamıyor. lktııadi anla~lu piyasada jyi neviden tozsuz küp 
imkaolan dahilinde ,ıretirilen ecne· ~ekerleri vagonda 100 - ı 50 lira 
bi tekerler~ rı.akliye istifadesi ıdo. fazlasiyle satılmaktal:iır. 
layısiyle sahil piyasalarına ane· 4 - Alpullu ve Eskigehir !eker 
dilmektedir. fabrikalarmm bu seneki ütihsal. 

fatedikleri kadar ye iatedikleıi leri ancak kendi muhitlerini tat
zaman yerli teker alamıyan tüccar min edebilecek bir hadde olmasına 
bu vaziyet karşısında rr.emnuni- rağmen bu mıntakalarda11 İstan

yetsizlik gösteriyor. Geçeo seneki bula hc:r gün 5 • 10 vagon şeker 

menfaatlerini korumağı kendine 
en büyük vazife bilen HABER, 
h3..disedeki bitaraflığını göstermek 
için tüccarların fi'kirlerini ve iste. 
diklerini yazdığı gibi Şeker Şirke
tinin de cevabını sütunlarına meın 
nuniyetJe geçirecektir. 

Ancak iki tarafın iddialarını ve 
bilhassa halkla küçük esnafın fL 

istihsalat ancak 43.000 tondur.,, getirilme'kte.dir. Bu da İstanbul ve kirlerini ide dinledikten sonradır 
Bu yazıyı okuduktan sonra, sevahil ihtiyacmı karşılamak İ!jin 

§ehrimizdeld mulıtelü teker tile- yapılıyor. 

carlarının bazılarile temas ettik. Bu gayet basit görünen h1disc 
Onların bu mütalea ka11ısmda ka-1 Şeker Şirketine asgari 250 bin lL 
naat •e noktai nazarlarını şöyle- ralık fu.ıull bir masrafa malola· 
ce tesbit ettik: caktır. Vaziyeti anlatalım: Gerek 

ı - Geçen ~ene ıdört fabrikamı. Alpullu, gerekse EskiJehir Şeker 

:ıın iıtihsalatınm aadece 43.000 fabrikalarnun 938 ıencıi mahıullc
ton oluşu başlıca bir mevzudur. ri kendi muhitlerinin ihtiyacından 
Halbuki iy-i bir faaliyet neticesi fazla olmadığı halde bugün oralar
bir kaç sene evvel yalnız Alpulhı dan İstanbula sevk'.olunan ~ekerle. 
ıeker fabrikası bu miktar istihsal ri yarın oraların stokunu tamamla
yapmıştı, Son senelerde ise 4 fab- mak için İltanbuldan bu mahalle· 
kanın istih9al ye~t'.lnu ancak buna re şeker sevketmek zarureti kar· 
tekabill edebilmekteldir. Bu büyük şısında kalınacaktır. 

istihsal noksanlığı denildiği gibi Bu takdirde tahmini bir hesapla 
bil!tefrik her mıntakada pancar Alpullu ve Eskişehirden lstanbu
mahsulllnUn yanmasından mı ileri la bin vagon şeker getirilirse ayni 
gelml§tir? Ba!ka sebep] er de yok miktarda şeker götürülecektir ki, 
mudur?. Bu cihet başlı başına tet· bir vagon şekerin navlonu 120 li. 
kike değer. rayı ıninecaviz olduğuna göre bin 

2 - İktısadi anla§malar imkfin- vagon ıekerin miltekabilen gidip 
ları kli!Csi, ithal ettikleri bozuk şe. gelme navlonu 250.000 lirayı a!
kerler için bir mazeret veya 'kal· maktadır. 

kan olarak kullanılmak istenmiş- Şeker Şirketinin kasasından çı

tir. tktısar:il anlaşmalar Çek şeke- kacak olan bu fuzuli masraf, sırf 

ri getirmeği zaruri kılabilir. Fakat 1stanbulda şeker i~leriyle alllka· 
Çekoslovakyanın ötedenberi en dar zevatın İstanbul ihtiyacını ev. 
fena cinsi olarak tanınmış olan ve velden nazarı dikkate alıp te13arik
diğer markalara nazaran eskiden li bulunmakta gö!terdikleri ihma· 
bir farkı fiyatla alınan bu markayı En neticesidir. Bu gibi ihmaller, 
israrla celbetfnekte de bir zaruret idaresizlikler Şeker Şirketine çok 
olabilir mi?. zararlara malolmaktadır.,, 

Bu marka !ekerin bozuk oldu. Yukarıki satırlara Şeker Şirke. 

ğunu §lrketin bilmesi lbımdr. Bil· tinin ne diyebileceğini bilmiyoruz. 
memeleri asli bir mazeret teşkil TUccarların bu iddiaları karşısın
edemer. Şeker ıanayiinde fevkala- da şirket her halde daha fazla ef· 
de mUterakki otan ve pek iyi ve karı umumiyeyi ~iddetle alakadar 
birinci nevi şekeri c!e bulunan sa. eclen bu işde bir cevab verecektir. 

ki bu ehemmiyetli mevzudaki ken
di fikirlerimizi yazacağız. 

lktisa t Vek4Jeti neşriyatı
mızı nazarı dikkate aldı 
Ankara, 8 (Hususi) - İstan

buldaki toptancı §eker tüccarları. 
nın geçen sayılarmuzda mevzuu 
bahsettiğimiz şikiyetleri ile 1ktı

sat Vekaletinin ilgilendiğini öğre· 
niyoruz. Aldığıilllz mütemmim 
malUmata g ö r e şikayetin asıl 
menbaını bir yüzden övUneceği

miz bir ıebep teşkil etmektedir. 
O da kendi ıeker fabrikalarımızın 
çıkardığı !ekerin piyasada her ci
hetten yabancı memleket §ekerle· 
rinden üstün tutulmasıdır. Yerli 
ve ecnebi §ekerin toptan fiyatı 

biribirinin tamamiyle aymdır. Ya. 
ni Şeker Şirketi 'kesmeyi 28, kıris
talı 25 kuruıtan vermektedir. A
nadoluya satılan §ekerden zan ve 
bahsedildiği gibi fazla olmak şöy. 
le dursun, asla bir kar mevzuu 
bahsolamaz. 
Şu kadar var ki memleketin ih

tiyacını kendi fabrikalarımızın çı
kardığı şeker büsbütlin karplaya. 
:nadığı, dış~mdan lda ıeker ithal 

Oniversitede fakir talebeye 
« burs» işi mümkün olamadı 

• 

Emniyet 
Sandığının yenı 

• • 
nızamnamesı 

Kendilerine müracaat edilen 
ancak bir kaçı 

Sandık neler mukabilinde 
borç verecek ? 

zenginlerimizden 
yardım vaadinde bulundu 

İstanbul Emniyet sandığı nizam· 
namesi bugünden itibaren meriyete 
girmiştir. Yeni nizamnameye göre, 
sandık, kuruluş maksatlarına ait 
faaliyetini idameye ve inkişafa ya
ramak üzere Ziraat bankası idare 

Üniversite rektörü tarafından 
dün üniversite tal~eıine bir çay 
ziyafeti verilmi§tir. 

Bu ziyafet esnasında da, rek
tör talebelerle hasbihalde 

0
bulun

muş ve talebelerin temennilerini 
alaka ile dinlemiıtir. Bu arada, 
halleri, vakitleri yerinde olmıyan 
hukuk talebelerinin yurt mesele
ri de mevzuu bahscidilmiştir. 

Bu talebelerin bütün gayretlere 
rağmen hala bir yurda kavuştu • 
rulamamalannın sebepleri göz
den geçirilmiştir. Konuşmalardan 
anlaş lmıştır ki, üniversitenin, sırf 
bu talebeleri bir yurda kavuştur
mak makaadiyle 250 ka.dar zengi· 
nimize yapbğı müracaatlar ve ta· 

edilmekte olduğu i!jin asıl şikayet 
te bu ithal olan miktardan ileri 
geliyor. 

Yukarıda ıöyle.diğimiz gibi tüc
car yerli şekeri daha iyi, daha ko
lay, daha karlı olarak sürebiliyor 
ve israr ile Alpullu şekeri almak 
i&tiyor. Halbuki ııirket, pek tabii 
olarak, yerli fabrikaların istihsa. 
!atını kendi mıntakalarmın mahal
li ihtiyaçlarına tahsis etmekte, nak 
liye ucuzluğu ve ticaret merkezi 
olmak ıdolayısiyle de memlekete 
giren ecnebi şekerinin çoğunu bit. 
tabi İstanbul gümrüğünden sok
maktadır .• 

Bu yüzden de İstanbul daha faz
la ecnebi şek:ri istihlak etmek va. 
ziyetiyle karşılaşmaktadır. 

Görülüyor ki Şeker Şirketi yal
nız şeker ihtiyacım karşılamakla 

değil, birde yerlisi ve ecnebtsi ba
kımından, bir müvazene takip ve 
tesisine mecbur oluyor. Her za
man tüccarm istediğini yapamı

yor. Geçimsizlik denen ıey de bun 
dan doğuyor . ., 

Bu halde Jikayeti kökünden EÖ 

k:i·p atmak için bir tek çare kalı
yor: Dışarı.dan getirilen şekerin 

de kendi, istihsalltımız ayarında 

iyi ve ayni olmasını temln etmek .. 
Bunun da bel'ki fiyat haddine ria
yet zaruretiyle imkfinı yoktur, 
belki de bizim şekerl'erimizin de, 
tütUnlerimiz gibi bir hususiyeti 
varllır ve bunun çaresi fabrikaları 
tam randımanla işletmek, yahut ta 
yeni fabrikalarımızın işlemesini 

beklemektir • 
!ktısat Vekaletinin yaptığı tet

kikler elbette en doğruyu ve en 
mümkünü ortaya koyacaktır. 

Tonton amca 
nan nezaketi 

lepler, müsbet bir netice verme
miştir. ~ 

tJniversitenin talebine 250 meclisi kararile Istanbulun muhte· 
zenginimizden ancak on, on beş lif semtlerinde ve memleketin di~er 
kişi mahdut bir yardımla muka- şehir ve kasabalarında şubeler ve 
belede bulunmuıtur. Rektör, ta- ajanslar açabilecektir. 

!ebelere, bu ihtiyacın, münasip bir Sandığın halka ikrazları, halkın 
ıekilde mutlaka halleldileceğini darda kaldıkları zamanlarda ihti

vaad etmiştir. Bu vaat bütün tale. yaçlanrir gidermek maksadını kol· 
beler tarafından bUyi.ik bir sevinç Iryacaktır. Bu ikrazlara karşılık te~ 
le karşılanmıştır. kil edebilecek mallar şunlardır: 

Konuşmalara mevzu olan mü- ı _Türk borsalarında kote edil
him dileklerden• birisi de, im ti - miş hisse senedi ve her nevi tahvil-
hanlara mütealliktir: !erle, bunların kuponları. 

Talebeler, şifahi imtihanlar ara- , 2 - Türk ve ecnebi altın ve gü· 
sırnJa f'lsıJa , bu}l\P.ffilP..maaından mü!} paralar ve plAtin, altın veya 
mutazarrır olduklarını söylemiş- gümüş külçeleri. 
terdir. 3 _Platin, altın ve gümüşten 

Rektör bu mitihanlara birer her türlü eşya. 
gün fasıla verileceğini vaad et_ 4 - lnci, işlenmiş ve işlenmemiş 
miştir. elmas, pırlanta ve sair kıymetli taş· 

Gene talebelerin ricaları üzerL !ar. 
ne rektör, eleme imtihanlarının 5 _ Satılması kabil, sandı~m de

neticelerini de büyük imtihandan po ve muhafaza teşkilAtına göre a· 
asgari dört gün evvel bildireceği· lınıp saklanması mümkün olan ha
ni söylemiştir. lı, kitim, örtü, biblo ve harcıfilem o

Esnaf cemiyetleri 
reisleri 

Seçimleri tamamlanmış olan es 
naf cemiyetlerinin yeni reisleri dün 
esnaf cemiyetleri merkezinde Tica~ 
ret odası esnaf şubesi müdürü Ka· 
zım Yorulmazın riyaseti altında bir 
toplantı yapmışlardır. 

Toplantıda, e;)naf cemiyetlerinin 
halk sandığından temin edecekleri 
kredi işi müzakere olunmuştur. Es-

naf cemiyetleri reisleri halk sandı· 
ğmdan layıki veçhile istifade edile
mediğini, bunun bazı formaliteler
den ileri geldiğini söylemişlerdir. 

Bundan sonra esnaf hastanesi in
şaatı meselesi üzerinde görüşülmü5 
ve hükfünetten bütün cemiyetlerin 

topluca 50 bin liraya kad3: tc~ 
edebilmeleri için müsaade ıstenılrne 
sine karar verilmiştir. 

lstanbul - Ankara 
hattı 

telefon 

Ankara, 7 (Hususi) - İstanbul -
Ankara arasında üçüncü telefon 
hattının yapılmasına devam olun • 
maktadır Bu iş ya.kında ikmal edL 
lecektir. 

0

Posta telgraf idaresi bun 
dan sonra İstanbul, Ankara ve 1z
mirde olduğu gibi diğer villl.yetleri
mizde de otomatik telefon tesisatı 

yapmak için tetkiklere başlanıı~tır. 

lup kolaylıkla elden çıkarılabilecek 

sair ev eşyasile, kitap, fotoğraf ma
kinesi, saat gibi zata mahsus sair 
eşya. 

6 - Her nevi güzel sanat eserleri. 
7 - Paraya çevrilmesi kabil her 

nevi sair menkul mal ve kıymetler. 
Her nevi muamelede bir şahsa 

verilecek paranın en yüksek haddile 
sekil ve tarzları ve bu ikrazlann ye· 
~ilenmesi veya vadelerin uzatılması 
şartlan, dahili talimatn~elerd~ 
tayin olunacaktır. Sandığın ıdaresı. 
bir müdürle muavinleri, muhasebe 
müdürü ve hukuk müşavirinden 
mürekkep bir idare heyetine mev· 
dudur. 

Şiklyetler, temenniler 

Nüfus dairelerinde 
muameleler 

Harbiyede Kayahatun sokağm

da 45 numarada oturan karileri· 
mizden Hayreddin gönderdiği bir 
mektupta diyor ki: 

"Geçen senenin teşrinievvel ayın
da ailemin nüfusunda bir isim tas
hihi yapmak üzere Şişli nahiresi nü 
{us memurluğuna müracaat etm.ic: 
tim. Bu ufacık i~ için o kadar çok 
müşkülat çıkarıldı ki aradan altı 
ay kadar bir zaman geçtikten sonra 
ancak birkaç gün evvel muamelcmi· 
zi tamamlıyabildik. 

!\1uamelemi takip ederken benim 
gibi müracaat eden diğer vatandaş
ların da ayni güçlüklere maruz kal· 
dıklarım gördüm. Yüksek makamla 
rın nüfus işlerinde halka kolaylık 
gösterilmesi hakkındaki bir çok ta
mimlerini bildiğim için vaziy<'ti altı
kadarlarm dikkat nazarlarına arzc-

__ .___ diyorum. __ _ 
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Destan 
I< l.:VVE1'Ll.:\lN zayıfa sahlır

fın kıı ınası ne kadar çirkinse zayı-
f r~ı kol ~ k asına k maı.a, nnınııı son d:ıın-
kıırıır adar lstikltılinl korumatıa 

'errn · san Oif esı de o knd:ır SÜ7.el, in-
lerden ll~nun söğsünü kabartan şey-

( ır G .. 1-ftna k • un umüz hakkın tek ba-
Uğr1, u, 'eli sarsalıilmesini, tecavüze 
I> J nn zav r . 

'''Ut gj .J 
1 ın - Calut'a karşı çıkan 

ıınıa b bı • muz:ıUer olmasını Ister 
da um~ hayalin bir hnkiknt olması 
Za) ıfı il edilemez. Kuy' ellinin seııc 
hunu 1~3bucak çı.mcsindcn, sonra da 
lıı: ur nıu, afC:ıkil et sayarnk o gn-

llJzı il 1 • • 
• tıııı\ın 

1 
e ıır zafer teranesi tuttur-

O an korkulur. 

oıııu:af~r teranesi bir şey değil! Ona 
oııu11 s1ılkınek de kabildir. Fakat 
<I g1 e a .tınua, onun hır türlü örtcmc
clı..1c11 nınıc~ \'ar. Onları dinlememek 
laklar g lıııı.ror. Başımızı çe\'irıp ku
kcrıı..1· 11•11 •ı1 tıkasak bile o enınlcri 
ı: 1 ıı;u · ~Uli:ır ııızde dul U.} oruz. İnsan o-
:'tor ,1

• hızım gibi insanlıır öld!lrülü-
' ~er · • huııı sız l urdsuz hırııkılı.} or veya 

Cs:ırcı "· tlan da daha acı olarak -
ıııc~c c 111:ıhkum edilıyor, esareti sc,·· 
lunun alıştırılıyor. KuYvet, insnn oğ
ne k l alnız hayatına de~il, tııbiııti-

ıısdcu· 
ı11:ı<1ı..1ı ı: onu, yalnız menf:ııılini, 
lıurrı:ıtci~ıtıya~·la~ını. d~ş~n.lip. r~rdin 
zeı enıJ lı, ınıllct111 ıstıkluh gıhı gu
ınahıiıkışcıerdeıı bıh:ıber aşa~ı bir 
Rozlcrı Cltııek isti.}or. Yıllardanberi 
zaras ınıı: korku ile bir Yahşet ınan
liu ına dıkııı: "İnsan bu mudur? 
llcr ı:a a ırlık hırakltllcrlnl lnk r l! 

ı ek, bunca asırdır gelmiş hakim 
tak·ıı.ın irşatlarını unutarak km ,·eti 
t1ı ılısc kalkan ınahllik mudur?,, ılıyo 
ıleı: \·c her de,·let çöktükçe içimizde 
'1ıı~:ırır1tık ümidinin birnz daha malı 

lı U~unu dul uyoruz. 

ta.\: r. ,fılosof insanlı(Jın yeni bir Or
\'ır~~ a Girdiğini haber nrmişti. 
lcr 1 sene kadar oldu. llüdısc 
<le unun tahminlerini çok ı;crı· 
ferııı bıraktı. Orta Çağ belki 
llı.aıı lıürrl.} eli tanımazdı ama 
'ıcı..1 lletcn üstün kun·etlerc inanır, 
tcrııaııJann onl:ıra !Jağlanmasını ıs
la! 1· Uız şınıdi öyle bir çağa değıl, 
le ~ıı: nıaddeye, yalnız maddi km' e
<.:aıı~l>ıl:ııı bir devre giriyoruz. Orta· 
§ııııdlla. bir insanlık bırlıi;i vardı; hi:ı: 
kını 1 insanın insandan anlamadığı, 
lııe sc kiınseııin derdine ortak olnııık 
ı.;;ıg'11Cdığı Lir deHe siri.ruruz. Orı:ı
OcJı 111 chcualicr'liği Yardı; şimdi ise 
tııb eııaucr·lik yok: hır mıllelin ıstı· 
dıı·'"ll:ın, perişan olduğundan bahse
d:ı •rıccn: "Ne y:ıpalım llizim urnlar
lor ltıcnta:ıtinılz yok!,, di.} enler olu
lor \e bu~Je sö)leını)cnlcrc güluıııi
&ız ' hakaret ediliyor. Orla-Çağ lıal a· 
~ıııllt!ğildi; bizim deninıiz ise hııya-

ığı ile ıftihar edil or. 
ll 

Cc)( u ile zaınana kadar de\ anı ede-
tııı ~ bıJrniyoruz. ~uıılıesiz Yicdanla-
0 ıJ 18Yan edeceği güne kad:ır. Fakat 
l a ııck l akında olııcağ:ı lıe117.emi
ıı~r; l:Ünkü 'icdanları is) an edenler 
k Uleınntliycn azalıyor Ye im;:ınlığı 
U\·vcı ·ı. · ı · .ı lı c luadet, o en Jptıdn , uuet:ı 

, a)' anı olan ibadet ihtiyacı sarı
• Or Z 
1 • •il.}ıhn çektiklerine suzler .rnşar 
ııılor . tl. • sadece: "O da J,u\'\·etlensın 

, ~ kendini müdafaa etsin!,, rlenıli· 
Jor H 
1 • nkkın, sadece hak olduğu l\'in 
ı:~:·uıırııası lazım gcldıği fikri gulunç 

uııul or. 

k 
Hu de\ir uzun .suı ebilir. J<"akat ne 

:ıuar .• . •. · .. 
ue\·aın eder5c ctsın, uır gun 

"~halete ermesi mukadderdir: lıısaıı 
0Hlıı nınddeden maddi Jmn·etıen fis
tun lıir iıleıne i

0

nnnıııaksızın yaşı.r:ı· 
ıııaz, Hak mefhumu ne kadar inkar 
~dılırse edilsin, esatirin l unııı d•ı 
uı~crlnllen tekrar doğu,·creıı kuşu 

rı~ı Sene SÖklerde l iıksclir ,.e ins:ın· 
~ 

1
• l umrukJarı ile etrafı ezenleri de-

1 ' kanları ile istikliıl destanları yaz
ıııış olanları lılirıuellc lı:ıtırl:ır. 

Nurullah ATAÇ 

y 
urdun muhtaç çocuklarını me-

ut gorrnek hususundaki asilane, in
aıu duşünceleriniz Çocuk Esirgeme 
ı.urumuna .. ld y• • b' ı· /I a verecebrınız ır ıra 1 ~ tahakkuk edebilir. (Ç.E.K) 
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Yok ;;ul talebeye yardım 
etmiyen 250 zengin 

U 
.. :\!YımSi1'1'~ Jtcktiirü Cemil ı:ilscl, siimestr tatilinde bir 

.". ln·:·:- :,~p'1ati yapan 35 ki .ilik hlr talebe g'ruııuna tny 

7.iynfcti , erdi. Koı:ıu1'ul:ın meselelerden birinin sonundu, Onln~r
sitcnl:ı, hal \'C rnl•ti olmıynn talebeye y:ırdım da\'ctlnc 250 ka-

• dar zen~inimiı.ln mi.ispet c<'\ ab n•rmcılllderi n.nln~ıhlı • 

Çocuğunöncesıhhatiliizımdır 
bunu temin etmeden tahs.ilin 

ne kıymeti vardır? 
Maarif Vekaletinin bu çok mühim mesele lizerinde 

eheınmiyetle durarak lazımgelen tedbir:·ari 
biran evvel alması icap eder 

. . . . . 
i 
i 

Ilöylc bir netice keskc anlaşılmaz olaydı. Kc ke Ünh'ersite 
bu ;?30 zengine miirncnnt edip de milleti ynr:ılıyan, ~cnd ıcn~l
nindcn bedbin eden böyle bir ncticc~·c ı;ebeb olmasaydı Nihayet 
ancak alın teri diiJ,ülcrck t.oıılannu~ ımrn denen maddeden, yur
dunun ynrın•nı omuzlarına ~ üklrnccek '.l'ürl• g<'nc;lerlne \'C yaYru

Jarına bir n\'U<; 'ermekten çel.inen insanlar, yani nlııı terlerinin , 

blrlmç d:ımlasmı mcrnlck"t için feda <>fmeğe rnzı olmıynn bu 
zcn~inlcr ~ömrndiler mi ki, zcn~in olılııldnrı bu hür cumhuriyet 

\'nSntındnki \'nrı.,tar, muzafferi:retler, kahrnmanlıldnr \C netice
ler nim teri ılci:il, 'l'iirk lmnı diilüilcrrk lmznnıldı, fakat Atatürk 

\'C Türk bü~ ülderl fara;ınclnn teredılilıhiiz bir mul<abele bekit'. 
nllmeksizin, 7.f'nginlcrln yardım etme!• bteıncdiklcri gençliğe e

manet olumlu. 
Onun üç brş tcnrkelil• \'c~·n ııortföyliik, çm allık en etini, 

icab:ntl:ı. kanı~ in, \fi her zaman ilmi, lrfruıı, müktcsebntilo Rzlz 
cumhuriyetin .koruyucu \'C mtidafii olrnnk 'nzife , .c vcdbesile yi

ne Türk genci ıyanct cdceektir. 
O zeıı~nln ye'!nmnk lsteıliğl \'-e para knaındı~., bu aziz ülke, 

bütUn benliği, ':ırı 'e yoğıı) la gence bırakılnu~, t'm:ınet l'ılilıni~. 
l.:cn herh:ın.ı;-i bir bar 'eya baloz kaııısıııcla ı;en etinin gururunu 

:;östcrmck için p:ır:ı harcamnl:tan çcl•innıiycn zt'ngiııin, bir ml'ın· 
lcl•et ,ı:ı., n-ı elemek ol:ın hiiyle ~'nrclım lr;lnıle ırt çe' irmc...,ı, bun. 

dan önce bu ~ütundn temas ett:~imi7. lıir lüzuma bizi SC\keıll~or 

Ye fakat bu ~"rcr <'limizdl:' 2.30 zcn:.;lntlcn alınmış menfi bir ne

tice ~lbl müen ı>de ile. 
Türk!) ede illmıektebılen tiı iinh·ersitcyc kadar muhtaç ço

cuklar, gcnçl<'r \ardır. Bunların y<'fr;-tirilnwsi, Tiirk ccmt~·etlne 

böyle bir zenginden, 250 zcn~nılcn cfoh:ı el:ı:cm bir hcıleftir. 
De' Jet, sen et ~·oJl:ıı ııım Ülerinılcl•i mültC'lil·fi~·ctlf'rl tahkL 

fe çnlı5ırlıcn, tk:ırct "ahn<:ınnı inlJ~arına u~r:ışırlien \ 'O bu mu
man içinde lıuluıı:ınlnra "enet, refah temini gibi gayeleri tabak.. 
kuk cttlrirlten, hıın!nra maz.h:ır olanların memleket \e yurd dn
\ahırı karşı~ında hiç olmazsa blrn:l fNl:ıl•arlık Jıl,.si du) ması gibi 
bir tt'7.:ıhürlerlnl beJ;;lenıcnılz lı:ıltkınıızdır. 

niz dcmi5tili: ki, hangi Tiiriı \'İ<'dnnı, kendi crmlyetlnin öz 

un uru ya\Tusunun yoksulluk l;:ln<1e pcri~nn okuruıı yetl~mc için. 
ç:ı.balndığına rıza gösterir \e hangi Türk biiyle bir n~übnrek he

def uğruncla bir tek eJ.1ncğinin hlc olmazsa bir dilimini bu y:w. 

rulann lhtiyaı:ların:ı tah.,is etme·ı? 

'Ilu 'nettcbfl biz yanlı' çalınmış lrnpılnr ol:ırak tetaı,kl eclip 
hlltUn Tllrk zengin 'c sen et ndamlarına ts• rnll ~dememdd11 nıil

tc clliylz. Yoksa lıirn.z iinccki 1ılı'1iumlerlnllwe mahcub olunluJ,. 
Yalnız bir hakikat te1.nhür etmiş oluyor: 

Türk ya\Tusuna bütiin cenılyctııı mü5terck \ 'azlfesl vardır. 

Türkiye yarın onlardır. Gönül i tiyor ki, zengin 'c muktctlir ola.. 
rım ayai'.,'1n:ı "iclip istcnılyclim, Q ~elip \ersin, 

J)c.ml tik YC diyonı:l ki, .sincmalardnn, ti_rafrolardnn, 7.Cn~ln

dcn, emliı.l.tcn 'e nereden miimkünsc, bir yiik ohnamul< ~artllc, 
Türk yol;;sul ya\·nıtnrma muanııet Ye maddeten yardım Ynzife i

ni knnunla5tınıınk 'e bu suretle hir hukuk vcdbC'si ilıd:ıcı f'ıllp 

bu ~bl parıı.dan baı;lıa iman t:ı~nnıynnları da mecbur etmek \'O 

yani wrgl ilıılas C'tmek Irızrmdır. 

l\nrısınn bnkmıyana knnun nnfnka t:ıyin eder, ço<'u/;uııa 

bakmıynna kanun n:ıfalın biter. 

Ilu 250 zenginin \erıliğl nr.ticC', ı;ocuı:'lma bakmnmaı.t:ın, af. 

lesine bakmanıaı.tan dalıa mühimdir. ;\lcmlf'kctinr., yarınına, 

cumhuriyetine bakmamak gibi bir l-<'zahlirılür lıu. 

\'<'rgi ihcluc;ı lazımdır. Tiirl< ,·ol\o;ııl ''a\-rulnrına yardım, 

yecllclen yetmiştı kad:ır her Türl,iin, hu \'atan iizerinde ye~ ip içen, 
tı·neffiis cılen, Jmzanıo. Is \':ınan her l:!rtlin f'n lıü~ iik ye ('n asil 
rnzlfcsldir. 

M. Dal. 

Bu ders yılı, lise, orta \'e ilkmek- ı rülüyor ki biz \'elilerden bazıla:-·nıız ı Bu telkin ile mümkilndür. Aynca 
teplerin bilhassa kız kısımlarında çocuk!anmızm bu vaziyetleri kar- mektep idarelerinin hemen hepsin
talebenin öğle yemeğine çıkarılma- şısında müşkül meevkideyiz. Mek· de sıcak su, havagazi vesaire gibi 
dığı görüldü. 1 teplerin büfelerinde çocuklarımıza yemek hazırlama ve çocukların te-
Bazı mektep idareleri, velilerin bizim ihtimam ve itinamız nisbe- mizlenmelerini koruma gibi terti

ısrarına \'e hatta doktor raporları· tinde bir şeyler hazırlanacağını da batın neye mal olursa olsun tesis 
na rağmen bu müsaadeyi vermiye· ':abul etmiyorum. edilmesi bir zarurettir. Çocuk icap 
rek, fayda görülen bu disiplini boz· ~fc~..teplerin hiç olmaz~a gelecek ederse omletini, pirzolasını pekala 
mak istemediler. Yalnız bunun tev- ı eneden itibaren bu ,·aziyeti önliye· mektepte yaptırabilmelidir. 
!it ettiği neticeler üzerinde gerek bilmek için tedbirler alması lazım· Her mektep bu işe eli yatık bir 
velilerin ve gere!\se alakadarların geldiğine ve bu yüzden bazı ailele· adamını veya bir iki müstahdemini
noktai nazarlarını karşılaştırarak rin e\•latlanm tahsilden çekip al- ni memur etmelidir. 
daha pratik olabilecek bir şekil bul- mağa mecbur olduklarına göre her- Yemek meselesine çok ehemmiyet 
muk mümkün olabilecektir. halde ihmal olunmaırum icap etti- \ermek lazımdır. Çocuk bir taraf-

Evvela bu işin doğurduğu mah- ğine nazarı dikkatinizi celbederim... tan tahsil ile yorulurken diğer ta-
zurlan, bir talebe babasından dinli· ,\lakadarlaıdan bir zat ile gö- raftan gıdasından mahrum edilme-
yelim, diyor ki: riiştük. Umumiyetle bu disiplinin melidir. Mektep büfelerinde en iyi 
"Kızım büyük bir ameliyat geçir- faydalarım tebarüz ettirdikten son- malzeme kullanılmalı \e her şey 

di. Fakat maalesef bu hadise onun ra diyor ki: çok ucuz, mektep talebesinin sıası
tahsile ba~lamasından bir müddet "~lekteı,lerin birer büfesi \'ardır. na göre olmalıdır. Mekteplerde, mi
öncc oldu 'e biz çocuğun tahsilden ı\z çok fakat herhalde en iyi malze- de için muzır olan tuzlu fıstık, kal· 
3eri durmamasını tcminen onu mek mc ile yeme~ yapmaktadır. Şunu, mış simit Yesaire gibi şeyler satıl· 
tebe gönderdik • bunu sat.r.akladır. Talebe buradan mamalı ve mektep idaresi çocukla-

Ancak çocuğun ö~le yemeklerin istifade edebilir. E,·den gelecek ye- nn yemek ve içmelerini bir ders gi
de çıkmasına, hatta mektebe pek ci- mekleri mekv•r idareleri menetmez. bi ehemmiyetle takip ctnrli, icap 
var olduğumuz halde, müsaade o· Çocuklar da getirip hademelerin ne- ederse ycmiyen veya yedirilemiyen 
lunmadı. Buna itiraz etmeği aldım· zaretine bırakabilirler. çocukların ebcveynlerile münasebe· 
dan bile geçirmiyorum. Çocukların Filhakika gündüzlük mekteple- te geçerek ihtiyaçlarının şekillerini 
sabah gidip hangi saatte tatil edili- ı rin bazılarında çocukların yiyip iç- tesbit edip bunu önlemelidir. Çocu· 
yorlarsa o saatte çıkmalarına ben melerine karşı tam konforlu ha- ğun evvela. lfızım olan sıhhatidir. 
bir baba sıfatile lüzum görüyorum. zırlıklar yoktur. Bunların yapılma- Bunu korumadıktan sonra tahsilin 

Ç,Ocuklarımızı mektebe gbnderdik- sı icap eder • kıymeti kalmaz. Mektep idareleri 
ten sonra onların ancak dönüş za- Yani bit: talebe evinde ne derece- mizin bu işleri başarması için Ma
manlannı hesap etmeliriz. Yok a ye kadar ihtimam \'C itina :;örüyor- arif \'ekaletinin gelecek tedris yılı 
günde üç dört defa çocuğun mek· sa mektebinde de onu görrne1idir. başlamadan önce \'aziycti inceleyip 
tepten çıkacağını hesap ederek o· Bu ayni zamanda talebenin mekte· pil~nlac;tırması memleket için ha
nun mektep dı~mdaki \'aziyet \'e bine karşt daha ço!~ bağlanmasını yırlı bir teşebbüs ve icraat olur. 
mc\'ldini kontrol \e takip, iş sahibi temin c:~er . ., 
bizim gibi balar ve veliler için müm 
kün değildir. Not: 

Bugün lstanbulun ve belki mern· 
leketimizin en büyük meselelerin
den biri. Bazı ailelerin içtimai ve 
mali vaziyetlerine göre çocuklanıu 
mekteb büfelerinden istifade edemi
yecek halde bırakması Ye evden gi
decek yemekleri ısıtmak ve aire gibi 
lüzumlara ka~ı mekteplerimizin 
hazırlıksız olması \'e bilhassa ço· 
cukların arkadaşları mu\•acehesinde 
alel~de yemekleri teşhir etmek gibi 
bir vaziyetten hicap duymalarıdır. 

lstanbµt 
otobüsleri 

BeL~diye şoförler için 
bir kurs açacak 

İstanbul otöbüslerinin Beledi
ye tarafınl;lan işletileceği malUm. 
dur. Belediye bu işi tesbit etmek 
üzere belediye reisi muavini Lut· 
finin başkanhğmda bir heyet teş
kil etmiştir . 

·········-······ .. ······························------

Bu bize emniyet veriyor. Fakat 
bir taraftan da çocuğumun sıhhati 
mevzuubahstir. Hususi bir rejim al· 
tında beslemek \'e bakmak lazım 

geldiğine göre, uluorta yemek ye· 
mesir.c de mü aade edemeyiz. Bir 
r!e aile:erin vaziyetlerini, yani mad· 
di sialannı hesap etmek lazımdır. 
Bu rejimi ben evimde kısmen bü
tün aileye de teşmil etmek suretile 
idare edebilecek \'aziyctteyim. Yani 
çocuk bize değil biz çocuğa uyuyo· 
ruz. Buna nazaran ona ayrıca bir 
c:cyler hazırlayıp mektebe göndere· 
mem. Gönderecek adamım yok. 
Ben götüremem. Çok sabahtan git
tiğine nazaran yemeğini bir gün e\'· 
velden hazırlamak icap ediyor. Bu 
da bazı yemekler için caiz olmuyor 
:\1esela pirzola, biftek, omlet ,·esai· 
:-e gibi şeyleri bir gün evvelden ha· 
zırlamak, bunların nefasetini, lezze 
tini kaybetmesini intaç ediyor. Gö· 

Bunlar ;{yrı ayrı ve çok mühim 
da,•alardır. Once çocukların yemek 
mec:elesinde lüksten ziyade te\·a
zua mütemayil olmalarını temin e· 
dici mahiyette terbiyeyi telkinler 
yapmak lazımdır. Arkada~ının mü· 
kellef yemekleri yanında fasulye 
piyazı yemek mecburiyetinde kala· 
cak talebe, bir simidi tercih ederek 
gıdac:ız ve kalorisiz kalıyor. 

Bu heyet alınacak otobüslerin 
miktarını, cinsini, işletme şeklini, 
mübayaa suretini, ı:araj ve atelye 
tesisi meselesini gözden geçirmiş
tir. 

Belediye masraf bütçesi hazırlandı 
Bir haftadanberi Vali \'c Beledi 

ye reisi Lütfi Kırdarın başkanlığın 
da toplanan Belediye daimi eneli· 
meni, vilayet ve belediye bütçesinin 
masraf kısmını da dün ikmal ctmi~ 

tabedilmek üzere matbaaya vermiş· 
tir. 

l\Iasraf bütçesi Şehir meclisinin 
~lı günkii toplantısında azaya te,· 
zi edilecektir. 

. ~ ı jilJ • • • ·' ' • • '\'.' • • - ..... , ••• ·-· ... ... • 

:Ras(Jele 
Arnav tluk hadisesi karşısında 

H ll'Lt;ı: lııralU) or, ~lu:.:.olini alı~ or. 

Çekyıı Alman kuv..-ctl('ri tarafın. 
dıın i':gal edilıllği 7.aınan gene politik:ıcıl::ır 

J;ürsülcre ii::üşiip: 

- Sulh tclılikcclcydi, aınn, artık bir 
§CY k:ılmııch diye bağırdılar. Çel.in elinden 

yorgan gittiydi \e ıla\a bltti)di. 
Bu defa l\fu..,sollnl, bir n\ uç Ama\ u· 

d:ı. saldırdı. Jlnrb gemileri, ta3 l n.relcr \ 'e 

binlerceden mürckkcb orılu Arnavutluğu 

l.gnl eıllyor. 

Gene Çemherla)n çıkıı>: 

- Bu netlcc~i hic beklemiyorduk 1 
DIYC<'f'k Ye gene politlkaeılnr, fe, lla-

Hido toplnntılar kurup: 
- Sulh tchllkc;ye girdi! 
Diye haykırncnldar \'C Ama\'Utlukta 

binlerce ma,ıır:ıun kıını clökiilıliilıfcn YC 

mü ... te\'lilPr l•crcvctc çıktıktan sonm gene 

söylenı•ceklcr: 

_ Ama, artık bir ~ey knlmııdı. Arna. 
, utluğun elinden yorgan gidecek \'C dna 
bitecek. 

ispanyada ofdui;'ll gtbl: 

İçtimalar, mUı'alıalelcr, mü:ıaker('. 

ler, müliilmtlar, ııolltikn hokkabazlıkları, 

§Ubedebazlıklar de\·am ede dururken 

yü.1. lılnlercf' kadm, ~ocuk \'C erkeğin kan
ları clökiildii, selıirlcr yılulılı, A \'nıpnnm 

lıir ucuncla yıllar<'a bir ynnarılai:'l ~ibi nıc,· 
fı, kırdı \ 'C i!;ô hittl. 

Asyanın ş:ırkında Çin YC JaıMln harbi 
unutuldu. Uiin)·annı ta lıir ucundan ıll~er 

ucuna kan \'e barut kokusu ya) ıldığı halde-, 
polltlknrılar )'U\arlak ma<;:ı. lı;tlmaı haıır

lnmakla meş~ı llrr \ '(' sor·' rsamz: 
-;- Sulh trlılikcdc değilclir. Yoksa nlL 

mallnh ulhli lc'ılikrye koyanın halduntlı:m 

~rllriT, el Prl t"r. 

f"almt ~üriiyonız ki tel• dl 1 kalmış 

rananr ılly<' snlr T<'\·Cik Fikretln ,·esfet. 

tlği mcdenh·et. hftla bıı tek di i~·lf' lns:ın 

<'fi r~~ hı hir ':ın•pi" ":l•I in• .. •n 1':-n ı rmc· 
rek yn~")'O". 

J\ıııc•rikıı \'O nıillet !er, ıleıııol.rnsilcre 

Bunun önüne geçmek icap eder. 

l ardnn edecekler, fakat, Ama' utıuk kral

lıktır, dcmokra<ti ılcğil ı.; ! !. 
Dünya yeniden bir jura deuine dön

dii. Altmış metre boyunda, altı metre tnln. 
de zahireler ha•·aıl:ı utuyorlar. l"llılerce 

metre uzunluğunda ejderler sularda gezi
yorlar Ye lnsnnılan cümudiye-ter oradan o
raya ı.a) ıp akıyorlar. Yer yer dünya l ll

ziincle yanardağlar fı~kırclı. 
Politika, muah<'dr, mulm\Cle, miiza. 

kcrC', ~iya~et ,.c bütün bunlar artık bo' bl. 
rer lif. Seferberlik, harb ilanı, devletler a
rası' lmkuku hep kupkuru blrf'r tabir. 

l'e Mn söz kun·etllnlndlr. 
Bu~iin harb, fsgal, bir fc;tlklalln btr

Jı:wa f"dllm~sl, bir insan kütıe ... tnin k:ınll 

boi::'lllmn ı hep birC'r ra.<>l~C'le, rlhn.n h:ıkiki 

lılr mr.7.baha \f' mllletlrr birer koyun gllıi 

kenıll h:tc:ıklannılnn a<11ılıyor. 

Biz bu sütunumuzda ~al;a yapıırı:r. Bu 
"ll'fer tlc ku\·,·cm ml'lf"tlPr 7.'ltrlcrle el 3a
l>:ısı yapıyor. Bunu aksf"ttlrdlk. 

J)iim·anın umııMi manzara111: 
rJ etlen iyct apul,;uryası, 

Mim. 

Hazırlanacak rapor Dahiliye 
Vekaletinin tasdikine arzedilccek 
ve hemen mübayaaya başlanacak-
tır. Maamafih mübayaanın sonba
hardan evvel yapılamıyacağı zan. 
nd:liliyor. 

Yeni otobüslerin mübayaası ta· 
karrür ettikten sonra belediye bun 
]arı idare edecek şoförler için bir 
kurs açacaktır. Servise başlandık. 
tan sonra şim:liki otobüsler, şehir 
haricinde veya mülhakata işleye

bilccektir. Belediyenin bu işi şim. 
dilik 500.000 lira ile yapılabilece· 
ği anlaş !maktadır. 

Bu sene zarfında İstanbul bele. 
diyesi hudutları içinde muhakkak 
surcttte otobüs işletilecektir. 

Çocuk bakımı 
dersleri 

Eminönü halkc,·inden: 

Sosyal yardım şubemiz tarafın
dan beş haf ta, her çarşamba, Evi
ı:ıizin Cağaloğlundaki salonunda 

Çot:uk bakımı dersleri açılacaktır. 
Bu dersleri Dr. N'aci Somersan ve
recek ve çocuk haf tasına rastlıyan 
~6 nisan 939 çarşamba günü saat 
1 ı de başlıyacak ve diğer haf talar 
saat l 1 de verilecektir. Devam et· 
mck istiycnlcrin evimiz bürosuna 
müracaatlo yazılmaları rica olunur. 
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ay ·=- ;cw 6 • a artinin hik8ye 1 

müsabakasında 
kazananlar 

Güreşçilerimiz 
geldiler 

J• Anna Bella - ı yron Pover - Loretta Young 
Avrupa güreş şampiyonasına 

gibi 3 büyükyıldrz ve oo binlerce figih-an tarafından yaratılan 
Sene nin en muazza:n - en güzel !dıeseri 

küçük hikayenin müelliflerine 

iştirak edecek olan millt güreş ta
kımımız dün Ankaradan hareket 
etmiş bugün sehrimize gelmiştir. 

Sözlü 

yüzer lira verilecek, bü/Uk 
hikayeler beğenilmedi 

Takım: Ç.Oban, Mustafa, Ahmet 
Mcrsirili, Cclfil Atik, Ya~r Doğu, 
Mustafa Batu, Kenandan mürek
keptir. Doğan, Adnan, Ahmet Işık 
da yedek olarak gitmektedir. Fede
rasyon başkanı Vehbi ile asbaşkan 
Tayy:ır Ye antrenör de kafile ile be
:ai. .: gelmiştir. 

Sinemasında 

MELE 
FEDAİLERİ Sinemasınd 

Ankara, 7 (Husu.si) - Parti ge. 
ncl merkezi, balkevlerine mensub 
genç muharrirler ve hcveskll.rlar 
arasında "Memleket kilçilk biklye_ 
Jeri,. milsabakası terüb etmlşti. 

(Bursa halkcvl köycülUk kolun. 
dan Rıdvan Kipural). ---<>-- ' 

Bugün saat 12,45 ve 2,30 da tenzilatlı matineler 
Dikkat: Tenzilatlı biletler saat tam 2,30 a kadar verilir. -••••"! -----·-'7) Haciz 

(Ankara halkevl Uyelerinden ve 
Gazi terbiye enstitüsü talcbcı!I Sa. 
bahatUn lzbul). 

Şair Fikretin evi 
"Aşiyan,, edebiyat 

müzesi olacak 

..................................................... ...., 
Nafi Atuf Kıı.nsunun reisliğinde 

toplanan jilri heyeti, raportörleri ta 
rafmdnn tctklk edilerek' mevzuları 
heyete nnlntılan ve üıerlerinde gö
rüşillcn 218 memleket kilçilk hlkA -
ycsinden ayrılan lG hikfı.yeyi birer 
kere dnha okuyarak aşağıdaki on 
hikli)'cyi rntısabaka eartlarma uy -

atYJgüın S AK A ~ v A snnem©l~un©Ial 
8) Toprağa dönU:; 
(Ankaro hnlkevl Uyelerinden Rwnelihisarmda ;air Tevfik Fik. 

retin evini bir edebiyat müzesi ha
line getirmek Uzerc Maarif Vekille 
U ve lst.nnbul vilayeti müşterek tet 
klliler yapmaktadır. 

OUmpiyatlarda bayrağımızı şeref direğine çektiren kıymetli YAŞAR'ımızı da görüp alkışlıyacaf;rınıı 

OL i M Pi YAT GENÇLER i Olimpiyat Il Reji: LENi RlFENTAL 

Salim Şengil.) 
9) Ay ecil;rin hatırası 

Boks - Eskrim • Voleyboll - I3aı:ket bol - Futboll - Güreş - Deniz sporlan_ Deniz yanşları - At yarı:la 
n ve daha bir çok a!ffi(alı spor birincilikieri. 

OLlMPlYAD GENCLERl'nin Knmp hayatlnnnı ihtiva eden bu filmi mutlaka görünüz. 
(Denizli balkevlnden Emin Tu -

ğal). 
• .......... ımııı .. ıı=-ı 

Bina satınahnmnk üzere lstenbul 
viluyeti bütçesinden altı bin lira 
tnhsi!at ayrılmış, diğer kısmı da ve 
kli.letten istenmiştir. 

~----------~--~----~--~~------~~~-
10) Soğuk ıu 

Veni açılacak 
umumi bahçeler 

1 ki g\indenberi 

gun görerek scçml;tir: 

l) ı·ıkılno köprü 

(atanbul Emin5nU halkevı dil, 
tarih ve edebiyat aubesi komite il. 
yelcrindcn Nnkl Tezel). 

(Ankara halkevl Uyelerlndcn Ga
zi terbiye ensUtüsU edebJyat: 2 No. 
131 SUleyman Kazmaz). 

Geri kalan hiktıyeler neşre de Bina satınalmclıktan oonra vekli.
letçe tamir edilecek ve billihare E.. 
debiyat mUzesl haline konacaktrr. 

LALE 
ğer görillmemişUr. 

2) llo.cı Eminin tlıımadı 
Bliylik blk&.ycler: Vali ve belediye reisi U\tfi ı<ır. 

darın tstanbula ge1ir gelmez Uze • 
rinde en ziyade ehemmiyetle dur -

du~'U i!)lerden blrlnl, şohrin park ve 
umumi bahçelere Qlan ihtiyacı te§
kil etmi~ti. O z:ımıın ilk olarak Be

yoğlu tarnfındn hemen yegfınc açık 
!ık .s:ı.lın olarak kalnbilmL, olan, fn. 
kat belediye tarafından yıllardan -

bori kiraya verildiği için halk ta
rafından trun mnnasile bti!ade edi

lemiyen Tepeba§ı ve Taksim beledi 
ye bahçeleri Uzerinde tetkikat ya_ 

nin salonları TtNO ROS SiNtN atc§li sesinin aheng\ 
halkın alkışlarile çmlıy"'· 

(BU~·ük memleket hllifıyeleri) 

(1zmir halkevl üyelerinden, Ka.. milsabakasma 7 halkevl ieUrak et. Köylülere parasız dokuma 
rnta3 ortn okul tarih 8ğretmeni Ke- miı;tlr. HlkJ.ycler raportör tarafın. 
mal Bilba.~ar). dan incelenerek heyete nn.ecUlmiş- tezgahları Verilecek 

Par is Işık/ rı 
8) İstanbullu teyuı Ur. Birer birer gözden geçldlen hl- Başka mnişet vasıwı olmıyan ve 
(Sinop halkcvi Uyelerinden orta klyelerin ı;artnaJncdc zlkrcdi1en dokumacıhk !analmı bilen köylUlo 

okul fransızca öğrctmcnl Sadi GU - matlub neticeyi vermediği görüle - ro parasız el dokumıı. tczgA.hları 

1LA VE: RENKLİ MiKt ve METRO JURNAL 
Her cumartesı saat 1 ve 2,30 .da tenzilatlı halk matineleri 

ne!)). rek, bu milsnbakanın bu .sene için verilecektir. 

4) Şevki Çamtcpe muteber olmıı"Dasma karar veril _ 
(Ankara hıılkcvl tlı·elcrlnden A- mi§tlr. 

ziıe Tözen). On kUçük hikayenin sahlblcrine 
5) Kadir Kadir yilzer lirn nUkifat "·crlle~cktir Bu 
(E3kişehir hnlkevf üyelerinden ı parnlnr, mensub olduklnn hatkcv _ 

Bayan t. Tayla). lerl ba§kanlıklnrı vıısıtnsiyle gön -
G) Btr behllrm l'Omanı derllccektir. 

El dokuma tezgfı.hlarmm hazır

lanmasına İstanbul sanayi müfet -
tişliğl memur cdilmi§tir. Bunun için 
&ehrimizde nümune tezg{ıhlnrı ha _ 
zırlanmltltır. Bu te:z;gühlar 30 _ 60 
liraya mal olmnktndır. 

Japonlar 15 bin 
ölü verdiler ! 

Nümuncler muvafık görüldükten 
eonra slpnrlş verilecek ve t~lih
lnr hükfimctin tayin edeceği vild
yetlere, kazalara gHnderllecekt.ir. 
El tczgü.lılannm hııngt köytUyo '\'e. 
rileccği mahallinde tnyfa edilecek_ 

tir. 

pılmıştr. Bu iki belediye bahçesi ~ 
nin ynkında bitecek olan icar muka 
v~lelerl bir daha yenllcnmlyecek -
tir. 

Belediye Taksim ve Tepeb~r hah 
çclerlni dnh:ı iyi bir §Pkildc imar 

edecek ve bahçelerden blrlnde §e. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılanruzı derha? ı~ 

bir bandosu, diğerinde §ehir orkes
trası çalarak halkın musiki ihtiya
cı tntmln edilecektir. 

ser. İcabında.günde 3 kaşe a ınabilir. 

Hongkong, 7 (A.A.) - Çin 
1jansı bildirlyorı 

Cepheden gelen haberler Çinli· 
:erin Nan§ang muharebesiride fev. 
kalade bir kahramanlık gösterdik
lerini bild1rmcktedir. 

Muharebelere yekunu yüz bin 
kişi tutan dört Japon fırkası işti. 

rak etıniJ vo düşman 15 bin zabit 
ve nefer t>lü vermiştir. Yaralıların 
a-:ledi belli değildir. 

1 Jıyıon tayyaresi 
aü,ürüldB 

Bir dUıman tayyare filosu Ki
angsi vilayetin~eld Fong~cng ve 
Fenniye baskın yapmııtır. 7 tny· 
ya düşilrülmüştür. 

Neşriyat kongrasine 
hazırilk toplantıları 

Bundan maada, belediye, şehrin 

nerelerinde en fazla umumi bahçe 
Büyük ne riyat kongresinin mn - ve çocuk bahçesine ihtlyaç bulun -

rısın birinde toplanm.nsr takarrür duğunu tcsbit ettirmiş ve bunun 

K 
. 

1 1 
• etmiştir. Bugün saat 14 te Bıı.sın 

omıntern a eynın· kurumu merkezinde bir toplantı ya-
• • , pılacak, bllhassa müelliflerin telif 

dekı paktın matnı hakkı, iktibas meselesi, telif eserle. 
rln tercUrnesl gibi mevzular Uzerln. 

yanına ıJChrin boş nl'falannı gös _ 

teren birer kroki eklenmiştir. Bele
diyenin yeni bUtçesine şehir ve ço-

cuk bahçeleri için eimdiyc kadar 
1stnnbul şchrl bUtr.e""ine girmemie 

Burgos, 8 (A.A.) - 27 mart· de konuşularak tesbit edilecek ne-
ta t h - - K n derecede mUhlm bir tahsisat ko-

Jordsapnaanyı·t itarlıcıye Anal zırı o t tlceler bir rapor hnllnde Maarif Ve nulmaktndır. Mu suretle holkıı pa. 
e a ya, mnnya ve kalctlnc gönderilecektir. 

Japonya elçileri tarafından imza rnsız hava almak imkanı \'Crilecek. 
edilen Komintern aleyhindeki Pazartesi gUnU sabalıle~in mat- tir. 

-o----

Amerika ile yeni 
ticaret anlaşması 
Hangi maddelerde gümrük 

tenzilAh yapı:dı ? 
Yeni imzalanan ve beş mayı tan 

itibJren muvakkaten meriyet mev
!dine girecek olan Türk - Am~rikan 
ticaret anla~sı m:!lnİ Amerika 
konsolo3luğuna gc~mistir. Tüccar, 
konso!oslukla temasa gelerek metin 
lıakkınd:ı malfunat almışlardır. 

paktın metni: hancılar, ö?lcdcn sonra da mecmu. 

Ho., gkong, 7 ~il.): - Çin a. Ma~e. 1 _ ispanya 25 ikinci acılar İstanbul manrif mUdUrlUğiln. 
jan .. ı bildiriyor: teırin 1935 tarihli itilafta ve mun. dn toplanarak neşriyat kong'resinr 

zam protokolda ve 6 ikinci teşrin 1ı {;~decek murahbaslnn seçecekler -

Et meselesi nasıl 
Ihraç mal:lz!:!rimizin, başlıcaları 

olan raprat tiltününun gümrük 
rc~minin beher libresinden 30, ku· 

Bir haftada 33 kaçakçı 
yakalandı 

1937 tarihli protokolda tarif edi· dır. 
len komünist enternasyonali aley- 1 -o--
hindeki pakta iştirak eder. Şehir rv:eclisinin dün 

halle.dilecek 
Belediye, son defa et narhını 

yeniden yilkseltmek vnzlyetindc 
kaldıktan sonra lstanbulda et me-

selesine daha snlim bir şekil veril-Madde, 2 - Alakadar devlet· Verd'..., · k ı 
l · · ı · d k' · ıgı ararıar 
erın otorıte erı arasın a ı mcsaı , . . .. mesi ve icab cdenıe bl•lcdlvenin 

ru incirden 3, kuru üziımden 1,5, 
!'abuksuz fındıktan 8, kabuklu f ın· 
dıktan l 114, ka:.m!•suz fıstıktan 2,5, 
halılardan beher ayak murabbaın· 
dan ınymetinın yüzde 45 inden aşa-

1ı o!mamak ~artile 30 sent tenzilat 
;abu! edilm·~tir. şeklinin bu otoriteler arasında 1 Şe:ur medıııı, oğle:len sonra saat r ti . d , "ak:: ı k • 

b 
.... ·k· · · N . S d men nn enn en ~ec cır ı yara _ 

sonradan yanılacak olan m:.izake. .)n C~LC ı ıncı rcıs • ecıp ~r en· K r ti . .. . d tab" ' · · şJ ~ I rak halkın daha ucuz et yemesi im- I} mc .en uz ... rın en resme ı 
relerin mevzuu."lu teşkil eıdece~i •cçtının ba mnlıgmda toplanmış, 1 t ı akl b ı lam t hüla çakçı, 436 kilo gümrük kaçak ma· ka dedilmektedir ., ?ski zabıt kabul edildikten sonra kfı.nlnrını tetkik ctmcGC b:u1lamı5 - , tu um - ~ . u ~nan pa u . '. 

lı ile 900 defter sigara kağıdı, 2 si· y • • • • • • ' . • • . - • • tır. .:>a ı. au~olu ıhtı,-a ctm~mek ~artile, 

Ankara, 7 (A.A.) - Geçen bir 
halta i~nde gümrük muhafaza teş
kilatı. Suriye hududunda: 18 ka· 

1~,_ 65 
T"" k 

1
. 

7 
k k 

1 
•• Madde 3 - 25 ıkıncıte~rın 935 \ks:ıra}da )eni ın~a e~lılen ılkokul 'l'Üzde 5 ve me,ankö!<ü hüHbası 

wı, ur ıra ı, aça çı ta) 

1 

. . . 1 · · -- · · ı k · J • vanı, ~arıhl~ i.tıl~f ve. munzam p:ot~kol:.ı ~:ı l~:!sının ~ev.sıı ıçın ~·apı a_ca .1 Öğrendiğimize göre, bcle>diye, et ~iiıdc 1 ı tenzilata tabi tutulmuş 

ı b ld 
. 

9 
k k ,,

96 
k'l ıle 6 ıkıncıtcşrın 1937 tnrıhlı pr<>. tımla.~. sunı r.ırke kap arı uzerınc !iaUarını ucuzlatmak im!:anlannı tur. 

stan u a. aça ç1. ..._ ı o • . · ·ı t k 1 bel •• t b'hl .. _k . h" 1 tokolun 27 mart 1939 aa ımza e· ~.ı tc ·o;ıu ma::ıı, eaı en ı ere ararken hllhnssa ııeb.lr dahilinde et '\•ııerı"kadan nl~nı\ckett'mize gire-
gumru · ve ın ısar e~yası. . . . ~ . . • . . _ _ .. • • _ 

lran hududunda: 
6 

kaçakçı. 120 d.ıle:ı ıt1la.fa r .. pted.ldıklerı bıldı.

1
.nuhalıf hareket eden chıkktın \'C nakil ve tevzü işnin bugUnkU ve sc cek eşyadan radyo ahi?..eleri yüzde 

kil:> gümrük ka;ak malı ile 4 ka- 1 rıl:nc1:tedır. ;üc.sse{cler m~s~a~d~min suç1;ar~- nclerdenberi dCYl!m eden vaziyeti- 75• ra:iyo içine yerleştirilmiş müte· 
ça!:çı h:ıyvam, --o- 1 an do arı sahıp erının ceza an ı· ııe nazaran daha makul bir şekle f errik parçalardan yüzde 88, otomo· 

E'!e d :!ni: ince: kara ularımızd~ nkara radyOSUnUO dalga rıl~sı i~m ~alimatnar:_ıeye ~ir hk- :eokulması Uzcrinde durınuetur. Mn biller ,.e tefcrrüatı yüzde 6, işlen· 
avlanan 10 yabarcı ile üç bahkç· uzunluğu değişJcek mi? :a ıla\'esı. Vı~ftyct~ b~~lı ~ülhakat lümdur ki uzun ~"lllardanbcri bu ~ miş derilerden bir kısmı yüzde 40, 
san1 :ıl ı ele g~~iıi.mi,.tir. haneye berayı tahlıl gondcrılen me· Kasaplar §irkcti elinde bulunmak • yazr, he.Pp, kayıt, tasnif ve tefrik 

23 ni .. an milli hakimirelin baş1an 
gıcıdır. Bunun i;in çoc:.ık bayramı 
olarak tesit edilmektedir. ( ÇE.K.) 

-~ESIMLf' H~FTA' nın 
Jtal~ :ıncn derslcırlnl tnlap edlniL. 
Bu Us:ını kolııyci~ elde edccekslub. 

Ankara, 7 (Hususi) - Ankara ve kaza ve b~ledh.·elerinden kimya· makı"ne'.•rı· ,.;;zde, }'>_,her ne,..: elek-tadır. Belediyenin bu iş üzerindeki " .. • 
radyosunun her bakımdan ıslfilıl vaddan tahlil ücreti alınması, Uskü kat'! ltarnrı henUz vermediği zan - trikli soğutma cihazları yüzde 12, 
için posta telsraf i:laresi tetkikler· 
de bulunmal:tadır. Sesin her ta- :iar - Kadıköy havalisi su tevzii ve ncdilmektedir. sinema ~eritleri, dikiş makineleri ve 

raftan vazilı olarak dinlenebilmesi ~atı~ma ait talimatna.nY'..nin tasdik Diğer taraftan kasaplık hayvan- aksam!, yazı makineleri şeritleri 
ve tetkiki, Kırkçe~me su!nrmın ke· muhtelif miktarlarda tc.nzil~ta tabi 

iiin tngiltercye sipari! edilen alet lnrdıın muhtelü eekillerle alınan ve 
pek yakında şehrimize gelecektir. !mesindcn dolayı yeniden tesis c belediyeye bir gelir temin etmekle tutulmuştur. 

Montröde toplanmış olan bey. lunan ve olunacak 'ı'erkos çe~meleri beraber başka ellere verildiği içln ---o-
nelmilel radyo l;ongresinc iştirak masrafile h<:mamlnra verilen Terko3 et fiallarma, bırcıkbğt faydadan da Halk tipi radyolar 
eden mUtehassıs heyetimiz Paris 3U)'U:lun bedeli, ir;ya~l:ırı talim:ıtna ha çok fazla, tesir yapan birtakı:m HUkünıct tarnfından yapurılacak 
ra4yosunun tulumevcine kanşan mesine ila\'CSi lazımgelen mevad hıunlntm gelir ı;cklini değiştirerek olan halk tipi radyo makineleri için 
ve bu suretle ıslık sesleri duyulan hakkındaki tekliflerle Sular llare- et mUstehliklerl lehine mUhim bir teklif mUddetinin ayın beşinde bit
radyomuza yeni bir tulumevç te- sinin 938 biHlnçosu, ait olduktan tebeddül husule gcUrcccği anla.eıl - tlğini yazmıştık. Görillen !Uzum U -
mini için çalı;ma'ktadır. encümenlere havale edilmiş, ve salı mıştır. Belediyenin bu meseleler U. zerine bu mUddct ikinci defa ola • 

Müzakereler yarın ıona erecek· günü toplanılmak üzere i~timaa ni· zerinde en kuıa blr zamanda bir ka- rak nisnn ıonuna kadar uzablmış-
tir. hayet verilmiştir • rara varması bc-klenmektedir. tır. 

Bir moförde 
yangın oldu 

Tekne battı içindekile 
güçlükle kurtu:dular 

Ege denizinde Ağa limanı 

Taşucu denilen mevkiinde f 
bir kaza olmuş, balık yüklü 
motör yanarak batmı§tır. 

Alaka.darlara gelen rnalU 
göre, hadise şöyle olmuştur: 

Tajutu balıkçılarından Arı 
rut, Muam:ner ve La:z; Ahnı 

Vehbi o'lu Süleyman Sami i!;rfl 

de birisine ait 29 tonluk "Veh 

motörı.ine binmi§lcr, balık ~v 

mlk için denize açılmışlardır. 

Balikç larm talLii iyi gitmiş 
mctörü doldurarak akşam üz 
ra:ıucuna gelmişler, ıdemirleıniş 
!erdir. 

tlç balıkçı karaya çıkmadan e 
vcl motörde yemek ye:nek iste 
diklerinden büyük mangalı ateŞ 
doBurmuşlar, tuttukları balıkl!l 
dan kızartarak kendilerine ziy:ı1 
çekmişlerdir. 

n'.annlarınr adamakıllı doyur 
bnlıksılaııdan biri yemekten son 
dışarı çıkmış, diğer ikisi de nı 

tördc yatmışlardır. Fakat için.d 
ateşlerle motördc bırakılan roa 
galı dil~üncn bile olmrumştır. 

Bu ihmal yüzünden mı:ngcld 
sıçrayan bir kaç kıvılcım döşe01 
leri tutuşturmuş, ateş hayli ilerl 
yip parladıktan sonra lda iki 

lıkçt uykularındım uyanmr~lardıt: 
Fakat birdenbire motör.U alevl 
için.:le gördüklerinden hiçbir ş 
yapamamışlar, yalnız kendileri 
denize atarak cı:nlarını güç kıl 

tarmı~lardrr. 
Koskoca motör içindeki ba1I1' 

yükUyle 1 S - 20 daldkı:ı::la yanar 
batmıştır. Motör sahibi üç b:-ı l 
çı hakkıncl:ı takibat yaptırnın:... ... 

d.r. 
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HABER' en 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 

Numara: 96 /.Beylerbeyi Sevim 
Oktiruculanmn:a dııittacafrmıı: milkifatlarm kıymeti 800 lirayı 

&1kındır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe takınılan, kıymetli ccb 
\'e kol saatleri, oıupmbalar, elblaelfkler, istenilen euayı alabll
tnek sruablyetlnJ veren 20, 15, 10 u~ gibi para ktymettnde kart
lar r:rınbteut ev coyası \'e sal.re. 

Hiç yüzünden bir adam vuran 

Eli tabancalı, baltalı bir deli 

rzmir 
güçlükle yakalandı 

HA B E R - Ak§am Postaaı 

~eh ordus Alman 
h udun a se e er • 

Şehrimizdeki 
Arnavutların 
müracaatı 

Şehrimizdeki Arnavut vatandaş

lan, büyük bir vatani heyecan için 
dedirler. Konsolosluk müracaat e· 
derek malfimat almak istiyenlerle 
dolup bo~almaktadır. 

Polonya - lngiltere anlaşmasile f~ , 

Avrupa suJhuna~~~] 
S · ı t h ı ' •İstanbul maarif müdürü Tevfik 

U J { 8 8 8.z1 r 8 n ffi J Ş • ~a~Nıa ı;t~f!a~a~~~~!~11~~:~~-
dan Ankaraya çağn!mı'>lar dün 

Polonyalılar ne Al akşam gitmişlerdir. ~ • m a n ı ne • D~vfot sennaye•foin iştirakile Sü-

F d 1 1 ft m~rbank_ tarafrndan kurulmuş olan 
ranSIZ, ne e ngİ İZ fara arı Gı.:ven s~.gorta şirketi İktisat veka

letıne mura~atla şimdiye kadar 

Old ki " ı · J meşgul oldu&ru yangın \'e nakliyat u arın 1 soy ıyor ar sigortası iş1erine ilaveten hayat· ve 
ka_~ sigoı:t3:1a;ı ile de meşgul olmak 

şu cevabı ...-ere- musaadesını ıstemi~tir. İktisat veVarşova, 8 (A.A.) - Gazeteler, 
Londra itilafı hakkında mülhem ol-
duğu kanaatini veren bir makale 
neşretmektedirler. Bu makalede ez· 
cümle şöyle denilmektedir: 

Almanya, buna 
:::ek vaziyettedir: 

Bu Polonyalı, Almanyanm Polon 
yaya karşı takip ettiği siyaset hak
kında hükfunetinden sarih mala-

kaleti bu müsaadeyi vermiştir. 
• Denizb~nk müdürlerinden Ra· 

ufi l\fanyaslı muhabere ve münaka
le vekaletinin daveti üzerine dün 
Ankaraya gitmiştir. 

müddeiumumiliği, Kemalin öf ü 
olarak ele geçirilmesine izin vermedi 

b:rnır. 6 (Hususi) - BugUn Ka- riden ses çıkmayınca ev muhasara 
l'alaşta Hilru. sokağında zabıtayı edilml§, bu eve bitişik olan binalar 
saatlerce İşgal eden bir yaralama da. tahliye olunmuş. İçeriye gözya.
hadlsesi olmuştur. şı döktüren bomba atılmak, itfaiye 

Bu arada, öğrendiğimize . göre, 
dün Ye bugün bir çok Arnavut 
gençleri konsolosluğa müracaat e
derek müste ,rli ile karşılaşmak üze
re Arnavutluğa gönüllü gitmek is· 
tediklerini bildirmişlerdir. Bu şe· 

kilde müracaat edenlerin sayısı beş 
yüzü geçmektedir. Hatt~ gece yan
sı bile müracaat edenler olmuştur. 
Rcmıi bir iş'ar olmadığı için kon

solosluk bu müracaatlara kati bir 
cevap vermemiştir. 

Arnavutluğun 
kudreti 

askeri 

"Biz herkesle sulh içinde yaşamak 
istiyoruz. Hiç kimseye taarruz et
mek niyetinde olmadığımız gibi Av· 
rupada bir endişe ve gerginlik hava
sı yaratmak istemiyoruz. Komşula
nmııla münasebetlerimizi sıkı bir 
mütekabiliyet esasına müsteniden 
tanzim ediyoruz. Siyasetimizde ne 
Fransız ne de Alınan taraftarıyız. 
İngiliz taraftarı da değiliz. Biz sa
dece bir Polonya siyaseti takip e
diyoruz. Sulh mihrabında her türlü 
fedakfu-hğa hazırız. Fakat ayni za
manda bizi de alakadar etmiyen baş 
kalannm menfaatlerini müdafaa 
etmek için fedakarlık yaprnağı ka
bul etmiyoruz. lyice düşünmeden 
hiçbir itilafı imza etmiş değiliz. Gi
rilitiğimiz taahhütlerin tamarnile 
yerine getirilmesi hususunda karşı
mızdakilerden daha ileri bile gidi
yoruz. Bunu Londra anlamıştır. 

Başkalarının da bunu anlamaları 
l<izımdır. Çünkü ancak o zaman 
Polonyanm hakiki maksatlan anla
şılacak ve kendisine hiç alakadar ol
madığı temayüller isnadından vaz
geçilecektir • 

mat talep etsin. . • .lktisat "':'ekili Hüsnü Çakır şeh· 
Beck ve Skladevski, bu Polon- rımıze gelmış, Sümerbanl· lstanhul 

yalıya, şu cevabı vermek mecburi- şubesinde meşgul olmuştur. Yarın 
yetinde kalacaktır. Ankaraya dönecektir. 

_• T?tüncüler birliği umumi heyeti 
Almanya, aylardanberi, sulhcu dun tıcaret odasında toplanarak hir 

Bakırköy akıl hastanesinde teda- tarafından su sıkılmak çareleri dü. 
\'l gönn.Uş olan !zmir maliye me- ~llnUimiiş, müddeiumumiliğe müra. 
tnurıarmdan Sakızlı Kemalin teda.. ca.a.t edilip Kemalin ölil olarak ya
\'lye rağmen arasıra. buhran geçir- kalanmasma. müsaade istenmiştir. 
diği görülmektedir. Kemalin Kara- MUddeiumu.mtlik bu müsaadeyi 
~ orta mektebine giden 14 yqm- vermeyince zabıta memurları her 
da 'V!hid isminde bir oğlu vardır. ıseyi göze alarak sokak kapısını 
lretnaı son nımanlnrda oğlunwı 1mımş ve içeri ginni§lerdir. 
~l'aınv:ı.y ve otobüs altmda ka~ 
iSlece-ği vehmine ka.pdmIJ, çocuğu 
~elttebe göndermekten vugeçmil. 
.ı.r. lronu komşu Kemale böyle ev

haı:na kapdmasmm doğru olm.adığı
ıır, çocuğunu tahallden. alıJı:oyı:ı:ıa -

l'lla8ım, mekteb hademesinin çocuğu 
t:'etirip götürmesinin de pek lilA ka 
bil olabileceğini söylemişlerdir. 

Bu tavsiyeler üzerine Kema.l ha.. 
denıenin gelip gitmesine razı ol -
ınuş, hademe Hasan da işe başla
nırştrr. Bugün Hasan Vfilıidi almak 
lizere gellnce ka.rşxsma Kemal çık
ınıu, tabancasını birdenbire ateşli. 
l'erek Hasam Uç yerinden ağır ıra. 
rette yaralamışbr. Ha.deme kanlar 
içinde yero dU§Ünce Kema.l kapıyı 
1tapayıp içeri kaçmıştır. Va.ka zabı
tayg aksetmiş, pollsler kapıyı çalıp 
lt~rna.Ii drııa.n çağamlflat-dır. !çe -

Kemal memurları tabancayla. 
lı:ll?'lılamış, fllkat kale.be.lığı: görUn
ce korkmuş, tabancasını yere at -
mış, tu~acağt zaman bir abra sa 
nlmıpa da bu silAh da eliuden ça.. 
bfilcta 9.Inun~tır. 

Kemal karakola götürülınilş, ora.. 
d& ifadesi alınmak istenmişse de 
saçma .sapan sözler söylemiş, bu a
rada İngiliz kralile akraba olduğu
nu ileri sUrmUştür. 

Bir genç de nişanlısını 
vurdu 
Neşet isminde bir genç de bugün 

tütün a.melesinden 19 y~da GUli
za.rr 10 yerinden bıçaklamI§tır. Ne _ 
get n.ip.nlıamm son giln]erda kendL 
sinden ym çevirmesinden müteessl
ren bu vakayı iıılediğini itiraf et -
miştlr. Yaralı lıa.stanededir. 

Müfettişler · Vekaletten 
yardımcı istediler! 

lsfanbul belediyesinde şimdiye 
kadar görülen kanunsuz işlerin 
tetkik ve fesbiti senelere mütevakkıf 

Ankara,, 6 (Hıususi) - lstan
huı belediyesinin hemen hemen 
bütün iş şubelerinde teısbit edil. 
tniş olan .kanun dışı muamelele -
tin fezlekelerinin tanzimi ve ne -
ticeicndirilmesi için mülkiye nıü-
. f ettişlerinin mesaisi bazı gazete 
haberlerinin tamamen aksine o -
larak ıbitmit değilıdir. Buıgi.iı1e ka· 

dar Yapılmış olan tahkikat tstan.. 
bul belediyesinde dig-er vilayet -
le · · 

tir. Bütün bu İ§leri tetkik, tah
kik ve tefti§ çerçevesi içinde ne
ticelendirilmesi için üç sene gL 
bi çok uzun bir .zamana ihtiyaç 
h<>Sıl olduğu söylenmekteıclir. Is
tanbulda faaliyet haJinde bulu
nan müfettişler bu vaziyet dolayı
siyle hadiseyi vakalete a.rzetmiş

ler ve yardımcı istemişlerdir. 

. 

Arnavutluk krallığı 28000 kilo· 
metre murabbaı mesahai sathiye
sindedir. Nüfusu 1930 sayımına na 
zaran 1.003.000 dir. Nüfus kesafeti 
kilometre murabbama göre 38,8 dir. 

Arnavutlukta askerlik hizmeti 
müddeti 18 aydır. 20 yaşından 50 
yaşına kadar her erkek silah altma 
alınabilir .• 

Bir Arnavııt tipi 

Muvazzaf ordusu 1017 zabit ol
mak üzere 12,629 kişiden mürek
keptir. Bu yekCında hudut muha
fızlari!c jandarmalar dahildir. 

1935 senesinde, Arnavutluk ordu 
sunda şu miktar silah mevcuttu: 
11,581 tüfek ve filinta, 1,104 ta
banca. 204 makinelitüfek, 56 tane 
120 milimetrelik.ten küçük top, 8 
tane 120 likten büyük top, 8 tank. 

Nüfusun sekizde birinin silah al· 
tına alınabileceği hesap edili~ Ar
navutluğun 200 bin kişilik bir ordu 
çıkarabileceğini nazari olarak ka
bul etmek mümkündür . 

Vekiller heyeti 
~oplandı 

Polonya sulh suikashnda 
suç ortağı imiş 

Berlin, 7 (A.A.) - D.N.B. bil
diriyor: 
İngiltere - Polonya anlaşmasın

dan bahseden "Völksche Beobah-
te,, diyor ki : 

"Polonya hariciye nazın Beck, 
!ngilterenin Almanya etrafında vü
cuda getirmek istediği muahedeler 
zincirinden birisini teşkil eden bir 
karşılrklı lngiltere - Polonya yar
dım anla,,qrıasmı imzalamı§tır. Po
lonya, bu suretle, Avrupa sulh una 
karşı tertip edilen suikastın cürüm 
şeriki olmuştur. 

Llalettayin bir Polonyalı, Alman 
tehdidi karşısında yapılacak bu si
yasetten başka bir şey olmadığım 

söyliyebilir. 

bir surette iki taraflı görüşmeler lik nizarr.namesinde bazı tadi'a' 
yolu ile ve Hitler ve Pilsudski tara· yapmıştır. 
frndan imzalanmış 1934 anlaşması •Ankara ve lstanbulda bazr 
esasları dahilinde. Polonyanın tam maslar yapan Milletler cemiyet 
istjklal ve tamamiyetini yirmi beş yuşturucu maddeler bürosu mü· 
sene için garanti ederek, Almanya ve miidür muavini dün şehrim;_ 

den Pireye gitmişlerdir. 
ve Polonya arasında halen mevcut • on. beş otobüsün evvelce geri 
meselelerin halline çalışmakta idi. alınan ışletme ruhsatiyeleri valinin 
Almanya, Almanlar tarafından mes emrile geri verilmiştir • 
kı1n ufak bir parçanın Almanyaya • Yeşilay, belediyeden yardım is
geri verilmesinden ve bundan başka temi~ti. Bütçe müsait olmadığından 
!;imali sarki Almanya5ına doğru belediye yardımda bulunamıyaca-
- • ğını bildirmiştir • 
serbest bir yol ita edilmesinden baş • Sular idaresi terkosta dört süz-
ka bir ~Y istemiyordu. me havuzu daha yaptıracak ve bu 
Varşova, bu makul taleplere bun- işe 200 bin lira haracayacaktır. Vail 

dan on beş gün ewel, Almanya hu- dün sular idaresi müdürile birlikte 
dudu boyunca ordusunu seferber terkosa giderek tetkiklerde bulun-

muştur. 
etmek suretile cevap vermiştir. Po- • Belediye işlerini teftis eden mü· 
lonyanın bu scferberli&ri, muhakkak fetti~ler ekmek iş~i et;afında da 
ki, lngiliz entellicens servisinin ya- tetkiklere başlamışlardır. 
!anlar santralı tarafından işae edi- • Belediye Kadıköyünde Kurba
len haberler üzerine vukua gelmiş- hderenin temizlenmesi işine başla-

mak üzeredir. Bir tarak dubası ki· 
tir. Almanya, bu tahrik hareketleri- ralanmıştır. 
ni nazarı dikkate bile almamı~tır. •Yalova kaplıcalarının bir kısmı 
Zira, Almanyanm emniyeti askerlik bugün açılmıştır. Kaplıcalar ayı 
bakımından o derece fazlalaşmıştır on beşinde tamamile açılacaktır. 
ki bu gibi manC'\Talar kendisi için • AbcHilhak Hfunidin ölümünü 

üçüncü yıldönümü münasebetile b 
yakın bir tehlike teşkil etmez. ayın o:ı ikinci çarşamba günü üni· 

Bundan başka, Almanyada, Var- versitede bir ihtifal yapılacaktır. 
şovanm. Almanya ile devamlı bir • Eski Ordu ır.ebusu Faikin Eti 
antanta, garbla bir ittifak politika· bank, eski Balıkesir mebusu Cana 
smı tercih edeceğine ihtimal veril· Esenerin Sümerbank ve emekli ge 

neral Cafer Tayyarın Denizbank i 
memektedir. 1934 anla~ası, 1921 dare meclisi azalığma tayinleri yü 
Polonya - Fransa ittifakının mühim sek tasdikten çıkmıştır. 
bir kısmını mcriyet mcvkiinden kal· • Bulgaristan, 1939 İzmir fuarı 
dırmıştı. Eğer Polonya, bugün, bir na. itş~rak edeceğini ~ildirmi~tir . 
denbire lngilterenin Almanyayı v Dort Sovyet tqrpıd.osu ~un. B.o 

· .. . ' g:ızdan geçerek Akdenıze gıtınıştır 
çe~ber. a~tma alma tecavuzkar. ~~ya- * Birkaç gündenberi şehrimizd 
setıne ıltıhak ederse, 193-1 de vucu- bulunan Yugoslavyalı yüksek mı 
da getirilmiş olan Almanya - Po- mar mektebi talebesi dün akşamk' 
lonya siyasetini kati surette kırıyor, t~enle memleketlerine dönmü~ler· 

demektir. Bu gibi hadiseleri örtmek di~. Tahr 'd ek h t' · d t . . . . 
1 

il . .. ana gı ec eye ımız os 
ıçın diplomatık bahane er en su- vel.iahte düğün hediyesi olarak Cum 
rülemez. hurreisimiz İsmet lnönü namına 

çok sanatkarane yapılnu~ gayet 

Zorlu sevdalı! 
kıynlPtli bir altın tuvalet takımı he· 
diye edecektir • 

' 
Müzede namaz 

Kızını kendisine vermiyen babayı vurdu kılan bir deli 1 

rınuzde rne\•.;ut olmxyan bir 
Çok iş şubelerinin husust saikle 
dclayısile vücut bulduğu 'be • 
lediy b"' • e utçesınden ödenen maaş -

Suriyede yem 

kuruldu 

kabine Ankara 7 (Hususi) - Vekiller 
heyeti bugün top'.andr ve geç \'akte 
kadar müzakerelerde bulundu. 

Dün akşam üzeri Kurtuluşta bir 
hadise olmuş ve bir adam sevgilisi· 
nin babasına ait dükkl!na tecavüz 
ederek camlan çerçeveleri kırmış 

ve tabancasile de bir adamı ba~ın
jan yaralamıştır. 

miy1.:ceksin öjle mi?,, diye bağır

dıktan gonra üzerine atılmı~tır. Fa
kat bereket çabuk davranan Torna 
ije oğlu Koço Yaninin ellerine ya
pı~mışlar ve güçlükle tabancayı e
linden almışlardır. Fakat boğuşma 
,;ırasında Yani tabancanın kapzasi
le Tornanın başına vurmuş ve yara· 
~amrstır. 

Uzun müddet Bakırköy tı:rruı.rha. 

ne.sinde yatlığr anlaşılan Osman is
minde biri, diln Ayasofya müzesin
de yakalanmış ve tıbbt adliye tes
lim edilmi§tir. 

Dün saat 11,30 da müzeye giren 
Osman derhal bir kö§eye otu~u 
ve yüksek sesle dualar okuyarak 
namaz krlm:ığa başlamıştır. 

lar i slı . a nm kanunen aşmaması 

~:P ectcn haddi çok geçtiğini, yal 
bunun doğrudan doğruya ma

aş v .. 
. e ucret dsmi altında değil me· 

saı fa la . . z sr, huzur hakkı, ve ...Ur 
ısımıerıc tedi d'ld" - . . ye e 1 ıgını ku -
r~ ' 
t ınuş olan bürolann eenelerec 
clecrübe edildiği ve kendilerin • 
b'en Şehir hizmetleri namına hiç 
C.~ f&ydıı. temin edilmediği hal. 
~ devanı ettirildiğini zöıterm.İJ" 

Şam, 6 (A.A.) - 23 GünXik ka· 
bine buhranından sonra, yeni Su
riye kabinesi aşagıdaki şekilde te· 
§ekkül etmiştir:. 

Nasıouhi Bouhhari Beşve.kil, da.. 
biliye ve milll müdafaa vekili, 
Khalcd Azem. Hariciye v~ Adli
ye Vekili, Selim Dja.mbarL iktL 
sad Vekili, Muhammed Khalit 
Moudares. Maliye Vekili., Ha$3.n 
Hakim .. Maarif vekili .. 

üç silahşörler 
Knta©)o 

ını a (ğ o ır o a lrll cdl o 
Okuyucularımız 

matbaamıza uğrayıp 
alabilirler .. . . . ... """""" 

Hadise suçlusu Yani isminde bir 
gençtir. Yani Feriköyünde avukat 
caıidesinde bakkal Tornanın kızını 

sevmektedir. Fakat müteaddit mü· Mütearrız tabancasını elinden 
racaatlanna rağmen kızın babası almalarına rağmen gene rahat dur· 
evlenmelerine razı olmamaktadır. mamış ,.e bu sefer de dükkanın i
Nihayet artık sabrı tükenen Yani çinde bulduğu bir keserle camlan 
dün akşam eline bir tabanca almış çerçeveleri parçalaıru,, dükkanı alt 
ve birdenbire dükkana gircrnk To· üst etmj~. 

maya: j Gürültüye ko~an halk '>A" polisler 
"- Demek c:en kızım hana ver· c:udm1.ı kar·:ırkcn yrıkalam:c:l~rdrr . 

Vaziyeti gören bekçiler polise ha. 
her \ ernuşler ve memurlar Osmonı 
güçlükle yerinden kaldır .. rak kara
kola ve oradan da tıbbı adliye tes
lim etmişlerdir. Osman hadise sıra
sında memurlara kaI1Jı: "Siz ne ka.. 
rışıyorırunu.ı. Bura.st camJ defil mi! 
B~ namaz ~nlacağnn,, diye çı'kış
mış ve yerinden kalkmak isteme
rrıistir. 
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Italyanlar Bugün Tirana girdiler 
(Başlara/ ı 1 incide) 

oldukla;rnı haber vermektedir. 

lşgal e 1ilen şehirler 
Horna, 8 (ı\.A.) - İtalyan kıta

Jarı, dün akşam Shijak nehri üze· 
rinde Draça 15 kilometrelik bir me
safede bulunmakta idiler. Arnavut
lar çekilmden ewel buradaki köp
rüyü berhava etmişlerdir. Bir keşif 
tayyare filosu Draç civarında ha
zırlanan tayyare meydanına inmiş
tir. 
Şimalde l tal yanlar Alessioyu iş

gal ettikten sonra ilerlemeğe devam 
etmişlerdir. 

Cenubta da Delvine işgal edilmiş 
ve geride bırakılmı~tır. 

Ro:n:ını;ı verdili haberler 
Paris, 8 - Stefani ajansına Draç

tan bildirildiğine göre, Arnavutluk 
hükfuneti Tiranayı terkederek El
ba:;ana çekilmiştir. 

Stcfani ajansının istihbaratına gö 
re kral Zogo da hükümetle beraber 
Elbasana nakletmiştir. 

.Avlonya, Draç, Santi Karanta 
ve Jan Medua şehirleri İtalyan kı
taatı tarafından tamamen işgal edil 
miştir. 

"Son zamanlarda Kral Zogo, !tal_ yeti hakkrnda nazıra bir nota bu taarruz İtalyanlara ne kazan
ya hükfınıetinden bazı noktaların hi \·ermiştir. Kont Ciano, Lord dırabilir?. 

maye ve müdafaası için Arnavutlu- Perthe beyanatta bulunmuş ve Devamlı bir menfaat kazandıra-
ğa asker göndermesini lalep etmiş- teminat vermiştir. bileceğini zannetmiyorum. Buna 
ti. Kral Zogonun maksadı, İtalya - Londra sefirimiz Iord mukabil bir şeref temin etmiyece-
nın göndereceği askert yardımdan H~lifaksla görüşta ğinden de eminim. 
istifade etmek ve Kosova şehrine Londra, 7 (A.A.) _ Arnavut- Kendisini göstermek istiyen 
karşı bir harekete teşebbüs etmek 1 k hAd• 1 . .. . F bir şampiyon, bir çocunğu döv -u a ıse erı uzerıne, ransız 
surclile 1talya ile Yugoslavya ara- , .. "k 

1 
.. C b' .

1 
İt 1 mez, diğer bir pehlivana meydan 

sında mevcut dostluk münasebetle_ ..)uyu e çısı or ın 1 e csya mas k 1 al 1 b 'b. "l"'L 
ı 'h t .. p 1 b" "k 1 . · ı o ur. t yan arın u gı ı mu cuıa· a a ~uzarr, o onya uyu e çısı rini bozmaktı. 

Kral Zogo, İtalyanm Yugoslavya
ya karşı bu harekete iştirak etme-

R l 
. . b hah zalarla alay ettiklerini biliyorum. ve omanya or!:ı e çısı u sa v • 

h · · b k 1 v 1 k Lo d İn.san anlamadıgı bır şeyle her za-
ancı ye a an rgma ge ere r ö . 

H l 'f k f d k b 1 d'l . man alay eder yle zannediyorum a ı a s tara ın an a u e ı mış- . . ' • . 
ki kımse İtalyayı bu :raptıgı ışlcr. mesine kızmış ve biraz sonra Arna_ 

vutlukta yaşıyan İtalyan tebaasına !erdir. 
Romanya orta elçisi Tilea öğle

den dolayı ta'kdir etmiyeeektir. Ben 
karşı şiddet hareketlerine başlan -
mıştır. İtalyanın Arnavutluktaki ha 
rekatı, derin bir saygı ve muhabbet 
be.slediği Arnavut milletine değil, 
Arnavut kralilc hükümetine müttı_ 
veccihtir.,, 

İtalyan gazetesi, Kral Zogoya hü 
eum etmekte, Arnavut milletinin 
menfaatini dilşünmediğini ve bu se
bebden sık sık Arnavutlukta çıkan 
isyanları şiddetle bastırdığ1nı iddia 
etm!ktedir. 

Yugoslavya Nazırlar 
M eclisi toplandı 

de diğer münevver Arnavutlar gibi 1 
ltalya ile şerefli bir esas dahilinde 

den sonra hemen bütün zamanını 
hariciy,ı:ie geçirmiştir. 

kUltiir, ekonomi ve siyaset sahala
Türkiye büyük elçisi de saat 16 

rrnda sıkı bir teşriki mesai tahay. 
ya doğru Sir Alexandr Cadogan yül ediyordum. İtalyanın bu haya-
ile bir mülakat yapmıştır · le zarifane mukabelesi yüze indiri-

Bulgari3tan orta elçisi ile Yu. 1 bl kt 'b tti en r yumru an ı are r. 
goslavya maslahatgüzarı da bari- B 1 · ı 1 • t " 

• 1 . 1 d' j eyne mı e vazıye ciye bakanlıgına ge mış er ır. k 
Bu diplomatların Arnavutu1c a~ışıyor 
· t• h kk d ...... ~"kl · ı Parıs, 8 (A.A.) - Arnavutluk 

vazıye ı a ın a goru:l"'u erı . • . 
h b .1 kt d. vakasmın cıddı bır gerginlik tevlit a er verı m.e e ır. . . 1 

P · f · · · D l d · ettığı şu sırada spanyamn komin· 
arıs se ırı mız a a yenın t 1 h. d k' kt · d·v· · • ern a ey ın e ·ı pa a gır ıgının 

Nezdınde resmen ilan edilmesi bir korkutma 

Stefani ajansının bir notasına gö
re Kont Ciano, Romadaki Arnavut 
luk sefirile bütün münasebetleri kes 

miştir. 

Belgrat, 7 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi Prens Pol'Un huzuruyla 
içtima halindedir. Arnavutluğa 
karşı ltalyan harekA.tı lizerlne 
Yuğoslav menfaatlerinin korun
ması için kararlaşan tedbirler 
hakkında blr tebliğin neşrine 

intizar edilmektedir. 

Paris, 17 lA.A.) - Başvekil tesebbüsü mahiyetinde telakki edil
Da~adye bu sabah hariciye nazın m~ktedir. Bu teşebbüs Insbrückte 
Bone ile görüşmüş müteakiben Bo- yapılan İtalyan - Alman askeri gö
pe Sovyetler birliği, Türkiye ve A- rü~elerile de sarih bir şekil almış
merika büyük elçilerini kabul et- tır. 

Meşhur açlık grevi mütehassısı 

ltalyanın Arnavutlukta karaya çı 
kardıkları kuvvet 105 bin me\·cutlu 
3 fırkadan mürekkeptir. Bunlar, 
harp malzemesile mücehhezdir. Top 
çu kuvveti henüz ihraç edilmemiş

tir. 
At'navutlar mukavemat 
ediyorlar 

Pari.s, S - Buradaki Arnavutluk 
sefareti, Arnavutluk limanlaruım 

işgalini tasdik etmekte, fakat da
hilde mukavemetin şiddeW olduğu-

Kral Zogonun Arnavutluk 
milletine hitaben neşrettiği me· 
saj siyast mah!ellerde derin bir 
intiba hasıl etmiştir. 

Kral Zogo bu mesajında, İtal
ya ile bir anlaşma aktine hazır 
olduğunu ve fakat ltalyan istek· 
!erinin memleketin h Urriyetlni 
tehlikeye koyduğunu bildirerek 
Arnavut mllletini kanının son 

nu ilave etmektecilr. damlasına kadar mukavemete 
Cenevredekl Arnavutluk bllrosu davet eylemektedir. 

Tirana ile görüştükten ronra Ar- Söylendiğine göre, Yugoslav 
navud ordusu ve gönüllülerinin fa.. mahfelleri Adriyatlkte Yugos· 
ik kuvvetlere rağmen dahilde şid- lav menfaatleri hakkında Roma 
detli mukavemetlerine devam et
tiklerini tebliğ ediyor. 

Sulh müz1k~relerini İtal
yJ.nhr bir bahane ile 
r~:l b:ıiyt>rhr 
Roma, 7 (A.A.) - Resmi teb· 

iğe göre, Kral Zogo tarafından 
gönderilen ve İtalyan ataşemilite
rinin refakatile ekonomi nazm B. 
Gera ve yüksek rütbeli bir Arna
vut zabitinden m!.iteşekkil bulu
nan bir heyet İtalyan kıtaatnm 
ba~kumandanı general Guzzoniyi 
ziyaret ederek Kral Zogonun bazı 
teklifl~rini bildirmiştir. Bu teklif
ler Romaya göııderihni§tir. 

• • • 
Kral Zogonun, İtalyan kumandan 

lığına mukabil tekliflerde bulunmak 
için Arnavut iktisat nazırının riya· 
getind:? gönderdiği heyetin hedefi 
l talyanlarca vakit kazanmağa ma
tuf olduğu iddia edilmektedir. Ama 
vut heyeti murahhasası, Draça iki 
defa gelip gitmiş ve ikinci defa dö
nüşünden sonra Arnavutlar, İtalyan 
kıtaatımn ileri yürüyüsüne mani ol 
mak için Tirana • Draç kö'prüsünü 
harnra uçurmuşlardxr. 

Tiranda muvakkat hüku .. 
met mi kuruldu? 
Roma 8 - Kral Zogonun hüku

metin Elbasana hareketinden sonra 
Tirana şehrinde Italyan do tu ~ah
siyetlerden mürekkep muvakkat bir 
hökumet kurulduğu zannedilmekte
dir. Bu murn!•kat hükumet. İtal
yan himap3ini talep edecektir. 

Krali~e Y:.ııa:ıistana iltica 
etti 

Selanik, 7 (A.A.) - Anadolu 

taratrndan Belgrada yerilen te
minata rağmen Arnavutluktaki 
ttalyan harekA.tınm inkişafın· 

dan büyük bir endişe hissetmek 
tedirler. 
Alınan bazı malCımata göre. 

ltalya ~·1.lgoslavyadan Arna-rut· 
Iuğa karşı icraatında kendisine 
iltihak etmesini istemiş ve Yu
goslavyaya lşkodra şehrini tek
llr etmiştir. 

Diğer bazı ma!Umata göre de 
Arnavutluk Yugoslavyadan yar
dım istemiştir, 

Bel~rat, 7 (A.A.) - Naip 
Prens PolUn iştirakiyle aktedi
len naz1rlar mecllsinden sonra 
hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. 

Yugosla\·yanın bir intizar si
yaseti tatbik ederek Arnarnt· 
luk vaziyetinin inkişafını ya· 
kından takip edece;1i zanncclll· 
mektedir. 

Anlaşmaya muhalif 
Londra, 7 (A.A.) - Londra· 

nrn Balkan mahaCili, Yı,ıgoslav-
yanın Roma sefirinin dün 
Cianoyu ziyaret ederek Arnavut
luk işgalinin ltalya ile Yugos· 
laYya arasında Arnavutluğun 

mU.lkt tamamiyetinin temini l· 
çin aktedilmiş olan anlaşmaya 
muhalif olacağmı bildirmiştir. 

Aynr zamanda lngiltcrcnin 
Iloma sefiri de böyle bir hare· 
ketin ltal:ra ve İngiltere arasın
laki 16 nisan ııı::g itilafına mu
halif dilşec·~ğini B. Clanoya teb
liğ etmiştir. 

Romadaki görüşmeler 
Roma, 7 (A.A.) - Lord Pertlı 

Ajansının hususi muhabiri bildiri· bu sabah Kont Ciano'yu ziyaret 
yor: e derek İngiltere hiikCımeti na-
Ar.~avutluk kraliçesi iki gün ev- ınına ltalyanrn Arnavutluğa 

ve! dünyaya gelen Veliahd ve ma· 'rnrı;:ı yaptığı hareket hakkında 
yeti ile birlikte lıu sabah saat ye- 'zahat istemiştir. 
:Hdenheri Yunanistanm Florine (A ~ ) c· Roma, 7 .r\.. ıano 
fChrilllıle lııuhmm•ktadtr. 11~ Lord Perth arasrncla bu sa-

ltalyanlarm bir Hdhsı bah yapılan görllşme hakkında 
Roma, 8 - Giornale d'ltalia ga·. neşr>?tl ilen resmt telıli~de şüylr

ete.si, .Arnavutluktaki harekat hak- Llcnilmrktecllr: 
ınclııt ı:ıı iz:ı halı verfror: Lorcl Pı>rth. Arn:ıvııtlıık vn7.I· 

miştir. Salfilıiyettar Fransız mahfillerin-
Amerikada infial de öğrenildiğine göre halihazırda 
Vaşington, 8 (A.A.) - İtalyan- hararetle bir ltalyan - Alman - Is· 

lann Arnavutluğa karşı yaptığı panyol askeri işbirliği hazırlanmak
taarruzun bir yortu gününe tesa- tadır. Fakat bu işbirliğinin nihai 
düf etmesi Amerikan efkarı umu- şekli henüz tesbit edilmemiştir. 
miyesinde bir kat daha infial uyan- Komintem aleyhtarı paktı imza 

dınnıştır. eden devletler, İspanyanın da bu 
Takriben 40.000 kişiden ibaret pakta iltihakını, Arnavutluk vaka· 

olan Arnavut kolonisi hususi şen- sına tesadüf ederek daha büyük bir 
liklerle \eli ahdin doğumunu tesit e- tesir bırakması için, şimdiye kadar 
derken bu haberi alarak ha)·ret ve ilan etmemişlerdir. 

Son grevi, Gandi
nin itibarını 
qükseltmiş 

Biritanyanın Hindistan mümessili, 
Gandi ile müzakereye memur · edild 

teessür duymuştur. SalAhiyettar Fransız mahfillerin-
Güzelliği Amerikada meşhur olan de vaziyetin son derecede ciddi ol

Kraliçe Geraldinenin Amerikalı bir duğu, çünkü İspanyanın totaliter 

anneden doğmuş olması, Amerikan devletlerin her hareketine iştirak e
halkının Arnavutluğun feci akibeti deceğine şüphe olmadığı kabul edil
ne karşı beslediği sempati hislerini mektedir • 

takviye etmiştir." İspanya Cebelüttarıkı tehdit ede-
F aşistler ve mertlik ceği ve Fransa ile ~imali Afrika ara-
Vaşington, 8 (A. A.) - Hull, be. sındaki nakliyata mani olabileceği 

yanatta bulunarak hariciye nezare- 1çin umumi bir ihtilaf.halinde pek 
tinin Arnavutluktaki vaziyet hak - büyük bir rol oynıyacak vaziyette
kında muhtelif Avrİ.ıpa hükumet dir • 

Gandi, yılmasmı bilmiyen bir in· 
andır. Açt 'lk grevi yaptığı günler-

de sanki bir kuvvet şurubu içer. Baş 
ka bir insanın bünyesini bozacak 
olan bu şey onu katiyen yormaz. 
Sözü dinlenilip de grevi terkettik
ten birkaç gün sonra onun tam ma
nasile yeniden dirilip canlandığını 
görürler. 

Bundan bir buçuk ay evvel Rat
kot racasmın tebeasına reva gör
düğü zulmü protesto m~amında 

merkezlerinden gelen malümatı top 
lamakta olduğunu bildirıni§tir. 

Ruzvelte vaziyet hakkında pey~ 
derpey malumat verilmektedir. A
merika hükumetinin kuvvet f.stlma
lini yeniden takbih edeceği, fakat 
lt.alyaya karşı miisbet bir hareket
te bulunmıyacağı tahmin edilmek -

Romanya Hariciye 
Nazırı bugün geldi 

tedir. 

Hull'ün bildirdiğine göre AmerL 
ka sefiri Phillp.s'in .kont ÇianÔyu 

ziyaretine hariciye nezaretin.in se -
firlerinc verdiği normal taliınatm 
yerine getirilmesinden ba..gka bir 

mana vennek doğru değildir. 
Arnavutluk sefiri Koniça, haricL 

ye nazırı Hull'ü ziyaret etmiştir. 

Zannedildiğine göre sefir, Çekoelo
vakya sefiri Vladmir Hurbanı tak
liden İtalyanlar Arnavutların mu_ 
kavcmetini kırdıkları takdirde bile 
sefaret binasını teslim etmek iste
myecektir. 

Koniça, Hullü ziyaret etmeden 
evvel matbuata beyanatta buluna-
rak demiştir ki : 

"- İtalyanların çok meziyetleri 
var:h ve b ü y ü k bir millet
ti rler. Fakat C e n a b ı h a k 

l/ariciye vekilimiz Şükrü Saracoğlıt btt sabah Haydarpaşa garından 
çıkarken ... 

ne h i k m e t t i r bilinmez, 
:ınları her ti.!rlü mertçe hislerden 
mahrum bırak:nqtır. Kraliçe bi· 
ı;ocuk dünyaya getidigi bir smı

la İtalyanlar bu dar~Cj i indirmiş
, erdir. 

(Baştarafı 1 incide) 
·ınıı' geçmiş ve sisten dolayı biraz 
iCCikmlş olan Romen hariciye na
zırını hamil bulunan vapura intizar 
~tmiştir. 

• • • 
Kraliçe, iki f;i.'.nlü1

c yavrusiylr Ayın yirmisinden sonra memle-

manya hariciyesi kalemi mahsus 
müdürü ile, Türkiycnin Romanya 
elçisi Suphi Tanrıöver de dost na· 
zın takip ediyorlardı. 

Rıhtımda Hariciye Vekilimii: 
Saracoğlu Şükrü, Vali Lfı.tfi Kır. 
dar, PoEs Müdürü Sa.drcddin A-lıeraber yataktan kalkarak Ama- -.elimizi ziyareti beklenen dost 

vut1uğun haricinde bir melce ara- ka, Romanya sefiri, Rumen baş-
Romanya hariciye nazın ekselans konsolosu ve Rumen kolonisine 

'llak mecburiyetinde kalmıştır. Gafenko seyahat tarihini değiştir-
Darbeyi indirmeden bir kaç ha' miş Ye buc:ün öğleden sonra şehri

ta daha bekleselerdi, İtalyanlar mize gelmiştir. 
tabiatleri haricinde bir harekette Misafir nazırı taşıyan 
bulunmuş olurlardı. Kırka kar!r ı bandıralı Daçya vapuru 

1 
bir, hatta silahlar arasır:ıJa bir 1 da rıhtıma yana~tı. 

Romanya 
saat 13,10 

Vapurdan 
mukayese yapılaca!~ olur::a, bine 
karşı bir nisbetinde, ortada hiçbir 
tahrik t'l"evcıtrl cle'tilk,.n v~pı l :ır> 

e>vvcla M. Gafcnko ile zevcesi çık_ 

tılar. 

Kendilerine r"f::o l;?t ,.(!erı 'Ro-

mensup bir çok zevat, misafir na. 
zırı karşıladılar. 

Şükrü Saracoğlu, M. Gafenko 
ile kansına birer buket verdi. 

Sonra beraberce Perapalas o
teline gidildi. Misafirler yemeği 
otelde yiycceklerclir. 

R,..,..,:--rı"" h"ric;,,,..,;,,in k•v,...,A~-

perhize yatmıştı. Gandinin taham
mülü bitip fevkalade zayıf dü~tü~ü. 
hemen hemen ölmek üzere olduğu 

gazeteler tarafından yazılmı~tı. Hal 
buki o canını azraile teslim etmesi
ne ramak kaldığı sıralarda büyük 
bir zafer kazandı. 

Sanki Hitler yeni bir deYleti yık· 
mak için saldırmış gibi İngiltere te· 
laşa düştü. Britanya kabinesi acele 
içtima etti ve onun vaziyeti görü
şilldü. Şüphesiz ki Gandi bu zafer· 
den büyük bir gurur •duymuştur. 

Son hadiseden muzaffer çıkan bu 
peygamberin memleketteki itiban 
kat, kat artmış bulunuyor. Kendisi 
bu mu\'atrakiyetten sonra bir müd 
det açlık grevinin bünyesindeki f e
na tesirlerini izale etmeğe uğraşmış. 
soma yeniden ademi itaat mücade
lesine başlamıştır. Onun mücadele· 
ye girişmemesini temin etmek üzere 
Britanya hükt1meti Hindistan 
ıcral vekilini Gandi ile şahsan mü
zakereye memur etmiştir. 

Hakiki aşkam 
gazetesi 

G"lnUn en son haberlerini 
verend'. r 

lstanbulda 
Ru vaziyette olan 

tek gaze te 

HABER'dir 
i ....,, .1.''~·"' > ! .. ., ..••. ~ .. · ı\ff 

1i mümessili 
söylemiştir: 

gazetecilere şunlan 

''- İstanbula geldiğimden cok 
memnunum .. Dostum Saracoğlu 

ile dostane görü~melcr ~ ~p~ca. 

ğız.,, 

Ekselans Gafcnkonun yarın ak
ş:ım memleketine döneceği ve or~
dan da hemen Berlinc ge:e;:;::i 



~~W'A1t~AH 
Define 

Peşinde 
I 

Tarzan, karısı ve arkadaşı Define 

adasına gidiyorlar. Burada gizli 

bir define vardır. Plana göre defi

neyi ararlarken karşılarına bir o -

rangotang çıkıyor. Fakat bu, iyi 

bir hayvandır. Beraber bir kaplanın 

hücumuna uğruyorlar. 

bo l<aıııan pencelerini germiş, Bu müddet zarfında Tarzan da 
l\t lııu U7.anm.rş. gözlerini ve ağzı bot durmamış, arka taraf tan ge· 
fa~ .. Onların Uurine atılma- çerek, bir ağaca çıkmıştı. Fakat 

't hazırlanmıştı. ağaca çıkarken de yerden, koca. 
l'tı ilrzan, arkadaşı Verpere, bi. man ve keskin kenarlı bir taş da 

111 ~~rde bayılmış yatan karısı- almıştı. Koltuğunun altında bir 
"'Kl'et ederek: elma gibi ~ıdığı bu koca ~ı, 

3' ' Sen, dedi, onu al, emin bir dalların arasına çıktığı vakıt, eli
~~ götür ve ayıltmaya çalış. ne almış ve kaplanın üzerine at· 
rı::_ ltaplanla tek bqıma çarpışı- mak için hazırlamıştı. 

Hayvanın sırtına bu gülle gibi 
t ~ bunları söylerken etra- ağır taşı yerleştirmek için, onun 
:-a kendini mUdnfaa. edecek bir yere yuvarlanmasmd~ daha iyi 
~ arar gibi bakınıtnt'§tJ. Orang flJ'Bat._ oıı:ıır:yuxtı. ,,. 
~g maymunu, eliyle: "Sen çe. Orangotang. sopasile bir vuruş 
:ıı.'· işi bana bırak,. der gibi bir ta yere yuvarladığı bu hayvanın 
)l"ket yaparak, sağ elindeki ka önünden bir iki adım geri çeki -
h"ftı. sopayı kavradı ve mUtlıiş bir lince, Tarzan, ona eliyle daha ge· 
dıO?nurtu ile kaplanın Uzerine atıl ri gitmesini işaret etti ''e nişan 
~ 'l'arzan, onu kurtarmak ıçın alarak, tam ağacın altına seril
~ di hayatını tehlikeye koyan miş ve kallanaya çabala.makta o. 
tıı babayiğit hayvana hayran ol- lan kaplanın üzerine taşı koyver
b Uştu_ Fakat, onun kaplana kur· di. 
d~ gitmesine gönlU razı değil • Koca taş, oldukça da yilksek 
bı ..... ~unla beraber kaplanı öldür bir yerden ve büyük bir hız.la a· 
"""Yl dilşünUyurdu. tıldığı için, kaplanm Uzerine dil 
~akat, bu vahşi hayvan sanki şünce hayvanın kaburgalarını çö 
lta l'nıunun fı;ıe karşnasma da - kertti. Kaplan, mUthiş bir bö -
~ f~a kızmış gibi, daha büyük ğürtU ile inledi ve ağzından kan 
ı~ddetle ileri atıldı ve pe~- boşanarak yan tarafa devrildi. 
~ den birini Orangotangm sol f Kaplan ölmüş veya ölmek üze. 

Uzuna indirdi. reydi. 
d.~ cllsseli maymun bu ağır Tarza.n ağaçtan atladı ve ken 

1~benin altında ıztırap çekmek. disine hakiki bir dost gibi hare-
!~ beraber, sarsılmadı ve sağ e - ket etmiş olan Orangotangın eli. 
~eki kalın odtm parçuım kal· ni sıktı ve, sanki hayvan lakırdı 
laıı ığı gibi bilttin hızı ile kap - anlarmış gibi: 

Ilı Ur.erine salladı. - Bravo! dedi. Müşterek d~ 
tıı~aplan, sağ pençesini Orango- mannnızı gebcrttik. Şimdi defi • 
_"""tıg'Uı omuzuna geçirdikten son neyi aramıya gidebiUriz. Eğer de 
t't ar).{a ayaklarmm ilzerinde yUk finede bulacaklarmuzdan senin 
eeJerek başını ileri uzatmq ve ağ de işine yarıyacak bir §eY olursa 
~ı açarak maymunun b~mr sana veririm. 

'Plnaya bazırlanmlfb. Orangotang, onun ne söylediği 

-4-

dikleri zaman, oranın da !riyan 
bir hayvanın elinde olduğunu göı:. 
dUler. Bu, bir gorildi. Fakat. may 
mun arkadaşuu hiç de iyi karşı. 
laına.mı3, elindeki sopayı kaldı -
rarak ona kallı hUcuma geçmi§
ti .. 

Fakat, Tarzan bu mllşterek 
düşmanı da beraberce yene<'ek -
lerine emin bulunuyordu. Elin • 
deki kemendi hazırlayarak ma -
ğaraya doğru çıktı. 

( A.rk&ı var) 

BİLMECE 
Öyle bir çift rakam bulunuz ki, 

bu iki rakamın meanJ,Ju bulduğu . 
nuz sayının tam beşte biri olsun. 

Yahut da bulduğunuz sayıya 9 
ilave ederseniz adedinizdeki rakam
lar yerlerini değiştirsin. 

Birinciye bir kol saati, ikinciye 
bir kilo, üçüncüye yanm kilo çiko
lata verilecektir. Aynca 200 oku· 
yucumuza muhtelif hediyeler veri
lecektir. 

Zeka oyunları 
Babası küçük Turguda sordu: 
- Gel bakalım seni hesaptan 

imtihan edeyim. Bir koyunun kaç 
kilo ağırlığında olduğun bulmak 
istiyoruz. Bildiğimiz §eY şu: Ko
yunun asıl ağırlığının yansını a. 
tıp 12 ila\'e edersen kaç kilo ol -
duğu meydana çıkar. 

Resiln bo 1amasını öğrene Hm ! 

Acaba koyunun ağırlığı nedir? 

* * * 
Turgut bunu bulmaya çalışır -

ken öteden annesi de: 
- Dur, ben de bir §ey sorayım 

dedi. Bu da senin zeklru ortaya 
koyacak: 

"Birisi diyor ki: "Benim hiç 
kardeşim yok, fakat gördUğUnüz 
ı)U adamın babası beıüm babamın 

oğludur.,. 
Gösterdiği adam kimdir? Kar

deşi olmadığına göre ''babamın 

oğlu,, dediği kimdir? 

Bahar geldi. A . 

ğaçlar çiçek açtı. 

Kuılar uçuımaya 

ve ötüımeye başla
dı. • Kırlar çok ~ü 

zel manzaralar teş

kil ediyor. Bunlar 

dan birini gilzel bir 

tablo halinde res -

metmek istemez mi 
•iniz? 

İşte size, hu.ır 

yapdmrı bir resim. 
Yalntz, bunu boya 
mak kalıyor. Ağa· i 
ca, çiçeklere, kuş - 1 
lara ve kuşlann il. 
zerine konmuı ol • 
duldan incire ne 

* * * 
renk vermek: lizım, ._. __ .._ __ .. _.._4-_....__.._ __ -.ııı....-

Turgut bunları bulmaya çalı • 
şıyor. Fakat şimdiye kadar bu -
lamadı. Size başvuruyor. Siz bu. 
labilir misiniz? 

r 

bunu siz bulacak:nruı. 
Resmi kalem boya ile de boya 

yabilirsiniz, sulu boya ile de. Su· 
lu boya ile boyamak isterseniz 

Yumurcak arkasına bir alay §e), Arkada!lı Cin Ali onu görUnce: 
yüklcnmi3 gidiyordu: Oyuncaklar, 1 - Bunlar ne böylc1 diy~ sordu. 
tahta tUfck , kova, tenis rakeU. j Yumurcak yürilmesine devam ed(I. 

• <ı ı;ek oo b :v~rı;li: • ,, 

evvela a~ık renk vuracağınız ~·· ı 
terden başlayın. Çünkü, boya tn -

şacak olursa, sonradan vuracağı. 
nız; koyu renk burasını kapatır. 

r~ 

!f ' 
- Hasana ~ kunı!;! borq v~rdim. 

Buna mukabil rohln olnrak bunla
rı aldnn ... 

Cin Ali ıımış kalmıştı. ---
Kupanın Yedilisi 

Yazan: OGUZ ÜKE 
Küçük bir kervan Timbuktudan Rişar sararıyor bozarıyor renkten 

kalkrnıf, Orauna gidiyordu ilk ,_ •• ~Ml~r·lnJ•llillıirtf~ renge giriyordu. NUıayet dayana-
günler oldukça iyi geçiyor sayı " lfl•ll •••R madı, eli gayri ihtiyari beline gitti 
lırdı. Fakat ıonraları bedevilerin ~ tabancayı çekti, bir çift çipil göz 
bir hucumunda kervan yağma ediL nişan aldı, bir gümleme ve duman 
di ve karşı duran adamlar öldü - ım.. arasında: 
rUldü. Zaten küçük olan kervan • 
dan kalakala iki kişi kaldı. isimleri 
.Hanri ve Rişar olan bu adamların l•lfl•'11· 
yanlarında 4 matra suları kalmıştı . l•-M~' 
Matraları 2 şer 2 şer paylaşdılar. 

Artık Ri,tar kudurmuı gibi oldu 
fırladı, koftu bir cesedin üstüne 
eğildi matrayı ~ngelden çıkarmak 
isterken gözleri büyüdü, fal ta~ı 

gibi açıldı. Çilnkü attığı kurşun 
ilk önce matrayı delmi§ti ve için. 
deki suları sahranın kızgın kumla

Rişar bu çöllerin yabancısıyl:lı 
fakat Hanri buralarını aıçok bili. 
yordu. Bu sıcak kum denizinden 
kurtulmak için daha 85 kilometre. 
lik yolları vardı. Yanlarındaki su 
da gittikçe azalmaktaydı. Hanri, 
Ri§arın su içmesine mani oluyordu 
çünkü sulan idareli kullanmak i
cap ediyordu. Halbuki Rişar ka· 
na kana su içmek istiyordu. 

Gene su içmek istediği bir za
manda Hanr~ tarafından menedi • 
lince gizlice elindeki tabancasının 
sedef kakmalı kabzasını okşayarak 

JUkAyenin mı•'ıR1'riri, Galata .. :ırny rına dökmüştü. Ripr kapandığı 
li esinin Ortal;;;y 5ube..-.1 talcht>lcrln. 1 cesedin üstünden ba§ını kaldırdı, 

den 151 Oğuz tike etrafa baktı: her taraf kum, kum, 

bulunan kuyuya içlerinden birisi
nin gitmesi lazım geliyordu. 
Bunu seçmek elbette güı;tü, onun 
için aralarında bir iskambil oyum 
tertip ettiler. Bu oyunda kupanın 
ye4ilisi kime düıerse o gidecekti. 

gene kum, ~ene kum! tıpkı eskisi 
gibi silah tekrar kalktı, ö!.üm sa. 
çan tabancarun tetiği düıtü, bir 
gümleme ve duman ... 

GaJatMaray lisesi Ortaköy 
~besi No. 151 

li'akat, Ora.ngotang iri cüsse • ni anlamış gibi gilldü ve yerinde 
~en Umit edllmiyecek kadar oynı!arak sevinç hareketleri gös 
~ bir hayvandır. Aynı za • tcrdı. ~da * * * Caymıyacaklarına dair yemin 
~ 7.ekidir. Başını kaplanın Kes"p b"ıçmece oyunu Bu iki kişi yerlerde kah sürükle. ettiler. Matrayı ortaya koydular. 
0~0~ kaptınr mI hiç! Bilfilds Tarzan, arkadaşı ile kansını 1 

fena fena güldü. oauz 'VKE 

bir mag-arada bırakarak Or nerek kah koşarak giderken uzak· İskambil kağıtları heyecanla dag-ı • 
ıl. .daha akıllı davrapm.ış, e - • ang-

lld k otankla beraber dcf·ne · Ge"en hafta ver ta giizel manzaralar görüyorlar, tıldı 
la e ı sopayı indirmek için kap • 1 Y1 ara- ~ · nnı, başım uzatmasını bekle . mıya gitti. diğimi2: eğlencenin fakat onlar bu şeylere koştukça Kader Hanriye gülmüştü kupa 
nı~. Elindeki plana göre, ilerlediği allini burada gö- manzaralar da kayboluyordu. Ar. n·n yedilisi ona düştü. 
'?rı.ı 'Raplan, hakikaten gafil avlan- için define bulunduğu gösterilen iyorsunuz. Verdi tik bir tek matraları kalmıştı. Bu Hanri yerden matrayı aldı w 
ra Şh_ l3a.şnu \Wltlr ur.atmaz 

0
_ mağarayı bulmak Tan.an için gımiz şekli bu bi - matrada tabiidir ki 2 kişiye yetmi. belindeki kemerin çengeline tak•ı• 

.. ngotazıgm sopasını burnunun güç olmadı. çimde kesip birleş. yecekti. Hanri Ripra "hakkını helal et 
~terine yedi. Bir pem;esini ma.y- F akat, define mağarasına gel- tirirsenlz + işareti meydana gelir. Onun için 9 kilometre uzaltta diyerek henüz on metre gitmi§ 

v:~~~~~i~h~ h'k --------------~~--------~----------~-~ 
Ye d 8,?Payı indirmek üzere ger· Yazısız 1 aye 
kurt <>gru çekince pençesi orn<" 

~ldu ve bir yandan mu\'n 
;:e1'1ıni kay.bedcrek, diğer tanı.. 
Fern.ı~asma yediği sopadan ser
land Yerek paldır kWdür yuvar· 

r. 

~~--..--HABER 
COCUK SA yr:Ası 

Bilmece kuponu 
8 NtSAN - H~39 -----·· 

-:- fmtnıanıla blcbfr ..ıe J'Uht 
('('\"n.b \ 'emJedlm. 

- lyf hflf~'Or mımın ! 

- Aldanmağa lmk1n yok ki hl,. 
b
. , ~ 

ır suale ccvab vermedim. 



Bahar temizliği 
~~ 

Geçen gün, ev işleri etrafında 

konuşurken bir arkadaşım aynen şu 
ıözleri söyledi: 

_.. Her yeni mevsim başlangı _ 
crnda evlerde bir temizlik yapmak 
adettir. 

Fakat kıyılr, köşeli olması gayet 
tabii olan bu mevsim temizlikleri. 
nin evin gündelik hayatını ve bu 
hayatın intizamını bozmaması §art
tır. Bir kadın tasavvur ediniz. Ev
de umumi temizlik yapıyorum diye, 
elinde bir süpürge yahut tahta be. 
zi, başında eski bir yemeni, belin_ 
de bir önlük sabahtan akşama ka
iı!ar ı;alışıyor. Evin çalışan ferdleri 
bu umumi temizlik vesilesile sabah 
kahvaltısından, öğle yemeğinden 

fa mahrum ediliyor, yahut basit ve 
0

alaminilt bir yemekle iktifaya ic

bar olunuyor. Akşam yemeği de 
ayni şekilde ve icab ettiği itina ile 
hazırlanmamıştır. Tabii evin çalı _ 

tan uzuvları akşam yuvaya dönün. 
ce yorgun kadının asık suratile 
kar§ılaşacaklar ve iyi bir yemek 
bulamayınca onlar da surat ede -
eeklerdir. Bir de ertes.i gün bu ev 
kadmının komşularına dert yandı
ğını dinleyiniz: "Akşamlara kadar 
eteğim belimde çalıştun. Yine ken. 
dimi beğendiremedim. Akşam bl • 
zimki beni öyle asık bir suratla kar 
şıl adr ki. .. ,, Halbuki bu ev kadım 
a::. i bir zihniyetle bu işleri daha gü 

,. ~ı ve daha kolay bir halde başa
rabilir. 

• rkadaşım, kadmlık için çok mü
hir biıı{meseleye temas ediyordu; 
bıı Wı~ll6ta mütemmim fi.kirlerini 
3ğı',!l1Jnak mera.kından kendimi a • 
la. tdlm.I. 

~anu yapmak nasıl mümkün_ 
dtıı .' 

EV 1KAD1 N, 
Küçük kızları nasıl 

giydirmeli? 

~~~~uz,: ~e~ap :Yere~i~f ! 
* "Dai:İiıt okuyuculal"llll7idaıı bir ' ~ • 

bayan talebe,, imzasile aldıinmz bir 
mektupta: "Geçen gün yabancı bir 
gazete, yüz cildinin ve mesamatmm 
sık.I§Tnasma, tiç yumurta. alanı saf 
ispirto ve limon suyu lle çarparak 
elde edilen bir mayün iyi geleceği

ni yazıyor. Bunun zararlı olup ol
madığını bildirmenizi isterim,, eli -
yor. 

Bütün küçük kızların gezmeğe gider. · 
keo bile çok sade ve çok basit olarak 

' giy~nmesi şarttır. Çünkü çocuk olduğu 
yerde duramıyan, her yerde oyun oynı
yan bir mahlfıktur. Çocuk ell:>iseleri çi 
çekli açık renk kumaşlardan çok güzel o-
lur. Koyu renklerden yapıldığı takdirde, a.. 
çık renk bir yaka, bir fiyonk, yaut 
bir kemerle elbisen.in vereceği ciddi ve 
mağmum mana ortadan kaldırılmalıdır. 
Çocuk daima neşelidir, şendir, koyu 
renkler ona yakışmaz. Hiçbir zaman o
nun elbiselerini fazla ve karışık garni -
lerle süslememelidir. Bugün çocuk elbi. 
selerini, annelerin bilhassa spor biçimi 
elbiseler yaptığı kumaştan yapmak çok 
modadır. 

Modellerimiz arasından yavruları -
nı::a bir tanesini seçmek o kadar kolay 
bir iş olmasa gerek .. Çünkü bu modeller 
biribirinden güzel örneklerdir • 

1 - Klasik bir biçimde beyaz ve ma 
vi yünlü kumaştan çocuk robu. kenar -
lar mavi ve bembe bir gırlandla işlen
miştir. 

2 - Mavi yünlü muslinden küçük bir 
rop. A<;rk pembe renkte ve mavi çizgili 
dir. Göğüs büzgülü ve etek kısmı pilili· 
dir. 

3 - Beyaz zemin üzerinde pembe ve 
yeşil emprime ipekli kumaştan rop. ön 
taraftaki dikişler aşağıya doğru pililere 
inkılap eder. Yaka ve kemer pembedir. 

4 - Deniz mavisi renginde yünlü rop 
cepler tamam.ile gizlidir. Yaka yerine 
üzeri kırmızı pike beyaz ketenden bir 
yaka geçirilmiştir. 

Bu terkip zararsız ve faydalı bir 
güzellik maskesidir. Faka.t derile _ 
rinde yılların. izleri olan kadınlar L 
çin. Mektubunuzdan çok genç oldu
ğunuz anlaşrlıyor. Yüzünüz bugün 
tabiatin balı~ttiği en güzel bir ta
raveti yaşryor. Cildinizi ve me6ama-

Permenan nasıl 
yapılır? 

-

Bu çok basit bir program işidir. 

Bir evi bir giyıde baştan aşağı te
mizleme~ mümkün değildir. Yoru
cudur. Halbuki ben öyle yapmıyo
rmn. Haftanm günlerini birer fa_ 

tıruzı ne diye sıkıştırmak istiyorsu. 
nuz? Bırakınız cildiniz bol bol te_ 
neffüs etsin. Dar mesamatlı genç 
cildlerde halkın ergenlik dedikleri 
Akneler, butonlar eksik olmaz. 

* * * 
* Çrrçır D. D.: 
Şikayetiniz hiç de üzlilecek bir 

şey değildir. Hemen bütün kadın
lar sizin gibi pudralanmadan ev
vel yüzlerine bir krem sürmek mec 
buriyetindedirler. Besleyici bir 
kremdense hlç zarar gelmez. 

Geçen gün bir yazımda Ameri- j 
kan kadınından bahsetmiş, ve "her 
kadmm tuvalet ya_ mak hakkıdır,, 

şeklinde Amerikan kadınının mü -
dafaa ettiği tezi anlatmıştım. Bu _ 

gün son gelen bir Amerikan mec-
muasmda çıkan saçlara dair bir ya 
zryı hulasa etmeyi faydalx buluyo_ 
rum: 

"Saç tuvaletinin esaslı bir müte
arife.si var: Ahenktar bir tuvalet 
yapılabilmesi için saçların itinalı bir 
şekilde permenant yaptırılması şart 

y11ı:anınası mümkün olanları sabun- tır. 
lu suyla gıcır gıcır yıkıyorum. !tina1r bir permenantm iki vasfı 

aılaylıi bir odanm temizlenmesine Bunları kuruladıktan sonra döşe • vardır. Saçları iyi kesmek ve dü
tahsil edi~~ ){e;ela pazartesi meyi gayet az ıslanmış bir bezle zeltmek; permenant müddetini bil. 
gUnilnU yatak odasının tc'Illizliğine siliyorum. (Eğer zemin muşamba mek. 
1'ıasrediyorum. Bunun için evvela değilse tahtaları aynca temizlemek Saçları kesmek ve düzc!tmek zan 
bibloları, ufa.ktefek eşyayı toplu - 13.znndır.) nolunduğu gibi kolay bir iş değildir. 

yor, bir çamaşır sepetine koyarak Sonra odanın mobilyalarını yer- Mahir bir berber, bir kadın saçını, 
emin bir yerde muvakkaten muha- lerini değiştirerek yerleştiriyo~. boyundan iki santimetre fazla ek_ 
faza ediyorum. Sonra perdeleri kal Bir odanın mobilyalarını değiştir- siltmemek şartile kesebilen berber

dırryorum ve camlarını siliyorum. mek hayatı yeni bir çerçeve içersi- dir. İyi kesilmiş bir l!RÇ demeti is
Eğer perdelerin yıkanmağa. ihti - ne sokmak, biraz daha neşelendir- tenilen biçime kolaylıkla girer, kıv. 
yaer varsa bunları çamaşrr gününe mek demektir. rıldığı vakit ktiçük teller bırakmaz, 
brra.kıyoru.m ve odanın yazlık per- Fakat bu işleri öyle birtaknn fa. veyahut kıvrımların kalmlığı biri • 
delerlnl takıyorum. sılalarla tanzim ediyorum ki arada birinden farklı olmaz. Yapılan buk-

Yalak ta.kanlarını balltona çıka- öğle yemeğini hazırlamayı da u _ leler hafif ve devamlı olur. 
nyor ve güneşe brralcıyorum. Kalk nutmuyorum. Sonra üzerime te - 1 Saçların makinede kalması müd -
mıyacak mobilyaların üzerini bez - miz bir ev içi elbisesi geçirerek detiyse çok değişir bir şeydir. Bu 
!erle örtüyor, tavanı ve duvarları sofraya oturuyorum. Yemek oda - saçların uzunluğuna ve kalınlığına 

temiz blr tavan süpürgesile süpü. smdan hiçbir şey değişmemiştir. göre deği.§ir. Tecrübeli bir berber 
rüyorum. Duvar kenarlarının, pen_ Öğleden sonra tuvaletim ve istira- her saç kısmına vececeği zamanı 

eerelerin yağh boya kısımlannt ev- hatim için tamamiyle bana kalıyor. ayn ayrı bilir. 
yelA ıslak bir bezle siliyor, sonra Ertesi gün temizlik yapmıyor, bir Bu bir iki satırlık izahat, perme. 
~ Mr bede kuruluyorum. Son- gUn sonra bqka bir odanın temiz. nantın, Lşlnl bllir bir berber tara _ 
ra gardrobun tıgtünü, çekmelerini liğine geçiyorum. Bu basit pro • fmdan yapılması icab ettiğini gös. 
temi:ı:Uyorum. Bu işler bittikten son gram sayı:>sindc bahar temizliği bir termeğe kUidlr, 
ra evvelce topladığını biblolardan iş değil, bir eğlence halini alıyor. ( Dcııamı 14 ünciide) 

... 
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f' -~ru.rfan doğruya kürkler, yahut kürklü 
süslü rnarıtolar artık fazla sıcak gelmeğe başlar. 

Son yağmurların arkasından hemen parlamağa 

başlayan ~( neş ışıklan bize baharın eşiğinde 

olduğumuzu hissettiriyor. Onun ıçın elbiscle. 
rinizi diktirmek ihtiyacını duyuyorsunuz. İş. 

te size bir kaç, baharlık manto modeli: 
12. Yünlü kumaştan geniş manto. Meron 

renkli kalın pikürle süslenmiştir. Bu pikürler 
yakaclan ba~Iar ve devamlı bir surette cep ke
narlariy:e kol ağızlarına kadar gider. Mantonun 
ço'k zarif görünmesini isterseniz bilhassa arka. 
dan geni~ olmasına dikkat etmelisiniz. 

13. Vücude göre kesilmiş redingot biçimi 

ilk 
bahar 

mantoları 

1! 

manto .. Mavi, yahut kuzguni siya hDradan y::ı 

pılmıştır. Bu manto yalnız baharlık dt:ğildir. 

Bütün sene, tereddütsüz kulianabilirsiniz. Bu 
mant-.> geniş yakalı,, küçük cepli olmalıdır. Ön· 
dc.n alt: büyük düğme ile kapanır. 

H. Kalın bir kumaştan açık renkli Turva
kar manto .. Cepler üstüste çift .. Omuzlar olduk. 
ça çıkık ve kareıdir. Yakalar, müselles şeklinde 
olmayır- yuvarlağa yakındır. 

15. Bi.iyi.ik terzihanelerin çok beğendiği bir 
modeldir: Geniş, uzun bir floş manto olan bu 
manto birisi boyunda, diğeri kalb hizasında olan 
iki düğme ile kapamr .. Reglan kollar omuzların 
~öı·ünmeıinc mini olmu • 



F ~ifil~ ır lb)©l lh ç ~ liifi1 ü 

B~~Ük.t@l~ liifilD '?~na 
Yarınkinıaçıki"': __ kazanacak:? Gene~:·31·, .. ı. Ceôiifrl,ı.g153ner 
Müsabakanın enteresan ve orıJınal tarafları nelerdır 1 

0
.. kı·· hh 

1 Bu hafta milli kilme maçlnrınm un up mura as arı ve 
belki en hararetli bir safhasını ya- 4-· 

gazetecilerle görüştü 
Da.nuş olacağız. 4~ 
İzmirdcn bir mağlfibiyelle dönen 

lleşikta.,, Fikret gibi temel ve ana • 
Unsurundan mahrum bulunan Fe -
ııerbahçe ile karşılaşacnk. 

11üsabaknnm enteresan ve orljL 
llal olmak üzere iki cephesi mev-
cuttur. 

1 
~"TERESAN CEPHESİ: 
Son zrunanlarda. taknn oyunu iti

tıar:ıyıo değil, hücum noktai naza
'l'tıı.dan fevkalade bozuk bir intiba 
hasü eden Fenerin Beşiktaşm top
"alt sahasında dUzgiln bir teşekkül. 
le kuvvetli ra.kibi karamında ma • 
~fıs talilni nasıl yenmeğe çahşaca
b, buna mukabil çoktanberi sabada 
törnıediğimiz Hakkının Beııiktnş 
llıaneviyatI ve klasI üzerinde ne 
lıılihim bir rol oynıyacağıdır. Birin-
e nekadar eksiklik varsa, diğerin
e do o nispette güç yüklüdür. O 
alde netice kimin olncak? 
0R1J1NAL CEPHE: 
F'orvet için Fikret.ten sonra en 

~1.1.nıl"..ı bir unsur olan Robliye son 
'lltikaya kadar müsaade almak 
lll~clesidir ki bu da üzerinden öyle 
~elt kolay kolay geçilmez sürprizler 

toplantıda Beden Terbiyesi 
kanununun gayesini izah etti 

Müdür bu Umum 

Şehrimizde bulunan beden 1 ha şUmullU bir faaliyet sarlet- Gençliğin bedeni ve moral ka-
terbiyesl umum mUdUrU Gene- mek mecburiyetinde k,alacakln- biletinin yUkseltllmesinln gaye 
ral Cemil Taner, dUn kltip mu- rını ve idareleri altına verile- olduğuna işaret eden umum 
rahhaslarım ve gazetecileri ls- cek mUkelleflerin bedent ve mUdUr, klUplerln muv&ffakiye
tanbul mıntakası merkezine da- moral terbiyesiyle meşgul ola- tini ,çalıştırdığı mUkelleflerln 
vet ederek, mlldUrlUğUn faall· caklarmı söyledikten sonra kabiliyetlerinin artmasiyle öl

yetl hakkında blr görUşme yap- muhtelif mevzulara temas et- çülebileceğini söylemiş ve bu i-
nııştır. miştir. şin peı.- kısa bir zamanda olma-

General Cemil Taner şimdiye yıp uzun, muntazam ve şümullü 
kadar sırt bir zevkin tatmini 
yol unda çalışan ve hlznı et gö· 

ren kIUplerin bundan böyle da-

Milli kümenin 
Deplasman 
maçlarında 

Hakemler başka şehirden 
geti rti 1 ecek 

MiJli kümenin ilk başladığı se
ne deplasman maçlarmda hakem
ler başka şehirlerden getirtiliyor -
du. 

Yeni Stad 
Hakkındaki tetkikler 

devam ediyor 
Dün de Genel Direktörün 
başkanlığında bir toplantı 

yapıldı 
Dolmabahçt!de yapılacak o

lan asrı stad işlerini tetkik et-

mesaiden sonra elde edilebile
ceğini nrn-e eylemiştir. Bu ara
da klUplerln (vesait) ve (mual
llm) gibi iki bUyUk ve esaslı 

ihtiyacına da temas etmiş, bun
ların zaman ve peyderpey temin 
~dtleceğini sBylemişUr. Esasen 
beden terbiyesi mUkellefiyetl i
çine girenler başlangıçta büyük 
tesisata ıuzum göstermiyen, fa
kat haddi zatında mühim olan 

mek Uzere şehrimize gelen he- yllzme \'O yürUyUş gibi idman
den terbiyesi umum mlidUril Ge- lara çalışacaklardır. 
ncral Cemil Taner bu hususta- General Cemli Tınıer, mek
kl tetldkatınn devam ctmelcte· t:eplllcrln klUplcrdt-ı ayrılmala· 
dlr. rından sonra, fdnre<'ilerin şaya-

c tıalıI addedilmeğe değer. 
liu iki cepheyi bir uvertür olarak 

~tı itibara n.ldıktan sonra ma • 
t.~ tıeticesi üzerindeki konuşmaya 

J" amJ karşılaşacak olan Fener balı çe ve Beşiktaş takımları 

Geçen sene ve bu sene fazla 
masraf karşısınl::la bu adetten vaz
geçilmiş ve maçlar oynanırken 

DUn sabah bu fş fcln Partı nı takdir bir gayretle mektepll
merkezinde lılr toplantı yaprl - !erden boşalan yerler! kısa bir 
mış \'e bu toplantıda vilayet ,.e zamanda doldurarak gene km·
belediyeden nafıa, ft ıı •. imar vellendlklerini ve klUplerln be· 

mUdilrleri ile stadı )J~~c k o- den terbiyesi programının tat
lan mimar Yiyoll ve ~e_den ter- bikinde muvnfrakiyetle çnlrşn
biyesi umum mUdUrlUğll tara- caklarmı ifade ve klUplercleki 
fından stad işleri ile al1kadar disiplinin ehemmiyetini kısaca 
olmak Uzere seçllen eski sporcu- tebarllz ettirmiştir. 

• 
Ait~~FAA: 
Geçen hafta ber iki ta.konın da 

~~arını se,>Teltiktcn sonra şu 
~ate vii.sıl olduk ki, "kefelerde 
ıq Un" vardır. Bu tevnzünil vilcu. 

l:eUrcn scbebler de şudur: 
~ - Beşiktaş haf hattındaki tu

Ve kesik oyun. 
~ ~ - Fener hücum hattındaki 

l1a çukur". 

d ~ikaten P3.S ve taktik baknnın
h~ gelişmiş, ferd bakmımdan u -
~ ~uş bir halde bulunan Beşik. 
d ~tıı. bugünlerde pek fevkalade oL 
e~'lınu müteaddid oyunlarlle ispat 
~ ıı. li'cner mua\'in hattmI yaramI
~ 'ca.lhru, dolaymilc fazla yorulmak 
~!!cbunyetine düşec<'f:'i yeknazar -

töze çarpan noktn.lnrdnndır. 

11~entek istiyoruz ki, Fenerin mu
ltib hattı oyun csnasmdn coşan ra 
tıa 1 ~arşısında hiç de kendi sahasI. 
t(; tonıulüp kalacak bir vaziyet gös 
l"nıenıektcdir. 

R l'leşlktaş kalecisi Mehmet Alinin 
lı'.ı et:erı haftn Pern önllnde atlatmak 
~burıyetine düştüğü tehlike sa -
llı lı.ı.rulnıuş olmasına rağmen for-
~ 'b.. k 

l' • c.ıusamla yapılaca bir mu.ka-

:eden tlstUn çıkacak kadar değil. 
k · lkislnden birinin hakkında bir 

ın~a~ ~nebllmek için önilndeki 
i darucrın kuvvetine bakmak, onu 
rıceıeınek icab eder. 

t lilisnn ve Güneşli lbrahimden 

MUAVİNLER 

Feyzi, Bedii, Rifattan kurulacak 
Beglkta§ muavin hattının M. e -
şad, Angeli~. Ali Rlza gibi anlaş. 
m.ış rabrtah ve formu yerinde olan 
Fener muavinlerinden üstiln çıkma
sı bugün için pek varid değildir. 
Re§ad ve Ali Rizanın sistem ve 
klasma kolayca uyabilen Angelidi
si~ vücuda getirdi~i sürücü ve bes 
leyici şekil muhacimlerin sadece 
fırsat. kollamasI için klfaye ede 
cek kadar mükemmeldir. ,Filhakika 
Be3ikt.aş muavinlerinln de vaz.ifesL 
ni yapacak, oyunun temposuna u
yacak derecede bir kuvvet sahibi 
olduğunu kabul etmek lazırngelir. 

FORVET: 
Sıra forvete gelince mesele bir

den değişir. Sebebleri de Beşikt.aşrn 
ma!Um forvet hattına mukabil Fe -
nerin §u günler için en mühim hadi. 
se olarak kadrosuna kattığı nebii 
ile yapması muhtemel bulunan de
ğişik şekildir. Rebünin oynaması 

ancak bir ihtimal olduğu için son 
günlerde Fener üç ortasrnm bir şey 
üade etmiyen bozuk oyunu Nacinin 
de randınan vermeyişine sebeb ol
maktadır ki bu da Uç ortanın, bil
hassa Yaşarın canlı oyun çıkarma. 
lnrlyle değişebilir. Diğer taraftan 
HakkI, Şeref gibi hazırlayıcı ve şu
tör gençlerin atak oyunlnnyla bir 

HU~SA: . 1 mıntakanın hakemleri tarafından 
Fenenn kısa pas ve mUsellesler- idare edilmeye başlanmıştır. 

ı~. rakip nısıf sahaya. sürükliyeccği Fakat bu usul bir çok .dedikodu· 
hucumların yı.~tıcı ve ser: elema~- !ara yol açtığından, gene ilk sene-
lardan terekkup eden Beşıktaş mu- k" 'b· d 1 ı ı • .. . . ı gı ı ep asman maç arının J-~-

dafaası onUnde muvaffakıyet ihti - ka ntak l d t" t•l k h 
malleri azdır. Buna karşı derin vu
ruşlu enerjisi ve suflu yerinde o _ 
lan Ile§iktaşın elindeki sahn avan
tajı dolayısiylc rakibinden bir ne
tice koparmasI mümkündür. 

Muammer OLGAÇ 

mı a ar an ge ır ı ece a-
kemler tarafından idaresi kararla~ 
mıştır. 

lstanbul -Ankara araslnda 
Eskrim mUsabakaları 

23 nisanda Ankarada !stanbul ve 
Ankara ~hirleri arasında, eskrim 
müsabakaları yapılacaktır. 

Epe, kılıç ve flöre müsabakalari
lc ikişer müsabık iştirak edecektir. 

Fethi Tahsin Başaran 
İstanbul bölgesine asbaşkan oldu 
Bitaraflığı ile tanınmış bu kıymetli idarecinin 

tayini herkesi memnun etti 
E v v e 1 c e İstanbul bölgesi 

reisi iken istifa eden Fethi Tah-
sin Başaran bu istifayı geri al
mrş ve beden terbiyesi genel di
rekWrlllğU lstanbul lıölgesl ns· 
başkanlrğr - beden terbiyesi 
kanunu bBlgeler başkanlığı ,·a
zlfeslnl valiJere tevdi eylemiş

tir - vazifesini ifaya tekrar baş 
ıamıştır. Şimdiye kadar bu ~a
zl!eyl vek!'ı.leten ifa eden bölge 
muhasebecisi Muhtar Uygur da 
kcmaktm ınuhaselıecilik vazlte· 
sini ifa edecektir. 

/ 

!ardan Ali Sami, Burhan Felek, Umum mUdUr tekrar lstan
Saip Servet, Fethi Daşaran'dan bula geldiği zamnn kltlıllerl ay
m Urekkep tcknllc komite ı\zala· rı, ayrı gezerek ihtiyaçları kay· 
rı lıulunmuşlardır. dedeceğini bildirmiştir. 

lçtimada mimar Viyoli'nin KIUplerin vazifesini yukarda. 
stad için enelce vermiş olduğu hlllAsa ettiğimiz şekilde anla
projedc tetkikat yapılmış ve sta tan umum mUdür, gazetecilerle 
dm evsafı ve bugUnkU ihtiyaç· de kısa bir görUşmc yaparak, 
lam göre ha,·i olac·ağı şartlar ü· bUtun sporların aynı derecede 
zerinde göriişUlınUştUr. teşvik görmesini \'e spor sUtun-

Toplantıyı mUteakıp stadına- larında y.er bulmasını arzu ettl
halllnde tekrar hir tetkike lll· ~ini sUylemlştir. 
zum göriilmUş Ye içtimaa işti- Kllip murahhasları tarafın -
rak eden heyet Dolmabahçeye dan alkışlanan General, hazır 
giderek stadın yapılacağı saha· bulunanların elleıini sıkarak 
yı gezmiştir. toplantıyı terketmiştir. 

Boks sporu 
ilerliyebilii~ ? Bizde nasıl 

Beden Terbiyesi Sayın Gc11cl Direktöriine : 
.___... - .... ,_, --._.~~ 

Iliult• bok~ simdi~ c kadar nic; in ) ilrüyeml•di, nlı:in hu luıdar se· 
nis bir tcılennl iı:e~inde kı\ ranml\ğ a mahltiıın oldu. Bu, üzerinde duru_ 
lacak en miihlm me clell'rin ba~ınd a ~elir. 

ı _ Yiiriinwıli. Çünl.ii şlrndiJC kadar iistünlcörü bir teskllitt s:-cr
ı;e,esinde ,,ürül.;lcncn bolo,, ta.nınm iim iı:ln hlr zemin bulmağa ,·akit 

k:ı.zanamaılr. 

2 _ Gerilctll. Ç'iin!.ü hir a7 ııarlıımnk btidadrıulıı. olan bok , 

e~ltiu nıevzubahs olan Beşiktaş 
~Udafaasındaki tecrübe ve atak üs
d UnlUğUno mukabil Lebible Yaşar -

an kurulmasI liızınıgclen :Fener 

netice peşinde yorulacaklarını, bu - Asbaşkan lılı· muharririmize 
nun da beyhude olmıyacağım kabul yeni vazifesi hakkında şunları 
etmek Jiizmıdır. Yalnız Fenerbah -

söylcrniştir: 

~-an yolıla ~·l'ıliği kat'i ılarlıe ile ri cate mecbur knlılı. Halbuki, haddi· 
:ı:atrıııl;ı hiıtiin diin) n nılllctlcri tara fıııılan heyecan, aliikıı 'c sempati 
ile taklıı ı•ılilcn bok:., beıll'n terbiye 1, 'üt-ut kabili~ etlerinin inki_şafı ve 
milcnılele sporlannnı l\llfil,I olrnıık ı•ihctıre fc\ J,aliıdc enteresan \'C fay

dalı hir sııordur. 
Uuı;üıı futboliin artılt Amerikan ı.tillne ll)duj;'ll 1.:unan bir heye_ 

nıua 
l afnasrnm slirat ve enerji faz -
alı~ 

ı gı hesaba katılacak kadar nıiL 
1İ:rndir. 

~rada Yapılan mukayesenin netl
ccsınde B ik 
seıı Cli taıı son müdafaa mü -
.. esının do.ha "kapatıcı" ve daha 
toplu" 1 w 

~ 0 dugu :meydana çıkar E-l;er Ta . .. • 
:rn cı ınudafaadaki verine ika e ed·u J • 

tUn d 
1 

w rse 0 zaman mesele bUsbU
cg~tr. 

ilu hnt u · fer zeı:'mdc konu§ulacak di-
nokta d:ı k . 

lınt bir . n~r lardan ınme.si da-
nan Be ~timnl çeıçeveslnde bulu -
tasnı4 .. iktaş hU umlannrn Uç or -

akı !!ağiaın ra dol . ' ve delici manzn-
d' nyısııc "hıı:ııalayıcı'' bir "'ekli 

ır. ., 

• 

çenin soldan itibaren Rebii ( oynıya 
mnzsa Şaban), Basri, Yaşar, Esad, 
Naci şeklinde yapabllıx:cği tebeddiL 
lfıtla bütiln tahminleri alt Ust et-
meğe kadir olduklarını tebarüz et
tirmek yerinde olıır kanaatindeyiz. 

Yarınki güreşler 
Dün de yazdığımız gibi, yarın 

Taksim .stadında Türkiye başpeh
livanı Tekirl:lağh Hüseyin ile, en 
iyi profesyonel güreşçilerimizden 

Manisa}! Halil arasında çok iddialı 
bir müsabaka yapılacaktır. 

İki taraf ta haftalar.danberi bi-
ribirine meydan okumakta idi . 

'' Sayın Vali vo Belediye Rei
si B. Lütfi Kırdar ve beden ter
biyesi genel direktörU Sayın Ge
neral Cemil Tahir Taner'in ar
zulan Uzerine tstnnlıul lıU!gesi 

asbaşkanlığınI eskiden olduğu 

gibi fahriyen ifaya başlamış bu
lunuyorum. 

Yazifemln ifası sırasında mn 
fevklcrlmin, matbuatın ve spor
cu arkadaşlarımın bend"n mii
zahnret YC muavenetlerini esir· 
gP.mlyeceklerlne; lrnnun \'e ııt· 

zum ve tnliınatlarm çizdiği hu
dutlar dairesinde, elblrliğl ile 
çalışmalc suretiyle şçhrlmlz spo-

Fethi Başaran 

runa Ye dolayıslyle memleket 
sporuna loymctli hizmetler ita
sına nıu\•affak ola<'ağımrza kn 
tiren kaniim." 

Haber: Fethi Tahsin Başaran bi
taraflıf,~ ile tamnmı~ en eski ve çok 
kıymetli idarecilerimizden biridir. 

Kendisinin tekrar lstanbulspor 
i~lerinin başına geçmiş olma!';! umu· 
mi hir memnuniyetle karşılanmış
tır. 

l laber, çahşkan idarecimize ye
niden üzerine aldığı bu ağır vazife
de muvaffakiyetler diler. 

can toplıynhil<li~I toıırııldarda bok,., en nıülekiınıll 'e en orijinal bir 
~pordur. Snlonsu1.luk, iclnrc~i1llli ,-c ndnııısı7hk yfü.ünden unutulan 
boksun memlckr.tte tekrar yüriimc 1 için sıı 5artlar bilhassa liizımdır: 

1 _ Fransada olduf,'11 ::lbl r.me bi 'e r-.kl hoJ;,.,örlcrdcn tedarik edl· 

lccek nntrı•niirler. 
2 _ Senenin nıuan·cn ayların ela salon olrıııul ığı lc;in ~ık 

riıı~ müsabakaları , ·e nilıııl et ... 
3 - nu l<;:i orı:ıuıiıe edecek teknik lılr fcdera.,yon. 

hava 

Biitiin hunlar lc;in lazım olan e lcrnan mcsf'lcsi ~enc:lifln bugtln itin 
lllC'H'Ut kahili) etlerilc pek ala h:.\HC diletıl:!r \ e bu dalma kolayoa yapı· 
labllir kanaatlıull'yiı. 

Sporumu1. iç!n yeni bir ccııhe nı:makt:ı olan neden Terbiyesi Gc_ 
ıır.l Dlrf'ktöril ı-:ı.yın General Cemal 'fnncrden bUtün kalbimizle tek bir 
~ey bt>kll~ oru7: 

~tilcııılclcnln anası olan bok~un ~eni bir rejimr· tabı tutularak 
gcn~lik nr:ısındıı yayılması... Selami l\ORÇAK 

(Türkiye eski boks §ampiyonu) 
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Arnavutl 
başladı 

u ugun 
• ve ın 

işgali 
kişaf 

nasıl 
etti? 

İtalf&IUll AJ'D&l'11tluia bermutad ı İtalyan (A) hava filoeu Arna • j navut milleti kahramanca mu • .. 
ili.nı harbsh htıc'bm etmetıl tbertne vutluk '1zerinden uçmuttur. kavemet etmektedir. Adetçe az 
hiMllA olan vaziyete dair gelen tel· İtalyan tayyareleri, İtalyan kı· olmalanna rağmen, Arnavut kıt 
grsfian dün mutad tabmuzWuı aon· taatının karaya ihracından evvel alannın ve Arnavut gBnUUUlerf • 
ra müteakip tıılıılanmızda bildir. beyanname!er atmı3lardır. nin maneviyatı çok mükemmel • 
miltlk. llidlse1erlıl cereyan tarzı. Bu beyannamelerde şöyle de· dir. 
nm aalqtlabllmell lgln bu haberle· nllmektedir: ltalyayı tekzip 

"Arnavutlar, topraklarınızda 
ri, dltnkU feTlral&de tabılamnızda karaya çıkan Italyan askerleri a Tirana, 1 (A. A.) - Arnavut-
~önnlyen karllerlmlz için tekrarlı- mlarca lliz1n dostunuz olan ve luk hU.kiimeti Arnavutlukta otu-
yoruz: bu doaUufunu lapat etmil bulu- ran İtalyanlara karşı Anıavutıa 

• • • nan bir millete mensuptur. Ezile nn hUcum ettiklerini bildiren 
Ankara, 7 (A.A.} - 38 metre ceği muhakkak olan bot bir mu- Steft.nl tebliğini katı surette tek 

.ızunlukta ve 7750 kilosikl'de Ti. kavemete kalqmayınız. Sizi zib etmektedir. Böyle bir hücum 
ı ana radyosu, bu sabahtanberi, mahvetmif olan ve sW limdi boı esasen mUmkUn değildir. ÇilnkU. 
muhtelif lisanlarla kral Zogo • yere kan dökmefe sevketmek ar bUt\ln İtalyanlar Uç gUndenberl 
nun f>eUttnnameslni vermekte ve zusundi bulunan hOk~metinb:l memleketi terketmı, bulunmak .. 

J- tadır. • 
yine muhtelif lisanlarla rnedent dinlemeylni%. Kral ve imparato· 
milletlere bir hitap n~retmekte. run ukerlerl nizamı, adaleti ve AYlonyanın bombardımaın· 
dir. sulhu teü etmek için geliyorlar Tiran, 7 (A.A.) - Avlunya bU .. 

Gerek kralm beyannamesi, ge. ve buıılann teeu\laU içln icab tün ıece fi.ddetle bombardıman e· 
rek mcdent mtiletlere kendi dille- ettiği kadar kalacaklardır.,, dilmiıtir. Aıkerlerle ıönillliller ve 
l'inde yapılan hitaplar. fakir su. 191 harp gemisinin Avlonyada bulunan İtalyan krta-
rette sllilılr, qonanmasız ve bir bombardımanı ları aruında tiddetli bir muharebe 
tek ta~ yaresi.z bir milyon Arna. cereyan etmektedir. 

Belgrad, 1 (A. A.) - Arnavut Draç miltemaldi--n bombardı-
vooun mutlak surette hakau ve radyosunun bu aabe.h saat 4,30 J - Fç 
cobepeiz bir tecavüze marus kal. da bildirdiğine göre 191 İtalyan man edilmektedir. 
dığmı tebATilz ettirmektedir. Kra harb remlsi muhtelif Arnavut ll- Draça' çıkan İtalyan kıtaları de• 
lm beyannamesı, erkek, kadm ve manlannın önUne gelmiftir. A- ni%e dotnı ıeri pilakürtillmüıtür. 
çoc'Uk blit!ln Arnavutlarm aon ne- yasarandinln önllnde 75, Av • Athingjinide kanlı bir muhare-
ff'slertne 'kadar, bir tek insan ıı. lonya önUnde 40 Draç ön\lnde 38 be cereyan etmektedir. ' 
bi nıemleketlerinln ve milletleri. Salnt-Jean-de Medua öntlnde 28 Nazırlar, bil!famla milzakere et• 
nin if.tıkli.liui muhafaza edecek. ve Blstipala önünde de 10 kadar mektedirler. 
lerini ve İtalyanlar htlcum& :ge· harb gemiai vardır. Faıist hikümetini protesto 
""r ger-mez derhal bUWn 'kuvvet. Draç limanı 4 kere bombardı • p _._ 7 (A A ) Ama t 
1"" :. man edilmfftir. &nn, • • - vu -
!erile vata.ııı müdafaa eyllyecek. Salnt • Jean _ de Medua tama luk sefareti, saat 12,30 da aşağı• 
!erini bildirmektedir. daki tebliği neşretınlatir: 

Digwer taraftan med--• mille.. mile harab olmuştur. İtalyanlar "Sefaret Arnavut hUkiımetl 
~ '- Uç kere Draçta karaya çıkmağa ' 

lere kendi dillerinde yapılan. hi· t-bb''- t-ı .. ı d . U ve Arnavut milleti uamına faşist 
-- ı.&a e UU9'erae e gen P s- hUk"'-eUnm" Arnavutluk aley • 

taplar, Arnavutların, dütmanm ı.n .. uımu l""-lz ltaı ı s uu..ı •"'" 1 en.ur. yan ar en hlnd k' h k t" · ldd ti 
faikıyetine rafmen, İtalyan hU - Jan de Meııduda da ,eri pUı - e ı are e ını B e e pro • 
cumlarmı. aaba.htanberl Uç defa ktlrtnlmUtl, rdi teato eder. 
geri ri.isl.ürttügwünü kavdetmek. A etl wr. t bl'w" Arnavutluk mebua:n meclial. 

r- J rnavu uaun e ııı dün akf&IJ1 hUr bir mınet için 

Arnovutlulun mlfltzi Tiranadan Mr manzma... ~ ' 

Musoliniye telgraf 
Asil İtalyan mill~ti namına 

ilk çaoıarm barbarhğım mı 
temsil etmek istiyorsunuz? 

Tiran, 7 (A.A.) -Arnavutluk .ajansı bildiri· 
yor: 

Sabık Başvekil Mehdi Fraıeri, Musolini'ye 
. aıağıdaki mesajı telgrafla göndermittir: 

tedir. Tirana, 1 (A. A.) - Arnavut- kabulü kabil olmıyan birtakım 
Tiran radyoswıun bildirdiğine luk aJ&nm bildiriyor: p.rtlan ihtiva eden ltal~ illtt. 

göre, Ayasarandf, Avlonya ve Dan aaat 4,45 de mebusan mec matomunu ittifakla reddetmi~ • 
Draç limanlarını 170 kadar ltal. llai, millet ve hUkftmet tarafın·- tir. ' 

ıı,ı1armı aıtımolOftlVJIM ittifoltJa 
reddetmiş olan Arnaf!utluk mtbu

sa11 meclisinin reili 

Benito Musolini, 

Biz biliyoruz ki sizin toplannız, tayyareleri

niz ve gazlannız var ve bizim ise yalmz cesareti· 
miz ve zulme kurban vaziyette bulunanlann kı
nlmaz ruhu var. Siz, asil İtalyan milleti namına, 

yan harp gem.isi, tayyare filola- dan mUttefik surette reddedil •• Sulh teklifi mi 
rı ile birlikte, bomhardmıan et • miş olan İtalyan Ultimatomu hak Pariı, 7 (A.A.) - lyi malumat 
mekte ve Arnavutlar cansipara. kında kat'i vaziyetini almak Uze- alma.kta olan bir menbadan bilcll-
ne bir surette İtalyan hUcumla • re içtima etmiş bulunan hUk<\ -

t il ~~-d U · rildiğine göre İtalya hükO.meti, 
rına hail mukavemet eylemek . me ı:c.ı.w e m es.sır olmak 

k dil ik. ltal h fil Arnavutlu&un ıulh tekliflerini ka-tedir. ma sa e, ı yan ava o-
su Arn tl k i i U · d bul etmiıtir. 

İtalyan filoaunun avu u araza zenn e 
uçmuştur. Gene iyi bir menbadan haber 

hareketi BugUn de İtalyan bombardı • verildiğine ıöre tkttu.t nazın Ge-
Roma, 7 (A.A.) - Arnavut • man tayyareleri Arnavutluk ara- ra, muhasemata nihayet vermek i

luktaki İtalyan hareketi hakkın. 2isi tlzerinde uçmtı#lar ve yere çin icabedcn todbirclri almak üze· 
da Stefanl ajansı gu tebliği De§. beyannameler atmışl.ardır. re Draç·tan Tirana hareket etntlı-
rediyÔr: Bu beyannamelerde, ltalyan tir. 

"Son bir k•,.. ...ıın içinde yeni kıtalannın Arnavutluğa ihraç e· l :l k f 
-y 6 ..... d·1 -· bild ltı ya a ısmi ıe erberJik bir muahede akti için ltalya hU· ı ecegı irilmekte, Arnavut 

kumeti ile Kral Zogo arasındaki milleti mukavemet <'tmemeğe da Roma, 7 (A. A.) - Giornale 
görüşmeler ;inkişaf ederken Ti • vet edilmekte, aksi takdirde çok d'İtalia gazetesinin bildirdiğine 
randa ve başka yerlerde silAhlı atır askerl tedbirler alınacağı göre harbiye nezareti bir ay müd 

ihtar edilmektedir. detle talim görmek Uzcre piyade, 
çeteler ciddi nUmayişler tertip Beyannameler Arnavut mille· aUvari, topçu ve istihkam sınıf
cderek Arnavutlukta bulunan 1. tini, sulh getiren ltaıyan kralı ve lanna mensub ihtiyat zabitle • 

Pandıli Evanııli 

talyanyarın emniyetini tehlikeye · d b ı ı1•b ıtı ı Habeo imparatoruna inkiyat et· nn en azı annı 8 11. a na a ·ı Arna11utlNk başvıkıli Kostak Kota 
sokmu§lardır. DUn sabah harp meğe davet etmektedir mağa karar vermiıtir. Bu bir ay 
gemilerimiz Draç ve Avlonyada Avlonya bUtUn ~ece dinmiyen lık talim mUddeti 15 gUnlUk iki Ad . . . . . 
kadınlar ve çocuklar da dahil ol. bombardıman altında kalmııtır. devreye ayrılacaktır. Birinci dev nac~k ve n!atı~ vazıyetı~ı 
mak üzere yüzlerce vatandaşımı. Avlonyada bulunan askerler, jan re 1 den 15 mayıs:ı. kadar de - tarsın edecek~r .. :>!yast .. mah!ıl. 
zı alarak ltaıyaya nakletmftler- darmalar ve gönülltl kıtalarla 1. \'am edecektir. !erde beyan edildıgıne gore ltal. 
dir. Dün ak§am ltalyan krtaları talyan kıtalan arasındaki milca- Yuaoılovy 1 • f ya cebir kullanacak olursa, tngi. 

a an ° vazıye 1 liz parl!mentosunun içtimaa da-
Arnavutluta gitmek Uzere Bari mdeelektedbU

1
.trU.n. şiddetile devam et - Belgrad, 7 (A. A.) __ Siyasi vet edilmesi ve Çemberlayn'ın da 

ve Brindisfüen hareket etmlgler- ı f ıı rd 1 d ği 
dir. Ayni zamanda ögwleden ev . Draç limanı da daimi bom bar ma 1 e e e söy eni!_ j ·ne göre bu sabah gittiği lskoçyadan ge. 

İtalyanın ArnavuUuga karşı ha - · w 1 'ht" 1· d 
vel Saint • Jean de Medua ile dıman altındadır. Draç sahiline k t• lt 1 il y 1 rı çagrı ması ı ıma ı var ır. re e ı a ya e ugos avya ara- Lo . . 
Sante • Quaranto arasında bir çıkartılan !talyan kıtalan iki de sında imza edilen taahhUdlerl ndranın Parısle sıkı .. bır t.e. 
cevelan yapmakta olan birinci fa Adriyatik denizine dökillmilt· geride bırakmıetır. mas halinde bulunduğu oğrenıl. 
deniz filomuz Arnavutluğa doğ - tlir. mektedir. 

Şinginde de şiddetle mukave _ Yugoslav hilkumeti hattı hare Al "T . 
ru yol almağa başlamıqtır. Bir k ti · Adri tikt k" y manya asvıp ve 

:t met edilmekte ve kan gövdeyi ·e nı \'e ya c ı ugos - . . 
hava filomuz da seferber edil . götUrmektedir. lav menfaatlerinin müdafaası i- takdır,, edıyor 
miştir. Nazırlar meclisi d.ıimi surctt~ çln alınmaaı li.zımgelen tedbir - Berlin. 7 (A.A.) - Neşredi. 

Hadiseleri ltalyanlar sarayda içtima haliııdedır. ı leri bu~Une bırakmıştır. len bir tebliğde İtalya tarafın. 
nasıl bild1riyorlar Arnavutluğa üç ItaJ yan noma. ile Belgrad. dc\•amlı su· ı dan Arnavutluktaki İtalyan me. 
Roma, 7 (A. A.) _ Stefani a- fırkası yUrU:lü ·ette ~cmas ~alindedirlcr. nafii~i muhafaz11 için yapılan ha. 

J&nsı bildiriyor: Roma, 7 (A. A.) _ Dolaşan lngıl:erenı ı düşündüğü reket.ın Alma~ya :arafından ta. 
İtalyan kıtaatı, bu sabah fe • bir şayiaya göre üç İtalyan fır_ t::lbır ! Çember.iay.ı mamıyle !akdır ed.ılmekte olduğu 

cir vakti Avlonya, Draç, Saint . kası !ceman 35000 kişi) Arna • Lo:ı . raya cönece~d beyan. edılmeltt~dır: "Almanya. 
Jean - de Medua ve Ayasaranda vutlu<,:-a karşı yapılan harelr:ttnl L t.l 7 (AA) . • Arna\iutlukta hıç bır menfaatle. 
limanlarında karaya çıkarılmış· · · k d' on ra, · · - Sıyr.sı · 1 d k ·ı · · ıştıra.k etme te ır. 1 :nahfillerde sövlendi..;ine g~rc !. j ~~~ ~ıya~t~arp .le'nl10 r.askı eb:lınıln 
tır. Kahramanca muk::ıvemct ı .al,•anın Arn"'':utıuı~ta.'.·i h"r"l~e- u a!n 1

, ıraz e
1
\.1

1 m.esı. a kı 0 
• 

Arnavutların hiçbir nksilla - J ... • • .. " • ~· k d t . mıva.n .o y~:ı ·n.e .. c.ınc arşı 
melleri görillmemi,ılr. ( !) Yal - Tirana, 7 (A. A) - Arna · .ı. ·ar.şısın a ngiüt efl;arıumu. ı mi!dahalede bulunmak tecrilbesi. 
nız Dracda mUsclllih çeteler- ( ! ı \•utluk ajansı bilı.lhi~or: mıyes.ııde hnstl ol:ıca.k aksülii. • re kI\"' m etmelerini anlıvamndı. 
mukavemete kalkışmıc.lar ve dt>r . S~bah saat ~.30 ctan iLb;ıren :ne!, ~r:galin cebren 1·c ~rlhen y:ı. :~., gibi tasvip ctmcm~ktedir 
hal püskilrtillmü .ı"r lir. Pı~tı, Pallc~ .. ~a~, nraç 'c Aya: l ..,ıldıgın1 göte deği!5Cre!:tir. t::.,ya, Arnavutlukta umumi ni. 

İtalyan kıtaatı, memleket da sarandyu bmbın ar hnn bir seı ı j 
1 

. . . . 
bilinde ilerlemek Ü7.~re Draçt:ııı ihraç hareketi teAehbüsU b-ı~Lı. · j . ~'! ~abcr .. alan mahfıllerdc .. ~~~·· ~.amın \'C. ora.d~ mukım ltal~ıın. 
hareket etmişlerdir. mıştır. İtalyan kıtal":rı zaylat'n ~nd ,Ple :;ore İtalya I·nn d ınıl. !arın emnıyctının İtalyan ~ahılle 

Arnavutluk halkı. .;til:iınr>ti"' i ~eri pü;;kUrtil\m"htc~lir. ${" t ll ı .ı.~ 'i t:"r ~"'" ~1"1a İl" h1.l!c 1~"e'~. rl k:ırt1rın•1a b:ılunan ve ltalya 
muhafaza ve dost" ne b r 1, •ttı bur:u1.ta hic;b"r ltal~·l'l ask •ri '/"r .., ~ "' nı.,,i o'rn~'• iç•n il•:ilfJı nın hayati ırcnfonUeri ic;in rol 
hareket takip etmr->ktcdir (!) navutlull nra7Jsine çılcp tu:una- ~:r. Eu n•ı e~le İtalya prcdij nok. Mühi:n olan bir memlekette tch. 

400 taYYarcdcn miirckkcb olanı mamı~tı. Arnavut kıt:ılan \ 'C Ar· tasından bir muvaffakıyet kaza_ likcyc maruz kalmasına müsuma. 

• 20 nci asnn ortasında ilk çağlann barbarlığını mı 
temsil edeceksiniz? Tamiri kabil olmaz hi.disele· 
rin vukuundan evvel, Arnavutluk istiklalini tanı· 
yınız. 

Benito Musolini, bu hailevi dakikada Y orgi 
Kaatriota'nın (lskender Beyin) ruhu yeniden u
yanıyor". Ben, bu dakikada bütün müttehit Arna· 
vut milletinin hissiyatına tercüman oldu~uma e· 
minim. Memleketi İfgal edebilirsiniz, fakat yal
nız Arnavut erkeklerinin değil, fakat aynı zc-man
da Arnavut kadınlarının da cesetleri üzerinden 

ı:eçerek. 

Muıolini, cevabınızı bekliyorum." 

ltalyan-Alman askeri müzakereleri 
Rapor, Musonnınıave v.evDUdn 

Roma, 7 (A. A.) - General Pa. ı Jiyecektir. B:ızı profesörler bu 
rlani, lnssbrukdan döner dönmez, Joktrinin ana hatlarını tcsbit için 
general von Keitel l\e yaptığı gö· I Hltlcr ile konferans halindedir. Bu 
rUgmeler hakkında raporunu ver - doktrin mucibince, Almanya, dün • 
mek Uzerc Musollntnin nezdine ka- yanın bu kısmında en esaslı milleti 
bul edllml&lir. teşkil eylemektedir. Hitlcr, bu dok 

G5rinır Trablus'a gi Hyor trini Almanyanın genieleme hare
Roma, 7 _ Marcııal Göring ve ketlni meşru g5stl'rmek için yakın

karısı Floransayı ziyaretten sonra Ja dUnyaya ilim edecektir. 
Reggto'ya gllmil}lerdir. Oradan va_ Çekoslovak ordusu 
purla Trablusa geçeceklerdir. zabitl~ri 
A1manyanın Orta Avrupa Paris, 8 (A. A.) 
hakkındaki kararı Mebus Jean Chiappc, tahrir! bir 

Londra, 7 (A. A.) _ Daily Mail' 

1 

:stida ile harbiye nezaretine mlira· 

t 1 B il h bl . d ld cant ederek Almanya tarafından gaze es, er n mu a nn en a ı-

ğ ğ d . 
1 

hab ri _,,. terhis edilen Çekoslovak ordusunun 
ı aşa ı ait c neşr=ıyor: 
"Al bUtU t k" eski zabitlerinin Fransız ordusunda manya, n or a ve ınr ı ı 

A 
· • t b b. M !ml'anılrn:ı.lan ç:ırclcrinin tetkikini vrupa ıçın mu c er ır " onroe 

prensipini ilim etmek niyetindedir. 
Almanya, bu suretle, hariç dev

letlerin buraya her türlil müdahale
sinin knrııısma geçecektir. Alman. 
ya, garbtn ~legfried hattından ııark 
ta Sovyellcr birli;i ve l{aradenlz 
hdudlıırına kadar uzanan sahada 

istemlljllr. 

Holandada ihtiyat 
tedbir:eri 

J..nh:ı.ye, 8 (A. A.) - Yortu mil· 
nascbetlle muntazam ordu mensup. 
larmn \'erilmiş olan bUlün lzln1er 

hlirdür. ı ·nul Amerika rclsicumhu- kaldırılmırtır. 

ru :Monroe Amerika Amcrikalıla - -İ<OrS~k-a_d_a_l_ta-,-~-8-R-..... 
rmdır dediJi gibi Bitlerin hUkfıme-1 tahrt'kAtl mi 
ti de orta A nupa A vrupa.lılanndır d 

·m ecb~n:::z·li ... 
Bu tebliğ, bir cck clcCa'nr Al 

'llan radyosu tnrnfındıın ncerc 
dilmi5tir. 

Ajnccia, 8 (A. A.) - İstintak 
'ıikimi Amuvra ismindel:I muhtarl. 
ret taraftarı gazetenin mUdürU Pi
"'rrc Roca Rlt>yhindc tnl.ibntl:ı bu-
1unmaktadır. 
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-~~(9W;er2 
Hayvanlann dilinden anlıyabilecek miyiz? 

il a y V 8 fl S e S 1 e f i V ı\ Z ı\ N: L. Buse tı 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Pıa'"" klara dolduruldu'· Doho - Doho belinden çıkardığı bir örtüyü 

.. Aınerikan kurbağasının dişisini uyutmak için 
soylediği ninni, Bethofenin bir sonatına benziyormuş 

ı:.rı. .\Unı ve muharrir profesör JulL 
:tııe ~ey ile plft.klara se3 zapte
llelerıılltebassısı Ludvig Koch'm se
lat, ~tı.ben devam eden çalışma • 
u~~ UceSinde hayvanat ilmi ile 
ltitab lltı.ları !!ek alakadar E>den bir 
latııı llle~dana çkmıetır. "Hııyvan
da1t.ı ~ ismini taşıyan bu kitab
Oldufıı e~ bahsin birçok resimleri 
~eseıa ~hl ayrı bir pUığı da vardır. 
aıı 6te ır karga acıktığı zaman na :a ~~'korktuğu, ıstırab çektiği ve 
in ııeaı inı çağırdığı zaman çıkardı. 
dUir? ~ biribirinden nasıl ayırd e
Vabını e bUtUn bu suallerin ce
lllereaıllıun bir sabır ve emeğin se. 

4~ba neler söylü.rorlar? 

Tıpkı bir çocuk gibi ağlıyan fok gizli sevincin defil hiddetin ifade
balığı gayet güzel, adeta bir şarkı sidir. Plagın alındığı hayvanat bah 
kadar ahenkli bir sese maliktir. çesinde bir sı:r'Janm öntine et atıl _ 

Et yiyen hayvanların sesleri da
ha kuvvetli ve mUtcncvvidir. Bil • 
hassa aslan ve sırtlıın seslerinin 
zaptedildiği plak çoğ uzundur. Çün
kU o bayYanlarda konuşma çok te
kemmül et.miııtir ve sevinçlerini iz.. 
har edişleriyle ıstırablarmı ifade
leri arasında çok bariz farklar var
dır. Sırtlanın, insanın tüylerini dL 
ken diken ürperten ili perdeden 
bir kahkahası vardır. Ve da.ha ga
ribi şu ki, bu kahkaha insanlarda 
ve diğer bazı hayvanlarda olduğu 

mı§ ve tam dişlerini geçireceği za
man et geri alınmıştır. Buna fcv -
ka15.de hiddetlenen sırtlan o mut -
hiıı kahkabasilc glllmtiştür. 

İnsana en yakın olan maymunla
rın lisanları ise başlı başına bir ki
tab mevzuu olacak kadar vllsi ve 
çeşitlidir. 

Plaklariyle beraber satılan bu ki 
tabı tetkik eden bazı meraklılar, 

evlerindeki kedi ve köpeklerHe mü 
kemmel anlaştıklarını söylemekte _ 

dirler. 

sihirbazın başından aşağı örttü 
- 90 - (\. 

Böylece küçük tepeye tırmanma
ya başladık. 

Ben merakımdan yolda bizim Do 
ho-Dohoyu istic\·ap etti: 

- Kuzum! dedim. Bu sizin sihir
bazın herhangi bir yerde beslediği 
kuşları, domuzlan, köpekleri falan 
gibi hay\'anlan var mıdır? 

Dohu·Dohu müstehzi bir gülüşle 
yüzüme baktı: 

- 'Niçin soruyorsun? .. dedi. 
- Zira, ne yalan söyliyeyim, ben 

sizin sihirbazın böyle bir mucize 
yapacağına bir türlü inanamıyo· 

rum! .. Onun için öğrenmek istiyo
rum .. Eğer hususi beslediği kuşları 
varza onlara zehir jçirip adamları 
vasıtasile arkasından uçurabilir! Ve 
zehirlenen hayvan ha,·adan birden 
bire yu\-arlanınca gOya kendisi u
zaktan öldürmüş olur!.. Doho·Dohu 
hayretle yüzüme bakıyordu. Birden 
bire: 

- 'Ne diyorsun? dedi. Bizim (Ma 
\'O) nun (ihtiyarın manasına) bir si 
netri bile yoktur! .. Değil ki kuşları. 
Domuzları olsun! .. 

- Böyle bir kudretli sihirbazın 
hiç malı olmaz olur mu, a Doho· 
Doho? .. 

Doho·Doho hiddetlenmişti: 
- Bizim sihirbaz çok ihtiyardır! 

dedi. Bütün mallarım kabileye ver· 
miştirt.. Zaten yabani yemişlerden 
başka hiçbir şey yemez!.. Gece gün· 
düz ormanlarda ya~r. boyunk oruç 
tutar! .. Mala ne ihtiyacı olsun? .. 

Şarki Auustralyaltların Bara atdileltrl garip dyinlninde gençler böy/., 
başlan örtülmüş bir halde kum üzerine çizilmiş garip çizgiler içinden 

aerir ilfrltr 

- Peki! bu adam uzaktan insan 
öldünneye kadirse neden bütün 
düşmanlarınızı oldürüp bütün ada· 
!arı zaptetmiyor? .. 

Doho·Doho bu sualim karşısında 
tekrar o müstehzi tavrile güldü: 

- Fakat, dedi, uzaktan yalnız tek 

hemen sihirbazın yanına fırladı. 

Sihirbaz ona bir kaç kelime söyle· 
di. Sonra büyücek bir ta, parçası
nın üzerine oturdu. 

Doho-Doho belinden çıkardığı 

bir örtüyü sihirbazın başından aşa· 
ğı örttü. 

Biz onların ne yaptıklarım merak 
la sevrediyorduk. 

b~~ adamı öldürebiliy~r.ı ,Kalabalık , ~ho _ Doho sihirbazı örtüp 
du~manlara ne yapabılır. .. ! öylece bıraktıktan sonra hemen 

Doho-Dohonun bu mantiki Ce\'ap 1 bizim yanımıza geldi. Hemen sor 
!arı beni büsbütün hayret ettirdi. 1 dum: 

O aralık tepeye gelmiştik. Sihir-11 
- Sana ne söyledi? Şimdi ne 

baz ba~ını arkaya dönüp Doho-Do· yapacak? 
hoya başile işaret edince DohoDoho Doho - Doho: 

- Hangi kuş geçerken istesin 
ler ban& haber ver, dedi! Oldüre
ceği k~un intiha'bını size bıra. 
'.kıyarlar! 

Hayretle: 
-Ya? dedim. 
-Evet! 
- Peki, neye b~mı örttU oo:r 

le? 
- Adeti öyledir! O !}imdi ör

tünün altında cinleri çağırıyor! 

Tekrar istihza ile cevap ver -
dim! 

-Ya! .• 
- Evet! .• 

tı olan Plaklar ~eriyor. 
llllllllı 

l'tntıı b Yetıe hayvanların lisanla-
lılt ,. ~lıca Vazifeleri korku ar - ı Kızıi Gölge HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· 

Doho • Doho hiç oralarda ol· 
madan, fevkalade bir emruyetle 
havaya bakmarak ilave etti: 

- Şimdi kuş geçmesini ibekli
yelim! .. Her halde geçer. • •evıc • • " 

gU,ı ~ ve cinsi arayışları üade 
l al'Qllll insiyaki arın tatminine 

l3aıllc Cbnektir. 
le ıre.,, lartıa, ve örümceklerde bi • 
adet.t k karşı hassasiyet gösteren, 
bu111ıı Ulak vazifesi gören uzuvlar 
erkek tnu~tur. Bu uzuvlar di§i ve 

huınıal 6rüınceklerin biribirlcrini 
ku§un ~rına Yardım eder. Her cins 
srnııı aşka turıu sese sahih olma
Yaçtı/ehebl de bu biyolojik ihti -

lia~"\·an . 
hilha ııesı Plaklarının ara.smda 

asa baz . w 

Çok brğ . 1 ncvı kurbaga sesleri 
bağası denı~lıniııtlr. Amerikan kur -

cnı en bi . 
(ninnı) 81 r cıns kurbağanın 
·· ' ~ani eııinl t k · in soylcdlği §arkı o k duyu ma ~ç 

miştlr ki a ar hoşa gıt -
ışığı) son otparçayı Bethofcnin (Ay 

a ının ba 1 tenler bU ş nngıcına benze-
e olınuııtur. 

Kuşlann h 
··tm . . eınen hiç durmadan 
o clcrının d. w 

kndaşl ıger bir sebebi de ar. 
du öannı kaybetmek korkusu -

r. rdekl<'ri ğcr k n, bıldırcınların ve di 
tU 

1 
~şiarın lehlıke haber veren ö

ş erı vardır. 
Yalnız vıl 1 J an ar tabla.tm bu kanu 

nuna tabi d -· la _ egıldirlcr. Çilnkil yılan_ 
r sa ırdı ı ı 

ıj hl r ar. itme hissi onlar-
Hindl~ ~nki af etmemiştir. Bazı 
t~rb· 

1 erın f Ut <;alarak \'llanları 
~ ıye . 

... ,.U ettlklC'rinl, O)-nattıklannı 
1 ) . t V(' d 
f'Ut, !lyarız. Hintlinin çaldığı 

.-
1 1 

.Yilnnm llnl'ak glfaU ile gördil-
• ır h:ır k ltir, J{ulni;1na hiçbir 

1 
t; etmez 

.SiNILliYIN JJE~hllJ~N Nil. 
-T4'-'""' ••• Plfllll""'' vE 1tızı 

.fil.iP KAÇ Ti .• VlfKIHll• 
VINCll ONUN HFSll. 

ll/NI 8iZZlf T ~Ô. ,_,_ __ lfE<I!· 
GI"' 

Dedi. 

Biçare Pohua geçen sefer Duk· 
Duklann sihirbazı yüzünden 
atlattığı vartayı pek güzel lbildi· 
ği için gayet ürkmüş ve tatsız 
bir surette olan bitene bakıp dur
maktaydı. Buranın kuşları karni. 
len yabani olmakla beraber her 
halde rüzgarlara pek alışık de -
ğillerdi. Çünkil henüz güneş doğ
muş olmasına rağmen meltem de 
çıkmış olduğu için ormanlardan 
köylere doğru uşuşmuyorlardı. 

Yoksa onlar da kendilerini bir 
mucize kuvvetile öldürecek garip 
ibir sihirbazın bekelmekte oldu· 
ğunu .ı..n:.t'mış olamazlar ya! 

Uçümüz de böylece havaları 

ıgözetlc.mektcydik. 

Kırmızı r::mkli, ne kuşu olduk. 
laıını tanımadığıın bir sürü gör
dük Fakat kuşlar pek uuık me
safelen.lcn ~cçtiler ve aksi lStika 
mete gittiler. 

Gariptir ki kuşlar sanki bura
da kendileri için bir ölüm ökEesi 
olduğunu hissetmiş gibiydiler ve 
adeta inat ediyorlardı. Adanın ta 
öbür ucundaki ormandan birçok 
kuşlar havalanıyorlar, fakat he. 
men hepsi merkezin üzerinden u· 
çup öblir adalara. aksi ist!kam~· 
tc gidiyorlardı. 

( Det'amı ı·ar) 
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Samandaıı evler 

HABER' iN T ARIHİ ROMANI : 11 7 Yazan: Muzaffer Muhnttnn yapıl n1ağa başlandı 
Atlar kişnediler. 1 arilıin lıiç bir 
ô.nında, atları Osmana bugünkü gibi 

ihanet etmemişlerdir. 

iaveçte samandan evler yapılmağa ba~lanmıştır. Bu i§le b 
yükbir şirket meıgul olmaktadır. Samandan ilk evler Isveçin 1'I 
bınd mıntakasmda yap ]maktadır. 

Samandan evler Afrikalı vahşilerin kulübeleri şeklinde iptidi 
meskenler değil, mükemmel binalardır. Sat:r'..an şiddetle tazyil< 1 

dilerek 'kereste haline getirilmekte ve inşaatta kreste yerine 1'~ 
!anılmaktadır. Bu inşaat malzemesi keresteden daha ucuza ~ 

Belki de Eskişehir hlk.l-
ın!ni.:ı hoJuna giden, Kara Osmanm 
hosuna gitmiyebillrdi. Maaha.za ne 
olursa olsun Şeyh Edebalinln Eski
şehir hô.klmine vermeğe kıyamadığı 
bu kızı görmek istiyordu. Şimdiye 

kadar, babasının vasiyetini yerine 
getirmek üiere kaç kere Şeyh :Ede
balinin köşkllne gitmi§, fakat böyle 
bir krtm mevcudiyetinden blle"'ha -
berdar olamamıştı. Bu sefer ne ya
pıp yapıp bunu görecekti. 
Şeyh Edebali eve döndllkten eno 

ra derhal nesi var nesi yoksa topla
nıp göçe hazırlanılmasını söyledi ve 
milmkUn olduğu kadar kimsecikle
re duyurmadan bu işin bitirilmesini 
istedi. "Şeyh Edebali Eskişehir be
yinin kahrmdan korktuğu için 1,, bu 
araziyi artık ebediyen terke karar 
verml§ bulunuyordu. 

Her ıey hazırlandıktan sonra a
damlarından birlnl Eskişehir haki -
mine g8nderip ret cevabını tebliğ e
dccckU. Şeyhin köşkll deyip geç -
memeli. o kadar çok eşya ve okadar 
ook teferrilat vardı ki, belkl bir 

Kara Osman, etrafına birtakım 

süvariler doldurup debdebe ve da • 
rat ile hareketi asla sevmiyen bil -
kat ve tabiatte, mUtevazl bir adam 
olduğu için Şeyh Edebaliye de ya. 
nmda SaltTkalp, Sillmll§ Çavu' ve 
Kara Teke, Targal bulunduğu hal· 
de gitmeği tercih etU. Hazırlandı
lar ve bir gUn samlnll bir baskın 
yapıverdiler. Osman biraz da bu sa
m.lm1 baskını, kızı gafil avlayıp gör. 
mek için yapmıştı ve muvaffak da 
olmuştu. 

ltburnuna gelip şeyhin köııkllne 
yakla.stıklan zaman henUz gUneş 

çekiliyor ve akşam yavaş yavaş 

şehrin üzeri..'li örtüyordu. Eğer halk, 
gelenin Kara Osman olduğunu bil
selerdi kıyamet kopardı, ama, hiç 
kendilerini belli etmedikleri için 
köşkün civarına kadar sakin ve 
huzur içinde gelebildiler. 

Osman köşke yaklaştığı zaınan 

pencerelerden birinden altın aaçlı gU 

zel bir kafanın bahçeye 1ızanmış, 
aşağıda birine tatil ve musiki gibi 
duyulan sesiyle bir şeyler söyledi -
ğini görmüş. etrafındakileri par -
mağını dudağına götllrerek ıilkO.ta 
davet edip kendinden geçmiş bir 
halde bu güzel, güzel değil, göz ka
maştıran kızı seyre dalmıştı. Os • 
manm kafa.sr, böyle bir şeyi ne 
tahmin, ne tahayyül edebillrdf. 

HABER'in Edebi Romam 
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''Bu hAşl bir melekti, insan de - ı rine göre zevk ve eğlence içindedir- Osman : 
ğll,, (2). ler. Osman bey ve biz belki ancak - İmdadıma bugünkü kadar ye-
Wmı tamamlyle anlatamamış - sizi ziyaret gibi bir sebeple bir gün- tiştiğin olmadı Saltık. 

mıydı, neydi ki, kız güldü. Osman elik nefes almak imkftnrna kavuştuk. Dedi. 
Süleymanm, O~elim kızları karşı - Harpten, zarptan geri clurduğumuz Bir saat sonra atlar Uzerlnde 
smda vecde gelip aşk: mısraları sa - :ırok ki. şeyh ve Osman ve kızı (Mal) ve ka
yıklama.sı gibi bir, kendinden geç - Şöyle bir ailece bir kır gezintisi nsı ayni saf üzerinde, diğer kahra.. 
me içinde, zebun ve mağlüp sayıklar yapsakı ne buyurursunuz ? man kumandanlar arkada bir kır 

gibi bir şeyler söyleniyordu' Şeyh Edebali, evvelce de bir mü- gezintisine çıktılar. 
Atlar kişnediler. Tarihin hiçbir nasebtle söylediğimiz gibi kızı için Şeyh, kızının yUzUnde gördüğü 

inmda, atlan Osmana bugünkü gL Kara Osmaru bir koca olarak düşün gayritabii ihmlran farketmiyor de. 
bl ihanet etmemi§lerdir. Atlar kiş - mem.iş değildi. Fakat bu kadar is- ğildi ve )ine Osmanm kaçama.it kıza 
neyince güzel teYh kw tellş ve kor tiyenler müvacehesinde birdenbire bakıp gözlerile ifade etmekten ka
kuyla dışan baktı ve Osmanla göz ve onun henüz muvaffakıyet dere- çmamadığı hlsal seziyordu. Kansı 

göze geldiler. ~eri kaçmak istedi. cesinc vakıf olmadan, henUz ahval da Oamam hayranlıkla seyrediyor· 
Kendi de anlamadrğı bir hisle, ök- ve hayatını i}ice öğrenmeden km- du. Osman, güzel adamdı, güzel de. 
seye tutulnı111 blr kut gibi bir mUd- nı vermek istemiyordu. Yoksa, Ga- likanlı idi, Onun yapısında, bUyUk 
det kaçmakla, kalmak arasında te. zi Ertuğrula ölüm döşeğinde böyle Türk neslinin muhteşem verlığı ya
reddütle sallandı ve mlltemadiyen bir şey ihsas ettiğini biz billyo - ıııyordu. Ve masum idi hiç eUphesiz. 
güzel gözlerini Omıanm üzerinden ruz. Şeyh blr aralrk bu teklifi Os- Çilnkll Osman yerinde ve lhtqa
aymnıyarak ıapladı. mania, kızını tanıştırmak için bir mmda, mevki ve saltanatında bulu 

Osman gülUmaedf, o da gUldil ve vesile olarak da düşUnmüş ve der- nan biri için nlhayet bir şeyhin kızı 
itte böylece blnbir gece masalları • hal kabul edivermlııtı. na bakmakta hfcab duymak, onun 
nm iki kahramanı gibi blribirlne Nihayet Osmanm kızmı, kızmm bu işlerde nekadar toy ve dürüst ol 
vuruluverdller. 03manı ve kansmm da Türk haka- duğunu göstermeğe klfi idi. 

Bunda gUphe etmfye imkAn yok - nını gönne.slni muvafık bulmuştu. (Devamı var) 
tu. Salbkalp daha yaşlı ve tecrilbe- - Hay hay, dedi. Haber vereyim (1) Tarihi OmnanJ Encllmenl, O. 
ll biri ıu:fatile söylendi: de hazrrlansmlar. manh tarihi sayfa 672. 

- Senin gibi bir kahraman işte haftada toplanmak milmklln ola • 
avmr böyle gözlerile teshir eder. Şeyh çıkınca Saltık Osmana ba- bilecektl 

Osman güzel bir nükte yapmıştı. karak manidar bir şekilde güldll. (2) llauetl Yasal lossaaL 
- O benden daha kahraman öy. 

leyse Saltıkalp ! 
GUlilttWer. Kız çek.Um.işti, ama, 

yemin edebiliriz ki, kafesin ,.rk~ 
da mıhlanıp kalmış ve bu güzel 
Türk beyini doya doya, iştiha ile, 
ihtiras ile ıeyretmiştl 

Osman gi5receğinl ne güzel bir 
tesadilfle görmüıı, Eskişehir haki • 

minin hakkını teslim etmiş, ama, ar 
tık onu birdenbire bir rakip gibi dil 
şUnerek Saltık ile söylemişti: 

- Şimdi Eskişehir hakiminin 
hakkından gelmek caiz oldu. 

- Haklıam Osman! 
Şeyh Edebali bu aziz ve hlmi mi-

Çapraz eğlence : 
~~~~~--~~-
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safirlerinl, kapıya kadar gelerek ve 
kucaklıyarak içeri aldr. Süvarilerin Soldan up: 

atlarmr seyisler ahıra çektiler. Hep 1 - Bir otomobil kazasında ölen 
el birden b'UyUk odaya aJmdılar. dost devlet reisi. 2 - Tuttuğunu 

Yediler içtiler, konuştular, eğ- kırıp d1Sken - Akit olmıyan. 3 -
lendiler. lrad getiren toplu emlak - Kılıı; ve 

Fakat Osman bihuzurdu. GözU- saircnln kılıfı. 4. - Blr TUrk adı -
nün ISUnnden ve kafasından şeyhin Bir nevi sil§.h (çelikten). 5 - llL 
gilzel kızı gitmiyor, onu bir daha ve - Ne bir tarafı, ne diğer tarafı 
görebilmek ihtirasile bayağı üzün· iltizam etmiyen. 6 - E§yanm milf. 
tU ve iztirap içinde bulunuyordu. redi - Bayram. 7 - Bir nevi ka
Saltıkalp zeki bir adamdı. buldu yemli. 8 - Maksatla hare. 

- leyhfm dedi. Buglln cumadır. lı:et - SiWıla yapılan bir spor. 9 -
Halk kırlan. daiılnnılar, kendile- J Tamir etme (Umran buırlama) .. 

Pislik. 10 - Ktı baberclai - Halis 
neviden bir neme. 

Yukardan a~ğr: 

1 - Doğruya varma - Bir nevi 
deniz spor vasıtası. 2 - Çok ince • 
Bir nevi çelikten mamul llilAb. 3 -
Çok az - Reis (öz tilrkçe). 4 - Son 
gUnlerde gençliğin infialine sebeb 
olan. 5 - Krallık. 6 - Bir nota. 
7 - İsim _ Yemek. 8 - Tuzlanmış 

balığın en pahalı nevl 9 - Hamam 
- Uyuyan. 10 - Ayı yuvası - A _ 
teş (hastalıkta). 

• .................. 
ı ...... .-...... 
3 .. 
~ 
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maktadır • 

EIJıııramnaır tehDlke atuattto 

Mısır Dahili:re Nezareti ehramların muhafazası için bir kat8f' 
name neşretmiştir. 

Bu kararname mucibince seyyahların ehramlardan ''Haııt' 
içirı,, en ufak bir parça bile alıp götiırmeleri yasaktır. 

Seyyahlar:n hatıra olsun diye ehramlann taılarından uf' 
parçalar alıp götürmeleri ve bu taıların büyük bir yekun teşkil e 
meıi bu kararın verilmesine Amil olmuştur. Filhakika yapılan ~ 
hesaba göre seyyahlar bu ıekilde ebramlardan iki bin kilo taş ab 
götürmektedirler. Bu gidişle ehramların bir müddet sonra yer~ 
zünden kalkmasından korkulmuıtur. 

Müşkül bDr tedavı usullü 1 

Finlandiyada çok garip bir hadise olmuıtur. 
Finlindiyada Ravanienni ıchrinde meşhur iki operatör vardı! 

isimleri Eino ve Otto Lindr008 Naervi olan bu operatörler ge> 
çenlerde, vaziyeti çok tehlikeli görülen bir hastaya ameliyat yı.9 
mak üzere bir kiliniğe çağnlmıglardır. Ameliyat salonunda iki ope 
ratör arasında ameliyatın ne gekilde yapılacağı hususunda ıiatıtaa1 
~ıkmıt. iki taraf ta diğerinin fikrini kabul etmediği için iı bUy~ '. 
müş, münakaşa küfre kadar varmıştır. Nihayet operatörler.den bıcı 
tabancasını çekip arkadaıını vurmU§tUr. Yaralı operatör de bu er 
nada ötekini vurmuı, ildai de ameliyat bekliyen hastanın gözü a. 
nünde ölmüşlerdir. 

Traji - komik h!diaenin komik safhası bu iki ölümden sonrl 
dır. MUthiı blr heyecan geçiren lız.stanın ameliyatı bir müddet teııi! 
edilmİf, bu esnada haatalığınm geçmekte olduğu hayretle göriil
ııı,P.,tilr. ~,yle ld on bet, ~Unpe sapasağlam adam hastahanede 
çıkm:ş, işine gilcUne ba latnı§tır. 

Kat'!, takat müşl(ül öir tedavi usulü değil mi? Herkeste 
Finlandiyalı hastanın talihi ne gezer l. 

Radyoda te:efon
dan nası l istifade 

ediliyor? 
Almanyada zayıf istasyonları al- yo dinlem~k için, ayrı bir h!'ı 

mak için telefondan istifade edil • , yaptırıyor . 
mektedir. Telefon merkezinden takviye edl 

Hafif gelen ve en kuvvetli radyo len başlıca üç istasyon vardır. Eut1' 
makineleriyle bile iyi anılamıran is !ardan ikicıi Alman istayonudur, b 

tasyonlıır, telefon dairesindeki bu- ri de lngilterenin National (Londt• 
sual lletlc takviye ediliyor ve neş_ orta dalga 261.1 metre) istas:ı:onıJ' 

riyatı oradan, takviye edilmiş bir dur. 
halde, tckf.>n teli ile evlere veri- Bu istasyonları evine telefon!• 
liyor. Bu neşriyat telefon mulıa - ~ctirtmek istiycndcn yalnız tele ' 
veresine karışmıyor. Fakat istiyen fon tesisatı parası alınryor, nyrıc"' 

ve evln~c telef on olmıyan, sırt rad Jcret istenmiyor. 
• • ... ' .,. ıı. • • • • ' ~' 

kendi tekdir ve tehdidinden mi ağ· 
lıyordu. Yoksa bir teY mi olmuştu 

- Ne albyonun .§imdi, dedi, ne 
oldu? Cevap versenize .• 

Ufak tefek kızın omuzları biraz 
daha küçülmüş gibiydi. Kısa kesil
miş saçları hep yüzünün üstüne dü~ 
müştü. 

1 Bu rahat, bu geniş, bu 38 modelı 

1 

otomobilin içinde müthiş yabancı 
ve nereden geldiği anlaşılmaz bir 
manası vardı. 

' 

Burunları yırtık, boyasız, tozlu 
iskarpinlerile, soluk paltosile o da 
ha fazla tır sokak çocuğuna benze· 
miyor mu}du? 

Otomobil, motörünün sesi duyul
;najan gidiyordu. 
Leyl~ bütün gün neler düşünmü~ 

tü. Ve Avni oraya geldikten sonra 
ne ümitlere dü~üştü! 

Bu :ıe beklenilmiyen bir felaketti: 

sız erkekler. "Adam yere yığılıverdi,. du. Ve tatlı bir sesle: 
Şüphesiz bu kavga kumardan çık Demi~ti. Yere yıkılmak n~ de- - Canım Leyla, merak .ediyorum, 

mıştı. Kaç kere Salibin kahvesinde :nek? ölmüş müydü? öyle ne oldu? Derdin nedir anlat 
raralama, döğü§ vak.alan olmu~tu. - l';e oluyorsun Leyl;l? .:anım. 
Hep bu kalıt yüzünden. Şimdi hıçkmklan Adeta Jeryat Demindenberi susan genç kız bi. 

A!lah bu yezit Salihin cezasını ver ;ibi yükselmele ba§lamıştı. ;ey söylemenin 12zım geldiğini an-
miyordu? O, kaç gencin bu yüzden Şimdi ne olacaktı? ıyordu. Fakat hakikati söyleye 
!•anma girmiş, kaç tanesi bu yüz - 1.eyla? miyordu. 
den (mahpushane) terde sürünüp Onu ne yapacaklardı. Tut:ıcak.la. - Evden çok fena bir haber geldı 
::iurrnuştu. mıydı? Hapis mi edecekler, asacak \zize hanım, de~i. çok fena bir ha· 

Karabük ..• Sanki orada doğmuş tar mıydı? bcr .. 
orada büyümüş gibi bu yerin ·has- - Leyla sana söylüyorum. Ne -Annen mi hastalanmış? 

retirıi içinde duyuyordu. Hayatınd~ :ıldu? - Hayır. 

dı. Artık ağlıyordu. Azize de suS" 
mu~tu. 

Otomobil büyük 2partımamn k3' 
pı:;ının önünde duruncaya kad~! 
'1iç konuşmadılar. 

... 
-;.>-

Ot om nbil in gelişini Se\'im pence· 
eden gılrdüğti zaman SC\ incindetl 
w:ız. avaz bağırdı. 

- Geldiler. geldiler. 
Ke\·o;er yeiinden doğruldu: 
- Niha}·et! diye kapıya bakmağ:J 

baş~ a.11. 
bir kere bile görmediği bu yeı i m &şını kaldırdığı zaman gözleri - Çocuklar mı? 

TU\·aletin gelm ·m~sine zahirerı 
kadar çok düşünmüştü! Eir muteki· nin ya~ı ara3lndan tam otomobilin - Hayır .. Hayır başka bir şey . . . . .... 
din cenneti düşündüğü vecdle orası· önünden resmi bir polisin geçtiğim bir arkadaşımın başına bir felaket... pek hıddetıenır gorilnmesme raS 
ru rfüşünrnüştü. Oraya gidip yerle- görünce bütün \'ücudu dehşetle iı-1 - Olmüş mü? men bu gecild~ten için, için ı:e\ ini' 
şip ckmcl<, iş ve saadet bulacakları- kildi. - Bilmi}orum. Bir kaza gelmiş 1 

yordu galiba! .. Geçen \akit onun~
nı zanııetmi~:i. ~vnini~ bu~ işsiz~~k 1 Herkese emni}·et telkin ed~n bu ba~~na!. .. . . 1 le~:hi~~~ değil tamamile ı.e~ind.:-y~ı· 
kabusunun içınde Leylaya Karabük kuvvetten korkarak, ona duşman 1 Şımdı yalan soyledığıne ve bu Çunku o bu suretle Ccmılı Saff etıJ1 
bir ümit adası gibi gelirdi. 1 safta yaşamanın nasıl bir azap ol· şaşkınlığı içinde böyle yalanlar uy-ı kocası olarak görmeğe biraz dal~ 

Biraz evvel, yeşil tül esvabı ütü· duğunu anladı. durabildığine şaşıyordu. hazırlanmış oluyordu. Kendiı:inı bıt Geniş otomobilin içindeydiler. 
Saç!armclan kolonya kokuları gelen Kiminle kavga etmişti? Nedeı 
şık bir şoför otomobil kapısını ne- ~avga etmiştı? Bunu düşünürker 
zak?tle üstlerine örtmüştü. 1 gözünün önüne buğulu camından i· 

'erken kendi gelinlığini bile dü~ün· Bıçaklamıs mıydı acaba? Ne yap- Fakat doğ.ı.ı söylemek demek az daha bu fikre alıştırıyordu. 
mü~tü. Bu düğünde na~ıl ~üslenece- mı~tı? Allahım o yarı karanlık köş.!- Avniyi ele vermek demekti. E~er bu düğüne hiç gitmeme~ 
ğini, Nimetin, Rebekanın. Agavn~-: nin içinde gördüğü yüz ne kadar I - Evli miydi? mümkün olsaydı ne kadar bahti) ar 
ı-in ve ötekil~rin nele~ .giye:e~le~ı- korkunçtu! Bu yüzün manası ne j Ağzına gelen cev~bı ~~ri)·ordu: olacaktı. Fakat Cemil on!ann eıt LeyJA. ayaklarını biraz uzatmıştı )'-erisini yanın yamalak gördüğü biı 

Ell"rile yiizünil örtmüştü. Cevap kahve geliyordu. Ve bu buğulu ca-
\C:miyor. hafif hafif hıçkırıyordu. mm ötesinde ellerini ka!dırıp kiri 

Azi:-G bu hıçkınklan duyunca iskambil kağıtlarını pat, pat ta~ 
hayretle genç kıza baktı. Genç kız masalara vuran dağınık saçlı kıtık 

m, r.eler söylıyeceklerını gozunun kadar değişmişti. - Hayır, kız evlı degıl. bü:ırük aile doc:tuydu. Bütiin hw 1 

jnünden ~"çirmişti. 1 Azize onda büyük bir ked:or oldu· Otomobil ş!mdı Taksim bahçesi· bul onun höyle bir dliğ:inrlr ı-a ı' 
Halbuki hakikat nasıl ~ıknu~tı. iğunu anlamıştı. Ve art:k tekdirden nin önünden g~~i~:o:.du. . ı bulunmayışını naı:ıl telakki Pderdı· 
Ne yapmıştı? vazgeçerek omuzunu elıyle okşıyor-1 Leyla gene yuzunu ellerıyle kapa- (Devamı var) 





HABER - Akalll'l} Poıtaıı 

Permanan nasıl 
yapıhr? 

Çukurovada 
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'(flaştarafı 8 i~cide) 
AmerlXan kadını yeknasak tu -

\"aletten çok çabuk bıkıyor. Sık sık 
saçlarmm rengini değiştirmek isti _ 
yor. Fakat saç boyatmak hayli u_ 
zun bir ~tir. Amerikalılar bunu da 
basitleştirmişler, saç renklerini, ay 
ni tanda olmak şartile, değiştir -
mek, açıklaştırıp koyulaştırmak i -
çin çok kolay bi~ tarz bulmuşlar_ 
dır. Bu maksatla Lümineks ismin_ 

de berberlerde ve rtriyatçılarda sa
tılan bir toz yapmışlardır. Bu toz
ların her rengi vardır . . Bu tozlar su 
ile eritilince ve saçlar bu su ile çaL 
kanınca istenilen nüansı saçlar Uze_ 
rinde görmek mümkün oluyor. E -
ğer bu nüans hoşunuza gitmediyse 
ertesi günü saçlarınızı yıkarken 

başka bir nüans elde etmek müm
kündür. Bu boyalar bilhassa kesta... 

zaman işgal ediyordu. Hayata atı.. 

lınca saçlarını feda etti. aFkat çok 
kısa saçların modası da yavaş ya_ 
vav azaldr. Bugün Amerikada ve 
A vrupada e!ki • zaman topu.zlarma 
ra.sgeliyoruz. Fakat en kolay tuva
let yapılmasına imkan veren saç
lar uzunluğu 20_30 santimetreyi 
geçmiyen saçlar olduğu muhak _ 
kaktır. Bugiinün kadınını işgal e
den en mühim mesele saçlarmm u

zunluğu değil, onu nasıl tarıyaeağr 

meselesidir. Yük.sek m1? Alçak 
mı? 

Yukarıya doğru taranmış yüksek 
saçlar modasmm çıkışı henüz bir 
sene olmadı. Fakat bu modanın da 
ha doğarken öldüğünü ilan eden _ 
ler oldu. ~'akat buna rağmen bu 
moda devam ediyor ve daha da de. 
vam edecek gibi görünüyor. Ense-

Ev kadını yetiştiren 
modern •• muessese 
ismet lnönU enstitüsü, en iyi yuva kurabilecek 
evsafı haiz yüz' erce kız v J kadm yetiştiriyor 

Enstituye iki paviyo;ı ilave edildi 
r • r .....,. ... • 

• 

Sivasta 
Uçarı ve kaçarı 

vurabilen avcılar 
yetişiyor 

Sıvas (Hususi) - Sıvas avcılar 

klübü bu kış bir çok av partileri ter 
tip etmiştir. Avcrlar klübü sade av 

ve spor gayesile çalışan bir cemiyet 
olmaktan ziyade, sosyal hayatta bir 

varlık yaratan, Sivasa neşe, sıhhat 

saçan bir kurulu5tur. Av mevsimi 

haricinde de orda toplantılar yapı· 
lır. Fakat bilhassa kış geldiği zaman 

~'1S:~1t"!~'-...,..,.1.~" .. ~--;.tj:11 klüp azalan faaliyetlerini genişletir-
1· J !er. Tipi ve fırtınanın ıslık çaldığı 

ortalığı altüst ettiği sıralarda avcr
lar dağlara yayılırlar. Soğuğun şid-

detiyle herkesin kapı dışarıya çık
.nadığı zamanlarda klüp azaları 

jağ bayır aşarak av peşinde koşar· 
.ar. Bu atalar sporunu çok iyi orga

nize eden klüp azalarının bir husu
siyeti de uçara ve kaçara atmaktır. 

Adana hmet liıönü Enstitüsüne ilô ve dilen büyük atelyelerden biri Klüp azaları adeta sabit hedeflere 

Adana (Hususi) - Adana erkek- Arolyelerin vitrinlerinde, en za- atış yapmaktan zevk almazlar. On· 
!erinin eşlerine karşı hürmet ve mu rif bir kadının müşkülpesent ruhu- !arın hedefi ya kaçan bir tavşan 
habbeti hergün biraz daha büyü- nu okşıyacak her şeyi var. veya uçan bir keklik olmalıdır. 

mekte ve Adanadaki aile ocakları- Muhakkak ki önümüzdeki yıl bu Avcılar klübünün geçen yılki kon 
nm nizam ve saadeti artmaktadır. müessesede talebe sayısı bini aşacak gresinde okunan rapordan şu sa· 
Bunun için yegane funil Adana ev ı ı tır. Bu yıl enstitünün binasına ilave tır_an a ıyorum: 
kadımnın, Adana kızının artık bil-

edilen iki büyük binanın inşaatı da "A,·cıhğm bizi biribirim.ize ve 
gi almağa başlamış olmasıdır. Ona 
b 1 tamamlandı. Bu iki ''er tamamen yurdumuza bağlıyan bir hususiyeti 

u bilgiyi Adana smet lnönü kız .1 

enstitüsü veriyor. ameli işlere, bilgilere tahsis edildi. vardır. işte biz avcılığa bunun için 

ne renkli ve reflesiz saçlar üzerin. ye inen ve t "'lsc üzerinde ktVTI.k de
de çok muvaffakıyetli neticeler ve- metler halinde toplanan saçlar çok 

Otedenberi yalnız pamuk topla· Şimdiye kadar İsmet İnönü ensti- vurgunuz. Gece gündüz bizi dağ 

mağa çalışan Adana kadınının el· tüsü 500 den fazla bilgili ev km ve I dağ dolaştıran sevda da bundan.baş 
leri, bu modern müessesede bir hü- ev kadını yetiştirdi. ka bir şey değildir. 

riyor. beğeniliyor (şekil 1). ner daha öğrenmekte ve ince sanat 
eserlerinj ne büyük bir zevkle ba~::ı
ra:ağıru isbat etmektedir. 

Kadm uzun saçlarından sıkılmış- Yine bu modanın teferrUatmdan 
11:\lca ıaçlarmı feda ettl. Fakat çok evvel ensede toplanmış saçlar da 

maymun iıtiyordum. Ebeveynim 
razı olmuyorlar. "Biraz sabret, 
evlenince, bir maymuna malik o
lursun!,, diyorlardı. 

Baba - (Gülerek) Bu tabirleri 
kullanarak mt söyledin?. 

Peride - Evet .. 
Anne - (Hiddetli) Fakat terbi 

yesizlik etmi§sin .. Artık izdivacın 
bozulmasmr pek tabii"buluyorum .. 

kolay kolay unutulacak bir tarz de 
ğildir (şekil 2). 

Üç yıl önce açılan enstitü, bu 
müddet içinde Adana kadınlığına 

İstanbul birinci ticaret mahkeme- birçok faydalı şeyler öğretti. lki 
sinden: • devrtli olan lsmet İnönü kız ensti-

Ege vapuriie !neboludan namına tüsünde nazaııi derslerden ba~ka, 
gönderilen 26 balya Urgana ait şapkacılık, moda, dikiş, çiçek, çama· 
1296 sayılı konşimentonun zayi ol· 
duğundan bahisle ibtaline karar ve- şrr, nakış, çocuk bakımı, yemek pi· 
rilmesi Mehmet Celali vekili Gala- şirme, ütü, kola dersleri verilmekte· 
tada Fermenecilerde Şirketihayriye dir. 
de avukat Mustafa İrfan Yelmek Enstitünün ikinci devresinde bu 
tarafından baarzühal talep ve işbu derslerin biraz basiti gösteriliyor. 
kon,imentonun hamili olduğuna da 

Dev~et Demirvoilarr_ .. ~e ~ ~ima~J~rJ. __ 
-işleıme··umJm idaresi ilailıarı 

Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıflan aşağıda yazdı iki grup 

malzeme ve eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 27.4.939 per· 
şembe günü saat 10.30 da Haydar paşada gar binası dahilindeki komis 
yon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek istiyenlerin her grupa ait hizalarında yazılı muvak
kat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt· 
me saatine kadar komisyona müracaatları lbımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta

dır. 
Baba - (Kahkahayla gülerek) 

Gel Perideciğim canım krzım ... 
Çapkın, seni o kadar seviyorum 
ki 1 Sen de hayvanlarını sev .. Bazı 
kızların öyle fena huylan var ki! 
Sen de beni kaplumbağa kadar 

ir vesika da ibraz edilmiş olmakla Türkçe ve fransızca ile beraber bu-
Ticaret kanununun 638 inci madde- rada diğer derslerden de muhtasar 
c;inin kıyasen tatbiki suretile ziyaı bir program tatbik edilmektedir. 
iddia olunan konşimento kimin elin Bu modern kadın yetiştirici mües
de ise 45 ~n içi~de m~hkemeye }b-1 sesenin çatısı altında 600 den fazla 
raz .etm~sı ve aksı. tak~ırde bu mud· ı kad n ve kızı rok nefis eserler mey-

1 - 31 l<alemden ibaret sıhht laboratuvar alit ve edevatı. Mu
hammen bedeli: (1478) lira (2) kuruş ve muvakkat teminatı: (110) 
lira (86) kuruştur. 

seviyor musun?. 
HiKAYECi 

detın hıtammda ıptalıne karar ve· 1 
. . :. 

rileceği ilan olunur . dana getınyor. 
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!... Ziyah mantolu tek bir yol
c .ı .. 

- Bu yolcu ne taraftan gel
di". 

!" .. ıdalcı Aratenin sarayı-

nı i~ı.retle: 

- Bu tar.aftan .• 
R::ılan araı;irğı adamın i;ı:ini 

bu'mu~ olmaktan mütevellit bir 
sevinçle titredi. 

- Peki bu ·yolcu sakin bir 
halde miydi?. 

- Sakin mi?. Ne riiyorsun11z ... 
ArkaJ ·nı t<ıl:ip eden avcıların 

ellerinden kurtulmak istiyen bir 
ya'.Jan domu'!u gibi telaş ve he. 
yecan içincl~y.:li. Adım bac:rnda 
bir korku ile arkasına bakıyor _ 
du. 

S1nki b:itün Vened:k polisle
ri bir ol.,tq ta pe<:ine dü~müş 
gibi rrrınıJ .... b öyle bir athyı~ at
ladı ki görmi.iş olsanız şaşardı

nız. 

Rotan, İskala Brinoya dön. 
clü: 

- Odur, anlıyor musun?. O, 
Ba.,,bo ... 

Sonra sandalcıya tekrar sual 
ıormağa devam etti: 

- Peki, bu yolcuyu taııyan 
ı;ondol nereye gitti?. 

- Gölün karıı yakasına .. 
- Ona yetişebilir misin? 
- Bakalım bir tecrübe ede. 

riz. 

- Haydi öyle ise .. Çabuk yo
la çık.. 

İskala Brino goıı.dola atladı. 

San:ialcı uyuyan diğer iki arka
da~·ını kaldırarak küreklere ra .. 
rıldılar. Rolan haydudu köşk;ın 

içine çekmiş ve yanına oturtmuı. 
tu .. Ellerini elleri içine aldı, is. 
kala Brino için için hıçkırarak 
ağlark:en ona kalbinin !'ilmimi 
hislerini, tesellilerini döktü. 

Rolan, Venedikten pek bi
çimsiz bir zaman.ia ayrılıyordu • 

Evvela Leonoru ikinci bir teh
li'ı:enin tehdit etmesi ihtimali 
vardı. 

Sani yen: İcraat merkezi Vene 
dik olması itibariyle planlann;n 
tatbiki geri kalacaktı .. 

Bunları düşündü. Fakat ta. 
kibine teşebb::s ettikleri adamr 
bırakmak, kurtulmasına mey. 
dan vermek te işine gelmiyordu. 
Ara sıra san;:alcılara bağrıyor -
du: 

- Çabuk, daha çabuk.. Son
ra gene iskala Brinoya dönüyor, 
teselli verici sözlerine başlıyor. 
du. Gondolun karaya yaklaş. 

makta olduğu sırada Rolan köşk. 
ten çıktı. Gondolun baı tarafın· 
da ayakta t:iuruyordu. Gondolcu: 

- Yaldaıtık,, Kara gözüktü .. , 
- Peki ama, nasıl oldu da 

takip ettiğimiz gondola yolda 
rast gelmedik?. 

2- G adet (4992 kgr. Nazari siklette) 2000 X 2000 X 26 mim. 
Lik kazan saçı. Muhammen bedeli: (798) lira (72) kuruş ve muvak
kat teminatı: (5991) kuruştur. (23 77) 
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- Göl geniştir .. Biz dosdoğ
ru geldik, o ihtimal sağ tarafı 

ve yahut sahili takip etmiştir, 

faltat, hayır işt~ bakın ! • 
- Susunuz .. Gördüm .• 

Yüz kulaç uzakta, sahile ya. 
1 

ınşmtş bir gondol vardı.. Bir 
kaç dakika sonra karaya yanaş. 
tılar, Rolan ve tskala Brino gon_ 
lcbldan atlamıştı. 

Karşılarına iki üç sandalcı 

çıktı .. Rolan Üzerlerine doğru 

yürüdü v_e sordu: 
- Burada ne arıyorsunuz?. 
Sandalcdardan biri ilerledi: 
- Ekselans! Biz fakir gon-

d :ıl-:ularız .. Buraya bir yolcu 
getirdik .. Venediğe avdet ıçın 

r;izgann hafiflemesini bekliyor
duk. 

- Buraya getil':liğiniz yolcu 
ne ol lu? Nereye gıttı. Siyah 
r:ıantolu bir adam .. Haydi, çabuk 
cevap veriniz .. Yoksa öldüği.:nüz 
gündUr. 

G:mdolcular, bir müddet bL 
ribirlerine bakıştılar, tereddüt 
e:liyorlardı. Nihayet ilk defa söz 
söylemeğe cesaret eden cevap 
verdi: 

- Bu adam filvaki bize seya. 
hati için oldukça mühim para 
verdi.. Fakat sükut etmemize 
mukabil bir şey vaad etmedi.. Bi
naenaleyh söyleyebiliriz. 

- Elbet .. Ben de söyleyen-

lere bol bol para veririm. 
Gondolcu, Rolanın uzatt· ğı 

altını sevinçle aldı .. İki büklüm 
oluncıya kadar eğildi.. 

Eli ile l;ıir noktayı göstererek: 
- Sorduğunuz adam işte bu 

tarafa gitti. 
- Çok olfo mu?. 
- Hayır, beş dakika evvel.. 
- Onun kim olduğunu tanı-

dınız mı? 

- Hayır ekselans .. 
- O halde buraya kadar ki. 

mi getirdiğinizi bilmiyorsunuz? 

- Bir yolcu, o kadar .. Fazla 
sını bilmeğe ihtiyacımız yoktu. 

Rolan gondolcunun bütün bil. 
diklerini söylediğine kani oldu .• 
Kendisini getiren sandalcıya 

dön:iü: 
- Arkadaş, bana yazı yaz

mak için, hokka, kelem bulabi· 
lir misin?. 

Gondülcü Rolana kendini ta
kip etmesini rica ile sandalına. 
atladı. 

Baş tarafta bir küçük dolap 
açtı burada bir iki şişe şarap, 
ekmek, tuzlu balıklar ve bir de 
hokka ta.kımı vardı. 

Rolan oturdu. Sandalcının 

tuttuğu fenerin ziyası ile yaz• 
mağa başladı. 

Bitirdiği zaman kağıdı kat. 
ladr. Faka.t koya~ak zarfı yok• 
tu. 
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RADYO 
Ankara Radyosu 

TÜRKiYE RAlffODIFÜZ\'O:'-J 
POSTALARI 

Türkiye Raclrıosıı - Ankara Radyo.w 
DALGA UZU~LUCU: 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. T.:\.Q. 
19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw. T .. \.P. 
31,70 ın. 9·Hi5 Kcs./20 Kw. 

TORl\lYE S.\ATlLE 
cmIARTESl - 8/4/1939 

13.30 Program. 13.35 .Müıik <So· 
lisller - PJ.). 14 Memleket saat n):ırı, 
ajan~ ve meteoroloji halı erleri. 14. ı O 
Türk müziği {Halk türküleri Ye oyun 
havalnrı). nÇlanlar: Hakkı Dt•rııı:ın, 

Eşref Kaılri, IIasnn Gür, Hamdi To· 
kay. Okuyan: Mahmut Karınd:.ı~. U. 
40 - 15.30 ~fiizik {Cazlınnd - l'l.J. 17. 
30 Program. 17.35 Müzik lJ).ııı' sa
ati - Pi.). 18.15 Türk müziği IF;ısıl 

heyeti - Karışık program). Çalaııl:ır: 
Hakkt Derman, Eşref Kadri, fııı-..an 
Gür, Hamdi Tokay, aBsri Üflt•r. O
kuyanlar: Celal Tokses \'C "1. ı lısin 
Karakuş. 19 Konuşma (Dı~ pulıtıka 
hiidisl·leri). 19.15 Türk nıüziğı ı lf;ıfk 

musikisi - Aşık Veysel ve llınıl.ııııJ. 
19.30 Türk müziği: Çalanlar:\ n·ılıc, 
Reşat Erer, Zühlü Bardakoğlu, J.ıı~l'll 
l\aın, Refık .Fersan. Okuyan: :\lıı.: af
fcr llkar. 1 - Numan ağanın '>l'V· 

kez fa peşrevi. 2 - Dedenni şt•ı ı.c! ı za 
lıeste - Hiisnü ıatın gibi lıfr dı lfıcr 
simin endam. 3 - Sııphi Zi):ııı ,ı -
Şevkefza şarkısı - Şimdi ay lııı -..cı ıü 
siıııındir sı1t.la. 4 - !.eminin - ~l·ı·k
e(za şarktsı - !:)ikayet etme c:ın .. ıııııı. 
:ı - Huşen Fl'ril Kam - Kenıcn~'l' t:ıl\
simi. (i - 11. Mahmut - ŞevkcLw ~ar· 
kt - Ey servü gülzarı vefa. 7 - Dulc
nin - Şevkefn yürük semaisi - Seri 
ıiilfü anberinin. 8 - Snit dederıııı -
Şevkefza saz semaisi. 20 Ajans, ıııc
teoroloji bnherleri, zirat borsası ı fı
yat). 20.15 Temsil (Kral eğlen i) vr 1 
fügolctlo). Yazan: Victor Hügo. Tl!r
cüme Ye radyofonik montaj: Ekrem 
Reşit. Temsile küçük orkestra ı ı·ı· ip 

9şkının idaresinde, \'erdinin rif!o· 
letlo operasından parçalar çala ı ak 
ıştir. 1c edecektir. 21.15 .\fenıleket :-.a-
1t 11ynrt 21.15 Esham, tahvil.it, k:ıııı

biyo nukut lıorsast (fiyat). :.!.l.:!5 
~eşeli plaklar - R. 21.30 Konuşma 
(Su spor:arı hakkında). 21.45 .\lü
zik {Opera aryaları - Pi.). 22 Ilafta
tık posta kutmıu. 22.30 l\lüzlk (Ope-

rellcr - PJ. ). 23 Müzik (Cazl.ıa nd - Pi) 
23.45 - 24 Son ajans haberleri ve 
yarmki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Proğramdaki ımkitler Türkiye sa
ntl ii:r"inc ve iiti!e<lcn sonraki s11ııt o
larcık ueri/111İiilir. 

OPElHLAn YE SE::'\FO:\l 
J\OXSERLERl 

Bertin De\'let Akademisinden 7. 
Berlin {uzun d.) 9. Buılapcşle: H. St
raun: "ölüm ve lı:ılı~eb:ıdl'lmcvt" 
CStokouskinin idaresindeki filndclfi-
na orkestrası) 9.10 Leipzig: R. Str:ıuss 
programı: "öliirn ve bahsclb:ıdclıneYl 
"'zcruşt böyle söyledi" ves:ı. {bizzat 
boslekarın idaresi oltınd:ı, Ycimar 
Dc\'lct orkestrası tarafından) 10. Ro
ma gr. : "Andrea Clıcnıer·• (Giorda
no) 10. Yarşov:ı: "füıkast:wa"Siiiti 

lSibelius); piyano l,onc;crhosu {ıno

zart); 'Akşam" Senfonisi (Haydn). 
10.30 Ren: "Koriolanus" uvertürü 
{Bethoven); 4 üncü senfoni (Şu~~ı:ın) 
"Çcuklarrn köşesi" (Saint - Saens). 

ODA l\ll'SlKlSl YE KO~SERLEH 
7.10 Miinih: Triyolar. 7.45 aPris 

(PTT): aŞrkı, kem:ııı. 8.15 \'arşorn: 
Fug, siiit {Bach); Sonata (Br::ıhms). 
~.30 Oudape~te: Yiyolonçcllo. 9 l~·· 

re.l: Org, aryalar (Uadı). 9.5j 1.on
•lra (fi.): Ş:trkıl:ır. 10.50 Turlno gr.: 
Piyano konseri. 
HAFİF MUSIK İVE OPERETLEll 
8.1.3 Derlin (uzun <!.): Hafif par

~·:ılar. 8.15 Leipzig: Valsl::ır. 9.10 Ores 
lav: Varyete musikisi. 9.10 Viyana, 
<:\tuttgart: İlkbahar programı, 9.15 
/r;:ı nkfurt: Operet parç:ıları (Strıım;, 
Suppe, Lehar, ves.). 10 Turino gr: 
'!afif musiki. 10.20 Strasburg: llk
ı:ıhar h:ıvaları. 10.30 Napoli gr: 
':'ılcloıli Ye nitın". 1 (Gece y. sonra): 
'İluttı;art: Opera parç:ıları. 

D.\XS MC.::SIK1Sl 
11 Sottcns; 11.20 l\Hinih, N':ıpoli 

ff,; 11.40 Harnhur~; 12.15 Turino 
:r.; 12.30 I.ondra {R.). 

HALK OPERETi 
Bugün 16; akşam 9 da 

(l'eni operet) 
Zlll DELi !.ER 3 perde 

CZorn D:ılıııas) şarkıl:-ır sö)·fiyecek .. F81J TURAN TlYATHOSU 
f Bugün s:ı:ıt 15 de lale-
; beye; gece 20.30 da 
" UMl''.\IA 
Eı·tııgrul Sndi Td. ve nrk:ıdaşl:ırı 

Ciiııılüz: {Karanlıklar idnılc} lıii) iik 
uile faeiast 3 P. Gece: (]Jeşle gelen) 
vodvil 3 P. (Se) Alil:1 Reviisü. Miçe 

Pencef varyelcsi" 
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Askere davet 1 
~Yoğlu Yerli askerlik şuöesin· 
1-o . 

hı'ar enız eratından 334 doğum· 
askerı?; ~ahil olduğu halde henuz 
haı 1t>lnı Yapmamış olanlar, der· 
larcı askere sevkedileceklerdir. Bun· 
lerin~-~akdi bedel vennek istiyen· 
na k ut.ı..ıelleri 15 nisan 939 akşamı· 
tın 1~da~ kabul edilecektir. Bu era· 
tdilrn ,nı~n 939 sabahı askere sevk 
birlik:<{ UZere hiıvıret ci.ızdanlarilc 

2 _e şubemize milracaatlan. 
l1Urıa liarp sanayii ve -gümrük ko· 
ğıunı~fian eratından (333) do· 
henQı da dahil olduğu halde 
larıa ~~lilini yapmamış olan· 
za aatcerl 'ğ'ı~am pıyade erattan ke-
danu 1 ıru )-apmamı,. 316:331 
26 >. doğumıular. 

dııc~~n. 939 gum.i askere se\ k e· 
del\ C.dU:· ~unlardan nakdi be· 
ı;arnı ertnctt ıstıyenlerin 25 nısan ak
du~~kadar kabul edılecektır. 
, ıy~ r an 26 nısan 939 sabahı hu· 
buıu~danlarile biriikte şubede 

., · alan. 
'e~ecek_ Dcnız eratından nakdi bedel 
ha olanlar 15 nısan 939 da ve 
ta~ ~nayii, gumriık koruma ve 
ueı:ı .. 1. ıslfun pıyade erattan nakdi 
93g ~ 'ere~ olanlar da 26 nısan 
ları da sevk edıleceklennden, bun· 
lan n.~a \aktinde şubeye müracaat· 

1 an olunur. 

* * * 
Mutat nisan celbi .. 

ıçın 

l\a.dak ·· l\a ~y askerlik şubesindm: 
a~ chkoy As. şubesinde kayıtlı ve 
erıe da doğum ve sınıfları yazılı 

1 ~sk~re gideceklerdir. 
316 • liıç as!<erlik yapmamış o13:n 

2 33 (dahil) doğumlu deniz. 
3ıs.~ liiç askere gitmemiş olan 
gllılt ~ı (dahil) d$ımuna kadar 
3 :"ük, harp sana)•i sınıfı. 

ccıa; liiç askerlik etmemiş 316·331 
de!er~l) doğumlu gayri islam piya· 

4 
ı~ beniz erleri için şubede top· 
sabah iünü 15 nisan 939 cumartesi 
D · .saat 9 dur. 

939 enız trlerinin bedeli 14 nisarı 
CUnıa aünii akpmına kadar ka· 

buı edilecektir • 
f 5 - Gümrük harp sanayii sını· 
ltıdan olan islfun ve piyade gayri 
~trn erler için şubede toplanma gü· 
d ~ 26 nisan 939 çarşamba saat 9 
tır. 

"6 - Gümrük harp sanayii ve 
'"'al'ri ' 25 . islfun piyadelerin bedelleri 
~ rıısan 939 sah gii'lU akşamına 

7 ar kabul edilecektir. .. 
r - Yoklamaları yapılmak uze
S~ al&.ka·far!arm bugünden ifibaren 

beye gelmeleri il~n olunur. ~ 

* * * 
ll'atih aı;kerlik ~ubesinden: 

~ - 316·333 (Dahil) do'i-uı:n'.ular 
!allı bunlarla muameleye tabı yok· 
h a ka;ağı, ba!rnya ,.e saklılarla 
h;. a~~•erlik etmemi:: gümrük ve 
tat P sanayii sınınanna mensup e· 
::ı3 \"e gayri müslimlerden 316 ila 
el 1 (dahil) \'C 332:333 doğumlular 
d ~n ceza'ı olanlan bu kere sevk e· 

1 eceklerdir . 
') 

... -- Şubede içtima günü 26 ni· 
san 939 çarşamba sabahıdır. 
. 3 - Bunlardan bedel vermek is· 

11l'enlerin bedelleri 25 nisan 939 sa· 
h ak~mına kadar kabul edilir. 

4 -- Yukarıda doğum ,.e smıflan 
}b'azılı eratın tayin edilen günde ı;u-

ede hul ~ 

! 

Başınız mı ağnyor? 
Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı tepren 
d·? 1. 

Dişinizin ağrısı sizi çok 
d. ? mu rahatsız e ıyor. 

Hemen bir te kaşe 

11 i) ıtm ınlJ 
ALiNiZ 

?\TEOKURlN: Bütün rahatsızlıkları derhal geı;irir ve size sıhhatini· 
1ı iade eder. Günde 2·3 ka,e alnµbilir. 

NEOKHRl~: Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tek 
kutu 30 kuru5tur. Her eczanede bulunur. 

kaşe 6, altılık 

N E O K Ü R 1 N ic;:-nine di'.<kat. 

Pudranın Yeni 
Renkleri 

MEŞHUR BiR 
GÜZELLiK 

MÜTEHASSISI 

Bu kıymetli tavsiye
lerde bulunuyor : 

-· Şapka ve ropJardn olduğu gibi - Pudra renklerinin modası da 
ilnlma değişir. Bunun icln Tokalon miiesse'lesinin güzellik ınüte· 
haımsı, ' yrhôf \ve 61'tip :rerflaerl henkn Jfayanl:irı'n enznrı istif:ıılc- 1 

........... !l'll'P 

• Peclıe - llkbnhar lu\•alellerile ı-eıı ve bilhassa suare tu\"nlctlerilt' 
:ıhcnklnr olnn ,.e bilhassa sarı!Jın· ahenktar bir pudradır. 
larlıı saçları kestane renginde olan • Rou Ocre - Sıcak tenli es· 
larn yal:ış:ın "Şeftali yumu~nklığı,. ınerler için son mod:ı ııudradır. 
tesirini yapnn pudrndır. • Bütün hu renklerle sair bir 

• Ocre - Esmer tenler için sn· çok renkler "Krema köpüklii,, 
yet se,•imli \'e "Mat,, bir tesir mc>~lıur TOKAi.ON l'UDRASINI.\' 
yapan \"e bugün Paristc pek rnzl:ı lıütiin serisini teşkil ederler. 
r:ıi!bet bulan pudrndır. Bütiin hu renkler , tene güzel 

• Rachel Dnrb - Zayıf tiplere ve nazik bir "Finirnnt., vermek 
harir ,.e mahrem bir pnl'laklık \e· için lı:ıss:ıten tetebbO edilmi~lir .• 

Pudranızı nasıl 
Bu meşhur mütch:ıssıs diyor ki: 

,\di pııdrıılnr, cildin tnlıii rn1'tlarını 
maso;ederek kurutur ,.e sertleşti· 

rir. Ye lmruşuklıırın scrinn hu· 
sulünü teshil e tkr. Blı hıılln iinünc 
geçmek için pııılr:ını ı ıln "Krenııı 

intihap etmeli ? 
kiiııü~ü .. lıulunnı:ıhdır. Bu kı:rıııel· 
li cc,·hcr husu-;l lıir usul dairesinde 
1'nkıılorı pud rnsı ııdı mevcuttur.Bu 
pudr:ı ise cildinir.i kurutmaı ,.e 
scrlleşlirmcz. Bil:ıkis lrndirc gibi 
yunııış:ılır ,.e tallılaştırır. 

Cazip renklerin bütün serisi11i tecrübe ediniz. 
Bırçok k:ı clıııln r, mn:ıle· tecrübe ediniz. 

sd tcnlt.'riııe uy~un o 1 ""··" 111 
• ·"·'' 1 Adre~lmiıe yazınız., si· 

lan pudra) ı kull::ınm. PA RAS ız zc rıarasıı muhtelU 
yorlnr. Dunun icin yüı rt•ııklerde 6 adel nünıu· 
lcrinc makyaj olmuş H l\ '.;f'J.'HFIFr.!7. nelik yeni TOl\ .H.OX 
serl hlr nınıız:ırn \eri· pııdr:ısı göndercl·c~i z . . 

) or.Tcninize uygun pudı·u~ ı tıul· \ c hu ll'nillıeyi 1-olıı ~ lıkln ) upı· 
ııınnın ) esrınc çııresı, yüıilnüıliı mz. 
hir t:ır:ıfın:ı bir ıcnk ve ci iğcr tnrn· .\dres: hıuııuul G:.!:! Pus ta K. C3ll 
fın:ı haçlm hır renk lıir ııudr:ı :\o. Tokıııoıı l'ııılr:ısı scr\'İsİ). . -- -
_.......... ···::ı:::::::::x:.::~:r::::::=i!!FJEE=nl5iiii!!!i:1?.E-5:?.!liil&ii!! ; ........... :;"!a:: •••••••••• ::::: •••• ı ..••••. ::: .•••••.••• ~ı~ .......... ·····-···---•• _..r. ... .::::::::::=-········:····· 

1. unrnalan, gelmiyenler hak· 
.ında kanuni t k'b YALOVA KAPLICALARINDA :O:i... lan olunur. a · ı at yapılacağı i· ı m: .. . .. .. h T"' . .. H!! 

m~ 3 Kardeşler mevkn kazınosu. Koylu. A amamı, utün~u :::i 
:::: d .. , k. ve Berber dükkanı 1 - 5. 939 ılan 15 • 10 -939 mud ffi: ı .... .-< anı 

1 
.. 

- 1 =m k' ya verilecektir. lsteklile rin 20.4.939 tarihine kadar 1 ' 
:!! det ıra .. . . . .. 

1 
.... 1 •• : 

hukuk m: D · bankda Kaplıcalar Mudilıı yetme muracaat arı. ·::.::. Be;·oğlu dördüncü sulh 
mahkemesinden: 
Beyoğlu Tozkoparan Müselles a· 

Partıman 7 numaralı dairede otur· 
~\ta ,.e tütün gümrüğünde 2 nu· 
?'1 aralı mağazada ticaret etmekte 
ı ~en ··ı . 0 en I sak Finzinin terekesıne 
tnat ~emece elkonulmuc:tur. llan 
arıh· 1nden bac:'amak ı.izere alacak. 

ver: k :ı 

b
. ece · vesair suretle a.akadarlann 
ı r a" · · d ~ ve znirao:çıların 3 ay 1cın " 

Beyoğlu ·1 üncil sulh hukuk mahke· 
mesine başvurmaları aksi takdirde 
müddetind:? mUracmıt etmiyenler 
l-akkında kanunu medeninin 551. 
~ 39 uncu maddelerı ahlrnmı tatbil: 
c:lilcccği ilan olunur. 

::::~.. enız ••••• ·······. ________________ , ______ _ ·······:_ 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk Mkimliğinden: 

Terekesine mahkemece elkonulan ölü Josepe Kasteldiye ait Ta· 
rab) ada htanbul caddesinde 2 No.h çiftlikte bulunan ve. mahkemece 

t b"t d"len Boğa, inek ve buzağilar açık arttınna suretıle 13·4-939 
es 1 e 1 I l"l · uk d perşembe günü saat 14 te mahallinde satılac:ıktır. stek1 ı e~n11t. Y 

1
ar a 

gösterilen gün ye aatte mezkur mahalde hazır bulunm:ı arı ı an o unur 

' ' .... ı . . " ' . . 

Sayın Mllşterilerimiıe 

Dikkat ediniz 
Dünyada emsali bulunıxuyan nefasetiyle me§hur 'YENlHAYA· 
TIN her yerde taklidleri YENIHYAT diye satılmaktadır. 

Aldanmayınız. Hakiki YENIHAYAT'ın firması olan (KO
RE) alameti farika oldugu gibi her tanesi Uı:erinı:le YENI
HA YAT yazısına dikkat ve iyice dikkat ediniz. Ambalijlı ı~ 
kum hernevi nefiı karamelalar • 
Adrese dikkat: 

Galata NECATiBEY caddesi No. 92. Telefon: 40058 

ABDULVAHIT TURAN ----••il! 
Ademi iktidar 

ve Be1 Gievşekllilne Karşı 

HORMOBiN 
il•••••• tabletleri her ecıanede ararmız. Posta kutusu 1255 llonnobln-•••••• 

Uğrayacaklan Limanlar Vapurlann isimleri Hareket Günleri 

------.----------------------~--------------------

En hoş \'e tabii meyva usare· 

lerindeh yaprlmıstır. • 1 '• ' 1 ' 

EKSPRES llATlıARI 
Pire, BrindJsf, Vene<Uk, CELIO 

Trlesto ADRIA 
Piree, Birindisi, Venise, CEI.JO 

Trieste 
Galata rıhtımınca.n her ADRIA 
cuma taro saat ıo da QUIRINALE 

7/ 4 
14/ 4 
21/4 

28/ 4 
5/ 5 

8/ 4 
Pire, Xnpolf, l\larsilyn, CIITA' di BARI 22/ 4 

Cenova 

saat ıo da Galata 
Rıhtımından 

Pire, Napc;>li Marsllya, 
Cenova 

liarnla. Scllnik, Golos, 
P rec, Patıas. Aysaranda, 

.Brlndfst, Ankonıı, 

G/ 5 
İstanbul - PİRE Saat 24 h. 

,, Napoli gün 3 jours 
,, Marsilya ,, 4 ,. 

Meran o 6/ 4 
Campidoglio 20/ 4 
Fcnicia ~/5 

Bosforo 13/4 
Abbazia 27/4 
Spartfvento 11/5 

bir fen harikasıdır. \'cnedlk, Trleste ---,----------------
Taklit edilmesi kabil olmıyan 

1~G1LtZ KANZUK 1 SelAntk, Midilll, lzmlr, 
ECZANESİ Pire, Kalamata, Patras, 

Brindlsi, Venedtk, Trieste 
BEYOOLU • lSTANBUL 

---------• Burgaz, Campidoglio 5/ 4 
Varna, Albano 814 
Köstence Abbazia 1f 14 

Dr. iRFAN KAYRA Fenicia 1914 

RÖNTGEN MUTEHASSISI 

Sulina, Kalas, 1brail 

lseo 
Al ban o 
Vesta 

Vesta. 
Spartivento 
Meran o 
lseo 

6/ 4 
20/ 4 
4/ 5 

22/ 4 
26/ 4 

3/ 5 
6/ 5 

Cıımpidoglio 5/ 4 
Abbo.zia 12/ 4 
Fcnicia 19/4 
Spartivento 26/ 4 
Merano 3/ 5 1 si karşısında eski Klod Farel 

sokak No. 8. 10. öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

T~l:;;rnf adresi : ADRIAMARE 

,,,1111 :.

1 

I' 111111111
1 

ıııı~ , ı, m bı ıl 
il il 1 ili ııı 

S:ıat 17 de 

Saat 17 ~r. 

Snat ıs de 

Saat 17 de 

Snnt 17 de 



H A B E R - Akıam Posb!ası 

ile SABAH -ÖuLE -AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA gü~:~aüç muntazaman dişlerinizi fırçalayımz, 

Almanyada yapılan n 

aağlamlrğı bütün dün -

yaca tanınmış SOO de

fa (almakla bozulma _ 

drğı tecrübe lle sabit 

olan 

POL DOR 
PDAknarı 

BELKlS PLA.Tl~ BAYAN NEDİME BİRSES 

incitti sözüm (karacıö & A I I hl" d 8051 k} · S yrı ı ım ııu um sen en 
nr :• k (U k k ) 1 O 6 f Kalk gidelim d:ı{ll:ırn 
ıcnı an<'a ~a şar ·ı 

BAYAN NEVZAT üRGÜPLÜ REFİK BAŞARAN 

Şiddetli hicran ile Rast ga- 1 Kız senin adın Emine 1 
8052 .. 7(cı. T'' kh) J 8Q60Aman Allah 

ı.alcmı~ın . en ur ·u t 
BAYAN BELMA j ZARALI KÜÇÜK HALİL 

Gözyaşlarım (l'şak şarkı) I , 1 
8054. 1 h 1 1. 1,h BQSS' encerende perde hen 

~aç- arının er c ı ~uzam W K 
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Gramofonculardnn L"lrarla isteyiniz. 

·-----·~~~~~~~~~~~~~ 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyandosu 

~ ' • fi__ • • • 

r----------------· 1 Karışık ve nasıl yapıldığı belli olımyan baya 
çocuk gıdalariylc yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapılmıı 

HASAN OZLU U LARI 

Altıncı keşi de: 11 Nisan 939 dadır. Toptan ve perakende ıa lı§ yeri: lstanbuJ Sultanhamam 

BUyUk ILramiye 200,000 Ur adır Hamdibey g-ecidi No. 43. SS Tel: 21295 

P Saç Bakımı •I 
Güzelliğin en birinci, ..... _ 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve' aaı: dökülme.sinı 
tedavi eden teıiri mücerreb biı 

illçtır 

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

Telefon: 41553. J\ltıaycne: l'azarılnn 
ba~ka her giln 14 - J 8 e kadar. 

R 

NECiP ERSE-$ 
G~LATA ZULFARUZ 5. 

Z-T 

Hasan öz!ü unlarını çocuklarınıza yediriniz. 
En yükse!< evıaf a malik olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalannın en 
mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdarözü Unlarını çocuklarınıza yediriniz 

A L M A N R A D YOL ~R l 
Radyo aleminin sönmez iki yıldızı 

Uadyo sc\·cnlcrin c;ok he gcndiği, takdirle alkr~ln<lrğı bir Aluıun fen h:ırikası ••• 

Türkiye mümessilliği umumi satış deposu: Sadettin Sönmez, Sigalas ve ortakları .... 
Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412 Satış salonları: Beyoğlu Tokatliyan Oteli karşısı No 237 N. Stefanidis, M. Logotetia ve Şıı. 
GALATA : Bankalar caddesi 38, a İZMiT : Faik Nushet Belgin. 
StRKECt : Hamidiye caddesinde No. 37, Nihat ltık. ft KARAMAN : Ferit Özer. 
ÜSKODAR : Hakimiyeti Milliye caddesinde 47, M. Ziya Ozaçıkcöz r: KARADENiZ EREGLISt: Yusuf Çaştabanoğullari~ 
ANKARA : H. Ali Demircan, Yeniıehir. ~ n KtLtS : M. Nuri Topçuoğlu. 
ANTALYA : Ömer Hakkı Göksoy. g KONYA EREC:L!Sl : Cevdet Apak. 
BODRUM : Veysel Bar H TRABZ01 J Ali Rıza, Miraç Işıllar. 
ÇANAKKALE : Mehmet Ali Kızoğlu. <80CU'1 H TOKAT Uysal Kardeşler Ahmet Mehmet. 
DtY ARBAKIR : Mevlut Evirgen. IOlft~ iti URFA Zeki Anlağan. 
EDREMiT : Hüseyin Rahmi Genç. :! Kony~ Hamdi Beştav. cw•••• 
ESK1ŞEH1R : Re~ep İnöntepe. Ü Bursa ·: Şadi Erler ve Abdullah. , 

1 GAZİANTEP : Alı Ozahı. ,, Bartın : Hacı Süleyman zadeler. ·ı 
Anadoluda acentalarımız bulunmıyan yerlerde acentalık için müracaat edenlere derhal tafsil~t verilir. Müracaat yeri -Türkiye 

• ._.._.._. •• _.._.._.._.. ____ _._._.. _ __,Mümessilliği Horasanciyan Han Sirkeci 7-8 . ~..,.,. f.it .. '...~ • •. . 

• 
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tesiri kat'i, alımı_ kolay en iyi nüıhil şekeridir. Bilümum ec• 

zanelerde bulunur. 


