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Baltık Devletleri Gafenko Ankarada Türkkuşu Filosu Dün 
Meseı8si Şehrimize Geldi 
. ~itan: He..y1a Cahid YALÇIN Türk ._ Rumen Devlet Adamlarının u" •tünde 

L nd adan Filo Şehir o Uçuşlar 
.::..ıı::.~"ı.::=:.~:;ak~·~::ı~·~Ankaradaki Temasları Bütün Yaparak Beyannameler Attı 
:. .:.ı::: :,~~ ı::'!ı:::~:i: Dünyada Alaka ile Takip Ediliyor Jııyyaralerlmiz Buradan Edlrnaye Gidscak 
liı Pravda gazetesinden naklen İngi

ltıatbuatında görülen mütaleaya 
::ı-an, Baltık devletleri hakkın -
h& bu garanti Sovyetler Birliği için 

Yıti bir ehemmiyeti haizdir. Ce -
"-Yan etmekte olan müzakerelerin 
ltluvıUakıyetle nihayete ermesine ' 
ltlln· 

Hariciye Nazırı Rumen 
Saraçoğlu Mühim Birer 

Gafenko 
Nutuk 

Ve Şükrü 
Söylediler 

llk ı olan seQep bu garantidir. Bal-
oı devletleri garanti edilmiyecek 
ti ":1°8~ Sovyet hudutlarının emniye
B ıstıhsal edilemez. Almanyanın 
altık devletleri arazisinden geç -

b~ek suretile Rusyaya yapabileceği 
lr h'" to ucum Lehistan ve Rumanya 

fi pr~klarından geçerek icra edece-
hucumdan daha tehlikelidir. 

le SGvy~tler Birliğinin Baltık dev -
detleri hakkındaki noktai nazarına 

illet eden şu sözler ise bilhassa 
ehernmtyeti haizdirler: cAvrupanın 

b" ı tam 
cut 

:ra 
• zım-

dır tn ·ııe ! · gı re ouları ı p ede ararı 
verrn -d' . ege zorlamalıdır. Onların. şim-
ık:ı vaziyetleri AJman nüfuzu altı-

:a girdiklerini gösteriyor. Bu hal 
evarn etmemelidir.» 

b R~yanın noktai nazarı hakikaten 
u ıse meselenin çok zor bir §Ekil 

'1tnış olduğunu itiraf etmek Uzım-

J 

dır. Fakat biz bunu, Sovyetlerin :ı;. ı 
kat•• k r iafeako •• ~f.ll"O.!irlu ••Laaair..-1 Matbuat lVt;!meuiUen Arasında 

Ankara, 11 (A. A.) - Runıanya 

Hariciye Nazırı ve Bayaa Gafenco 
rfakatlerinde Rumanyanın Ankara 
Büyük lçisi eB. Stoyka, Bilkreı elçl
mir. Hams:lullah Suphi Tanrıöver ve 
maiyetleri erkanı ile bugün saat IUO 
da Anadolu ekspresine bağlanmıı o
lan hususi bir vagonla Ankaraya 
gelmişler ve İstasyonda Hariaiye 
Vekili Şükrü Saracoğlu ve Bayanı 
Ankara Va1i ve Belediye Reili Nev
zat Tandoğan, Hariciye Veklleti u
mumi KAtibi Numan MenemencioR
lu Ankara mevki komutanı General , 
Kemal Gökçe, Hariciye Vekileti 
Protokol Reisi Şevket Keçeai, Hari
ciye birinci daire reisi vekili Sedad 
Zeki Örs, Ankara. Emniyet direktö
rü Şinasi, Merkez Komutanı Albay 
Demir Ali tarafından karşılanmış· 
tır. 

İki dost memleket hariciye vekil
leri ve refikalarının karşılaşmaları 
çok samimi olmuş ve iki taraf ref a
k at ve maiyetlerindeki zevatı biri· 
birlerine takdim eylemi§lerdir. 

Bayan Saracoğlu ile Bayan Stoy
ka tarafından Bayan Gafenkoya 

(Sonu 3 lincli sayfamızda) ı aran diye kabul etmekte mü- T 6 

~ddit bulunuyoruz. B1r kere bu O'O'O"O"O"OOOOOOOOCOCO:X:X:X:X~::XXXXXXXXXXXXXX:OC:OC:OC:OC:OC:OCOCOCOCOOOOCOCOCOCOCOCOCO:X:X:X:X:X:X:X:XXX>O 

:Ü~l~a.nm ıçtn~ mantıksıd:kla. Alman ve Çek Po- ı-ıımanyadakt rbırınt. tutrruyan noktai nazarlar 

~~~·::ı~~:·i:~.~ı:~:·~~=~.~:~ ıı·sıerı· Vurustular Polonya Yurdu 
~ Usyaya gelecek bir hücum, Sovyet 

1 '*" T U .. d s: Birlıği için pek tehlikelidir. (\'az-:ı 3 üncU sayfamızda) aarruza ura 1 
~etler BirliğL lngilterc ile Fran- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: bu tel Lkeyi garanti etmiyorlar 
Ye teklif edılen ıtliiakı reddede

~~k. Ne kazanacak? Hiç. Çünkü it
ıfakı reddedince, Lehistan ve Ru
~anya arazisinden g~çmck su.rc.ti-
1: Vukubulabilecek b'!r Alm,n istl
ası tchlikesıne de maruz kalacak -

Fener İngilizlere 
2 -O Mağlüp Oldu 

tır a· . . 
d · ıç olmazsa hur<!sım -"qri?)tı e-ı 

erek t}mu\ "kuvvetl~rn~ n'ltık 
t:Phe ındc fılll'p ~ınek

0

'R i:rf1 

:UYük bir fayda değil midir? Hudu
di un b~~ .parçası garanti edilmiyor 

Ye hutun hududu garantiden m:ıh 
tu.nı bırakmal{ akıl işi midir? ı 
b ~e bahsetti~miz mantıksızlık I 

Udur. Sonra, Baltık devletlerinin 
tlr"1tiaine gelince, İngiliz Başveki
~tn dediği gibi, garanti istemiyen 
bı ~rnlek.eti r:orla himayeye kalk
iıl ak ona -tecavuz etmektir. Baltık 
evıetıeri ise bu garantiyi açıktan 
~ıta reddediyorlar. Hatta Alman- ı 
~ ile ~h· bitaraflık ve ademi teca
U. Dli.!ıdu bile imzaladılar. Rusya 
_,. İngiltere, Avrupada herhangi 
~r brattan gelebil.cek bir tecavü-/ 
il kal'fı Rusyay• ıaranti vermeğe 
.;ılrdırlar, fakat Pravda'ya bakı -
~ Sovyetlvill tstedıği şey, te -' 
-.. bir pranti değildir. cBaltık • 
..._ l.tıeri Almanya dostluğuna 
~letu; oıılarıa Alman nüfuzu al
'-b~ ctrmelerl Ruıyayı dolayısile 
lırtrt c:l!t ~er~ diyerek Baltık devlet
~ llıkw sevked~cek ve gerek 
11Q terek qndt.ini müdafaa ve
~-- Let.ny., Eetonya ve Finlan-

Yı lltU& ey)Jy.cek. 

• Y ,E;, • , • ... 1 .... n n · /! • 
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tlbı"-ta,. kadar, Sovyetler Birligi
lut llll maksadı bu olduğu zanne -
~~Ordu. Fakat Pravda l~i açıktan 
~ Qleydana vurmuştur. Kendl
~l DıOdafaa lmkAnından mah -
~'1Jat bitaraf devletlere Baltık ha -
~ rtde yer olamaz, diyor. Bu ne 
h)' ek? Baltık devletleri ya Alman. 

' Utihalr etmeli, ya Ruıyaya. Bu 
HUaeyin Clahlt \' AJ-ÇllN 

~Sotaa S ttnei ı•yfamı&da) 

Yu\tanda r~im lnıi'iz!~rın reu' nm gaıeteD"ize hediye etl 1,1 

MeddlcacX Wandere•s takımını a~ağıdaki resim Nedimin ka
hıc. u;~iı t Bıyrak hediye ettiğini göst.rmelçtedir 

( Yazısı s lrcl aayfamızdadır) 

Polonya Armaları Ve 
Pilsudskinin Resmi 

Çiğnendi 
Bcrlin, 11 (A. A.) - Alman mat

buatı Sadaki tarafından verıln ce -
vabı cDamige karşı bir Leh tehdi
di» mahiyı•tinde telakki etmekte -
dir. 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 
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lbrahim Hakkı Konyalı 
" Yeni S~bah ,, da 

(YENİ SABAH) 
tarihi tarih olarak 
telkik eden büyiik 
tarihçi İbrahim 
Hakkı Konyalının 
yardımını temin 
etmiştir. 

ilim alemine ke
şif sayılabilecek 

birçok eserler ve
ren ve bugünkü 
bilginler arasında 
tam manasile bir 
ayaklı kütüphane 
sayılan değerli tarihçi, müıelerimı· 
zi, kütüphanelerimizi ve tarihi abi
delerimizi dolaşarak çıkardığı bAkir 
mevzuları YENİ SABAH karilerine 
yazacaktır. _Yarınki nüshamızda 
(Pirinç üzerine nasıl yazı yazılır) 
tetkik yazısını seve seve okuyacak· 
sınız. 

İbrahim Hakkı Knnyalı kitabı 
Avrupada ve Amerikana en çok O· 

, kunan ve bütün Arap alimleri tara
fından yazıları iktibas ve t.ercümı:> 
edılen yegane tar;hçimizdit'. cTop
kapı sarayında deri üzerine ynpıl

mıs eski haritalar> 2dlı eseri tamn· 
mC'n Avnıp3da ve Amerikada satıl· 
mıc;tır. Onun mecmualarda, gazete· 
!erde çıkım y:;zıJarı da:ma Avrupa 

"">/ ~-..A/VV 
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, ilim mel'mualarına alınmaktadır. 

l>Oa ıebrimize ıelen Ttırk~uıu Baı6iretmeni Sabiha G&kçen, 
pilot Muammer Ye byat YetilldSyde 

Dün sabah yedi buçukta Ankara
dan kalkarak memleket turuna çı

kan yarbay cOsman Nuri Baykal. 
ın kumandasında ve ba§Ö~retmen 

Sabiha Gökçen'in nezaretindeki 11 
tayyareden mürekkep Türkkuşu fi

losu 8,50 de Eskişehire inerek ben
zin ve yat.almış, hava raporunu da 
öğrendikten sonra 12,50 de hareket 
edip 2,50 de Yeşilköye muvasabt et
miştir. Havanın her taı·atta bulutlu 
vı bazı yerlerde yağışlı olmasma 
rağmen seyahat çok iyi geçmiştir. 

İstanbul llzerinde bir tur yapan 
Tihkkuşn filosu Yeşilköyd,. Hava 

Kurumu erkanı, gazeteciler ve kala. 
balık bir halk kutlesi tarafından 

sevgi tezahürlerıle karşılanmıştır. 
Filoda, Türkkuşunun yetiştirdiği 

bayanlardan Muzaffer, Sahavet, E
dibe, Nacıye vazife almış bulunu
yorlardı. Filo öğleden sonra Fener
bahçe - İngiliz takımı arasında ya
pılan maç esnasında stadyom üze
rinde bir gösteriş uçuşu yaparak ha-

• vacılığı teşvik edici beyannameler 

atmıştır. 

Türkkuşu fılosu E:.kışehir - İstan
bul .arasındaki uçuşu esnasında Ya

(Sonu 3 Uncii sayfamızda) 

Garip Bir Dava! 
Gazetesini 

Romanını Başka Bir isimle Neş-
• 

Bir Muharrir Tan 

retmeğe Başladığı lçi.n Dava Etti 
Haber aldığımıza göre, muharrir 

Kerim Sadi, Tan gazetesi sahibi 
Zekeriya Sertel aleyhine İstanbul 
Asliye dördüı\cii Hukuk mahkeme
sınde bir dava ıkame etmiştir. _Da -
vanın esası şundan ibarettir: Bun
dan ıiç, dört sene önce, Zekeriya 
Sertel, Son Posta gazetesinde iken, 
Kerim Sadi, beynelmilel edebi şöh-

' reti olan cAçiık11 romanım kendisi
ne vermiştir. Zekeriya Sertel bu ro
manı tefrika etmcdiğı gibi sahibi
nin birçok müracaatlerlne rağmen 
müsveddeleri geri vermemiş ve ro
manın kaybolduğunu söyliyerek 
itizar etmiştir. Son zamanlarda bü
yük reklamlarla Tan gazetesinde 
cF1rtına• adı altında tefrika edilen 
roman, kaybolduğu iddia edilen Aç
lık romanının ta kendisidir. Şaha
bettin Fuat imzası uyduı madır ve 
ortada böyle bir mütercim yoktur. 
Matbaaya dizilmek üzere verilen el 

yazısı müsveddeler hakiki müterci
me aittir. Mütercim birçok ıahitier 
ve delillerle romanın kendisine ait 
olduğunu ispat edecektir. .,.. ........................................................... ~ ................... . 

HER SABAH • 

Sokakta Yatan Çocuk 
Alemdar caddesinden Sulta nah -

· mede gelirken Ayasofya camiinin 
önünde üç tane çöp ve- kum sandığı 
vardır Bu sandıklardan birinde ök
süz bir çocuk barınmaktadır. 

Anasını, babasını kaybetmiı olan 
ve gelip geçenlerin verdikleri ÜQ, 

beş kuruşla geçinen bu yavru. ge
celeri. 0.stü kapaklı kulübesinde ge

çirmekte imiş. Bunu kendisi anlattı. 
Daha birkaç gün evvel yine bu sü

tunlarda kimsesiz: çocukları Darü
ıacezeden alıp onlara mahsus blr 

yurd kurmuı olduğundan sitayişle 

bahsettiğimiz sayın Ltltfi Kırdar'ıa 

hayırhah baba kalbini bu habcrın 
sızlatacatını biliyoruz. Bunu bildi· 
ğimiz ve D\1 kitnSesız yavrunun clın
den tutacaiına kani olduğumuz 

içindir ki vak'ayı kaydetmekle ik -
tifa ediyoruz. Yoksa çocuğun ora
lardan kovularak ~celeri içine 
sığmdığı o sandıktan da mahrum e

dileceğini düıilne.rek susardık. 

A. CEMALEDDJN SARAÇOGLD 

i 
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Bir Dalgıç 
Denizde Çalışır
ken B~ğuldu .. 

1 

Askerliğimin 

Sandığım 

İlk Günleri Hic T e • 
Gibi Olmadı 

· Düşünmeğe vakit kalmamıştı ki, ı 
manga kıdemlisi, yağlı bir çuha 
parçası ile yarım avuç Moskof top-1 
rağım elıme vermiş, önüme sürdü
ğü karavanaları göstererek: 

- Ters taraflarını güzelce ov ve 
parlat bunların .. demişti. Emme ay
na gibi pırıl pırıl olacak ha .. dikkat 

t et de ilk gi.ınden külahları değişmi
~elim. 

Sırası gelmişken şu ciheti söyli -
yeyim ki, saltanat idare ve devrin
de askere hiç bakılmazdı. Temizlik, 
ıkırlılık pek aranmazdı. Hatta nefer, I 
yıkanmak için sabun bile bulamaz
dı. Dalına kum veya toprak ile ovu1. I 
mak ve su ıle yıkanıp durulanmak-1 
la temizlendiği sanılan karavanalar 
buram buram yağ kokardı. İşte, te
mizlenmesi için bana verilen kara
vanalar da böyle idi. 

Dersi aldık ya. Hemen emre ita
at ettim. Bulaşık kapları çeşme ba
şına götürdüm. Onbaşıya yaranmak, 
onbaşı vekıli sayılan kıdemli İsha

ka becerikliliğimi anlatmak için, 
~ışla bakkalından aldığım sabunla 
ıgürelce yıkadım ve ne yağ, ne de 
koku bırakarak tertemiz yaptım. 
Duruladım, mendilim ile kurula -
dım. Yalnız, manasız bulduğum ve 
hatta tecrübe edildiğimi sandığım 

için ters taraflarına el sürmedim. 
İyi bir ~ yapacağım, aferin kaza -
nacağım hükmiJe koğuşa fırladım. 

Karavanaları yerlerine asarken, kı
d~mli fshakın hırçın sesi ansızın 
yükseldi, koğuşun içinde top gıbi 
gürledi: 

- Ülcn Bursalı, buraya gel hele. 
Daha yanına yaklaşırken sillesi 

suratımda şakladı. Tabii, o anda a
falladım. Suçumu soracağım sırada, 
kaşlarını çattı, gözlerini sçtı ve bo
ğazını yırtar gibi bağırdı: 

- Ülen .. dedi.. vazifeden gelince, 
ne di~ c resmi tazim ifa ile tekmil 
haberi vermedın? .. 

1 Acemilik işte, unutmuştum ben 
bunu. Derhal toplandım, esas vazi
yeti aldım. Ve yüksek sesle: 

- Suçumu bağışla efendim .. de
dim. 

lf•dim amma, o sırada ikinci to
lı:atı da yedim. Bunun da, karavan:ı 
terslerinin ovulup parlatılrnaması 
yani emre itaatsizliğirnin cezası ol
duğunu öğrendim. Karavananın 
yağlı içi dururken tersinin temiz. 
lenmesindeki sır ve hikmeti anlıya
madığım için bu ikinci sille bana 

tım. Kendimi, bir türlü §eytana uy
maktan koruyup kurtaramadım. Ka 
çıyordum artık. Fakat, Harbiye Ne
zareti kapılarından dördünün de 
izin kAğıdı olmıyanlara kapalı ol -
duğunu görmek beni büsbütün huy 
suzlandırmıştı. 

O gece herkes uyurken kalktı'ln, 
kendimi meydana attım. Bir sansar 
sinsiliği ile, karanlık duvar diple -
rinden eğilerek, parmaklık önlerin
den sürünerek, meydanın, o zaman 
Maliye Nezaretinin bulunduğu kıs
mına geldlın. Demirleri arasına sığ
dıramadığını iri yarı vücudümle, 
parmaklığı aştım ve ıokağa atladım. 
ilci saat sonra bizim Söğütlü Hasa
nın evinde idim. 

Hakikatli arkadaşım, beni yine 
evine kabul etmişti. Aylarca sakla
mıştı. Nihayet bir gün, yazıcı baş -
çavuşluğundan katip muavinliğine 
tayin edilen. İzzet Efendi adında bir 
Mudanyalı hemşerinin yanında, yi
ne bu arkadaşın delaleti ile hizmet 
neferi olarak Sereze geldim ve Bin
başı Hamid ağnnın taburuna yerleş
tim. 

Bu taburdaki askeri hayat ve hiz
met bambaşka idi. Bölüğe girdiği -
min daha üçüncü günü takımım ile 
eşkiya takibine çıkmış, yıllardan -
beri özlediğim hayata kavuşmuş -
tum. Müsademelerde birbiri ardı· 
na gösterdiğim atılganlık ve açık 
gözlülüğilml.€ zabitim Mülazimi ev
vel Fahri Beyin eli, ayağı olmuştum 
Birkaç defa da vurulmuştum. Yedi 
ayda onbaşılığa ve tabura duhulü -
miin dördüncü senesinde de bölü -
ğümün başçavuşluğuna kurulmuş -
tum. 

* Koca binbaşım, hareketlerim hak 
kında verdiğim izahatı nihayetine
dek dinlemiş, yerine göre takdir ve 
tenkid etmişti. Fakat, tekdir etme
mişti. Birçok faydalı nasihatler ver
miş ve bilhassa dağlık arazide ya -
pılacak çete müsademeleri hakkın
da çok özlü tavsiyelerde bulunmuş
tu. Sereze vardığımın ikinci günil 
akşamı, müfrezemi gözden geçirdik
ten sonra, beni bir kenara çekti. Es
kidenb~ri tanıdığını ve birkaç defa 
da küçük müfrezelerle karşılaştığı
nı söyliyerek (Vangelos) kaptanın 
yaptığı müsademelerde daima baş
vurdu~u hileler hakkında malümat 
veıdi. Ve: 

(Devamı var) 
-----

RADYO 
ağır gelmişti. Doğrusu ben de biraı -

1 
dikilip serteldim. Vay, sen misin 
kıdemliye cevap vcren. Tokatların ----- --------
üçüncüsü kalktı, dördüncüsü yapış- PAZARTESİ 12/6/939 

tı yüzüme. Artık gözlerim karar _ 12,30 Program, 12,35 Türk müziği 
mıştı. İshakın üzerine birden atıl _ pl. 13,00 Memleket saat ayan, ajans 
dım, toparladım ve bir top gibi fır- ve meteoroloji haberleri. 13,15 - 14 
lntıp koğuşun içinde yuvarladım. Müzik (Karışık program • Pl.) 19,00 

O gün, bu ağır suçumdan Program, 19,05 Müzik (Bir Uvertür 
dolayı, nöbetç! onbaşı ve çavu _ PL), 19,15 Türk müziği (Fasıl heye
şu, bölük emini, başçavuş, evvel ve ti), 20,00 Memleket saat ayarı, ajans 
sani mülazimlerle yüzbaşıya kadar, ve meteoroloji haberleri. 20,15 Ne
sıra ile, bütün amirlerin karşısına 1 §eli plaklar - R., 20,20 Türk müziği 
çıkarıldım. Birbiri ardına yediğim (Kadın küme okuyucuları). 
dayaklardan sonra da hapse atıl • 1 Kürdilihicazkar peşrevi. 2 -
dım. Arif beyin • KürdilihicazHr şarkı-

Eyüp çeltik fabrikası önünde civa 
ta fabrikasının hurda demir yüklü 
olduğu halde batım Recebe ait mav
nadan demır çıkartmak üzere Ra -
gıp adındaki demir tüccarı tarafın
dan ücretle tutulan amele Abdul -
lah, Eşref, Ahmet ve Hamdi dün 
hurda demirleri çıkarmakla maş -
gulken, bunlardan Hamdi dilgıç:lık 
yaparken bir dalışında uzun müd -
det geçtiği halde çıkmadığı nazarı 1 
dikkati celbetmiş ve arkadaşları 
derhal kancalarla kendisini yukarı 
çektikleri zaman, fazla mikdarda 
su yutarak baygın bir halde olduğu
nu görmüşlerdir. 

Hamdi, kaldırıldığı Balat hasta
hanesinde ölmüştür. Zabıta tahki
kata başlamıştır. 

Satın Alınan 
Hatlar Islah 
Ediliyor 

Münakalat Vekaleti ecnebi şir -
ketlerden satın alınarak Devlet de
miryolları ıebekesine idhal edilmiş 
olan bilcümle hatları tamir ve ıslah 
etmeğe karar vermiş olduğundan 

bu hususta sür'atle faaliyete geç -
miştir. Bu hatların istasyonlarında, 
ambarlarında ve lüzumlu her cep
hesinde masraflar ihtiyarile esaslı 

surette ıslahat yapılmakta ve bazı 
tüneller de yeniden genişletilmekte 
dir. Bu meyanda makinelere su ve-

ren tabii mecralar da tathir ve ıslah 
edilmekte olduğundan istasyonlara 
gelen su rnikdarı fazlalaşmıştır. Ve-

kalet, bu suların fazlasından da is
tifade etmeyi düşünerek bazı yer
lerde borular döşemiş ve bazı hu -
susf tertibat da yaparak halkın is
tifadesine arzctmlştir. 

Bundan başka, bu hatlarda çalı-
an vagonlar da yenilcştirilmeğc 

başlanmış, gerek yolcu ve gerek eş
ya nakliyatında yeni kolaylıklar ya 
pılması için tedbirler alınmıya baş
lanmıştır. 

vvvv ~ 

OEN1ZL1!:K.l>Bs 

.. Yunan denizcileri bugün 
gidiyorlar 

Şehrimizde bulunan misafir Yu -
nan denizcJleri dün serbest olarak 
şehrin görülecek birçok yerlerini 
gezmi§lerdir. 

Aris mektep gemisi bugün lima
nımızdan ayrılarak Köstenceye gi
decektir. 

11.unnxa.1:11.nı:: 

Yirmi kuruşun 
muhakemesi 

Ankara caddesinde Acımusluk so
kağında 22 numarada oturan Mu -
zafier isminde bir bayana, ayni e -
vin alt katındaki Em.ine bir müddet 
evvel çocuğu için 20 kuruş mukabi
linde bır yaka yaptırmış, parasını da 
bir türlü vermemiştir. Dün Muz.af
fere para lazım olmuş ve küçük ço
cuğunu Emineye göndermiştir. 

Fakat, misafirlerin bulunduğu bir 
sırada paranın istenmesine canı sı

kılan Emine, az sonra yukarı çıkıp 
1 

bağırarak Muzaffere kiifür ve ha - ı 
karet etmiştir. Diin SultanahnJet 
Sulh Ceza mahkemesinde yapılan 'ı 
duruşma neticesinde Emine üç gün 

.....,., ....... .......................... ..... 
• 

Okuıucu lanmız 
Beş Kumarbaz 
Suç Üstü 
Yakalandılar 

iptidai Maddeler 
Meselesi 

!!Jor ki ı 
Fakir Hastalar Ne 

Yapsın ? 
0kuyucularmın dileklerine yer 

veren sayın gazetenize şu derdimizi 
de arzetmekten geri duramadık: 
Hastaları ziyaret eden doktorlar, 

hastanın fakirliğini hiç gözöniinde 
tutmuyorlar. Ekseriya verdikleri 
ecnebi mustnhzarat ecznnelerde 
sekiz, dokuz liraya satılwor! Her 
halde haytıti bir ilfıç demek olan ve 
bu kadar pnhalı satılan mustahza
rat yerine e~kiden olduğu gibi taze 
ve ucuz bir yerli ilaç yapılamaz mı? 
Bir yandan doktor ucreti ve bir 
yandan da bu kadar pahalı ilaç pa
rası vermek mecburiyetinde kalan 
biçare fakir hastadan kan tahlili, 
idrar tahlili gibi şeyler de istenili
yor ki, ekseriya hiç bir faydayı da 
temin etmiyor. Buna bir çare bu
lunmazsa artık fakir hastalar için 
kocakarı ilôcile iktifa etmek ve şi
fayı Allahtan beklemek cihetini ih
tiyar eylemekten başka çare kalmı
yor. 

Hürmetlerimi sunarım. 
Hayrullah Ethem 

Vezneciler No. 75 
YENİ SABAH - Sıhhiye Veka

letinin nazarJ dikkatini celbederiz. 

POUBT.m ı 

Bir genç denizde 
boğuldu 

Fenerde Aynalıçeşmede 38 numa
rada Koço kızı Eleni, Çakmakçılar
d~ Büyük handa gömlekçi Mansur 
ile Kumkapıda bir sandal safasına 
çıkmışlar, sandal epey açıldıktan 
sonra Mansur, yüzmek için denize 
dalmış, fakat ayağına kramp gire
rek boğulmuştur. 

Kadına ciövUIUr mU ? 
Balatta, Ayayani hanında otu -

ran Kalato kızı İliyayı ayni semt -
te oturan Cafer isminde biri bir me
seleden dolayı tokatla dövmüştür. 
Suçlu, zabıta tarafından yakalan
mıştır. .. -

Misafiri dHAdU 
Ahırkapıda oturan Lütfiye, hem

şiresinin evine misafir gelen Akbı
yık, Oyuncu sokak, 35 sayıda otu -
ran Makbule ile aralarında kıskanç
lık yüzünden bir kavga çıkmış ve 
her ikisi de birbirlerini dövmüş ol
duklarından zabıta tarafından ya -
kalanrnışlardır. 

Nlra atan bayan 
emberlitaşta Vezir hanı 35 sayıda 

oturan Tanyas kızı 35 yaşında İta
nik, han içinde nara atarak herkesi 
rahatsız ettiğinden zabıta tarafın -
dan yakalanmıştır. 

Merdivenden düşen sarhoş bayan 
Beyoğlu Zürefa sokak, 2 sayı lı u

mumi evde sermaye Osman kızı Le
man, içtiği rakının tesirile fazla sar
hoş olmuş v~ merdivenden inerken 
ayağı kayarak düşmüş ve başından 
yaralanmıştır. 

Bıçakla yaralama 
Feriköyünde Şahmeran sokak, 59 

numarada oturan Hamid Ersen, dün 
gece sarhoş olup Behram çavuş ca
mii karşısındaki kahveye gelip 
müşterilerden Osman ve Cemale bi· 
Hisebep küfretmesinden kavga çık
mış ve Hamid, Osmanı sol bacağın
dan bıçakla yaralıyarak kaçmıştır. 

Zabıta suçluyu biraz sonra yakala 
mış ve tahkikata başlamıştır. 

Son Avrupa hadiseleri üzerine si· 
yaset aleminde salgın görünen müS· 
temleke ve iptidai maddeler mese· 

Cnvit, Mehmet, Hayri, Cevat ve lesi yeniden ilk safhayı almıya ve 
mihver devletleri politikasında mü· 

Lutfi isminde beş kumarbaz, dün temadi surette mevzubahs edilme-
Fatih, Atpazarmda bulunan boş bir ' ğe başladı . 

ahırda toplanarak zarla kumar oy - Müstemleke meselesi bugün esas 
narlarken zabıta tarafından yaka - itibarile, iktısadi sahada aşağı yu • 
!anmışlardır. kan müstakil bir vaziyette bulun • 

Dün Sultnahmet üçüncü Sulh Ce- mak için kufi derecede tabii servete 
zada yapılan duruşma neticesinde sahip olmıyan devletlerle, küçük ve 

kumarbaılar ikişer lira ağır para ya büyük olsun müstemleke devlet
leri arasında açılmış bir niza ve ih· 

C€Zasma mahkum olmuşlardır. An- tilaf mevzuudur. Bu noktadan ns· 
cak hunlardan Hayri ile Lüt - reket edıldiği takdirde de, mihver 
finin yaşları küçük olduğund~n ce- devletlerinin müstemleke talepleri· 
zalannın üçte biri tenzil edilmiş ve lıin, Portekiz, Felemenk ve Belçıka· 
zarlarla 42. kuruş kumar parası da ya karşı da dermeyan edildiği haki· 
müsadere edilmiştir. kati ortaya çıkabilir. Bu küçiık 

İşçi İhtilafları 
Nizamnamesi 
Meriyete Giriyor 

İşçi ıle iş verenler arasındaki ih· 
ti1afların sureti halline dair hazır
lanmış olan nizamname önümüzde

ki perşembe gününden itibaren 
mer'iyete girecektir. İş yerlerinde 
yapılmakta olan mümessillerin se-I 
çim işi çarşamba günü akşamına ka 
dar nihayctlendirilmiş ol~caktır. O 1 
günden sonra işçilerle iş verenler 
arasında çıkacak ihtilfıfların halle
dilmesi için bu mümessiller iş ve -
renlerle veyahut onların vekillerile 
temas edeceklerdir. Eğer ihtilaf bu 
şekilde halledilmezse Vilayette ku
rulacak bir komis)~nun tetkikine 
arzedilecektir. 
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Mareşal Fevzi Çak mak 
şehrimize geldi 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak dün sabah ekspresle 
şehrimize gelmiştir. Mareşalin bu
gün Yalovaya gitmesi muhtemel -
dir. 

Harp Okuluna alvll lise 
mazunlarından da 

talebe alınacak 
Harp okuluna bu sene de sivil li

selerde okuyan talebeler alınacaktır 
Üniversite ve yüksek mektepler 
müdavimlerinden de talebe kabul 
edileceği bütün lise ve yüksek okul
lara bildirilmiş~ir. 

Haıiçten Harp okuluna girmcğe 
istekli bulunanlardan 24 yaşına he-ı 
nüz girmiş olanlar kabul edilecek
tir. Haı-p okulunda tedrisat daha 1 
evvel başlamı~ olduğundan sivil ! 
mekteplerdeki talebenin imtilıanla- j 
rın neticelerini beklemeden derhal 1 

müracaat etmeleri icap et mektdir . 

Balkondan dUterek 
Yaralandı 

İstinyede oturan Remzi, Bakır -
köyde, Zeytinlik mahallesinde satın I 
almak istediği bir evi gezerken bal
konundan düşmüş, muhtelif yerle-1 
rinden yaralanmış ve ayağı kırıla
rak hastahaneye kaldırılmıştır. 

Benzinden yanıyordu 
Beşiktaşta Şenlikdede mahallesin 

de 17 numaralı evde oturan Kezban 
entarisini benzinle silerken mangal 
dan kıvılcım sıçrıyarak ateş alınış 

ve entarisi tutuşarak ayağı, ve qte
şi söndürmeğe koşan bekçi Kasımın 
da eli yanmıştır. Hepsi tedavi altı
na alınmıştır. 

müstemleke devletleri, kendikri -
nin bitaraf kalması için lüz.ımgclen 
heı şeyi yapmak istemelerine rağ
men, bu ilk maddeler ihtilafı o de

rece şümullüdür ki, arzuları hilafı· 
na olarak küçük müstcmlckc dev -
Jetleri de bu mesclE: ile hayati dere
cede alukadar olmıya mecburdur • 
lar. 

Bu suretle müstemleke mcselesi 
büyük harpte galip veya mağlüp ol· 
muş büyük devletlere inhisar etme

yip, hakikat halde, ilk maddelerden 
mahrum olan dcvlctlerle, ilk mad· 
delere sahip olan devletleri karşı 

karşıya koymaktadır. 

Vaziyeti bu şekilde görünce, bU 
nizam sebeplerini de aramak la • 
zımdır. Müstemleke meselesi umu-

mi olarak iki cepheden tetkik edi -
lebilir. Burada, birbirinden bma -
mile ayrı iki unsur vardır. Bu un· 

surlardan bfrisi gizli ·ve psikolojik 
sahaya mütaallik, diğeri de ekono
mi sahasına aittir. 

İptidai maddeler membalarına 
malik olmıyan devletlerin noktai 
nazarları; müstemlekelerin kendi -

lerine mütemadi surette tezayüt e -

den ni.ıf uslarının fazlasını akıtmak 
ve iptidai maddeler €lde etmek için 
lfızımgddiğidir. 

Bu arada İtalyanın hattı hareketi 
çok şayanı dikkattir. İtalyanlar 1938 
ilkbaharında Libya, Eritre ve en ni
hayet Hnbcşistanda elde ettikleri 
mevkilerle tatmin edilmiş devletler 

meyanına girmeğe imkan kazandık

larını söylerken bugün tamamile 
ayrı bir siyaset takip etmektedir -
ler. 

Fakat böyle bir fikir beynelmilel 
serbest mübadele sistemine avdeti 

istilzam edebilir ki, bu da mihver 
de\•letlerinin ve ezcümle Almanya
nın takip ettikleri iktısadi otarşi si· 
yasetile tezat halindedir. Alman -
ların nazarında otarşi mübadeleden 
daha normal bir rejimdir. Onlara 

göre bu rejim terkedilcmez, zira bU 
say~dedir ki ecnebi döviz ihtiyacı 

tatmin edilebilmektedir. Bu sebep

tendir ki Almanya iktısadi anlaş -
malar vasıtasile iptidai maddelerin 
daha iyi bir şekilde taksimi fikrini 

bir kenara bırakarak, kendi parasi
le elde etmek imk5.nmı bulacağı 
iptidai maddelerin mevcut olduğtı 
müstemlekeler istemektedir. 

B~ suretle müstemleke meselesi, 
iktısadi sahada öyle bir müplıemi -
yet göstermekt,.dir ki tatmin edici 

sulhcü bir su~ti hallin gnyct müş

kül bir şekilde vücut bulacağı an -
!aşılmaktadır. Halbuki bu iktısadl 

Doğru düşi.inebilecek, hak ve ha- ıı - Kanlar döküyor. 3 - Arif beyin 
kikati görebilecek bir halde değil- - Kürdilihicazkar şarkısı - Sende 
dim. Sersemlemiştim. Askerlik hak- acap uşşaka eziyet mi çoğaldı, 4 -
kında'ki sahsi telakki ve tasavvurla Arif beyin • Kürdilihicazkir şarkı
rımın, hayalimde seve seve büyü _ ıı • Gurup etti güneş. 5 - - Kemen
tüp yaşattığım vaziyetlerin tama _ çe taksimi. 6 .- Divan • Ok gibi 

hapis ile bir lira para cezasına mah- ~'•••••••••••••• 
TAKVİM 

M otoalklet çarptl 

amile bir de psikolojik amil ila\·· 
olmaktadır. Bu da bir kudret tec -

rübesi mahiye~ini iktisap etmekte
dir. Müstemleke meselesi, Alınan ... 

kum olmuştur. 

men zıddı olarak uğradığım hayal hublar beni yaydan yabana attılar. ~!!!"!!!!!"!!!!!"!!~!'!!!!!!!"!!~~!!!!!!!!!!"!'!!!"!!!!!!!"!'!!!il!""'!! 
sukutu üzerine gördüğüm a~r mua- ' _ Rifat beyin _ kürdilihicazkAr (Fantezi(, 2 - Beethoven - Menuet 
meleyi birtürlü haklı bulamıyor ve ıarkı - Bu ıeb recaya dil oldu. 8 - (Sol major)' - - J. Brahms · Ma-

h 
car dansları ~o. 5-6, 4 - Tschi

azmedemiyordum. Kararımı ver- Rahmi beyin - kürdilihicu.kar iar-
miştim, kaçacaktım. Kaçmanın da kı • Mahmuru ııevkim ruhum pür kowsky - Güftesiz şarkı. 5--J.Straus 
~ok ağır bir suç olduğunu ve bu ha- ahsen. 9 - kürdilihicazkli.r saz se- • Ritter pasman (Komik operasının 
• balesi> 6 - Rio Gebhardt - Noktür
reketfn ~erefimi lekeliyeceğimi bir maiıi. no (Ninni), 7 - Clemens Schmals-
ti.irlü dU§ünememiştim. 21,00 Konu§ma (Doktorun saati), tich _ Kupidon ve 5 kısımlık aşk hi-

Yirmi dört saat geçmicti. Bir i-
1 

fn,l& - Müzik (Büyük bir virtüo- l ,. , kayesi. a) Yaklaşma, b) Aşk va si, 
~indi vakti beni hapisaneden çıkar- zun pllkları), 21,45 - Musiki ko- c) Başbaşa, d) Gezinti, e) Kavaga-

' V,U§lar, mangama iade etmi§lerdi. nu ması (Milli musikilere dair 14 cılık ve barışma, 23,00 Son ajans 
~oğuşta onbaşımın verdiği kardeş- konuşma - Halil Bedi Yönetgen) haberleri, ziraat, esham tahvilat, 

1 SC nasihatleri bir masal gibi dinle- !2,00 Müzik (Küçük orkestra - Şef: kambiyo _ nukut borsası (Fiat), 

1 
ikten ıonra, ha"a almak bahane- Necip Aşkın). 23,20 Mi.izik (Caıbınd _ Pi), 23,55 

ı sile kendimi kı§la nıeydanına at - 1 - Gustav Lindner - Ba~etellc • 24: Yannki program. 

"'''' ' ' '' • • ... • "4AAAI 

12 Haıiraa 1939 Paıartc•İ 

Hicr1ı23 Reltlllihir ıssı· 
a .. tı30 M AY 1 S U.U 

Ruıı bııır: 38 

Yağmur men iminin ıonu 

D• .t u&li: 4,28 
ôtı. ı 12,14 - Udaı..U ı 16,15 
A t••' 19,41 - Yataı: 21,44 

1 u.k:2,08 ' ,, 

Taksim ortaokulundan Ali Çakır 
dün Şişli caddesinde giderken nu -
marası ve şoförü meçhul bir moto
sikletin sadmesine maruz kalarak 
ağır surette yaralanmıştır. 

Polis, suçluyu aramıya başlamı~· 

tır. Ali Çakır, t edavi altına alınmış
tır. 

Yangın ba,ıangıcı 

Fatiht, Saraçhaneba§ında kasap 
Cemil, dükkanında bulunmadığı bır 
sırada, içir.dc ateş bulunan kapak
ları kapalı mangal iizerinc bırakılan 
bir tahta kutu ateş almış ise de itfa
iye gelmed~n kendıleri tarafından 

söndürülr.ıi;.11ıür. 

yada olsun, ve şimdi Polonyada d• 
olsun, sırf bir milli şeref ve haysi -
yet meselesi halini almaktadır. Al
manlar müstemlekelere tesahup 

keyfiyetini milli bir onu meselesi 
yapmaktadırlar Keza ayni telakki, 
İtalyanlarda, Japonlarda vardır. 

Bu sebeptendir ki müstemleke 
mcselesi, çok muğlCık bir hadise 

şeklinde ve hal suretinin ne şekilde 
olacağını tayinde fazla tereddüt e

dilen beynelmilel bir ihtilfıf meV "' 
zuu mahiyetinde t~elli etmektedir· 

Dr. R•ıad SAGA Y 



• Baltık Devlet lerl 
olonyanın Danzig Me~!,!.!~~ .. ~1 
Notas C b sözlerin bundan ba~ka bir manası 1 na ev a 1 var mıdır? Garp demokrasıleri ve 

af en 
(Bqtaıafı ı iMi aayfada) ı 

muht@§em bır buket verilmiştir. 

Nota Almanyada Tehdit Edici 
M ah iye t t ~ Gör ü l dil ...... 

müttefikleri olan Rusya böyle bir 
mülahaza ile Baltık devletleri ara- 1 
zisine asker scvkederlerse onların 1 

Almanya ve İtalyadan ne farkları 1 

kalır? Bôyle bir şey yaptıkları gün 

cihan efkarı umumıyesi nazarında 

bir paralık itıbarlan kalmaz ve 

sulh cephesi bir dakika içinde par
çalaoıp gider. 

Muhterem mısafirımize, Rumen 
ve Türk milli renklerıle süslenmiş 
bulunan gar peronunda yer .almış 
bulunan bir ihtiram kıt'ası resmi se
limı ifa eylemiş ve muzika Rumen
Tiirk milli marşlarını çalmıştır. 

Bay Gafenko, yanında Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Saracoğlu oldugu 
halde ihtiram kıt'asını teftiş etmiş 
ve istasyonun içini dolduran kala
balık bir halk samimi tezahüratla 
dost mi af rimızı selamlamışt r. 

l: -~ «t§Gva. 11 (A. A.) - Polonyanın 
aleie 1 fevkalade komiserı, Dan -
l1ııan ki Polonya gümriık memurla
lneııt adedının azaltılması ve bu 
'9t n:ların sadakat ) emmi hakkın 
deden zıg iyanınm taleplerim red
Jnittfr Polonya cevabını bugün ver-

~da Dılnzig talcbclermin iki 
ecle ket muna ebeılerini tanzim 
\'e il ınukaveleler~ muga) ır oldugu 

Y t Danzıg ayam 3 haz ran ta
lata ınektubunda kaydettigı husu

tatbik ed l.'ek ol ırsa Poloma -
Danzigdekı gurnı ük memurla
~ adedini ar ııacaı;t H~ erbest 
~ makama ının ha.t hare -
ca en en gen. mık) asta i-
~.. eden netıceler isti hı aç 
lalı gı ve bunun da ik ısadt 
~;da Danzig için biivük zararlar 

Op,t edeceğı bildirilmektedir 
~1fl; 11 {A.A.) - Alman Silez

kl Ratibur şehri, dün Polon
~ aleyhinde yapılan bir takım 

harekata sahne olmu~tur. Hitler Ju
gend erkanından elli kışıden ve Ges
tapo ajanlarından bir grup, .Polon
ya yurdu> binasını ıstıla etmıştir. 

Bu bina Almanyadaki Polonyalılar 
birlığınin mahalli binasıdır. Binaya 
giren grup bu hareketlerini muhik 
göstermek için Berlinden almış ol
dukarmı söyledikleri bir telgrafı 
göstermektedir. Bu telgraf binanın 
cHitler Jugend> lehine mi.isadeı·p e
dilmesini amir bulunmaktadır. Mü
tearrızlar bu tebligatı yaptıktan son 
ra Polonya federasyonunun evrakı
n müsadere etm'şlerd r. Polonya 
armalarını ayak altına ctlıp ezmiş- 1 

lerdir. PılsmJc;kınin portıesini yırt
mışlatdır. 

cPolonya yurdunun işgali müna
sbetile dün akşam Polonyalılar a
leyhinde muazzam bir nümayiş ya
pılmıştır. Polonya yurdu ~ sene· 
denberi bu mıntakadaki Polonyalı
ların kültür hayatlarının merkezi i
di. 

Çünkü me\ zubahs olan ittifakın 1 

bir tahakküm \'e taz} ık maksadile 

düşi.ınülmeyip su f hak ve adalet 

prensiplerine miıstenid bır sulh e -ı 

mclile tesis edılecegini bir an bile I 
unutmamalıdır. Bu ittifak, Baltık 

devletleri arazisini ıstıla ıJe işe J>aş

larsa Çekoslovak) a '\ e Arnavutluk 

dramının ikinci perde ine devam et
miş olur. 

ittifakın bır an ev\ el akdınde biz 
de alakadarız. Fakat yiık ek pren-

sipler karşısında başka turliı düşı.i

nemeyiz. İttifakın bır an evvel neti
celenmesinde ve kuvvet bulmasın-

da bizım derecede menfaati bulunan 

Lehistan da böyle düşünuyor. Tel

grafların, Lehistan gazeteled neşri~ 
yatına dair verdiği haberler şudur: 
Baltık devletleri istedıkleri noktai 

Mısafırlerimiz, ıstasvondan ika
metlerine hususı daireler tahsis e
dilmis bulunan Ank3ra Palas ote
line gelmek iızere otomobillere bin
dikteri zaman istasyon meydanında 
bir kmiş olan halk ta ayni tezahü
ratta bulunmu lardır. 

Üç otomobılde B Gafenko ile Ha
riciye Vekılımiz, ıkinci otomobılde 
de Bayan Gafenko ile Bay n Saraç
oğlu , P dı er otomobı1l rde Rumen 
Haric ye vekilinin ref ak tinde bu
lunan ve ist kbale iştirak eden ze
vat yer Mmış bulunuyorlardı. 

~kara Havagazı ve Elektrik, Ada
lla Elektrik Şirketleri satın alınıyor 

nazarı kabulde muhtardırlar. Bu 

devletler istıklallerine o kadar bağ

lıdırlu ki Alman nufuzu altına gir

meyi kabul edemezler. Ecnebi bir 

yardıma muhtaç olup olmadıklan

nı kestirmek haklan yalnız kendi -

}erine aittir. Baltık devletlerinin 

kendi Ulkeieri dahilinde tamamen 
bakim ve müstakil bulunmalarına, 

İstasyondan !tib ren Ulus meyda
nına kadar ba tan başa Rumen ve 
Türk bayraklaril süslenmis bulu
nan ista~yon caddesinden geçerek 
Ankara Palas'a gelinciye kadar yol 
üzerinde yer yer, toplanmış bulu
nan halk, Rumen Hariciye Nazırını 
ve bayanım alkışlamış ve büvük 
misafirlerimiz bu samimi dostluk 
havası içinde otellerine gelmişlerdir. 

Rumanya Hariciye nazın B Ga
fenko, öğleden evvel Hariciye Veki 
li Şükrü Saracoğlu, Başvekil Dr. 
Refik Saydam, Büyük Millet Mec
lisi Reisi Abdülhalik Rendayı ziya
ret etmiş ve bu ziyaretler iade e-h. Azık.ara, 11 (Hususi) - Ankara 

\'agazı ve elektrik şirketile işlet
:: hntiyazı ayni ıirketln üzerinde 
bük \Ulan Adana elektrik: ıirketinin 
b· ~tiıruzce sat.in alınması için 
ır ıntiddettenberi Nafıa Veklletile 

lirket mümessilleri arasında devam 
elınekte olan müzalılereler aona er
lbek Ü2eredir. Salihıyetdar meha -
flıin sö7Jedilderine göre, şirketle 
~ti umumiyede anlaşma olmuş, 

1 

""'i llrketin hillrlbnetimize geçmesi 
~ 3,100,000 lira üzerinde mutabık 
-anmıştır. Şirket bu paraya kar -
~ kasalarını da hükumetimize 

lı:edecektir. 

Hilen kasalarda 250 000 lira ka
dar nakid para mevcuttur. Bundan 
başka işrketin paraya kabili thvil 
eşysı da bize geçmektedir. Kasalar· 
daki mevcutla birlikte bu son kıy

.metlerin yekunu 450,000 lira radde 
sindedir. 

Şirketlerin bedeli olan üç milyon 
yüz bin liranın 450,000 lirası peıin 
ödenecek, mütebakiai de yirmi aene 
zarfında takistle tediye edilecektir. 
Huınimetimfz, ba milcldet sarfında 
şirkete yüzde beş faiz verecektir. 

istedikleri kararı ittihaz hakkına 

malik olmalarına Lehistan itiraz e
demez. 

Lehistan böyle uüşündüğü gibi, 

Almanya da, Letonya ve Estonya 

ile imzaladığı muahedenamede on -

ların bitaraflıklarına hürmet ede -
cejlni tıemın etti. Letonya ayni mu-
ahedeyi Rusya ile de imzalamıştır. 

Mukavelenin on gün içinde imza ~ 
}anması muhaklCaktır. Bu. meselede Almanyamn dürüst 

dilmiştir. 

Bay ve Bayan Gafenko öğle yeme
ğini Rumanya Büyük Elçiliğinde 
hususi olarak yemişlerdir. 

Gafenko, bugün saat 16 da mai
yetleri erklnı ve Rumanyanm An
kara Büyük Elçisi B. Stoyka ile Ru
men matbuat mümessill.eri olduğu 
halde Etnoğrafya Müzesine giderek 
Ebedl Şef Atatürk'ün muvakkat 
kabrine bir çelenk koymllitur. Bu 
tazim ziyareti esnasında AnJcars 
Emniyet Direktc>rQ. Şinasi ve bir 

polis ihtiram müfrezesi de hazır bu-

• ve mahirane davrandığım teslim lunmuştur · 
etmelidir. Baltık devJeUeri mesele- Rumanya Hariciye Nazın B. Ga-

~lnıan ve Çek 
rolialeri 
"•raf talar 

fea.ko, ve bayanı bugün saat 17 ye 
sinde garp demokrasilerile Rusya doğru Hipodroma gelmişler ve ora-
arasında ihtillf çıktığını görür gör- da hazır bulunmakta olan Başvekil 
mez bu zayıf noktadan hücuma geç- Doktor Refik Saydam, Hariciye Ve

ti ve Baltık devletlerine garanti kıli Şükrü Saracoğlu, Ziraat Vekili 

ıaarem Kanunu 
Bunun Mecliste 
Mlzakare Edilecek 

Ankara, 11 {Hususi) - Millet verdi. Maksadın ortadaki zorlukları Muhlis Erkmen ile birlikte at yarış
Meclisi yarın yeni barem kanun il- artırmak ve tasavvur edılen ittifa- lar nı takip eylemislerdir. 

~ag, 11 (A.A.) - Çeteka Ajansı-
biıdırtiiğine göre KJ..adno jandar

:- kuınandanlığı Alman jandamıa
~lın Kniessel'm katılının bu
tir için tahkikatı genişletmiş
lıı.--~di Josef Cecak isminde blr 
=-~ fiiphe edilmektedtr . .Ce
~ lursızhk, cebren evlere girmek 
"1lltd firar etmek Cilrilmlerinden maz-

ur. 
~~ta tarafından neşredilen bir 
~e, hırsızın ejklli tarif edil-
~ :'e f(iyle denilmektedir: 
~ cür'etli ve tehlikeli bir hır
Qe ı.. • Daima otomatik bir tabanca 
~ IÖrilr ve tabancasını tereddüt 
~ ku1ıanır. Tevkif edildlll 

'· müteyakkız bulunulması li.-

~ Cecak'm tevkif edilerek key 
~~ kladno jandarma dairesine 
·~ rtca olunur. 

l rttkusu Filosu 
hrlıiza Geldl 

~ (.......,. 1 inci •yfada) 

ı..t..,~ fberınde fiddetli bir fırtınaya 
~:e hava prtlannın bu mil
,~line rağmen yoluna de
"- ederek hiç bir &rızaya uğrama-

flıo latanbula ·varmııtır. 
~ filOIU, oıkmıf olduğu bu 

"4dtr.ı esnasında ı.tanbuldan IOD· 

~Alt .. ~ Bursa, İzmir, Çivril, Kon
..... ~:-ua. Kayseri, Merzifona ut· 
~ V'a takriben dört bin kilo· 
~ bir .. yapacahr. Tflrk. 
S,~ bu tunı.tnda 119 

edO.a mabat ~ ta
.., bmpu &lca ~ 

Llaa11e ...... teminidir. 

yihasını miizakıereye başlıyacaktır. kı aklın bırakmak olduğuna hükme- B. Gafenko ve baypnının hipodroma 
Müzakerenin çok hararelli olacağı- dilebillt. Ruslar bu noktada ısrar gelifi burada bulunmakta olan ka
na, birçok hatiplerin söz alarak pro !abalık bir halk tarafından s· f-'kli 
jeyi muhtelif cephelerden tenkit e- edip ittifakı imza etmezlerse Al • alkışlarla karşılanmıştır. 
deceklerine muhakkak nazarile ba· manların tuzağına diifmill ve on - Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 
kılmaktadır. lara askeri muvaffakıyetten evvel ve refikası, bu akşam Ankara Pa-

Meclis mehafilinde bu lfln lialet- c:Uplomadk bir muvaffakıyeti kendi lasta dost ve müttefik Rumanyanın 

tayin bir kanun projesi olmayıp çok ellerile bahıetmlf olacaklardır. muhterem Hariciye nazırı Ekselin.s 1 
mühim bir memleket meselesi oldu- R ... Jlm a.ldt y ALÇIN Gafenko ve refibıı ,erefine ziyafet 

ğu ileri sürülmekte, bütün memur- ============================ 
lara, maa§lı ve ücretli kaydı ıöze -
tilmiyerek müsavi hak ve refahın 
temini mabadile projeye yeni hü· 
küm1er konulmasının zaruri bulun
duğu beyan edilmektedir. 

Almanyaclaki Polonya 
Jurdu taarruza ujradı 

(llatf;al'afı 1 .. •JflMla) 
Gazeteler, Polonyamn yeni no -

tası hakkında Alman istlılbarat bü
rosu tarafından neşrdilen tbliif ik· 
tibas etmektedirler. Tebliğde Po -
lonya tuafından tevdi edilen yeni 
notanın, Polonyanın cDanzig. de 1 
hldiselere meydan vermemek de -
ğil, billlds her çarye başvurarak 
bunlara ae~biyet vermeje ç.ıtştı
iını göstermekte olduğu iddia edil
mektedir. , 

Demlrepor renlldl 
Bükref, 11 (A.A.) - Rumanyadı • 

Rumanya demiryollan ipOr klilbil 
ile Türkiye Demiryollan idaresinin 
apor klübü olan Ankara demirspor 
klübü arasında d(ln burada bilyilk 
bir kalabalık ön(lnde bir maç yapıl· 
mqtır. Birinol haftaym golsllz ceç
aıif, lldııcl haftaym da Rumen ta -
bmı arka arkaya üç ıoı ~arak 

•• 1 - ' balmnftu'. 

Sıvasta Gençlik Hareketleri 

Sivu (HUIUll) - Şehrimia liles1 
bıiyük bir qalıfına ve kültür kayna
ltdır. Okulda her tefekküle büyük 
bir yer verilmektedir. 1zcı tefkilltı 
da bu itlerin aruındadır. Okulda 
bulunan 1ml, bilikletçiler lisenin c cilrett5ril l'alk Duramaz'm 

ınhlı altmcla paz.r &önleri ~1-
llkletle ..... faJ.clalı pzt1er yap-

. \ 
maktadırlar. Şimdiye tadar gençler 
Karaçay nahiyesine, Sıcak kaplı
caya ve bu hafta da ,ehre 30 kilo
metre mesafede bulunan Haflle ka· 
dar bir gezinti yapmışlar ve alqam 
fehre dönmüperdir. Hafikte bisik
letçiler büyük bir sevgi ile karfl
Juımıtlardır. Besim, bu gezintiler· 
elen birini ptermektedir. 

o Ank·arada 
vermqtır. Bu zıyafette bazı vekil-, 
ler, Hancıyı n Rumanya Buyük 
Elçıhll erkim, Balkan dt"Vletleri 
diplomatık mumessillen hazır bu
lunmuştur Bu zıyafeti geç vakite 
kadar devam den parlak bir kabul 
resmi takıp eylemıştır. Ziyafet so
nunda hariciye Vekili Şukru Saraç. 
o· lu as ıdakı nutku ırad etmiştir: 

Har ciye VekilmıizW& nııtkv 
Aziz dostum, B. nazır, ekselinsı

nıza Ankaraya hoş geldmiz demekle 
ve sizi birkaç gün içinde sıkı ve 
dostane bir temas halinde aramız
da bulundurmaktan duyduğumuz 
sevincimizi bila rmekle butün Türk 
milletin n hi 'y tına tercüman ol
duğumdan emin"m. 

Cümhurtyı1t hukumeti ad na ve 
şahsen kendi adıma ekselinsınızm 
şahsına dost ve rn ttef ık memleke
tin m ht rem mum lıni selamla
makla ha tan m mnun bulunuyo
rum B lkan Antantının t rafımız

dan üzerine kuruld ğu sağlam te
meh t k"l eden ulh idealıne, Atina 
\esıksl nnın mz smdanberi geçen 
ı::eneler zarf mda durust ve sadık bit 
surette hızmet edılmiştır. Mesut iş 
hırlı ınizı, a r a" n h pımizin siva-
s tler m"zin istiklahnı bir itt"h t 
noktası ha ne gct rerek teşkilatlan
dırmıya mm af fak olduk Bu ittih t 
noktası, har ci miınasebetlerinin 

se~·k ve idare inde B 1kan devlet1e
rinir' :nü terek direktıfinı teşkıl ey
lem ·şrr. 

Sulh i ın \"Ü ude get ·ıen, sulh 
"çinde ink af de ı ve h get'ren 
Balkan antantının en mükemmel bir 
sulh aleti vazife i g mu tür Ve 
hadiseler·n teakubil her ne olursa 
olsun, en mükemmel bır sulh Aleti 
kalacaktır. 

Türk"ye ile Rumam·avı bir biri-

ne bagl ~an rabıtaların bu tarzda 
telakkisi, Balkan devletlerinden 
devletlerinden her bıri içın en ha-

kiki ifadesini, harıci siyasetin mu
ffakiyeti için en esaslı unsuru teş
kıl eden kuvvetlı bir dahıli teşkilit
ta bulunmaktadır. 

Bay nazır, ışte bu unsuru Ruman
ya, bütün mılletın kendı biıyük hü
kümdarı etrafınd~ birle mesinde 
bubnıya muvaffak olmUfhır. Blk· 
reşten hareketımızın arıfes nde, mil-
li organizasyonun kat'i bır merha
lesinin küşadında bulundunuz ve 

yeni Rumanva parlamentosu önün
de kuvvetli, mi.ttteh t \'e kendisine 
düşen vazifelen müd-ık bır memle
ketin harici siy setıni mes'ut cum
lelerle izah eyledınız 

Bav nazır; 
Sıkı bir azımle Avrupam!l en ka

rışık bır kı'as nı teşkıl etm olan 

Balkan devletleri, kanlı hadi e!erin 
kanşıkl k ve kabus devre erının a
cısını bırçoklarından daha iyi his-

set~tedir. Bu devletler, tehlike

lere büyük bır cesaretle k rşı koy
ma~ ı bıldikler nden clolayıdır ki, 

gerek kendilerı, gerek bulun dun
ya için sulha azimkir bir surette 
bailı bulunmaktadır. 

Dünya yüzünde hüküm süren em
niyetsizlik orwmda, bızler, beş se
ne evvel bizi toplıyan ayni ideali1 
etrafında birleşllllf bulunuyoruz. 

Bu birlik, bütün Avrupa için mü
hlm bir ıulh unsurudur Ve bundan 

böyle de, milletlerimlZi ve bızler 
gibi ayni mukaddett davaya bağlı 

bulunan kerkesm en buyük nerine 

olarak mühim bir sulh unsuru öa
lacaktır. 

Aziz dostum, büyük dost ve müt

tefik ı.ıemlektin harıicye nazınnın 

· Ankarayı ziyareti, Rumanye.nm ha

rici siyaaetinin şefliği vazüesile 
Balka nAntantı konseyinin bu sene-

ki reisliğini şahsınızda birleştırdi
liniz bir zamanda vukua aelınekte
dir. 

Bu iki yüksek vasıf ile, sozlerinde, 
kalpten gelen samimi bır dostluğun 
hürmetklr ifadesml bulmaıuzı rica 
ederim. 

Kadehimi, maJeste Kral tkınc' 
Karol'un sıhhatine, dost ve mütte
fik Rumanyanın ıan ve saadetine 
kaldınr ve azız nazının, sizin ve 
Ankarada bulunması ziyaretinizin 
bizde bıraktılt mlnnettarlıJı arttı· 
ran Bayan Gafenkonun ahhatlnlze 
igiyonun. 

Jlalbn Antantına ft Tllrldye ile 

Rumanyayı birıbınne baglıyan bu
yuk dostluga ıç yorum. 

Muhterem misafirımız, bu nutka 
ap~daki sozlerle mukabe e eyle
miftit: 

Rumen Hancıye nazınn nt tku 
B y vekıl 
Sc>Elerinia benı derin surette mü

tehassis ett . Bu sözleriniz, asil ve 
hararetli kelimelerle, ittifakımızın 
temelini tefkil eden ve bu ıttifala 
kuvvetJi ve canlı bır bat halme ıe
tıren hıs, her tür ü ımtihanı muvaf
fakıyetle geçırmq sadık b r dost 11 

ğu ıfade eyle ektechr 

Bu dostluk, m.ıll~er zı ayrıl
maz bir tarzda bırıbırme bajlamak
tad r. Bu do tluk, hükumet erımizi 
bırihırine r pteylemekted r. Yme 
dostluk, bay nazır, ile ı b r bırıne 
yaklaştırmı ve aramızda mnı etli 
ve muhabbetli ış b rl fi m beti 
leri vucude g tırm tır. 

Türkiyenin ve R a 
likte ifa edecekleri vaz.i P n d ğnı 
bır tarzda ani yı ın bu do t ut 

hi ıne med' nuz Kader, ge ek Sl7A!t 

ve gerek bız , mılll ın f mız 
çerçev ı i indE", bu iık Avrupai e
hemm•yeti haiz bırbırıne mu abıh 
vazifele vermi ır. Sizi r bu uk 
bir inkılapçın n idar i al ında muh 

teşem bir mılli kalkınma hareketi 
ile yepyeni bır vaz yete giren bir 
devlet otoıitesi ile Boğazların em

niyetine nezaret ediyorsunuz. Bız. 
ler de, hakim ve cesur bir kralın in

kılapk&r hareketi ile yep enı bir 
vazt) ete giren enerjileri gittikçe 
daha mühım bir hale gelen bır va
azifenin emrıne vererek aşağı Tu

nanın hi.trriyeüne nezaret ediyoruz. 
Bu, bırbtrl* benzıyen ve birbırıne 
bu derece sıkı surette bağlı bulu • 
nan vazıfeler, bizlen, enternasyonal 

tesanüt vazifelerımizin hakiki kıy

metleri ile anlamıya sevki amirdir. 
Umumi mahiyette menfaatlen mü-

0dafaa ediyoruz. Bu va~lenmizi. 
bütün devletlerle en iyı munaaebet
ler idamesine gayret ederek, anlaş-

ma, uzlatma \•e bitaraflık emniyeti 
dahilinde yapmıya azmeylemif bu
!QnuyOruz. l"abt im, ,erek 1llddl 
için, gerek dıjerleri için bu derece 
faydalı olan vazifemin, ancak ara
zimızin emniyetıni ve milli istikli
limizc hürmeti müteyakkız bir su· 
rett~ temin etmekle ifa edebiliriz. 

Bizim içuı her oeyden daha ziyade 
azız olan bu mülkler, esasen, coğr• 

.fi vaZlyeümiz dolayısile de yüksek 
enternasyonal bir menfaat ırae et
mektedir. 
Ba~ Vekil, 

Kom u milletler arasında bir sulh. 
birlik ve kardeş ifbirliğine alet o-. 
lan, hiç kimseye karıı mutewccih 

bulunmıyan ve hiç bır Balkan mil 
letini hariçte tanımıyan Balkan an 
tantının su1he ve Avrupa muva7.e -
nesıne lüzumlu olduğunu müdrik 
bulunuyoruz. İşte bundan dolayıdır' 
ki, niyetlerin ve sulhperver ideali
ni bu derece sarih cütnlelerle teba

rüz ettirdlifniz bu antanbn fayda
lılığım ve ehemmiyetıni, Elen 

Yugoslav dostlarımızla dürüst ıtü

hat halinde, her türlü şeraitte, te -
yide ve ispata karar vermışızdir. 

Aziz dostum Bıw Vekil, 
Söderımi ~iürmeden evvel ,erek 

refikamın ve gerek phsen benim, 

Türkiye Cüm.huriyetı merkezınde 
bulunmaktan ne derece memnun ol 
duğumuzu, Bayan Saracoğlu, sız ve 

bUtiln Türk hukilıneti tarafından 
bi11e karşı gösterllen hi.ısnükabulden 
ne derece mütehassis bulunduğumu 

size bildirmek ısterim. Sizlere, he
pinize, denn surette medyunu şuk
ranız. 

Her adımda Kemal Atatürk'ün 
habrası gorulen, feyiz ve kuvvetler 

dolu bu şehirde, Bil~ Bqancının 
hatırası önünde hürmetle elflirim. 
V• onun eserinin liyakatli ve asil 
devamcmna kup derin hürmet 
bllllyatımı ifade ederek, kadeh· mi 
ekselb• Tllrkfy• Re!slclimhurunun 
SJhhaüaıe, memlekeUmSn J dık do~ , 
tu 'IUrktyerıin pn ft refahına, ve 
ak dolttull Bay Vekil, llbin ve muh 
..... reflbma Ba;y.n luaooğlu· 
nun sıbbaUertnize kaldırıyorum 
Belk• antaatmı IQlJoram. 



Tayyare Piyangosu Sultan Aziz Devri 
DUnkU c·ekiliste Kazanan Numaralar 

' 4Cllıl'=--~~-
Başpehlivanları 

Şifresi Nasıl 
Eline Gecti ? • 

15,000 
Lira kazanan numara 

17836 

32543 34644 rn912 24644 3235 29449 -Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
22034 33 572 30301 1758 27825 24129 1 

9199 28884 14886 2877 6925 24255 - E4 - YAZAN: SAMI KARAY EL 
32312 3960 20338 968 20365 7034 

. 2191 12067 20564 19918 5653 17262 Al. B S I A . 
Bu numaranın ıon iki rakamı 

ile nihayet hulan biletler 20 lir~ 
yani 10/1 heıabile 2 lira amortı 

kazanmışlardır: 

.· 3,000 
Lira kazananlar 

14841 508 

1000 
tira kazananlar 

98149 2256 23994 

500 LİRA KAZ~ANLAR 

11838 23089 112 851 2545 18830 
4897 7578 33978 32015 6489 37095 
4531 35279 32199 36075 19156 

21747 12688 16226 6671 936 12188 1 ey u tan zıze 
12188 12428 14536 3935 27529 21581 

10035 1866.28250 23149 577 28380 k. . A I d 
8311 17247 828 20799 6550 2462 Be ırı n atıyor u . 

18141 33201 5505 38314 11225 ~9599 • 
13741 253 34605 20837 35627 7531 
32571 7587 38758 26351 1050 11033 
23044 2900 32182 13427 25191 37890 
34380 26930 36231 25029 26106 39279 
37747 38291 29674 18118 33496 9013 

30 LİRA KAZANANLAR 

29503 12934 31931 10899 11517 27426 
6583 35819 1852 6419 36529 18182 

38710 28661 3761 5725 33196 19092 
36262 37312 1615~ 39958 9716 19353 

9721 29227 15810 11608 14022 22328 
6940 38729 28988 30093 11587 17704 
3789 23628 27113 30722 34320 516 
955 10821 9839 34779 34702 837 

20055 91 10 29213 18486 20064 24074 
27855 :-l2616 25848 18363 23752 :36918 

" Bekir Pek İri Yarı Değil, Fakat 
Vücudii Çok Adali Ve Kuvvetli,, .............. __ 

Ali Bey, Sultan Azizin huzuruna l 
çıktığı zaman padişah damadı Meh
met Ali paşa ile dama oynuyordu. 
Teklifaizce huzuruna kabul etti ve .. 
ilk söz olarak: 

- Ali, kimbilir yine ne koçlar ve 
horozlar getirdin. 

Ali Bey ayak öptükten sonra: 

niz benim yanımda ne derecededir· 
Keçeci yere yatmış, Kavasoğlu ile 

Ali biri bir tarafına, biri diğer tartı' 

Arnavutoğlu biri bir tarafına, biti 
diğer tarafına sarmayı vurup bağlıı· 
lamışlar... Keçeci hiç zorlamadail 
alelade doğrulup kalkmış ve sarma· 
ları sökmüş. Acaba Bekir de bu ne· 
viden mi dersin Ali?. 

Fransızlar tarafından idam edilen Alma• casusu 200 LİRA KAZANANLAR 

37384 13439 8994 2352 28287 5373 
23459 21276 4888 18821 35850 28427 
1521 5317 32899 6842 38038 3940 

28086 27592 17729 15276 34820 4766 
9265 30837 18525 30558 20514 

4400 -602 29831 31654 991 25712 
29394 18854 3983 35226 1460 15456 
24161 5556 13954 28070 23843 32878 
•3131 37505 8990 12954 35822 18859 
22932 1621 24784 9933 7275 4677 
34740 38467 4892 9608 1674 236771 
12520 3951 33664 39174 9464 23131 

- Efendimiz; görmeyiniz, öyle 
cins Sakız koçları getirdim ki, em
sali yok ... 

- Padişahım; Bekir, K eçeci ka· 
dar iri değil, fakat; çok adali ve sı· 
rım gibi bir adam ... Zehir gibi kuV'' 
veti var. .. Elli ayaklı. .. Lakin, yağ 
güreşini Kavasoğlundan daha çol< 
biliyor .. . Usta bir pehlivan... J{a· 
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OUnKtl kısmın hli&acası 
Casusluk kendin! tarihin en eski 

zamanların<Umberi gİ)steı·ir. 1914-
1918 harbi ccısm:hığmı namus ve 
1ıays•yeti ihlal eden §eref siz bir 
meslek olmadığım ispat etmi§ ve 

. b'.rçok casuslar memleketlerinin 
: en büyük nişanlannı kazanmı§lar
dır. 

Cihan harbi ilan edildikten son
: ra hfi.tün itilaf devletlerinin casus
; ları Almanların ktı1larıdtkları gizli 
şifreyi elde etmek için faa~iyete 
geçmişlerdi. Almanlann Bclçıkada 
bulunduğu zamanlarda bir giln 
Brüksel telsiz istasyonunda Ç1kan 
bir arızayı tamir iç;n Aleksandr 
Szek isminde · bir · ılvıı.stııryalıı 
;enç çağınldı. Bu mühendis icat 
ettiği bir alıcı ahize vasıtasile Al
manların emniyetini kazanmış ve 
kullanılan iki cilt şifre kendisine 
emniyet edilmişti. Buntı haber a
lan bir lngiliz casusu kendisile 
münasebet peyda etmiye mua.:af
f ak olmtL§tU. 

Bir müddet sonra Avusturyalı 

nühendisle İngiliz casusu tamamile 
anlaştılar. Szek şifreyi calmaktan 
birşey çıkmıyacağını biliyordu. Zi
ra Almanlar sirkatin farkına va
rır varmaz şifreyi değiştireceklerdi. 
Bu vaziyet karşısında genç mühen
dis çok güç ıtc tehlikeli bir işe giri~
ti: Şifreyi aynen kopye etmeye ka
rar verdi. 

Haftalarca devam eden giic ve 
sürekli bir didinmeden sonra Szek 
iki cildlik şifreyi aynen istinsaha 
muvaffak olmuştu. Yalnız bunu İn
'gilizlere teslim etmek meselesi ka
lıyordu. 

Genç mühendis yaz ba~langıcın

da, hududu birkaç defalar gcçmeğe 
teşebbüs ettiyse de muvaffak olama
'dı. Nihayet 1915 yılı ağustosunun 

14 üncü günü açıkgöz bir kıla\'1.lzun 
CleHiletile, elektrik cereyanlı diken
l i tellerden geçebi1di ve ferdası gii
nü de cLattay> a vardı. 

Artık o günden' itibaren İngiliz
lerin Entellicens servisi Almanların 
en mahrem şifreli telgraflarını ko
laylıkla halledebiliyor v~ Berlin ta
rafından ecnebi memleketlerdeki 
'.Alman süferasına verilen talimatı 

' günü gi.1?1ilne takip eyliyebiliyordu. 
Şimdi Lord cBalfur~ un mevzuu 

bahsettiği meseleye gelelim: 1917 
yılı şubatının 23 iincü günü Birleşik 
'.Amerikanın Londra sefiri Mister 
cPeye:t İngiltere hariciye nazırın
dan bir telefon alıyor ve telefonun 
ahizesinin yerine takar takmaz bü
yük bir telaş içinde hariciye nazırı 
cBalfun un dairesine koşuyordu. 

Amerikan sefiri İngiltere hariciye 
nazırının odasına girer girmez na
nr bir kelime bile söylemeden sefi

fe ince bir kağıd uzattı. Bu kMıd
da yirmi satır kadar bir yazı vardı 
ki bu da Almanya hariciye nezare-

ti tarafından Almanyanın Meksika 
sefaretine göndMilmiş olan bfr tel
grafnamenin sureti idi. 

AlmanyEö'l Meksikaya rapteden 

hususi bir kablo mevcud olmadığın
dan AI~anya hariciye nezaret i bu 
telgrafı Vaşingtondaki Alman sefa
reti vasıtasile Meksikaya gönder
mişti. İngiliz Entellicens servisi de 
bu telgrafı ele geçirmiş ve mühen
dis Szek sayesinde elde edilmiş 
olan şifre miftahı sayesinde şifre

yi kolaylıkla çözebilmişti. 
Amerikan sefiri hariciye nazırı

nın kendisine uzatmış olduğu ince 
kağıdı dikkatle okudu ve sefaretha
neye döner dönmez de Vaşingtona 
şu telgrafnameyi çekti: 

C'Balfur, Almanya hariciye nezareti 
tarafından Vaşington tarikile Mek
sikadaki Alman sefaretine gönderil
miş olan bir telgrafnamenin sureti
ni tevdi etti. Bu telgrafname aynen 
sudur: Subat başlangıcında clenizal
tı harblni şiddetlendirmek niyetin
deyiz. Birleşik Amerikanın bitaraf
lığını muhafaza etmesine gayret 
ediyonız. Meksikaya şöyle bir tek
lifte bu l~macağız: Amerika ile bir 
harp zuhurunda Meksika ve Alman
ya müttefikan harp edecek1en1!r ve 
Meksikaya maliye bakımından mü
zaheret edeceğiz. Harbin hitamında 

Meksikaya Amerika tarafından 

100 LİRA KAZANANLAR 

283 36951 32978 23435 35323 1841 
24848 10526 13639 25857 14934 35909, 
24788 14197 17689 6406 24025 5449 
12246 25323 35007 11495 17598 29842 
39341 1354 12941 29547 14527 13960 
9532 9367 23408 20225 17512 33935 

17542 36936 3661 27048 11528 9687 
10865 13732 28703 33938 16290 34744 
400lJ 30753 1968. 

50 LİRA KAZANANLAR 

12915 15831 8676 15767 5971 14168 
38233 3080 5929 24204 36686 24824 
11802 7419 34782 25416 28461 18346 
20585 29389 38921 16005 4980 28838 
32608 104 32718 20418 13783 39586 

6416 8955 5738 22901 3~780 38998 
4525 15132 30474 38588 36299 4390 

22918 14628 38169 3(053 34262 32158 
20001 3530 8298 4909 13754 22919 
20954 1131 32449 39972 624 8255 

368 38675 33958 16582 31036 37113 
9889 16696 31831 32513 17736 28796 

17756 25505 38693 25355 2368 8019 

2077 2964 32110 32921 22280 30540 
20530 34223 21430 31307 17786 17020 
20128 3039 23418 36663 7118 20345 

778 26744 16286 21242 3723 27787 
28832 10676 14462 27128 38792 35717 
16721 32858 23510 23693 16878 17219 
6905 3640 8509 14396 36710 15731 

11849 28353 2339Q 21029 21944 22629 
7944 15348 34382 38127 9557 38037 

15573 23483 27085 21170 25358 6712 
37376 6460 29125 34771 22029 20080 
27604 28866 33830 21928 
28330 33059 22641 4678 1943 16326 
24354 33804 28635 11407 38886 13952 
8683 11934 24305 3585 31928 13592 
2162 2391 11071 1399 . 820 33887 
~ö43 24177 31723 22141 8460 ~2231 
3683 )6346 17116 20946 7692 5591 

33788 14985 15493 32167 14153 28125 
39786 13167 5550 24771 38472 6919 
36944 26072 29944 1277 2241 907 
38153 4319 37142 11091 28904 33028 
9937 19171 28023 13477 38034 5939 

23685 32614 6690 2634 7656 5294 
32405 13447 13384 23177 30012 4947 
24224 19028 168 32373 21068 33407 
18339 15936 16429 7707 38620 33513 
5376 11168. 

cTeksas:ıo. C"Arizona:ıo ve c Yeni Mek- 23491 8155 23789 21690 38012 16250 
sıka:t vilayetlerinin iade edilmesini 28896 39723 21973 28290 12902 8624 
temin edeceğiz. Birleşik Amerika 11525 28507 12772 14810 21980 "27890 
ile aramızda haliharp t ahaddüs 7154 1634 12509 28082 (7410 14760 
eder etmez keyfiyetten Mek~ka ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~~~~~, 

cümhurreisini derhal haberdar ede- • b 1 K k ı 

~~ğ:~ i~~~o~d:u~e~=~s~~::~ı~s\:~ ine o u ayı çı arının 
gemiyen ve denizaltı harbi sayesin- Bı·r Derdı· 
de birkaç ay içinde İngiltereyi şart-
larımızı kabule mecbur edebilece-
ğimiz hususunda kendisini iknaa 
çalışın. İm?:a: Zimmerman. 

Bu telgrafnamenin neşri yalnız 

Arnerikada deği1 Almanyada bile 
derin bir tesir hasıl etmiş olduğunu 
söylemeğe lüzum yok değil mi? Al-

manyada ne askeri mehafilde, ne de 
hükumet dairelerinde gizli şifreden 
ecnebilerin haberdar olabilecek
lerine ihtimal verilmiyordu ve her

kes bu telgrafnamenin ya hariciye 
müsteşarı cZimmerman> ın odasın
dan yahud da Meksikadaki Alman 

sefaretinden çalınmış olduğunu 

zannediyordu. Rayhştag meclisinin 
hafi bir içtimaında mebuslardan, 

cGeorg Bernhardt:t hnriciye müste
~arını şiddf!tle tenkid etti, bu kadar 
ehemmiyetli bir vesikanın düşman 

eline geçmesine sebebiyet veren bir 
daireyi hiyaneti v.ataniye He itham 
ederek müste~arm idamını talep 
eyledi. 

Hariciye müsteşarı Zimmerman 
ne söyliycceğini, ne cevap verece
ğini şaşırmış bir halele dairesinden 

bir vesikanın çalınmasının mümkün 
olamıyacağı cevabını verdi ve bu 

suretle böyle bir telgrafnamenin 

hakikaten çekilmi~ olduğunu itiraf 
etmiş oldu. 

Bir müddet sonra Birleşik Ameri
ka Alman~·0ya ilanı harp Pdiyordu. 

Bütün bunlara rağmen Almanyada 
gizli şifrenin · çalınmış olduğunun 

hAIA farkına varılmamıştı ve o şif
re ile mah rem haberler gönderil-

1 

---=----
İnebolu (Hususi) - Karadeni:: 

limanlarını ziyarete çıkan Hamidi
ye mektep gemimiz geldi. Resmi 
ziyaretler teatisinden sonra gemi
nin futbol takımile İnebolu spor 
klübü arasında bir maç yapıldı. 

Hamidiye takımı 4 - 2 galibiyetle 
oyunu bitirdiler. Mektep gemimiz 
geçen sene de limanımızı ziyan~t 

etmiş .ve o vakit sporcularmızla ya-

pı lan maçta Hainidiye takımı mağ
lup olmuştu. Halbuki; bu sene Ha
midiye takımı pek kuvvetlidir. İçle· 

rinde deniz talebelerinden yüzme, 
ve koşu şampiyonları da bulunmak
tadır. Havanın yağmurlu olmasına 

rağmen yüzlerce seyirci tarafından 
oy1-1n heyecanla takip edilmiş ve 
çok alkışlanmıştır. Bilahare gemi 
halk tarafından ziyaret edilmiştir. 

!ayinler 
Kazamız liman reisi Hulusi' An

talya liman reisliğine, İnhisarlar 
memurlarından Zeki Muğlaya ta
yin edilmiştir. İki senedir, kaza
mız mülhakatında faaliyette bulu-

mekte devam olunuyordu. Bu hal 
harbin sonuna kadar devam etti; 
Entellicens servis de bu 'şifreleri, 
açık bir mektup okuyormuş gibi, 
okuyordu. 

LAkin İtilaf devletlerine bu kadar 
miihim ve hayati bir hizmette bu
lunmuş olan Avusturyalı genç mü
hendis Aleksandr Szek ne olmuştu? 

(Devamı var) 

n an frengi mücadele teşkilatı i~le

r ini t amamen bitirmiştir. Bu hafta 
Kütahyanın Tavşanlı kazasına na
killeri de takarrür etmiştir. 

Kastamonu memleket hast anesi 
dahiliye mütehassısı Seyfi Bandır
maya tayini münasebetile İnebolu
ya geldi. Kendisini uğurlamağa 

Kastamonudan pek çok zevat ta gel
miştir. Doktor Seyfinin ayrıl ığı 

Kastamonu kadar İnebolu'luları da 
müteessir etmiştir. Sayın doktor 
Cümhuriyet vapurile İstanbula ha
reket etmiştir. 

Kayıkçıların arzu.su 
Pazar günü Samsundan gelen 

Ankara vapuru denizin pek fazla 
ölmasına rağmen liman tarafından 
bayrak sallanmk suerti1e geçiril· 
miştir. Bu hususta yaptığım tahki
katta yolcu kayıkçıları havanın 

biıf.ız fırtınalı oluşunu ileri sürerek 
yolcudan elli kuruş almalarını, li

manın reddetmesi yüzünden vapur 
geçirilmiştir. Kayıkçıların haklı di-

leklerinin nazarı dikkate alınması 
lazımdır. Azgın havada bir kayık 
dört çifte kürekçi bir reisten ibaret
tir ki cem(ln 9 kişidir. Beş yolcu

dan fazla alamıyan bu kayıklara 

yolcu tarifesi yalnız otuz kuruştur. 
Bu para yekunu dokuz kişiye tak

sim edilince on altı on yedi kuruş 
düşüyor ki bu parayla azgın hava
da hiçbir kayıkçı kendisini zahme
te koyamaz, Bu hususta alakadar 
makamın dikkatini celbederiz. 

- Aferin! .. Ha, şöyle.. . Çünkü; 
Kayserili Ahmet Paşanın koçu bi
zi~ topal koçu mağlup etti geçen 
hafta ... Bakalım senin getirdiklerin 
onu dövebilecek mi? 

- Hiç- şüphe buyurmayınız efen-
dimiz .. . 

- E ... Başka ne var, ne yok? Bu 
sene Kırkpınar güreşleri nasıl oldu 
bakalım?. 

- Çok heyecanlı padişahım!.. 
- Kimler vardı? .. 

- Tanıdıklarımız hep orada idi-
ler. Fakat; Kazıkçı Bekir diye birisi 
türedi, ortalığı altüst etti. 

- Kazıkçı Bekir mi? .. Bu ismi i
şitmiş gibiyim?. 

- Padişahım; sormayınız ... Ben, 
böyle pehlivan görmedim hayatım
da . .. 

- Kavasoğ1undan, Arnavutoğlun-

dan da fazla pehlivan değil ya? .. 

- İrade buyurulursa arzedeyim .. . 
- Söyle bakalim!.. 

- Kavasoğlu ile berabere kaldı. 
-Ne? .. 
- Evet padişahım, hem df? Kavas· 

oğlunu ezdi. 
Ali Bev: Kazıkçı Kara eBkiri Sul

tan Aziz~ balland ıra, ballandıra an
lattı. 

Sultan Aziz dama oyununu unut
muştu. Aklı Kazıkçı Kara Bekire ta
kılmış kalmıştı. 

Padişah, biraz da sinirlenmişti. 

Demek Kavasoğlu Bekiri yeneme
mişti. Ali Beye tekrar tekrar soru
yordu: 

- Ali; Kavasoğlu Bekire hiç bir
şey yapamadt mı? 

- Vallahi, efenidmiz hemen h e
men hiç birşey yı:ıpamadt. Ancak 
kendini koruyabildi. 

- Bekir şimdi nerede? 
- Şumnuda efendimiz ... 
- Aslen Sivaslı demek bu adam? 
- Evet padişahım. 

- Desene, bizim Keçecinin mem-
leketinden ... Fakat; Keçeci çok ku•ı
vetli bir pehlivan olduğu halde Ka
vasoğluna o derece zor göstereme
mişti. Keçecinin ne kadar kuvvetli 
nldu~unu bilirsin ... Bana, bu ad:ımı 
anlattıkfarı zeman uykularım kaç
mıştı. Bütün Anadoluyu l:>aştan ba
şa budayan bu adamı bir dev gibi 
tarif etmişlerdi. Hakikaten Keçeci 
bir dev kada kuvvetlidir ve sallı 

ve yapılı bir adamdır. La~in, yağ 

giirı>şi muvazene müsaraası oldu
ğundan Anadolulular ne kadar kuv
vetli ve mahir olsalar bu güreşi be
ceremiyorlar ... Keçeci ayağına kis
pet giyip bağlanarak meydana çık
tığı zaman onu ufalm1ş görmüştüm. 
Adeta ayaklarına uzun ayaklı ha
mam nalını giymişe benziyordu. Yağ 
güreşi kolay değil vesselam. Hele, 
kispete alışmak bir meseledir. Ke
çeci yağlanıp kispet giyip gür~mek 
istemiyordu. O, AnadoludR olduğu 
gibi kuru gürec;mek niyetinde idi. 
Nihayet; irade ettim ve ya~lanıp gü
reşti. Bir gün Keçeci, Kavascığlu ile 
Arnavutoğluna kızarak şu teklifte 
bulunmuş: 

- Ben alta yatayım, siz ikiniz ba
na sağlı sollu sarma takın, sımsıkı 
sarın, bakalım pehlivanlık k uvveti-

. 1. rıal• vasoğlunun çaprazı ma um.. . rı 

buki, ona, bir yanbaş attı, parmak la· 
rımız ağzımızda kaldı. Koca Kavıı~
ofrJunu zahmetsizce altına alıverdı. 
Efendimiz, hem bu oyunu iki defa 
tatbik etti. Kavasoğlu o derece yıl· 
mıştı ki, çapraza girmiye korkuyor· 
du. 

- E .. . öyle ise yağ güreşini iyi 
öğrenmiş blr adam ... Be ki ri çağırt.~· 
hm ... Kavasoğlu ile tekrar bir gıı· 

reş yaptıralım ... Söyleyiniz. Kavas· 
oğlu huzur güreşine hazırlansın ... 

Sultan Azizi merak sarmışt ı. Bir 
an evvel Bekirle. Kavasoğlunun gi.i· 
reşini görmek istiyordu. 

Padişah, Tuna valisi Mithat pa· 
şaya hususi emirler yolladı. Şumnu· 
da bulunan Bekiri çalyaka edere}; 
Mithat Paşanın karşısına. getirmiş· 
lerdi. 

Bekir, padişahın yanına gitme· 
mek için ısrar ediyordu. Mithat paŞ~ 
onu tatmin için: 

- Oğlum; efendimizden ihsan ve 
iltifata nail olursun. 

- Paşam, A1lah padişahımıza tii· 
kenmez ömürler ihsan eylesin ... :Be
nim burada rahatım iyi .. . Af buyll· 
runuz ... 

- Olamaz oğlum; padişah irade.Si 
bu ... Sen değil, beni bila palaspan· 
dır as götürürler... Haydi, derlenip 
toparlan, yarın yola çıkacaksın ... <le• 
di. 

Sultan Aziz, Bekirin İstanbula 
gelmesi için yüz altın sarı lira <ll1 
yollamıştı. Mithat paşa; atlas kese 
içinde bulunan parayı çekmecesiniJl 
gözünden çıkardı. Öpüp başına ko)'' 
du, Bekire verdi. Bekir, istemiyereJc 
keseyi aldı. Kuşağının arasına koya· 
cağı sırada, Mithat Paşa: 

- Oğlum; padişahımızın her ih· 
sanını öpüp başa koymak lazımd:t· 

Öpüp başına koy, ondan sonra hamd 
edip al!.. dedi. 

Bekir, bu usulleri bilmiyordu. 0, 
Anadolunun saf havası içinde yaşa· 

mıştı. Padi~ah hediyesi \'e ihsanil4 
büyümüş bir kıt'anın evladı değil· 
di. O, tabi olduğu kıt'anın evladı gi· 
bi daima zulüm görmüş, bakımsıı· 
lık ve himayesi:>:lik görmüş bir a· 
damdı . Fakat; Mithat Paşanın em· 
rettiği gibi keseyi öpüp başına ]<oy· 
du. Ondan sonra kuşağının arasın8 

yerleştirdi. 

Bekir, o kadar saf bir ahlaka rrıa· 
likti ki; elinden gelse Mithat paşa)'9 

şu yolda soracaktı: 

- Paşa; padişah ne hakla ve dtı· 
rup dururken neden ve nasıl oluyoı 

da bana bu parayı verebiliyor? 
Diyecekti. 

Bekir, bütün hayatı müddeti.J1C6 

köylülerinden, dedelerinden işittiği 
ve tt:pelerinde birer zebani gibi bel 
gün onları soyup soğana çevircı1 
Eaptiyelerden (jandarma) o derece 
bıkQ1ış ve ikrah getirmişti ki; padl· 
şahın ve hükumetin kendisine biJ 
tahtada yüz altın birden vermesin• 
hayretler ediyordu. Adeta korkll" 
yordu. (Devamı var) 
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Canlı Bir Spor Giinü 
Fenerbahçe Güzel Bir Oyundan SOnra' 

lngilizlere 2 -O Yenildi 
"' B abamı Oldürürsün Ha! Al İngilizlerin Antrenör ve reisleri "Yeni Sabah,! a Beyanatlarında : Türk 

Futbolünü, Oyuncıilarımızı, Hakemi Çok iyi Bulduklarını Söylediler 
•• • 

Oyle ise Sana Bir Tane ! ,, 
-23-

Şlrndlye kadar çıkan 
kıaırnıarın hUIAsası 
Ça~ırcalı Mehmet, evvelce me§· 

hur bir şaki iken bila1ıare istiman 
eden ve hükumetin emrile Hasan 
Ça'V'tı§ isminde bir zaptiye çavuşu 
tarafından arkasından vurularak 
öldürülen Çakırcalı Ahmet Efenin 
Oğludur. B-ir cinayet yüzünden lz
nıir ha.p 'ıshanesinde üç sene kal
dıktan sonra taJıliyc olunmuş ve 
derhal dağa çıkarak cşkiyalık yap
mıya b~laml.§tır. Birçok cinayet
ler irtikap eden Çakırcalı bilhassa 
Arnavutlarla Çerkeslere di4man
dır. Bir gün bir Yürük kızını kaçı
ran dokuz Arnavudu ateşte diri di
ri Yakmıştır. Bu yüzden .Mabeyn de 
kendisine düşmand.ır. j 

Birçok maceralardan sonra Ça
kırcalı, babasını. öldüren Hasan 
ÇavU§u pususuna düşii.rmiiştür. 

Kaymakçı oldukça büyük bir köy
dür. Hane sayısı ve nüfusu çok ka
~abalık ve teşkilatı muntazam oldu
gwndan burada eşkiyanın barınması 
hernen hemen imkansız giib görü· 
nür. Fakat işte Hasan Çavuş Ça
kırcalının burada gizlendiği hakkın
da bir haber almış, bunun üzerine 
ani olarak Kaymakçıya vararak bir 
araştırma yapmıya k~ar vermişti. 
Son zamanlarda Çakırcalıdan ses, 
Sada kesilmesi ve bulunması muh
temel bütün dağlan, bütün kovuk
ları aradığı halde en ufak bir izine 
hile tesadüf etmemesi onda bu ihti
llıali kuvvetlendirmişti. 
Kaymakcıya iki yoldan girilir. Bu 

l'ollardan biri bir dere boyudur. Di
ğeri de köy mezarlığının yanıdır. 
liasan Çavuş köye yaklaşıldığı za
llıan yine askerleri ikiye böldü. U
fak bir müfrezeyi köye dere tara· 
fından girmek üzere gönderdi. Ken
disi yanında Müliizım Rüstem oldu
ğu halde mezarlık cihetinden ilerle-
d. • 

ı. 

. Kaymakçı eski bir köy olduğu 
ıçin mezarlığı da çok büyüktü. A
dını başında iri bir servi yolu kapa
tı:or, iğri büğrü mezar taşları ala
bıld·~. 

ıgıne uzanıyordu. 

~ezarlığın tam orta yerine gel
~ışlerdi. Servi kokuları ve mezar
~ktan geçerken duyulan hazin :;es
~ı~ı~ yine etrafı kaplamıştı. Herkes 
UŞtinceli idi. Hiç birşey konuşulmu

~Ordu. 

1 ~:Sirdenbire top gibi bir ses orta
ıgı altüst ettI: 

~-:: lTlan Hasan Çavuş sen babamı 
durürsün ha, al .sana! 

t liasan Çavuş, şimşek gibi bir sü
\ atıe her şeyi anladı. İşte nihayet 
Atorktuğu başına gclmi~, Çakırcalı 
lı: ehnıedin pususuna düşmüştü. Mu-

avernet etmenin ve kendisini kur
:~dan kurtarmanın imkansız ol
"' gunu derhal anlamıştı. Şimdi yal-
•dı k f . 
l' d a asına yıyeceği kurşunun ne-t:lt:n geleceğini düşünüyordu. Ni
?)} ırn aradan bir saniye bile geç
'f>a~~en bir martinin cGrav> diye 
"' ttdığı duyuldu. Bu martin Hasan rovu 
tı. ~n sanki kafasında patlamış-
gin~ıç birşey yapmadan elleri diz
lı:ar erden çözüldü ve bu vaziyet 

1111§ısında ürküp şaha kalkan at~ın 
tlı tndan arkaüstil y~re yuvarlan
tıırı~e bir taze mezar tümseğinin ya. 
fes· ~ koyu kanını akıtarak son ne
tıa:ı Verdi. Böylelikle senelerce en 
~n dar zeybeklerin !zinde koşan, 
liyea~lı haydutları birer birer tepe
b~r·\1:asan Çavuş yine senelerden
~;ı~ ıldiği ve beklediği fıldbetine 

l1 ştu. 
~ı a:n Ça.vuşun vu~ulması ortalı
hıt t" st ettı. Genç mulAzıın Rüstem 

:Ur}" 
l>tısu u nasıl olup ta eşkiynnın bu 
tı-ı 1 t suna dü~tükJerini anlıyama
tı'ıe~· Maamafih Miıliizım Riistem 
'1t1111dve cesut bir askerdi. Kaçmayı 
•~ an b'l · ~tt.ibe . ı e geçırmiyordu. Yalnız 

812 olufU ne ş@kil<!~ hareket 

etmesi Iazımgeldiği hakkında kendi
sinde bir tereddüt uyandırmıştı. 

Gayri ihtiyari askerlere: 

- Mevzi al! kumandasım verdi. 
Fakat bu kumanda daha ziyade 

gayri ihtiyari telfıffuz edilmişti. Zi- ~ 
ra.bulundukları yer çok dar ve mev- · ( 
zi almıya elverişsiz idi. Fakat ne ya- t 
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pabilirdi ki? 
Daha askerler atlarından inmiye 

davranmadan ayni ses bütün kuv
vet ve kudretile yeniden gürledi: 

- Ülen davranmayın! Sizinle gö
rü1--t::ek hesabımız yok. Geri çekil
miyenin beynini delerim. 

Askerler iki vaziyet karşısında 

mütereddit duruyorlardı. Bu ftnl 
baskın karşısında o k'atlar şaşal~ 
maşlardı ki, ileriye mi gitmek, yok· 
sa geriye mi çekilmek lazımgeldi

ğini b\r türlü kararlaştıramıyorlar· • 
dı. 

Onların bu tereddüdünil 
Çakırcalı: 

- Ateş! 

Emrini verdi. Bjrdenbire patlıyan 
martinler ortalığı tozu dumana 
boğdu. Zaptiyelerden bazıları acı a
w bağırarak yere yuvarlandılar. 

Bir kısmı da selameti gerisin geriye 
kaçmakta buldular. 

Ortada mülfızim Rüstem yalnız ~~·~"flı~\:, 
kalmıştı. Birdenbire huysuzlaşan ve 
durmadan şahlanan atının üzerinden 
martinini omuzlamıya ve göreme-
diği düşmanlara sıkmıya Çalışıyor
du. 

Çakırcalı, Rüstemin bu vaziyetini 
görünce, bu sefer doğrudan doğruya 
delikanlıya hitap etti: 

- Oğlum Rüstem, çekil git! Se
ninle işimiz yok! Sana dokunacak 
değiliz! 

Rüstem, bu sözleri dinlemiyor, 
bir taraftan atını zapta çalışırken, 
bir taraftan da zaptiyelere emirler 
veriyordu. 

Çakırcalı, genç mfi.Uızimin sözleri
ni dinlemediğini görünce tekrarla
dı: 

- Oğlum Rüstem, görüyorum ce
sur bir genqsin! Sonra sana yazık 
olacak. Haydi çekil, git! 

Rüstem buna da aldırmadı. Bili
perva atını Çakırcalının üzerine 
doğru sürdü. Bu hareketi kendisinin 
hakikaten cesur ve korkmaz bir a
dam olduğunu gösteriyordu. Bu va
ziyet karşısında Çakırcalı yanında 
bulunan Hacı Mustafaya: . 

- Haoı, dokunuver şu mülazıma! 
Yalnız koluna veya ayağma nişan
la ki, sade yaralanmakla kalsın. Ö
lürse yazıktır. 
Hacı Mustafa çolak elile tüfeji o

muzladı. İyice nişanladıktan sonra 
tetiğe dokundu. Ayni anda mülazı
mın altındaki at birdenbire şahlanı
verdi ve mülb.amın elinden nişan
lamıya çalıştığı tüfek yere düştü. 
Tüfek sesini ·hafif bir inilti takip et
ti. Mülazım elini kalçasına koydu. 
Ve atından yuvarlandı. 

(Devamı •ar) 
................ w ....................... .. 

Çin kıl'•ları Ş•n11h•J• 
J•kl•9ıyor 

Hong Kong, 11 (A. A .) - Çekia 
ajansı bildiriyor: 

Doğu cephesinde faaliyette bulu· 
nan. Çin çeteleri Şanghay etrafında 
muazzam bir çevirme hareketi yap 
mıtktadır. Bu çevirme hareketi 
Japonların civar mahallelerle mü
nakale ve muvasalelerini kesıneğe 
matuftur. 

Lunghdan Şanghaya kadar Uang
ho'nun iki sahili Çinlilerin kontro
lü altındadır. 

lfıddlereaex Vanderera muhacimleri Fenerbahçe kaleainde 

Fener bahçe - Kurtuluş 
Atletizm Müsabakaları 

6 Koşudan 5 inin Dün Yapılan 
Birinciliğini Fenerliler Kazandı ____ .,. ___ _ 

B.) 55.1. , 
İkinci; Ali (K."'- ,. I 

lzmirde 
Galatasaray 4 • Doğanspor o 
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takımı bugün ikinci deplasman ma
çını Doğanspora karşı yaptı. Seya
hat ve dünkü oyundan yorgun ol -
malarına rağmen birbirlerile güzel 
anlaşarak oynadıkları teknik bir o· 
yunla maçı 4 - O kazanmışlar ve İz
mirliler üzerinde çok iyi bir tesir 
bırakmışlardır. 

Ankara da 
Dün meraismden sonra büyük 

futbol maçından evvel Fenerbahçe
atletJeri ile Kurtuiuş atletleri ara· 
sında her sene yapılmakta olan at
letizm müsabakaları yapılmıştir. E
saslı bir kadroya istinat etmiyen bu 
işi hissetmiş birkaç ark:adaşın şahsi 
gayretile yürüyen Fcnerbahçe At
letizm takımı yapılan 6 koşudan 5 i
nin birinciliğini kazanmıya muvaf· 
fak olarak Kurtuluşluları (39) a 
karşı 21 sayı ile mağlup etmişlerdir. 

Üçüncü; Ekrem (F • .8') ... 
soo metre - Rıza Maksut (F. B.) Kupa Maçları 
Biladimir (K.) 

Yapıldı 

Tektik neticeler şunlardır: 

100 metre - Birinci Atineos (Kur. 
tuluş) 11.5 

İkinci, Cihat (F. B.) ""-::- ı 
Üçüncü; ueriman (F. B.) 
200 mtre - Birinci Füruzan (F. 

B.) 24.4. 

İkinci; Cihat (F. B.) · ı 
Üçüncü İstavropulos (B.) 
400 metre - Birinci; Füruzan (F. 

Ancuz (K.) 
1500 metre - Birinci; Rıza Mak-

sut (F. B.) 4.19. 
İkinci; Vafidis (K.) 
Üçüncü; Abdullah (F. B.) 
4 x 100 bayrak yarııı (Şevket, Fü

ruzan, Neriman. Kamuran) dan mü 
teşekkil Fenerbahçe takımı 46.4 sa
niyede birinci, Kurtuluş ikinci ol
muştur. 

Ankara, Milli Küme haricindeki 
klüpler arasında, B. Terbiyesi U
mum Müdürlüğü tarafından tertip 
olunan kupa maçlarına 19 Mayıs 
stadyomunun antrenman sahasında 
devam olunmuştur. 

Bugünkü karşılaşmalarda, Galata
saray Güneşi 4-2, Harbiye de Genç

. birliğini 4-3 mağlUp etmiştir. 

Atlt teakımlarının dünkü galebesi ~ ' 
güzel sahası, bol malzemesi olan Fe-

,. 

ne#bahçenin uf ak bir gayretle fut
bola verilen ehemmiyetin onda biri· ._ 
nin atletizme verildiği takdirde ha
tın sayılı bir kuvvet olacaklarını 
meydana köymuştur. 

:ATLET 
il 38 il 

lngilizleriri "Yeni 
Sabah,, a Beyanatı ............. 
İngilizlerin halkımız, oyuncuları· } İki taraf ta seri oynadı. Biribiri-

mız, hakem hakkında düşüncelerini n in oyununu bilmiyen bu iki takım 
öğrenmek üzere maçtan sonra oyun· 
cular duş alırken stadyomda Mono
palasa giderken otomobilde ve Mo
nopalasta Middlesex Wanderers'in 
reisi H. G. Hlaw.ay, meşhur Mear 
takımının ikinci reisi Chelsea ve ta
kım antrenörü Shipnay ile görüş
tüm. Yeni Sabaha aynen şu beya
natta bulundular: 

.. ilk defa karşılaştıkları için daha iyi 
bir oyun gö.steremediler. Fener ta
kınunda kaleci Cihat fevkalad~ 
Fikret, sağ haf, Esadı iyi buldum. 
Halkınız sakin idi. 

Kafa ile futbol oynıyan, bitaraf 
hakemi bulunan, seyircilerinin spor 
terbiyesi yerinde ve mükemmel bir 
sahaya malik memleketinize bir pı;o
fesyonel İngiliz tak ım1 qPtirtmiye 
çalıcıacağım. Her halde muvaffak ta 
olacağım. 

Her yerde misafirperverlik görü
yoruz. Vasıtanızla teeşkki.lr ederiz. } 

Chlaeanın beyanatı "'" , 

Dün Fenerbahçenin 31 inci yıldö
nümü büyük merasimle Fencrbahçe 
stadında kutlulandı. 

Saat tam 15 te en önde Fencrbah
çenin çelengi, arkasından Galatasa
rayın, daha arkasından da SüJcyma
niyenin çelengi geliyordu. Çelenk
leri Fenerbahçe müessisleri, Fener
bahçe _Eirinci futbol takımı oyuncu
ları takip ediyordu. Kafile balkonun 
önünde durdular. Bando istiklfıl 

marşını çalarken Fenerbahçe kap
tanı Fikret te direğe 'fürk bayrağını 
çekti. İstiklal marşından sonra İn
giliz milli marşı çalındı. O da ayak
ta dinlendikten sonra 3 dakika Ata
türke ihtiram sükutu yapıldı. Sonra 
Fenerbahçeliler namına Sarıyer 

kaymakamı ve Fenerbahçe müessis
lerinden Hüsnü söz söyledi. 

Fenerbahçe namına söylenen söz
den sonra Fencrbahçe oyuncuları 
ellerinde sarı-lacivert bayrak oldu
ğu halde koşarak açık tribünün ö
nündeki direğe kadar koşarak üze
rinde 31 inci yıl yazılı klüplerinin 
bayrağını direğe çektiler. 

Dün bu merasimde on binden 
fazla bir seyircı kalabalığı ile İsmet 
İnönünün çocukları, Oıdu Müfettişi 
Orgeneral Fahrettin Altay, Beden 
Terbiyesi Genel direktörü tümgene
ral Cemil Taner ve Beyazıt saylavı 
ve eski Türk Spor Kunımu başkanı 
Halit Bayrak ve birçok tanınmış 

kimseler lµılundu. İngilizler saha
ya ellerinde çelenkle çıktılar ve çe
lengi Atatürk büstüne merasimle 
koyduia:-. Sahada ynpıltın seremoni
den sonra iki takım şu k11dro ile di
zildiler. 

İngiliz takımı: Mulley; Hicks. 
Fırth; Brovn, Hockaday, Richard
son; Grif:fiths, Anderson. Head, Rel
leher, Gerrans. 

Fenerbahçe: Cihat; Ynşar, Lebib, 
AH Rıza, Esat, Reşat; Naci, Şaban, 
Melih, Rebii, Fikret . 

Hakem: Kemal Halim. Yan ha
kemleri: Adnan ve Şazi. 

Oyuna Fcnerbahçeliler başladı. 
Oyunun ilk dakikaları ortada oy

nanmıya başladı. 3 ilılcü dakikada 
Ali Rıza çıktı, Boncuk Ömer girdi. 
5 inci dakikada sol açığın ortasında 
üç ingiliz muhacimi ofsayt. 

6 ncı dakikada Ömer çıktı, Ali Rı
za girdi. 7 nci dakikada İngiliz san

(Sonu 7 nci sayfamızda) 

' 

( 

! 
~ 
.t 

Çinliler 4 ~aziranda Şanghay ya
kınında Nanuei Maru ismindeki Ja
pon gemisinin mürettebatını Esir 
etmişlerdir. Çinliler Şanghayın ba
tı kısınını Fransız bölgesinin cenu -
bunda Nanyao şehrine b~lıyan yol 
boyunca müteaddit stratejik nokta
lar işgal etmi,J.rdir. 

H. G. HTJAWAY'IN BEYANATI 
Bize gayet iyi bir takım gösterdi· 

niz. Bu takım, Türk futbolu hakkın
da bizde iyi bir tesir bıraktı. Neti· 
ceden memnunun. Bununla 50 defa
dır seyahat ediyoruz. İlk defa ümi
aimizin üstünde dürüst bir hakemle 
karfıla ~tı k. 

Türkiyeyi ve Türk futbolünü gör 
(Sonu 7 ncl sayfamızda) fenerbahç.a 

1 
i.\ıJata .. ray tekaütleri •açıadaa beyecaala ltlr aa. 
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Korkak adımlarla içeri girdi. .. Ge-ı 
nış, halı döşeli bir merdivenden çık
blar .• bir odaya girdiler ..• 

Sacide daha içeri girer girmez du
varda beyaz bir gelın duvağı altın
da bir bahar kelebeği kadar cana 
yakın bir ~esim, Müjganı görmü~tü. 

Demek o da evlenmişti ... Bır sa
niye dü~ündu. :8u genç adam da her 
halde onun kocası olacaktı ... Gözleri 
daldı .. hafif bir ürperme ile kendine 
geldi ... Genç adama dönerek: 

- Müjgan .. dedi.. işte heniın ço
cukluk arkadaşım ... Demek uzun se
neler onun <ia başına saf, temiz bir 
saadet çelengi geçırdi. .. 

Nejat Bcv, d.algın gözlerini yer
den kaldırdı. Sonra birdenbıre; ak
lına gelmis gibi: 

- Buyurun hanımefendi. 
Diyerek misafirine yer gösterdi... 

Kendisi de bir koltuğa ilişiverdi. 

Fakat nedense halindeki gayri tabii
liği saklıyamıyordu. 

- İsminiz? 
: - Sacide ... 

1 
- Ben, Müjglnın kocası Nejat ... 

IMtijg5.n bana sizden her gün bahse
derdi. Görsen Nejat derdi.. ne kadar 
sevişirdik. O benim hayatımda en 
sevdiğim biricik arkadaşım, karde
şimdi. Affedersiniz .. sizi ilk gördü
ğüm için birdenbire tanıyamadım. 

- Rica ederim .. ne ziyanı var ..• 
- Çok mahcubum ... 
- Müjgan yoklar mı'? .. 
Bu sual, Nejadın başını önüne dü

şürmüştü. Eğer çok sevdiği karısı
nın ölümiinü bilerek cBaşın sağ ol
sun• culardan eiri olsaydı, muhak
kak o anda asabi parmaklannı bu 
kadının boğazına geçirir, boğardı. 

Ne diyecekti.. düşünemiyordu. 

Kalbinin ateşini belli etmek istemi
yordu ... 

- Onu .. dedi.. çok üzüldüm ki, 
timdi göremiyeceksınb: ... 

Sacide, Nejadın gözlerinde birşey 
tezer gibi olmuştu ... Merakla sordu: 

- Niçin.= burada değil mi?_ 
Nejat derin bir göğüs geçirdi. Gb7.

lerile duvarda asılı Müjganın fotoğ
rafını gösteriPlcen, boğulurceısına 
fnledi: 

- Çünkü .. onu, hepimiz kaybet
tik ... 

Sacide. hiç bt'klcmediği bu cüm
lenın öldüren dehşetile olduğu yer
de sallandı .. başı döndü .. gözleri ka
rardı. Çılgın gibi olmuştu ... Birden
bire oturduğu yerden fırladı. Neja
dm ellerine sarılmıştı. İçi yana yana 
havkırdı: 

- Ne söylüyorsun Nejat.. çıldır
öın mı? .. 

- Hayır .. hakikat insanların inan
mak istemedikleri bir facia, sevme
dıkleri bir düşrundır zaten ... Evet.. 
pe yazık ki, onu pek genç kaybettik. 
,Onun kalpler yakan ölüm menkıbe
~i böyle her güa tazelenirse belki de 
çıldıracağım ... 

Oturduğu yerden kalktı... Kalbi-

DUnkU letrllulmezın 
haıa .... 

Meşhur lran hüküm.dan Nuıirt
van tahta geçtiği zaman mem?ckt· 
tin dahili ve harici i§terin.i pek k4· 
"f'k buldu; çünkü baban Kubad, 

1 peygcmı.berlik iddiasında bulunan 
Mozdek namında bir adamın. ileri 
rürdüğü. fiJ..."irleHn te'.riri altındıı 

kalm.ıfft. 

nin d:ı.ralclığı yüzünden okunuyor· 
du. 

- Ah .. dedi.. ecel, o ince yapılı. 
canlı heykeli benim kollarımdan 
kJskanarak aldı ... 

Nejat; belki daha çok söyliyecek, 
içinin acılarını uzun uzun dökecekti. 
Fakat yaralı bir iniltiyi andıran bu 
sözleri Sacidenin titrek sesi kesti: 

- Üzulme Nejat.. dedi. .. Hayatta 
böyle acılara siz erkekler de daya
namazsnnı7.! .. 

Birdenbire o da sustu ... O da için
den yanan bir ale\·i söndürmek için 
daha fa1Ja srr,yliyemedi ... Biribirle
rine bakıştılar. Nejat anlatmıya baş
ladı: 

- Hastalığının en buhranlı za
manlarındaydı... Güzel gözlerinde 
ölümün iztıraplan silinmek ıstcr gi
bj solgun yanaklarının çukurlukla
rmda iki damla yaş olarak akıyor
du. Bir dakika bile yanından ayrıla
mıyordum. Her zaman; cKorkma 
Müjgan .. hiç birşcyin yok ... Yakın
da iyi olacaksın• diye teselli etmiye 
çalışıyordum. Bunu söylerken içim
de öyle derin ve nihayetsiz bir azap 
vardı ki. Gözleri sanki: 

- Sen yalan söylüyorsun ... 
Der gibi manalı manalı beni süzü

yordu. Günlerce bu büyük iztırapla 
inledim. 

Bir gün; yine başucunda dağınık 
saçlarım okşuyordum. Uzun uzun 
gözlerime baktı. Sonra içini çeke
rek: 

- Sana pek çok söyliyeceklerim 
\•ar Nejat.. fakat görüyorsun kı ö
lümle pençeleşiyorum. Ah .. onlar i
çimde bir duğüm gibi dolaşık olarak 
çözemeden ölürsem ... Korkuyorum, 
çünkü toprağım bile onu haykırmak 
istiyecek .•• 

Ben onları mümkün olduğu kadar 
çabuk anlatmak isterim .. dedi_. Son
ra. elile kütüphanenin üzerindeki 
kalın bir defteri gösterdi: 

- Onu al.. dedi. 
Ben şaşırmı§tım. Bu kadar can· 

.dan sevdiğim karımın bana bugüne 
kadar anlatmaktan çekindiği acaba 
ne idi? Kütüphanenin üzerine uzan
dım. Bu: siyah, kalın kapaklı bir 
defterdi. Elledm titriye titriye al
dım .. merak ediyordum. tık yapra
ğını çevirdim. Büyük ve titrek bir ı 

yazı beyaz bir boşlukta kaybolmak 
ister gibi bir uçtan bir uca uzanmış
tı: İtiraflarım ... İkinci yaprağı he
nüz çevinnı?miştim .. Müjgan hafif -
çe: 

- Nejat .. dedi.. yanıma gel •.• 
- Ne var canım? 
Yüzünde hafif bir gülümseme 

vardı: 

1 
- Sana söyliyccektim ya ..• 
Bu hafif gülüş, beni çıldırtmıştı ... 

Günlerce devam eciip giden buh
ranları sanki kesilmiş gibi idi... 

- Burada yazılı değil mi.. de
dim ... 

(Devamı var) 

bına gelmiyordu; fakat hurafelere 
inanan cahiller, parasız fakirler, 
zevk ve şehvete düşkün tecrübesiz 
gençler cMozdek> in prensiplerini 
benimsediler. Mal, mülk yağmasına, 
kadınlara el uzatmıya giriştiler. Şe
hirlerde, kasabalarda düzen kalma
dı. Yumruğu kuvvetli, gözü pek o
lanlar .. ahlak ve utanmadan nasibi 
olmıyanlar eyyam adamı oldular. 

Şah Kubad, Acemistanı kaplıyan 
cMozdeb fstahar ş;ehrinde doğ- bu karışıklığın, bu heyecanlı kay

ır. uş, cNişabur:t §ehrinin baş kahin- naşmanın hızı önünde şaşırdı; salta
ı:!,ine yükselmiş bir ilimdi. o, bir nat ve can endişesine düştü. Haya
gün cZerdü§t• dinini ıslah için gön· tını ve tahtını .kurtarmak için Moz· 
der llmiş bir peygamber olduğunu dekle anlaşmıya mecbur oldu. Onu, 
Uer~ sürdO .. cazibeli sözlerile mem- cNişabur> dan paYitahta davet etti. 
leket ln aç, s~fil ve felAket görmüş · ~lzadeler, münevverler, Mozde
unsurlarını etrafına topladı. kin payitahta gelqlni fırsat addede-

cMozdek> yeni dinf akidelerile iç- rek, hilkilmdara, onu ölctürmesini 
timai bir fnkılAp yapıyordu. İleri rica ettiler. Şah, ayak takımının, o
silrdülft prensiplere göre, beşeri· nu cpeygamber, diye alkışladıkla

yette mal ve ayal müştC!I'ekti. Yani, rını, bütün iyrnanlarıyla ona bağ
islAm Alimlerinin cibahıyye, dedik- landıklarını görünce birşey yapmı
lerf (komünistlik) mezhebini kuru- ya cesaret edemedi. 
yordu. Mozdek, çok güzel söz söyliyen 

Bu yeni akiyde, asılzadelerin, cin fikirli bir adamdı. 7.ekası, cerbe· 
zengtnterin T;ı münevverlerin hesa· ıesile şahı da teshir etti. Uzun za-
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Faruk Nafizin Kahraman Piyesi 
Muvaffakıyetle Temsil Edildi 

-. ---..:» ... ___ _ 

Sivas (Hususi) - Yaylanın göğüs 

lerıni dolduran ıçlerinde yer alan, 
yüzlerinde damla damla kan topla
nan çocukları vakit vakit Halkevi
ı1in sıcak bağrında yankılar bırakan 

onları candan, gönül bütünlüğü ile 
Kemalist id"olojinin anahtarları üze 
rinde hazırlanan ese.rlcrı bütün var 
lıklarının kuvvetleri ıle temsil edi
yorsa. 

Bugün Sivas Halke\·i temsil kolu 
bu açlışmalar içerisinde orta Ana-

1 
dolunun en verimli bir faaliyet 
kaynağı halindedir. ı 

Sivas Halkevi temsil kolunun a
matör varıkları Kemalist idealin 

özlü eserlerini sahneye korlarken, 
şahsi kabiliyetlerini dekorlar ara -

sından tebarüz ettiriyorlar. Bunlar

da takdir hislerinin taşırdığı tatlı! 

heyecan sevgileri arasında karşıla
nıyor. 

Temsil kolu arkadaşları ince san
at zevklerini bu kere de çok kısa 
bir zamanda hazırladıkları Faruk 
Nafizin İstiklal savaşı hatıralaxı ü
zerinde hazırlanan Kahraman'ını 

temsi ederken diğer eserlerinde ol
duğu gibi bunda da ayni varlıkları
nı gösterdiler. Kahraman'da rol a -
lan kabiliyetli arkadaşlar Adil Tan
rısever, Nusret Tercan, Nail Var
dar, Nuri Örgün, Hadiye Tunal, 
Şemsi Mahkapancı, Kemal Yeğcm. l 
Hilmi Atacan, Ragıp Kıv1lc1m, 

Fahri Ersen ... Bütün canlı hareket
lcrile ve büyuk bir kıskançlığın 
verdiği titizlikfo rollerini .çok iyi 
bir şekilde başardılar. Ve SivaslılŞt
ra güzel ve neş'eli bir gece daha ya-ı 
şatmış oldular. 

İnkıliıp gençliği, vazifesini büyük 
bir çalışma ile yapıyordan başka 

bir şey ilave edilmez ki. 
Neş'et Nafiz Dumanlıoğlu 
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Kızıltepede ( Sivasta 
Kıymetli Bir ı Mektepler 
Eser Kurtarılıyor Tatil Edildi 
Kızıltepe (Hususi muhabirimiz -

den) - Artıkoğulları zamanında 

kurulmuş ve pek yüksek tarihi ve 

mimari kıymeti haiz bulunmuş olan 
Ulucami, asırların bakımsızlığı i -
çinde bir harabezar halini almıştı. 

Arkeolojik noktadan azami kıymet 
ve ehemmiyet arzeden bu mümtaz 
varlığın gittikçe harap olması hepi
mizi müteessir ediyordu. 

Nihayet bu teessürlcrimiz, Mar -
din Evkaf Müdürü Bay Hamdi Te
k~n'in kuvveden fiile çıkan alaka 
ve teşebbü~leri üzerine sevince in -

kılap etmiştir. Birçok gizli vakıflan 
meydana çıkaran, idare ve memle
kete faydalı olmaktan bir an fariğ 
kalmıyan kıymetli Evkafçı, Uluca-

• 

ziin ölçülmez kıymetini takdir et -
miş \~e geçen yıl tamfr ve muhafa
zası yolunda gö"tcrdiği f !lali yeti 
bu yıl daha esaslı bir şekle sokmuş-

man sarayda misafir kaldı. Hüküm-, 
dar, peygamberliğini tasdik ettiği 

adamın o kadar tesiri altında kaldı 

1 ki, bir gün kraliçeyi kendi elile 
Mozdek'e takdim etti. 
Şahın bu gafleti, yeni telakkileri 

kabul etmesi, memleketin içtimai 
nizamına büyük bir darbe idi. Mal
de mülkiyet, kadında temellük hak
kı kalmayınca .. aile meşruiyeti in
kar edilerek ahlaki an'aneler mana
sızlaşınca .. din mefhumunun istinad 
ettiği hikmet bayağılaşınca cemiyet 
hayatı büyük ve derin sarsıntılar i
çinde kaldı. 

Acemistanın her tarafında, aylar
ca, karışıklık kaynadı. Asılzadeler, 

zenginler, münevverler ve eski di
ni ve içtimai an'anelerini muhafaza 
etmek istfyenlerle cMoz'dek• ciler 
arasında açılan korkunç ve kanlı ci
dalde, memleketin birçok l:ıanüman
ları tarümar oldu. • 

r 
.a..ı ....... 

F evzipap okulu talebelerin
den bir grup 

Sıvas (Hususi) - Şehrimız ilk o
kulları imtihanlarına son vererek 
yazlık tatillerine başlamı~lardır. Bu 
yıl okullarımızdan geçen yıllarda 

olduğu gibi daha verimli bir çalış
manın olgun uğraşmaları ile talebe
lerimizden beklenen randıman a
lınmıştır. Şimdi okullar, hararetli 
bir çalışma ile sergi hazırlıklarile 
uğraşmaktadırlar. ... 
tur. 

Umum ~Tüdiirlükten temin ettiği 
dört bin lira tahsisatla, eşsiz bir san
at eseri olan mihrabı harabiden \'e 
camii yıkılmaktan ve nihayet bu 
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san'at eserini mahvolmaktan kur -
taracaktır. 

Bu arada, mülkiyet hakkına, aile 
ve ahlak kaydına sadık kalanlar, 
Acemistanın şarkında bulunan Türk 
lerle anlaştılar; cYe - Ta» de\·leti· 
nin hakanı cMokan Zcngibu» nun 
yardımını temin ettiler ve çapul -j 
cuların şehvet ve yağma zevkine 
dalmalarından istifade ederek pa
yıtahtı bastılar (1). .,,,, 

cMokan Zengibu,. nun gönderdi
ği .kuvvet, Seyit Battal Gazinin ced
di cTuğrul> HAnın kumandasında 

idi. Bu kuvvet, İranm şark hudut-l 
ları kumandanının emri altındaki 
ordu ile birleşti. Payıtahta girerek 1 
cKubad> ın sarayını muhasara etti. 
Şah yakalanarak zindana atıldı. Ye
rine kardeşi cCamaspJ> geçirildi. 

(1) O zamanki Acemistanm payı
tahtı cKtezifon» idi. Araplar ..,Me
dayin• diyorlardı. Baadadm farkm
da idi. 

• 

-2-
DUnkU kısmın hUllsaaı 

Feridurı Bey, karısının ölümü ü
zeri.ne İstanbu:lu terk.ederek biT 
ecnebi mcmlekcHnde oturmayı 

tern.tp etmiş ııe orada işini tarihi 
tensip etmiş, bu sırada, hariciye 
Vekaleti kendisini Uzak Şarka ta
yin etmişı:·r. Ancak, bu tayine öiıce 
memnun olan Feridun Bey, niha
yet, mcmlc1.iat 1ıasretine dayana
mam'!§ ve yurda avdet etmi§tir. S .• 
babasından kalan çiftliğine yer- ı 
leşmiş ve orada iı:ini tarihi tet-
1-J=kata hasretmiştir. Fakat bu işi ı 

yalnız bcışaramıyacağını anlıyarak 

lstanbuldaki bir arkadaşından bir ı 
yardımcı istenıi.ştir. 

Doktor Kcrımin, Selim adında, 

genç ve fakat çok mallımatlı bir ta
rihçi tanıdığı \•ardı. Selim, iç vila
yetlerden gelerek sayı ile yabancı 
diller öğrenmiş ve fakültede büyük 
muvaf fakiyctlcr göstermiş ve yaz
dığı CS('rlcr, ilmi bakımdan birer kü
çük şaheser olarak telükki edilmqti. 
Fakat nedense bazı kimse1erin ma
liimatlarına rağmen kısmetleri ka
pnh olur. Selimin de vaziyeti böyle 
idi. Nereye baş vurduysa istediği gi
bi bir iş bulamamıştı. A ·rıca ken
:iisi biraz da mahcup bir genç idi. Ö
tekine, berikine gidip yalvarmak, ri
ca etmek, genç kalbine bir işltence 
gibi tesir cdivordu. Yapılan bir vfıd 
unutulduğu takdirde, gidip her han
her hangi bir şekilde hatırlatmıya 
ta biah müsait değildi. 
Hayatındaki bu müşküller Selimi 

ciddi ,.e muhakemeli yapmış, fakat 
ne kalbini sıkmış ve ne de z-eka ,.e 
ümitlerini söndürmüştü. Taliine 
karşı isyan etmiyecek kadar makul 
idi. İşte Dr. cKrinı, eski dostunun 
mektubunu alınca ilk Üfi Selimi gi
dip görmek oldu. Uzak hatıralarının 
müsaade ettigi nisbette Feridun 
Beyi genç adama tarif etti ,.e kat'i 1 
bir karar vermeden bir müddet dü-

1 şünmesini de söyledi. Fakat genç 
dostundan ayrıldıktan sonra kendi 
kendine söylenmeğe başladı: cHer 
halde Selim, bu teklifi reddeder.! 
Doğrusu, şu vahşi adam için bizim 
çocuk, bulunamıyacak bir hazine! 1 
Geniş ve açık alnı. ilim merakının 1 
parlattığı büyük mavi göuer, zaman 
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zaman genç bir ruhun aydınlattığı ı 
ve tebessümlerin dolaştığı sevimli 
bir yüz, işte Selim ... Feridun, böyle ı 
bır genci kendisine benzetiverirs~?. 
Şüphesiz ki, istediği zamanlar, Fe
ridun sevjmli, nazik ve hatta çekici 
bir kuvvet sahibidir. Fakat bütün 
bu tavırlarının altında, pençesi sak
lı durur, ne ise hayırlısı olsun da ... 
Belki Selim hakkında bu iş iyi bir 
netice verir.• 

Doktor Kerim işte böyle düşünü
yordu. Fakat iki saat sonra, odasın
da oturduğu sırada. Selimden aldığı 
bir mektup, kendisinin, Feridun 
Beyin teklifini knbul ettiğini bildiri 
yordu. Son günlerde müracaat ettiği 
bir memuriyet hakkında yeni bir il 
red cevabı aldığını me.ktupta oku
yunca genç ad3m kat'i kararını al -1 

İran kumandanı ile asılzadcler, 
cKubad• ın zindanda bile olsa, ha
yatta kalmasını istikbal için tehli -
keli buluyorlardı. Yeni şah <ı:Ca -
masp• a, onu, idam etmesini söyle
diler. cCamasp• merhametli bir a -
dam olduğu için, kardeşinin canına 
kıyamadı. Hatta. gözlerine mil ~e -
kilmesi hakkındaki tavsiyeleri de 
dinlemedi. 

cMozdek•, o sıralnrda cNişabuu 
da bulunduğu için ele geçmedi. .Bu 
ani hadise üzerine tarafı "ll'ları da 
sindiği için harekete gC((~n~di. Se -
sini çıkarmadı. Payıtahtta ve eya
letlerde çabucak sükun ve asayiş 
teeı::süs etti. 

Türk beyi cTuğruh, Şah cCa -
maspı> ın Türk hükümdarına rlca -
sı üzeıine İranda ve şahın saray ku 
mandanlığında kaldı. Ailesini Tür -. ' 
kistandan geti:-tli. Iranda yerleşti. 

Arndan dört ay geçti. Bu müddet 
zarfında bil' kısım cMozdcb çiler, 
cKubad• ı kurtarmak, bu sayede 
işbaşır.a ge_çrnek emeline düştüler. 

Memlekette c}.fozdcb çi çoktu; fa
kat teşkilaLız oldı;ğu için zindanı 

mıştı. Müracaat etbği zat, mekıu • 
bunun sonunda, sankı alay eder gi· 
bi: cÜmit ve cesarctınızi kırmayı· 
nız. Bileğımzde altın bilc.ı:!k var de 
mektir. Sizin gıbi bır adaırun ıstik· 
bati müemmendir.ı-

Selim, başını sallıy~raic: .öıun • 
ceye kadar bu nakclratı SS\"Utacak· 
lau dıye söylendi. Ve vakit kaybet· 
meden doktor Kerimin evine koş • 
tu. İhtiyar dostu, aldığı bu karc.rı 
bozmak için uğraştı. Fakat bunuıı 

beyhude olduğunu görün::e: 

- cAzızim Selim .. mademki ka · 
rarın kat'i.. müsaade edin de size 
bazı nasihatlerde bulunayım. dedl 
Başbaşa münzevi bir hc.1yat sürcc~ 
ğiniz bu zengin ve ayni zamanda 
asil adamı tamrım ve adeta her şe· 
yini czmerden bılirim. Onun ı:ekası 
na, cazıbesine malumatına kendinizi 
kaptırmayın. Bu adama yaklaşmak 
ıçin yapacağmız her hareket boşı.ına 
sarfcdilmiş olacaktır. Ve O)onra, si· 
ze vereceği jki yüz lirayı babanızın 
hayrına da vermiyor. Sizden, fazla 
çalışmanızı bekliyor... Sonra size 
başka bir tavsiyem de ~u: Feridun 
Bey her şeyi görniüş. anlamış vel· 
hasıl dünyayı öğrenmiş, hiç bir şe • 
ye metelik vermiyen bir şahıstır. 
İtikat denilen şeyin yabarıcısı oldu· 
ğu gibi muayyen bir fikri de yok 
gibidir. Hisl<.>rinizi, zevklerinizi ket\ 
disine sakın belli etmeyin. Sizin ıntJ 
kaddes addettiğiniz hislerle oyna • 
mıya kalkışır. 

Bu sırada doktorun karı51 da sö
ze karıştı: 

- Selim Bey .. biraz da beni din -
1-cyin. Kerim, S... deki çiftlıği 
bir vahşi hayvan ini, veya yırtıcı 
kuşun yuvası gıbi tasvir ediyor. 
Doğrusu buna inanamam. Feridun 
Bey, İstanbulda iken davetlerde, 
çaylarda daima bulunur, kibar bir 
adamdı. Münzevi yaşamak arzusu· 
nu da muahaze edecek değilim. Fa· 
kat ne de olsa, hariciye mesleğinde 
bulunmuş bir şahsın muhakkak 
oralarda da kalabalık değilse de 
hoş vakit geçirecek bir muhitte ya· 
şeması lazımgeldiğini gözden uzak 
tutm!malı. Bilakis ben sizin orada 
gürühiıden rahat edemiyeceğinizi 
sanıyorum 

Kocası söylendi: 
- İşte kadınlar! Nasihatlerinde 

en ufak makul bir nokta yok. 
Selim, bu kadar birbirine teı.:ıt 

teşkil eden nasihat silsilesi altında 
bocaladı. Nihayet elinden geleni 
yapacağını söyliyerek dostlarına 

ved~ etti. 
Üç gün sonra da yola ~ıktı. 

II 
Feı'ldun Beyin çiftliği S ... 'den e

pey içeride idi. Şehirde bir gün kal· 
dıktan spnra yola düzüldü. Vapur -
dan çıkarken bozuk olan hava erte" 
si gün açmış, bulutlar mavi sema ... 
dan süzülüp gilmi~ti. Bindiği yolcU 
kamyonu onu, şose üzerinde, çift• 
likten iki saat mesafede bırakmış, 
toz, duman içerisinde uzaklaşmıştı· 

(Davnmı var) 

ve sarayı basmıya cesaret edemıyor· 
du. 

cKubad• ı ku.rtarmıya çalışanlat 
arasında eski Kraliçe de \'ardı. Bun
lar, bir gün, bu lşi hile ile halletınr 
ğe karar \'erdiler. Eski Kraliçeyi bU 
emellerinin husulüne alet ettıleC• 
Kraliçe çok güzel bir kadındı. Ko"' 
casım, arasıra, zindanda ziyarete gi· 
diyordu. O, zindan kumandanın• 
baştan çıkaracak, bu suretle kocıı
sını kaçıracaktı. 

Kraliçe, aldığı tnlimata göre hare" 
ket etmeğe ba§1adı. Zindana gelıP 
gittikçe, kumandanın hislerini gı .. 
cıklıyacak şekilde işvekarlıklar• 
başladı. Kumandan, bu şuh, dilbet 
kadının cazibesine kolayca kapıld1• 
Onun sahte meyline inanarak J{ra
liçeyi sevıncğe ba~ladı. 

Kraliçe, kocasının rnüsaades;Je 
cMozdek» le yatıp kalkmış bir l<B .. 
dındı. cMiirşidt inin telkini ile ayal 
i§tirakini mübah addedenlerdendl· 
Gayesine ermek uğrunda kadınlı "' 
ğından fedakarlık etmesinin naza .. 
nnda büyüle bir kıymeti yoktu. 

-~ (Da\·amı vtır) 
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Ceyhancia. Umran Canlı Bir Spor Günii 
Hareketlerı Artıyor '(B<?--Ştarafı6incisayfam.ud4) • 

Bigad~. Bir Hafta 
İçinde Üç Sergi 
Açı idi 

Kazanın 
Göre 

Yeni Yapılan Plana 
lmar.ına Başlandı 
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Ccyhamn müstakbel planı tetkik cdilirkc.:ı 

d Ceyhan (Hu::.usi muhabirimiz
cn) - Çukurovanın, en güzel ve 

~engin, ayni zamanda da güzel Ada
~anın gözbebeği ve yetiştirdiği hu-
.ubat ve pamuğu ile meşhur belde

sı neredir? diye sorarlarsa, hiç te
teddut etmeden ve düşünmeden 
Verce w. • 

egımız cevap, i!Ceyhan:a dır. 

_Nüfusu 935 sayımına nazaran 
koyleri1e beraber 52 bin küsurdur. 
l\ıesahai sathiyesi ise, 2338 kilomet
re murabbaıdır. 
Ceyhanın 99 köyü ve 20 - 30 ka

~r. da çiftliği vardır. Bu köylerin 
ınde muhtarlık mevcut olup he
~ hemen hepsinde de köy kanu
~u tatbik edilmekte ve her yıl ge
ır ve giderlerini gösterir bütçeleri 
Lanzim olunmaktadır. 
~alkın yüzde doksanını çiftçi kit

lesı teşkil eder. Ceyhan ve bütün 
Çukurovanın yetiştirdiği başlıca 
:.ahsulleri şunlardır: Arpa, buğ -

ay, yulaf, susam, nohut, merci -
?rıek, fasulya, kum darı, mısır, da -
l'tsı ve pamuk. Bunlardan bilhassa 
l>arnuk, arpa ve buğday her 'Sene 
külliyetli mikdarda iç ve dış pazar
lara 1renle sevkedilir. 

Ceyhan kasabasının tarihi 

B Ceyhan, düz bir ova üzerindedir. 
urası, seksen küsur S<?ne evvel ku

rulmuştur. Henüz köy olmadan ev
Vel hükftmet, Kafkas muhacirlerini 
Yerleştirmiş ve burası o zaman bal
kaniık ve ormanlık iken köy kuru
lup halk çoğalmıya başlayınca 
tabiatile ormanlık da yavaş yavaş 
ortadan kaldırılarak düz tarla hali
ne getirilmiştir. Zamanla bu köyde 
oturan nüfus mikdarı artmış ve bir 
kısrnı buradan çıkarak etrafa yayıl
n:ıış v~ her üç, be§ aile bir mahalle 
0~urarak orasını şenlendirmeğe ve 
~ıhayet köy haline getirrneğe baş-
arnışlardır. Ceyhanın ilk ismi cMi
rıare}i kö d .. Y». ur. 

başardığı ve bırakığı bazı eserlerini 
burada kısaca yazmak isterim: 
Kasabanın ana caddeleri yemden 

açılmış, kışın çamur, yazın da toz 
deryasından geçilmez olan sokakla
rı ve mahalle aralarında bulunan 
bataklıkları doldurtmuş, çarşı par
ke taşlarla döşenmiş, on binl<'rce 
metre murabbaı kaldırımlar yapıl

mış, kasabada ottan ve ~öpten ev 
yaptırılması yasak edilmiş, çarşıda
ki dükkanların önündeki saçakları 
kaldırılmış, hanların çarşıya bakan 
ve çirkin manzara arzeden kapıları 
kapattmlarak arka tarafından aç -
tırılmış, bilhassa çarşıdan Muradiye 
mahaJlesine ve köprüye giden cad
deler bulvar ahlinde tanzim edil -
miş, asri şekilde bir mezbaha inşa 
ettirilmiş, mezbahanın yanında bir 
de fidanlık kurulmuş. Belediyeye 
ait arsa da hal haline getirilmiş ve 
çarşının münasip yerlerinde iki u -
mumi hala yaptırılmıştır. 

İstas)·on yolu da yeniden parke -
fottirilmiş ve yolun bir tarafına be
ton tretuvar yapılmış ve ağaçla tez
yin edilmiştir. 
Mübalağasız olarak burada bir 

hakikatten de bahsetmeden geçe • 
miyeceğim: 

Şimdiki istasyon yolu evvelce o ka 
dar bozuk ve o kadar · fena idi ki, 
bir gi!n gece vakti trenden inen ya-

hancı bir yolcu, vesait bulamayınca 
çarşıya yaya olarak gelmeğe baıla-

mıştır. O günlerde biraz da fazlaca 
yağmur yağdığından yol çamur 
deryası halindedir. Zaten baıka ta-

raftan da kasabaya gelmenin imkln 
ve ihtimali yoktur. Nihayet karan
lıkta çamurlara düıe kalka gelmek· 

te iken çamura saplanan iskarpin • 

!erini ararken çizme bulmuı ve bu
nun üzerine k atıla katıla gülmüt • 
t ür. 

Elektrik ve içme ıuyu 

trhafı Esat ve Yaşar~ geçti, fakat to· F ener Galatasaray T ekaütlerı 
Biga (Hususi) - Halkevillde dört 

aydanberi devam eden bayanlara 
mahsus yailı boya resim, biçki ve 
diki~ kurslarının müsbet ve parlak 
neticelerini birleşik sergide gör • 
düm. 

pu açtığından vuramadı. b b V ı· J. 
9 uncu dakikada Fikretin İngiliz o -o era ere AO aı 

oyuncularını çalımla geçmesine rağ- ........ 
men çekeceği ,UtUn avut olmasına .---
bütün seyirciler cAh!:t diye baAırdı. 

13 üncü dakikada Rebilnin bir pa
sını yakalıyan Melih topu kalecinin 
eline verdi. 

15 inci dakikada Fenerbahçelller 
İngiliz solaçıtm ayağından bir teh· 
like atlattı. Topu Cihat güzel kur
tardı. 17 nci dakikada Melih Şabana 
kafa ile güzel bir pas verdi, fakat 
Şaban bundan ~ifade edemedi. 
18 inci dakikada F•n~rbahçe lehine 
olan..~'< korneri nbet çekti. Top av 
ta gitti. 

• 

Kursa müdavim bayanların sergi 
münasebetıı. Halkevinin salonun -
da verdikler! çaydayım. Başta genç 
tlçebayımız Fethi Tansuk, Yarbay 
İbrahim Karayel olmak üzere hu -
k\tmet erkanı ve bayanların aile ef
ratları hazır bulunuyorlar. Neş'e 

ve samimiyet bu salonda merkezleş
miş sanki ... 

19 uncu dakikada Melih kalecinin 
kaleden çıkmasına rağmen topu boş 
kaleye atamadı. 20 nci dakikada Ci
hat lilzumsuz bir çıkış yaptı. Topu 
tutamadı. Fakat sol iç de topu boş 
kaleye kafa ile gönderdise de Yaşar 
topu ka1eye girmekten dizile kur
tardı. ~ 

Galatasarayla karşılatan Feaeı: tekaütleri 

Kevser Çizer, Kadriye Tabu, or -
ta.okulun resim ve dikiş ögretmen -
leri. Bu iki öğretmenin istirahat za
manlarını kur~a hasretmek sun·tile 
muntazamen ve şematik surette ça
lıştıklarını söylemek fazla. Çünkü 
sarfedılen enerJi meydanda ve mu
vaffakıyet mücessem. 

23 üncü ve 24 üncü dakikalarda 
Fikret ve İngiliz sağ açığı muhak
kak birer gol )saçırdılar. 

30 uncu dakikada Fikret sakat
landı, yerine Basri girdi. 

32 nci dakikada Ali Rızanın lü
zumsuz bir şütU avt oldu. 

33 ncü dakikada Fikret girdi. Bas
ri çıktı. 39 uncu dakikada İngiliz 
santrforunun fevkalAde bir şütünü 
Cihat sahalarımızda ender görülen 
bir plonjonla tuttu. Bu güzel kurta
rışı İngiliz futbolcuları sahada alkış
lıyarak büyük bir centilmenlik gös
terdiler. 

40 ncı dakikada Esat çıkb, Angeli
dis girdi. 41 inci dakikada top kale
ye girerken Reşat takımını bir gol
den kurtardı. 

42 nci dakikada santrforun verdiği 
pası, İngiliz sollçl kafa ile avuta at
tı. 44 üncü dakikada İngiliz santrfo
runun şütü avut oldu. 

İkincl devreye İngUizler başladı. 
Fenerbahçeden Şaban çıkmış, yeri
ne Boncuk Ömer girmişti. Angelidi
sin yerine de tekrar Esat oynuyol'
du. 

Oyunun ikinci devresinin başları 
mütevazin geçiyordu. 

5 nci dakikada İngiliz sağ içinin 
bir şütü avut oldu. 

6 ncı dakikada ııantrforun ıütü di· 
reğ_i ya1ıyarak avuta gitti. 

8 nci dakikada Yaşanın iskasını 

Cihat iyi kapattı. 
9 uncu dakikada İngiliz sağaçığı

nın şütünU Cihat fevkallde kurtar· 
eh. 

11 nci dakikada fngiJiz .al içi ilk 
eolü Cihadın hatasından istifade e· 
derek yaptı. Bu golden sonra J'ener
bahçe takımında bir delifikllk ya
yıldı. Ömre çıktı, Baari, girdi, Fik-

ret sol içe, Rebtl ıol 1911• geçti. 
12 ncl dakikada Flkretin gollük 

bir ,Utü kal' direğini yalıyarak 
avut oldu. 

Büyük maçtan evvel karşılaşan 
Fenerbah~ - Galatasaray tekaüt· 
leri maşı büyük bir aliika ile sey -
redildi. İki takımda da birçok eski 
ve meşhur oyuncuların oynaması 

maça bilhassa bir heyecan veriyor
du. Hakem Abdullah Beyin idare
sinde iki takım şu kadro ile çıktı: 

Fenerbahçe: Nedim - Kadri, Fü
ruzan - Ragıp, Ziya, Cafer, (Suad) -
Sabih, Muzaffer, Zeki, Niyatl, Ö -

mer. 
Galatasaray: Ncjat - Mehmet, 

Bürhan -Şakir (Vahi), Mitat, Saim
Muslih, Vedat, Necip Şahin, Şazi, 

Be lltl • 

İngilizlerin 
"Yeni Sabah,, a 
Beyanatı 

(Baıtarafı 5 inci aıayf•da) 

rnek üzere mmleketimize geldiğini 
söyliyen meşhur Mear takımı reisi 
Chelsea da şun~arı söylemiştir: 

Oyun, seri ve güzel oldu. Hake· 
minizi her yerde misal olarak göste-

rilecek derecede mükemmel bul
dum. Kaleciniz güzeldi. Middlesex 
Wanderers fena bir oyun oynamadı. 

SH/PNAY'lN BEYANATI 

İngiliz takımının antrenörü de 

§Unları söylemiştir: 

Fenerbahçe olgun bir futbol takı
mı, oyuncularınız içinde kaleci, 

Fikret, sol, sağ haf ve birinci devre· 

de oynıyan Esadı ve hakemi çok iyi 

buldum. İlk defa ve o da Tyrkiyede 

iyi bir hakeem rastladık' Oyun te
miz ve güzel oldu. Neticeden mem-
nunum. 

Kemal Hallmln beyanatı 
Maçın hakemi de ıunları t6yle

miıttr: 

İngiliz takımı seri ve temiz oynu-

yor. Futbolcularının hepsi eörgü ve 

bilgili kimselerdir. İyi bir oyun ol

du. 

Necdet (Firuz.). 
Oyunun ilk devresi daha çok Ga

latasarayın hakimiyeti ve birçok 
komik hareketlerle O • O berabere 
bitti. 

İlr.inci devrede takımlar, bütün e
nerjılerini sarfederek oynamak is -
tedilerse de yorgunluklarından bir 
türlil netice alacak vaziyete giremi
yorlardı. Her iki takımın da kaçır
dıkları muhakkak gollerle ma 
O - O berabere bitti. 

İki takım oyuncularının kardeşçe 
hareketleri bilhassa nazarı dikkati 
celbediyordu. 

00 ll8 

Taksim stadında 
Kupa maçlarına 
Deva.m Edildi 

Çayı müteakıp üst kattaki sergi 
salonuna çıkıyoruz. Kapıda koıdela 
merasimle kesildi. Şimdi Bigada ılk 
defa açılan bu kur.;a müdavim bu -
lunnnların - belki de - ellerine ilk 
defa alôıklan fırça ile programlı 

bir çalışma altında verdikleri eser
leri, metodlu biçki ve dikişin güzel
lik ve inceliklerini seyrediyoruz. 
Bunlar birer san'at eseri olmasa bi-

le bu gayeye atılan bir adım oldu
ğu muhakkak. Sergi oldukça zen -
gin, tarzı tanzimi hakikatc:ı zevkli. 
Önümüzdeki kurs devrelerinde te-

rakki yütde yüz. Bundan dolayı ta
lebe bayanları tebrik ve serginin 

vücut bulmasına amil olan öğret -
men Kevser Çizer ve Kadriye Tabu 
ya teşekkür etmeyi bir memleket 

Dün Fcnerbahçe yıldönümü mü- borcu sayarız. 
nasebetile öğleden sonra şehrimiz- Ci1ıad ôzangil. 
de Fenerbahçe stadından başka hiç Bigada elişleri. sergisi 
bir sahada futbol maçı yapılmamış, Biga orta ve Sakarya ilkokulla • 
öğleden evvel Taksim sta - rında birer elişi sergisi açılmıştır. 
dında yapılan Beden Terbiyesi U: ı Ziyaretçiler, sergilere pek fazla 
mum Müdürlüğü ve bölge kupası ruğbet göstermektedirler. 
maçları 927 lira hasılat yapacak ka-

Muvaffakıyctli biT temsil 
dar kalablık bir seyirci kitlesi önün-
de oynanmıştır İdmanyurdu gençleri tarafından 

Günün ilk maçında Bey1erbeyi, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yurd 
Bozkurtu güzel bir oyundan sonra menfaatlerine sinema binasında ter-
6 _ o mağlup etmiştir. tip edilen müsamff<>de (Kızıl Çağ-

Günün ikinci maçı olan Şişli _ lıyan) ve (Has bahçe) piyesleri mu 
Süleymaniyc ve 1stanbulspor _ Pe- vnffakıyetle temsil edilmiştir. 
ra muhtelitlerl karşılaşması fevka- Biga Kaymakamlığı 
Ude heyecanh olmuş, her iki tara! Çankırı maiyet memurluğundan 
da vakit vakit birbirine tehlikeli kazamız Kaymakamlığına tayin e -
anlar geçirtmiş ve birinci devre, A- dilen Fethi Tansuk gelmiş Ye vazi
gobun attığı bir golle Süleymaniye, fesine başlamıştır. 

Şişli mu~te1iti lehine bit.miş, ikinci Alman ordueunun apor-
devrede _de Dfra~ vasıtasıle .b.ir sayı cula" Danall• geldl 
yapan Süleymanıye muhtelitı, maçı 
2 - O kaz.anmıştır. 

Dolmabahce Stadı 
Bugün istişare heyeti 
Toplanarak Maketi 
Tetkik edecek 

Danzig, 11 (A. A.) - Bugün Dan
zigde yapılacak olan şarki Prusya 
spor şenlilkerine ittirak edecek o
lan Alman ordusu müfrezleri, ordu
nun atletlerinden mürekkep olup 
geçide sporcu ilarak iştirak etmek"' 
tedirler. -·-Bilahare köyün kenarından akan 

~eYhan nehri zaman zaman köyün 
h ulunduğu kıyıyı aşındırnuş ve bu 
aı böyle devam ede ede bu yaka, 

~~r .. halini almıştır. Bunun üzerine 

11
?.Yun adının değiştirilmesi dü~ii -
lllrnüş ve sonra da cYarsuvab adı 

P'enerbahç@nin bu arada gollük 
birçok fırntları kaçırdığı görillUyor

Diğer t araftan da Belediye, ali · d u. 
Y an hakemleri Şazi Tezcan, Adnan 

Akının söyledikleri 
Dolmabahçe stadı maketinin ge

tirildiğini evvelce bildirmiştik. Bu
lnglllzln yemene kartı 

harekette bulundukları 
haberi tekzip edlllyor 

~efilrniştir. 
Aradan seneler geçtikten sonra 

~~hiye olan Yarsuvat, tam teş -
ılatıı kaza haline getirilince adı 

~krar değiştirilmiş ve bu defa da 
;liarnidiye• ismi tesmiye edilmiş -
lr. 

lt Burasının ismi yıllarca Hanıidiye 
alınış ve nihayet kasabanın kıyı -

;ından geçen nehrine izafeten son 
slrn olarak da cCeyhan» adı veril
trılştir. 

kaadrlarla temasa geçerek kasaba-
nın elektrikle tenvlrini düşünmüı 

ve Belediyeler Bankasından 30 bin 

lira istikraz yapmıya karar verilmiş 
ve bu karar da Nafıa Vekaletine 

bildirilmekle tasvip edildikten son
ra faaliyete geçilmiştir. 

Tesisatın ihalesi münakasaya çı -
karılmıştı. Talip çıkmadığı için pa· 
zarlığa çıkarılmıştır. 

Keza kasabanın içme suyunun da 
birkaç yıla kadar temiıi edilmesi 
düşünülmektedir. 

Sureti mahsusada çağmlan pro
fesör Yansene de kasabanın müs -
tak bel plim yaptın1m1ştır. Plan ·ta-

Kasabcıda umTan mamlanmış olduğundan Ceyhana 
it Bundan dört sene evvelisine ge- ge1m!4tir. Yukarıdaki resimde, Kay-

h
ceye kadar Ceyhan, harabezar makam ve Belediye Reisi bu planı 
ir halde idi. Belediyenin .başına tetkik ederken görülmektedir. 

:~Çen Belediye Reisleri ancak ken- ______ _._MMe•h•m•.e111t_s.e.ıç.u1111k_ 
h 1 keselerini doldurmaktan başka 
ir şey dilşünmemiılerdir. 
Se.lirn Aydemir, Belediye Riya -

:tinde bulunduğu müddetçe çalı -
./ak kasabada bazı imar taaliyetl 
osı~!rrniştir. 

k ~a.kat dört sene ev\'el riyaı;cte 
h tirUen genç ve enerjik reia Sila
attiıı 

t S.pia!, ıeldiğt gilnden it!ba-
h:~ _faaliyete seçrtıl§ ve başladı!'ı 

• 'f'er de muyaft.ıt ol011J~hır. İfte 

Şrangın Moekova 
••nah ati 

Londra, 11 (A.A.) - Strang, Mos· 
kovaya yapacağı seyahat etrafında 
bu alqam tekrar Hariciye Nezareti 
mü tehus11iarile görütmüştür. 

Strang, Londradaki lkarr.eotini u

ıatınıya karar verrni§tir. Pazaryte
aindeıı evvel harektU muhte1UJ1l de
ğildir. 

Bilhassa 16 ncı dakikada Fikret 
çok müsait bir vazlye\t~ obn ve öni\ 
boş olan M~lihe pas vermemesi yü
zünden takımını yüzde yüz bir gol
den etti. 

20 nci dakikada Re~at çarpışarak 
sahadan çıktı, yerine Angelidis gir
di. 23 iincü dakikada sol için hata
sını Cihat yine çolc güzel bir kurta
rışla kurtardı . 30 uncu dakikada Ya
şar topu elle tuttu. Frikiği sol haf 
çekti ve top avta gitti. 

31 dakikada sağiçin pasından sol 

i9 Cihadın tereddüt 'tmesi yüzün
den ikinci golü attı. 35 inci dakikada 
Yaşar topu ikinci defa elle tuttu. 
Santrhaf çekti, yine avut. 39 uncu 
dakilıada Yaşar çıktı, Ali Rıza beke, 
Ömer hafa geçti. Oyunun bundan 
sonrası Fenerbahçenin hakimiyet i 
altında geçmesine rağmen netice de
ğişmeden İngiliz Midelseks Vande
rers takımının 2-0 gallbiyetile bit ti. 

Edenin nutku 
Londra, 11 (A. A.) - Eden bugün 

muhafa.zakArların bir toplantısında 
söylediği nutukta İngilterenin taar
ru1.a karşi mukavemet siyasetini ar
tık değlştlremiyeceğint ehemmiyt"t
le kaydetmi§ ve Sovyetlerin de bir 
&n evvf'l .!!Ulh cephesi 1çlr.e alwma
sı lüzumuon tebarüz ettirmistir. 

Şimdiye kadar gelen takımların 
içinde en gösterişli, futbolu anlıya

rak oynıyan oyunculardan müteşek

kil bir ta~ımdır. Oyun iyi oldu. 
ATLET 

.......................................... 
Tatar••ko leUfa etti 

Berlin, 11 (A. A.) - Bükreşten 
bildirildiğine göre kraliyet meclisi 
azasından Rumanyanın Paris Bil -
yük Elçisi Tataresco istifa etmiş ve 

kral bu istifayı kabul eylemiştir. 
Bu haber resmen teyid edilmemiş 

' b 1 olmakla beraber Tataresco nun u 

ant istifasının, Büyük Elçinin hü -

ki'.ımeti ihmal ederek Paristen doğ
rudan doğruya krala raporlar gön-

dermiı olmasından ileri geldiği zan- . 
nolunuyor. 

glin Beden Terbiyesi Umum Müdü
rii Tümgeneral Cemil Taner, İstan
bul Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır 
dar, stanbul h;tişare heyeti azalan, 
Belediye fen ve iktısad müdürleri, 
mimarlar ve İstanbul planını yapan 
Prost'un iştirakile saat 3 de 
C. H. P. sinde yapılacak bir içtima

Londra, 11 (A. A.) - Volkiscber 
Beobahter gazetesinin gfıya İngiliz 
kuvvetleri tarnfından Yemene kar
şı harekette bulunduğuna dair ver
diği haberi resmi İngiliz mahafili 
kati olarak tekzib etmekt edir. 

SATILIK KOTRA 
da maket tetkik C'dilecek, icap eden 
değişiklikler yapılarak stadın son r 
şekli tesbit edilerek inşaata geçil -
mesine karar verilecektir. Yedi ·metre boyunda olup iki 

metre genişliğindedir. Dümen, yel
ken, salma, direk ve çarmıklar ta
mamdır. Tekne yeni aynı zamanda 
kamaralıdır. Fiatı (100) liradır. 

Görmek istiyenlerin Kadıköy Şifa 
gazinocu Yervanta müracaatları. 

lnglllz Kralları Nevyork 
Serglelnl kezdller 

Uevyork, 11 (A.A.) - İngiltere 
Kral ve Kraliçesi saat 12.30 da En
ternasyonal Sergiyi gemıiftl!r. İnr 
giliz hükümdarlarının muvaıalatın- _____________ ..,. 

da 21 pare top atılm~tır. 

Minimini yavrunuzun ııhhati-

L8V8Z l m Amirliği Satına ima Komisyonundan: ~!bd•~~n~:u:;.~;::.::c:: e: 
Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile iyi imal edil mit; en fazla tekem-

d 
• mill ettirilmif en aıhht arabayı 

diker erkek ve ka ID terzı aranıyor : alınız. Yeni &'elen 1989 modeli-

l _ Tophanede 2 No. lu dıkim evi için saraç el ışi Ye makine kal- nin 50 den fazla ç~idi vardır. 
fası ve ayrıca makine ile P.lbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. Her yerden ucuz fiat ve müsaid 

şartlarla y.alnız, 
2 _ Yaş ve askerlik nazan dikkate almmıyacaktır. BAKER MAGAZALARINDA 
3 _ Ücret haftalık verılmek üzere taliplerın hO .. nühal ve tifo afl kl· ı bulabilirsiniz 

ğıdlaıile birl:kte hemen dikim evı miıdf!rlüğGne mürccaatl:.11. c4GOO.> l•••••••••••••ml 
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• V t~ndaş Paranı Avrupa Mallanna Verme l 
Memleketimizde Tilrk ioçileriaiıa elile yapıla 

A R T A 
Avrupadakilerin: Sandal yaları 

den daha ucuz, d • 
ha sağlam ye daha 
şıktır. Saodalya al- ~~ 
madan bir . kere 
görüaiiz, 

• Slpariılcriniıi Mahmutpaıa - Kilrkçü fç ban No. 11 ye 

L 

İst~nbul Belediyesi llanlan 

Eminönü Kaymaknmlığ:ndan: Sahibinin sarih adresi bilinemiyen 

Kumkapıda Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesinin Bahçeli kahve sokağında 

6 sayılı ve bir katlı hane maili inhidam olduğundan mahzurunun yapl ve 

yollar kanununun 44 üncü maddesine tevfikan 15 gün zarfında yıktmlmak 

suretile izalesi için sahiplerine tebligat makamına kaim olmak üzere ilan 

olunur. ('U67) 

'*' *. 
Çöp nakliyatı için kiralanması la zımgelen Kamyonlar için açık eksilt· 

Karabük fabrika istasyonu ile iltisak hattı inşaatı kapah zarf usulü ile 

Ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır: 
1 - Bu işin muhammen bedeli 110.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollarının 

Sirkeci ve Ankara veznelerinden 5,5 lira bedelle alabilirler. 

3 - Eksiltme 23/6/939 cuma günü saat 11 de Ankarade, Devlet De· 
ıniryolları Yol dairesinde toplanacak merkez 1. inci komisyonunca yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklllerin teklif mektuplarile birlik· 

te aşağıda yazılı evrak ve vesaiki ayni gün aeat 10 a kadar komisyon reis

liğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

at 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 6750 liralık muvakkat 
teminat. 

b• Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 

C> Munakalat Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası cEhliyet vesi· 

kası için ihal~ gününden en az sekiz gün evvel bu vesikanın verilml!sine 

esas olacak belgelerini bir istidaya rapten müracaat etmeleri lAzımdır.:. 
c2112• c3934t 

* Yolcu katarlaııncUı. izdihamı önlemek ve yolculuğun daha müsait 
şartlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 tarihinden 
itibaren Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında işleyen 1 ve 2 No. lu 
Anadolu ekspre1: katarlarile 3 ve 4 No. lu sür'at katarlarındaki birinci ve 
lkinci sınıf a:abalarda mevcut yer adedi nlsbetinde bilet satılması mu
karrerdir. 

Bu knt~rlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci sınıf yer 
için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. tediye etmek şartile: 

A - Ankara - Haydarpaşa arasında ve mütekabilen her gün seyrü
sefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sür'at katarı: 

B - Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan hareket eden 
G No. lu sür'at katarı: 

C - Pazar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Haydarpaşadan ha· 
reket eden 4 No. lu sür'at katarı; 

İçin Ankara ve- Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Eskişehir, Ka
ra~öy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan yer kuponu 
tepı.in edt:'ceklerdir. 

Yer Kuponlarının satış ma1ıalleri ve zamanları 
l - Ankara Garı; 
A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 

No. lu Anadolu katarı iç:in, katarın hareket edeceği günün saat 8 inden 
itibaren; 

2 - Haydarpaşa Garı; 

A - 4 No. lu sürat katan ile 2 No. lu Anadolu sür'at katarı için hare
~t saatinden 24 saat evvel; 

1· 3 - Polatlı İsUısyonu; 
Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden sonra; 
4 - Eskişehir Garı; -
Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 
5 - Karaköy İstasyonu; 
Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonr~ 
6 - Bilecik İstasyonu; · 
Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra 
7 - Arifiye İstasyonu; 
Biledk ve İzmitten hareketlerin'tlen sonl'a; 
1 - İzmit İstasyonu; 
Haydarpa§a ve Arifiyeden hareketlerinden sont 
Yer kuponları satacaklar, 
Muta'vassıt is.tasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest yer nlsbetın

i'le yer kuponu satılabilecektir. 
Yolculann aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve kon· 

Boktörler tar.afından toplanıncıya kadar muhafaza etmeleri lAzımaır. 
1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarlarındaki bütün birinci ve ikinci ı;ı

rııf yerlerin evvelden kapatılması zarurtdir. Yer kuponu almamış olan yol· 
tular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu alamıyan yolcular bu katarlarda 
bulunan serbest arabaya binebilirler, yer kuponu almaksızın No.' lu yer
leri l§gal eden yolcular işgal ettikleri yerleri terketmlye mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkfnda Ankara ve Haydarpaşa garlarının !stihbarat'l 
Bilrolannda daha mufassal malfunat alınabilir. 

Umumi istirahatin ve herkesçe matlup intizamın t~mini için sayın hal· 
kımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uymalarını ve tah· 
Is edflip kuponları verilen yerlerden başka yerlere oturmamalarını ve 
er hangi bir hoşnutsuzluk vukuunda, dJleklerini istasyon ve katar me
urları yaıunda buluMn &ikA.vel .-. .. ft.Aı-ls.rlne yazmalannı ehemmiyetle 

Ioa ed.ertm.. t4023e 
Umumi Müdür 

TElflaABAH 

Daima 
Do.ima 

-,. 

genç ı 
gi1zel 

lagiliz Kanzuk eczanui 
müatabzArabndan 

Krem Balsamin 
KANZUK 

Bu ayakkabları aimakla 
iktıud etmiş olacaksınız. 
Hıli hazırda yerli Ye ecnebi 
malı ze~ gin çeşidi erimiz yar· 
dar. Geliriz, görünilz Ye in
tibah ediniz. 

d~öru atılacak 

JADIM 

ıe, oermin ve 
kadifo ribi yumı:tak ve Iİyab aolı:ta· 
lardaa kurtarmak için her aabah be· 

yu Renltdeld Tokalom 
KreırJoi ıüriiaiia. 

1Scmeresi ..._ ..... ıd::~.i'!I 
fıyet emia •e 
memnuniyet balıtcıır. 

1~ ~a~la~ı~da ııörüoebllirler. Ya,ıD 
,ızlerını ıııdırerek bir Genç kıı:ım g\İ· 

1ıel cildini ılcame eder. Cildin uosunı 
·olan Tokaloo ~·eminin ıemercn ta· 
'Jaoı bayn:t:t~• Memnun lıalınayaolar 
PJfUIQI ec.ri ~:abilirler. 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 -

12 Hazıran JV3!J 

·DENIZB 
İstanbulda Yalı köşkü ı;okağında Eminöntinrle Topkapı ~:.·amvsyla· 

rının durduğu yerde kAin Bank,mız emlakinden Ayniye Hanında ay

n ayn.kiraya verilmekte olan depolardan 6 numa::amn kira mudd<!ti 

14 haziranda 1 ve 2 numaralıların da •o haziranda tauıam olacaktır. 

Bunların hepsini veyahut her hangi birini kıralamak isteyer.lerlıl 1 ı 

haziran 1939 pazartesi günü saat 14 de her birl.sı için 500 lira ilk temi· 

nat akçesi ile Bankamızın Yapı ve Binalar Servısine müracaatları. 
(4109) 

88 88 00 

12 Hazirandan 19 Hazirana kadar muhtelif hat· 
lara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Ttırı), Pazar 

16 da (Karadeniz). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 da (Antalya), Cumartesi 18 de (Mersin). 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına _:Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
nhtımından 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 de ye diğer günler 8.45 de (Trak) sis
temi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 da 
ve Pazar ayrıca 20 de (Sus). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 ed (Sus), ayrı
ca Çarşamba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 de 
(Antalya). 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir stir'at hat. 
tına 

Mersin hattına 

Not: 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımın· 
dan. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çar~amba 15 de (Saadet), Cuınartest 15 de (Bar-

tın). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
- Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Dumlupınar). 

Sirkeci rıhb mından. 

Vapur seferleri hakkında her türlü mali'ımat aşağıda telefon nu-
maraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42.162 
Galata Acenteliği - Gala ta, Deniz Ticareti 

Müd. binası altında 40133 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 22740 
(4160) 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa l 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tramvay du

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

• oulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me· 

sahası vardlr. İsteklilerin her g~ sabahlan (10) dan (12) ye kadar 

<Yeni Sabah> idare memurluğuna müracaatları. 

1 

····•••••••••••••••••aae•••••••••••••••• : . 
i Dr. Hafız Cemal 
• • • • • • : 

Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
• : Dıvanyolu 104 .. 5 Muayene saatleri pazar hariç ,. 
S her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi 5 
: sabahları 9 - l 1 hakiki fıkara : • • S kabul olunur. T. 2239& 5 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' ENi NEŞRIY AT: 

Atkı- Memnu 
Üstad Halid Ziya Uşaklıgil'in bu 

ölmez esen Hılmı Kitapevi tarafın
dan yeni harflerle yeniden basıldı. 
Eser muharriri tarafından sadeleş· 
tirilmiş, ve Hilmi Kitapcvi tnrafın· • dan cidden güzel ve itir.alı bir şe-
kilde basılmıştır. 

* Benzin motörlerr • 
Kemal Akmen'in ciddi tetkiklere 

ve sağlam esaslara dayanan bu gü
zel eseri motörleri herkesin anlıya· 
bileceğl bir dille anlatmakla yüksek 
teknik kıymeti haiz bir kitaptır 

Her fen adamının küHiphanesinde 
ve motörle uğraşan her işçinin eli 
altında bir yeri olması Iazımgelen 
bu eser muhakkak ki memleket 
kütüphanesinde miihim bir boşluğu 
doldurmuştur. Kemali ehemmiyet
le tavsiye ederiz. 

* Sylvestra Bommard'ın 

cUrmU 
Anatol Frans'ın bu şöhrern eseri 

Nahid Sırrı tarafından dilimize çev
rilmiş ve Hilmi kitapevl tarafından 
güzel bir kapak içinde nefis bir şe
kilde basılmıştır. 

~ 

Sahibi: A. Oemnleddin Sa.ra~ğlu 
Nej)riyat mUdilrU: l\lncld ÇETiN 
BllSll<lığı yer: l\fatba l EbUzziya 


