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lagün saat 14 de açılıyor. Bu Milli 
mleueseaia t6reaiae sayrı değer 
miJterilerini davet eder. 
(Yem Poabne Cadduinde 53 No. da) 

(Huual DaYetiye makamındadır.) 

~::;asmd& 1 Kont Ciano B.erlinde Danzig' de· Alman~ 
;~~;;=; Hitler İtalyan Nazınnı Leh Çarpışmalar~ 
.~~~~ Gelir Gelmez Kabul Etti iki Taraf Arasında 
·~::.:~mı:.~~~:; · Kanlı Hidiseler Oldu 
1ıanııa :::!'"ıa~.::=;~: Alman İtalyan Askeri Paktı Bugün imzalanıyor 
Dılizden hiç kaçmamıştır. 

h~~rl~'in sözleri yeni bir şey 

--·-.. ··-Varıovada Telaı, Berlinde İnfial. 
· · nnıyorlar. Fakat mevcut 
\'aztyeti en sallhi t1i . w 

bir k ye bır agızdan 
Dl . ere. daha tesbit ve hulisa et· 
h ~. cıdden faydalı olacağı §Ü 

esizdir Bugün rtık P-neln:ıiı 
1
' a herkes bey-

e münasebetler sahasında 
:: bi~ mevkide bulunduğumuza 
lir. Barih ve kat't bir fikir edinebi· 

!nlitte~ Başvekili, ittihaz edilen 
milnhasıran ihtiyati 

/(0rnitacılar 
Pefinıle -·-. .. . Yazan ı M. Sıfır 

~, ... __ _ 
• .., ........ ıs lelluini Mak .. 
~ 1 lr-.ıtaa1ar11. IM>iata· 
·~~At.,Alımet 

• • maceralan 

~-ı 

Saz Çaldıklan Ev Sahibinin Taarruzuna 
Uğrayan Çalgıcılardan Biri Yaralandı 

Hatay- riye 

Daaziıia umumi g6rlbıllt6 

Varşova, 21 (A. A.) - Pat ajan- Saat 20 ye doğru naziler Leh gUm 
sı bildiriyor: rUk mUfettiilerinin oturduğu bina-

DUn akşam Dantzig ile §&l'kf nın önünde toplanmışlar ve birkaç 
Prusya arasındaki hudutta ki.in el ate§ ederek binayı istila etmişlet'· 
Kalthoa'da bir Alman - Leh hudut dir. Polonya mUfettiileri mukabele 
hldisesi cereyan etmiştir. Bu nok· etmemişlerdir. Saat 23 te Dantzigli 
tada ateı teati edildikten sonra na· ı bir polis komiseri Polonyalı müfet· 
ziler, Leh gümrük binasını istili ve tişleri binayı tahliye etmeğe davd 

Kat'i Hududu Lord Halif aks Cenev
T es bit Edildi 

Antakya, 21 (A.A.) - Hatayla, reye M. uvasalat Etti 
Suriye arasındaki hudutlan tahdide 
memur komisyon ifini bitirmiş, ---·----
türkçe ve fransızca hazırlanan me- I ·ı • S f T l Mı b 
tinler dün akşam '!ürk ve FranMZ lngı fZ • OVye ~ f!maa arı a. et 
muraılıasıarı tarafından imı.alan- B • &1 • Do G • • mıştır. Albay Hüsnünün başkanlı- lr l•ffflCeye ğrU l'dlyOr 
iındaki heyetimiz bu protokolları 8· 

larak bu sabah Ankara'ya hareket 
etmiştir. Komisyon tarafından tes-. 
bit edilen hudutların tahdit muame
lesi de ikmal edilerek taşlar dikilmif. 
bulunmaktadır. 

Fransız Harlclyı Nazırının MUhlm Nutku 

Lord ( aliFaks 

·•••an+M=· ................. 

H E R SABAH 

Cene~AjA.A.) -Larcl Ha\ 
fdr B. M.i ve ~rindeki 
zevat, bu 8:'bah saat 8 de Cfneyre,_ 

ı.-. Halifaa,ltiç b~evü al· 
mamıştır. Maamafih, daha bugün, 
B. Maiski ile ilk görüşmesini yapa· 
cağı muhakkak telakki olunmakta· 
dır. İngiliz heyeti azaları, İngiliz • 
Sovyet anlaşmasının yakında akdirıi 
mümkün kılacak bir mahiyet arzec· 
miş bulunan dünkü Paris görüşme· 
!erinden memnundur. Maamafih, 
Cenevrede bir prensip anlaşmasına 
varılsa bile, bunun kat'i mahiyet a· 
labilmesi için, çarşamba günü Lon· 
drada İngiliz kabinesi içtimaında 
tasvib edilmesi lazımdır. · 
Fransız Hariciye Na.~ırının nutku 
Arachon, 21 (A.A.) - Muharipler 

(Sonu 3 ilııcU sayfamızda) . ................................... . ~ 

Mesire Yerlerinin Hali 
Bütün bi!' hafta yorulduktan son-ı ğu yüzünden cidden sıkıntı çekmeJr.• 

. ra p;wın istirahatle ve gezmekle ge- tedir. 
çirmiye hak kazanan istanbul halkı Halbuki her hafta tatilini bura
için ııcuz ve sıhhi istirahat yerlm larda geçirmek için akın eden hal. 
maalesef yoktur. Bu güzel bahar kın sayısının elli bini aşı ığı düşü • 
günlerinde pazarlannı açıkt'a ge- nülecek oluna, buralarla ciddi bit 

. k . . k M 'di k'' .. fekilde meşgul olmanın Belediye 
çırme ısuyere ecı ye oyune, i . ltad iz . 
yahut Edirnekapı, Topkapı dışları· kçıııl nleıkl arı e lı~m bırşey clduğu 

o ay a an aşı r 
na giden halk, evveli bir tozla kar· Daha henüz · b 1 

f ...,. Galatuara1 ••1111._ h,11•b 111r aa [Yuuı S illci Sarfacla] 1 

. . yaz aş angıcında i· 
ıılapnakta, ikinci olarak kır gazi- ken meseleyi halledelim. 
nolannm pahalılıtı ve konforsuzlu- A. CEllALEDDIN ~ p .. ,,X_ "1 



Sayfat f', 

Tefrika No 98 Yazan : M. SIFIR 

işlerimiz Doğrusu Çok 
Yolunda Gidiyordu 

Her gece 'E11amları Hintli Nöbetçi
lere Verip Cephaneleri Alıyorduk 

Rıhtımda Feci , 
Bir Kaza 
Oldu 
Bir çocuk vinçten dU

şerek beyni patladı 
Tophanede oturan Jak isminde bir 

çocuk dün feci bir kaza yüzünden 
beyni patlıyarak ağır surette yara· 

lanm~tır. 
17 raslarında olan J ak, dün evden 

çıkarak"' deniz sahilinde bir .müddet 
~·••1 ' ......... _ f b k n111 

gezdikten sonra Ford a rı. ~.sı . 
. Yine nöbetçi ile _seliünlar alınıp 1 - Bunları Yusuf Beyi görmeden Tophane ı'ıhtımındaki vinçlcrı uzen· 

verildikten sonra, ıskeleden ayrıl- ele geçirdim. ne çıkarak oynamıya başlamış, faknt 

r 
Okuyuculanmız 

fillor ki : 
Y apı~ır yapılmaz 

çöken yol! 

'Toprak Mahsul-
leri Ofisi Ha-ı·ran-! 
da Lağvediliyor 
Afyon ~i rruta'1assıs 

bir heye~ tar.ıfın_a ı 
halledilecek 

Ankara'dan alman haberlere gö-ı 
re toprak mahsulleri ofis. önümüz
deki ay içindı:: lfLğYedilecektir. Ofi
sin halihazırda başarmakta olduğu 
buğday işlerı c',kisi gıbi Ziraat Ban
kası tarafından tedvir edilecektir. 

Av.upa siyasefnde 
İnkişaf edecek yeni bir 

mesele 
Avrupa kı 'asındakı siyasi fa::ıliYl 

\'C bunun rdicl'sinde lahassül ede 
cogrı:.fi dC'ğışiklik ve gergin bır ıhti 
laf havası A'rr.anyanın, kendi nok 
tnı n::. armdnn behrmehal intaç e 
di!mesi kanaa:inde bulunduğu bi 
meseleyi hayli unutturmuş.ur. B 
mesele de, harbi umumi nihayetinu 
Versuv sulh muahedesinin, Alın~11 

farı ~üstemlekeden mahrum ede• 
ve kendilerini Afrikadaki ve haya~ı 
diğer noktal"rındaki servet membtı 
lnrınd:n uz klaştıran hükümleridir: 

mış, Çıftchavuzlara doğrulmuştuk. - Nereden ve kimden?. b r ara ayağı kayarak vincin 5 metr~ 
Bu sırada bana doğru Sokulan -~-:=z- - Canım Kara Mehmet. O kad:ır yüksekliğinde olan kısmından rıhtıım ı 
başı Mehmet Ali bey, diğer geceler- ince eleyip sık dokumasana ya. Sn- taşları üzerine düşmüş ve beyni pal
de de aynen böyle çalışacağımızı haflarda bir dükkandan aldım işte. lam1ştır. Bunun üzerine hadise ma-

Yüzlerce temenni ve yüzlerce şi
kayetten sonra, nihayet tamirine 
karar verilen ve sözde tamir edilen 
bir yol, daha bu tamırinin üzerin· 
den on gün ger;mcden kısım kısım 
çökmiyc başı~mış \'e üzerinden ge· 
çilmez bir hale gelmiştir. Bu yol, 
şehrin en işlek yollarından f(vi.ip -
Edirn<'k<ıpı yoludur. Tamiri bi1-

tiktcn sonra, üstünd<.'n birknC' o•o
mobil ve kamvon geçi?r ge<'tnez yer 
yer çcikmiye başhv n bu vol ic. .. n ı 
edilen masraf ve z .. hmetlere yaz.ık 
değil mi? Yeni vaoılan b'r 
yolun on gün sonra cökmesi ne de
mektir? Burası yapılırken, burad;ı 
çalı~anların bac;ında bu i<>e ıı•:n.,. 

ret eden hic bir kimse bulunmuvor 
muvdu Ecaba? Bir<'ok masr-?f \'e 
emeklerle yapıl..n bu ic;, ""' kadar 
da baştan savmıı vao lan bir L~mis! 
Bugün Edirnekanıd n Otakcılara 

doğru kısım kısım çökün h rap ol
mıya başlıyan bu on ı:ıünlük kaldı
nm, yarın sıkı bir y-.._amurdan son-

Afyon miiE;t.ahdller:ıe h~hhazrrdıı. 
mcvcud miinaz:ıalı vaziyet, r.ı~st~h- ı 
sillerin evveke Ticaret vekcl~tmc 

müracaat. etmiş olm:ılan yüzilnden j 
mütehassıs bir heyet tarafından I 
halledilecektir. Eski afyonlann mor
fin derecesine 25 kuruş üzerindeı.ı 

yapılan tr!ldif gayet az olduğu ve te
diye mü:.idctinin de 5 sene gibi uzuıı 
bir zaman zarfında yapıla.cağı mfü;
tahsili fazın miktarda zarara soka
cağından Ticar t vekiıletinin bu işte 
yeni bir hal şekli bulacağı kuvvetle 1 
m•ıhtemeldir. 

Bu müstemlekeleri ellerinde tuta!& 
memlcke,lcrden en mühimmi "uP" 
hesiz kı İngilteredir. Ve bu mesele 
de kat'i sözü soyliyecek yine bıl 
devlettir. Şimdiye kadar ingili-' 
ıne..,'ul adamlarının muhtelif vesile
lerle izh~r ettikleri noktai nazarlnrl 
esas itibarile bu toprakların esi{ 
s::hiplerine indesi tariki olmayıp 
d ..,ha .ziyad iptidai maddeler arıt' 

sında bir yeniden taksim prograrrı 
tesbit'tir. Belki de. hadisatın se,·rl 
dolayısilc biiyük müstemlekeci de'·" 

le.Ier, yani İngiltere ile Fransanıt1 
bu toprakları, h rp sonunda elde e • 
tikleri mustemlekc birliğine ra4 
men, Almar.yay::ı terketmeleri ihÜ 
malini duşünmeıen de varidi hııtıt. 
olabilir. Fakat Paris ile Londra btl 

husus· a biiyük bir endişede bulun 
maku:dırl ... r. Nitekim İngiliz Başvc# 
kili. Avam K~marasında son söyle" 
diğı nut'kunda bu meselenin, dc-r 

vamlı bir sulh tesviyesi konfcrrırı• 

sında yer alacak bir mahiyette ol' 
duğunu tebarüz ettirdikten sonra 
bu vadide, ingiıterenin, ve diğeı 

müs:cmleke devletlerile y:ıpacağf 
konsesyonlar mevcut olduğunu d 

ilave clmişt'ir. Fakat işte burad en 
cJişeler kendisini· göstermcğe başl'.1 

söylemiş ve işe dair birçok tcnbih- _ Para?. halline imdadı sıhhi otomobili yetişe-
ler vermişti. - Para ile değil be yahu. Hayır 1 rek kendisini hastaneye ~l~rmıştır. 

'; Biraz sonra, hareket ettiğimiz J k ·r d , · muktedır bır halde 
yapmak için verdi kitapçı. Adam- ı a ı a eye g~) n . 

noktaya gelmiştik. Kayıktaki cep- cağızla medrese arkadaşlığım var ve hayatı tehhkededır. 
hane sandıklarını orada bekletilen cıa. _ Dikkatsiz şoför bir Kızı ağır su-
çirt beygirli bir arabaya taşıyıp 

yükletmiştik. Kayığı da kumluğa - Korkarım işi antattın Hoca reftl yaraJadJ 
çekmiş ve biraz sonra Yusuf Beyin Bekir. 
köşkünde istirahate çekilmiş, ya- - Hatta çıtlatmadım bile. O ka-
taklara serilmiştik. dar avanak mıyım. Bostancıda ka-

Ertcsi gece, yanımızda ihtiyaten yıkçılık yapbgımdan, Hintli zabit
yüzbafiı Yu'suf Bey .bulunmuş, ii- Ieri sandalımla ~zdirdiğimden bah
çüncü gece de iş üzerimize bırakıl- settim. Birden aklına geldi adamca
mıştı. Gerçi cahillik yüzUnden bazı ğızın. Al ~u on Mushaf ile on en'a
acemilik1cr yapmıştık. Fakat, yeşil mı da neferlerine dağıtıver. Müslü
fenerle meşin mahfazalı en'am, nö- man adamlardır onlar. dedi. Aldım 
betçilere bizim yabancı detil, acemi 1 getirdim, fena mı? Bu da hayırlı 
olduğumuzu anlatmıştı. Beşinci ge-ı bir iş değil mi sanki? .. 
ceden sonra biz nhşmış ve işi azıt- Kayığı biraz zorlukla sürüp de
rnıştık. Bu cephane sandıklarının, 1 nize atmış ve açılmıştık. Çünkü, 
döne dolaşa Suadiye ile Bostancı a- gündüzden biraz şiddetlice esip ak-
·rasında bulunan ve o zaman İstan- şama doğru hafifliyen locTosun ôlü 
; bul Polis Müdürlüğü lkinci şubesin- dalgaları, ne de olsa, hareketimizi 
. de serkomiser olan Palabıyık Zeki müşkülleştiriyordu. Sallana, sarsı-' 

Arnavutköyünde oturmakta olan 
Eftimve isminde bir ktz, dün Arn:.ı
vutkö~ polis merkezi civarmda gez
mekte iken Bebek istikametinden 
sür'atle gelen bir otomobilin şiddetli 
sademcsine maruz kalarak vücudü
nün muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanmıştır. 

Hadiseyi müteakip suclu şoför 
bütün süratile kaçmıştır. Vak·a ma
halline biraz sonra imdadı sıhhi oto
mobili yetişmiş ve yaralıyı Beyoğlu 
hastanesine kaldırm1stır. Eftimiye· 
nin hayatı tehlikededir. Suçlu şoför 
zabıta tarafından aranmaktadır. 

Bir otomoblUn be !lzln 
deposu tutu~tu Beyin bağına götUrüldü&rünü ve o

rada saklanıldığını biz de öğrenmi~- 1 tik artık. 1şe başladığımızın altıncı 
glinü, cephaneleri araba ile taşıyan 
Ahmet Çavuşla bir iyice konuşup 

anla~mış, civarda yeni bir yol ve 
ıhrnç yeri bulup yolu da yarıdan 
fazla kısaltmıştık. Fakat, karar v<? 
teşebbüsiimüzü yüzbaşı Mehmet A
li ve katip Cemal Beylerden sak-

la iskeleye yaklaşmıştık. FakP.t. 
mutadın hilafına iskelenin üzerlnc1e Sarıyer Sular caddesi 18 numara· 

da oturan 31+• sicil numaralı şoför her akşamkinden fazla miktarda 

~ lamıştık. Yedinci geceden itibaren 
; seferi de ikiye çıkarmıştık. Fakat 
! onuncu günU elimize hesapla veri
, len cn'am bitmişti. 
: Yeniden en'am almak üzere Ah-

met çavuşla gittiğimiz evinden yüz
başının lstanbul'da bulunduğu ve 
üç gece de gelmiyeceği cevabını a
lınca şaşalamıştık doğrusu. üç ge
ceyi işsiz. eğlencesiz geçirmenin bi
ze pek güç ve ağır geleceğini de an-

~ lamışbk. Gösterdiği arzu üzerine 
~hemen Hoca Bekiri, bir hoca kıya
!. fetine sokmu~. o gün tatanbula yol
: lamııtık. 
~ Akşam olmuş, gözümüzü Eren
. köyünden bağa gelen yola dikmiş-
tik. Haci beklu gibi bizim Hocayı 
bekliyorduk. Ortalık kararmış, iş 
vakti yaklaşmıştı. Tabii hepimİzj 
de yakıcı bir merak sarmı~tı. Hepi
miz istasyon ile bağ arasındaki yol
lara konmuş, Hoca Bekiri gözlemi
ye koyulmuştuk. Yatsı ezanı oku-

, nurken hepimizin yüreğine bir ümti 
sizlik çökmüştü. Türlü türlü ihti
malleri hatırlıyarak artık Hoca Be
kirin gelmiyeceğine hükmetmiş ve 
mecburen bağa dönmüştük. 

' Bağda kimi görsek beğenirsiniz?. 
i . :ıoca Bekir, bir armut ağacının al
. t:nda oturmu§, yüksekçe bir yere 
:kJyduğı! birçok Mushaflarla en'am
h; rı bizim y~il fenerin ışığı karşı
sı11da tetkike koyulmuş. Karanlık-

' t a bizim geldiğimizi hissedince a

1 
yaı;a fırlamış ve: 

- - Haydi çocuklar, hazırsanız gi
delım işe. 

I:·iyerek onumuze katılmıştı. 
: Hen. yürüyor, hem söylüyordu. 
; - Yusuf Beyin hepinize aellnu 
i var. Hizmetimizden çok memnun. 
~ 1"'alnız yüzbaşı Mehmet Afi Beye 
t haber vermeden gece seferlerini i
~ kiye ç.ıkardığımız için biraz canı aı
} kılır ve söylenir gibi oldu amma, 
· sonradan geçiverdi. 

- Bu Mushafları, en'amları Yu-
' suf Bey mi aldı., • 1 ••• 

~ - O'zUmUnU ye de bağiiiı sorma 
be Kara Mehmet. Bir yerden esti 

· t§te. 

- Yusuf Beyden latedin de alına
dı mı? •• 

Mehmet Ali Ataklı, dün sahib' bu· karaltılar görür gibi olmuş, hemen 
lundutf, 177 sayılı taksi otomobilidümcne basıp başı açmıştım. Açık-
nin benzin deposunda temizlik yalarda biraz dolaşmış ve bir parça 
parken yaktığı mumdan benzin ateş 

daha fazla yaklaşmıştım. Bu sefer almış ve ar ba kısmen yandıkt:ın 
seçebildiğim manzara karL·ısında t ·· d .. -ımu''stu"r _ ' sonra a eş son uru . . 
dogrusu afnllamıqtım. 1ske1enin ü- Tramvaya çarpan kamyon 
zerinde Hintli nöbetçi değil, bir- sır oldu 
kaç düşman Polisi vardı. bulundu
ğumuz yerde dümen kırıp kıvrıla
rak ::;avuşmak üzere iken, çok kaba 
şiveli bir ses türkçe olarak bağır
mıştı: 

- Hey .. kayıkçı, sokul iskeleye!. 
Kaçmayı, yanaşmaktan daha 

tehlibli bulmu§tum o anda. Hem 
kayıkta bizi suçlu gösterecek yeşil 
camlı fenerden başka birşeyimiz de 
yoktu. Hemen feneri denize attım, 
dümeni sola b34tım. 1skeleye var
dım. Bir düşman zabiti ve dört polis 

ile karşılaşmıştık. Tercüman oldu
ğunu anladığımız polisin biri sor
muştu: 

- Kimsiniz siz, ne dolaşıyorsu
nuz burada?. 

Hiç şaşırmamıştım. HOzUnlü bir 
tavırla: 

- Nasıl dolaşmıyalım erendi. 
Yüzlerce lira değerindeki balıR ağ-

larımızı kaçırdık elden. Saatlerden· 
beri arayıp duruyoruz. BUtün sahil
leri dolaşfılc. YoJC işte. 

- Bu iskeleye sokulmanın yasak 
olduğunu bilmiyor musunuz? 

(Oe .. ·amı var) 

Resim Sergisi 
Biga (Hususi)- Çanakkale Hal

kevinde açılan resim sergisinin Bi
ga köşesini teşkil etmek üzere Biga 
orta okul resim öğretmeni Ke\'ser 
Çi.zerin kadın etüdleri ile Dimetoka 
öğretmenlerinden Besim Ozangilin 
karikatürleri gönderilmi§tir. 

Bi r konferans 

Orta okulda yardirektör Sadi Ge· 
lendost tarafından halkın istifade
sine a:raedilen (Zehirli gaz ve korun
ma çareleri} mevzulu bir konferans 
verilmi§tir. · 

Re8im \ e cUkitJ kursu 
Halkevinde üç aydanberi orta o· 

kul resim öğretmeni Kevser Çizer 
ve diklıt öğretmeni Kadriyenin idı· 
relerinde devam eden resim ve dikiş 
kurelannm mUsbet neticelerini gös
terecek olan serginin hazırhklanna 
baoıaıımıotır. 

OZANGiL 

251 sayılı vatmanın idaresinck Fa
tih - Ha.rbiye seferini yapan 79 sa
vılı tram~ay arabası Veznecilerden 
Fatihe gitmekte iken arkadan gelen 
ve numarası anlaşılamıyan bir kam
yonun sadeemsine maruz kalmış ve 
arabanın sol tarafı hasara uğramış· 
hr. Meçhul kamyon aranmaktadır. 

iki aenellk metresini 
vurdu 

Taksimde Çorbacı sokak 41 numa
rada otur~n Hayriyeyi dün sabah ·
ki senedenberi beraber yaşamakta 
oldukları Yıldız geçimsizlik yüzün
den sol bacağı kaba etinden jiletl~ 
yaralamıifhr. Hayriye 7.abıtaya mü
racaat ettiğinden suçlu yakalanmış-
t'ır. 

Pençereden dU~erek 
bacağ• kırlldı 

Beşiktaşta Valideçe mc Asfalt so
kak 10 numarada oturan Ganinin kı
ız iki yaşlarında Gulferi Özuyanık 
dün evin pençeresinde otururken 
çıt'aların kırılması yüzünden 8 met
re irtifadan caddeye dücımüş \•e sağ 
bacağı kalçasından kınlmısıır. Ha. 
dise mahalline imdadı sıhht otomo
bili yefüıerek çocuğu hastaneye kal
dırmıştır. 

EOl•ncenln sonu 
Beyazıt Çatal hanı karşısında 60 

numarada oturan Aydın ile ayni 
handa kundura01 Hüseyin dün gece 
eğlenmek için Sandıkburnu gazino
suna gitmişlerdir. İki ahba,!>lar saat 
21 buçuğa ktdar eğlenerek sohbe~ 
ettikten sonra aralarında bir müna
zaa başlamış ve biraz sonra da biri
birlerine saldırmışlardır. Bunun ü
zerine zabıta her ikisini de yakala
mıştır. 

Yangın ba•lanaıcı 
Beyoğlu Asmalımescit• Yeniçeri a. 

ğası sokak 4 numaradaki Britanv~ 
otelinin 7 numarasında oturan Elize 
Broje ismindeki kadın dün odanın 
pençeresi önünde gaz ocağı ile ispir. 
to yakmakta. iken ocak parlamış ve 
}>f'rdeler tutuşarak etrafı ateş kap
lamı~tır. Fakat etraftan yetişenler 
yangının bilyümes.ine meydan ver
meden söndilrmOşlerdir. 

ra büsbütün ve bastanbaşa çöke
cek demekfir. Halbuki bircok m"s
raf ve emeklerle bu yolun veniden 
!amirine baslanırkrn isi sai!l .. m tu•· 
mak için burava dikkat Edilse ve 
toprak i'esviyesi ivicc vapılsavdı. 
simdi bu hal mevdana eelir mivdi? 
Bakalım şimdi bu k dar masraf ve 
zahmetten sonra. on ı;in icindc cÖ· 

küp ı?edlernez bır h-le J,?€len bu vol 
ne olacak. bundan kim mes'ul tutu
lacaktır? Avni yolun asağı k~s1mla· 
rı ise o civar evlerinin mutfak vt' 

yalak odalarını bile birer toz çölü-
ne döndürmüs ve bütün bu evler. 
fozdan dolayı k-mlarından içeri
ye. girilemez bir hale gelmi .. 1 ir. 

YENi SABAH - O civar oktt
yucularımızm bu dertleri11i aynen 
gazetemize yazarken, yapıldıktan 

ancak on gün sonra çökmiye baş
lıyan ve birçok evlerin yatak oda
lannı bile birer toz deryasına clön
düren bu yol hakkında fazla söy
liyecek hir söz lıula11ııyoruz. Ve be
lediyemizin bu me'' :leye dikkatini 
çekiyoruz. ______ .... ____________ ilmi!' 

mTlSAT tŞLERt : 

Arman ithalat bürosu şa ~afinı 
tir z~afet nrHdi 

Bir mUddettenberi şehrimizde bu
lunmakta olan Alman ithalat büro 
lan müdürü Voke ve maiyetinde bu
lunan dokuz kişiden mürekkep he

yet azaları şerefine §ehrimizdeki ih
racat tacirleri tarafından Perapa
lasta bir ziyafet verilm~tir. Bu zi-

yafette iki memleketi alakadar eden 
ticari muame15t hakkında. görüşme-

ler olmuştur. Voke dün şehirde bi:
gezinti yaparak müzeleri ve camile
ri gezmiştir. 

MAHKEMF.LF..RDE : 

Z l:1tAnın vazif~sine 

mücahale 
Beşiktaş'ta aşçılık yapan Hüse

yin ismind biri dün akEiaın polisin 
zaruri bir kontrolü ı.ırasında Emni-

yet komiserlerinden B. Kiızım'a ser
keşlik etmiş ve polisin davetine ica
bet etmemiş olduğundan zabıtaya 

baka.ret suçile adliyeye sevkedilmiş
tir. Yapılan muhakeme sonunda HU. 

seyinin suçu zabıtaya hakaret mahi. 
yetinde görülmemiş \'e bilahare ken. 

di nzasile karakola gitmiş olduğu 
da nazarı itibare alınarak bcraetine 
kat'Br verilmiştir. 

Parayı a·amayınca maha·ıeyi 
a7ağa kald,rmı~ 

Fatih'in Ahmediye karakolu civa
rında oturan Hamdi isminde birinin 
kardeşi Ahmed diin saı hoş ol ara!; 
gece yaı·ısından sonra para istemek 

için karde.~inin oturduğu evin önüne 
gelerek kJtpıyı tekmelemeğc ve ulu
orta kiifür etmeğe başlamıştır. Gü
rültü ü:1.erine pencereyi a~an ev sa-ı 
hibi kendisine ne istediğini !'lorunca 
Ahmed kızarak: 

- Vay dalkavukçu herif vay. Sen. 
de mi uyandın? demiş ve ona da ağ
zına geleni söylemeğe başlamıştır. 

Bunun üzerine civarda bulunan ev
lerdeki halk uyanmış ve hadise ma
halline zabıta yetişmiştir. 

Dün adliyede yapılan duruşmad:ı 
Hamdi kardeşinin suçunu affede
rek davasından feragat etmiş, ev Sa
hibi de ayni ııekildc hareket etmiş- 1 
tiı'. Mahkeme Ahmed'i lazhl !'larhoş 
olarak sarkıntılık ettiğinden iki 
gün hapsine karar vermiştir. 

81 rhoş kuyuya dUc.tu Adapaz<lrı Sapanc '\ te-
r s a T ··hı . "b t 
Fenerde Camcıçeşrne yokuşu 35 neızu erıne rag e 

sayıda oturan Ahmet dün tatil gü- Devlet Demiryollan tarafından 
nünden istifade ederek fazla miktar- bu sene yeniden yapılmasına karar 
da sarhoş olmuş ve düşe kalka evin verilen Adapazarı • Sapanca tenez-

yolunu bulmuştur. Fakat eve girin- zUh 8eferleri halk tarafından büyük 1 
ce helaya gitmek istemiş ve her na. bir rağbete mazhar olmuştur. Dün 1 
sılsa helanın yolunu bir türlü bu- sabah Haydarpaşa'dan kalkan iki 
lamıyarak bahçedeki ağzı açık ku- posta da tamamen dolmuş ve Dev
yuya düşmüşt\ir. Bunun üzerine a. ! let Demiryollannın aldığı mevki usul 
yılan Ahmet, bağırmıya başlamış j tedbirleri sayesinde hiçbir izdihama. 
ve etraftan yetişenler tarafından mahal verilmemiştir. 
kurtarılarak tedavi allına alınmış- İstanbul halkının bu teneuüh? 

mışhr. Zira İngiliz Başvekili b' 
konscsvonla elde edilecek toorak ,. 
imtiyazların baskaları al~yhind 
sevkulceyşi bir şekilde kullanılrn<'· 

ve tecavüze 51ct edilmek üzere kul 
lanılmıyacağmdan da emin oırna 

istemektedir. Bilhassa İngiliz Başvd 
kilinin Münih nnlaşmasındanbe 

karşısında bulunduğu siyasi hadisat, 
böyle bir emniyet unsurunun me" 
cut olm~dığını göstermektedir. 

Filhakika, Almanların herhang 
bir sekilde kendilerine iade edi1C11 

müsiemlekelerile iktifa etmiyecek" 

leri ve bu mevkilerden ve bun latıll
sevkukeyşi noktalarından teveSS!'\ 

imkanlarını arıyacakları, İngiliılC 

ve Fransızları kuşkulandırmaktadıt'• 

Almanlar bu tevessü imkanlarını i1' 
tarafla bulabilirler, ve bu sureH 

bir taraffan, A vdupadaki mevkileri 
itibarile küçük ve nüfusları az blJ• 

lun:ın bazı de,·lellerin, mesela pot• 
tekiz, Belçika ve IIolandanın ve ha~ 
la İspanyanın toprakları cihetindl 

bir yayılma, ve cfiğcr taraftan ''' 
daha uzak bir ih~imal dahilinde ''' 
yine Avrupa ve Afrikaya sirayet' C" 

decek umumi bir ihtilatı göze ala' 

rak, İngilız ve Fransızların me,•cıt 
müstemleke niz:ımına tecavüz ma• 

kamında hareket ihtimalleri rne"" 
cut olabilir. 

İşte bunun içindir ki, ingiltcra 
ve arkasından da Fransa bazı ko11" 
sesyonlarcla bulunmıya karar ver"' 

dikleri halde bu işe henüz yanaşıt1a~ 
isttmemekte, ve daha müsait bir ze' 

min buldukları takdirde hareket• 
geçmeyi daha miinasip görmekte"' 
dirler. 

Dr. R etad SAGA Y 
tır. fevkalade rağbet etmesi önünde 

Yumurcaklan n marifeti Devlet Demiryollarının posta aded. ~----------.. 
Yedikulede oturan 12 yaşlarında !erini arttırmak mecburiyetinde ka- ~ ... ~ .. !Ç ... Y -~ .. ~ 

Demir, ayni semt'tıe jkamet eden lacağı anla.fılmaktadır. önümüzdeki 

Abbasın oğlu Şüayb ile Turan is- hafta tehacüm eyni ·~kilde devam 
minde bir çocuğu civardaki bosta- ettiği takdirde idare illve olarak ta
nın havuzuna iterek düşürmüşler, rife harici bir sefer daha yapacalr-

1 ki 
tır. 

çocuk kurtarılmış ve suç u çocu ar 
zabıta tarafından yakalanmı~tır. Beyazıt H•lk Partisinin 

Oç kiti birden dövmUfler tahezzUhU 
Üsküdarda Gülfem Hatun mahal- Beyazıt Halk Partisi ~rtip ettiği 

22 Mayu 1939 Pazartesi 

Hlcrh 2 Reblllahır tlSI 
1t .. 1: 9 M A Y 1 S 13'5 

Ruu bııır: 17 

Ülker fırtınası 

Det• ... t i· ... 3, o,.. 1 12,10 - fklatlf ı 
Ak .. • • 19,25 - Yab• : 

lesi Telçıkmazı 5 nu.marada oturan büyUk tenezzüh dün çok eğlenceli bir 

Hüsrıüyü ayni semtte· oturan Neca- surette geçmiştir. Dave:tlileri hamil 
ti, Celal, Veysel ismindeki üç kişi bulunan vapur sabah saat 8 de Köp

dövdüklerinden Hüsnünün müra- rilden hareket ederek Çma.rcığa git
caati üzerillQ 7..ııhıta suçluları yaka- mi3 ve akşam saat 22 de Köprüye 

lamıştır. gelerek davetlileri çıkarmıştır. '-•••••••••••-
'··•k 12,21 



-- YENISA8AH -------- - -- -

~ ... ~ : 'i Avam Zamana Göre: 

Ce~kvrefde Afyon isti- K~!~!~!~~ .. ~~m,.d•l 
şarı on eransıtoplandı :ı:~:~::.~i~~~~~k=~~~ 
Bizim J D h. ve dürüst siyasetimize borçlu oldu-

,eslin Güzelleşfirilmesı 
BaŞ tuvaleti yapan asri _berberi: j 

rin boya, oksijen, briyantın, ondu· 
lasyon ameliyeleri kadın başına ba-1 
zan bir güzellik tacı yerleştirebilir. 

nin muvafakatile, yani gönül rızasi· 
le yapılıyordu. 

Halbuki Almanya'da bir kanun 
şeklinde meriyete giren bu kısırl:ış· 
1.ırma ameliyesi mucip esbab layi· 
hasında adliyecilerin de imzasını 
taşıyarak intişar etti. Ve cebri ol:ı.
rak di{,ıer kanunlar gibi sistematik 
bir tarzda tatbik edilmiyc başlandı. 
Buradaki düşünce kat'i ve ilmi bir 
neticeye bağlıdır. Diyorlar ki: Mo
dern ccmivet insan ırkını ıslah et
melidir. B~nun ıçin her çareye baş 
vurulacsktır. Bilhassa sıhhatte ol
mı) .tnların kendileri gibi malul ç0-
cuk j apmamaları için tenasüli kabi
ljyetlcrini, cima kudrcllerini sön
diirmek lazımdır ve bunu şahsın 
kcnd:si deri!. k nun ve ilim adam· 
ları takdir ve tesbit ile tatbik eder. 

. ae a ıl Olduğumuz Kon- ğumuz için rejimin memlekete te-'4 M min ettiği hizmet namına iftihar 

~rans illetler Cemiyetinin edebiliriz. 

Ruj, man:ısız iki dudcık çizgisini 
ateşin bir karanfil kadar cazip ya
par, manıkür uzun beyaz parmak_l~
ra parlak ve işlenmiş tırnaklar ıla 
ve eder. 

fl~ l Türk • İngiliz :ı.nlaşmasınm kat'i 
azır adığı Raporu Tetkik Edivor ve son şeklinin cihan sulhüne ifa 

J edeceği hizmetin büyüklüğü, Bal· Diş tabibi ağzın içinde sanatinin 
m&hareti nisbetinde d~leri bi rse
def parlakhğı ile tebessümün şiiri 
haline koyar. Rimel kirpikleri kıv
rımlı karanlık gölgeler altında es-

Cenevre 21 (A A ) _ kanların emniyetinin de bu sayede 
.on ' · · - 24 uııcu" af. ıı · " 1 a\•ya L<Jtirnk etmektedir. elde edilmesi mülahazasından ileri 

J • ve muzır maddeler ticareti isti-
Şar1 konferansı bugün mü k 

1 
Bu konferan::>ta heyeti murahba- geliyor. Çünkü Türkiye ile 1ngilte· 

rine b 1 za ere e · samızı, daimi delegemiz B. Necmet- re, Chamberlan'in üadesinden de aş amıştır. Riyaset" tn T 
murahhası Mr. Wh. Coles -ve ik~ı 1: tin Sadık'uı riyasetinde Afyon say- anlaşıldığı üzere, Balkanlarda em-
reisliğe de Uruguay murahhası ~~ı la\·ı B. Hamza Er·kan, İktisat Veka- niyeti idame ve muhafazayı da ta
de Castro intih:ıp edilmiştir. · leti te.~kilallandırma şubesi müdürü :ıhhüt eylemişlerdir. Türk Cümhu-

rarla doldurur. 
İpek çoraplar içinde bir kadın b~

cağı en nazik bir cildin tanım~.d~~ı 
güzelliği kazanabilir. Fakat butun 
bunlar bir neslin güzelleşmesi de
mek değildir. 

Konferans, müstahsil müstehlı"k Servet Berk'in \'C toprak mahsulleri 1 riyetinin Balkanlı müttefiklerine 
olmak .. ' bu sayede temin edebilmiş olduğu 

. uzere Belçika, lnaiJtere Bul- ofisinden B. Sclman'dan mürekkep-
garıstan ç· 0 

• istikrar ve sükun, Balkanlı dostla-
n· ' ın, Mısır, Fransa, Yuna· tir. rınuzla zaten samimi ve sağlam o- Medeni bir ırkın güzelleştirilme

si bugün clrk hıfzıssıhhash yani iyi 
çocuk yetiştirme ile ve yetişenlerin 
sıhhatte olan unsurlarını çoğaltmı
ya çalışmakla temin edilebilir. 

Avni z<ımanda ahl:lk suçile mah
kı'.'ın; olmus adamlara bu husustaki 
kanunun \•crdığı salahiyete göre de 
bir ceza ,ılarak yapılm ktadır. 

l ıstan, Macaristan, Hindistan Rol- Konferans, Milletler Cemiyetinin lan münasebetlerimizi bütün bütün 
~nda, Polonya, Siyam, lspany' a ts-
vıçre T·· k ' • hazırladığı raporu müzakeıeye baş- takviye edeceği şüphesizdir. Türki-

• ur ıyc, Amerika ve Yugoı:;- lanııştır. 1 ye dostlarına yük teşkil eden bir 

. --
Ingiliz - Sovy et Temasları Müsbet 

Bir Neticeye Doğru Gidiyor 
(Ba,tarafı 1 ind ~"vf..n ... ~,., 

B.~rlıği Kongresinde B. Bonnet bu
C~n büyük bir siy.ısi nutuk sÔyle
lnıştir. 

B. Bonnet, evvela B. Daladier'nin 
b~yük meziyetlerini tcbarüı ettir
Jnış ve demiştir ki: 

- B. Daladier, on üç aydanbcri, 
hassaten güç şerait içinde \•atanın 
mukadderatını idare etmekted r. 
F:ra.nsız va lanı, B. Daladicr'nin sa
ycsınde, bugün bütün dünyavı hav. 
r et içinde bıraktıran bir kaİkm~n 
yapmış bulunmaktadır 

B . 
· ~onnet, bundan sonra sözünü 

u~umı sulh siyasetine in~ikal ettir
nuş ve şöyle demistir: 

' - Fransa, bugün, harbe karşı, 
1914 senesindekinden daha az nei
reue mütehassis değildir. Fakat, 
Fransa, bugün de, lüzumu takdirin
de, 1914 dekinden daha cesarP.t ve 

~zirn sarfcdecek ve oğullarından da-
a az. fedakfırllk bulacak değildir. 

1~14 te olduğu gibi, bugün istedig· i
nı.,. ill" .., rn ı şeref dahilinde sulhtur. 1 

B. Bonnet, bundan sonra kollektif 
:tl'lniyct bahsinde ümit1e~n nasıl 
ırılnıış olduğunu anla~mış ve Fran

sanın bunun üzerine başka türlü 
Yar.dırn ve işbirliği tecrübelerine ko- t 
Yu~du~nu hatırlatmış!1r. 
, aktıle, demiştir, ı\vrunadaki ha • 
.:r'at . • ı tehdıt eden tehlikeleri sarih 
surette .. . 
rıec:t goremıyen milletler, bir ı;e. 

. kuı:n~e:i, yavaş ya,·aş, Fransız l Ü· 

· tıok~~ının daima müdafaa ettiği 
'in ~ nazarlara yaklaşmıştır. 

ler, ~ilt~~ni_n alınış olduğu tedbir
sas akün hır Avrupa siyasetinin e-
B~nsurlarını teşkil etmektedir. 

l'atd rıdan bir sene evvel vadettiği 
~rnların yükünü yalnız başına 
~ Ye mahkiım bir halde bulunan 
bit;a. ~u suretle, bugün, büyük 
Ven b1?01Yetle yeni yardımlara gü-re ılecektir. 

ransanın k d' . 'b· f en.n· • en ısı gı ı şcre ve .• , ıyer h' ı 
ları A ıs erine bağlı dostları o-
gİt lik \rtı.ıpa ınilletleri ile rabıtaları, 
bir h Çe daha sıkı ve daha kuvvetli 
SUlh ale ~eltniştir. Fransanın. daimt 
hi,.. b~ıtnı sarsılmış değildir. Fransa 

ı: ır ·11 • isteın· ını eli çember altına almak 1 
düş .... •Yor. Fransa, hiç bir millete 

·•tan de"'ld' h" .. gı ır. Fransa herkesle 
"r tur]" . . . ' ' 

liği a. u gızU nıyetlerden ari iş bir-
li' rzusundadır. 

tansa b-t~ 
nin Sulh'. ~ un Avrup:ı meseleleri-
ko.n1·d. ıçınde halledilebileceğine 

ır. F k 
arzu a at Fransanın kat'iv'-•en 

~hn d" · · • J biitün nı·e ığı bırşcv varsa, o da, 
la ola kılletıerde gittikçe daha faz-

rn Yan · · ran ~ . n ıçın endişeler doğu-

yen değişmez mahiyet ini bir kere 
daha tebarüz ettirerek sözlerine ni
haye: \'ermişlir. 

SoınJetlerle tema~lar 

Paris, 21 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 

Diplomatik mahfillerdeki ketumi
yete rağmen, dün gece toplanan u
mumi intiba, Mosko\·a ile yapılmak-

ta olan görüşmeler neticesi hakkın
da oldukça nikbindir. Bu görüşme-
lere Cenevrede devam edilecclt ve 

Cenevrede bu görüşmeler kat"i de· 
ğilse bile ~ok faal bir safhaya gire
cektir. 

Lord HaJifax, Londraya döndiiğü 
zaman bu görlişmeler hakkında, 

çarşamba günü yapılacak toplantıda 
kabineye izahat verecek, kabinede 

pek muhtemel olarak kal'i vaziyeti-
ni alacaktır. · 

Dün öğleden sonra y:ıpılan görüş
meler hakkında iyi haber alan mah
fillerpe söylendiğine göre, iki mem-

leket mümessilleri, bilhossa, Cenev
rede pazartesi ve salı günü yapıla
cak müzakereJerde bir esas aramak
la uğraşmışlardır. 

Kuvvetle tahmin edildiğine göre, 
Fransızlar, yaroım bahsında karşı
lıkJı meselesi üzerinde. B. Dala
diernin Mebusan Meclisindeki son 

beyanatı ruhuna uygun olarak, İn
giliz \'e Sovyet noklai nazarlarını u
yuşturmak için tekliflerde bulwı

muşlardır. Maamafih, bu tekliflerin 
mevadı bildirilmemiştir. 

Dün akşamki görüşmeler haricin
de, bazı mahfillerde, İngiltere, Fran-

sa ve Sovyetler Birliği arasında bir 
karşılıklı yardım formülü ileri sü
rülmektedlı-. Bu fikre göre bu üç 

memJekeften biri, Almanyanın şar
kında hemhudut devletlerden birine 
karşı \•ukua gelecek bir tecavüz 
takdirinde yardıma koşmak mecbu
riyetinde kalırsa diğer ikisi de yar
dıma gelecektir. 

Prağda Bomba 
İle Suikast 
Prağ 21 (A.A.) - Dün şehrin 

merkezinde eskiden ~Iason locasının 
merkezi olan ve şimdi Yahudiler ta
rafından işgal edilen bir binanın 

önünde bir kestane fişeği patlamış
tır. İnfilak neticesinde kimseye bir 
şey olmamış. yalnız bina hasara uğ
ramıştır. Mütecasirler ele· geçirile
memiştir. 

-+-
durrn:~ır ve. kuvvet darbelerinin 
~nbuı an ~irıbirini takip et'mesidir. 

• etmıy· ... . b" O da t cCegımız ır ~ey varsa, DUnya poat• k onferans 
daıN CCD.V\iz ve cebir ve şiddetin a
: n :e aklıselim üzerine zaferidir. 

t . oonn t 
rarısı . e nihayet Fransanın ve 
ndan z bırnparatorlağunun hudutla

ahsederek, lıunların katliy-

Bueııos-Aire5 21 (A.A.) - Dünya 
posta kongresi, kongrenin hususi 

içtimaının 1942 senesinde beynel
milel sergi mUnasebetile Roma'da 
toplaıı~ına kar-.ır verm!§tir. 

-nüttefik değil. tedbirli ve basiretli 
siyaseti ile onlara fayda temin e
den, sadakati ve fedakirhğı ile her 
zaman kendisme lüzum hissettiren 
bir dost olarak temeyyüz ediyor. 

Türkiyenin İngiltere ile anlaş

ması Balkan misakma muhalif ol
duğuna dair fözuli surette yapılan 
bazı avukatlıldarm ne kadar yersiz 
\'e lüzumsuz olduğu bu son izahat. 

ile bütün bütün göze çarpmışbr. 
Türk - lngıliz dostluğu Balkan mi
sakının temelini daha sağlam hale 

sokacak, belki de bu misakı tabii ve 
mantıki neticesine doğru yürüt

mek için bir müşevvik hizmetini 
görecektir. Balkanlar, mihver de\'· 
leUeriniıı kendiJeri için teşkil ettik· 
leri tehlikeyi pel: yakından gördü-
ler, hissettiler. Tehlike karşısında 
uf ak bir abiilıimel bile göstereme
yen ve hücuma ilk adımda maruz 
bulunan Balkan de·deUeri için Tür
kiyen.is müaheftti. faaliyeti rahat 
bir nefes ~ kendilerini topla4 

mak esaslarını )'iikseltebilmek im
kinıııı temin et.iştir. Bundan dola
yı, bugün Balkan ittifakını her za-
mankinden kuvvetli, her zamankin
den faydalı ve lüzumlu görürüz. Mi

sak ilk zor imtihanı muvaffakıyetle 
geçirmiştir. 

._,.. o.hMI YALÇIN 

Belli başlı bir ilim şubesi olan Eu
genisme ile uğraşan iılimlerin iddia-
ları ve şikayetleri şunlardır. ı 

Medeni milletlerde doğum azalı· 
yor. Kadınlar isteye isteye tütün ve 

alkol iptilasına uğruyor. Fazla yağ
larını eritmek, vücut çizgilerini in-

1 
celtip uzatmak için tehlikeli bir re
jim yapıyor. 

Bu (Ka&ırlaşlımıa ve idiş ynpma) 
amelıyele:ıinin ınuhtelıf memleke~

lerdcki tatbikatı ne şekilde olurs:ı 
olsun bizi alnkad:ır etmez. Bizim ·. 
çin mühim ve hayati olan mesele: 
I~endi neslimizin ecd dımız gibi 
kuvvetli ve güz.el olm:ısıdır. 

Bir (Türk gibı km·,·etli) şöhretini 
bu nsırda ddhi muhafaza etmek ve 
vine bir Türk runu gibi asil. mert. 
~csaretli b r 11csil ~·etiştirmek \'azi
fesi bi7.im irin her kanundan daha 
üstün milli ve vatani bir düşünce
dir. 
Havası, suyu, taşı. toprağile dün· 

Avni zamanda monden hayatın 
bütUn etiketİerine tabi yüksek sos
yete kadınları çocuk yapmaktan 
korkuyor. Bunun birçok sebepleri 

Ya üstünde c~f bulunmaz bir cennet var. 
·İktisadi, içtimai, görenek, genç olan bu aziz üfkede dünyanın en gü

kalmak, evde fazla meşgul olına-11 zcl ırkı, en k.ıvvetli ve sıhhatli in-

k . · 'b' Bu sebeplerle san nümuneslni yetiştirmek kabil-ma , vesaıre gı ı... ~ hh h .. t.. ı 
iyi cinsten çocuk yetiştirebilmiye dir. ~Irk hıfzıssı ası~ u un .. ma • 
muktedir eski ailelerin bugünkü ka-1 zemini bu feyyaz tnbıatın comert 
dınları hemen hemen akimdir. Evli- ağuşundan bol bol alyor. Genç 
lik hayatındaki istikrarsızlık da do- I nesli yurdun denizleı·inde, yeşil te
ğumu azaltıyor. Bundan başka ce- 1 pelerinde tabiatla b~ba?8: blrakarak 
mivet iC'indeki verem, frengi, içki, izdihamın, kala.balıgın ıçınde yaşat
mÜptela°larının. sar'alı, budala, mu- mamalyız. Edebiyatımızı, sıhhi Ö· 

vazenesiz kimselerin evlenmesinden ğütlerimizi tabiatın geniş ve sıhhat 
hasıl olan çocukların ırkı bozmakta fışkıran ağuşunu göstererek inşad 
olduğu görülüyor. ve irad edelim. 

Bu :suretle tehdit altında ohın me- Dünyanın en cazip ve en mutP.· 
deni milletlerin bu ırk bozukluğunu dil iklimi, yine bu medeni &
önlemek için müracaat ellikleri ça-1 lemin ızt.Laplı medeniyetinden 
reler tatbik .sahasına geçmiştir. bambaşka lıuzur ve sükiın içinde 

Amerika Bide~ik hükumetleri, bir Türk medeniyetini kurmak bi
bundan yirmi beş yıl evvel yukarı· zim için mümkündür. F..debiyatımı
da saydığımı?. illetlere müptela <>- ı zın bu gayeye doğru seferber edil
lanları, yani iyi \'e sıhhatte e\•lat mesi. içtimai sıbhatimi7.in bu yük· E•Jirne 'Meb 'usu yeliştirmiye muktedir oıamıyacak- sek mefkure uğrunda organize c-
ıarı küçük bir ameliyatla kısırlaştır- dilmeı:;i biıt üstün bir kavim, üstiin 

Şeref Aykut rnıya başladılar. Bunu müteakip Da- bir sıhhat sahibi etmiye kafidir. 
nimarka ve İsviçre de bu i5e giri~:i. Yeni neslin tabiat gibi verimli, fey-

Defned.Jd • En son Almanya hepsinden daha yaz denizlerimiz gibi engin, keder-
i 1 ı ce,.ri olarak kendi ırkını i~e yara- ·siz, hayat yolunda her zaman mu-

Edirne, 21 (A.A.) - Edirne me- maz tıdamların yükünden kurtar- vaffak olması her şeyden evvel btı 
busu Şeref Aykutun cenazesi bu- mak yolunu buldu. toprağın bitmez, tilkenmcz güzel-
gün merasimle kaldırılmıştır. Amerika ile Danimarka ve İsviç- liklerirıe ftşık yaşamasına bağlıdır. 

T"1 d b rc>de ·vapılan kısırlnstırms amelıyesi Bu sevgiyi ruhunda taşımasını oren e aşta General Kazım J ..,. 

D. k sıhhi durumu bozuk- olan şahsın bilen vUcut dünyann en sıhhatli tri , baş müşavir, vali, kumandan, 
başkasına zarar vermemesini temin ~·ücudüdiir . belediye re.is vekili, Edirne mebus- • -ı 
is-indi \'C daima şahsın veya velisi- Dr. FA&t Kemal Hekimog o 

ları olduğu halde halk, mektepliler, .. m 2&iL 

polis ve asker hazır bulunmuş ve K•ı• D .., R y ı 
cenaze Ayşekadın mevkiinden alı- ) JStC ag j umen ugos a V 
narak Eski camide namazı kılındık· Alayına Sancak ı, Hariciye Nazırları 
tan sonra Kiyik mezarlığında hs-

zıtlanmış olan makberesine tevcli Verildi Buluşuyor 
olunmuştur. 

Tören esnasında söz alan General 

Kazım Dirik, kısa bir nutukla mer

humun hizmet ve meziyetlerinden 
bahsetmiş ve sözlerini Türk mille:i 
sağ olsun diyerek bitirmiştir. 

General Kazım DirÜcten sonra 

söz alan Muallim İhsan da bütün 

hayatı müddetince tükenmez bir 1 

heyecan ve imanla memlekete hiz

met eden büyük ölünün hatıralarını 
gençlik namına saygı ile anmıştır. 

Kont Ciano 
Berlinde 

(Battarafı l inci aayfamızda) 
lanmış harp tehlikelerine karşı bir 

barikad olan Roma. • ~rlin mihve-

Kilis, 21 (A.A.) -- Orgeneral İz· 
zettin Çalışlar 14 üncü dağ alayına 
sancak vermek üzere Kilise gelmi~ 
\•e kaymakam, muhtelif teşekiüller 

müesseselerilc on binlerce haik ta
rafından coşkun tezahüratla karşı· 

lanmıştır. İzzettin Çalışlar saat 17 

de bilumum memurin ,.e mektepli
ler ve halkın huzurile yapılan rne-

rasimde kahraman alayımız& mille· 
tin en kıymetli armağanı olan yüce 
ve şerefli sancağı dağ alayına \•er-

miştir. Bu güzel hadise Kilisin sene

lerdenberi görmediği bir bsyram 
gilnü yaşnmasına vesıle olmuştur. 

Sayın orgeneralimiz bu akşam be-
1 

Jediye tarafın&dn halkevi salonund:ı 
şereflerine verilen elli kişilik ziya
fette bulunmuşlardır. -·- .. rinin son cıvatasını yerleştirecek • ltalyan Nazırlar Mecllal 

tir. toplanıyor 
Berliner Boersen Zeitung, demok- Roma 21 (A.A.) - Nazırlar mec-

ra.sileri İtalyan Alman zırhına hü - • Jisi, harici vaziyeti tedkik etmek 

cum etmek istiyen artlara benbeti • üzere 31 mayısda Mussolini'in riya-1 
yor. &eti altında toplanacaktır. 1 

BU kreş, 21 ( A. A.) - Rador ajan. 
sı bildiriyor: 

B. Gafenco dUn akşam Turnuseve. 
rine hareket etmiştir. B. Gafenco, 
burada, Yugoslavya Hariciye Nazırı 
B. Markovic:; ile görilşecektir. B. 
Markoviç, Uuna yolu ile Belgraddan 
Turnuseverin'e gelmektedir. lki ha
riciye nazırının bu görüşmeleri, dos
tanehaberlcşme mahiyetini haiz bu
lunacaktır. 

Pren Pol'Un hltabeal 
Belgrad, 21 (A.A.) - Belgrad 

Si\rDİlonunun kura efradı, Naip 
Prens Pol, Harbiye ve Bahriye Na-
zırı General Nediç, Belgrad Mevki 
kumandanı General Kosiç ve birçok 
yüks~k rütbeli zabitler huzurunda 
dün yemin etmişlerdir. 

Bu münasebetle Naip Prens Pol, 
bir nutuk söyliyerek ezcümle de
miştir ki: 

- Askerler, krnla ve memlekete 
sadakat yemini etmekle bu andan i· 
tibaren zaferdc>n başk;ı bir3cy tanı
mamış olan bır ordunu11 b:ıhlt ef-
radı s>-· ... ~irdiııiz. - , 

-- ~., s 

' Parti Kurultayında 
Neler Görüşülecek· 

Ankara, 21 - Parti büyük kurul· 
tayı 29 Mayıs pazartesi günü Meclis 
binasında toplanacaktır. Kunıltav 

iç.in lazımgelen hazırlıklar ikmal e· 
dilmiş ve ruzname de hazırlanmı:ı
tır. Kurultaya, parti programınd<. 
yapılacak değişiklikler hakklnda 
proje verilecektir. Programda yalJı· 
lacak değişiklikler bugüne kadar ta
hakkuk ettirilmiş olan esasların bi
rer prensip halinde programda mu
hafazası henüz tahakkuk etmemi4 
esasların aynen ipkası suretinde \. 
zah edilmektedir. 

Nizamnamedeki tadilat ise C. H. 
P. merkez ve vilayetler teşkilatın
da esaslı bir taha\•viilü derpiş eden 
bir teklüin mahiyetini haiz buiun · 
maktadır. Bundan başka bugüne 
kadcı r parti reis vekilliği ile Bnşve
killik tek bir şahıs uhdesinde buiun
rnakta idi. Partinin, hükiimet üze· 
rindeki murakabesini daha ıyi bi~ 
surette temin maksadile parti rc:s 
,·ekilinin ayn bir şahıs üzeıine ve
rilerek ve bu şahsın da millet ve.Kı.ı 
olarak hlbineye alınması etrafındı. 
bit cereyan vardır. 

Vilayetlerde de parti reisliği Vn
Jilerin uhdesinden alınarak münte· 
hap reisler tarafından idare edilme
si düşünülmektedir. 

............ .............................. 

Danzigde Alman
Leh Çarpışmaları 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
etmiş, aksi takdirde mes'uliyet ka
bul etmiyeceğini söylemiştir. 

Polonyalı müfettişler o zaman 
Simonsdorf'a hareket etmişler \'e 

halk hücim ederek gümrük binaısnı 
tahrip etmiştiı·. 

Dantzigdeki Leh komiseri l\larian 
Şodaki, vak'a mahalline muavini 
Pcrkovski ile iki memur göndermiş· 
tir. Ayan Meclisi bunlara bir polis 

memuru terfik etmek istemi§tir. Ko-
• miser muavini ile iki memur oto -

mobille Kalthoaya geldikleri zaman 
beş kişi 8Qföre taarruz etmiştir. Şo
för, kendini müdafaa etmek mec
buriyetinde kalmıştır. Memurlar, 
mütecavizlerden birini öldiinnü§ler
dir. 

Polonya radyolarının neşriyatı 
Bertin, 21 (A. A.) - D. N. B. 

Danzigden bildiriyor: 
PolonyaWar Dant:zig arazisin\ie 

bazı mıntakalarında Po1onyah ur
surların tehlikede bulunduğu hak· 
kında radyo ile haberler neşretmC'k· 
tedir. 

Dantzig polisi, bütün Dantzig 1ra

zlsinde tam bir sükunun hüküm 
sürmekte olduğunu biJdinnektcdir. 

1...ehlerin iddialan 
Varşova' 21 (A. A.) - Pat .~ r-ın· 

sının neşrettiği bir tebliğde n:vf>nı· 
le şöyle deniliyor: 

Polonya makamlannın yaptı1'1arı 

tahkikat Kallbof tecavüz hadisesi
nin tahrikçi mahiyeti üzerinde hiq 
bir şiiplıe bırakmamaktadır. Bilhas-

sa §urası şayanı kayıttır ki Polon· 
yalı umumi komiserin otomobiJina 

hücum edenler, hadise mahalline, 
doğrudan doğruya Rayh araz:isi da
hilinde kair. Pariemburg me\•kiin
den gelmişlerdir. 

Berlin, 21 (A. A.) - D. N. B. a· 
jansının Dantzigden alank bu ak· 
şam nearettiği bir telgrafa. göre, 
Kaıtlıof hadisesi, Werder • Grosse-s 
mıntakasında şiddetli infial uyan· 
dırml§tır. Ha.Ik, birçok mahallerde, 

ezcümle Pielko'da birçok tezahürler 
tertip etmiştir. 

.. -·-Mıaır lngllter enln FlllaHn 
alyaaeUne muhallf 

Kahire, 21 (A.A.) - Haber alın· 
dığına göre Mısır hükumeti Londr.a
ya İngilterenin Filistin hakkında 
takip ettiği siyaset karşısında Suudi 
Arabistan ile Irak ve Mısırın ittihaz 
ettikleri hattı hareketi bildiren bir 
nota göndermişt'ir. 

Filistin meselesinin halli için Lon
dra Konferansı ile Kahire müzake
relerine iştirak etmiş olan bu üç 
devlet İngiltere tarafından takip e
dilen siyasetin Arapların emellerini 

tahakkuk ettirmediği kanaatinde 
bulunmaktadır. Binaemıleyh Arap 

devletleri Filist'in Araplarını İngi
liz projesini kabule davet etmekt~ıı 
!ctinab edeceklerdir, 

... 
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Bir Istanbul Polis; ~ 

Cümhuriyct - Bolivya mihvere 
Ul'ihak etmiyor. 

ÇiÇEKLI ROB~A~. 
·· · Müdürünün Hatıratı! 
- & - YAZ AN: Emekli TUmbay H•lll A~urojjlu 

_4.lemdar Gazetesinde Aleyhimde ·. Tilki - İşte asıl şimdi mihver hapı 
yuttu demektir. 

Cümhuriyet - Amerikaya. giden 
ı:ıltınlar. . 

Tilki - Paranın azına: cNereye 

Bu Bahar Çok Moda Olan Çiçekli Roblar Ve 
Giyinme Tarzı Hakkında Bazı Tavsiyeler 

. 
Yazılar İntişar Eden 

· gidiyorsun?. diye sormuşlar, cÇo
ğun yanına!> cevabını vermiş .. 

Cümhuriyet - Gezen kuru kafa ... 
Tilki - Sonra bir de cin, peri ma

salına inanılır mı hiç? dersin. 
Cümhuriyet _ Bir Fransız kaşi!i, 

buzlar arasında ölümle pençeleşerek 
doktor bekliyor. 

Tilki - Bu kaşif, acaba bir insa
, nın soğuğn ne kadar müddet daya
nabileceğini mi l:cşfe kaJkışmışy 

Pek iyi anla~ılnmıyor. 
Tan - İngiltere ile ticaretimiz. 
Tilki - Gün geçtikçe _inkişaf ve 

terakki edecektir. 
i Tan - Günah bentle mi? 
~ Tilki - Bende değil ya, elbette 
: sende olacak. 

Tan - Karadeniz Ere~lisi hapis
hanesinde bir vuruşma ... 

: Tilki - İyi ki meydan muharebesi 
'olmamış. Yahu, hapishanede silahın 
ne jşi var?. 

Tan - Denizbankın üısfiyesi işi

ne başlanıyor. 
:' Tilki - Ne kendisi c-tti rahat, ne 
halka verdi huzur; yıkıldı gitti dün
yadan, dayansın ehli kubur. 

Vnkit - Milletler Cemiyeti yarın 
uçılıyor. 

Tilki - Eh, zammıdır; sıcaklar 

bastırdı. Sayın azalar rahat rahat 
şekerleme yaparlar ... 

. Vakit - Franko, İtalyaya mı gidi
yor? 

Tilki - Vallahi azizim, yenide 
bir ihtil"ıl çıt-arıp Avrupayı allak 
bullak etme~e kalkışmasın da canı 
nereye is~erse oraya gitsin ... 
· Vakit ~ Kocasmn tabanca çeken 
:k:ı dın beraet etti. 
; Tilki - Evli olmadığın anlaşılı

:yor. Azizim, bövle havadis gazete ile 
~Hin edilir mi hiç? 

Vakit - Sarhoş bir Musevi genci 

Bu ilkbahard_a da çiçekli ropları- • 
~ıza· kavuşa_caksınız. Tekrar giyme
~elc arzusun~ göstermiş olmanıza 

-.rağmen yine empri!fleli bir rop t~
Şlll}ak ihtiyacını hissetjecek ,ve bun
dan zevk duyacaksınız. Hem neden 
böyle bir zevkt~n insan kendisi!li 
mahrum etmeli? Emprime, yaza, 
güneşe neş'eli bir tabinte, ve nihı:t

yet güzel ve cazibeli görünr:ııek ar
zusuna yaraşır. Bilhassa bu son 
nokta üzerinde durulmak lazımdır. 
Zira, sizi yeni çiçekli robunuzla 
gören birisi: •Ne kadar da genç du
ruyorsunuz, ve robunuz da çok gü- ~ 
zel ve sevimfü diyecektir. Ve bu, I 
muhakkak söylenecektir. r 

İstenilen efe elde edilecektir. Vt1 
bu da aşağı yukarı, kumaşın, neş'e 
veren desenlerine, çiçeklerin deği -
şikliğine ve tatlı renklerine dayana. 
caktır. 

Her ne kadar büyük terzi kollek
siyonJarıncla yuvarlak, çizgili ve e· 
koseli desenlere rastlanıyorsa, do.-
çiçekli kumaşlar hala ehemmiyetli 
mevkilerini muhafaza etmektedir, 
Mesela akşam ropları için organz~ · 
krep döşin, ve mat krep gayet bü
yük çiçek desenlerile süslüdür. Bazı 
terzi kolJeksi.yonlarında da akşam 
için, tam yaz mevsiminin tasviri O• 

lan çiçekli tualden · geniş roplar 
görünmektedir. 

Şüphesiz ki, giyinme tarzı, kadı. 
nın ifadesinde, gosterdiği değişik . 
Jik üzerinde müessirdir. Emprimeli 
elbisenizi bir kenara atıp ihmal et. 
mcyjn, Ônu muhafaza ediniz, bazan 
kasvet verecek şekildeki geniş 
tarzları yanında, silüetiniz g~nçle. f 4 

şecek ve bazı dakıkalarda kaybede. J 
ceğiniz neş'enizi, bu suretle çok da. 
ha kolay olarak elde edebileceksi. 
niz. 

L 
Kısa bolero çok zevk vericidir. 

, Cevad Abba.'3 Beye bir Paşadan mırasunun tahliyesi için 
:Kart verdim. Bu kartımda müşari- ricada bulunmuşlarsa da müşari· 
leyhin ne vakit ve ne kadar zaman leyh kabul etmemi§ti. Yine Kare.su· 
ve kiminle isterse görüşmesine hiç nun tahliyesi için Musevi Cemiyetle 
bir memurun müdahale etmemesini ri tarafından da · teşebbüsat ya.pıl
yazmıştım. Teşriflerinde bu kar- mışsa da tahliyesi mümkün olamc· 
tımla mevkufların salonuna giderek mıştır. 

serbestçe görüşüyorlardı. Bu se- Alemdar gazetesi müdüriyeti u
bepten dolayı memnuniyetlerini mumiyenin aleyhinde neşriyatt :ı 
lutfen izhar buyurmuşlardı. bulunduğundan Habah gazetesinin 

Polis müdüriyetinde mevkufları;ı 3 şubat 335-919.tarihli nüshasının 
ziyaret günü pek kalabalık oldu- birinci sahife üçüncü sütununda 
ğundan ziyaretçileri sıraya koy· şöyle cevap verilmif;ti: 
mak mecburiyeti hasıl olmuştu. Lu- cPolis Müdüriyeti Umumiyesin
zistan mebusu Süleyman Sudi Bt!y den: Ahkam ve iiavanının meşruu· 
bundan muğber olarak gerek şah- yet dahilinde tahtı emniyet ve mu· 
sım ve gerek Müdüriyeti umumiye- hafazada bulundurulan mevkufini 
Din icraatına dair bağırıp çağırmı· siyasiyeniıı meşrubatı küuliye isti· 
ya ve bir takım münasebetsiz ahva- maline miisamaha edilmekte ve in· 
le cüret etmesi ve o esnada Doktor . şelerinin de Tokatlıyan lokantasın
Tevfik Rüştü Beyi ziyarete gelen aan tunı:ı ıcmıne aım ... uhta uıuı gu· 
bir şahsın üzerinde bir ruvelver çık- na dair Aİemdar gazetesinin el \ ıci 
ması üzerine bilaistisna mevkufinin nüshasında münderiç havadis kül· 
ziyaretçilerle görüştürülmesi mene- liyen biasıl \C c.sa.stır. Mevkufin ne 
dilmişti. Maamafih ziyaret men °- maruzu işkence ve ne de taltif ve 
lunduktan sonra da Hüseyin Cahil refah olmaı.:tadır. Kendilerini vivc
ve Hacı Adil Beyleri ,ziyarete gelen cek ve içecekleri sıkı bir müskabe· 
Abdurrahman Şeref, Cavit, Celal ye tabi olduğu gibi hariçten gelen 
Sahir Beyler yine benim odamda u- züvvar ile haftada ancak iki gün, 
zunca müddet görüşmelerine mü· yani cumartesi, pazartesi saat bir
samaha etmiştim. den üçe kadar kuyudat dairesinde 

Hatta Cavit Bey tarafından Ca- hali temasta bulundurulmaktadır. 
hit Beye Hediye olarak süt hulasa- Evvela her kim olursa olsun maka· 
sı vesaire getirilmişti. mı müdüriyete bizzat müracaat c-

Bir gün Alemdar gazetesi sahibi dcrek müsaadei şifahiye istihsal ey· 
yüz elliliklere dahil olan Refi Cevat lemekte, saniyen defteri mahsusu
Bey de Karasu Efendi ile görüşme:~!. na saati ziyaretilc imzasını vnzct
iııtedi, aldığım emir üzerine bu mü- mckte, salisen bu mülakat ancak 5 
saadeyi veremiyeceğimi anlattım. dakika devam cdebilmelctcdir. Bu
Bu cevaptan pek münfeil olan A- mm haıicinde hareket şiddetle 
lemdarcı Dahiliye nazır vekili Ar.- memnu olmakla beraber yalan 
mek İzzet Beye müracaatla bir kart yanlış havadis neşir ve ilanına ta· 
alarak tekrar Karasuyu görmek saddi ederek izhanı umumiyenin 
istedi ve kartı da kemali azameti.! tahdişine sebebiyet veren ceraid 
önüme bıraktı. Kart şöyle yazıl- hakkında dn takibatı kanuniyed~ 
mıştı: bulunulacağı ehemmiyetle ilan olu-

cRefi Cevat Beyin Karasu Efen- nur.> 
Adliye kapısı önünde sırroldu. 

Fakat göğı;ünüz kabarık mıdır? O 
vakit, bolero, bu gayrimuntazam vazi 

Tilki - İşin mahkumiyetle bite· yeti daha ziyade tebarüz ettirir. Beli 1 
ceğini anlayınca ayılmış ve tabanla- niz ince ve mütenasip midir? Yok
rı yağlamış olacak. sa bolero, sizi dört köşe ve kısa 

Son Telgraf - Akıl sıhhati kong-
1 

boylu gösterecektir. Tavrınız genç-

Bahar için sokakda Ye kırda giyebileceğiniz iki güzel rob modeli di ile görüşmesine müsaade edilme- Bu emir ve usul dairesinde ziy'l· 
si rica olunur.> retçilerle mevkufin görüştürülmek-

' 
resi. 

1 
Tilki - Şu aralık Avnıpanm her -

'Jüyük şehrinde yüzlercesinin açıl

masını canü gönülden dileriz. 
· Gazeteler - Alman Propaganda 
Nazırı: cDünya ile açık konuşabil
mek için top yaptıka diyor. 

.' Tilki - Fena bir sohbet' usulü de
ğil. Yalnız tabancaya sanlıp ta hal 
.ve hatır sorİltı'.lk, muhaCabın ne de
'receye kadar hoşuna gider? Mesele 
burada. 

• Son Posta - Aydında müessif bir 
cinayet oldu. 

~ Tilki - Cinayetin memnuniyeta
!\reri olur mu be birader? 

TiLKi 

Ol!NlZLDDIJ ı 

Şirketin zuhurat 
postaları 

!'e1 . 

Bu sene daha mevsim bidayetin· 

den halkın Boiaziçiae akın etmesi, 
dün Şirketi Hayriye vapurlarında 

fazla izdiham olmasına sebep olmuş

tur. Mevcud tarifenin ihtiyaca ka
fi gelmediğini gören idare, sabah 

saat 6,30 dan itibaren muhtelif fa

sılalarla Boğazın her iki sahiline zu
hurat postalan kaldırmak mecburi-

yetinde kalmı§br. Şirketin cumar
tesi ve pazar günleri tertip ettiği sa-
bah ve akşam tenezzUhleri halk ta
rafından büyük bir rağbet kazan
mıştır. 

Seyy•hl•r gitti 
Evvelki gün Alman bandıralı Mil 

Voke vapurile şehrimize gelen muh

telif milletlere mensup seyyahlar 
dün camileri, müzeleri gezdikten 

sonra akşam saat 18 de Akdenize 
müteveccihen limanımızdan aynldı
laı. 

- Bahar için ıapka modeli 

l~inki gibi midir? O vakit yaşını
za göre genç giyinen bir kadın .şek
linde görüneceksiniz. Göğsünüzü 
ezmeden kaldıracak iyi bir sutyen 
gorj, beli incelten. ve tam surette 
tarsin eden ior kbrse elzemdir 
Yürürken omuzlarınızı kaldırmayı
nız. Daha ince bir bele malik olmak 
için, kültür fizik yapın, yemeklerde 
su içmeyin, ekmek yemeyin. 
Kısa ve geniş etekler tatlı ve gö: 

ze hoş görünüyor. Fakat.. oldukça 
uzun bacaklara, yilksek ayak bilek
lerine, oldukça düz forme mi ma
liksiniz? O vakit köyden yeni gel
miş ve henüz giyinmesini bilmiyen 
bir kadına benziyeceksiniz. Eğer 
füraz kısa ve etli öacaklara malik 
iseniz, modanın talep ettiğinden 
birkaç santimetre claha uzun etek
ler, ne açık ve ne de fazla ince ço
raplar giyiniz. 

Yeni moda, bütün kadınlara, ken

dilerine karşı gayet samimi olma-

larını icap ettiriyor. Ve ayni za -, 
manda hepsini de, vücutlarına, 
yüzlerine: giyinişlerine ihtimam et
meğe sevkettiriyor. Çünkü moda, 
bütün kadınlan çok genç istiyor. 
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Vücut güzelliği nokta-
. sından çizgileriniz nasıl? 

Bu sene, vücudün tenasübünü 
gösteren hatlar, her zamankinden 
ziyade ehemmiyet kazanmıştır. E
ğer vücut hatlarınız muntazam ve 
mütenasip değilse, güzel roplar, di
ğer kadınlar üzerinde görüp beğen
diğiniz veya tenkit ettiğiniz muhte
lif elbiseler, şapkalar, veya orijinal 
yapılmış saç tuvaletlerini şahsınızda 
JÖstermek imkanı hemen yoktur. 
Bu siklet ve yaş meselesinden 
ziyade tenasüp, duruş, vazı ve 
hatta ifade meselesidir. Bazı ka -
dınlar için gayet güzel ve bazıları 
için de tehlikeli olan bu modayı da
ha mufassal gözden geçirelim: 

Ense üzerinde uzun saç tuvaleti 
çok gfrzel görünüyor, fakat boynu
nuz oldukça uzun mu? Yoksa bu tu
valet sizi kambur gibi gösterir. 
Yumuşak, ipek gibi saçlannız mı 
var? O vakit, bir türlü düz durmı
yan perçemler meydana çıkar. 

Genç, neş'eli bir ifadeniz mi var? 
Bu sefer de, uzun saçlar size. ke -

derli, hüzünlü bir manzara verir. 
Daha hafif, daha serbest bir saç 
tuvaleti yapınız. Yüksekteki buk -
leler, boynunuzun çizgilerini uza -
tarak size daha değişik bir tip mey-
dana getirecektir. 

Yeni şapkalar sevimlidir. Fakat... 
Bunları başınızda taşımak için faz
la cesaretiniz var mı? Yoksa, sun'i 
bir hareket ve ifade gösterecek, 
kendinizle alay edilip e<.lilmediğinl 

anlamak için sağa, sola kaçamak 
nat"'.rlar atfcdeceksiniz. Ve nihayet 
yeni, güzel şapkanızı elinizde bile 
tutmak istemiyeceksiniz. Her şeyi 

ortaya koyan küçilcük şapkaları 
taşımak için, mükemmel surette 
saç tuvaleti yapmak ve boya sür • 

mek lazımdır. Kaşlar, ıyı alınmış, 

dudakların boyası tenkit edilmiye
cek şekilde olmalıdır. Yüzde ruj 
az bulunmalı, fakat, simanın daha 
ince görünmesi için esaslı surette 

Refi Cevat B<'y, bu karttan cesa- te idiler. Bir knç gün sonra Bekir 
ret alarak Karasunun kendisine çok 

Ağa bölüğünün tamiratı da biterek 
iyilik ettiğini ve icndisini ipten, mevkufin oraya nakledildiğinden 

pudra sürmeli. 

00 

sehpadan kurtardığını ve şimdi bu Polis müdüriyeti umumiyesince bu 
iyiliklerine mukabele için elinden mesele kapanm1ş ve dedikodular da 
geleni diriğ etmiyeccğini hararetle hitama ermişti. 

QIJ cıo anlattı. Çok zengin olan Karasunun 

Saç 
cıtı aı:ı Bıı esnada Alemdarcı Refi Cevat para kuvveti ve Refi Ccvadın yar-
tu va le tİ dımile firar etmek teşebbüsünde bi- Dahiliye Nazırı Mustafa Arif Bey~ 

• le bulunacağım düşünerek yine mü-· gazetesinde birkaç baş makalesile 
Bir çok kimseler, saç tüvaleti tarizde bulundu. Müşarileyh birkaç 

be b l · · · l saade etmedim. yaptırırken r er cnn geveze 0 up gün rahatsızlığından dolayı maka-
olmadığına bakarlar. Ve yine sa~la· Refi Cevat Dahiliye Nazır Vekili 

·k· t · mına gelmiyordu. Refi Cevat o hü-larını düzelten kaaın veya erkek sa-. Ahmet İzzet Beye şı aye etmışti. 
natkarın fazla konuşan tabiatte bi· Her akşnm Babıaliye gidip asayiş cumlarına devam ettiğinden niha-

d ·r h. 1• yet istifa etti. Ayni zamanda kabi· risi olmamasını isterler ve bunda da ve inzibat hakkın a şı a ı ma umat 
haklıdırlar. Fakat hazan berberler, \'ermekte idim. O meyanda Dahili- ne azalarından bazıları da çekildi
sessiz, ve fakat müşterileri de ne ye Nazır Vekili, Refi Vevadın emri ğinden Sadrazam Tevfik Paşa da 
kadar geveze oluı1'ar, hiç durmadan üzerine Karasu ile ni~in görüştü- istifa etmişti. Kabinenin teşkili yi
çenelerini oynatıp dururlar. Herhan- rülmediğini de sordular. Bu bapta- ne müşarileyhe tevcih edildiğinden 
gi bir sebep, hatta permanant aleti ki düşündüklerimi anlatarak müsa- tebeddülat ile 13 kanunusani 335-- · 
bile, ağızlal'lnı oynatmalarına mani ade ettiğim takdirde firar ederse 919 tarihinde ikinci Tevfik Paşa 
olmaz. Böyle bir hadiseye Şahit 0 • kabinenin heyeti umumiyesine lear- kabinesi teşekkül etti. 
lunca, insanın: cSusunuz, Allahaş- şı mes'ul olacağımı ve bu sebeple Bu sırada Diiveli itilafiye, Polis 
kına, lütfen susunuz. Saçınızı, her muvafakat edemiyeceğimi arzet- Müdüriyeti umumiyet>ini, Jandar
türlü meşguliyetten uzakta, düzel- tim. Tahliyesini arzu ediyorlarsa ma Umum kumandanlığını ve ts
tirken, elinizde kıymetli bir matah yine kabinenin karar vermesini, ak- tanbul Sıhhiye Müdürlüğünü kon
gibi duran bu zamanınızdan zihnini-' si takdirde yerime başkasının ta- trol için bilkfımete nota vermişti. 
zi herşeyden tecrit ederek istirahat yinini teklif ettim. Sadrazam Tev- Dahiliye Nezaretinden sureti gön
ediniz• diyeceği geliyor. Hemen her fik Paşadan bu emri alamıyacağın- derilen nota ile bu husus hakkında 
kadın güze1liği içf n berbere, bir gü- dan artık ısrar etmediler. erkanı harbiyei umumiye reısını 

görerek icabeden kararların alın-zellik enstifüsüne gidebilir, ve gidi- · 2 ıjubat 335-919 tarihinde Rorna 
yor. Fakat 6uradaki çalışmaların ve Patrikhanesi Türkiye Vekili Mon- ması emrediliyordu. MUşarileyhe 
tedavinin muvaffal<iyetinde, sessiz senyör Dolçi de Sadrazam TevfiK telelfont edıkderek mülakat gününü ka-

. 1 rar aş ır . (Devamı Tar) durmanın, sakin vehl~b~şeyd~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
şünmemenin de büyük bir rolü oldu ' line getirmek, güzellik bakımından I 
ğunu bilmiyor. İstirahat, yüzdeki faydalıdır. 
çizgilere karşı hakiki bir ilaç ve te- . Yabancı memleketlerdeki güzel
davi usufüdür. Zamilnımızda bir çok lık enstitülerinde her şey, teçhizat, 
erkekler, sakin bir kadınla yaşamayı renkler,. t~avi usulleri,· masaj, sü
tercih ediyorlar, zira çok faal, par- kfuıet, ıstırahat prensipleri üzerine 
lak, yerinue duramıyan bir kadın, kurulmuştur. Yüzdeki boyaların çı
onları bir müddet oyalıyan ve fakat karılmasm(fan başlayıp masaj, ve 
bir miiddet sonra yoran, sinirlerine yan1den boyanma zamanına k d 

bilt"' h k a ar, dokunan ".Kimseler halini alıyor.... . ~n are etler hep sassizlik ve 
Kadınlardan ziyacle istirahat ve sü- sükunet esasına dayanmaktadır. 
kfınete muhtaç olan, erkektir. Hal- . Berb.er?e, güzelJik enstitülerinde
buki kadın hayatınaa müfemadiyen kı bu ıstırahat ve sükfınet du . 
faal, sinirlidir. Bu sebepten, böyle ~ak t~':.nsipini, hayatta da, her a~. 
'6ir hayat1çerisinae bir müddet sa- şırs~ v~~~ükçe yapmak hiç fena bir 
kin, asude "durmak ve bunu da ber- e~· ~~ı. ~r. Ve bunu adet hükmüne 
berde ~ç olmazsa muayyen bir za- ~:. 1~ .gınız gün, sıhhatinizi, güzel
man için l'ecıilbe etmek ve iidet ha- lı~ınızı uz~n müddet için sig-orta et-

mış mevkıe gelirsiniz. . ~ 

Açık Tec:ekkür 
Babamızı biltiln basf:ala.nınaJann

da olduğu gibi kendisini başımız
dan ayıran son h88talığlnda da yal

nız ilJmJeri, mesleki kudretleri ile 
değil bütün kaJpler:ile bir karde~ gibi 

kendisini kurtannala çalışan çok 
muhterem profesör Akil Muhtar -ve 

Nihad Reşad'a ve babasına. hizmet 
eden bir oğul muhabbetile son da

kikasına kadar yanında bulunan 
çok kıymetli \'e muhterem doktor 
Hasan .Perid'e en derin minnetfu.rlı
ğımızı sonsuz te~kkürlerimizi su
nuyonız. 

Çocukları, hemşireleri, Damadı ve 

.uncazadeJeri 
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ÇAKIRCALI EFE G. Saray F:eneri 4-3 Yendi 
- a - .!~~~.~ : MURAD 8ERTOILU 

Çakırca l ;;·~"Ji;·;~-~ VefaAnkaragücüne 3-1 Yenildi Beden Terbiyesi 
Ve Bölge Kıipa_ Maçliırı Hararetli _Oldu Çavuşa Dik Dik Bakh 

Yoksa Bir Kaç Dakika Sonra Bir Edirne Ve Samsunda yapılan 
Tu~ğa Düşirülerek Öldürüleceğini Futbol Maçları Neticeleri 
-Bir yerden Haber Mi· Almıştı?. Dün havanın iyi olması ve iki eze-,-:ir aralık ta top Saral~miıı ayaıtle . 

· . li ve eski rakibin milli kümedeki ilk sağ kö§eden kaleye girdile de hakem 
maçlarını yapmaları Fenerbahçe ! bu golu saymıyarak Galatasaray •· 

kızanlanndan birini gönderir. Kızan.· stadına l2 binden fazla bir seyirci\ leyhine favüJ verdi. Galatasaraylı
lar içinde güzel saz çalan, prkı söy- toplanmasına vesile olmuştu. Gala- . !ar dehşetli hakim oynuyorlar ve bol 

D&akn Kı111Wa Hlfuuı · l 
E§kiya takibiftde mahcıretile ta
nınm.ıı olan Haaıa.n ÇaVUfa, Hük(t. 
mete dehalet etmif ve kır aerdar
lığıncı tayin edilmi§ olan Çakır
c~la Ahmet Efeyi vurmak vazije
aı t>erilm.i§ti Şimdi Efe ile Hasan 
t:atnıf Birgi'den Eselli köyüne 
~me1ctedirler. Haıan Çavuş Ef 0• 

1li naaıı öldüreceğini düıünüyor: 

Şİındi efeyi nasıl öldürecekti? Ya ::!:-• ya §ilpbelenirse? Bu dUs 
be ~ ça~ da, evvelce ha
biı rdar etmışv oldugu zaptiyeleri de 
~rdu. Eğer bu ili bir den ya
tıc lansa bir aslandan daha yır
~ ve bir tilkiden daha kurnaz olan 
ku ırcah Ahmed efe belki canını 
ili ::ramazaa da mutlaka bir ikisi-

kendisile beraber öbür dünya
n ıötürUrdu. 

~ sabah, Birgi nahiyesinin 
h Bi • olunda duran kalın siyah kap-

cil defterinde ismi bizamna ces
llayi müsademede §&ki Cakırcaıı Ah. 
:1aed tarafından eehid edilmiştir> 
lı Ydı acaba. kimin için yazılacaktı? 

unu Şeytan bile bilemezdi. 
da Hasan çavuş alnında soğuk ter 

rnlalarmm biriktiğini hissetti. 
Hayatını eşkiya takipçili' ~ · ·ı çire gı ı e ge-

d .,n Hasan çavuş korkuyor muy
~: Hayır, bu his korku ile ifade 
""ıle.m.... H'" k-._. u umet niçın· bö' 1 lnıatı., y e yap-
~ · Mademki istiman ede k" leri ··ıd·· n şa ı
t_ o urecekti, bunt--ı dah . .. 
~nı· • ~ a ıyısı 
ni . ır e toplar ve topyekUıı hepsi~ 

~pe çekerek kurtulurdu. 7.eybek 
~ başında bir ejder, fakat şehir
l'ik ~ol~u şaşıran mahçup ve bece
- · aız bir kuzu idi. Halbuki iste tz. 
-uır 'Val .. N . 
kat'i ı~ı aşit paşa kendisine ~ok 

emır vermiş ve bu ramazan 
~ her taraftaki zeybeklerin tu
~ ~lerek 6ldtlrWeceğini söy 
-._ · Eğer bugtln bu işi yapa
lblf 'Yann için artık çok g~ kal
~aktı. Zira Çakırcalı Ahmed 
8'I eden diğer zeybeklerin pu
~~~k öldürüldüklerini 
~-"'llQlli anda aoluğu yeniden dağ-
~ ve bu sefer hükumete 
te l.a--. daha gaddarane ve zalim-
C~ete geçecekti. 
~ ~ Ahmed efe - ki hayabnı 
~edindiğimiz meşhv şaki Ça-
~'in lleluned'in babasıdır - öde
~Uç Baat uzağındaki Ayasuluğ 
CS).ıe ~ etrafındandı. Fakat onda 
~ ve mütevekkil bir hayata 
4ı_ ~·:. edemiyecet bir nıh var
~ı kim kendisine efkıyalığı 
ile olarak BeÇmif ve bir bahane 
~ ~ bpbğı gibi dağa çık
~ Burada müsaade ederseniz 
~ tık ilk raslıyacağmız efe, 
~ Ve kızan tabirlerinin ifade et--e ~kısaca kaydedeyim: 
..... ~ .._~e reis mlnasına 
~ -..ı batına bir çeteye ku· 
'-' ~ e4ttıı adama itlak olunur. 
blE Mle bir defa efe oldu mu ar· 
ır_~ de lııae, Y&hut adamlarını 
~ ~dlai baika bir çeteye 
~.'Ye lltilıat ta etae gene 
~ ~ ~kadar da efe ola· 

.,__~~faal . 

~- ea oot i~ == 
~-~ A9flllia enırile s. eclerıer. Et~ htc ~ 
'-~ altı1 veraieP, mlta-
l ~!, ""- hatıan yoktÜr. Efe 
: .... 'll'. &ldtrur. cOI!> deae t' t '-ç ~ iltihai eden eıı 
1 ~ JıeQı Verilen bir isimdir. 
'"'""1ll ~ ve diğer zeybek
~ bakarlar, hem de 
~_köy'Jer: ittlrak ederler. Çete-
~ ~ ~ tehirlerıe münasebet
~ "-- idare ederler. Ete 

--• iltedt mi elçi olarak 

liyenler ve efeyi eğlendirenler de tasarayın bundan üç hafta evvel Fe- ı bol gol kaçırıyorlardı: . 
bulunur. neri 4-1 yenmesi bu karşılapnanın Devrenin sonuna bır dakika kala 

Bu izahattan sonra tekrar Çakır- ehemmiyetini bilhassa arttırmış ve .ı Fenerliler Galatasarayın bir akınını 
calı Ahmed'e gelelim. Çakırcalı Ah- senenin seyirci rekorunu kırmıştı. , kornerle kurt'arcbJar. 
med, dağda her <;ete gibi Osmanlı İki takım yeni Beden terbiyesi Korneri Bedi güzel çekti. Top Ce
hükfımetinin zaafından ve saltanat talimatnamesine uyarak beraber milin kafasile ikinci defa Fener ka· 
idaresinin halka yaptığı haksız ve çıkmışlar, sahada ortada hakem, lesine girdi ve devre de bir daki~a 
fena muameleden cesaret alarak ve yanlarda yan hakemlerile iki takı· sonra Galatasarayın 2-1 galebesıle 
lialktan yardım görerek senelerce mm kaptanı Salihattin ve Fikret bitti. 
l&kavet yaptı. Bu arada birçok de- yer almışlar ve arkalarında birer İkinci devreye Fener takımında 1 f d rae • latanabl J Anfmm ı•libi Es':<"şeblrli O.maa federaşyo 
falar aman dilemig ve affışahane fasıla ile dizilmiş 20 oyuncu evveli oldukça değişiklik olmuştu. Fazıl bqkanı tarafından biriacilik mllkifab olarak motosiklet verilirke~ 
ile yüze inmişti. kapalı tribünü, bilaha.re de açık tri· beke, Muzaffer sağ hafa, Reşat sol 

Fakat bunlar da bir komedi idi. bünü selamladık~an sonra takımla.r . hafa, Fikret so:t aç~ğ~, ~aşri sat içe, M o t o s ,. k 1 e t Ya r l Ş 1 
Zira ~ inen bir efe birkaç sene sahada şu kadrolarla oyuna başladı· Naci sağ açığa geçmıştı. 
dolaştıktan sonra hUkumeün zaafını G 1 ik' · d · d b. 
bild" V• d la.r: a atasaraym ıncı evre . • ı· M f f k t ı • o ld ıgın en ve kanunsuz yaşamanın Galatasaray_ Osman; Faruk, Ad- rlnci devreye nazaran daha iyi oy-1 u va a 1 ye 1 u 
tadını almış oldu~ndan yeniden bir nan; Musa. Yusuf, Celil; Bedi, Sa- nadığı görülüyordu. Faruğun _sakat 
habaset yapıp daga çıkıyordu. Ça- I 
kırcalı Ahmed de bu minval Uzera j . 
~~~~~ ::::ğ~~~~t,:!:: ' 500 Kilometrelik Biaiklet Yarışının 
=~==~.::~~':1::~ Makafatları Di1n Tevzi Edildi 
Yi ifaya memur olanlara verılen 
isimle cKır serdan:t tayin edilmiş 
ve Hasan çavuşla birlikte eşkiya ta
kibine çıkmış bulunuyordu. Sene 
1883. . 

Hasan çavuş atının dizginlerini 
kastı. Efe ve diğer zaptiyeler de onu 
taklid ettiler. Efe sordu: 

- Ne o, Hasan çavuş? 
Hasan çavuş efenin yüzüne baka

madan elini Eselli köyüne doğru sal. 
ladı: 

- Görmüyor musun akşam oldu. 
iftar \·akti geldi. Köyde akşam na
mazı okunuyor. 

- Burada mı iftar edeceğiz? 
- Yok canım, bir mola verelim 

GalatasrrayWarla FeaerWer lauemia idareaiade 1eyircileri 
Hllmhyorlar 

de akşam namazını kılalım. Köy beş 
dakikalık yerde. Sonra köye gider, lahattin, Cemil, Buduri, Sarafim. 1 sak~tı oynaması Galatasaray müda
rahat rahat iftar ederiz. Fenerbahçe - Hüsam; Yaşar, faasını epey sarsıyordu. Bilhassa Fe-

Bunu derdemez atından indi. Efe Muzaffer (Fazıl); Reşat (Muzaffer), ner sol tarafı Galatasaray sol tarafı 
U~ak bir tereddüdden sonra kendisi- Esat, Fikret (Reşat); Fazıl (Naci), kadar güzel oynamıya lbaşlamışt~. 
nı taklid etti. Bir zaptiye neferi at- Naci (Basri), Ali Rıza, Rebü, Basri . Fikretin ve Rebiinin yerinde anlaş
lan alarak götürdü. Hasan ça'VU§ (Fikret,. · malarile yavaş yavaş Galatasaray 
0 radaki bir çeşmeaen su ic;erek oru- Hakem - Tarık Öıerengin ve yan kalesine akmıya başladılr. 
cunu bozdu. Efe de öyle yapb. hakemleri; Adnan ile Şa&i. 3 üncü dakikada Sarafim acele yü 
.. Hasan çavuş hareketlerini çok Oyuna Galatasaraylılar başladı. zünden muhakkak bir go). kaçırdı. 
olc;Ulü yapıyor, tabii görümneğe Fenerbahçeliler bu akını hemen 10 WlCU dakikada Fenerin soldan 
ç~ışmakla beraber hareketlerinde- kestiler ve hücuma bqladılar. İlk yaptığı bir akında Osman lüzumsuz 
kı sun'ilik belli oluyordu. dakikalarda saha avantajı lehlerinde bir çıkış yaptı ve topa yumruk vur· 

. Bu sun'illk Çakırcalı Ahmed efe- olan Fenerbahçelilerin san • kırmı- ı mak istedi, fakat vuramadı, Naci de 
nın de nazan dikkatini celbetti: zılıları sıkıştırdığı görülüyordu. Bi· Osmanm bu bariz hatasından istifa-

- Sende bugün birşey var çavuş · rinci dakikada Fazıl müsait vaziyet· de e<ferek Fenerin ikinci birablll'lik 
dedi. · te olduğu halde topu avuta attı. golünü yapmıya muvaffak oldu. 
~ Ç&VUş yUıztlnUn yeniden İkinci dakikada Galal'asarayın ani 12 nci dakikada Galatasarayın ani 

yan~ğ~ı ve alnmm terlediğini his- • bir akını korner ile durduruldu. bir hücumunu Reşat elle on sekiz 
setti. Güç beli sıntmağa ~ı: Korneri Bedi çekti ve Yaşar topu içinde tutmasına rağmen hakem ne

- . Yok canım, sana öyle geliyor. kurtardı. Hemen harekete geçen Fe- dense bunu 18 dışarısında olmuş gi
Neyım olacak ki! nerliler, Galatasaray nısıf sahasında bi kabul ederek bariz penaltıyı fri
k .. -:: Y~k, yok, 81kl•ma! Bir yerden yerleştiler. kikle cezalandırdı. Salihattin çek-0;; hır haber almıga benziyorsun? 5 nci dakikada Adnanın favülünü ti, Fazıi kurtardı. 
birkaaaıl da. anlıyordu. Hasan çavuş, · Esat çeldi ve bu frikiğin a.tışı Osma- 15 nci dakikada Faruk sal açıla 

~- dakıka sonra öldüreceği ada· nın tereddütlü plonjonu · arasında Bedi beke geçti 
mmg··zı g~zıeı:uwı içine baktı. Bu kartal Galat'8Saray kalesine girdi. · 18 nci daki.ka~a yA-r on seki?. i: 

0 en gıbi kara ve sert O'özl • tı 1 rda ı b 1 F · _.. içinde §ll b . ve enn kan 8 yapı an u goı, ener· çinde Cemile çarptı, fakat hakem 
rmı sezi p e~ ~timadsızlığın lfl)da. ' lileri coşturdu. Güzel akınlula in- göremedi. 20 nci dakikada bir avt 
kuldu. nce bı derin bir hisle bur- dikleri Galatasaray k~lesinden topu atışında Fazıl 18 içinde Cemile fa. 

Yok bili Adnan ve Faruk bilgılt hareketlerle vül yaph ve hakem bu hareketi ni-
sa yor muydu' Yoksak ..... ı.ı .... t .. ı... ı rd Ov disi.ne rile · en- u~ ırmıya ç<UA9ıyor a 1• • U· hayet görerek penaltı ile cezalan;. 

la Çak:.ı. n =· bitka vasıtalar- nun 13 üncü dalrfkumda Faruk Re- dırdı. Bu devrenin güzel b~ ·şüUl 
gitmif miydi., edin de kulafma J>.U den Y~ii b~ tekme üzerine sa• Fener kalecisini ilçüncü defa -mağ-
rllbe • edi · Yoksa kendisini tec- hadan çıktı. Galatasaray 10 k:ifi kı· lt1p etti 

mı yordu? Sal&ha beke · 
Hasan Ç&VUf hayatında bu ı...-.1-.:. lınca 

10 
ı.ı.ıttinlmasm ~· Galata- 24 üncü dakikada sakat sakat oy-

mkıldığuu, bu kadar teri . a.uar sara.y OU9 ? L ra5 ... en ya va~ nıyan Faruk boş kaleye topu sok· 
tırbvaıw.. rd' ectiğiıii ha- yavaş hAlrfmıyeti ele almıya bqla- mak üzere iken Faz..ı topu kornere 

#--.yo u. Ufak bir fal8oeu Ça dı . 
JorcaJı A.hmed'i lilphelen • . . . atmakla kurtardı. 27 nci daklkada 
Wl ge)ecettj dirrACğe Nıtekım Fener nısıf sahasında Rebiiniıi 18 dışınd,n çektlji .bil' 

Bu • . yerleşen Galatasaraylılar 23 ü,ncll 
sa 8U'ada Y8Dlanna yaklaıan bir dakilada soldan Sarafim vasıfaaile flitle Osmanı gafil avladı ve top Os-
,..,~~4:, neferi onu bulunduğu mil§.. yaptıklan bir akında topu ortaya inanın plonjonuna rağmen kapalı 
aw •11a1Yetten kurtardı Hasan zaviyeden üçilncü defa Galatasaray 
'VUI onu .... &....ıı. • ça- geçirdiler ve Cemil de yetişerek 'ü- kalesine girdi. 

-au-uı: · tiinü çekti ve .top Hüsamın plonjo-
de - Oflum dedi. Sen atma bin, biz. nuna rağmen Fener kalesine ·girdi. Galatasaraylılar, bu golden adam 

bo
n
1 
e~eJ köye git. Hancıya gtbel ve Vaziyet 1-1 berabere olunca maç akıllı coşarak hemen Fener nısıf sa

. etli yemek hazırlamasını söyle! hızlandı. hasına yerleştiler. 30 uncu dakikada 

::: ~~an. sonra hemen ge1ece- 24 üncü dakika.da Faruk sakat sakat 18 dışında olan bir frikik atışını Ce
zır~' g:nc.ıye kadar yemeği ha- oyuna girdi. 25 nci dakikada Yaşar 181 güzel ;ekti. Hüsam topa yumruk 
nu sö 1~ de enın d~ beraber ,.plduğu- Cemile kasdi bir tekme wrdu. Ha- wrdu ve top Salihattinin önüne 

Y ~na göre hareket etsin! kem Yaşara ihtar verdi. Favülü S<ı- düşrü. Salahattin de yerinde bir 
.<O..amı Yar) llhat!in rekti ve ortalık kanştı \'e ,Utle topu dö-diincü defa Fener bor 

lstanbul -lzmlr Bisiklet Yarışı Yapılıyor 
Beden terbiyesi umum müdürlü

ğü bisiklet federasyonunun tertip 
etmiş olduğu ve Türkiyede ilk defa 
yapılan 90 kilometrelik bUyük mo-
tosiklet yanşı dün Çorlu'dan 20 ki· 
lometre ileriden başhyarak Küçük· 
çekmece'de nihayetlenme)< üzere ic-. 
ra edildi. Büyük aJika ile takip edi· 
l~n yarışın birin<'iliğini M dakikada 
Yusem, ikinciliğini 5:1.14 de Süley
man, Uc,;UncUIUğUnU 1.2.30 da Ar
man kazandı. 

üçüncüye kronometre verilmiş, a· 
centelerin koydukları milkaf atlar 
da etop galiplerine tevzi edilmiştir. 

lstanbul-İzmir bisiklet 
yanşı 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
seri bisiklet yarışlarile, Ankaradaki 
145 kilometrelik ve İstanbul - Edir
ne, Edirne - İstanbul 500 kilometre
lik büyük bisiklet yar~larını muvaf
fakiyetle organize ve iyi bir şekilde 

Blslklet.çllerln mllklfatlan dağltıldi neticelendiren Beden Terbiyesi U-
mum Müdürlüğü Bisiklet Federas-

tstanbul - Edirne, Edirne - tstan- yonunun İstanbul - İzmir arasında 
bul arasında tertip edilen büyük bi- büyük bir bisiklet yanşı tertip et
siklet yarışmda\Cierece alan koşucu- mekte olduğunu. memnuniyetle ö~ 
lara dün Fener - Galatasaray ma- rendik. 
çmdan evvel federasyon asbaşkanı İzmir Fuarına rastlıyacak yarışa 
Cavid tarafından mUkifatlar dağıl-1 

Yalovadan başlanacak ve 9 EylQlde 
mıştır. Birinci gelen Osman aldığı Fuarın kurulduğu Kültürpark önün
motörle sahada i~i tur yaparak de nihayetlenecektir. Yanşa 12 böl. 
halkı selimlamıt, ikinciye bisiklet, geye mensup 50 genç girecektir. 

• • • • • 
Eskişehlrliler -Atletizmde Ankara 

Genç -Talımım Yendiler 
Eskişehir (Hususi) .- 19 mayıs 

gençlik ve spor bayramı münase~
tile Beden Terbiytli Umum Mu
dürlüğü Atletizm Federasyonunun 
gönderdiii Ankaralı atletlerle bir 
karşılaşma yapan şehrimiz atletieri 
umumi puvan tasnifinde biTinci ol
muşlardır. Müsabakalarda elde edi· 
len t~knik neticeler: . 

100 metre - Birinci Nihaıt (Eski
şehir) 11, ikinci Sami (Es.), üçüncü 
Bahadır (Ankara). · 

400 metre - Birinci Rafit (Anka· 
ra)55.4, ikinci Nihat (Eskişehlr). 

1500 metre - Birinli Sırrı (Esk.) 
4.30.5, ikinci Nihat (A.). 
· 5000 melTe - Birinci Behzat (Es
kişehir) 15.53.5, ikinci Halil (A.~ 
16.20.5 . . 
· Uzun atlam_. - Birinci İbrahini 
(A.) 6.18, ikinci Maaffer (Aı). 

Gülle :aıma - Birinci Ahmet (~ 
kişehir) 11.90, ikinci Bahadır. 

Yüksek atlama - Birinci Eskişe
hirden Muzaffer Sönmezler 1,65, i· 
kinci İbrahim (A.). 

lesine soktu. 
Galatasaraylılar, bu golden sonra 

Faruğu beke alarak üç bek ve Sa
lihattin de haf oynıyarak dört haf 
ile oynuyorlardı. For hattı üç kişi 
"•'llasına rağmen oldukca tehlikeli 

(Sollta , lllcl 111:. vfada) 

Disk atma - Birinci Eski.şehirden 
Muzaffer Sönmezler, ikinci Ankara. 
dan İbrahim. 

Balkan · bilyrak yanşı - Birinci 
Ankara takımı -3.2, ikinci Eslti§ehir. 

110 mania - Birinci Ankaradan 
Raşit, ikinci Muzaffer (Eskişehir). 
YENİ SABAH - Geçen sene 

Türkiye kros birinciliğini . kazanan 
yuvalarında mütevazı bir surette 
çalışan Eskişehirlilerin ttletizmiıi 
diğer numaralannda da muvaffak!. 
yete doğru gitmekte olduklarim 
göstermesi itibarile kıymeUidir. 
Kendilerini tebrik ederiz. 

ŞellremW Balkevl ..... 

19/ CS/ 939 Cuma günll ŞeJıremia1 
Halkevi gençleri~~ 
tıktan eonra ara1armf1a •tletiaa 
mllsabakalan yapmll)ardır. 

.AJuıan neticeler fUD)ardır. 100 
metre: Birinci Yunus, ikinci Tor· 
ban. 200 metre: Birinci Avni, ikinci 
Yunus. 400 metre: Birinci Hakin, 
ikinci Şevki 800 metre: Birinci Tur
han, ikinci tbrahim. 

~Usabakalar bittikten sonra iyi 
netice alanlara hediyeler verilmiş-
tir ... 

800 metrede çok iyi bir derece ya
pan Turhan'a atletizm ta~ bir 
madalye venniotir. ·" 

• 



....... , 

Kuduz KOpek 
Yu •n : llh•ml BOZOK 

ı ' 

, · Leman: altua aanaı saçlan ile, ı 
tatlı. Jicivert ıözlerile harikulide 
endamı ile bütün kasaba gençlerinin • 

· laayruı olduğu bir bldı. mç bir mec 
1 la ,oktu ki onun adı geçmeein; ille 
1 llir' lraaabalı yoktu ki ona meftun 
1 o'-MI!!. Leman 80kağa çıktığı u-
._ pencerelerden bqlar mamr; 
8Dlraktan geçenler dururlar, bu me
leli seyrederlerdi. O, kendi tlzerin· 
c1e dolqan nuarlardaD önceleri si
nirlenirken, 80lll'&dan •btmlfb. Çok 
defa blrbirile Leman için kavga e
c1en gençler bile vardı ... 

thtiyar kaymakamın Mülkiyede 
okuyan oilu Nuri kuabaYR leldiii 
aman herkes gibi Tanına meftun 
olmUflU. l .eınan• her akpm gör-

. dükçe kendi kendine: cBu ne endam. 
bu ne gtbellik• derdi. Aradan bir 

, nilddet geçtikten llODI'& bu km sev
ıneğe bile başlamıştt. Ailesine Le
manla evlenmek istediğini eöylediği 
vakit babası oğluna sert sert baktı. 

- Hele mektebini bitir, sonra 
' dütünürüz ! .. 

Diye tenlemİ§ti. Fakat gencin 
hergttn biraz daha ilerliyen aşkı, ni
hayet ebe\'eyai evlemne.tııe muva
fakat ettirmişti. Bunun berine lam 
~r. yazık ki herkes gı1>i red 
'levabı almışlardı. 

Hemen her gUn başka bir gen
cin evlenme arzustıe şımaran Le
man, berkeat reddetmeyi Adet edin
mi4t1. Adeta bununla bir RYk du
yardı. 

Nuriye, kızın kendiaile evlenmek 
•temeclilini 86yledilderi vakit, ot
lan deli gibi olmuştu. O gece uyu-

! mayıp ne yapmak lhun gelecegini 
dlltl'ndü. Sebaba b.rp uyudu. Oğ-
18,e doiru uyanıp apbya indiği u 
man babuuu kasabuım jandarma-

\ bm• .. aı ile kODllfUl'ken gGrdtl. 
· J andarma kıı•a...t••• heyecanlı bir 
.... anlatıyordu: 

- Kerim bey, bu allüıtaaberl 
kasabada bir .kuduz köpek türedi. 
fti kfliYe hlcum etmlcf. Jandarma
lara wrarak mdllİ'meleri için emir 
ftldtm: fakat daha bir netice aha
..._diyordu. 

Nuri ba kuduz ailDll ititiDce 
akim& mUbmmel bir flktr ceJdi. E
ler taBh te biraz yardım ederse Le
... k-ıtdıhıfn olacaktı. Pllnı fÖY· 
le idi. llllki~ girdtif sene bir ar
kadqı kendisine cini bir köpek ver
.._ Bu kapep 6Jle Stbıel be1rw11-

b ld ... iman gibi JUtan uhyerdu. 
Bla Jrapekle t.emenm evinin yatmı
m- ptecet ft IA-aa nelen çık· bit-· ~ıı• llwtDe aldan-

caktı. Sonra da kendi81 oraclu 19" 
çerken bu maaurayı görmüt gibi 
köpeği kovahyacak, Lemanla ko
a•.-alr fınatau kasanacalrtl. 
... lıir 181 ~meden k6-

Pellle hemen mim çaktl. LemuJa. 
na evine yaldqtllı •man, arkada· 
pndaa avdet eden Leman niaıe d&
nOyordu. Nuri bundan daha iyi fır
sat bulamıyacapu bildigtnden kö
peği inan Ur.erine saldırdı. Lemu 
yddınm gibi 11.nne gelen köpeli 
görünce kaçmağa bqladı. Korku
dan kaçamıyordu da. Bir kaç saniye 
sonra berine atılacak köpeğe bakıp 
avazı çıkbğı kadar bağırdı. Nuri o
lanca hıziie Leman& doğru k()flU'bn 
bütün herkes aokqa fırlamıfb. Le
man .korkudan Nurinln boynuna aa
nlml§, kekeliyerek: 

- Şu taraftan kaçtı, diyordu. 
Köpeği Lemanla Nuriden bqka gö
ren olmadığı için herkes sahiden ku. 
duz köpek sanmış ve aramağa bal· 
Jamışlardı. Nuri içinden gülilyor, fa
kat ciddi bir çehre ile: 

- Geçmif olsun, bUytlk bir teh· 
like atlattınız, diyordu. Lemanm kor 
kuau biraz geçmişti. 

- Sayenisde kurtuldum. Siae 
naad tefekkür edeceğimi bilemiyo
rum, diyordu. 

Bu kuduz vakasından sonra Le
mania Nuri hemen her gün behaber 
dolaşıyorlardı. Bunları gören kasa
ba delllı:anhlan bu çifte huetle ba
kıyorlardı. 

Leman bir çok geceler Nurinin 
hUBUldyetlerini dU§Undl. Bu kadar 
itibar ve sevimli bir erkek gördtlğti
nü hatırlamıyordu. Fazla olarak Nu
riye bqı içinde bir his te duyuyor
du. Yine bir IÜD beraber cloJatmar
ken Nuri sdahp loararak: 

- l:Yleuek I M111a? 
DedL '~- stlclQ: 
- 8eal W.. edelba Nuri. Bp

nu benden evvel 8Öyledin. 

Bwum berine bu iki pac; evlen
diler. Nuri mekteptm ~p Waa· 
büla mmıuri,.ı aldaktaa 80IU'a Ta
rabyada yap.map '"''a+wr. Ha
yatlan bir bahar gibi ıtıaeı pçiyor
clu. Bir ele erkek gocukln vardı. 

Nuri llllldyeden çaialı &ç sene 
obnut. bir aalüyede mldlrdör. Le
man BebMteld nleailııde, cimiz b
ıaaıwia olan büçede Titr ......... 
oturm1ı1. ,..mda O)'lllyaR Dopm 
8e)'lediyoı-. KeadWnia .....ı olma· 
... 88bep olu köpepı de bquu 
oJreıyarak cBeıdm .kıdlbz k&pelrm. 
dlywdu. 

Belediyenin Daha Hızlı Çalı,maaı 
Ve Birçolı Ekailıleri Tamam· 

laması Ldzımtlır ............ 
Da.ar (Hususi) - itiraf etmek park Japmak en mühim vlZifedir. 

Ma-.. ki Dinar'ın lnldpfı çok Postane karpandald akan (Men

qar lfdiyar. Bunun sebepleri karı- deresin) iki tarafı utimllk edilerek 
pktır. Fakat beledi iflerin para ka- stadyom ve gazino olanaaz mı? 
w enerji ile de yürüıülecejini na- Geçirdijiaıiz Y•ncın fellketlerini 

urı 41ikbte aJank bu durguııluiun ve (Burdur, İsparta) d1n itfaiye ia
lellepJerini •rarken ha19ti kıyme- tedifimjz zamanlan • .batırhyarak 
U laaU ..-iıdaki procramlarqı hın- yeni bir arazöz ne zaman satın ala
IİIİ tahakkuk etti •eya edecek onu cağız? 
öğrenmek istİJOIUZ: Sesli sinema realizasyonunda 
Şehir lwnlllllan gayri llhhidir. Partiye yardım edelim. Ebeden da

Yeni bir hamam yapmak ve plij va· ha evvel fiddetle elzem olan beledi· 
zilesini ıören •Ilıca• ııcak suyun· ye doktorluğu için tahsisat koyalım. 
ciaa faydılanmlk lazımdır. Çot to- Bu i§i ZO lira verip .İfİ blfllldan aş
lay olan kanalizasyon yapılmımıı- kın hükılmet tıbibine yüklersek fa. 

tır. Epidemilerin mes'ulü budur. kirleri gene bekleteceiiz ve kütleyi 

Orta mektep açılmaaı elzemdir. sıhhi murakabeye tlbi tutamıyaca
Dinar'ın bahtiyar kaı-alar arasma tız. 

katılması için halkın fedak8rhğuıa Dinar gibi hastalığı bol 50,000 in· 
bapurulmuş, resmi tetebbüsler- Y•· • sana bir hükUınet tabibi ne yapsın? 
pılmıı mıdır? Elektrik şebekesi ıs- Bütçeden senede yapacalım.ız 800 
lılılaa muhtaçtır. Gündüzlere de teş- lira fedakArlığa kal'fllık ı~.000 fakir 

mil etmek ilamdır. Şehrin ortasın- vıtandqın ıztıraplarını dindirece
da bir taaffün ve milyarlarca mik- fis. Belediyeler birinci pllnda sai
rGplll"lll 11ntrah olan Hayvan pa· iık, sıhhaıt iflerine ehemmiyet ver. 
ıan ,.mr dıfına kaldırılarak yerine m•ler mi? Tekrar ediyoruz, bir be-

Atatürk Anıtı 
Sivasta 

Abide 
Mua~zam Biı 
Yapılacak 

... _ 
.A;-

l 

Amda kaftfacak olan gize& ft tarilal Si ... 

Sivas (Hususi) - İnkılap tarihi
mizin 4 eylul 1919 ile kendisine bü
yük bir yer ayıran şehrimiz, Ebedt 
Şef Atatürk'iln anıdına kaVU§rnak 
günlerine yaklaşmış bulunuyor. A
nıdın rekzedileceği saha üzerinde 
lizımgelen etüdler yapılmış, en seç
kin yer Cümhuriy.rt meyd1111 olarak 
tesbit edilmiftir. Meydanın imar 
pllnına göre alacağı vuiyetin şehir 
mütehassısları tarafından bugünler
de ikmal edilmesi için hemen faali· 
yete geçilınif tir. Bu cümleden ola· 
rlk vi1'yette delerll Vali ve Par!i 
başkan vekili Omıan ·Nuri Egelinin 
bqkanlıjında bir içtima yapan anıt 
koınUyonu bu mühim memleket ifi· 
nin bir ID evvel ikmal edilmesi için 
çahfmalanna hız verm'if bulun· 
maktadır. Anıt helllmıa buıün ban
klda 80000 lira lbeYCUttur. Şehriml· 
sin tarihi lapletlle miltenulp bir 
uuclm Jtlbehneli için ae.ı Sa
l tler Akademt.ine yuılm11tır. Alı· 
nacak ee.ap berine derhal faaliye
te seçilerek anıdan yapılmMına baş
lanaclktar. 

Sıvaata avcilar klibi 

kabul edilerek bu yılın ça~ma ar
kadaşlan da §U fekilde seçilmiştir, 
Başkanlığa İnhisarlar baş müdürü 

Sadi Atika, Mutemetliğe iaatçı Hüs
nü Aykul, ki.tipliğe tücc~rdan Meh
met Erdem; azalıklara da müteahhit 
Hasan Uzer ve Muharrem Yalta se
çilmiştir. ••v•u Kar gezllerl 

Sivas (Hususi) - Halkevi köy
cülük kolu hazırladığı bir program
la bugünlerde civar köylerde istifa
deli köy gezilerine bqlıyacaktır. 
Şarkıfla (HUIUlf) - Cümhuriyet 

Halk Partisi adına her )'11 yapılln 
ıt yarı~ına 21 mayuta baılana
cllriır. ................ ....,.. 

Sivas (Huawıi) - Bu seneki vak
tinde yljan çok fıydah ve yaray11lı 
yapıurlardaa bütün Sıvu mmta
kw lsti&de etmif, w•- bahar 
münasebetile bu elverifli yatmur
lırcbn bütün ekinler azami nepü
nema gönnüıtür. 

•••• KIHlr lllrılıllrl 
Sins, (Hususi) - Şehrimiz Kül

tür Direktörlüjüııe tayin edilen ve 
Sivas. (Hu.uai) - Şehrimizin fa- kıymetli bir kültür elemanı olarak 

aliyeUi çahfmalar Pteren ve bu tanman Trabzon Kültür direktörü 
suretle mubttin aıAb1ını kazanan Rifat Necdet Evcimer .celmif va~
ttf8kküllerclen biNi de AYeılar klü- fesine bqhyarak tazı ve köylerd84 
bildür. ltlilp ilyeleri yılhk konıre- küttiir vaziyetlerini yakından anla
lerini Halkevinde yaparak bir yıllık mak için tetkik tef tiflerine bafl•
f aaliyet raporu okunmut ve aynen mııtır. 

• • • • • 
Erzincanda 

Evini Talebe Yur
duna veren saylav 

• 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

1
-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir

- •'7 - YAZAN : SAMI KARAVEL 

Başyaver Soyunmam 
için Emir Vermişti 

Makarnacı Bu Tekliften Pelı 
Memnun Olmadığını Gösteriyordd ............. -

Hoş, §imdi de biz ınehenk taşı ol- soyunmuş, ayakta görünce: 
duk ya! .. diyerek güldü ve yine Ar- - Hazır mısınız pehlivanlar'! .. 
navutoğlunu göstererek, Rumeli şi- Diyerek hazırlanan koltuğa otU"' 
vesile; au. Baş yaver ip.ret etmişti. Sr 

- Tehey! .. Bu kızancazlar rahat men sırtımızdan pc.-ştemallan attıl'
. · ada be'> dedi Efendimize dog-nı elpençe divan VS" venr mı ma .. . 
Arnavutoğlu; yalnız gülümsüyor ziyetinck yürüdük. Huzuruna kJ" 

Ju. Hiç bir mukabelede bulunmuyor- dar vararak diz çöküp yer öperek.o 
du. Zaten; Kavasoğluna hıncı vardı. gerisin geriye çe~ildik. --' 

Çünkü; hemen, hemen en büyük Peşrev başlamıştı. Huzur pep"':: 
hasmı Kavasoğlu idi ye en ziyade yapıyorduk... Ben, olduğum yeti' 
korktuğu pehlivan da o idi. kaynıyordum. Çok hafü ve çe,.. 

Bekir; olduğu yerde kulak ke- tim. Fakat, makarnacının ~eyfi 1"' 
si1mii dinliyordu. Çünkü; hikiye rinde değildi. isteksiz bir ~ 
çok tatlı idi ve kendisi için de olduk- yapıyordu. Halinae bir zora 
ça mühim bir denrti. vardı. 

Bu dera bir kaç gün sonra, Kırk- Makarnacının çok fena vazi.,.. 
pınarda iline yanyacaktı. düşµiğünUn far!tında idim. ~ 

Ka vuoğlu, sözlerine devam etti : keyfim yerinde idi. 
- EfendimiE, güre§ iradesini v~ Fakat; o güne kadar padiph _.. 

rir vermez olduğum yerde isparmoz zunında ~ yapmadığım içüı t111 
tutmuş gibi hırsımdan titremeğe tarafım zangır zangır titriyor* 
bqladım. Bir an evvel soyunup mey. Kalbim göğsümden dıpn fırbfl" 

cak gı'bi h<>-ketl--~. Q..lre ,,. dana çıkmak istiyordum. G&.. ...~..a v--
Makarnacmın auratına baktım. ğil, karpsmda gUreş tuttuğum~ 

O, bu iradeyi hiç te beğenmemite di§ah ; gilreften anlar ve 
benziyordu. Sebebi de malwndu. Bi- yağlanıp gUrefirdi. 
raz benden çekiniyordu. Hem peşrev yapıyordum, helll il 

Efendimiz, irade buyurduktan Allaha iti yolda dua ediyordum: 
sonra ; koruluğa cJoinı yürildü. Biz - Allahım beni muvaffak ~ 
yalnız kalml§bk. Batyaver derhal Bu duam ca.Ddan ve ~6:!!'~ 
emir Yerdi: len bir niyaz idi.Efer 

- Haydi pehlivanlar ..vuııUllUL bir ~ma getirip yenik a,eııtt: 
Zaten; kiabetlerimiz hazırdı. N~ eem, efendimizin yanmda --

olur, ne o1ınu diye nereye ptene~ ve mMldim art&eütı. 

lrisbetlerimizi ve yağ hanı.nam ========(=°"°°===nr.::::::;b 
bir onlu ajırhğa gibi ..... ~i. 

8qyaftl' )'AWwfeD aynldı. 
Hiç unubaam ı.m, hemen 80)'1Ulma

ğa lwt1adlm 

akarnacı. uyku llelWlllliğile it!· 
riaip duru)'OI', koca eöriedni iki 
tarafa aallıyarak fQ wretle 96yleni 
yordu: 

- TehlJ7 ! .. Hepten Mmilb be! .. 
Kusular, hehralar midemde dunar 
be! .. Hiç böyle mU..bab olur ma 
luanlar be? •• 

DeJip .mtrleniyorclu. Ben, kuzu. 
yu, midemin cloigunlafunu, her te
yi unutmllftwn ... Soywıuywdum. 

llabnaacı. aceıe, aeele eoyundu
ğumu görünce, dayanamadı. Bana 
dönerek: 

- Baka be! .• Dünden mi haztr-
dm giireşmeğe fbrabbn be?. 

Diyerek eöylendi. Kıeaca cevap 
verdim: 

- İrade efendimlziftdir ... 
Makarnacı hiç cenp vermedi. 

Mideeini yokluyordu Hakikaten ço' 
)Wlliftit._ Diyebilirim ki, hayatmP 
da bu kadar yemek yemenıİftmdir. 
Belki; ,..,.. kuzu yemiftim ... 

Hele, Mabrnact belki, bir kuzu-
111 ~ indinlıilti. StWfl irmik 
llelnm da feftallde ,Uıel pifm11 
oldufu için lmgerlerle yemiştik_ 

Bu yemeklerin arasında Nemse 
böreği de vardı. Yalnız, otuz, kırk 
parça Nemee böNif ben .Yemiftim .• 
Ne bdar C•wt tızUmn yediğimiz 
malüm degftdi. 

Ya, Karakulak suyu... Kimhilir 
kaç bardak i~ittfk ... Dedim ya, gU 
retecek balcle değildik ... 

Fakat; ben kendimi yokladım. •. 
Midem o dereee dolu değildi. Erit.
miştim biraz ... 

Mabnaacı, latemiye, istemiye 
801Umnağa batladı. Korktuğu yü
zünciea ft etvanndan belli idi. 

Şaka değil ; benimle ilk güreeini 
tutuyordu... . 

Wr yeaik dftftirünem, ef endjmizjn 

IÖdBden d6'meaf ihtimali vardı. 
Çok PÇmeden soyunmuş ve yağ

lanm'ltJk... Sırtımıza birer pefte-

mal abnıt, efendimizin gelmelerini 
bekliyorduk. 

Biraz sonra, efendimiz geldi. Bizi 

Garip bir Dava 
--~ 

10 kW'Uf alacak içitl 
mahkemeye mürac.81il 

edildi 
Manl&a, (HU8Wll, - 6ek* .... 

...uı hukuk malıkemesincle 1lir, 
g&illmilfttlr. Davaya nazaran fil" 
rinUz belediyeai mahalebe mflll////' 
lanndan Mehmet Yöceılel, taf'I:. 
eli malWızlıft daktllOllU .. ,.. 

Yiyeden Oll hnlf ~ için -
açmıştır. Bayan UJvt:ye, _... ~ 
habatmda clefterlertn t.ebılri ...,...-

beJediyede ticretle çallfllUI " "" 
reti olan 390 kunıfU alırlr.en, ~ 
Mehmede dört lira verm.n, ., · 
reye pdlnce on kunat 16nclw~ 
ni 9Öylemiş ft dört lirayı ..... ,_ 

--.... beaaba görea memur kWd 
on kurut açık görmüş ve derllal -: 
paDUf, OD lnuııtmı Terilmeai içill 
.nııe.dctit defalar Baya UM),,. 
haber ıönclermit; bapa, ~ 
vennediii cilli biyle bir bord p

mllhğmı bilditwlt, Ylce8el ~ 
münaat etmif, bapa b5,tıe rı' 
borçtu haberi ~ dair 
oevahl vethke, on kUl'UIBJIU ~ 
melaa1 kanuni beclellerdea 
dütüııen memur allı hu'tr:ak.::. 
bmeeine mincaat ederek 
cöriUen -~ matıoe-' 
lan on laıl'lllla illtiyar -~~ 
raflaruı 1'dmm ıailae karar 

Bu dn kuruş davası herllıMi -~ 
kadar etm.iftir. Haklallı --7~ 

J3ay Mehnıetıe cörtlttlm. -~ 
- Ba;raa Ulviyenfn lialClf 

.receğini.aöyliyerek iltihkakt °': 
390 kUl'Uf yerine dört JÖZ nı-f 
.ması beni çok müte ! ı ı ir ettf._ ~ 
bu parayı k&nunl yollanlan ~ 
fukaralara vereceğim. Gene~ 
olmıyanlara on kunıt değil, bit~ 
ra bile vermiyeceğimi t.pat ~. 

olacağım.> 

Dedi. 

Bayan Ul\'iye de B&y il~ 
din parayı IDdiğindea - . ~ 
yı sulh cezaya bir hakaret da"'~ 
açnnıtır. Oaun da mnlııa.....-' 11- ,, 

kmda rüyet edilecek. 
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tn'8:oC•ziçi - Cihat; Bülend, Baha; 
~"-~ Oarn.an, Necdet, Sait, Niyazi, 

uuullah, Muatata, Saon. 
... 1!'.dirne Lisesi - Ali; Tahsin, Na
"nt · H k • asan, Ekrem, Şakar; Ahmet, b'tn, Şemsi, Necmi, Bülend. 
•tt k ıolü 15 nci dakikada Niyazi 
) ı. 25 net dakik8da Boiaziçi soldan 

f •Ptıfı bir akında IOl açıklan Vatl• 
asııe 'k" .. ~ il ı ıncl golu de yaptı ve ilk dev-

, 
1 

Ofaziçinin üstün oyunile ve 2-0 
a ebesue bittL 
fkincf devreye Boiazfçflilft çok 

p o 

Edirne, (Hususi) - Edime ıenç
lik ve spor bayramını canlı ve ha. 
reketli bir şekilde kutladı. Kız ve 
erkek okul tıalebelerinin yaptıklan 
jimnaatik hareketlerinden sonra E. 
dirne ve İıtanbııldan gelen takım
lar arumda futbol maçlari yapıldı 
ve şu neticeler alındı: 

Edinwr Sn'ct oblu: 2 - lsttınbul 
SG?ı'cıt okulu: O 

8000 den ziyade bir seyirci önün. 

T ı N l .. A 8A d ' 

R 1 

Sa•auacla: 
hıin1•n,...~u ıa- Ka,...-1 

8umır•11ır: t 
Samsun (Huıusi> - Gençlik ve 

spor bayramı günü tehrimiz İdman 
Yurdu ile bir maç yapmak üzere 

Samsuna gelen Kayserinin Sümer 
spor tıkımı enerjik oynamasına 

rs.ğmen daha iyi hazırlanmış olan 

İdman Yurduna 1-3 mağlup olmuş
tur. 

Kına Geceainden 
Mahkeme 

-·-lzllllr h Yun•n •ll•l•rı 
•r•sınd• vapur aeferlerf 

SahiUerimia çok yakın bir mesa
fede bulunmakta olan Midilli ve Sa
kız gibi nüfusu kalabalık olan Yu
nan adalan ile Jzmir arasında vapur 
işletmek için bir müddettenberi ya
pılmakta otan tetkikler neticelen
miştir. Bu işi, tamnDUf Yunan va
pur kumpanyalanndaıı biri üzerine 
alDUf ve haftada bir gün olmak üze
re tanir ve adalar arasında vapur 
seferlerine başlanm11tır. tıeride va
purların Ayvahğa da uğraması te
min edilecek ve aefer adedi daha zi
yade arttırılacaktır. 

~·-
Ortlllllar ktiytl PltZ•n 
Aydın (Hususi) - Şehrimir.e 30 

kilometre mesafede ve hat libergi
hmdaki Ortaklar köyüaün puan 
Pazardan Cumartesiye çevribniftir. 
Hafta tatili cuma iken bu köyün pa
zan alı, Aydının pazan ise Pazar 
günü icli. Hafta tatili pazar oluaca 
Aydın pazan biu.arur sah yapımo, 
Aydm puan ile ayni cün pazar Jı:u
ramıyacaklanndan ve kendilerini 
hafta tatiline flbi tutulmadJklarm
dan Ortaklar köyü cumarfesiyi pa
zar günü olarak kabul etmişler, Ay
dın ile pazar değipıeei yapmış ol
muşlardı. O zamandanberi devam 
edegelen bu pazarlannı bü hafta 
cumartesi .kurmuşlardır. 

,......,,., 7-

RADYO 

• ~ 

Muhammen B. ~ 7,1 lell'liDatı Kkalltme 

Cinai Mlktan Llra K. Lira K. lekM 811atl -
Molenz kağıdı 50 top :s()() - 37 50 Pazarlık ı• 
Alib fenniye 60k~ 1515 53 113 66 Pazarhk 15,30 
Teknik ali.tı 20 kalem 1758 10 131 85 Pazarbk 16 
Sarma ka. (kırmızı) 300 top 4350 - 326 25 Açık E. 16,30 

1 - Şartname ve nümuneai mucibince yukarda cins ve ıniktan ya
zılı ( 4) kalem malzeme hiza1anııda pt.erilen usullerle satın alınacakbr. 

2 - Muhammen bedeli, muftklcat teminat akçaları, eksiltme saat
leri hizalarında gösterilmiftir. 

3 - Eksiltme 29/ 5/ 939 pazartesi günü Kabataşta Levazım Müdür
lüğündeki alım sabm komisyonunda yapllacaJrtır. 

4 - Şartname, liste ve nümuneler her gün sözü g~n tubeden pa
rasız alınabilir. 

5 - tsteklilerin eksiltme için tayin edilen günde % 7,5 güvenme 
paralarile mezkW- komisyona gelmeleri. (33M) 

Cinai 

. 
Motör (110 bey-
girlik) 
Motör (70 bey-
girlik) 

• Miktarı Muhammea 
Mdeli 

0/ 0 7 ,S eksiltme elmilt..e 
teminab pldi auti 

~----~----~~--
1 adet 6950 521.25 kapalı L 10.38 

1 adet 4500 337.50 açık eh. 11 

I - Doç mar:d:a biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde iki adet mot& 

yukarda hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminat, eksiltme saatleri hizala
rında gösterilmiştir . 

HI - Eksiltme 31/V /939 tarihine rastlıyan çarşamba günü kabatqta 
Levazım ve mubayaat ıubesindeki alım ikomisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü ıeçen fUbeden parasız olarak alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % '1,5 
güvenme paralarile müracaatları ve kapalı zarfları ihale saatinden bir 
saat evveline kadar kanun! vesaikle birlikte mezkur komiayon bqkanh-

ğına makbuz mukabilinde verilmesi llıımdır. (3430) . 



TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. 
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·MERKEZi : ANKARA·· 
-----·=-----1------mıa• 

Her Nevi Banka Muamelatı 
Her ay faizleri ödenen ~ 

f(UPONLU VADELİ MEVDUAT 
S U B E L E R :·: 

ANKARA: iSTANBUL: Adapazarı Gemlik 
Bandtrma Buna iz mit 
Barba Safranbolu 
Bolu Eakiteblr Tekirda11r Telefon : 'l316 ., T~• .. fon : 'l447]-8 

l Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESi 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK Şubeler : TICARt1' 

POKER 
traş bıçakları en sert sakalı 

bile yener ve cildi 

yumuıatır 

Her Yerde POKERtraı bıçaklarını 
ısrarla isteyiniz. 

KOLINOS 
anıUepcik 

Dlf MACUNU 

lrullanınız. Leı 
z eti hoı, dişi e
ti inci gibi pu
la tan Koliaosu 
dünyada mil-
yonlarca ze
vat seve seve 

kul'.anırlar. Tüpü:ı mu'1tcviyatı teksif edilmiş olduğundan uzun müd
det· e ihtiyacınızı temin edu. Büyök tüpü 40 küçük tüpli 22,5 kuruştur. .. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzun
Ça1'31 sokağmda 5/216 numaralı dükkan 

Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzun
çarşı sokağında 1/ 208 numaralı dükkan 

Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzun. 

çarşı sokağında 6/218 numaralı ~ükki.n 

Mercanda '1avaşçaşal]jn mahallesinde Uzun

çarşı sokağında 8/224numaralı dükkau.' 
~ 

Mercanda :Yavaşçaşınrtn mahallesinde Uzun. 

çarşı sokağında 3/212 numaralı dükkan 

Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzun. 

çarşı sokağında 4/214 numaralı dükkan 

Fatihte Manisalı Mehmetpaşa mahallesinde Ge

miciler sokağında 12/26 numaralı dükkan 

Unkapanında Haraççı Knrıımehmct mahalle

sinde Kayık iskelesi sokağında 15 No. kahve 
yeri 

Sultan.ahmctte Karacehenncm mahallesinde 
Kabasakal sokağında 6 No. lı arsa 

Bebekte Bebek caddesi sokağında 109/1 numa

ralı arsa 

Yedikulede Kalekapısı sokağında 3 N. eski 

Kantar kulübesi 
Ycnibahçede Mimarsinan sokağında 57 /61 nu

maralı bostan 
Çapada Saraçdoğan mahallesinde Yeniçeşme 

sokağında 8/12 numaralı ev 

Unkapanında Zeyrek caddesi sokağında 18 N. 

aükkan 
Fenerde Balat caddesi sokağında 41 numaralı 

kale burcu 

Senelik muhammen 
kirası ilk teminatı 

72,04 , 
72,00 

72,<M. 

72,00 
l 

72,00 

72,00 

48,0« 

48,00 

30,0< 

180,()( 

30,00 

60,06 

60,00 

102,00 

39,00 

_,. __ _ .. 
S,40 

6,40 

5,40 

5,40 

5,40 

5.40 

3,60 

3,60 

2,25 

~3.50 

2,25 
i 
t 
\ 4,50 

4,50 

7,65 

2,93 

- ' ... - - . . . ~ ~ . ... . . ' 

Gazinocular, lokantacılar ve bahçe açanlara müjde ! 
Avrupa mallarından daha sağlam, Avrupa malından 

daha zarif ve Avrupı mallarında daha ucuz olan 

K A R T A L 
sandalyelerini tercih ediniz. 

1 ] 
Siparişlerinizi ·Mahmutpafa ·Kürkçü fç han No. 12 ye vermeniz. • 
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Güzelliğiniz lcin 
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KREM BALSAMİ~ 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdit edil
miş sıhhi güzellik kremleridir. 

YENİ BİR TEN 
GÜZELLİG.İNE 

doöru atılacak 

JADIM 

Bunıplılır 
jııalı e:tılebilir. 
iViyaoa Oırivenitetinden bir Profuör -
8iocel - Tabir ettilıleri Gençlitin ea· 
&İp bir UDllUtuDU lıeıfetmitlir. Bu 
cevber lıelihaıırde penbe renlı:telıi To
bloe Kremi tlfkibiode mncattur. 
Cildin bu ye,aee uo.unıou elıfamlen 

yetmHdH nvel tatbilı: edioiı: 
· .n UJUrlı:ea. o; cildioiu 

beeler ,,. poç!t:Jtiri• . 

ı:e. ot"nnİn ve 
kadife gibi yumt."'lt ve ıiyab oolcta
lerdao kurtarmak için her sabah be

JU Reolı:deki Tolcılon 
KremiDİ aürüniiı. 

Semerui . ......,,_~....-..-
gıyet emın H 

memnuniyet babŞ<1ır. 
40 yatlarında görünebilirler. Ya,ıo 
izlerini gidirerelı: bir Gen~ kıı:ım rü· 
zel d!Jini ilı:ame eder. Cildıo unıruru 
olan Tokaloo lı:rel"l\İnin temerui ta· 
yanı hayrettir. Memnun lıalmeyıoler 
paruıoı geri alabilirler. 

V ~ PURLAAIN HAFTALIK HAREKET TARİFESİ : 
22 Mayıstan 29 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak 

vapurların isimleri, kalkış p,ün ve saatleri ve kalkacakları r 1ht•ml.ar· 
Karadeniz hattına. - Sah 12 de (Tan), Perşembe 12 de (Karad-;nız), 

Pazar 16 da (Ankara). Galata rıhtımındnn. 
- Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ülgen). 

Sirkeci rıhtımından. . 
İzmit hattına - Salı, Perşembe \'e Pazar 9,30 da (Uğur). Topha.n.: 

nhtımından. 

l\ludnnya hattma. - Pazartesinden maada her gün 8.45 de ve Pazar· 
tesi günü ı:!aat 13 de (Tııık) sistemi vapurlardaU 
biri, ayrıca Cumartesi 13,30 da ve pazar 20 dP. 
(Sus). Galnta rıhtımından. 

Bandırma hattma - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus), nY· 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Mersin hatt•ııa 

Not: 

rıca Çarşamba 20 de (Ülgen), Cumartesi 20 de 
(Antalya). 

- Salı ve cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtımın· 
dan. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de (Bat" 

tın). Sirkeci rıhtımından. 
- Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 

- Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Dumlupınar). 
Sirkeci rıhtımından. 

Vapur seferleri hakkında her türlü malUmat aşağıda telefon ııu· 
mar:ı.:arı yazılı acentelerden öğrenilir. 

l{arak<iy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı: 42362 
Gulntn Accntçliği - · Gnlata, Deniz Ticareti Müd. binası 

altında: 40133. 
s·ırlccci Act•ntcliği - Sirkeci, Yolcu Salonu: 227 4.0. 

-----ııa================::::::::::::::::::::==========================:=;;..; 
Nafıa Vekaletinden :,' 

Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Büv~k Menaercs titbilerinll en Çürüksu Hzcrincte yapııacak rcgU· 

lii.törlc Sa~a~:köy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat ve sınııi 
imalcitı keşif bedeli •446.579> lır::ıclır. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine rastlıyaıı perşembe günü saat 11 de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasırı· 

da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, muknvele projesi, bayındırlı1' 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 22 lira 33 kuruş rnıı· 

kabilinde Sular Umuın .Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin •21.613> lira •16• kurıış· 

luk mı.ıvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en aj 
sekiz gün çvvcl ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bk dilekçe ili 

Nafıa Vekfıletinc müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesik11 

almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içındc vc.~ika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye işti· 
rak edemezler. 

5 - İsteklilerin, teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattcll 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilifl• 

de vermeleri lüzımdır. Postada olan gecikmeler kal.fol eüilmez. 

cl789• c3329~ 

Devlet Demiryolları İlinlan 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (2) gtul' 

malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ilıale edilmek üzere 5/6/939 Padr· 
tesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gat binası dahilindeki . . 
komisyon tarafından a~ık t!ksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i!;tiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat ıe· 

minat ve · kanunun tayin ettiği vesa ikle birlikte eksiltme günü saatill4' 
kadar komisyona nıüracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır· 

1 - 3000 metre muhtelif ebatta ha.kır boru muhammen bedeli 11s1 
lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 134 lira 7 kuruştur. 

2 - 100 adet bina için porselen musluk taşı ile 10 adet tcrmosiforl 

muhammen bedeli 1030 lira ve muvakkat teminatı 77 lira 25 kuruştur. 

(3466) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş. 

l - Karadere sulaması hafrıyat ve sınai imalatı keşif bedeli (361.388) 
lira (30) kuruştur. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine rastlıyan per.şcmbe günü saat 11 de 
Nafıa Vekfıleti Sular Umum Müdi.irlüğli su eksiltme ·komisyonu odasıfl· 
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İsteklıler eksiltme şartnamesi mukavele projesi Bayındırlık W 
leri genel şartnamesi, fenni şartııame ve projeleri {l 8) lira ( 10) kuruş 
mukabilinde Sular Umum Müdürliiğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (18.205) Iıra (55) kuruş· 
Iuk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en ıl' 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan vcsikalal'la birliktP. bir dilekçe ile :Na· 

fıa Vekaletine müracaat <'derek bu işe mahsus olmak üzere vesika alına· 
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika tale-
binde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan nfthaller tes

lim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı 

ayn açık artırmaya konulmuşhır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 

göri.\lebilir. tstckliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 30/5/939 salı günü saat 1{ buçukta Daimi Encümen· 

Gece için yağlı, gündüz için 
yağsız ve halis acıbadem 
çeşidleri hususi vazo ve tüp
lerı e satılır. 

ZAYİ - Eskişetiir Kültür direk. 5 - İstek!ilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

de bulunmalıdırlar. (3391) (B). 

İNGILtz KANZUK 
ECZANESi 

PEYOCiLt! - ISTAJ'l\BUL 

törlüğünden aldığım 1890/10090 saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver-
numaralı şahadetnamemi zayi ettim. meleri lazımdır. 

Ym~i~ ah~ğım~nMkmil~~~~~P~o~~~a~da~o~la~n~g~e~ci~k~m~e~le~r~k;~;u~l~~~i~lm~~~·~~·~l8~4~2~·~c~3~~;6~·~~~~~ 
tur. Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOOLU 
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