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Mussolini Tehdid Ediyor l r BAŞVEKiL ANKARAYA GITTi ' 
........................................................................................... ~. 

İtalyanınDüşmanları Tehlike Teşkil: 
Edemiyecek Derecede Aptaldırlar" 
'' Size Faşizim Aleyhdar.larının Hakkımızda Yazdıklarını Okusam 

Öyle Bir Gülerdiniz ki Alp Dağlarına Rağmen Ôbür Taraftaki 
Hükumet Merkezlerindeki Binaların .Bütün Camları Kırılırdı,, 
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Fra-nkistler 
Barselona 25 
K. M. Mesafede 

1 

Yu goslavyada Birka~ &"Ündenberi ~ehrimi2de bulunmakta olan Ba,vekil Celi.1 
Bayar dün a.ktaınki "kspres)e tehrimiz:den Ankaraya mütvcccihen 
ayrılmıftır .. Ba1vekil~ iıtasyonda }'eni Londra elçisi Rüttü Aru, la-

Roma: :!~ (A. A.) - "8uı!;clay' 
1 

mücadele~i .. ahrnınd;.ı mıı .. ·:ıt'fakıyet-t 

ı·ah:ı net nwnılcketlerdc ııörlc -
ııenlel·iıı :;onum·u,;ıımı ö~renmek is

ler ıni;:;iniz? ı: ıı clıılıa gazetelerde 
iııti~ar e!nıl'nıi:;-lir. Zira. im ,;almb 

~ii\"leıııni':'tir. t:ir Fran::;H kardina -

1 i ııc .l!Üt'l'. \·:ıtik:ın. Frn.ı,;:ıya ,;ıkı 

it a 1 Ya Leh I
• n·de t~nbul VaJ_ı ve Beledıye reisi Lôtfi Kırdar. Emniyet müdürü Sadret-

tın A~a vılayel ve parti erkanı uğurlamı,lardır. 
Reıım, hareket anım g-Öıtermektedir. 

ı .eüyük Tezahijrat 1
"'2 50 8• t· S---t ____ ın ıraya a ın 

Y~~==~s~:g;.s:::ı~~~ıe .Alınan 150 Bin Liralık 
Bir Pakt lmzalanacak 

Binanın Hikiyesi 

1 

li neticeler <ılıınl:mı mül\afot terıi ! 
mera~imi e:;ua::;rnda A ı·~<-ııtina ti - j 
~·atro.sund:ı hir ııutuk :sii) lin:n B. I 
Musolini. ı;özlı>rinc :;:ii\'le hu=:-l:rnıı~

tı l': 

" 

ılurı 1.1:-ıııı \ r. gc·\·~eklik ~ı;sterrnemı:

.:' i ı i ta,._,._ e el nıİ>·· ı1ıı. muazzaııı 

lıir ;ılıd:ıllıl,tıın lJ,ı ... l,:. bil' -.:e,\' değil -

dil'. buııduıı vmiııinı. Falrnl eğr.ı· 

~·arm bir l L:ıl~ aıı ~ıi,:(I' - \'c (:ık<:cak

l ır ıl.ı : \'ı• Hal.ı anlaı ı dn!:H ziyadt• 

,ıkı du rnıul;ırını w ı::-1. '";·"'klik g-iis

frl'llll ııwkrİllİ ..:iı\ )f'I :-.l' ... 

Bt•:gTad. 22 (Ilu:-.u:--i) - Yoµ-n.-
h"aya ı~nılı nailıi ııren~ Pol hugünl, ii 
l:{\ p:ırtbitHle hal.va haric:iyı• ıwzırı 
l\:oııt Ciauoyu kalıul ctmi::>tiı·. Hu 
kal.mi t':;tuıs111da hııl~·;1111 n Udgrad 
t.•lçisi M. Enli, Yogu:.;!aYya ua:;.\·e
kili \'C harici,\"C! nazın Dr. ~toya· 

diııo\'iç n• hal.1·:ı hariciye nczarc•ti 
mibte:;;arı M. ~ntali hazır bulun
mu:-:laı·dır. 

Sabık Elektrik Şirketinin Kurnaz 
Memurları Denizbankın Saf 

Komisyonunu Nasıl Aldatmışlar? 

(Sonu 7 nci savfada) 

Bilecikte Bir Cinayet 
ile ... 

Bir Adam Karısını Boğup Of dür-alay eıl<'l'Pk rlemi~tir ld: 

dükten S onra Tar/asına Gümmüş 

nıet merkezleriıı<leJ,j lıiıı:ı!:mıı htitliı bil'inin yakalanarak hakkında tı:ıh- kaçtığmı itilaf .dmesi üze~ine de 

larnmı lıı>ıısini size okusam. giilcnti- Bilecik \Hususi muhabirimiz- sell1iikii köyii halkından Luluııaıı 
1ıiz ve öyll' giilerı:Jiniz ki, Alp clağla- den)- BirkitÇ gün CVY<'I Tavşanlı] hu .şahı;ııı tahkikat sırasında birse
nna rağmen öbiıl' taraftaki hiiku- zabıtasınca her hangi bir sebcblr· 

1 

ne evvel ailcı·;i Fallı1ayı öldürerek 

/camları kmlırclı. kok:ıt:ı b:ı~landığını ve Bileciğiııı (Sonu 3 i•ncü sayfada) 

,..,.V'V'VVVV""''\Al'V\.AA.A/'oJV'V'V'VVVV'V'..~l'V\.A/'o.A/'oV'V'V'V'V"o.Acooooo,A/V'VV'V'V'-''VV'VV'-/V'VV~""'""-"'~~ -
Lik Maçları Neticeleri 
::::::::::::~,========::::::::::;:::ı:::ı:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı 

Galatasaray Beykozu 3 · 1, Fener
bahçe T opkapıyı 8 -O Mağlup Etti 

Galatısaray .. Beykoz ':'laçında Beykoı:. kalecisinin bir kurtarışı 
[Yazısı 4 Üncü sayf amızdaj 

Umumi,\ elle rp;-;ıni mahaJ'ildPn 
:-;ız:m nıallımata gÖl't! İt:ıl~ ~ın harİl';
,,.e ııaıırının Lu ~cyahııti. 2:l murt 

l !l:~r eh• iki <lC'\'ll'l ara:-.1 mlıı hmmln-
n.ın ııııld ı km \"Pil<'ııdi rnı i, ı ir. 

1 Koııt Ciaııo ile Lll". Sto~ adirıo\ iç 
ara~ında Ct'r<'~·aıı cdcıı vriı·ii,..,mell'rde 1 
iki ılC'\"let arasıııcla Ye iki clı•Ylrtin 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Hava Tehlikesinden 
Korunma Kanunu 
nunu bu aym 9 undan itibaren mc
riyct mc,·kiiıw ı:;iı·mi:; olın:.rnına rağ
men ı-:ehrimizdc tatbikma hcniiz gc
c:;ileınenıiı4ir 

Kanunun tatbikatınm ı,l~klinı 

ksbit etmek iiıcrc önümiizdeki haf
ta içinde vilayette toplantılar yapı· 
lacaktn·. Bn toplantıların m..;vzuu 
İstanbul ~chr1nde ve ı;ıehre bağlı ka
zalardn hava tehlikesine karşı alı· ı 
nacak tedbirler derpiş olunacaktır. 

Kanunun tatbikına ait nizamname-! 
nin de henüz c:;ıkmamış olmasnıda •ı 
dolayı fiili tatbikata henüz get:il
meıni!'jlir. 

Nizamname geldikten sonra 
dcrhala tatbikata geçilecektir. 

Hava tehlikesinden korunma 

mevzuu etrnfında halka malumat 
vermek maksadile geçen sene tesis 

1 
olunan zehirli gaz kursları bu sene 
de ac:;ılmıştır. Kurslara gelmek mec
buriyetinde olan vatandaşlara birer 
ihbarname ile vaziyet bildirilmiı;ıtir. 
Bunlar ihbarname tebliğına rngmen 
gelmemezlik ederlerse para cezm;il(' 
cezalandırılacaklardıı·. 

ELEKTRiK iDARESi MÜDÜRÜNÜN MEKTUBU 

Büyük dedikodulara mevıu olaıı Salı pazuındaki bina 

1 Hiıı. T~taıılnıl Elekl rik :<ı keli• 
uıı~ııı:rn mi~'hırii .Ka<lri l\lıı~!ıı ;ığln' -ı 
mııı ınızıısı.de bıl' mektup <ıldık. 

.\Jel.:tupta rnatlnwtt:ı '.'l' harit:lP bii
yiı;.: dedil,ııı!ul:ıı· u~ unt.lıı·m·ı,;; ililJ:-ı
riyh• gliniiıı h~cli..:e,;i o!aıı sabık E

lektrik :;;i rkcti nin Salıııımı rmd:ıki 
bina:-;ıııın Deııizbaııl, ttırafından :-=n
hn alıııma<;ı hadi:1c·.~i ':'iiyll.' anlatıl -
nwktachr: 

İstanbul Elektl'ik Şirketinin hü· 
kunıe~çe satın. al~nması dolayi:ıiytt•f 
bu muesse.senırı ıcarı altında bulu-ı 
nan birtakım binalar ve safrede iki 
taraf ar~ı:ıın<la kabul edilen muka-1 

HER SABAH 

vele hiikümlcriııc gfü e hlikuınett• 
devrolunınuşlardı. Bu cUnıleden o
larak gazetelerde mevzuubahis r'lan 
Salı pazarındaki Satie Şirketine ait 
binada di~crlc·ıile berabeı· EIPklrik 
şirkt•tinin ~ kd eylemiş ol<luğu kira 
mukavelenarrıelcrile birlikte idaro
nıilc intikal etııılsti. Elyeömı filen 
elcktl'ik idrm: iııin i gali altında 
bulunun Salı pa1.arı anbarında kül
liyetli mıkdarda elektrik malzeme· 
miz vardır. 

Sutie şirketi HIU yılında e..ski 

Elckt1 ik ~irketi müdlirü müte\'effa 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

1 

Kurnaz bir hırsı; Korkunç Bir Tehlike Karşısındayız 
V d h G ON geçmiyor ki gazetelerimiz bir esrar satıcısının, bire-
AQ ın apse . roin kaçakr.ısınm yakalandığını; UYUflurucu maddeler 

fabrıkasının basıldığını haber vermiş olmalllnlar Bu rezil ve k • 
Mahkum edildi ti·l· ticaret lstanbulda alabildiğine hüküın sürmektdir Evvel~i 

Dün sabıkalı iiç kadının yeni iş
ledikleri bir sirkat va kasından do· 
layı mahkemelerine ciirmii meşhut 
sulh ceza mahkemesinde bakılmıs-
tır. Vaka şudur: · I 

Sirkatten iki sabıkn~ı olan Sai
mcnin evveleki giin öğle üzeri Mah
mud pa~ada dolaştığım gören ~ivıl 
lahani memurlarından biri onun 

(Sonu 3 i.incü sayfada) 1 

gun. matbaamıza kadar gelen Üsküdarlı birkaç Türk anıtın eroin 
denılen nesil kurutucu, soysuzlattıru~:ı zehre karfı biuat müca
d~leye k~ra~ verdiklerini, haber \•cı·diler. Bu melun ticaret yü. 
zunden 11md1ye kadar kim bilir kaç Türk gf•nd titrek ellerini ka
didleşmi;; alınları üzerinde gezdirerek sün.tli "dımlarla mezarla
rı~a koşmaktadırlar? Zabıtanm bu kadar takibine karşı müı:
~ınleşmeğe yüz tutan bu dert neden kökünden kesilmiyor? Ni-
çın bu afetin önü alınamıyor? En azılı •er\rlerin hakk d 1 · 1 ·· . ~· ın an ge • 
mış o an Turk zabıtası bır tutam beyaz toz 'o"nu··nd · d • · e yt>rın e mı 
sayacak? 

A . Cemalettin SARAÇOGLU 

I 
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SEHİ~ H.~aERLERİ ... . 

ı.~ bllıplan 19 -- et 
tacirleri ~rde 1Wecl1re .arlı 1m 
Bl18ym9 ..., ., • fit 'h •* 
7apılu zammı cıcık u Jr6rmeldedir. 
Jer. 9u yapılan zımmm kendi • -
ıwtMaı Jrarop' uaktan tik ıslak 
oNlllWiU lııld1a etmetteöııier. 
Kuapların ve topt.ancıların iddiaaı
na göre ba seneki tt fiyaıt!an ~ 

---~fl) .. mm 
15 ...., Ddar V ı P tılr. Et ._._ 
lannda geçen seneye nazaran görtt
len bu noksanlık devlet ziraat ku
rumunun ~ hayvan piyasasına 

7llllbia tak ,..ade mld•1w'dmie 
temin edilmi.,ıir. 

Dsı .... Jııe ·1eee1r baywıa a 
s m Eta• ge)dilfnden toptancılar mezbahaya 

eokaz~~~ 
clirllr. Bamm pi,.ada Yaı-ealı 
........... ,. ... ..w-..t 
işletmemi kurumu, piyasaya ~ 
ettllf ı., .. Plılanaı ...,.. ide. 
rek ,.._ MO ...,__ W. ,ek-
seltmift;ir. Şehrimisde buhman dev
let ._. 111 ' deri nn.. rilai 
Şefik.,_ .. ıı _,. .... bıı 

__ .. J vaziyeti eok yakuuian tetkik etmit-
.... ..,. hlr ve JllUlıt•kH °'"'• *· DnJet m.& if)elı r t' 1 bn
aWettildedDl - Wd:lrlllııt. .. '*' - .. . .,. WJ,ıedeme .... .-ı. 
n,et ve wa•• il So.-ıt a- Jııll.. mikyuta mUdahale için tedbirler a-
klmeti tarafından tanınmam l&zmı. ı.caktır. Bu arada devlet ~ 
.... (0..-,,.., rWea ı.... lllbMn ... 

, 4 bclar -.ınPıcek ~ .....,.Jıeek-

\_R_ A_O_ Y_O _ _ l ~ 

tm _ _. 

21. Jlelitl!bt mı a,.n, '1'Urk mu-
8'11 .... 

10 ........ -lluniUe ba ... 
11 &kılar-... ........., 

KL.L IGk lŞLEki 

.. . . 

lultanahmıııt WJ !: _., ,.,a • 
"YeD.l Sabah,, 111 (26'1) inci sa- laeak olan Be1ecliye, VlJAyet ve Aau. 

11h nllı:baaında eaki t.eblttelin, ,._, .. ,illa 111•"' llılllliil•~ 
J111ı1111annc1a •tiaavatsızlık ,.u- nin ve vllAyetinin kaç od.,. muhtaç 
do 1 l mazur b+ d ,..., )lak. oldqu teWk ecHJmeMa41r. •'eılure 
kalla ıı.tı VekiJtw'e akı tlklitill ft vilblt--9umm Bwiataf 
hüanG neticeye doiiıı yilrildilibü iu oda adedi tesWt olunduktan sonra 
şflkraMl okuduk. FMat bunlar i- Belediye NatM mOdtırliljl mutahas
tinde _.eti malıllua tarafından sıs Prosta umyların plialaruwı 
1*imi .ıasmda -.t • ik1nd clzlmeei Mjıı emir venseıktir. 
de t.ebUt maaşlan btr emri m8'ı • ,..,..,,.,.. 
ıusla keailmit bulunanlar bu kere 
affe mazhar oJmUf}arsa da maqla
nıua wrilmelıillde tek&Dt dainaile 
lllh!afaayı Jlfttiye H*'1k 111.,a
virUii arasında ibtillf çıktığından 
mı 1' n Wtm• mı1s llir kav 
veıriJmemiştir. Killi Şefimiz ismet 
t.nna MmJe ..... ~ • 1 4 
Esada bir nasipsizlerin evrakımızı 
tevdi ve havale buyururken maz. 
hMI ........ ....,.. ..... .. 
*-il• ....... . 
... .., ... a ......... .ıtı• 
........ s+ST -- bi' , 7 

ve dl' r • t rt " lıi' -. .... 

• ZF 1 
.,,. 1 .. 

ı'ı a-. 
.. llmli ............ . 

velvc1 •1r. r 'r .... 

rinin -·· , n ._ 

1 

t' ı«z 
ki af......... tıslrıl .......... 

obııak " ı o • 'lWrıllt ,..._. 
VekAlet •w• •IRilllili • ._ .. 

~·crrr r RR!K 

Pem ·içba -
P. T. JlldflrJOIM 1ler ....,. 

•• ılbl • 7' .... -

ucu aıma .... Mr ....... .... 
tihanı avtes' • · ..... • o 

alınacak namzed ~ 16 tanedir. 

~· 11 .... Ytl)ılacak -
tar. ......-4kll&:, llaife, .. 
kak. ~ıy 

POLtSTE . 

1t0111altR -

çarpıımuı 

.. 
Şoför Şeftinin i~ar ındeki 2828 

ınmarab .tomo~ Dl mı-. 
nb ..,.. ~fhane yolmşmlc1a ~-
PltJlllflardır. Çarpı ma netiees o
• damalı._ çamurluğu tamamen 
.-.' fhr. 

fm· m _.ıat oktur. Vaka 
...,, + tüldlu't yı.pılmaktadır. 

yar•maıl•r 
Tlılııla bleıle Rıza pqa ~ 

.. T..-. oe•bnıekte olan 18 yaş

.. 's • 14 yaşındaki 1smet 
Jıa,.a ... 'ı' ı raır. Bir ıılc ,_.... 
aen başhyan ba çocuk kavgaaı netJ-

ıwjede -- ···- cııbrdıtı Wr takı • Ali.t'i ., ........ id .,._ 

iM ile ~- Y....a teMvi 
~ aıı.._.tır. ... yffelee --- Dlıt ..... bela 
~ ç.,.. IAk.rti'Jlda •· 

ran -nar ahlepp Basan Şlkri 
De RfltıiııfinDn bir l<adın meselniD 
den dollı)'l aralarında eıUıı Qlz 
nvpsı biraz llOll!'& ywwwuk kav
..... illltilll' etmif, .,..._.n 
............ ,.~..ıı.,.n 
a..... 41ri4ıltilli Dinla .tnımqıbi. 
Yaralı tedav• sdbit _,. pb
\rmp 
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YENIJA a AH 

Et 

Y gosl vya 
ay D et Reisinin 1 ~ ~~ eh· ~ 

iskenderunda tetkikatı Bu! .. ~.! ~t~~~!.~1 

250 s·n Liraya Satın 
A ına 150 bin Liralık 

·nanın Hikayesi 
A \l'lllM memleketleri~ le tne\cut mu

(Ba~tarafı l inci sayfamızda) Re mi muxmeJat ne ) olrla olur-

Lübnanda Yeni Kabine Kuruldu 
r.rı ebatı gozden geçirilmiştil'. Te -
ati edilen noktuı nazarı rda tam bir 
mutııb tkat mu nhede ectilmi tir. Her 
iki m mlcket A\l'up nın ulhu r -
lund ı çnlı~ın 1 ırın, J.; l\ v t veree k
lerdir 

Hanses ile istihdam ettiği ecnebi !ola ol un elektrik idare;;iyle Deniz
ve Türk yüksek memurlannın bazı- bani; ne "ekilcl anla,ırl r"a anla~-
1 ı ınııı mcnfaatma hizmet etmek !-,ıııl.ır. Bıınl u·, oıılnrrn bilecekleri 

1 end ruıı: 22 (A. A.) - Dev
let r i i B. Sokm • rcf katinde mn
H e \ kili Cemal B ki ve bir kı ım 
ı bu lar old ı ru l ald" dun ehrimi-

gelcrek gumrü.klerde tetkiklc>ı de 
bulunrnu>;<tur. 

Şehre gİl't: girmez dogruca gunı
ı ilk id re ine giden devlet rei::;i 
burnda bu 'l:ekil B. Abdurrahımrn 1 

:Melek \e gumruk umum müdürü B. 
1hsnnla guınruk memurları t, rnfll'
dan kaı ıl nmı. tır. 

B. Sokmeıı güınruk teı;;kilatım \ e 
depolarını gt:zrni~, bu ararl ı gumrük 
umum mudurunden b zı "zahnt al
mıştır. 1th:.ıl , ihracat 'e bu i~ler
de tran it nıuameJ si~ ap n tuccar. 
!lar devlet ı·ei ı taıa an gumı (ık
ie kabul edılmi ter r. Bu müırn -
ebetle Hatu daki ~eni gumruk va

ziyetinin levlı• ett'ği neticrler uzc
rinde konu m laı· ) ıpılmıstır. 

İske11derun tacirleri. Halep pi

J asa mm 1 keııdeı un volu) Je ~ np
makta oldugu fransit muameleleri
ni ke tiğindcn bunu mukabil tedbir· 
ler alınma ı luzun undnn bahısel'... 
mi !erdir. Bilh ~a Huhn otomobil 
,' e kam, oıılarııun Suri; e toprakla-J 

nna girme ıne mu · de edilmemes" 
ve a.> ni muamelenin Hata) bukfıme
tince de tatbiki dolyı i.> le ve3nıti 
ııakli.> e j ... }erinin tanzimi me t:le~i 
üzerinde durulmu , ba:s\ ekil bu işi 
matluba mu\ ufık bir r.:ekilde hul
ledeceğJni, meselenin iki hükumet 1 
artı md müz kere edilmekte olrlu-
gumı Ö;\'1cmi tir. 

Bu seneki ihrn...atın ŞHy:tnı mem
ııuniyet ol<lugu ihracat facirlcrinııı 
j~Jeriııin inkişaf etmekte bıılunchıı,rı.ı ı 
ayrıca kııvdedilmişlir. 

Bu yıl zen tin J ağı m h uhinuıı 
on cnedenberi görülmemi bir bol
lukta olma ı ve Hntayze,·tin y lğ
larmm Avrupuya evkedilme~i <le 
b i nuwzuu olmu. tur. 

Ubnand: Y enı Kabina 
Beyrut 22 (A.A) Kabıne buh-

ı anı halledilmiş ve eski baş,·ekii 
Abdullah Yafi ) eni kabineyi tcski! 
ctmiEQir. Lübmunn iki mühim parti-
si olan meşrutiyet partisi ile cumhu
riyetçi birliği partisi aı asında iş biı -
liği ortadan kalktığı için bu seferki 
kabineye yalnız ekseriyeti teşkil e
den cumhuriyetçi biılığı partisi aza
sı girmi bulunmaktadır. 

Hundun ba .k.ı iki mC'mlek ara
·mdaki ekonomi mubadel • inin I·uv

veUendirilm i d veı ilen kar rh r 
arasındadır. 

Hugun <mu 17 d • B •lgradd ı ltal
.} aıı kit lı ı.crgi ı nçılmı, tır. Açtlı'I 

nıer,u;inı ine kral naibi pr.•n Pol 
d gelmiş \ e İtalya harici) e nı.1zıı ı 
Kont.. Ciııııo tnrul'mdnıı k r,.ıJnnmı -
tır. Pren Pol e ki \e \'CJıİ ita~. 11 

e eri rini dikkatle tetkik e miş ı\ -

clt·tte d ı Kont Cı.ıno t_.ır fır dun t s

l i edilmi tir. 
Kont Ci. ııo < ıhıı oıır j ıı nı ıd 

Y ogu l n ~ a ba::;\ k · i 'e h ırici) e na
zırı Kont Cıano oldugu halde Yog -
hl\ ı-. diknl parti in gitm•':'tir. 

('ok kal balık biı pa•·tili kitl -
si \e purti gençli!, oıganir.a \Onu de
lcg leı i t mı.fınclnn ı,ıı.r~ılaııaıı 1t J
) .ın n.ı ll'1 ,i<lclelle alkt hınmı>tllr. 
) os~w;ıla\' - lt.ıh ın b:n r:ıldaı:ı \'e . ' 
l\111 <ı 'ni'nin ıesimleri ile u lu o -
l.ııı pm tide T<oııt ('i.ııw hc>m n he-
ıncıı her cumlesi .. , .ı 111 

üzere Elektrik şirketinin himaye ile ıs. 

kurulmuş \'C daiına onun SC\•k ve 
idaıe ine t.ıbi ttılulmu. bir ~irkettir. 

Diı ' lnız '.'ll abık elektrik sir
kc·tinhı kurnazlığının hayrnnl\ ız. 
Haki aten o ııt• zku, ne fera el, ne 
m ıhnrettfr. 

Bu tarihten itibaren kurulan bina
lan Satie şirketi istediği fiatla E
lektrık şirketine kirnlıyarak bUyük 
menfaatler temin ctmis ,.e şüphesiz 
bu bınalar usulü dairesinde Satie 

irketi namına tapuya da bağlan
mışUr. Sermayesinin mühim bir kıs
mı dn nmortı olunmustur. tşbu bı
naların idaremiz tarafından istım

liı.k suretile lmması kanuni bir zu
ruı etti. Bundan dolayı da istimlak 
muamelesine teşebbüs ettik. 106 
bm kusiır liı a takdiri kıymeti ile 
istimlak rnuamelesıni tamamladık. 

Bir taraftan da bu muamelenin ce
ı cyanı sırasında Salı pazarı bin sı

nın Deniz b, nk tarafından satın a 
lınınakiizerc olduğu öğrenilmiş \'e 
keyfıy tten Vekaletim haberdar e
dilmiştir. Elektrik idaresi umum 
müdürü olarak gv.ctelerin hiçbiri-

Bir bınamn kı neti 107 bin li 
ra iken. bu hina) ı l>ittabi bir . uni 
muhendb, mimar, fen memurunu 
deg •rinin iki buçuk mi li demek o
lnn 2~0 bin lirny.ı yutturabilmke ha
kikı l>ir kurna lıktır clow•ı·u u ... 

Kimbilir ubık irkctiıı bu isi 
bt.'<'er+>ıı. memurlan, el cabuklubri~le 
:) apt ık hırı b ı dalın iı eden onra 
Denizb ınkın ııuı~um takdir ki\ nıC't 
komis\ onunun \'e idare mecli. inin 
çocul gihi duııhlkleri hitaba bıvık 

llıııd. n ne knd r giılmtislerdi.r. 
Dogru u duıw ııırı bô le krizli bir 
devı inde h \'adan 110 hin lir, kn -
zunnuık hel' bab.n iğidin karı <lcgil
dir. 

Hu i, iı her halll • nbık sirketteıı 

orulmm;ı lazımdır. Arndaki bii) ıik 
sine hiçbir suretle beyanatta bulun-madıın. farkı geri nlınnk için de icabeder-

C' m. hkeme) e gidilmelidir • 
Meselenin esas v mahiyeti bun- Y1dııız biı· d8 hn bô) Je hu) uk bir 

dan ibaret olduğunu ta\•zih ederim. h.ıta H diı memt'k , e memlekettPu 
Elrkt1 'k · l 1 • '' harice dııhıı bu\ uk miktarda clö\ iz 

As* • • 
l{rulı · M' 1 1 yl kıtçma ına rne,\·dan \ermemek iç"ıı 

P olonya-Alman
y a Münasebatı 
Sağlam 

Varşo\'a: 22 (A. A.) - "1'RV1l" 

Ajan mın muhnbil"i bildh ı•or": 
Bcck halih zırda : uıtikaden muz
tariptir. bamafih mumaileyhin 
yakmd iyil ~ rek 25 sonkiiııundn 

Von Ribbentrop'uıı ziyaretini kabul 
edeceği iımid edilmckt dir. 

R mi m hfiller, Von Ribbent
ıop ihya edilen Polon:nmın merk 
zini ziy ret cdcc - olan ilk Alınan 
hariciye nazırı olduğunu kaydetmek. 
tedirler. 

·azıra 20 kadar Alman memu
ııı ve diplomatı refahıt ccleccktiı·. 

Ayni ınahfellerdc 5ıöylendiğine 

göre, Alman nazırının Zİ.\'areti Po
lonya - Alman ademi teca' ür. beyan
name inin yıldonilrniınc t !ınıHif ele
cek ve bu paktın kıymeti ile Polon) :ı
nın harici si~·a etinde gö~tcrdiği it>:ı
bet teen üd edece:ktir. 

Bu 7.İyaret kendi ini bnzf'n ht
d Ue t nkid etmi olnn muhalefete 
kar ı Beek tarafından kazanılmı 
bir muvaffakıyet addedilmektedir. 

İyi haber alan Leh \'e Alm:ııı. mah. 
fellcrinde SÖj lendiğiııe gi)re Yon 
Ribbentropun ziyareti geni~ ınH~·n 
ta bir noktai naıaı· tealisine ve ·ile 
teşkil etmb ceel tir. Çürıkii, Berch -
te..'tgadeıı'de yapılan on Beck - Bit
i r miılak.atmdan ~onra yeni bir h~
ıdL e ~ıkmamı. tır. 

Bununla bera~r Polonya mat -
buatı arazi tadilatı projelerine dair 

n bt matbuatı tarafmdnn verilen 
h bcrlerin bir hayalden ibaret oldu
iunu bildirmekte ,.e Von Ribbentrop 
tarafınd n yapıl cak ziyaretin ~arki 
Avrupa hududlarmın fatikrarı~ı te
) id edeceğini ila\C e\·lemekteclir. 

Diğer cihPLten iyi haber abn ]>o_ 

lonya m hf eli rinde so~ }f>ndiğine gö· 
re 1939 · nesi, bir mli tem leke talep
leri en i olacakt ı r. 

Polonya - Eıtonya t icaret 
muabedui 

Vnrşova 22 (A. )- Diın. Tnl
leiııde bır Polonya ,Estonyn, ticaret 
itilafı parafe edilnııştir. 

Bu ıtilftf mucıbınce Polonya de
nıiı ve sana) i rnamfılfıtı ihracatını 
arttıracaktır. 

Dr. Schachta verilecek 
vazife 

Varşo,a 22 (A.A)- Dr.Schacht 
ın istifasından bahseden (Dobry 
\ ieczoı) un Bertin muhabiri, umu
mi kannata gore Dr Schacht'a tev
di edilecek yem 'a üelerin Alnıan
ynmn mu temlekelere müteallik 
muWcbatı ıle nlB.kada.r olacağını 
yazmaktadır. 

Bilecikte 
Bir Cinayet 

(Baş tarafı 1 inci aayfada) 
ınahlli ndliye~inc e tevkif cdilere1

\ 

Bileciğe sevkedilmek Uzer" 1Jlııcluğu 
haber nlınınn ktn idi. 

1ki giiıı evvel bura va getiriıe•! 

ve Bileciğin Selblikti köyünd n 
Mustaf oğlu 315 cloğurnlu Osarnan 
olduğu tesbit edilen bu şahıs C. 
müdde!umumisi ve istintak hakimi 
ile hükumet tabibinden mürekke l 
bir heyetle hidikle talbic vçclıifo 
Sakarya.daki tarlasına kadaı ~ötü
rüJmüş ve ailesinin nereye defnetti
ği kendisinden soı ulmustuı·. Osman 
en ufak biı· tf'J'Cddüt t• 't!l'İ gü ... ter
miyerok biiyiik bir soğuk kanlılıkla 
doğruca cesedi göm fü•-;.ü vere doü--o ~ ô 1 
ru ile.rleıııiş \'e cesedin rıkanlması-
n a kendi i ele yardım etmiştir. 

Filhakikn boğularaka öldüı üldiiğü 

ve sonra da burnya gömüldüğü an
la:ılmakhı beraber cesedin aile:-i 
FatmaJoa ait olmayıp F atma ile ay
rıldıktan sonra. ııikahSJz ol:uak aldı
ğ1 'e sen ·lercc beraber yaşadığı 

Kurt köylii Hediyeye ait bulundu
ğu anla"'ılmıRhr. 

Bu vaka etrafındaki mütemmim 
malümnta nazaran Osman 12 sene 
evvel Fatm.ı adında bir kadınla ev
lmımiı;; vP~ :ı 01111 ıı lı. biı· buçuk sene 
kndar yaşadıktan sonra fen:.tlığmı 
leı i iir<!rek kc>Jıdisini t ·rketmis 
biı· miiddt"l sonra el a hu He<liyeyı 
nikfıhsız olnrnk onunla yaşamağa 

ba5lamıştır. Hediyeden biri sekiz 
diğoıi dört yaşlarında iki de çocuğıı 
olmuştur. Osman beş altı sene kadar 
evvel Hediye ile çocuklarını alarak 
Tavşanlı havalisine götürmü · ve bir 
müddet sonra onlaıı orada bırakıp! 

savıl.'tuğundan Hediy~ ve çoculdar 
Kurt köye getir ilmiştir. Hedive 
J{urt köyünde barınamadığınd~n 
bi lıihnre Sarnuışık köytiııe sığmım~ 
v~ ?radu köylünün yardınıile geı~iıı
mege başlamıstır. Osman da geçen 
sene tam bu rne\•simde V<'zir handa
ki babasının evine ba~vurmus Fa
kat üvey anasından yüz bulamayın
ca orada Muhnciı Ali namında bi
risine hizmetçi durmuş ve müt~a
kiben Sarmnsıktaki Hediye ile co· 
cukları da yanma almıştır. 
O mania Hedi.} c ikisi birdenbiı e 

Diger tarafüın hır ga~ctenin ver- Deni b·mkın bu af t kdiri kn me 
digi nMlumahı goıe Deni.,lJank tara- kon i,.,\omı a:mlıırıııın topunu birden 
fınd, n 250 bin lira).ı atın alııımıs lı ı \azif d n uffe mek lazımdır. Ye 

kur etml'mf' mu,.,nadenizi ı ica ed • ol.rn Sulıpaznrmclııki nrı.hut l>inauın kendilerin<· d('\ let k.l)ll mda zinhar 
rim. 1 oır la\',\ ıda cdindivim inti- şimdi Elektrik idııre ine cle\'rİ için Lıir duha ~' )(' bir i~ nı ilmemeli -
lıa o k,ıclnr muh •mmelcli · ki btınu ç Jı,.,...,ılmakta ımiı;;. dir. 
tnrif için helimP bulmnk hakikıLt~ıı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çok gtiçtür. n ı intiha ro~u~ht\'- Yeni denizaltı 1 Çek Haricıye NazırJ 
ltntyaıı do tlıı ~un ııı <'n bliyük ga - gemilerımiz Berlinde neler yaptı? 
r:ınti idir. !tal~ nıı , e Yogu~lın milletleri 

11
_ Almım) acl.ı. in,rı. eclilml'kte olan Bedin 22 (A.A) Yurı resmi 

r.rı ınıl 
1 

do tıuı, \"e ~ ııkrnlık gitgi<le ~eni denizaltı gemilerimizden ikin _ mahafil. Chvalkow;ki il Alman zı
kll\ ~etlen :t•ek \ e geni ,liye ·ektir. cisi .lintıra~ onümiızdeki ~rşanıb: mamdarları arasındaki göriişmele-

Yogusl:ıv - İtalymı do tluğu A \'- gunu merasimle clenize indirilecek rin bilha Çekoslovakyanın clahili 
'" 1. .:ı lh siyasetine miiteallı"k mesel"le .. 1 .. 

rııpanın uu "ısmıııııa u u en biiylik 'e mcrı:ı imde • filli :Mudafa:ı Vekale. " ~ ı, 
tcrnimıt Klima ıılm:ıktarlır. Burı.chı ti deniz mti'lleı:ttıri.rJe AlmımHıda bu- Cekoslovakyaıia tekrar baR göster-
gördukl rimi .efim Mus~olinirt- mı- Junaıı deııızcilcl'imiz h:ızır huluıuı- mır.. ve burııdn endişe tevlit etmeğ 
Jatmıık l)('Jıinı için cok zc\ idi hir vn- başl mı~ olan Almanya ale'-·hı"ndc-

cakhırclır. l:fatır.ıy 84 metre uzun - J 
zifc ol caktır. ki prop gaııd lar hakkında '-'aıulmı<> 

luğuntlıa bir ma) in denizaltı gemisi Jd ;;. J ~ 
Kont Cinıw ~ıızlerini Sırpça "Y:ı- o U&"llll\I b"yau etmektedir. 

ş:ı,.,111 Yı)guc:lın~;ı ! .. riımk• iylc lıitir- olurul, imm edilmiı;ıtir. _, _ 

nJir~tir. Rundsn ev\ el deni?.0 indirilen "e İngilteredc gönü ili? 
l'rALl'AD 1 Jll'TADAAl.Al,' ~on alınan halı l'lere göre bütün ek-
Roma: 22 (A. A.) - Gitırnal ..,ilderi tıı.mamluıımış. tecrube sefer- kay Jı 

d'ltJtlin'nın hildir<liğine gc.iı·~ pek Jeri ~apılmıs olan Suldırav da avni Londı : 22 (A.A.) Ba,_\'ekıl 
) akıııdn ve mııhnkkak urettc Yo- · · Ch mberlain pazartesi akşaını rad-

boydu bir hucum denizaltı gemi i -
gu l:t\) aile l\lıı.caristun ar:ı ·ınd:ı bir yoda bir ııutuk soyliyerek gönüllu 

.:ı • t · d · dir. Suldıray'ın buglinlerde te el-auemı ec. \uz \'e o thık muahede ı millı hizmeti i in kayıt muamelesini 
imznlunnc,ı.k \f' iki memleket ua- Jünı nıuamel i yapılacak ve f( mi açacaktır. 
ı;;ında ticarf'l mi.ına elıetlerinin inki- l;" 1-1\ıbattı:ı m n1leketimıze hueket e- Liste, · h aünii nesredilec"'ktı"r. 
ı;ıafı için bir E>kononıik konf r. ıı de ektir. ..-
toı>laırncsktır. ş · Zannedildiğin göre, kn~·ıt nmamc

• hrimizde Vaid kır.agınd"1 ku-
Yiııc lııı g.ızetenin bildiı"tli"ine gö· lesi esa lı ilç milyon vazifeyi ihth•a 

~ nıtulmal ta ol n dig r iki denizaltı t.n ı 
re. ltnlrn \f:' Yogusltn.uının yardım c lC{t dir·. H rb halinde bu vru:i-
' e l'tn))n ti<ıi ile. .\lacal"istmı ve Ro- ü Hı inşaatı tamamlanmak üzere- feye lnyin edilmiş olacaklar. olduk
nıan) :ı m·af!ınıln ıtzl.ı-;,nıa ~ olıın<lıı ~ e- dir. nit· iki ny. onı·a denize indiri- ları yerlerde s~ferbeı cdilecekl r-

ni adımlar aiıl.ıeaklır. lcct'k ve mukiııe ak mnınuı moııla - dlr. 
l•iorll"tl d'İtaliu pf'k ,:.~ıkında Bel- jına başlanıt~ktır. muvakkat teminatı !lU liradır. 

graıldn l..ıir ltah un ticnret odası \e '-~.....,~'"""""..,,...,.........., •• ,,..._.,......,..._ ~· ~.....,ıw- .....,~~.......,...,.,..,..~ii!i!!""""...,......,.,........,........_. 

muteakip de Honıu'clıı bir Yogu lav ÇEK - MACAR@• 1"Mu·· ~,At . s' E§i!l!ii![7J!fBAI Ti 
ticarE'I odası kıınılac,ığııu h:tbl'r !' 
\ f•rıı.wkü• \"e Yogu11laY\ ın a askeı·ı 

sip.ıri~ler iciıı bir İlab arı gurupn 
t.ır.ıfıııcl.ın rnnm mily~ ı· litretlik k
r di a~ılm.ı ı hakJ,nıcla ıııc· ut bir 
1ıetice.> t' 'arıhıc.ıgmı tahmin etme
uin dt:' <;ok kol.) bir se.'· olrluğunu 
hildirmt'klcdir .. 

<.ior11ı.k ıl'!taliıı, nilrnret Yo
gııs],ıv):ıda J•\flllmakl<t olıııı J(i>rfü; -
nıeh'r nPtic<.'sindt> hfr resmi it>blig 
Leklenilnıeııırsini hil<iirme.Kte, zirıı 

lJirçok projfı \ e net icekrle dolu 
olnrnkl b rab r lıarici)e nnzırt 

Kont (" nou t ernlı.ıt'n'n r mı 

ııwhi)<'llt olnıadıgını wı,.rih C'~ 1 -
m kt diı. 

Amcrika da rad yo grevi 
Nevyork 22 fA A) Amerikan 

radyo nrtistleı inin ıki bin azalık 

Holivud şubesi gre\ 1 hınde kaı ar 
almıştır. 

rrag. 22 (A. 

A.) - R smi bir l 
tcblig, 

ek 
1 car -

udud hadi-

&~iniıı Budape -

t<'deki l\bcar el

çh~ine g ô r e • 

f':,uky ih. ) aıı ınış 

oldıığ\ı görii-1me 

netle inde do bı

ne bir zıhnh P.t ı

çnde halldilmi~

til'. 

faca~. hlıku. 

meti \ İ) na ha -
kem kararının 

önümuzdeki haf -

Aradan çok bir znman geçmeden 
kayboluyor. Çocuklaı meydanda ka
lıyor. Osman bir aı a kendi kö.} ü 0 • 

lan Selcbüküye de uğnyarak kay-
bolan karısını aradı21nı sövlivor. ~1---.:-t-.-----------
v ~ J J ıana gı mış ve ncdctinde guya ku-

ta iı;incle topla -

nacak olan muh

.ıtelit bir komi~ 

) onn hn \"alo edil

me i uretiı u 

e çocukların himaye edilmesini 1 'b d H d" u e n e ıyenin yanından üç ki-
akrabalarına tenbih ederek s::ı.vusı- şinin ~ıkt.ığını görme i ve Hediye· 
yor. Ve Tavşanlıya gidiyor. den bunlar hakkında m nfi cevab 

Osmanın ifadesine bakılırsa bir alması hiddetle t e iırünü mucib 
sene evvel Sakarya kenarındaki olaı nk Hedıy yi 01 ada boğmuş ve 
kultibeleı inde Hediye 'e çocuklaril tarlanın bir kenaı ıııa gdmerek firaı 
beraber bulunurlarken bir gece ba· etmiştir. Tahkıkat de\ anı olwını k· 
~ı levazırn almak Uıcı e kendisi Vezir tndır4 , 

Ç kler tarafın-

dan J apılmı.ş o- \ 

lan tekr !eri ka

bul cl.:n · L r. - Csaky Alman Hariciye N~ıırHe beraber 

Niçin Daima 
Kadın İşçi 
Aranıyor? 

Be on gun 'ar ı, · elime kuçuk 
iliinlar ııeı ı eden bir gazete geçmi ti. 
llftnlara ŞO.} le bir ı gezdirirken 
gözum "l .çi Arısanlar.. sütununa 
ili ti. Sayısı kati olarak hatırımda 
kalmadı; fakat a ngı ~ ukarı altı 

w edi tane i,çi talep edilb ordu. 
\" e im i, çileı·de aranan mti\ terek 

voı ı ( hepsi niıı kadın olması ıdi . 
"Mutercim BaJun,,, "Daktilo 

B.tyan", "Kasi.} er Bu.,\ an". ·E,. 
iı;1leriııe lnıkacak Payan., , "Tezgah
tar Bu.> an. , "He up islerinden mı
h.} .ın Ha~ .m,, ... elhasıl hep ba an, 
hep l>a~ an! 

Neden? 
·i ·iıı hep kadın i çi aranı~ or 

Aklım erer. ( emh ette kaclııılar 

d.llıa zi) ade • m " n \ e kadınların 
dııha kola.} yapabilecekleri bazı is
ler rnrdır. Daktiloluk ol:sun e\· ıR
leri ol un, cladıhk ol un, bu~l. r k~
d~nlarm i,idir. Fakat bir yazıyı biı 
dıldt:ıı baı;;ka dıle çevirmek, hesap i~ 
leriııdı•n :ınlanuık iç.in kadın olm,\;ct 
m.J:ı hı zum J. oktur. Bilaki erkekler 
bu gibi i':'leri k ıdınhı.rn nisbellP çok 
dııha hi ):ıııarlc1r. 

Hun:ı mgmf'ı ııi ·iı i rarla k im 
i:steııİ\ or? 

Hunu ıııesrıı eki l iz.ıh e mek 
ı"' t'I' t'k. nncnk karlını ı rkege ni -
betle çok dahıı ucuz old ığı ,.e dah.ı 
kol,ı\ tahakkum altına almnbileeeği 
ileri Unılelıilir. l'akat, Türk cemi
~ etinde bo' le ha:sbçc \'f' hodkamça 
arzuların da hu ul bulmasına imkan 
'c mc.' elan ,. rmemelıyiz. Yarın 
ceııhedc dü mana karsı kanmı akı
tacak e\ iıı lemt-li olan erkek iı.. bu
l:ııımz \'C lmııdaıı dola) ı iır.ze.ti ~cf~j. 
ni <Hı~uı·u~ken. karı~unı çocuklarını 
{'\'de bırakıp birtakım boyl'al pat
ronların yıııınıdN çaJıc;mu~ R nwcbur 
ctmi~ elim! 

Simdilik bu kadar! 

MURAD SERTOÔLU 

Kurnaz bir hırsız 
Kadın hapse 
Mahkum oldti 

(Batta;-afı l inci aartada) 
muhakkak bir suç işliycceğini dü!iU 
ncı ek takib etmeğ ba lamıştır. Fa
k11 t :::;aime, <"Hl' ııım k ılnbalığı ara
sında izini kayb tın j;e muvaffak 
olmuştur. 

Saim izıni k ybettikten sonr 
cv\·eıa falımud pa ndald gomlek(i 
Yuhanın dükkanına girmiş ve göm
lek alın k babancsil bir(:ok nllmu
n leı ı;;ıknıdıkt.a11 sonra pazal'lıkta 
uyuşaınıyar ak diikkilndan çıkmıs
bı. Bumdan sonra Snimc elbiseci 
Salaınonun diikkanına girmi§ orada 
el~ birçok pnrdcsiileı i muayene et· 
mı pazaı hk etmi~ f kat hir y 
almadan çıkmL'jtır. Ve Mahmud 
paşada siiratıe yUı Umeğc başlamı _ 
hr. Bu esnndn Saimenin kaybolan 

ızım nı amakta olnn poli tahaITi 
memuru Saimeyi görmü , e onun 
biraz evvel gördüğünden çok daha 
fazı şisman bulmuştur. 

Bu halden şiiphclencn talıarri 
memuı u derhal azılı sabıkalıyı ya
kalamış ve UstünU aramıştıı·. Sai
mcnin muntosu açılınca içinden l>ir 
pardesii ile bir çift gömlek çıkmış· 
tır. 

D rhal kar kola göUirüJ n sabı
kalı suçunu kısmen itiraf etmis kı _ 
men de Ha ticenin üzerine atınıırtıı. 

Bunun üzerine kendisine yatak
)~ yaptığı anlaşılan Timet ,e H _ 
t~ce _d~ yakalanrırak karakola gt tı
rilnuş 'l:e bugun cUrmu meçhut 
mahkeme in 'kolunma luı. 

.Mahkemede şahit olarak dört 
kişi dinlcıuni tir. Bunl nn hnd t
leıile mahkeme suçu sabıt gormui 
ve sabıkalı Saiıne)i }iımi gün hal· 
se "e on ay yirmı gun de 11azarct 
altında bulunma a ma.hkfun ctmi _ 
tir. Yataklık yapt ğı iddia olun n 
Nimet de dort gUn hapis yat k 
'e mahkeme ma aı ifıni , rer 
20 gunHlk loh a ol, n H ticenin 
tiraki tesbit olunmadığından b r t 
etmiştir. 



Tıamvay1a Sultanahmcde clog
ı·u çıkarken gözüm büyük çına

rın karı;;ı:-ıında ki mezarlığa ilişti. 

Ecdadımı:.ı;ın hatıralarını heı· an 
gozümiizün önünde canlandıran me
zar ta~larını büyük bir hu~uhla 

seyrederken gözüm ağaçların ara
sındaki güzel bir binaya ilışti. Ya
mmdaki aı·kndaşım : 

- Yeni bir mekten biırnı:;ı .. De
yince gözlerimaçıldı ve yüreğim 

:<ızladı. Büyük biı' ma5rafla vücu

de getirdiğimiz mektep binasının 

boyJe mezarlık içinde inlihab edil
me~inin sebebini anlamadım. 

Diin de Firuz ~ığadaıı Topha -
neye i11iy'orcluın. )J odern mektebin 
yanrn<laki sokaktan a:;;ağıya iner

.Jcen gözüme bir mektep levhası 
ilişti Dunun da sağmda solunda 

birçok mezar ta~ları '!ÖrÜnüyor -
du. Yüreğim yine sız\ad: ve geç
tim. 

.Matbaada aı·kada~Jarla konu -
şurken ne kadar gafil olduğumu 
anladım. Meğer istanbuldaki nrnk-

teplerin mühinı bir kısmı böyle 
mez.ar taşları ile kar:;:ı karşıya imiş. 

Bunu dinlrken akhnrn eski za
manlardaki medrese u:rnlleri gel
di. 

- İşte görüyorsun ya.. Yarın 
hepimiz öleceğiz. Kanatkar ol. .. 
Çalışmaya lüzum yok.. 

Yahut da: 

- Nasıl ol,-,a öleceğiz ıyıı-ıı mi 
dünyada ne vurursa kardır .. 

Diyen eski zaman adamları 

gözümün öniinde canlandı. O ~a
man buıılar ne kadar yerinde bir 
hıtrektti. 

Fakat bugtiıı .. :\iekteb içinde 
f!n mouern vasıtalarla asrı şekil

de yetiştirdiğimiz yavruların te -

neffü!'! almak ve biraz ne~elenmek 
için bahçeye çıkar çıkmaz kar!;lılaş
tığı mezar taşları onlara acaba 
ııasıl görünür'? 

Hayatta en büyük 'neşe çalı~ -
:mak kuvveti bulabilmektir. Hal -

buki böyle mezar taşlaı·iyle kar:;;ı-
. ]aştığımız dakikada hayat alemin-

den ayrılarak kntlimizi ebediyet 
için<ie görürüz. Bu da bizim çalış. 
ma kabiliyetimizi kırar. 

Genç ve körpe dimağlar üze
rinde hayat neşesini, c:alışmak kuv_ 

vetini vermek için ınckteblerimizi 
mezar taşlarının görünnwdiği yer
lere göturelim. 

TiLKi 
• 1 

Un Çuvalları 
--·--

Maliye Vekaleti bazı neşriyatı 

tekzip ve tavzih ediyor 
Ankara, r. (A. A.) - Maliye 

Vekaletinden: 
Bir kaç gündenberi İstanbul ga· 

zetelerinde Maliye Vekaletinden ve
rilen bir emirle değirmenlerden çı

karılacak olan unların behemehal 

yeni çuvallarla çıkarılması ve bil' 
defa kullanılan çuvalların bir daha 
kullanılmaması istenildiği ve b!.l 

yüzden çuval fiatlarının arttığı ve 
}?u ~rtışm, ekmek fiatlarma tesir 
edeceği şeklinde yazılar yazıldığı 
görülmektedir. 

l3u yazılar hakikate mutabık 
• . değildir. Buğdayı koruma vergisi 

\ •Ü.zerinde, ağzı kurşun mühürlü çu. 
. valların altlarından ve yanlarından 

' delindikten sonra vergisi verilme

mi~ un doldurulması suretiyle bazı 
mahallerde yapıldığı görülen ka
çak~ıhğın men'i için yamalı çuval
ların içt.en ve :makine dikişi ile ya-

malanma~1, içten veya dıştan el di
kişi ile yamalanmış çuvalların kul-

lanılniaması 11/ 5/1936 tarihinde a
lakadarlara tebliğ edilmiş ve o ta-

rihtenberi bu yolda muamele yapıl
makta bulunmuştur. 

Yoksa değirmenlerin bir defa 
kullanılan çuvalları hiç bir delik v..:
;-a yırtığı olmadıkça kullarunaktaıı 

men olunmas,ı veyahut her defasın
da yeni ' çuval kul!anmağa icbar e
dilmesi mevzuu bahis olmadığı gö
rülen lüzum üzerine ta..vzihen beY.au 
olunur. 

[ , __ S_P_O_R ____ ... ......,_..,. ] 
Lik Maçları Neticeleri 
........ ~···~······---·······••M••················ .. ·········•·• .. ···•·············•··•··· .. ····:··c··:~ı ................................................................... ................................. 

Galatasaray Beykozu 3 -1, Fener
bahçe T opkapıyı 8 · O Mağlup Etti 

aında hakem Galatasaraylı Cemil 1 
de oyundan çıkardığı için her iki Beden 
tarafta dokuz kişi olarak oyuna. de-

terbiy&.si muallimi MUbeccel talebelerile bir resmi icçit 

vanı ettiler. Devrenin bu daltikaları 
vaziyete tamamen Beykoz hakim: 
nihayet bu enerjik oyun semeresini 
veriyor. 32 inci dakikada korneden 
gelen bir topu Bahadır güzel bir 
kafa vuruşile Galatasaray ağlarma 
taktı. Bu gol Galatasaraylıları tek
rar harekete geçirdi. Ve iki dal~ka 
sonra sağ açık Necdet üst köşeden 
çektiği sıkı bir şutla Galatasaraylı-
ların liçi.incü golünü de çıkardı. O-
yunun bundan sonraki kısımlan ı 

lüzumsuz sertliklerle devam ediyol' 
Fakat hakem Ahmet Ademin mü
essir jdaresi zevksiz ve nahoş hadi
selerin meydana gelmesine mani 
oluyor ve oyunda 1-3 Beykozun 
mağlubiyetilc netieeleniyor. 

00 00 00 
Fenerbahçe: 8 - Topkapı: O 

Futbol ~ampiyonası maçlarına 

bugun de devam edileli. K,ıdıköyün

de oynanan Fenerbahçc - Topkapı 

müsabakasında üç bine yakın bir se
yirci kalabalığı hazı I' IJuJunclu. 

Fenerbahçe bu maç~i ~u kadro ile 
çıkmıştı: 

Hiisameddin - l.,cbib, F'azıl -
E.<wd, Aytan, A. Rızıı - Re:wd. $cı
b<111, Ytt~cıı·, Fikret, Xiycro;i 

Beykoz kale.sine- Galatasaraylıların ilk golü böyle oldu 

Topkapı takımı, liğ' müsabaka
larının başındanberi dci!işmiycn 

kadrosunu aynen muhafaza ediyor
du. Maçı hakem Refik O;o;h1an idarr 
etti. Galataray: 3 - Beykoz : 1 

Bu hafta icra edilen lik maç
lannm en mühimmi Taksim stadın 
da oymyan Galatasaray _ Beykoz 
karşılaşması idi. Havanın müsait 
olması sebebile bu maçı seyretmek 
için sahaya üç bine yakın bir se
yirci kütlesi birikmişti. Hakem Ah
met Ademin idaresinde başlanan o
yuna her iki takımda şöyle birer 
kadro ile çıktılar. 

Galatasaray: Osman, Lutfi, 
Adnan, Ekrem, Nubar, Musa, Meh
met, Bedii, Cemil, Buduri, Necdet 

Beykoz: Kandilli, Halit, Baha
dır, Mehmet, Mustafa Sait, Turhan 
Galip, Şahap, Mikrop Kazım, 

Kale intihabım Galatasaraylı· 

lar kazandığı için oyuna Beykoz 
1uların vııruşiyle başlandı. İlk daki
kalarda mütevazin bir şekilde. cere
yan eden oyun yavaş yavaş Galata
sarayın hakimiyeti altında cereyan 
etmeğe başladı. Oyunun beşinci 

dakikasında merkezden yapılan bir 
Galatasaray hücumunda Beykoz 
kalesi ilk tehlikeyi atlattı. Dakika
lar ilerledikçe Galatasaray hücum-

1 ları gittikçe tehlikeli bir vaziyet 3.

lıyor buna mukabil Beykozluların 

ac:ıkları vasıtasile yapmak istedik
leri hucumlar Galata~arayın müdafa 
hattında kırılıyordu. Nihayet birin 
ci devrenin 15 inci dakikasında 

merkezden yapılan bir hi.icum esna
Rında :;>uduri sağ insaycidan aldı,2'ı 
bir pas kullanarak sıkı bir şutla Ga
latasaraya ilk golü kazandırdı. 

Bu goldan sonra oyunda hafif 
bir sertlik belirmeğe başladı. Bey
kozlular yedikleri bu golü telafi et
mek için bütün enerjilerile çaJışma
ğa başhtdılar. Fakat Beyko~luların 
bir bir arkasına yaptıkları bu hü
cumlar esnasında gerinin fazla a
çılmasından istifade eden Galatasa
raylılar Cemilin ayağile ikinci gol
lerini de çıkardılar. Bunauan sonra I 
oyun biisb.ütün seri bir ~ekil aldı. 

Be~iklaş 

Fencrhahçc 

Galatasaray 

Vefa 

Beykoz 

1stanbtıh\})Or 

HiIAI 

Süleymaniye 

Top kapı 

Puvan 
11 o 

1 

1 

14 11 2 

1! 16 3 

14. 7 3 4 

3 5 H 6 

14 3 

H 3 
14 2 
14 3 

2 9 
2 9 

s 8 
o 11 

Devrenin yirminci dakikasında ya
pılan bir Galatasaray akınında Bey
koz kaleci Kandilli sakatlanarak 
yerine Ilalirl girdi. Ve Beykoz takı
mı on kişi olarak oyuna devam et
meğe mecbur kaldı. Dakikalar iler
ledikçe oyun sert bir cereyan aldı
ğından hakem Ahmet Adem 25 inci 
dakikada Beykozlu Kazımı da oyun- ı 
dan dışarı çıkardı ve Beykoz dokuz 

1 

Oyuna Fenerliler başladılar. Sa-
n lacivertlilerin faik oyunlarına rağ
men Topkapılılar ilk dakikalarda 
azimkar bir müdafaa kul'mRya mu
vaffak oldular. Top ekı$ı>riyetle Top
kapı yarı sahasında do!aştığı halde 
oyunun umumi cereyanı Fenerbahçe ! 
lehine yüksf?k bir fark göstermiyor. 

Onuncu dakikadan !'onrn Ft>ner-

Beykox kalesi aoünde heyecanh bir an 

kişi kaldı. Buna rağmen oyunun bu 
dakikaları tamamen mütevazin bir 

şekilde ce"reyan etti. Devrenin son 
dakikalarındıı, Beykoz sag in:'laydı 

mikroba. kasdi bir şekilde çarpan 

Galatasaray müdafii Adnana hakem 

tarafından oyun harici ed~ldiğinden 
Galatasarayda on kişi kaldı ve dev
re her iki tarafın karşılıklı arasın

da 2-0 Galatasaraym üstünlüğü ile 
neticelendi. 

İkinci devre: 

Bu devreye Galatasaray 10 Bey
koz 9 kişi olarak devam edildi. Bey
kozlular bu devreye sıkı bir hücum
la başladılar. ilk dakikalarda sağ
dan yapılan bir hücumu sağ 

ameliyesi yüzünden ka~ırdı. Dev

Galalasa.rayh renin 18 inci dakika-

Vaziyeti 
G7 13 '39 
60 10 38 
3!) 14 37 

26 23 31 
'2. 28 29 

21 41 22 
20 45 22 

13 37 21 
14 53 20 

liler kat'i hakimiyetlerini tesise mu
vaffak oldular. Topkapı müdafa
ası, bütün gayretine rağmen , biri
birini kovahyan Fenel' hücumlarına 
karşı koyamaz hale geldi. Nitekim 
Fikret, kısa fasılalarla birinci, ikin. 
ci ve üçüncü sayıları çıkardı. Top
kapılılar bir ~eref sayısı çıkarmak 
için bütün gayretleriyle uğraşıyor -
lar. Fakat Fazır - Lebib müdafaa
sı, Topkapı muhacimlerine imkan 
vermi~ en bir muvaffakıyet gösteri
yor. 

Devrenin sonlarına doğru Ya~ar 
sıkı bir şiltle dördüncü golü de kay
detti. Birinci devre, bu .~ekilde 4-0 
Fenerbahçe lehine bitti. 
· Bir gayret tecri.lbesine karar ve
ren Topkapılrların enerjisi, ikinci 
devrenin başlarmda Fenerlileri kısa 
bir müddet için işgal eder gibi oldu. 
Fakat Fenerliler yeniden üstünlük
lerini kurdular ve birinci devrede 
sarfettikleri fazla gayretin zararla
rını çeken Topkapılılar kendi cere
yan eden bu devrede Re~adm, Ya~a
rın, Fikretin ve Şabanın şütleriyk 
4 gol daha çıkaran Fenerliler vazi
yeti 8-0 bir hale getirdikten sonra 
işi gevşettiler ve maç bı.ı netice ile 
bitti. 

Fenerliler, pek de çetin olmıyan 
bh· rakibe karı,ı, muvaffakıyet dere

(Sonu 7 nci ıayfada ) 

Talebeler ve Spo 
Talebelerin Spor Klüplerinden 
Çikarılması Doğru mudur ? 
Talebelerin spol" klüplerinden çıkarılmaları üzerine tanın 
mı! spor muaHimlennden bayan Mübeccelin fikrini sordu 
Sayın öğretmen, bize !tanaatlerini şu şekilde bildirdi: 

Talebelerin spoı kulüblerimlen' lere, bütün kulüblere düşen en b. 
ayrılmak mecburiyetinde kalmaları, yük vazife bu vaziy~t karşısınd 

birçok ı:ıpor kulüblerimizi sarsmı~, nevmit olmadan, ye.•P. kapılmad 
pek çok spor ırıcr;.ıklılamu heyccan- ı asıl ohm gayeye ulaşmak için du 
lı maçlardan, zevkli müsnbak!\l<.1.r· 1 madan çalışmak, yorulmadan uğra 
<lan bugün h;in nıahrıım etmiş ola- l malitır. 
bilir. F'akat bu ınuva~kat ı:ıahnımi~ 1 Gençlik menbaı muhakkak 
yet, bu kararın dogrulugu veya mekteplerinıizdir. 

yanlıı:ılığı hakkında asla bir miyh!" haricinde kalan birçok istidat! 
olı:ım::ız kanauundayım. Esasen bu ''ardır ki Ekseriya ihmal edilmiş b 
mevzu, bukadar dar bir çerçive 1- lunmaktadır. Kulübk:rimizin bu i 
çine sokulamıyacak kadar şumuJ
lü biı· mevzudur. ilk hadiseleri, ilk 
sarsıntıları faaliyetin verimine, ka
rarın sıhhatına bir ölc;U tutmak be
nim noktai naz.ırımu göre doğru rı-

!erine. inkişaflanna ön ayak olm31 
!arı şerefli mazilerine yakışaeai 
en asil bir hareket Vt' en büyük bi 
muvaffakiyet olacaktır. 

Iamaz. Beden terbiyesi teşkilatı tale 
Bence (beden terbiyesi) i~lerine yi mekkblerine, askerleri kışlalar 

birçok memleketlerde olduğu gihi na göndermekle asıl öz unsur ol 
bzide de artık milli bir ctphe ver- rak kulübleri ele almış bulunma 
mek lüzumunu göstl,ı·en hükumet\- , tadır. Ham bir maddeye istedi 
miz, bu kararile çok ınühiın ve c;ok 1 ı;ıekli vermek istediği ruhu aşılama 
hayati bir mevzuu ele alarak, genç- istikbal için elbette ki qok hayır 
liğin seve seve sendtrdcn beridir ız- bir iştir. 

tırabını çektiği t.>n derin yar:ısını da Teşkilatımızın. sahası ve salon 
tedaviye kaşımış bulunuyor. Burıa olmıyan mekteb talebelerini ken 
sevinmek icabeder. mekteblcri namına ve muallimleri 

Bir karar verilirken yalnız bugün nin nazareti altında muayyen gi.i 
yalenız bu günün heyecant, bugü- ve saatlerde civarlarında bulun 
nün zevkı dü!)ünülemez. Hcpımiz hi- , teşekküllere ait saha, ve salonlard 
lc>iyoruz ki bugün bir gunı r sporcu- çalışmaktan menedeceğini zannet 
yu sevdiği renğfoden, zevkle <:alış- miyorum. Yalnız bu şekil çalışma 
tığı kulübundan U?.akl::ı~tıran, muav Iarda da haklı olarak kendi progra 
yen spor SC\'en bir kitleyi muvak- ınının tatbikını istiyecektir kanaa 
kat bir mahrumiyete katlanm&.ğ':i tındayım. Faaliyetin sistematik b. 
mecbur eden bu karar, ancak (ya~ tarzdı:ı. cereyan edebilmesi için esa 
rın)ı kurtarmak iqindir. ,Temelini sen bu lazımdır. 

sağlam görmediğimiz bir binayı ta- ı Bazı kulüblcrimiz teşkilatın b 
mire kalkı~ın:ık. rı t<·:ncı üıl'rinr. ~kildeki arzuları karşısında dah 
muazzam abideler kurmayı dü:iün· verimli bir faaliyet temini düşünce 
mek nekadar boı:: ve yersiz i~c, yeni silee nazırlanmaktadırlar. Altı y 
teşkilatın proğramını tatbik ir,i•ı 
kendi müstakbel faaliyetine kendi ayd::ınbcridir spor salommu hari 

fof;ekkiillelere açan. kadın erkek bi elile bir temel atmaya karar verme-
si, okadar tabiidir. 1 

Hükumet kendi elile idare et· 
tiğ mUesseselerde bu faaliyeti i<;te
diğı gibi ~anzim etmekle gcur:liği 
sıhhata, kU\'vete ve muvaffakiycte 
muhakkak ki daha çabuk v~ daha 1 
kolaylıkla götürecektir. 

Mekteplerimizde lazımgelen s:ı.

halarla, icabeden leYazıın temin e
dildikten soııra iyi bir proğramla 

muktedir mııa?limler elinde istenile'l 1 

şekilde yetişecek olan gençlik, mek
tebini bitirdikten sonra daha oJğun 
ve daha mükemmel bir halde, k<>m
miyet ve keyfiyet itibarile de daha 
Ustün bir seviyede, yine kulübünün 
salonuna koşacak, yine sevdiği 1 

renklerine kavuşacaktır. 

Ortaya (birini yapmadan, öte-ı 
kini yıkmak) diye bir me\'zu ~ıka!'
mak doğru olamaz. Ayni yere bü-
yiik bir bina kurmak i~in temeli ı 
çürük olanı yıkmak, halta civarın

da bulunan birçok diğer binaların 
da temin ettikleri menfaatı nazarı 
itibara almıyarak planı ona göre 
tanzim etmek, (yarın) m kazancı 
bakmıından zaruri ise bu işte de 
kulüblerin bu muvakkat sarsıntıyı 
geçirmelerini tabii karşılamak la
zımdır. 

Mekteblerimizde bugünkü prog
ramlarla, bugünkü malzeme ve sa
halarla, bugünkü az muallim kadro
sile bu muazzam işi başarmak çok 
kolay olmıyacaktır. Ancak bu faali
yeti tatbik vazifesini mekteblerı:ı 
yükleten teşkilatımızın bu hususla
rı da bir an evvele temine karar 
vermiş olduğunu kanaatındayım. 

Şimdi bence bütün spor seven-

çok spor sevenlerin ve yapmak isti 
yenlerin faaliyetlerini temin için lo 
kalında lazımgelen tertibatı al 
(Galatasaray) kuliibü, bu hareketi 

teşkilatın yürümek ve yürütmek is 
tediği yolda ilk adımı atmış bulun
maktadır, 

BiiLün faaliyeti yalnız (11) fut
bolcunun temin edeceği neticeye in
hisar ettiren spor kulüblerimi.zi ele 

almakla teşkilatımız, yarının gilr
büz neslini temin ve bu neslin mora

lını yükseltmek i~in en icil ve Y• · 
rinde bir tedbir ittihaı etmiştir ka
ııaatındayım. 

(Beden t.erb iyesi) yalnız (fut
bol) kelimesi içine sığıuıyacak ka
dar geniş, (ııporcu) sıfatı (futbolcu) 
kelimesile ifade edilemiyecek .kadar 
i.i~ti.iıı ve ~ünıuUüdür 

Teşkilatın tanzim ettiği n tat
bik edeceği yeni kanunlarla yakın
da kavuşacağımız (sporcu) kitleıl 

arasından en iyi f utbolcul~rı se.;

mek, en iyi atletleri, en mahir bok· 

sörleri, en kuvvetli gUre§eileri ve 

her ~ubenin en teknik Ye en olgun 
olanlarını alkışlamak daha kolaY. 
ve daha zevkli olacaktır. 

Beden terbiyesi öiretmeni 
MlJBECCEL HÜSAMEDDiN 

00 88 9ti 

Spor nizaınnamesi 
hazırlıfı 

Spor haı·eketlerine verilecek ye
ni ~kli t a.yiµ. nhamna.me ve tali
matııamel«i haaırl&ruak ilzere bir 

Son 
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23 KANUNUSANl 

l~öttrA IAUHM 
va Çocuk Esirgeme! 

Kurumunun Faaliyeti 
Şimdiye kadar 163 ç_ocuk giydirildi 

Yazaıı: BE DİT ESE;N T 
Çeviren : Cevad Tevfik En.son 

Kapıcı, eski merdivenleri çıkara· 
rak altıncı kata geldi. Dar koridoru 
geçti. on yedi nnmaran.ın kapısını 

hafifçe vurdu. 
Burada madam Muron oturu-

yordu. İhtiyar kadın ekmek sata
ı·ak bin müşkülatla geçiniyordu. 
Hastalanmıştı. iiki aydanberi otur
dun odanın kirasını verememişti. 
Kapının vurulduğunu işitince derin 
derin içini çekerek: 

- Giriniz.. Dedi. 
Kadının hasta yüzü okadar sa· 

1'armıştı ki .. kapıcı onu zorla tan1
-

yabildi. 
- Bonjur madam!.. Na.ı,ıılsınız?. 

Bugün biraz daha iyisiniz değil mi" 
Dedi. Para istemeğe gelmedim .. 
Müsterih olunuz. Ev ısahibi sizi ra-

dtığıtaıı kızm yardınıile yerine otu

rabildi. 
Salon müthi~ surette sıcaktı. 

Cıgara dumanı her tarafı kaplamı~
tı. Arada sırada hava cereyanı gti
zcl bir portakal kokusu getiriyordu, 
Madam Murnn, yanındaki yüzü bo
yalı sıska kıza sordu: 

- Madmazel Pcrtina'nm prog-
ranıı ne zaman? .. 

- Gelecek numara!. .. 
- Ben onun annesi olduğum i-

cin anlamak ... 
~'traftan bağırdılar: 

- Sus! .. Seni mi dinliyeceğiz ... 
Ayyaşın biri ihtiyar kadını sev-

gilisine göstererek : 
- Bertina'nın annesine bak- di

ye alay ediyordu: 

~iva,.;, (Jlu:-;n$ı) - Şehrimiı ço
cuk e::ıirgeme kurumu b~lli ba~lı 
h,ı,nr miıcssescleriudeıı biridir. 

Kurum Başkanı t::tcm 
Tanrıverdi 

Tefrika No. 13 

tşte: şimdi geçmiş gibi gözünün ı 
önüne gelen Bahne: O vakit Medit; 

şu kapı ile ze~longunun arasında ~iı 
çeklerini bile bıra.kmağı akıl edemı· 
yerek, kavuşturduğu ellerile önüne 
bakarak duruyor, gUzel cndamile l1a 

riıı bil• :;elvi gibi kö~enin loşluğuna 
sığınıyordu. 

Yuvarlak masaya bir yunmık 
\'Urarak yerinden fırladı: 

- Ben bu hııtıraturdan, onu ha
tıdat.m her ")eydeıı kaçmak için 
geldim. Uğurs~luk burada da ya
kama yapı>'tı. 

Yalnız onunla dolu luıtıraln
rm tam göbeğine fırlattı. Ve orad3n 1 

çıkarak kendisine ba~ka bh· daire ı 
Yermelerini söylemek Ü7ere aşağı 
indi. 

Hızlı adımlarla salondan geçer
ken koluna birdenbire bir kadın e
li yapıştı ve tanıdığı bir ses çitrcfil 
bir ecnebi şivesile : 

mukaddes bildiği şeylerden int ika 
alarak siikf.ı.net bulacaktı. 

Kısa sUren bu mUHi.hazalarJa 
sonra Fransızca: - Suzi 1 e iyi t 
sadUf! .. Dedi. Yapyalnıztm beniml 
kalır mısın? 

- E\•lendiğini yazrnı:;tm. Kar 
aldatıyor musun? Eğer ılk ihanetin 
se erken sayılmaT.. Ynnılmıyors· 
evleneli on on bir !:K'ne oldu değ' 
mi? Bukadar sene bir erkeğin bi 
tek kadına sadık kalması kadar ha 
reti çeken ııcy yoktm'. 

Nebil ne diyebilirdi, (Hayır ka 
rım beni bıraktı kaçtı onun için a 
vunıııak, unutmak istiyorum.) de 
mek kendini uekııdar gülünç yap 
caktı'! 

- Hayır ilk aldatışım değil .. Fa 
kat hep tadsız.. Ne ise bır::ı.k bun 
lan şimdi Suzi bu otelde b-.~niml 
kalır muıın ? .. 

atsız etmememi söyledL Kendinize 
iyi bakabilmeniz için paraya ihtiya
cınız var .. Kızınız Besthe ayua fab· 
rikasından çıktıktan oonra, size yar
dıın etmediği gibi .nerede oturduğu
nu da söylemiyordu. Ben, onun ad
resini öğrendim. Folie-Byou da 
~antozlük yapıyormuş. hemde <;ok 
aüzel sesi varmış.. Artık size yar-

Cazip bir şarkının nakaratı ... 
·Alkışlar .. Projektörün aksettirdi~ 
mavi ziya altında madmazel Berti
na sahneye çıktı. 

Kurumun gaye~i. kim~esiz, hali 
Yakti yerinde olmı~ an cocukları ko
nıınaktır. Yalnız bu yüksek hima.,·e. 
ye okula girlen ~arının büyüklerine 
bugünün küçüklerine yardım bu su
r~tlc okuınak, yeti:~mek imkanla.rmı 
eldt· etmi!';' lıulunul'lar. Jleı· ~·erde ol
thıgu gibi :;;ehl'imız çocuk e:-ıirgeme 
kurumu yıllardaııberi birçok yok -
sul çocuklara yardımda bulunmak -
ta<lu·. Kurumun lıa~ıncla bulunan 
Etem Tanrı\'erdi, ayni zamanda 
halkevi ba~kanlığı da üzı.!rinde bulu- 1 
naıı sıwın hemserimil uzun müddeti 
ordudıı çalı~mı!;I, mer.ılekete fıkren 
ve herlenen .~erefli hizmetlerde bu
lumnuştur. 

Gerek sayın ba~kanın gerekse 
çalışma arkadaşlarının yükgck yar
dımiyle bugün 163 çocuk ba~tan a
~ağıya giydi!'ilmiş bulunurol'. Rn -
nun lO!l tane~ini çocuk e:-ıirgenıe ku

rumu, 60 tane:ıini de muavin heyeti ı 
teşkil eden hamiyetli ba:rnnlar gi~·
dirmi:.,ıtir. 

Bunlar da Rikkat Asım, Cemile 
Gültekin, Ruhsar Slire~·ya.. Ali~·e 
Börek, Uelkts Atik~m. Melahat, Fe -
riha Rıza ve Ferihadır. 

Nebi1 diye çağırdı. Nebil ged 
dönünce eski metı·esini tanıdı. Me
ditle tanışmadan bir iki 2rrıe evvel 
bu kadından ayrılmıştı. Soıı d1>rece 1 
müsrif ve ~·i.\'ici hil ktchırlı. 

1 

(Suzi) nin gözlel'inde fena bi 
ateş yandı. Kalmaz olur mıydı? B 
lüks otelde ... Bir gece için, birka 
saat için can atttğı bu otel .. 

içind~n: (Henı işini yoluna hoy 
mu~ galiba .. Baksa.na en yüksek o 
telde yaşıyor .. Benimle otururke 
daha .züğiirttü) diye düşünerek y1 
lı!itı ve iki ~Jile NPbilin koluna asıl· 
ıh: 

Madam Muron ellerini uzata-

"' dım edebilir. <;ok para kazanıyor· 
muş .. Bir mektup yazımı-: size biraz 
para göndersin .. 

- Ne yapıyoı mıış dediniz? .. iyi
te o.nlıyamadım ... 

Madam Musou, köyden yeni gel
diğı için tiyatronun ne olduğunu 

bilmiyordu. Kapıcı, kadmın safiyn
ne suallel'ine cevab vermek mecburi 
vetinde kaldı. Madam Murnu, nihıı
;·ct meseleyi anhıyınca $eVİn<!inden 
ağlamağa başladı. 

rak ayağa kalktı. Kızını tanımıştı. 

Arka sıralardan (otur!) bağırdı· 
lar.. Birisi de kadıncağzm omuzu
na v:.ırar ak yerine oturttu. Madam 
Muronun gözlerinden y~lar akma
ğa ba~ladı. 1kinci ~arkıdan sonra, 
Beı'tina, halkın müt emıtdi alkışları 

üzerine bir daha teganni etmP.k 
mecbur iye tinde k:ı ldı. 

- Nise ben adresi bırakıyorum. 
Siz mektubu yaır.ınız.. ben po~taya 
atarım .. 

- Çok teşekkür ederim müsyii 
Floquard ... Znhmct oldu. Size bir 
şey ikram edemedim.. kusuruma 
bakmayınız .. 

Madam Muron mektub yazmadı. 
Hemen FoliP.-Byou'ya gidetek kızı
nı görmeğe karar verdi. Büyük bir 
enerji sarf ederek, ancak iki saattıı 
en yeni elbisesini giyt"\hildi. Merdi
venleri ya\•aş yavaş indi. Kapıcı

nın gösterdiği otobfü\e bindi. Bilet 
1 

parsını verdikten sonra cebinde tanı 
üç frank kal~ı. Otobüsün su
sıntısından zavallı kadın çok yot'Ul
muştu. Son istasyonda indi. Polis 
raz yUrüdükten sonra karşısına 

ona, ta.kibedeceği yolu gösterdi. bi
rengirenk ampullerle süslenmiş 

bUylik bir bina <:ıktı. burası idi.. 
Temsil çoktan başlamıştı. saşkın 

şaşkın holde dolaşmağa başladı. 

Renkli bir afişte (Bertina) kelimesi
ni okudu. Resme baktı; uzun boylu 
san saçlı güzel kadını biı- türlü kti
~ük Berthe ne benzetemedi. Haki
katı anlanıağa. karar verdi. Köşeye 
yaklaşarak en ucuz bileti aldı. ikinci 

1 
galeriye çıkmak ihtiyar ve haslfl.lık· j 
ı l kadın için çok wr oldu. Het· iki j 
adımda bir dunıp nefes almak mec-ı 
buriyetinde idi. Nihayet pr.;gram 

- Her ikisi de öldü mii? 
- Hiç sorulur mu"! Bir taııe;:.;i 

iı i yarı olanı ... 
- Pedder dir. 
- tkiye bölünmüş vaziyetü~. 

Bütün bir şarjörün mermilerine he
def olduğu belli. Haydutların bu iır
satı kaçırmak istemedikleri anla
şılıyor. Nevyork veya Bruklinde~ 

geldikleri belli, Astaı tenın yanın

dan süratle motor içinde giderken 
ateş ctmi§ler. Mot.orii görmedim)
.se de sesisini işittim. Bu ınotor~'1 
en ;ışağı kırk mil yaptığına yemin 
ederim. Bu iı;ii bukadar mükemmel 
yapabilrn.ek ic:in hiç olmazsa iki 
ınitralyözün buJunmaın lazım. Umu
miyetle bu ha:ı dutlal' JThom:eson 
markalaıını kullanırlar. Netice "
lank dost kimseler ar~u:ıında küçük 
bir hesapluflına. 

• Mike malüm bir §ıthsiyctti ... Fa~ 
kat Peddere aklım ermiyor. Kendi:; 
Nevyorkta çok iyi tanınmıştı .. Bakı
ntz ne muazzam bir rezalet çıkacak.. 

Den: 
- Mitralyözlü motordaki adam

ların kidler olduğlmu bUmiyordum. 
Yalnıa bunları yptıaY.anı biliyorum 

Maltaln Muı on, köy dügünleriu
de amator şarkırJ1nrı alktşlad.ıkla.rı
m görınü1'ti.i. Fakal bukadAr kala
balık .. ve mütemadi alkış görmemı.ş
ii. Şaı:ıırdı.. Dem('k kızının müstet;
na bir iı:;tidadı vardı. 

Şimdi karanlıkla sokaktaki kapı 
nm önünde artist.leriıı çıkışını bek
liyordu. Madam .Muron boğucu bir 
zavallı kadın öksürüğe ehemmiyet 
\'erecek bir vaziyette değildi, kızım 1 

öksürükle mücııdf'lc ediyordu. Fakat 
göı ccekti. Eskisi gibi onu Öpt1celrti. 
ku<"aklıyaca ktı, dizlerinin üstünde 
okı:jıyacaktı. Uzun uzun konu~acak· 
hırd1. gcçıniı:ı günler tekt-ar dirilc
cekti. 

Nihayet ı:ıan\öz gözüktü. i ki ştk 
adanı kendisine refakat ediyordu. 
lfüi~ .. giizel kadının yağmurdan 

müteeı;sir olmaması ıçm şemsiye 

:tt.;mış .. öteki de koluna girmişti . 

Annes:ini tanıdı, fakat birdenbi
re başını çevirdi. Ekmekçi kadının : 

- Berte! Berthe! diye bağırma· 
ı:ıına. rağmen otomobile b inen Jma 
yine ıı ldınııa.dı. Bilakis yanmdaki 
adamlara : 

- Bu bunak kadın da, kimdir? 
diyerek giilmeğe ba~ladı . 

Mfıtam Muron yerinden kı-1 
mıldamıyordu. Hıdi. ümitler i kesil
memişti. Yarın gct• yine bek.liyecek
ti... Bu sefer kızı onu tanıyacaktı 
ve boynunıı sarılarak kendisini öpc
cc!ct.i ... Yağmur hızını arttırdı. Ka
dıncağzın ensesi adam akı llı ıslan. 

mUitı. Berth~ den nefret eden, fena 
kiya felli bir artbt bu sahneye şa
hid olmustu. Hakikatı öğrenmek i-

gibi. Rn adam Rocco lısminde biri
!iidir. 

Ve geceleyin Astarte de işittik
}('riııi mtifettişe :mlatlı. 

Müfettiş düşünceli, di.ışünceli: 

- Rocco mı? Diye sordu. Bu 
isim bize pek yabancı değil. Mitral
yöT.Iii motör ha.kkında merkezi ida
reye trlefon ettim. Şimdi de sizden 
aldığtm bu mallıınatı bildireyim. Vt! 
me.slekdaşına bakarak güldü: 

- Zevahire bakılır.sa, bu o·ecevı 
b • 

pek hareketli geçirdiğiniz belli . 
Den de gülerek cevab verdi: 
- ~nim için gece ancak yeri 

başlıyor. Lcmdraya nered<'n telt'fon 
edebilirim? 

Mcgentfr'i, ·karaya bağlıyau 

merdivenin basında duran Bill (fho
rnliz saatine baktı. üstünde bÜyUk 
bacalardan çıkan dumanlar haziran 
ayının bu sıcak gününde csmiy('n 
riizgfmn tesirilc, doğrudan doğruy,ı 
semaya yükselivor, altında ela rıh

tım üzerinde yuır.lerce kişi kaynaşıp 
duruyordu. Birden bir çan c;aldı. Zi
yaıetçiler karaya inmeğe davet o
lunuyordu. ~·eşyie gelenlerden ba7.ı
lal'l yavaş yavaş meıdivenden in-

Stl 00 

Bu 8ahada ellel'inden gelen hiz -
meti ~~iı-gemi) en Bayanlarımızın 
bu büyük hizmelh•ri yar111111 anala
rına canh bil' örııeklir. 

Nc.;:('f lYAf<'iZ 

Taşovanın Sulama 
işleri Ne Yolda ? ı 

c==------
I!~rhaa (Hu:.>usl muhabirimizrlen) 

- Tokat, Erbaa mıntakasında ım
lama ş~bekelerine ait proje ve ke~if 
raporlarının ikmal edilerek Nafia 
Vekaletinin tasdikine gönderildiğini 
ve Niksar ovaııından geçen Kelkit 
lnnağı yatağının ı~lahı için de su 
mühendfalerimizin çalışmakta olduk 
larım evelce bildirmi:;;tim. Metod
lu ve munta~a.m bir mesai ile yiirü
dü&-üne şahit olduğum bu geni~ mm 
takaların sulama işleri hakkında bir 
kaç gün evvel mıntakamıza gelen se. 
kiı.i nci da.ire !-!ular müdürü B ay Sab
ri ile gijrüştilm. Bu göril~melerimiz
deıı a.ldıgım neticeye gôre: Erbaada 

ki "lnönü,. baraj ve kanalının ev\·el 
ce yapılan keşif bedeli tahminen 
( 1.700.000) lira idi. Bu paranın 900 
b in liraın baraj., 800 bin lirası ka
nal için tahmin edilmişti. Bu mikta
ı·t daha a~ağıya dü~ürerek ayni ga-

yeye tıla~mak, ısuJ·u kanala daha u
cuz bir para ile akıtmak için mi.ihen 
di::>lerimiz i~e lekrar koyuldular \ e 
"lnönü., mevkiinin daha mü~ait yr.r 

)erine iki üç kilometre yukarlara 
doğru gittiler ve ümit ettikleri nok-

tayı buldular. Bu vm:iyetle 900 bin 
liralık baraj işi orladau kalktı ye
rine (200.000) lirıt ile ayni i~i göre
cek regülatör ı,ıebl"kt-si planları ha-

zırlandı ve büyk'<.·e (1.700.000) lira
lık i~ (1.100.000) liraya clü~lü. Na

fıa Vekiiletinin k~-;.i f rapol'lannı kı
sa bir ~ıtmı1.nda tu~dik erlec~ği \'e re 
gülı\törle beraber tnönii kanal ının 
ek~iltme~·e konacağı \it1rıhesi7.dir. 

Tokarhu kaır.oviuuıt<ı ait regiila
tör ve sulama ~P.beke.~i ke.c;if rapor -

ları henü7. 1a~ikterı geçmi~tir . 

üç dört sene beraber yasadıklaı ı 
halede içlerinden bir gün samimi bir 
. .;cvgi V(; şefkat görmt·Jiği bu güzele 
mai gözlerden usaımuı? ve onu ffi" n 
leketint~ göndetmişt.i. Kadın barlal'· 
•la artistlik ediyor, şarkı söyliyordu, 
Evvela bağırmış, çağırmı~ biraz ~
ılebsizlik etmiş sonra bu demir gi'ıi \ 
adamı yola getirmiyeceğini anlıya
mk gitmeğe razı olmuştu. F3 I{ l 
her gittiği yerden bir iki sc11e mü
temadiyen mektup yağ'Ciırarak onun 
ihtira.:>ını kmc;ılanuık istemişti. Ne
bil bir müddet susmuş, gelen ruek· 
tupları yırtıp atmış nihayet bir gi.in 
israrına mağlfıb olmaktan korka-

1 rak (Evlendiğiui aı·tık kendisini ra
hatsız etmemesini) münasip bir li-: 
sanla ona yazmıştı. Garip bir tesa
düf eseri oforak o aralık l\foditle ta-

1
1 

mşm1ş ve yaz<Lğı yalan bir hakikat 
1 

olmu~tu . O zamandanberi (Suzi) yi ! 
ilk defa görüyoı du. Biraz şi. mania-! 
ml§, biraz YMlanmıştı. Fakat hala 1 
güzel ve diri idi. Gözler indeki hırs ı 
sönmemiş, daha parlamıştı. 

Birdenbire Nebil, ona ka rşı bir 
arzu duydu. Bu istese pekala ko
laylıkla yenebileceği zayıf bir i~tek
ti. Fakat o, onunln yaşadığı sahne
ler i gözünün önüne getirer~k adeta 
kendini teşci ediyordu. Bu kadınla · 
yukarıki dairede beraber kalara.~ 
ötekinin habra!arını boğacak be; 
suretle satı ki ondan. onun büliin' 

- Bukaö.ar senedir seni unut 
madım Nebil. Bak görür görme 
koştum. Hic ısenin davet.ini redde 
der miyim? 

Nebil omuzunu silkerek du<lak 
lıu un büktü btınunla hem inanma 
dığını, hem umurs~nnadığına ima e 
diyordu. 

- Neyse yukal'J gel sana bir şe. 
ikram edeyiw.. Sonra biraz çıkarı 
::}Öyle Büyükdeı·eyı~ doğru otomo 
bilJe bir gezinti ister· misin" 

Böylt' .,ı;.>'ııyeıek asatısüı-a doğ 
nı yiiriidü .. Kadın da iki elite sarıl 
dığı kolu bırakmadan, onu kaçır 
maktan korkar gibi arkasından sü 
rüklcndi. 

- Ben şinıdi rakı içiyorum, VUı 
ki \'eya ötekileı·ı mecbur olursan 
alınm. Sen h;ter~n getirteyim. 

Kadın (Ama değişmiş, diye dü 
şündü. Ben zengin olmuş ~erken) 

Mamafih onun şimdilik hoşuna git 
ır.tk laı:ımdı . Fıkır fıkır kaymya 
bir kahkaha ile gülerek : 

- BP-n de: r-.ıkı içerim. Bir ma 
sa<la. iki kişi oturur ken ~eşitli iç 
içilmez. Ayni içki ile, ayni zevki 
s a rho~ ohnal•. 

( DeYamt var) 

çlıl ihtiyar kadınla konuşmak ist e-
di. 

Gecen !-lene ziı·aat Vckaletı ta:;o· 
va ara~iı'iinitı r.eri~1atrn.ı elverişli o-ı 
lup o!m:tdığınt ıc.nlnmak i~in burada 

bir ııiiınuııe larlıcsı yaptı. Ru tarla-
1
-

ya ekilen tohnm Adana, Nar.illi mın 
takalımud1ı1 ~·etişLirileıı akale cin -
sindendi denemt- müsbet bir netice 
verdi. Ve bu netice ziı·ua t Vekaieti
nt> bildirilcti. Öledenb~ri dünyanın 
en me~hıır Taı;;ovu tiHn !erini ret i~li
ren arazinin p:rnmk ve susam ze -

--- Ma.dam ! .. Kızınız sizinle ko
nuşmağa t enezzül etmedi değil m i'? 

Za. vaUı kadın vaziye ti derhal 1 
kavrıyarak, kızını küçük düşürmek, 

istemedi: ı 
- Ne demek istediğinizi pek an- 1 

hyamıyorum. diyerek birkaç adım I' 
atmak iatedi. Fakat aradığı kuvve
ti kendinde bulamadı. Işıklar .. Cad
deler .. tnsanlar .. gözlerinin önünde 

dönerek başına yıkılıyordu. Yuvar-j 
landı ..... 

riyalına da elveri~li olm~~ı mü~tıdı

~il için ayrıca hir kazan~ meıılıaı o: 

lacn.'ktır. Fakat e7.elrlenberi çektiği 

;;usuzluk derdinin halledilm~si ~nrti
le ... 

Ti. Bo.<ıı·i UNAT, 
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meğe başlaİnıştı bik. 
Nihayet kalabalığın arasında 

kırmızı saçlı bir baş göründii. öniin· 
de bir polis memurunun mahiran\! 
yol açtığı Trevor Den, başı acık 
merdivene yaklasıyoı'du. Yanında 

müfettiş Jan vardı. Kalabalıktan 

s\yrıhnca Den, Billin kendüüne yap· 
tığı işaretleri göreıek mukabele et
ti. ve hı7lı -yiirümek istedi. Müfet
tiş: 

- Acele f,tmcyin Den, dalın ou 
dört dakikanız var dedi. 

Den, alenından sızan terleri eli
te sildi Vf! cevab verdi: 

- Doğrusunu söylemek Iazım
gelırse bütün işlerimi bitireceğımi 

sanıyonlum. Vı:ı miifettiş<' elini u
zattı. 

- Allaha ısı.ıaı ı,4dık müfettiş. 

Bana karşı gö~terdiğin~z muamcll'
den ve kolaylıklardan çok müte~t·k
kirim. 

Müfettiş h~raretle kendi~jnr> u
zat.lan eli sıkaı ak: 

- Bunları ıncvztıubahs ctmiye
Jim. Size yardım edebildiğim kin 
cok bahtıyarım. Ve yine tekrar e
deyim. Bu yaptığm17. i<:tcn dol:ıyı 
takdire layıksınız diye ce' ab \'erdı. 

Kendisine refakat eden polisin 
de elini sıktıktan sonı a Den rnerdi
Yene atıldı. 

Nefeı-ı nefese ı:ırkadaşmın yanına 
vardığı zaman: 

- Errer, öniımiızde ynl ac;mak 
için bıt motosil.le>t H' pı ılis olsa"ydi
ler, bindiğimiz polis otomobiline 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizm ı, 
aewalji, kınkhk Ye blittla 

• .. lcablllda rtnd• ' 

rağmen bu lanet olası vapuru ka
çıracaktım. Neyse tam vaktir.d~ 
yetiştik. Demek ki yazdıklarımı an
ladınız? 

-- Tabii, valiziniz aşağıda 107 
O. kamarada, pek okadal' mükem
mel değil ama, komisel'le konu~tum 
orada kapanıp kalacağ'ınızı ümit 
.za rfm içerisinde. 

Den, zarfı cebine koyarken: 

- Şu Mon<lervon'da ne garip 
adamdır diye söylendi. Ru sabah 
erkenden, kendisine telefon ettiğim 
zaman bütün zarl!ri cleiillcri topla
mak iqin Jiizımgden müddet zarfın-
da kalmamı. rica eltikten sonra, 
merkezi idareye aksam ı-;rıat da 
kalckon Megantic ile harek<Jt elmc
nıi siiyliyor. Avdctimc kadar ıı:ızır 
bu ınc!';elede her tUrlil kararı dur
dıırmm;. Artık mahkumun m::ısumi
J'P-ıini iıık!ir edemiyorlar. Mander·
um bile bunu kabul lutfunda bulun
dulal'. J\'akat bütün znbıtları imza
latile b<.:ıabcr elde edebilmek için 
sarf dti~im g:!yret ve faaliyeti bir 
gÖr'Sl'tlİZ· .. 

Etrafın; bakındı. 

- Te~yie ge!enleriu gitme ı::ıma-

•irılanaı u derhal keaer. 

k••• ahaal.ilir. .. -

nı oldu mu? Halbuki Rizr- daha nele 
söylı:!mek istiyordum bilseniz. 

Bil sakiı' bir tavu la: 

- Ziy;;.nı yok. Paha birkac da 
kikanıız vaı. Meckezi idarede hP. 
~eyi yerli yerine lwyduııuz mu? 

- Koydum. 

- Peki Nanı;i hakkındıt ne de-
diniz? üımini sakladuıt7. mı? 

- Bunun ic;in Roııtz'un cesedin 
bulmam keyfiyetini Lir kc.n:ı.ra bı 
rakmak mecburiyetinde kaldım. Re 
ardonun uün geceki fiil ve hareket 
leı·ini tafsil ile iktifa ettim. Bu ka 
yıt ile bi'ıtün bildiklerimi anlattın: 
K::ı lderon k~ıiübiinden pek az balı 
ı:;ettim ve yanımdaki kızın zavall 
Jenni olduğunu söyl<>dim. Jeımi'y 
gclinr'e, miifettişin bulunduğu klise 
ye gittim. Çok ınasraf a girmİ$sin 
Bill ona karı:ıı gösterdiğin bu mua 
ıneluyi ancak senin gibi iyi kalb 
kimselcı yapabilir. 

Den daha fena bir fi€'Y sfiylcm 

di yalnız arkadaşının kolunu Jmv 

vetlc ı::ıktı. Bu sırada k:ılubahk a. 
zc.lmağa başladı. Eill acele ile: 

(Devamı var) 
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olsa bile bu hesapla sarf edilecek 
olan onbir milyon iki yüz bin 
(11.200,000) !Türk lirası zürra, a
mele ve memurin arasımla taksim 

1 

F enerbahçe Topkapıyı 
8-0 yendi 
(Baştaı·afı .ı cü sayf adit), 

cesini hakkiyle tebite imkan olmıyan 
bir oyun oynadılar. Fikret~ En.d, 
.Aytan, Fnzıt vr. Le'bib en iyi oynıy~n
lardır. 

SEHr:ı·' :::;'l'ADnTD.4.: 
Şeref . tadında yapılan Beşiktaş 

_Hilal maçı, 4-0 Bcşikta';'ın gali-ı 
'biveth le ncticclcnmi!:;tir. 

• B~11iküı ~ sayıları~ı ilk devrede 
ya11mı~tır. Oyun ikinci devrede ol
dukra mlıtenızhı bir cer~ı an takib . . 
etmiştir. 

00 00 • 
lstanbulspor ; 2 - Süleymaniye: 1 

Di.iıı Kadıköy stadtnlla günün ilk 
oyununu Sü1e.vmani.} e ile !:-;tanbul -
~ııor takınıları raıJtılar. Ür hafta
danberi talebe oyuııculan o.wıatmı
' an sarı sivhlılar ilk cfcfo olarak l 
Yüksek mckteb tn1ebe:-;i oıtın orun-
cuıarını dn t:ıkınıa uJurıtk abaya i 
cıktılar Ye t ,tan bul. pnrltı!ı r boylc
~e Siilcymaniye takımına huımwn 
mağlup ayılclılar. 

Rinız ~oııra da takımlar "'ll :'Pl\İl
dL• s.ıhacla ver aldılaı·. 

i. SPO!l: Striııı - Ali, Fuı ıık -ı 
Tınık, Orlıım, hmail - /111/ıri. Sll-

ıııi. Salfı7wddi '· Ilasa11. 1 
SÜLT:Jl'JIANİ}'f:: '/\'<dnf - Rıı-

7ıi, Mil tiıı<ın - ibmhi111. /lır<flıinı, 
Raif - f'cu nk, JI11:.oj'fnr, l'a~uı. 
Siin yyrı, 1'11!111. 

Hııkem: İzzet A p:ık. 
Oyunn Süleymmıiyelikr :-:olılan 

seri bir htıl'ttmla ha~)aciıJar \'C ilJ~ da· 
kikalarılmı itibaren ı·ul~ib Jrn!Pyi sı -
kı~tırarak tehlikeli ıı.nlaı ~ .. ,..,( tmatra 

bnc:ladılar. ı 
Fakat Sülej manıvmıin bu hakı

rniyeti çok :sürmedi. l~I anbulsrorltı - j 
far tcıl"be o.vıınr.ularrnı orııatmakla 
semeresini görmii~ ohlu w 18 inci• 
dakikada H a~:rn sulclan a lclığı pası 

1 
Hüsnü istimal c.ı..lerı·l< fal.ımına ilk 

:golü kazaml ırclı. 
Diraz sonra Ja Je\Tc l-11 s::ın 

·~iyahhlar n galcbsiyle lıitti. 

1kinci de\ re.} e gene: sarı ,;iyah- 1 
Jılar daha enerji ile lıaşlıyorlaı·. Ve 
Hk dakikalarda Bahrinin ayarriylc 
ikinci goUerini kazandılar. Bu ara-, 
<la 1ıake.m sert oynıyan ~üleymaııi -
~·eden Orhanı çıkardı. Süleymani-, 
reliler oyuna (1 O) kişi oI:n·ak de' am I 
ediyol'lar. 

22 inci dakika<la F\ıruk ,.ı<akatln-
1ıarak sahadan çıktı. Süleynrnniyeli
ler topla beraber kaleye girerlerken 
1stanbubpo1· müda:ıfası ,f:wnlle dur- t 

durdu. Viran penaltıyı gole çcyire-
1·ek takımı hesabına ilk Y\! ::oıı golü 
yaph. Biraz sonra da hakem İı::tıı.n
~ulspordan TarJkı oyundan çıkardı.j 
Ve oyun da 2-1 lst..anbul:sporun ga- • 
Jebeı:ıiyle bit ti. 

lstanbulspol'lular talebe oyuncu 
oynattıkları için hükmen mağlltp 

Vefa Şişliyi bir ııfır yendi 
Dün öğleden sonra. Taksim sta

dında federe olmıyan ku1üplerimU:in 
en kuvvetlilerin<;ten Şişli ile Vefa ta
kımları ka:r.;ııla~mışlardır. İki bin 
seyircinin alaka ile takib ettiği oyun 
ze,·kli ve heyel':>nlı biı· surette cere
yan etmiş \'C Vefanın ilk devrede 
attığı bir golle 1-ö Vefanın f{alihi
yetiyle nihayetlenmiştir. 

Beyoğlu Halkevi volubol 
maçları 

Sporun her sahasında planlı bir 
§ekilde çalışmalarına devam eden 
Beyoğlu Hnlkevinin tertip etmij ol
duğu rağbet ve alaka ile takib edi
aen voleybol maçlarına bu hafta da 
Balonu dolduran kalabalık bir seyir
ci kütlesi önUnde devam edilmiştir. 

tl'eknik neticeler şöyledir: 
Cumartesi günü: 

Mühendis lisesi A- Alman lise
ai Aya 

Mühendis leisesiB - Sen jorj 
B.ye. 

Halıcıoğlu spor kulUbu - Ro· 
bert kolleje 

Pazar gUnU: 

"ya. 

Beyoğluspor A. - Adalarspora. 
Beyoğln B - Sen Jorja 
Çelikkol - Sen Jorja. 
Galatasaray Ji.sesi - Pıırkohbu-

Galatasaray lisesi A - Yeni 
kurtuluşa 

Haydarpaşa lisesi - ttalyan li-
sesine galip gelınişlerdl. 

edilmiş olacakbr. 
Maliyet fiyatı olan 14 kuru§ ü

zerine devlet rusumu olan 15 kuru.<ı 
ilave edilse bile, şekerin beher kilo-

sunun toptnn fiyatı 29 kuruştan 

fazlaya çıkmıyacak demektir. Fa-
kat, züı ma ::;ainin mukabilini öcle· 

mek şartile şekerin daha ucuza mal 
edilmesi iınkfuılarını da aramalıdıı. 
Mesela, bilumum fabrikalanmızcfa 

ıncı11lekctimiz halkının kalkınması 

için fedakarlık yapılarak saati m. -
sai uzatılır. İurır<' masrafları rubu-

Beykoz kaleciıi yerinde yaptığı PJanjonJa bir· golü tsnlerken 
na tenzil edilir, 

Amortisman ımrsantajlan ten
ki1' edUirse maliyı•t fiatlannm yıiz
de 20 25 nisbctindc tenezzül edeceği 
pek basit lıesaplarl:ı meydana ~ı-

Ankara maçları ı Spor nizamnamesi 
Ankaregücü : 5 Galatasaray 1 : hazırlığı 

Lik mcıçl<ırına dün de IGOO ii 
miıtecsn i7. bir ı;cyirci kitle11i önUn
de Ankıır:ıgücii ~taılmda yttpıldı. 

l!k m,ıçı, Galata aray - Ankcıra
g-iicii t.ıkımla~·ı o~ ıınclılar. Hakem 
Kazımın iılare..:ifüle başlıymı oyunun 
ilk Ctakikalnrı cl:ıha z.iyaclc GHlat~f(a
r.ıym lehiııe C"re;·rrn ehm•kte idi. 
Fakai G.ılata :ıra.) fo1'\'E't l,1 ri bu mtid 

det ırıdıııcl:ı dılP ettikleri fırsatlar
cimı i:stif;ıde L'dc>mcdiklerinden gol 
) :ıpnmadıl.ır. Diğer tat'aftan tanın
mış fullııılculardan "İzmirli,, Ve
habı da nwrke2 ınıı lıaciııı mevkiine 

getirmekle bi•·aı dalM kuvvctlenmi~ 
uhuı Anlrnnıgli!,'li.ilC'r aarı kırmızı

lılarııı hücumlıırım hertarai.' ettikten 
so:ıra o) nntı tedrici bir suı cttP. ha-

sını "'nha ına ı;okarak Gala tn=>aray 
kalesini zorlamağa başladılar. Ank8-
l'<tgiiclüJ .. ı· clıle cttiklc·ri bll ü::ıii.inlü
ğli ikinci devredcı de mu ha faza ed~
rC'k nıac;ı fı-l i,:l1.t1 nclılar. 

Demirspor: 5 Harbiye: 2 
(faı·bi,\'l' ilP lkrnir~pnr arasında . 

ki ikiııci mac· d:ı 5-2 Uemirsponııı 
lehine ııetkelencli. 

İlk rlcvreıun miihim bir kıı;mın
dan iki Uırafa dıı nefe aldırmadan 

kaleden 1,.ık~ e ı~eleıı top nihayet 
~n iııci dakik<tdıı merke7. muhacim 

Or1ıamn ııı1<ı bir "ıtlli ite Harbiye 
:ığfarına tnk•l<lı. FaknL mılcadcle 

t·i Harbiyeliler J)enıiı-sııorun golline 
12 clnkika k::dar :-onnt Abdurrahma
ııııı bir :kafa <larl'e"İ.\ le Cc\'ap veı·c

rek hcraheı-liği ldınlıılar. Vı' llevrc 
1-1 bilti. 

İkiJıci denedP. ağır b:ısan Demir
!'por Harui~·elilerin ~~k çalı.şnınla
rı na ı·;ığıncn .vıqıtıkları bir gole kar
~ı 4 g·ıılic mukabele ederek .oyunu 
2--6 Jchleı-iııe bitimıislerdir. 

Üniversite stadı 
Ankara (Hususi)- üniversite

nin ,her fakültesine birer beden ter~ 
biye:si öğrl'tmeııi (Üniversite) stadı 
iıışası ı in 200 bin Jira tahsn·ıat ko-
mıJması kuram alıııdığını, ayı·ıca Ü· 
niversit(' dı;ni2 klliuü kurul~cağını 

bu suretle adedi 5000 elen fazla olan 
yüksek tahsil gören gençlerimizin 
spor ihtiyacı temin edileceğini 

memnuniyetle b~cndim. 

Kayak ve yurüyüş 

Ankara tHususi)- Havanın ya· 
ğı.şlı olmasından ~eçilemiyen Anka

ra kayak takımım bölge dağrJlık 

ve kayakçılık ajanlığı müsaba
ka yapılmadao resen Hcçerek bay-

ramda Uludağda yapılacak mü
sabakalara yetiştirmek üzere cuma 
günü yola çıkaracağı öğrendim. 

Yine haıra yağışlı olmasından 

dolayı Elma dağa giderniyen halkevi 

kayakçıları spor kolu ba.~kanları 

Namık Kat'm başkanlığında uzun 
bir yüı üyilş yapmışlardır. 

kar. Yalnız özlediğimiz :-;ey ınamu

latlmızın ınaliye1 fiııtlannın ucuzla-• 1 
tllmasıdıı. Bu ise fabıikalanmızın 1 
lüks idarecilikten uzaklar.mru;ile-0-

{ 4 üncü sayfadan devam ) 
haftadanberi Ankarada çalışmaya 
ba~lıyan Başvekil tarafından seçi
len 5 mutahassıs heı 'e.kfiletten bi-
rer mümessildcn mUtesekkil beden in.cağını wnnctnıekteyiz. 
terbiyesi istişare !heyeti pazartesi Kalkınmanın imar kısmına ge
günü yenid~n t-Oplanrııak üzere ça- lince: 1.lemleketiınizin viisat ve 
}1, malarına iki gün aıa vermi.~tir. bu •üsat.a kıyasen nüfusumuzun az. 

Şimdiye karlar yapılan içtimalar lığı memleketimizin imarıni gü~leş
dıı Cemil 'rahu· haziran ayına ka- tirdiği aşikardır· ve güzel lırt.anhulu
uar devam edecek beden terbiyesi muz bunun bir burh;ınıdır. Biri bi· j 
uınum müdürlüğünün hazırladığt rinden fersahlarca uzak ve ufak ye
nıuvakkat proğram hakkında izaha kiı.n tutan hanelerden teşekkül ederı 
tı, federasyon rpjgj vekille.rjnin jc. köyleri refaha eıiştirmek ma~l 
raatlarına dair ı aporJarı dinlenmiş olduğuııclan, an:ıcadde1erdcn uzak 
A:-:başkan, umumi katip, enciimen oJanlan ikinci :kalkınma p!Anına 
ler intihabı yapılmı~1Jı·. ayırmak ,.e bundan sonra da süratl~ 

Esbaşkanlığa Amiral Fahri teşekkül edeceklere mümanaat edil· 

Umıımf kit.11ılige Cemal meJidir. 
Umum müdürlük teşkilal pro· llwahim Kararadpğ 

jcsini yapaeHk encümPne (Cemil •• • • 
Tahir, CevılPt Kerim, BOrhnn Fe- Bergama nufus daıresıne 
lek) hırsız girdi 

Orchı ve mekteplerde beden ter
biye!li mesnisinin nna hatlarını çit.
mek ve programlarını yapacak en
cümeııc <Maarif Vekfileti mümes-
~ili Kadri Ymnan l\lilli Müdafaa 
milmes:;ili Yarbay Halit, Sıhlııye 

nıtimc~sili Nurettin) seçilmiştir. ı 

Al tın orduda lık maçlanndan 
çekileli 

Beden Terbi.resinin son vePmi,.ı 

olcfuğu kar-.tr iiıerine Anadoludan 

;.;onı·n emektaı· ve eski spor kulüple

ı·imizdcn olun Altınordu da Jik maç
hıı-ından çekilmiştir. 

Gayri federe lik maçları 
Gayri fcılereler nrasıncla yapıl

makta olan lik nıaçlarına diin de Tak 

sim ..:fadıııcfa <ltffam edihs1i.;ıtir. Bu 
maçların en mühim kar~ıla~ması Be
yoğhı~por ile Calata~ı>01· takımları 

arasmdn cereyan etmiştir. Şampi
yon iiıerind(' miihim tesiri olan bu 

maçı Beyoğluspol'lulnr 5-1 kazan
mıı;;lardır. 

İkinci küme lik maçları 
Kasm pa:;m Ortaköye, Davutpa~a 

Anadoulya hükmen galib geldiler 

Anadoluhisaı· Beylerbeyini 3-1 
Galata gcn~ler de Eyı.ibü 1-0 yendi
ler. 

---~ 

Atlantikte tayyare 
faciası 

Nivork. 22 (A. A.) - Muazzam 

"Cavalier" deniz tayyaresinin enka
zına !'!arılan 10 yulcıınun kurtarılm&. .. 

sı pek acıklı olnmJ;ıtur. Projek -
1 örlerin ıı:ıığı ile paı~alanan karan

lıkta fırtınanın güriiltü~il. soğuk -

tan donan ve httlz;h. lullan kadınların 
imdad St!:derinin işitilmesine mani 

olmakta idi. Tayyarenin enkazı her 

an batmak tehlfke~inde idi. 20 

tonluk sıkletine rağmen tayyare fır
tınanın şıddetindeıı ikiye ayrılmış· 

tı. Yalnız konma desteklerine da-

Belgama ıHususi)- Hıı~ız ev
vela tahrirat kalemi odasına giri· 1 
yor. Oradaki pencereyi kırıyor. Nlı" 

1 
fuz rlaiıesine gcqiyor, el\zdan parrı.-

sı olarak toplannn parayı nUfuz 
memuru Bay Haydarm nıasasınm 

çekmece~inden çalıvpr, 

Hirsız y~kalaumıştır. lô yasla
ruida Ali isminde yaramaz bir go
cu ktur. 

Tahkikııt devıtm ediyor. 

8 ayaklı kuzu 
Urfada ı;ıkan (AkgilD) reiilu

mızda okuyoruz: Evvelcki gün Can
baz Mehmedin pazardan &kJığ'l koyu 
nu tek vücud iizet'inde sekiz ayaklı 
çifte kuyruklu ve dört kulaklı bir 
kuZlt doğurmuştur. 

Doğum esnasında iki ayağı ko
pan hayvancık altı ayakla yaşıya
mamış bu hilkat garibesi ölmiiştür. 

Malatya Halkevinde 
Malatya (Hususi)- Halkevin

de açılan resim-foto sergisi hitam 
bulmuş. Birincilik ve ikincilik kaza
nan eserlere nakdi mükAfa.t dağıtıl 
tnıştır, Bu eserler teşhir edilmek 
i.izere halkcvine tcbenu edilmi.stir. 

Ma.nıs'da ~lçek hastalığı 

Mara~ (Husu.si)- Mara~ vila
yetinin bazı kazalarında çicek has
talığı zuhur ettiği için vilayetimiz 
de sıhhi tedbirler alındL Müraca1t 
erlenlere nıemlel<et. clo<um ve tra. 
hum hastahanelerinde mütemadi· 
yen aşı yapılmaktadır. 

Jlu·alar iyi gitliyor 
Bu seneki kış, kuvvetli bir soğuk 

dalgasınrlan sonra mutedil olarak 
devam etnıcktedir, Henüz ova karla 

örti.ilü değildir. tki gündenberl qava
lar İlkbaharı andıracak kadar U.· 
tif ve güneşlidir. 
Halkednde memur t.oplantıları 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
ber salı günleri halkevinde memur
lar toplantısı başladı: Bu toplantı-fzmirde lik maçları 

İzmir (Husust muhabirimizden 

telgrafla.) - Haftalardanberi gör • 
yanan kanatlan surun il!ııtünde 

medij-imiz derecede gUzel bir oyun 
yüzmekte idi. Kamaradan çıkan 

çıkaran Üçok birinci devrede 5 ikin-

da her hafta bir daire kendi i§leri 
hakkında faydalı konf era.ns vermek 
tedir. Değerli llbayımızın himmet
leriyle mP.murlar bu suretle muhte
lif bilgilerini arttırmaktadırlar .. ci devrede 8 gol çıkararak Yamanla-

yolcular, t.-13arenin kanatlarına sa-
rılmışlardı. Bu vazi yett 10 saat 

rı 13-0 yenmiş, Alı;ancak - Dğoan kadar inıriad gelmesini beklemiş]er-
spol' maçı 2-3 berabere olarak ne
ticelenmiştir. 

Paris (Radyo) - Bugün .kala -

balık bir seyirci önünde yapılan J-ı'-

rnnsa Polonya milli takımlar maçı 
büyük bir sürprizle neticenlenmiş 

:maçı Fransa 4-0 kazanını tır. 

dir. Yolculardan üçü bulunama -
mıştır. Bunbrın soğuktım bayıldık-

tan soora dalgıı.lar tarafından sürük
lendiği t:Rhmiıı edilmektedir. 

12 gemi civarda araştırmalar 

yapmakta i~e de kaybolan yolcuların 
bulunacağı ümid edilmemektedir. 

B. Taner 

Halkevinde temsil 
Bergama (Hususi}- Ha.lkevi 

bando gençleri, ilk kömürü bulan 
Uzun Mehmet i3m~ndeki piyesi tem
sil ctmi~ler, halkımızın f::>.zla rağbet 
gösterdiğinden iki gece ardı ardı
na oynamıştır, gençler çok muvaf
fak olmuştt.Yo:ar. Tebrik ederiz. 

(Baıtarafı 1 iııci aayfacla} 
Yabancı memleketlerdeki Faşizm 

aleybt.&rhğı, ~ifa bulmaz ibir hasta
lıkla malfıldür. Bu ha U.hk, ltalr:ın-
1arı ve ltalyada olup bitenleri bilme- ! 
mektir. M.aanıaffü ıuu, bizi snr~maz, 
esaeen iyice l.ıilinmemck fı:>na bir 7ey 
d değildi!'. Zfra bilarutrP Riirpriz, 
d;ıha çok kuvvetli oL~ıktır .. 

}J. Mu~soliı i b'liıh·.re, Fa:;;iınıin 

bo.nıuııu, "halkın açl ğı ılP,. buk -
nıek istiyen1eriıı 19;} rı-kolfesini 11a
~ıı bir Jı·ıyretlc kar~ılanus olduğu-
11•1 bil<lirmiş \ e lui1kın a1k ları ara
mda özlerini o' 1 lııtirmi~ir: 

"- Bugda. fi. ·atl:ın. l (,::;9 ec .. ~; 
7.arfında de ·,i mi; P..C lct i r. Fasiznı 

politika ı. milletin lı::ı\ 11 iciıı <'l-
7.em maddele in fis2'brını C\'Yelden 1 
tesl.ıit ed J'. Fa izn, politikası ııın e
~tslarıııdan bfrisi de, 1t.ıl.} ~da '\'e 

A frikada toprak iı1.erincll· i li) i:'n ı:e
sur \ e kll\ \ ı tli bir çiftçi kitJc ... j bu
lundurmak \'ı.> ıı·km :ıglığıııı muha
faza etnıektfr. Zira hu 11..aly.anlar, 
hlrihJeri nrtık teslııt edilmb ol. n 
bu topraklnrı, silithla müdafa.na 
hazır bultmmalıdır .. , 

PRA.\'Sl Z G .4.ZETEl .. DJ:/\'[ 
lltUTALAAT .. AP.I 

Parıs: 22 (A. A.) - Ga?.eetler, 
bugün 1 pan ·a. lıarbinde:n b~ h et -
melctedir. 

Jour - Eeho'chı. l1.ıilby eliyor ki: 
"Biz, İt'Jıanyuda İtah aıı müıhıha

le:-;foiıı de\•amı haJ~kındald dti:-;;lince-
1erimizi huracla müteaddit defa bil
(lirclik. Bu devam bnh . ..;indc nıç bir 
mawrct ileri ,..,üriilcınez. Londra mı
la~mnı-1111 imzalıyan fakat vaidlerini 
tutmakia11 imtina eden ve ııihaye 

Franko'nun tam zaferinden evvel :ı -
kerlerini geri ça{,11ımıyacağııu lngi
Hz bnşvekiHne Roma ziyareti esna
sında kaU surette bildiren Mu olini 
B. Chnmberlain'in Rom:ıdan hnrekei 
ederken kendi ·ine fazla bir itimndla 
verdiği hüsnüniyet vesika mı her 
halde hak etmir, def.ri!clir.,, 

:Fakat Bailby, bir taraftan bu afü,.. 
!eri ·öyJeı·keıı makalesini ılc şöylı 
bitirmJştir: 

"Ademi müdahalenin Fran a ta
rafıııtl:ır. ihlfıl edilmesi, daha bugün
den fazla olan haı·p tehlikesini an
<.~k bir kat dalın fazla}; tıracak
tır~,, 

J om•ıııtl g:ız.etesinin Roına mulıa
b ı ri R•JLcrt: Guyon, İtalyan gazetele
rinin Fran~ayn olau yaılnrı, şu tar
da ialı c.\ lenıek1eclir: 

"1taly~ın gnetelcı·inde görülen 
hücumların sebebi çok basittir: İt.al
yanları, ınulrnkkak surette, Fı·an
ıuzlarn kar~ı ııcfret beslern~ee hazır
lamalıdır. Zira Frnnısa, yarının 
şimdiden göırterilmi~ düşmanıdır, 
yannııı hedefidfr. Dün aktıam Ro
malı diplomatlar, Kaütlo.nya ge- I 
neral J<'ranco'ııun eline geçince, itııl- 1 

ya, bu :-ıefer 1·esmen, Afrika ve 
Akdenizdeki Fransız pozisyonlarına 
karşı olan talep!t•rini ileri ~ürecek -
tir, di:, ıırlardı.,, 

Journal gazetesinin Roma muha
biri, İtalyan dUşUnUşünü bu sııretle 
bildirdikten sonı·a sfizlcrine ~öyle 
devam etmektedir: 

"İtalyanlar, Franco'nun zaforin
rlen sonra da lspanyadaki imtiyazlı t 
:vaziyetlerini muhafaza ecleceklerhıi 
:-;anıyorlar. Halbuki şiddetli rnret
te nasyo ınlist olan İ.bpanyolların 
"müttefiklerine,, ne derece zorlukla 
tahammül etmekte olduğu .sarihtir. 
Galip gelir gelmez İspanyollaı·ın ilk 
işi, bunlnrdan kurtulmak olacak -
tır. Fran a, kendi hukuki bahsin
de kuvvetlidir. Ve aleyhinde ma -
nevra yapılmasın~ milsaade etıniye
cektir.,, 

Exsel ioı· gazetesi diyor ki: 

mış bulunu} or. Muı;-,olini, iiı; dlfrt 
h:.ı!fa itinde, Bar elon'un dü~eee
ği ve Kat.alonyaııın zaptedileceği ü
midincled ir. O 7.aman, bütün Frene 
hrnluıhı eline geçüı~e ve Bale.1re:; 
aJaları d.ı elinde ıbu1mıunca, ~i.iphe 

yoktur ki, .Mtı olini taleplerini 
ileri siirrcelctir. Bu VHziyette ve bu 

( eraittc hala l 'unıbuı-i) etçi t-;parJ a 
lehine .t1ınınu ı f.l!zcm bulunan ted
birleri almaktan istinkaf cdenıere, 
taı ih, ha) ~etle bakacaktır.,, 

ITALl'A~'f.\1 TEHD1DI 
Roma: 22 (A. A.) - Relaıione 

E ıterrıatioııalc ~·azdığı ba.m:ikale · 
ı rl • l ı di nazırlarınm Roma zi-

'aretin<lrn sonra da ltalyaıı ha ı ici 
ha e inin diı:ekti!lcrindc hiç bir dl'

ğil'.liklik olmadığ ııı ka~ detliyor Ye di-
~(il' ki: 

h~ lyumn lıuti ·1 i etine.le in
giHcrenin • Je, hine mute\ cccih hiç 

ll.ıiı' "e ~·oktur. haJ) anın i tccligi 
Gen raı l"rankonun z fen 'c kendi 
tabii tema~ üllertı in ~hakikulrndur. 
Auuı ••. :ı lta1 1le ~riki nı • i 
yahut da onun bir tamfh ksr: 1·ları-
m ~ ni Rom: - Berrn mıhveriniıı 
i tem di 1 rini bul tn ek i tiru -
nııdadır. 

İtnl)a, ne ı . ne de uzun :süre-

<:c::k tm· hurpteıı, ne mevzii ııe de 
ummnı bi•· mulınrt>l.;eden katiyen 
korJ,nıaz. 1t:ı1yan milletinin kalbi 
lıııgüıı her zam.mcfan ziyade vahı -
nrn gal'lı hulludlnrında carpıyor. 1 -
tnl.}an milktiniıı ileri atılmacı1 içi ı 
tek hir emir kafidir. 

Fransadan ispanyaya sevk~di
len harp malzemesi 

Buıgos: 22 (A'A')- Hükf:ımet 

mahfilleı inde tamamile cmni) et ed-i 
lir menbalardan alman haberleıe at
fen söylendiğine gö11e, Pirene hudu
dundaki Fransız hudut karakollan 
ile Perthus, Port vcndrea ve Cerbere 

dahilinden Barselon,a gitmek üzere 
gönderilen bütün Jıarb malzemesinbı 

serbest geçmesine .t1üsaade etmek 

için Fransız dahiliye nezaretinden 
emir almıstıı . Gecen gece, Le Pert. 
hus,dan 20 1''ransız tanknıın \'C 

Cerbere'den de, buğdaydan maada, 
harb malzemesi dolu bir,çak vagon 
un gectiği kaydedilmıştir. 

Barselona hücum 
Baıselon: 22 (A.A)-- Bu sabah 

şafalrtanberi , Baı lon beş defa 
bombardıman edilmiştir~ Dördüncü 
bombardıına.n, 16, besim~i bombar
dıman 12 tayyal'e ile yapılm.ıştu·. 
DUndenbeıi bombardımanlar yij .. 

zünclen 40 kişi ölnıiiş ye 73 kişi ya
t alanmıştır. 

Sa:tt 14 de, sirenler, 6 inci defa 
tayyarelerin gözüktüğünU haber 
,·ermekte idi. 

Frankıstler Barseloııun 25 kilo
metre ilerisinde· bulunmaktadırlar. 

TURAN TiYATROSU 
BU AKŞAM 

Halk Gecesi 

Cemal Sahir ve arkadaslal'J 
CEYHANLI ÇOBAN 4 P. 

PASKAL KOMEDi 1 P. 
Localar 100, Her yer 2C, paradi 10 
kuruş. · 

* HALK OPERETi 
Bu akşam 

Beklenen Operet 
MODERN KIZLAR 
Yazan: M. Y esarl .. 

i-.tldal cadde•ande Komedi 
lrumında 

23/1/939 Pazar 

"Roma diplomasisi, Fnrnkonnun 
galebei'inin Fransa üzerine bir taz
yik vasıtası teşkil edeceğini ve ak-
deniıdc arazi mübadelesi için pazar- Günfi aqaını saat 20,30 da 

lık mevzuu olacuğmı zannetmekle İ~~O~ğ!!lum!!iuziiij~k~oimie'-d~i;i!Sipeiii!ridiieiiia 
hata etmiş bulunmıtktadır.,, 

Ordre gazetesi diyor ki: MRÜKLERDE ŞLER 
"Eğer Franko yar1n galebe ça- MÜESSESELERE 

far ise, Mwıaolini ve Hitleı·'in, !s - Ça"' ker Yazarolilu 
panyolların bozuk ordularında nlzn- U 
mı mu haf aza etme.k ve yal'ımadada Gümrük komisyoncusu 
markistleri tamamiyle yok etmek i- Galat•, fthaJ&t GümrOtCi 
çin Frankonun yanında kalacakları kart ... nfia Mur•diye Han. 
muhakaktır. hıpanyada bugün mar- iııl•••IİTiııieiiiliiefiioiıiniıııiıı: lli3i5'iıııi9i5•• .. 
ksist mevcut değildir. İşte 1..aten 
bu sebepten dolayı Mussolini ve 
llitler için her yerde mark.sist gör

Göz Hekimi-

Or. Şükrü Ertan mek çok kolaJ' olacakhr . ., 
Populair gazetesi diyor ki : 
"ltalynnın harekat pliiııı, olduk. •t•lotluNuruotmanlyecad. No. 

ça :ıarfö bir surette mcytfana çık _ lllS•D•r•. O•ı•m•a•n•Şİıe•r•a•fe•t•tllinmaİlpİİİartİİİmİİıaİİİll 



EZ& 
YSllllAIAll ·· 

•• ••·· Dr. Hafız Gem al ••••• 
! Lokmanheicim \ 

~ Dahiliye Mütehassısı ı· 
İ Divanyolu 104 
İ }.foayene .saatleri pazar hari9 

ı İ her i'ilıi 2,5 - 6 .salı, }'&rşemb• i 

I
• ve cumartesi ~abahlan ~ - 12 • : 
• fukaı-aya T. 22398 İ 
.......................................... 

lktuwt Vel,cilf.ti iç Tictırd U-
11111111 .ll Hıl iit•l ii!J iı ıtd r ıt: 

30 ikincile.~rin g;J() ti4rihli ka-
mut. :hükümlerine tc-.ı fiknn Tiir1d

.vede galı~mr.sıırn izin verileü ~ne
lıi ~irketlel'inden "Thorn~ı1mıs Uh
renfabriken A. G. - 'fonımeus Saat 
fabrikafan anonim ~irl"eti., l>tt d'Y 
f~ nıüt·aı:aafüı Ttirkiredeki fa.ali

~ etine nihayet vet'iltliğini lıildirmi* I 
Ye l~zımgclcn veı:miki vel'nıiştir. 1 

Diş 

Doktoru 
Diyor ki: 

23 X:ANUNöSAKt lt39 

1:cm~k lmntılan dis araların
da çiğnerne satıhlarmdaki tukurlElr
da lrnlıı-sa ek~fr Ye hasıl olan asil. 
minelet•i bozar, di.~leriıı cürümQBİne 
~ vl ııç:.ır. llele bu a3itler blitiin gc· 
ce ağızda hırakıldı~ı takdirde mu -
zuı· mikı·oıılar mil} onlarca artar ve 
dişler ~tiratla bozulur. Beyazlıgını. 
sağfamlığmı, tamamen kayueder. 

. Ağr.~nızm sıhbat Ye glizelliğini ınu

hılfm:tr etmek için: 

Sabah, Öğle veAkşam Her Yemekten Sonra 

Uu ~irketl~ ~1:1.kası Cl\tınlarm ts-{ 
tanbul, Bahçeka1>1 Taşhan No. 22 d~ ı 
mı:ızkür ~irketin TilrkiJe tınıumi "·e-~ 
kili Jı~mil Meyer'e \'C kabında İktı; 
~ıü Vekalfltine nıiit·a<:-cıat dmeleri i
lföı olunur. 

ı Dişlerinlzi RADYOLIN ile fırçalayı~ız Zilhrevi ve dit hutalıkluı 

Dr. Hayri Omer 
ÔtledeD ıonl'a Beyotlu Ağacami 

J 
Z . .-\YJ - Bvnılıud niiin~ cl:ıire-

~İH~ı·n a!Jığm1 llüd~·c·t \.'arak:;."4U.ll l 
ve a.:-l~eı·i ir>:ıkereınle bMn.ber :r.ayil 
ettinı. Yenisinin ç: ı lrnrı larnğınc1.ıın 
e~kisinin hükümleri kalnınmıştır. ı 
Eğer bulunul' i~e a~ağıd:.ıki adre~e 
i~<ie edilmesi rica olunur. 

iKTiDAR IJllllmlll 
ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede. arayınız. 

--r--- ::..::::==========-==-~-=-=-=--=-~-================-~=================:::=::== Haydarpaşa Erkek ii::ıe~iııd'- hade· 
ıne l3oya.badlı Ifalid ol{lu 326 do
ğumlıı hnıail Çavn~. 

(Poata kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul 

PASTİL KATRAN HAKKI 
. . . 

•... Nf OKÜR.İN . 
' . ~ . 

Gripı, nezleyi, baş, diş 

ağrılarını derhal geçiren 
1. Kaşe 6, 6 lık Kutu 

.... ' ·. ..-. 't . ·~' 

Bayramda yalnız 

ve romatizma 
en ıyı ilaçtır 

30 kuruştur. 

KIZILA YGazetesi 
. S.ıkacaktır. 

llan!armızı vermekJe hem kendinize ve henı de 
KIZILAY'a yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat Yeri : 
İstanbulda : Postane karşısında 

KIZlLA Y Sataş Bürosu. Te1• 22653 ve 
Postane arkasınd1, Ankara caddesi köşesinde 

Kahramanzadc Han, 
KILANCILIK OELEKTİF ŞİRKETİ. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
fst•nbul Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Muhtelif numara 213151 tane mıhın müteahhit nam ve he

sabına 21 1 ) n9 s.alı glirıii saat 15 te yl!niden açık eksi!tme!'4i yapıla-

caktır. " 

2 - T:thmiı~i tubm 6;l~ lira 45 kuru,. SO Bhtim ve-. Uk teminl\tı 48 
iir~dll'. 

3 - Ümeldel'i komi~yondc.ıdu·. Görüleuilic, 

4 r- JMteklilerin rünve saatte ilk teminat m_akbu~ları ve kanuni 

'e..'\İkMl arivle birlikte Galata e~ki İdhaljt Gilmrütilndekl komisyona 1 
f 

S-';'ülmeler i (165) 
_ ı 

#9-----·------------· ..... _____ , 
lzmirde Şark Sanayi Kumpanyası 1 

T. A. Ş : BEZLERiNiN . 
36 metrelik bir topunun 

Peşin, anbalijsız ve fabrika teslimi fiatı : 
Tip 8 85 Sıa.ulim Horoz 731 Kuruş 

» 9 90 » Kelebek 705 · » 
)) )) 80 )) )) 645 » 
,. )) 70 )) )) 585 )) 

Umumi satış acentası 

RIFKI ERER 
!ultanhamarn, Dlkranyan han No. 1-2. lstanbul 

Öksürükleri k6küadcn 
keser tecrübelidir, Belediye Sular idaresinden : 

İdaremizin İstaıılrnl re Beyoğlu yakaımıda bir sene zaı·fmda aça. 

ilk Bahar mevsimine mahsus yeni gelecek cağı haca Ye tran~eleriıı kaldmmlaı·ıııııı tamiri işi kapalı zarfla müna-

Mallar için yerlere ihtiyacımız olduğundan kasaya koıımu::tur. 

15 S 
J. - Bu i~e l*İt ianziın &dilen ~:ll'tnuııw idaremizin !l!vazmı .-;ervi-

OD kanundan 15 Şubata kadar i!İtHicıı parasız olal'ak alurnbilir. 

Bir ay müddetle Stoklarımızın büyük bir lusmnu her yerdca. 2. - Talipler ş~rtnameyc göre ha.zıl'lıyacoıklan teklif mektup -
müsaid şartlar ve mutedil fiatlarla elden çıkarıyoruz. larım 8 şubat 939 çar':lıı.mba gfüıii -ıaal on he;;e kacl~ır Tahimdeki 

Bütlia Dairelerde me~sim sonu fırsatlarını bu}acak11ıntz. 1 iılııı ·" merkezinde miidiirlUğe , ermelidirler. 

Beyoğlu B A K E R MağaıalarıDda j Titı ı-.antteıı . .;onrn lıi~ hir t klif mektııuu kalıul cclılnıiyecekiir. 
Bir Mevsim sonu fırsatı : lstenell Fiyat için ! ··----- <

484
> 

iiıııı ................ c.n .. m .. ük•e•m .. m•e•l .. ci•n•s•ti•r•.ı•ml'i .. .aıı .......... 
1 -------------' 

İnhisarlar l1. Müdürlüğünden : I• 

......................................... , ................ : 
.:\IikLnrı: Blı'at: 

:300 adet 7.800 .ı\P 1011 X~!1X2.6 
aoo s.n6 Jocıx2sx2.6 

I - Yukarıda el.ı'ad '~ miktarı yazılı ı.:~m'aıı IG.:>:rn metre nı i

kfılıı kere;;tL ac,-ık eksiltme 11'iuliyle :->atın alıwıeaktır. 

il - \1uhanııneıı lıecleli lwher .netl'l' mil:abı :1s.:rn lira ıw~abi.\ 10 
G:Hi.G 1 lira \ ' e llltı\'akkal teminatı n.7;) liradır. 1 

111 - El<:-liltme 28 _ 1 - !l:Hl tarihiııı' rastlınrn cnnınrlcsi girnii ~acıt 

l 1 de lü.bata::\l~ Lcvazmı Ye mül>a)fütl :;ıuh~:-:ıııdeki alını koıni:-yonuıı

da yapılacagmd~ ıı btc ıdilerin yüzde 7.:) ırüvenme para lariyle birlik-
te ı:<lı geçeıı komis.\·nırn gP\nıPleri ililıı oltııııır. ''468" 

·-----------·-·-----.------------

Vapurların Kalkış Gün ve Saatleri ; 
23 lkincikanundan 30 lkincikanuna kadar i 
Kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

d 
• h Sah 12 d~ (Ankara). Perşembe 12 de (Güııey~u), 

Kara enıs attın• . Pazar 16 da (Karadenız), Galata rıhtınıındarı. 
ÇarşanLa 18 de (Antalya), Cumarte.-ıi 1 g de (Ü!

Bartın hattana gen). Sirkeci t'lhiımıııdun 

l:ımit hattana 
P:urnr, Salı \'C Per:;;cınbc 9.30 da (Uğur). 'l'ophanc 
nhtır:rnıtla ıı. 
Heı· gün saat 9 da (Trak) vapurn :-ıi:ıtenıi \ ' aptl!'

Mudanya hattın• iardan biri. l'umurte:-ıi ayrıca 18.30 da ( Manıkaz) . 
Tı•phxnı~ rıhtımından. 

l'azarlesi, Çarşaııba ve Cuma 8.15 de (l\hı·Hkaz). 
Bandırma hattını a.nıca Çar~anba 20 de (Ülgen) Ye CumrırteK[ 20 ele 

( Anütlya l. Tophane nhtımrndun. 
Karabiga hattına Salı ve Cuma U) da (Bursa). Tophane rıhl ımından. 
İmroz hattına Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtıım!h.ı.an. 
Ayvalık hattına Çar~:rnba 15 de (l\lcr in), Cuınarte~i ı;; tc (Daı·-

lın). Sirkci rıhtımın<lan. 
l:zmir sürat hatlıt P; zar 11 de (İzmir). Galata rıhtımmd;,,:ı, 
Mersin hattına Salı 10 ela (F.tl'üsk), Ctım:t 10 ela (S:.ıdık7.aclo). Sir

kct'i ı·ıhtımından. 
r elefonlar: 

:\r <>rkez 
Acenteler 

- Denizbank biıı:ısı 

) füu·a köy köprü ba.~ı 
) ~irkcci Yolcu salonu 

·12497 
42362 
22710 

ODEON 

270271 No.: 

270268 No.: 

270269 No.: 

270270 No.: 

Yeni Çıkan Fevkalade 
Plaklar 

O JJ J.J n X P • l S J L H l~' r f,' 1' l 
H iizza m L'ash ~ Meyledip Ağyarı aldın 
llinlZ faslı -- Her zahmı ciger 

KÜÇÜK MELAHAT 
IIıl'nz ;;arkı - Akl}am erken beklerin\ 

SARI GOL 
ÜRGÜPLO F ADiME VE F ADIK 

Halk şarkısı -- İııt11nbut yolunda 
Halk t;ıarkt,;ı - - Pml'\r senin .sağ yanında 

ÜRGOPLÜ HANİFE 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
4 üncü Kes ide: 11-Şubat-939 dadır. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 

iki adet mükafat vardır .... 
Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyang·onun mes'ud 

bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

• 
.:3ahibi: Ahmet Ce~lcttin SARAÇ O G L U 

Neıriyal müdürü: Macit ÇETlN Baınldığı yer · Matbaai Ebüzziya 


