
-.-Fransız - ngiliz ve Leh 
«)ku Tahakkuk Ediyor 

Çok İlerledi 
lonya Almanya ile Anlaşmağa Ha7ırlandı. lngil

ere .Aİman taleplerine muhalefet edilmemesini 
tavsiye etmiş --

lngiltere, Bertin ve Var
şovanın niyetlerini 
iskandil etmektedir. 

Paris, 30 (A.A.) - Salihiyettar 
mahafil, Bitlerin irad elmiş olduğu 
nutkun Fransızlarla lngilizlerin bey 
nelınilel btr organizasyon vücude 
getimeyi istihdaf eden gayretlerinde 
hiç bir değişikli khusule getirmemi§ 

• olduğunu ve :Fransızlarla Rumanya 
hlar anuuııda yapılan müzakerelerin 
iki tarafın mütekabil memnuniyeti
ni celbedecek surette ve her nokta
da tam bir uzlqma ile hitama ermiş 
olduğunu beya etmektedir. 

Elde edilmie olan netayicln ne· ı:-...--:ı~ 

Hitlerln Nutku 
-'1-

azan: Htbeyin Cahid YALÇIN 

cBea tıeeavlla t.efkD edecek bbl 
tte bulunnwl•m· dlyea mt

ria bu iddlw vak'alarla Walbe 
-..rn-t.a ve Hltlerbı .&.,ÖU ÇU'pU 

tllırl tevil w müdafaa "aaa
ımdlıld ppeU ....... künk .. . 

Bitler kendisini ıu delillerle mtı-

Kongre Başvekilimiz Refik Say. 
damın Bir Nutkile işe Başhyacak 

aa ediyor: O, hiç kimsenin hu
kuna tecavtiS etmemi§tir. Yaptı
geyler 20 sene evvel parçalanm11 uı ı::m =aımua=::•a:ıa::::a:m::c.-=:=ıı::ıa:::m :::ma::n 

an hakların iadesinden ibarettir. 
akat sonra bu masumiyet iddiaaı

Çekoalovakya taarruzu ile telif 
bul etmiyeceğini dütilnerek eski 

imparatorluğu yalnız bugün. 
hudutlar ulıasına tnbisar etme

' elden kaçınl~bir çok 
eleri muhtevi bul~~Y

mek lUzumunu ~-

Fenerbahçe Demir 
Sporu 4 -1 Yendi 

Hitler Veraay m~n~. 
ln hakıızhJdannı ~ "8ıcte -"'1 
oşuyor, yoksa eüi Alawi ~
rluğu hudutıarını mı .Uyor! Eter 

anp için, Amerilwwı ketftn
en evvelki zamanlan gözden ıeçi

heup sormak hakkı ftl'lla bu 
eski Alman ~paratorlulundaıı 

opmut memleketleri açıktan &Çlfa 
hdit ediyor demektir. Böyle bir 

varaa tabii yalnız Almanlara 
uıu:ıDa&" etmez. Biz de bir buçuk aaır 

adar idaremls altında tuttufwnug 
Macaristan ve P&fteyl mi istlyeJinı? 

anmzlar Napaleon.imparatorlufu. 
un hudutıannı mı dava etslnler? 

Tarihi ft haklan bu suretle tefsir 
etmek mil1etlıll' arası mllııasebetlert 
daimi bir tebvet prenalbl berine 
lstimlt ettirmek olur. Hltler bir ta
raftan ldmsenfn hukukuna tecavtız 
etmem derken hemen arkasuıdan . 

Yıfıhllr dı IZ1lrdl ikinci Maçlınada Atıppora 6 -o Galip ıatdifer 
~A ATU MANi M08ABAKALARINA BAŞLANPI 

H...,.. CalaW YALÇırc 1 Demlnpor F•w Mapadaa Hlameclcliaia Gazel Bir Kurtanp 
tSo ~ n-cn aa·-'•....ıa> • 

nu .. LUI ~,.., Y•zıaı • inci ••rt•nuzd• 

(Sonu 3 UncG aayfacla) 

General Veygant 
bugil:n Ankarada 

lngiliz ve ltalyan Heyet
leri Ankaradan Geçecek 

tstanbul, 30 (A.A.) - Tahran
dan avdet eden general Weygand'ın 
riyasetindeki :Fransız heyeti pazar
tesi günü Ankarada bulunacaktır. 

&ener.. BUkretede 
gidecek 

Adana, 30 (Husuai) - Ankaraya 
gitmekte olan General Weygand bu
gün buradan geçmif, istikbal ve teş
yi olunmuıtur. 

Paris, 30 (Hususi) - General 
(Sonu 3 üncü savfad~} 
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KUR Uf 

Saadabad Paktı Konseyi Dün 
lçtimalanm Bitirdi 

'' Danyanın En Nazik Devreainde 
Dört Devletin Tesanüdü Çok 

Kıymetli Bir Birliktir,, 

Tahran, 30 (A.A.) - Anadolu 
ajansının gönderdiği hususi muha
biri bildiriyor: 

Dün akşam Rana Tarhan, Saad
lbat pakb devletlerinin murahhas 
heyetleri terefine Türkiye büyük el
çiliğinde büyük bir ziyafet vermiş
tir. Ziyafette lran vezirleri, meclis 
reisi, saray nazın, hariciye erkanı, 
:Afgan ve 1rak delegeleri, Türk he
;v.etl ve gazetecileri hazır bulunmuş
tur. 

Ziyafeti, samimt bir ha va içinde 
geç vakte kadar süren bir süvare 
takip eylemittir. 

VEJULOHZtN NUTKU 
Ziyafetin sonlarına doğru Rana 

Tarhan, apfıdaki nutku söylemiş
UrJ 

c- Baadabat paktını imza etmi§ 
olan dost memleketler mümessille
rinin bu kafdeelik masasının etra
fında toplanmakla beni bahtiyar kıl 
dıklan bu dinede, aon gilnlerde ya-

şanan mesut hadiselerden sonra 
kalplerimizi dolduran sevinç hissiya
tını ifade için söz almak imklnını 
bulduğumdan dolayı kendimi bahti
yar addederim. Bu mesut bfldiselcr 
arasında, pakt konseyinin Altes Ve
liahtın evlenme şeİılikleriyle ayni za. 
mana tesadüfünü bilhassa kaydet
mek isterim. Bu evlenme Ue iki ....ıı 
hanedanın birlepıeal temhir edil
miş, bu toplantıda da dört doat Dimi 

leket arasında miltcsanit menfaat· 
lerini yakından alakadar eden mese
leler hakkında mevcut tam görüş 
m•tabakati mi.lşahede ve tellbit edil-

miftjr. İran hududuna girdiğimiz 
dakikadan itibaren gördUğUmUz ha
raretli kabu\len ve Tahrandaki i
kametimiz müddetince hakkımızda 

ibzal edilen çok brdetçe ihtimam· 
dan dolayı ekaelanalarma en .uuWef 
teşekldlrleriml bUdJrmek benim •• 
zevkli bir vazüedtr. 

(Soaa 3 IW:8 -~ada) 

evyork Sergisi Açıldı 

Nevyorlr aerglllnde Tlrk paYJo•aaa bpaa 
Nevyork, 30 ı A.A.) - Beynelmi

lel sergi bugün açılllllflır. 
Roozevelt açılış nutkunda Ame

rikanın banıı kolaylaştırmak arzu
sunu paylaştığını kaydetmiş ve bü
tün Amerika n · mma gelecek yıllar 
Avrupa milletleri arasındaki engel
lerden büyük bir kısmının ortada!l 
kalkacağı ümidinde bulunduğunu 
söylemiştir. 

H~ll SABAH 

Nutuk, büyük bir kısmı Amerika
nın bugün 150 nci yıldönümil telid 
edilmekte olan ilk cümhurnUıl V• 
fingtondan bul(lne belir oı. t. 
rihçesine haaredilnı1ftif. 

Cümhurreisi, sergiye ıiftirak .._ 
bütün milletlere teşekkür ve ya .. 
bancılan bu sergi ile San.franlfah 
sergisini ziyarete davet etmif w 
sergi~ i beıeriyete f thaf eylemipir. 

O Kimin Hocaaı Olmadı kil . ............. _ 
Bitler, Atatürk•ten bayraaldda 1 istikliHt!rlnl •au•map ve)'a ....,. 

bahsetmiş. cHaksıdıp karp is)an yeUerinJ ..... lroJ'.llldalar, 
ederek alWıa sanlmakta ve mo\-af· Ebedi Şeftll tek hM' filc iO 
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O kimln, hauıJd. adlletin ~ vazbe~ ve.,.....,. tatf lcıla beee
nlmach ld! Yalnız ınUd&taa 1ailf,ı rf,.e tadlıl taNI p.ljmandl 
yapaa Ataftlrk, lderdon &oan, lda- .._.., m1t11 llJls: _,,. t.1-
de milyonlarca 'l'Urk buhm• mile&- idi, ~ 9* llllle& ft blawa 
1ere bile '-- eU UDU1, Mr sulh, bir .......... -. ~eri Av. 
bir ...... " o-beri )'&l'atıl. o..J .,.,... ................. ... 
cŞulua Ataah dediler, oaa ..... nlc tlrmittlr • 
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Y&NISA8AH 

S EHİ R HABER L E ·R:i . . 

TefrikaNe77 Ymn ı M· SIFIR 

Düşman Artık izimizi 
K y e işti 

Feci Bir Tren 
Kazası 

Bir kadın bacaktan 
kesilerek öldü 

Evvelki gece Sirkeci • Y edikule 
tren hattı üzennde feci bir kaza ol
muş ve bıc kadın ayakları kesilerek 

Busef er de Yaka mızı Mııhakkak ö~;:u~t yirmı buçuıa doğru Et-

. Ô k yemez köpnısu albnda olmuş ve Olan l6r11~ n urtarmıştı banliyo trenlerinden bıri hüviyeti 
• • • • 111 •• • • • • el'an tesbit edile.miyen bir kadını 

u acı feryat, nöbetçileri bize cektık. Şimdi size, yorgunluğunuzu çığnemıştir. Kadının leryatları ü-
doğru ko§turmut, uyuyanları kal- gidermek için bir hikaye anlataca· zenne tren durmuş ve kadına ilk 
dırmış, ayaklandırmıştı. Düşman ğım. Cihan harbinde ben, dördüncü tedavi tren~ yapilarak istasyona 
neferleri şaşkın bir vaziyeUe silib .fırka ile Revandiz cephesinde idim. getinJm~ de vavalh fazla k .. n zi. 
çatı:ıanna koşuyor, tüfeğini kapan Taburumuz, (Derkele) denilen 'e y ından o muştür. 
olduğumuz yere doğruluyorda Bu düşman mevzilerin.in gerilerine dü- .._,,.._,"""'~""'--vvw..--.,..,..._..,.,,.., 

vuiyette artık bize durmak değil, şen bır boğazı tutmak ve fırkamızın MABXJl'.MD P 0 E : 

oradan 18.VU§Up uzaklaşmak gerek- taarruzu ıle sarsılıp kaçacak düşma- Sabıkalı Deli Nuri 
ti. Oz.erimize bir sel hw ile akar gi- nııı rıcat hattını kesmek vazifesini 

bi koşan duşmaıu durdurmak ı;e alml§tık Uzatmıyayun, bu boğazı:ı Tekrar işe Başlamış 
kaçmağa zaman kazanmak için ön- bulunduğu yere gelmiş. mevzilere Meşhur sab kal !ardan Deli Nu-
lerine doğru bir bomba sa.Yurdum. girmi tik. O güne kadar da, hikmeti rı dun bir anke ·cılik suçundan 
:Ve bağırdım• huda ateş yi.ızü görmek değil, hatta muhakeme edilmiş. fakat beraat et-

u:~; __ ...... ._ tüfek sesı bile işitmemiştik biz ta- mıştır. Suçun mahıyet· şudur: 
- .--,,w ,..-- r.. bwrca. Kumandanın gördüğü lüı:um 
O~ de bamklarmıızın bütiln üzenne, taburumuzun imamı Necati Gönan'm S ray kö ründen Ahmet 

..___~._t '--- '- ,...yor karı ısm· ı"nde bir ıu-ccar İstanbula gele-.au-.~uu .uanayor, aa~ ' "· Hoca, birer birer mevzileri gezmiş, 
,arduk. Umduğumuzdan çok §İd- düşman kar§lsından kaçanların, Ne- rek geçen gün Sırkeci taraflarında 
detli m tüfek ateşi başlamıştı Ar- uzubntah kiifir olacaklannı, hepi- gezerken yanına hiç tan madığı bin 
kamadan. Ku1'UJllar, sağımızdan, mize ayrı ayrı söylemişti. Sözünü'ı yanaşmış n: 
lıOlmauıdan, bepmmn liaerinden h'l doğruluğunu isbat için de bi.r sürt\ c- Vay babacığım sizi gören ne 
vayı yırtar gibi vwldıyarak ~iyor. yeminler etmişti. Blıl--.evvel, kaçar- ~olur. Bizi böyle çığneyip geçmek te 
chL Jıı::en kafir şeytan, hocanın 0 günkü olur mu ya?. Bu kadar gün 1stan-

Biraa sonra, 8e'limeti bulmuş, en- dediklerini aklıma getirivennez mi~ buldaaın hiç ujramadın. Bizim pe
mte JPDde kıvnuıan )fipavriJi ile Az daha yilzü.koyun yere kapana- der sana darıldı. 
41fiıa' arbdaşlara kavuşmuştuk. Ta- cak, kederimden tıkanaca.ktım. Şiıu Diyerek laubaliyane hareketle ko
~ Ml-çm naralarma kanşan di soruyorum size. Bu kaçıgımız, a- tuna girmış n ıaka makamında ö
sillh sesleri bia doğru yaklaşıyor, caba imanımızı sakatladı mı bWm?. tesine berisine ki.içük kuçük kakma
şiddetıeni,yordu. Hep beraber cenu· Bana sorarsanız, işin ıaka götürür lar vurmıya başlamıştır. Bu suretle 
ba doğru. yani (Küllü) istikametine yeri yok. Bal gibi hepimiz kaçtılf. paraların nerede olduğunu anl.!van 
koşuyorduk. MıpavrHi ile de soluk Şimdi hepinizin imanını temizlemek mumaileyh, kurnazca bir hareketle 
soluğa konuRuyorduk~ bir hoca sıfatile bana düter. Fakat para cüzdanını çekerken tüccar 

_ Ne oldu Kara Mehmet?. bedava yapmam ha. İçinizden biri kendisini :1akalamış, fakat suçlu 
Olan oldu bırak. Şimdi olaca- ArnavutıröyUne kadar gitmeli ve kaçmıya nm~ aff ak olmuşsa da et-

ğı düşünelim. bana yiyecek getirmeli. raftan k nlar tarii!ından yakalan-
- (Xiillü) nün mer'alanna doğ- Demiş, mrtUstfi f<endini yere ver- mı 'e dün )apılan duruşmada su· 

ru ekilir, sığınırız be. mı~i. Hepimi.zı gülmekten kırıp ge- çu te bit edecek hiç bil" delil ve şa-
- Ya tlttili) de. de düşman var çirmışti. Kaan Ç8Vll§ ile Hemşintı hit olmadı ından D li N ri beraat 

sa. 
H nı kla gel f'.a de değil Ka

ra Mehmet. Y ha ~ relim o hal
de. 

Ben de o)le diyorum. (Küllu) 
nim hatm•d=n (Jm) boyuna me
lim. Oradan Bnzhaneye doğru UR.

nabm, ne dersin .llınhim ! .. 

- İyi amma. Ya, Ol'ada da düş
man vana ve ı. ailila aeslerine a
yaklanır, Gnlıerlene 1Iİli. iki ateş a
ra~nnda kaJuw. 

Nuri, hoca Bekınn dıleğini yerine etmi tir. 
gdimıişler. Yorgun argın köye gidip 11.t... lunnca ll•yın 
gelmişlerdi. Yalnız onun değil hepı- babllaana döwmUf 
mızın a bğını gidermişlerdi. 

Arm isminde b r kunduracı dün 
Yervant isminde bir tanıdıgınm ka
yınpedt-rin"n evine mısafir gitmış-

fu. Burada Yervantı beklemekte i
kw kaymbaba kend sine dışarı çık
masın söyleyinre Aram fena hıtlde 
içerliıerek ıhhyarı dövmii~tür. Diın 
meşhuden duruşması görülen Aram 

Bu dağda bir gün. bir gece kal
.ıruş. ıyice yorgunluğummu almıştık 
Umdığımn mın-affakiyetsizli~i bit 
türlü humedem"yen Mipavrili tbra
hiın nihayet dayanamamış. ikind 
günü a~cıamı vuiyet hakkında ınaM 
liımat almak inett, Ah.sabah Şamil 
ile lııirtiırte {Ali Bahadır) a doğnı u • 
zanmıştı. Somlll'tbn 'bir yiUJıe gi

- O da Mbn ~amma, ne den Jbnhim. ertm ..ı.u güler bir 
de olsa deı ema Jataklannda mğıaı- yizle ve gilldürijcü haberlerle dön-

eve girmelı: ve hakaret suçlarından 
beraet etmişse de dövmek suçundan 
25 lrn para ~zasına mahküm ol
muştur. 

nz. 

tbrahim de bana U)All!I. 11eme1ı 
yanm sağa knnJanJr Jmi iıatib
mete doğnı ft Jr~ ~ Yola 

miiştil O gece rutladığnnn dfi§
mu mifıe....U.m, bm aramak üze. 

~ a.ruiyi araya taraya ~ye doğ· 

nı gittiklt!rini. on bet JdpJik bir ku v. 

Çaldıkları engln•rlan 
•atarken yak•JI ele 

verdiler 

Verem, Frengi, S~tma 
v~ T rahomla M9ucadele 

Bütün Kazalarda Birer Prevan
toryum inşa Edilecek --.... "···· 

• Nesilleri bünyeler~~en kemir~ek J 
tahripkar eserler vucude getiren 
verem, frengi, trahom ve sıtma gibi 
bulapcı ve nesilden nesile inükal e
den hastalıklarla Sıhhiye Vekaleti 
geniı bir program tahtında müca
dele etmeyi kararlaştırmıştı. Evvel
ce hazırlanan programa göre mü
cadele işleri günden güne ilerle
mekte ve bu korlrnnç hastalıkların 
kökünü kazımaktadu. Bunların en 
tahripkar ve zararlısı olan tüberkü
loza karşı Vekalet çok esaslı tedbir· 
ler al mı ya. başlam tır. Bu cümle
den olmak üzere şehrimizde olduğu 
g"bi memleketimi7.in her tarafında
ki hastanelere verem tedavisi için 
31ataklar ilive edilmektedir. Vekl
let, İstanbul'dan sonra İzmirde Pt
narbaşı mevkiinde de bir sanator
yom inşıtsına karar vermiştir. 

Bundan başka bu hastalığın fazla 
miktarda bulunduğu birkaç vilaye
timizde daha sanatoryom inşa edil
mesine karar verilmiştir. :Bu sebep
le gerek muhit ve gerekse hava cı
hetile müsait bulunan yerle!"M tet
kikat yaptırılmaktadır. Bu tetkikler 
iyi netfceler verdiği takdirde önU
müzdeiri b rkaç sene i~nde memle
ketin muhtelif yerlerinde birkaç ta
ne daha sanatoryom inp edilecek
tir. VelırA~tin deride tatbik edecek 
olduğu en belli başlı :faaliyet de 
prevantoryomlar inşaatıdır. Bütc:e
deki imkanlar nisbetirıde peyderpey 
her sene bütün kazalattla birer pre
vantoryom inşa edilecek v~ seh·r
lerdeki dispanserler de çoğaltıla

caktır. Bu sıhhat müesseselerine her 
vatandaoı senede bir kere muayen 1 

Alman yadaki Heyetim· -
zin bir kısmı döndü 
Alman Devlet Reısi Bitlerin el

lincı ~ıldönümü münascbetile Ber
Jinc giden heyetimizden Genel Kur

may İkinci Reisi General Asım 

Günd~ dün sabahki ekspresle şeh

rımize dönmüştür. Heyetin diğer a

zaları da birkaç gilne kadar şehri
mize oonettklerdir. 

lzm1r Mana Hawa poe• 
tarı bugUn bafhror 
Ankara - İstanbul - İzmir - Ada-

edilerek rimtkenden geçecektir. Ve
remin·tezahüratı uzun senelerden
&onra kendini gö terdiği için hasta. 
lığ.. yakalanan veya yakalanması 
muhteme.1 olan vatandaşların sıh

hatleri 'bır an evvel kurtanlacaktır. 
İkinci derecede mühim olan da 

sıtma mücade esidir. Memleketin E
ge mm takası ~ e daha bazı yerlerin
deki tma ileri olan batakhk ve 
saire birer b er ortadan kaldırıl

maktadır. Veki et her sene bu mın
takalara sevket · kinin miktarını 
bu sene fazla} tırmış ve mües&r brr 
tanda · · · çin daha yeni te-l-
bir alınış bu anktadır. Gerek sey-
yar ve gerek mahalli doktorlarla 
sıhhiye emurlanna sıtma müca
delen. ış"nde gayet hassas davranıl
ması için , ekfilet kat'ı emırler ver
miştir. 

Frengi mücacıe esine gelince; 
memleketin büyük fedakirhklarla 
meydana getirdiği frengi :mücadele 
teşkilab sa, esinde bu hastaıık men
leketimizde ya~ yavaş silinme.kte
d i r. Eskiden b tanb a bu hastalı
ğa miip eH'ı olan köyler ve kasab:ı
lar me\ cutken alınan tedbirler sa
ye ·nde- meydana g len neticeler 
memnuni~ etbahştır. 

Tra m m.uıcadelesinde son sene
ler z rfındn buvuk bir hı:ı verilmiş· 
tir. Trahom mıntakaları arasında 

s ·ıian cenup ve doğu vWyetleri
mi?.cle halkı bu hastalığa karşı konı
mak ici büyük mikyasta propagan
da yapılmaktadır. Bundan başla 

tedavi 'e ra et imkanlarını gza}t
m k i ·n ele e ı tedbirler alın

mak d r. 

Bahar Bayramı 
Bugün neş' e içinde 

Kutlulanacak 
Bir mayıs, bütün dünyada bahar 

bayramı olarak kabul olunmuştur. 

Bu münasebetle bugun ftSJllİ de\•aM 
ir mektepler kapanacak ve şehir

deki ~lk ta baharın ı:uha neş'e ve
sıhbat vtten JrokuJannı doya doya 
koklamak ıçin kırlara çıkacaklardır. 
Beynelmılel bir kıymeti olan bahar 
bayramım kutlamak ıçın kızlar ara
sında hazırlanmakta olan bahar el-

koyulmU§tuk. Yanm sut bi>Jlece 
ilerledikten aonra talıii ~ yuru1-
mu11 ve biraz dinlenmek i(in dur-

na arasındaki hava tarilüle yolcu biseleri dun şehrin her tarafındı 
Diin sebze halinde Jrnbzımallık e- naklıyatma bugunden itibaren baş- gönılnuye başJanrnııtıJ". Bugün 

'fttin de Soğan adası brpsmda bu- den İsmail Hakkı ve kardeşi Saimin g,30 Şişh, Mecıd )1 eköy ve şehrin daba 

muştuk. Sililı 8ellleti Küllü) isti
kametinden pldiğine nuuaa takip 
çileri aldattıtımıza hi1rmetmiştfk. 
Maamafih ortalık ~ımadan evvel, 
yarın taranmast ve nranması muh
temel olan bu ha validen uza)dapna. 
yı mtinaaıp ~ve saMNı kadar 
zfbüh ytlrüyü ... Le Roma• ile 

P.11•••• aramdaki uuldeoı 
geçerek Ama~ imöbmetine 
~ lıılaı..,+-.., Ama
vutkayttnla ~ ArmTat
töy datım ıımnu ft lllr ~ r1n 
orada kalıp aüJ~ 

J:rtmi .- 6jleden Mraz sonra, 
daim Ana~ 1"mr qlan 
kısmında, bulduğumuz sıklık ve kuy 
tuluk bir yere sokulmuştuk. Heye

caa. ~ bele yocl\JDhli hepimW 
oldullça h~. Yanunızda 
Hoca Bekir bulunmasaydı, dofnuıtı 
daha dliekii''Nttn'd hkat Oll9l'l 

yerinde 1'üt911ri. h• twllaf &iktw
lm =t t a Yetil \, lııuhmdu-
p.a. ,_. laldar Mzf gtrfd!lre gQl
ditre ~ 'l'lileffni yqh bir 
alw Jdtlıfiw dayarfrea: 

Jk. Kara Melmıetçilfm. S.. 
p ·mıze 119 fatat dalla çot .U.. geç-

Jllif oı.un. Veriimıı adakalarıımz 
brfıJ ba t lı eyi. Yokla )>09t· 
lan hp deldtrece~ kimbilir, Wki 
de yoUarda inlıye inliye aib lweelr

Dt ta ....... luYnhp .. 

h-..1...-;._u b...:n.. aıı1a-.- ve sö- Bm' lanacakt~r. Bugun sabah saat ·-""fi.... 'u.«; ~· serıWrıden Abidin He i-.. ismınde bırçok yf! !erinde bahar eğlencek-mnü de şöylece tamamlamıştı: da Ankara'ya ilk posta kalkacaktır. 
iki kiş bir çuval enginar çalarak Sa- ri yapıtxaktır. 

- ı...--n,, Karadeniz yalısına, Ankara'dan hareket edecek posta 11 :_"""'""""""""VV'-""".-vo.,..,........,.,,...,,...,_ ----e- matyada Sulu manastırda pazar ye-
Kara Mehmet. Hiç olmazsa intika- dadır. Ankara-İstanbul arasındaki •••P*I&: rinde satarlaı ken yakalanmışlardır. 
mımw hunlardan olıBun alalım. Bir Dün mahkemeleri meşhuden yapı- mes:;.fe ikı saatte katedilecek ve İz- • • • • k . • 
iş beceremeden gidersek ve hele kaç mir - Adana postalan Ankara üze,.. Bınncı neşnyat oagresı lan suçlular uc;er buçuk ay hapis ce-
bjımm da INSylfınıek, inan bana, zamıa mahkıim olmupardır. rinden :31apılac ktır. y.rıa açıhyor 
yüzbaşı hepmizi11 yOzfine tükürür. Birinn Büyük Neınyat Kongresi 

Hoca Bekirin gevrek sesi yme ki yann Anbn'da ınenısımle açıla-
yttbehnişti: Iran Kolonisinin Tokatlıyanda caktır. ~· t.e.nbaJclmı iıti-

- TUkilrünıe tükUnlUa, demipi. nk edecek olan ınurabhaslann bü-
Fena DU olur?.. Yiiıimiixüa kiri te

••'""venr. J'abt, SOl"artm me 
IUBD. ~ki aqam yanımızda ol-
saydı, sanki o da bbimle berabeı: 
b(M»yaeaJr mıydı :tir. 

Lltifeyi barakmlf, hepimiz cid· 

diletmiştik. Yapacağımız yeni akı· 

ma ,&lnlarmı. takiJ edlcepniz yol· 

lan görilşUp, kararlarımızı vernıiı
tik. O gUn akpma kadar da lmtir&· 

hatten sanr&, ıünat batarken yola 
dfiaülmU,WlL o lliunmı ... w.e 
yar ft :J•"YW olauyan kahpe taJIJn 

- ... ertijl, unumufu tatmlJff;u, 
(Ali Bahad!r) Wytintı geçerken yo-

lmmmm a.ttıne, Irvay& men Uç ta· 
ne çift beygirli araba koymuftu. Yt,. 

ne talliıı iUMl bir oilffıll olacak ld, 

arabwlardaa birini• tu.ıdık t1-
11arnııe. BUıi .. tıerce tahn tep. 

••lr&a~ 
(Devamı..,) 

M u h t eş cm Balosu ~mı:.~-::.ı~:~~ 

in. VılıW. ile Mısır Kralının ••m9iresi Preues Feniyenla 
clllla mermimi ıebeblle Tokathya11 .. ıonlarıada Yerilen muh

teıem ltalocla b~uaan daYetlUerdea bir grup 

ne seçilmi§ olan fintversite Rektörü 
Cemi Bilsel ve diğer fakülteler mu
ralıhaslan da dün akşam Ankara'ya 
hareket etmijlerdir 

TAKViM 
• su ........... ~\ltıAA/ 

1 ...,.. 19)t Puartmi 

-
K.._ 115 -

Balau Bayram 
D•tw aaati: 4,57 

O,.. , ıı, ıı - lkı • .ır ı 
Akt••ı 19,04 - Yataı : 

l•aak ıS,02 

16,03 
20,49 
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POLiTiKA 
Uzak Şark siyasetinde 
yeni bir faaliyet sahası 

U zak prkta, büylk devıetlerill 
ihtiraslarının çarpıştığı bir 

mevkide bulunan ~ bu devlet· 
1erin ıiyasf zilmrelerme ithal için 
uğraştıkları bir camiadır. 13 milyon 
nüfuaa maliJl bulunan w 1932 de 
vukua gelen darbei bBto-ıetıe dn· 
bili organizasyonunu değiştiren bu 
Asya devleti, harict siyaseti alaka
dar eden cepbe<le tam bir nasyona .. 
lism takip etmektedir. Bu siyasetin 
tesinle Siyam bir müddet 1ngiltere 
ile P'ransanm uzak earktaki toprak· 
larında bazı faaliyetler sarfetınek te 
mayillünö göstermiş, fakat daİma 
zım.ııt veya sarih blr ihtar altında 
kalmıştı. Fakat bu temayül bir tUr· 
lü kendisini ortadan kaldırtmamış· 
tı. 

Şimdi Siyam. Uzak Şarkta ye· 
Diden nazan dikkati celbetmeğe baş. 
hyor. 19.12 de yapılan ~lrlikler
den soma, esaslı bir sılihlanmaya 
iptidar etmi§tir. Deniz kuvvetleri 
bakımından, 26 harp gemisi inşası 
karar aHma almm'f ve banların ya• 
pıhnaaı da Japonya, ıtaJ:ya w 1ngil
tere arasmda tılrshn ediJmitti. 

Siyamhlan en 80Jl olarak göndtJ· 
ri1en harp aefineBi, Japonyada inşa 
edilen 1Z286 tcıaluk bir harp sefi· 
naMlir Ye yine 1938 teşiıdsanisin
de 10000 tan1uk iki knnuör de 1· 
talyaya aipute ecblmlıjljr. 

Baıadma lngılider w rramıa en· 
ctiıleye dlitmii)Or değiDentir. Bu sa
hada garp demokrasileri, yani Uzak 
Şarkta ve .AJlyada :möhim ıniistem· 
k*elen malik bWwuuı devlıeüer iki 
teblik& ipretl görüyorlar. 

1) Tamboç veya Malezyanın Si· 
Ya.mhlar tarafından kendileri!le ai· 
diyeti ileri lllirülerek talep ediJmesi. 

2) Japonya ile evvelde kararlaş
tırılmış bir müşterek siyasetin nna 
hallan. 

PmtaJdJca Japonya Siyam ile 
çok ya.kmdan aJlkadar olmak· 
tadır. Tokyo htikftmetinin, Si· 
yam kra1hğınm coğrafif vaziye
tinden nrtifade ile iki büyük 
mütrtemleke imparatorhrklarmm en 
zengm Ye münbft topraklan arası
na sokularak, veya bu hususta Sıya
mı kullanarak, mftstalrfkI bir ihtila
ftıt bir muvaffakiyet lroım elde et· 
mek niyetinde olduğu açık bir key
Cıyettrr. Bunun ıçfn Japonlar, Siya· 
ma sılahlanma hususunda büyük 
yardımlarda bulunur ve bu arada 
Berfin • Roma mihveri devfetıerinfn 
de i§'tirald temin edilfrken, diğer ta· 
raftan .da fngıltere ile P'nmsamn bu 
Asya krallığı fhJdl iodelri manevf te
llirini ialeye çahşmaktadrr!ar. 

Pramanm Siyam ile olan mtina· 
sebeti gölden p;irfltree, Pamin bu 
dnlet ile 7 1'e 9 lrlnmıueneJ 1937 
de akdettiği bir doethık, ticaret ve 
•i• il!lelain muahedeeinln, Hindi Çi
mye nrilteaDii bir ticaret" rttnırlik 
an)qmumm mevcut oldnlo g~· 
tör. Aynca JriJltttr sabumda, P"ran· 
aanm eslricJen bam memleketlerde 
takip ettiği Ye finrdi de A"syada yap
tığı kültür nüfuzınm, burada da kur 
mağa uğra~ da sabittir. 

fşte Japonlar bu manevf nüfu.ıu 
kırmağa uğraşmakta, ve ayni za. 
manda, bu sahada nasyonalist Si· 
yamblar tarafından yardım görmek 
tedirler. 

Bu svretle, şimdi, 'bir taraftan 
Japoıtya, diğer taraftan. tngiltere ile 
r. •Ma Siyamda hhf»lrleriniıı nüfu .. 
sunu kll'Brat, yekdfleri aleyhine bir 
cephe ahap çalışmakta ve icabın· 
da, mlaJtlanan ve coğra.ft vaziye
tinin lmıımsiyetmi ve 1! milyon nü· 
fu8uıuı da röa öntbtde tutarak, bu 
memleketi anlarına alarak milstak· 
bel bir ilttilifta muvaff aJdyet unsu
ru kazanmak Wemektedlrler. 

Uzak Şulıta. alttan alta, bu nok 
taya temu eclaa bir liyaet mücade
le başlamıı ve devam~ 

Dr. Reı•• SAGAY 
ıgı '*' 1 f':. =:::ır = 

lllç•kt. J•ralama 
Evvelki gece Ciball Küçük Mı~s

tafa Paıa civarından ıeçmekte olan 
Sular !daresinin anahtıercısı Dur· 
ırıuş'a meçhul birkaç kişi Ant suret• 
te h cum ed rek bıçakla iki yerin• 
den ;>anıJaın lırdır. Yapılan tehki· 
kat nelic..tnde mıçJnlarm &aJüJdiJ 
namile maruf Cems.l ile arkadaşı 
Salih old~ anlqıldJlmdan yaka• 
lanmıı, DurmUJ ta tedavi edilmelt 
üzere hastaneye kaldırılmıştır. 
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• ~ : Hitlerln Nutku İstanbulun T aşraDediği "TUrklyı " Hatayıı 
M 1 k AA I . Kalbi Beraber Rus - Fransız - lnolliz ve Leh 

Bloku Tallakkuk Ediyor 

(Batfarah ı illci -~·--•> 
Jrimeede bir hak tanımıyor ft eakl 
maziyi kal'lfbrarak eski Alman im· 
paratorluğunun miru heeaplarmı 
ortaya atıyor. Acaba tarih .Almaıa 
imparatorluğu ile mi başladı? Oka-

em e et emı Çarpmaktadır,; 
- . 

··"··--- dar eski zamanların hesabı sorulmak 
lazım gelecekae neden daha eaki ta
rihlere çıkılmıyacak? lranblar da 
Dara saltanatını neden dava ederek 
hudutlarını Yunanistana kadar ge
tirmesinler? Ya Arap imparatorlu
ğu? Bunlar hiç manaaı olmıyan söz. 
Jerdir, bu günkü haksızlıkları ve te
cavüzleri setr için uydurulmuş baha 
nelerdir ki bir çocuğu bile aldata
maz. 

Memleket .matbuabm latanbul 
gazeteleri temsil ediyorlar, ve kim 
ne denıe tatanbul gazeteleri de mem
lekete p.mil bir neşriyat yapmaktan 
uzak kalıyorlar. Biraz aşağıda izah 
edeceğimiz sebeplerden dolayı, ts
tanbul g~leri teknik mükemme
liyetlerine rağmen henüz memleket 
gazetesi olamamışlardır, ve henüz 
İstanbul gehrinin gazeteleridir. 

Diter bir kısmı ise, cinayetleri 
ve buna benzer havadisleri kayma· 
kanıdan, validen korktukları için ve 
remezler, memleketi, efkin umumi
ye indinde asayi§Siz göstermekten 
çekinirler. 

Baıvekil Melek Antak
yada beyanatta bulundu 

(8attaraf'ı 1 inci aayf amısda) 
den ibaret olduğu hakkında ketU· 
mıyet göetemıekte olan ayni ıoah•· 
fil, bu netayici Sovyet Rusya ile ya
pılmakta olan miızakerelere bir is
tikamet venneğe hiclim oıacağmı 
beyan etmektedırl r. Ne RumanYa 

• ne de Fransa, Hıtlerin nutku yüzün· 
den bir tek meseleyi b le yeıııdell 
mevzu• bahsetmek mecbunyetinde 
kalmış değildir. Tecavüze k rşı vu· 
cuda getiriJmet istenilen cephe usul 
dahilmde teşekkül etmektedir. 
BVS • LEH PRENSiP mıAFI 

Paris, 30 (A.A.) - Bu sabahki 
iazete tefsiratı: 

:Matin gazetesınden: 
Pobers, Londradan Le Jour ga· 

zetesme bildiriyor: 
Dün Halifaks ile Mai ki arasın· 

da mühim bır gorUşme yapılmıştır. 
Baltık devletleri eınnıyetinin garan· 
ti ediJDıesine dair olan Sovyet tekli· 
. fi hakJanda Polonya ile Sovyetıer 
Birliği arasında bir prensıp antaş
muı yapıldığı bildirilmektedir 

)ıfutad ihtiyat taydfle ve~
miz 1"J ha~rler, İııgilız • Sovyet 
mtiza)cerelenniıı dUn nıahsQs bir su· 
rette lerledittni bildirmeğe matuf· 
tur. Ba)ıasus .ki Sovyetıer Birliğinin 
:Avrupa aıeaelelerinf uzak doğu buh
raımıdaD ayırmağı kabul ettiği bilr 
dfıi)ıDelrtedlr. 

.BUG'ON .tNGtLtz KABtNEst 
TOPLANIYOR 

Londra, 30 (A.A.) - İnliliz kab·
nesinin pazartesi sabahı yapacağı 
toplantıda. HıUerin söylemi§ oldu· 
Ju nuttan tesırlerini, Alnıanya'da 
lngiliz • Alman denız itilifınm ve 
Polony.a-Almanya itilifının f shi 
keyf!tetirıi. askeri rnükellefi;ete 
müteallik ilk tedbirleri, askeri ınü
keUefifel dolaylSlle İrlanda ile olaıı 
mü~leri tetkik ve rnüzakere 
edeceli söylenmektedır. 
v ABŞOVA İSKANDİL EI>ILtYOR 

fyf malumat almakta olan meha
fil, kabinenin İngilterenüı V.arşov:ı 
se.ffriııi Polonya'nın Dantzıg hak
kındaki hakiki niyet ve tasavvurıa. 
nnm ne oldupu öğrenme& üzere 
Varşova bükılmetini iskandil etmi
ye memur eyleyec fi mütaleasında 
bulunmaktadır. 

Diplomasi mehafıl, müıakereler
de bulunmak ihtimalinın mevcut ol
duğu, Hitler'in -bazı mehafilin Füh
rer'ın irad etmiş oldu u nutUk üze
nne Polony matb atı da hasıl o-
lan aksülAmeUn k ni süratle 
harekete teŞ\ ık e den kork-
mal rına r ğrnen- bu ıh ll'nali heSl
ba katabilec i talea ını serdet
mektedir. 
lNGtLTERE ALMANYAYI HAKLI 

nULUYORMUşı 

Varşova, 30 (AA.) - •Havas A· 
jansından• yarı ~ mı Pat Ajamı, 
İtalyan ve Alma nmen biinden ge· 
len ve hıgiltere hukumetinin p., 
lonyaya bir muhtıra vererek lngi. 
liz • Leh f til&fının Polonyayı Al· 
manyanın haklı ve makuı mütale
batı• kıqısıncta itıWgırız davran
mala tef\1ik etmemif oldutunu ha· 
tırl.abmf bulunduğuna dair olan ha
berleri tlblb etmektedir. 

Pat Ajansı fU cihetleri turnı et-
mektedir: 

1 - Polonya hn.kftmetine bu kabil 
lllç bir muhbra vtrilmemiştir, 

Z - Polonya • fnıiltere ltilifı, 
Polonyanın Dantılg'e ve Leh kort. 
iorwıdan geçecek otomobil Yoluna 
mflteallfk olan Alman mfltalebatı 
muvacehesindeki vaziyeti maıaın 
oldulu btr ınd• aktecfilmiştir. 

1 - Leh huclutlannın 25 sene 
müddetle garanti edılmesf ne müte. 
al1ik olan diğer Alman tekliflerine 
,.unce, Polonya hüldlmeti Raylış
tag'ın açı]muınd n evvel Alınan 
hilk6meltnden kat, hiç bir teklif 

almıf delfldir· 
POLONYA M'ttZAKER!LERE 

HAZIR 
Vaqova, 80 (A.A.) - cPresee, 

ÜfaJD nflshalınndı Hftler.fn nutkıı 
llakkmda yan resmi mahiyette bir 
malala J11119tmektedfr. 

Maalede ..,Omle fl5yJe deniJ. 
ektedlrı 

'Polonya adimi t.çaru Plktıımi 

feshcd ldiğini öğrenmistır ve Al· 
man • Leh munasebetJlerinin yeni· 
den tanzimi icın müzakereye giriş
me e h ırdır. Yalnız noktai naza
r m de ı iyece ı kar ı tarafa 
ıhlar eder. Bununla beraber Polon
ya ıle Alm 

Versay muahedenamesinin mil· 
Jelleri keneli mukadderaUarını ken. 
dilcri tayin etmeleri hakkına hür
met göstermPdiğinden şıkayet eden 
Hitler acaba kendisi bu hakka ria· 
yet ediyor mu? 

Çekoslovakyayı mahvetmek bu 
hakka sığar mı? 

• Hitler bu gasıbane hareketinin 
eski Alman imparatorluğu davası 
ile mazur gösterilemiyeceğini kendi
si bile idrak etmiş olacak ki başka 
müllhazalarla da bu tecavüzü mu
hik göetermeğe kalkıyor. Çekoslo
vakya, Alınan kavmi ile ve Alman 
ekonomisi ile birlikte yaşamak au
retile hayabnı temdit edebilirmiş! 
Çekoslovakyayı ayaklar altında çiğ
niyen Bitlerin limdJ de bir velini
met sıfatmı takınarak Çeklere lôt
fetmi§, iyilik etmif gibi görilnmek 
istemesi aklıselim ve maııtıl ile ga
rip bir istihzadır. Bu mantık kabul 
olununca, her millet yanındaki kom
şusuna: Sen ancak benim De birlik
te ya .. mak 8U1"etile hayatını temdft 
edebilirsin diyerek tecavüze kendJ. 
sinde hak görecektir. Anla91lıyor ki 
Hitlerin ağzında lHak) kelimesinin 
bUttln bütün baıka bir maııaaı, Bit· 
lerin zr1minde (hak) m biltiln bQ. 

tün başka bir mefhumu vardır. O
nun nazannda Alman hırmcahınm, 
Alman menfaatinin ve hotki.mlığı
nın her istediği eey bir haktır, her 
tecavüz bir hakbr. Bqb ttırlü ol· 
saydı ÇekoelOYakyanuı lstillsmı bir 
bak perdMi aJtmda ft bir lfttafklr. 
lık emerl olarak bü afmc:p blh
mazdı. 

Bitlerin şu 8ÖZleri beynelıniW 
mUnuebetlerin temelini sanacak 
kadar tehlikeli ve haris bir i§tihaya 
delllet eder: 

Slovakya da 
Macariatana 
Verilmek Üzere 

(Bal tarafı 1 inci sayfada) cYine lekrar ederim JQ Avrupa 
:Macar !ıqvekili Romada çıkan komüiıiı'lesinin yüksek menfaatleri 

al d'ıt ica pettiği vakit nlM menfaatler ba. 
Giorn e alia gazetbinin muha-
birine ezctiınıe ıu beyanatta bulun- zı fedakarlıklara tibi tutulabilir. 
muştur: Bunun içindir ki belki kime ait ol-

M maıan hlzımgeldiği §ilpheli bulun'-'-
- acarlar kat'i olarak Berlin- bazı mıntakaJar için kat'i karc:1.ı 1ar 

Roma mihverinin yanında yer alm•a al k b 
Bur 

~ ara unlan yalnız dünyaya değn 
!ardır. ada büyük bir dostluk · · d aynı zamanda kendi milletime de 
havası ıçın e cereyan eden müzake- tebliğ ettim. Bu meselede fikrim 
relerimizde bilhassa Venedikte vu-
k b lan •-• ~erre kadar değişmemi§tir. 1stikbal-

u u ~ı.aıya • Yugoslav teması 

••• 
Matbuat memlekette, fikir ve 

ktiltür birliğini yaratan mUessese
Ierden biridir, ve belki de birincisi
dir. Bunun böyle olduğunu U(>yle an
lanz. 

Eskifehir, İzmit, Tekirdağı, ts
tanbula, mesafe bakımından Anka· 
karadan çok daha yakındırlar am
ma, fikir bakımından, Ankara ile 
İstanbul adeta üst üstedirler. 

Ankarada sertçe esen bir rüzgir 
ufak bir dedi.kodu, 1stanbulda der
hal bir alika uyandınr, tstanbuldan 
Ankaraya giden birisi, baş şehrin 

sokaklarında hiç yadırgamaz, Anka. 
rada kut uçsa, 1stanbulda bu hidi
seden bahsedilir, halbuki Eskişehir, 
Ankaradan yakın olduğu halde fa. 
tanbullu için ne de olsa taşradır, ve 
Eskişehir mefhumu, Ankara mefhu
muna nazaran tstanbullunun şuu
runda daha geç belirir. 

Diğer taraftan, sinemaya müda
vim monden İstanbullular için, hic; 
tüphe yok ki. Paris Emıtumdan da
ha yakındır ve Holivudu tzmitten 
daha iyi bilirler. 

Şimdi asıl mevzuumuza gelelim: 
Biz memleketimizi iyi tanımıyoruz, 
bundan da hiç değilse yüz.de 60 de
recesinde matbuat ınesuldür. 

Vatandaş şarktan korkar, ıarkı 
tanımaz da onun için, ve çiinkil Er
zurumdan, Karstan ve hele doğu vi. 
liyetleriniD kazalarından tstanbııl 
matbuatı Hindi Çiniden bahseder gi. 
bi mtıtehayyir, ve Afrilwlan bahae
der gibi llkaJt bir eda takınır. 

Günü geçmİ§ hidiaeleri. çekme
ceaiııde bayatııyan tstanbul cuete· 
d8i, tqra mektuplaruu gelifi gir.el 
ınttrettiphaneye verir, ve tqra halkı 
da bir ay evvel dilden dile dolafaut 
bir h&dieeyi muhabirin keyfine göre 
deiilmil bir tarzda bir ay sonra ga
zete aütunlarmda okurlar. Burad!L 
muhabirler mevzuuna da temas et
meden geçmiyelim. 

Bir çok iyi muhabirler olduğu gi 
bi, o vazifeyi sırf kaymakama, vali
ye bir hulfıl vesilesi bulmak için ya· 
panlar da vardır. Bunlar gazeteci
nin asıl yapması li.zımgelen müraka
be vazifesini hiç görmedikleri gibi 
kusur ve hataları da örtmek içira 
gayret sarfederler. 

Taşra muhabirlerimime tenkit 
yoktur. Dalına medih vardır. Hal
buki, görgülü, bilgili gözlerin müra
kabesinden malt "~ memleket kö
şelerinde kimbilir ne kadar tenkit e
dilecek işler vardır. 

Antakya, 30 (A.A.) - Başvekil 
Doktor Abdurrahman Melek, Ha· 
tay'a donmuş ve gazetecilere vaki 
beyanat nda demiştir ki: 

cMılli Şefimiz ve Reı cumhuru
muz İsmet İnönü'nün ve kendilenle 
berab. • butün Türk milletinm Ha
tay h kkındaki sevgt ve .alakalan 
pek buyuk ur. O derecede ki, ana 
vat nım z Türkiye Cümhunyetiyle 
Hatay tek bir kalb ol rak arpmak
tadır. Halayhların bu bahtıyarlıga 
mazhariyetlerinden dol yı bir kat 
daha müftehir ve mes'ut olacakları 
şüphesizdir.• 

Meşeli Erzurumun nümune ev
leri gibi: Burada vilayetin yaptırdı
ğı evler, sekizer bin liraya mal oldu
ğu halde senede 250 lira icar getir
mektedir. Şu halde köylünün malla
rını haczederek elde edilen paralarla 
yapılan bu evler vilayete müfit ol-
mamış, viliyetin sekiz on bin ·/ira.·u General Veyganc 
beyhude yere ziyan olmuştur. 

şunu da itiraf etmek lazımdır bugiin Ankara da 
ki, bu evlerin yapılması için karar • • 
vermekte ve inşa etmekte kanuni (Battarafı l mct aaylamısda) 
formalite bakımından hiç bir eksik- Weygand, Fransız • Rumen müıa· 
lik yoktur. Matbuatın gayesi de böy kerelerıni takvıye içın Ankara'dan 
le yerlerdeki hadiselere nazarı dik- Bükreş'e geçecektir. 
kati celbederek, umumi menfaati vi- lngil':z: ve ltalyan heyetleri de 
kayedir. Ankara'dan geçecek 

Kont Athlone riyasetindeki İng:. 
liz heyetı Türkiye yolu ile lngilte
reye dönecektir. Heyet, 3 mayısta 
Toros ekspresiyle Ankara'dan geçe
cektir. 

Gazetelerimiz, buna benzer hayli 
hldiseleri sütunlarında gösterebilir
ler. Fakat bunun için taşraya gözii 
görür, ve mugalataya kapılmaz dai
mi ve gezici muhabirler koymalıdır· 
lar. Hidisatın iç taraflanna nüfuz 
etmek için mesul memurlarla konuş 
maktan çekinmek llzımdır. 

Onlar, menkıbelerinin tehlikeye 
girmemesi için, her şeyi pembe gös· 
tereceklerdir. 

Bunun acı tezahürünü Milli Şef, 
şark seyahatinde gözlerile görmüş
tür. Anlatılan ile olan arasındaki 

mesafe bizde çok geniştir. 
Gazetecinin de vazifesi, bu me

safeyi kabil olduğu kadar kısaltmak 
tır. 

Ben de geçen yaz Yeni Sabah i
çin, yaptlğım şark gezisinde bu fi
kirlerle hareket ettim. Hem guete
me, hem memlekete müfit olmak 
istedim. 

Şark yeni blkınma hareketleri 
içinde, bir taraftan eeki an'anelerile. 
gerilikle mücadele ediyor. Bir taraf. 
tan da yeni hayata uymağa çalışı
yor. 

Asrm ihmalini gören ve düşman 
med ve cezirleri altında inliyen, bu 
memleket parçasına vatandaşların 

nazarı dikkatini çekmeyi bir memle
ket borcu biliyorum. 

Şark bölgesi, tarihi ile, iklimile, 
zenginliği ile Türk vatanı ıçin henüz 
bakir bir hazinedir. 

Naci övt-r 

Dük dö Spolette riyasetindeki İ
talyan heyeti de Toros ekspresiyle 
pek muhtemel olarak 7 mayısta/."' 
kara'dan geçecektir. 

Nefrİyat 

Kongreai 
(Battır·afı 1 inci .. ~ ....... ) 

1 Mayıs 1939 puarteai IÜJlÜ saat 
11 de resmi davetlilere 'le H den iti
baren de umuma açılacaktu'. 

Sergide, resmi ve hUllUlli llliiM
aeselerin ve tetekkWlerin llOD OD yıl 
içinde Tlrk harfleriy'9 yaptlklan 
neşriyatın örne1deri telhir edilecek· 
tir. &qide aynca bir ... J9l'i .... 
lunacak w her ttlrHl kitap ,.. mec
mualar yüzde yirmi iskonto ne •· 
tılacaktır. 

Sergi tlç hafta müddetle her sen 
10 dan 13 buçup ve 16 dua 19 a 
kadar açık bulunacaktır. 

Sergide bir de okuma ..ıonu ay
rılmıttır. Sergiyi ziyaret edecekler
den duhuliye alınmıyacakbr. 

Neşriyat kongresi de 2 m&JWta 
sayın Başvekilin nutku ile açılacak
tır. 

HIUer yeni bir nlfan 
lhd•• etti. 

da mevzuu bahsolmaktadır. Macar- de de deşiğmesi ihtimali yoktur .• 
tar Yugoslavya ile de münasebetle- Bu prensibi Hitler müdafaa ede
rini daha ffostane bi rşekle sokma- bilir. Fakat artik hak kelimesini, 
fa taraftardırlar. sulh kelime.ini ağmıa alamaz. Hit· 

Bratlslavada hidtseler ler Avrupa cemaatinin yillaıek me.ı-
tisl faatı icap ediyor diyerek buı mm· 

Bra ava, 30 <A.A.) - Bu ge- takalar için kararlar alacak yani 
ee Bratislava §ehrinin dıvarlan, il· 

Saadabad Paktı Konseyi Dün 
lçtlmalanm Bitirdi 

Berlin, 30 (A.A.) - Bitler, Al
man kartalının bify\Ut albn..aalibi is
minde yeni bir Dilan ihdas etmil· 
tir. 

lran Şehinıahı ile Şefimiz 
arasındaki telgraflar 

zerinde c.Aııelus iatiyo ... ··~ cUmlesi koca koca ülkeleri yutacak ve ken-
azıl kAğıtlarJa ...... disini haklı görecek! Avrupanın CBat tarafı 1 inci sayfada) 

Y ı örtUimQftö. birçok yüksek menfaati böyle icap ettiğini Keza huduttan itibaren geçtiği-
yerlerde bu kltıtıar Slovaklar tara- kim ıı.-:---ı. ~ miz tehirlerde ve hilbaua b11..n1. ve 
tından kaJtlno.ı--~ ~~ · Bitler! O mmtaka· ,, ..... 

--AU&Jftır. Ayni gece ya- ların kime ait Ql•aJen Jizungeldi· güzel payıtahtınızda &ördüklıerimiz· 
ldldl dlalualannm dıvarlanna da ğini 1..:- -pbe den dolayı hbıMtiğhnis hayranlık 
_ ... , bovı1. lle bir taL-- ·--''"ar ya. ~ ,.. li balacak? Bitler! I-&- ,.,- 1UU1 .Tcu.&&G Bu hakkı Hitl 1.:- ve sevinci de kaydetmek isterim. 
slmıfb.r. Bu tezıı•-t, ---- n·-· ere AUM vermiş? Elin-

--• ~ - deki ordu. llitıer, lN prensibi tatbik tran milleti tarafından Kaje9te Şe-
ıarmm Berlln lle)'ahatl iJe lıaSJI o- ederek aba-' hinph PehleWıbı kudretli idanBi 
Jan endi,eleri &rbrnuttır. ,,& prpten &bayi IU'-

11 ...... lftM__ _ ka kadar gjdebWr. Hem dikkat edi- 1'8 yllk8ek dire)difJeri altmda blltün 
~ _..., ._ noktadlr ld Bitler benls ifia1 uhalarda bu kadar u zamanda ba-
---·-. lıltirmit addetmiyor. Yaptıklarma pnlan m11azu• ft her tttrHl seD&· 

tararla dönen bir taJiaya göre, pifman olmadığı gibi bundan aonra nm OatOndedir. Bu terakki ve bu 
Caaky ve Teleki, Slovakyamn ııa- da ayni iftih•mn devam edec8tini. baeanJar kardet milleti eerefli mu
cariatana ilh'*ı lçbı )(ueoHnmin fikrinden hiç caymadJğmı açıkça i· kadderatma doğru ytirlltmektedir.• 
JllllVafakatiDi l&Waaaı etmil1erdlr ve 1ln ediyor. hu Nww 'ftrld1919 
Mussoliniden lfiue.r. lıir mektubu Sonra da, ldlçllk Battan devlet- -.rkldlrl 
laAmil bul~. lerile doatluktan, tabii miinuebet- TabraD, 30 (A.A.) - Saadabat 

SlovakyadNi Alman organının lerden hahaediliyor, Bu, yıl hallDda paktı kcm8eybdn tlçUncll devre top
birdenbire lİAllUU cleğj§tirwet Ma- keailecek hindilerin semirtilmesi i- 1aatila dlln Hariciye Nezareti bina· 
cıriatana bi'fl dotstane hlr tavır ta- çln gösterilen itinaya benziyor. Sı· aında yapılmıftır. 
lQnması S1oftk enditeJerini da.ha zt. rası gelince, küçük memleketlerden Anadolu ajansının gönderdiği 
-.:1 ... -~---""'-..... -- her birinin ortadan kalkmasa A~·- huaual muhabiriaia konferam lllll-n-- anırwaaWIQll'. Bu endi§eleri • • .. 
1abltırmak içtlı, Slovak hftkftmeti- panın yüksek menfaati icabmaa hitinde öğrendiğine göre, hu Ha· 
illa organı Hitlerin nuliunaa SJo- addec:liJMek. cAvrupa. demekte Al· riciye Nazın konseyin açılış celse-

v•yum Alman • Leh dostlufu fçin lll&DJ& ~ olduğunu dUfilnelim. nacak bir isilli programıdlr. 
e>ı.a haya8 eliemüiiyet!ü'ırdf<J tmll ayııt' prensıp acalla AJıunyaya tat- Bu sözlerin açıkça manası 111· 
btılunduğunu blldiriy0r, Bu ma:ıase- bik edilae naaycmaı-.o.,aliatJer Dl dur: Almanyanm tnmaatt fcap et
betlerin 188 çok f11 0lmadıiı ileri sU- derler? Danziğin Lelıietuıda kaime• tiji, Almanya için fınat sahur ey. 
-~, ıazete SJov Avrupanm yüksek menfaati icabın· 1ediği nmu bütün devJeUere ı..
ia$Wleri hakkında resm

811 
~ dan oldufmıu LehJstan ileri st1rer- vtız edilecek ve hepsi Almanyaya Jt. 

Datftlmit olu BR:lerbı a&r:lbıe • •Bitler wcak lllldırT Tabtt ki hak olunacaktır. AJmanyamn plan 
.. ..... Ulft ~ tar. laqır. Bil )'alma t.ek taratJı '*' pmı. ,.. uzak kollllUlanna &gak .... illtarl 

.. lllptlr. Almanya Jabhıde tatlllr oıu- JI 

aind esöylediği nutukta, izdivaç ten· 
lllderi dolayısile Kabil toplanbauwı 
da Tahranda yapılması hakkındaki 
teklifinden dolayı Ti1rk heyetine ve 
ba tekilli kabul ettiklerinden dola
yı da diğer heyetlere tefekkür et
miftir. 

NUll', cl&t devlet aramnda da
ima mnmt ohnq olan &'tiril birll
jiai ve bu m1lletlerin 18fterinin ld&· 
releri altmda ı.tlkbalde daha ziya
de kunet bulacak olan brdellik 
milnuebetlerinf fayde)'lemiotir. 

Nuır, bu Yuiyetfn dtlnyuun m
dilede olduğu lıir samanda .,...,_ 
mesut bir 197 oldupnu iJlve etmif
ttr. 

B. AlAm, Ytlln ua de.ıetJerin 
tra1mı mtıemm matemi öntındeki aa. 
mimi acılarma terceman olmuetur. 

tran nuırından sonra sırasıyle, 
Tilrk, Afgan. 1rak mUmeaillerl söz 
alarak B. Allm'm lıia ve miltaleala
rmı paylqml§lardır. 

MUt-kiben delepler, aamimf 
bir hava içinde ve mtl§terek meafa. 
atleria tam bir anlaNIYle 111,_ 
meseleleri tetkik etmllTerdlr. 

Bu gflııktl celaede abıtlar oku· 
narak tudik edile\.ek ,.. bir tebUt 
n~. . ............ 

Tahra, • (AA) - 8adbat 
Paktı KoD1qinfn topluıtm ldlMtı.lt 

Tahran, 30 (A.A.) - İran gazete
leri, V eliabdin izdivacı dolayıaile 

Alahazret Şehinfah ile yabancı dev· 
Jet reisleri ara11Dda teati edila 
telgraflan neşretmektedir. Guete
lerde Reisicümhurwnuz t.met ~ 
nü ile AWıazret arumda taati ol• 
nan telgraflar bunların en bapada 
yer almıt bulunmaktadır. 

bulmut ve aplıdaki teblJI n..
dilmiftir: 

cSaadabat paktı Konseyinin (l.. 

çüncü devresi 28 ft ~ IUl&Dda trm 
Baridye Mum B. Aılm•m bap;ın. 
bimda yapılımfbr. Dan memleU.. 

tin mümessilleri umumi siyaseti 
gözden geçirdikten IODl'a kendileri· 
ni yakından •liıkadlr eden me.ele
leri tetkik ve her nokta4la tam bir 

görüı mutabakati milşahede ve te• 
bit eylemişlerdir. Gelecek toplantı 
sonradan itillfia tesbit edilecek bir 
tarihte KAbil'de yapılacaktır. 

Herettmlz pn11 ll•re
ket ~r 

Tabraa. ao <AA> - Anadoıu A
jansının ~i husu.al muha
biri bildiriyor: 

Prenaip itibariyle Türk heyetinin 
salı gilııü Tahrandan ve S mayısta 
da Kusul'daa banbtl mubrrerdJr. 

lleJet 1Mı ......... '~~~--
n'da ---- . ,:; 
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Neşriyat kongresi 

ve muharririn sefaleti 
Neşriyat kongresi, yarın Ank!l.

rada, sayın Başvekilimizin nutkile 
açılacak. Sermayesi kalem olan baht 
sızlarm bu mevzuda dökillecek dert· 
leri şişkin bir program yapabilecek 
kadar dolgundu~. 

Gerçi biz böyle bir çok kongrele.r 
görmUşüzdUr; gerçi cSöylcsek tesi
ri yok, sussak gönül razı değildir:t 
amma, yine bir kaç kelime konuş

maktan kendimizi alamıyoruz, Hem 
klmbllir bu belki biraz bizim hakkı
mız, veya vazif emlzdir de .. 

Türkiyede gazete ve mecmua 
mıktan ve hatta satışı azımsanmı
yacak mertebeye gelmiştir. Yalnız 
ortada milli kültür ve terbiyevi is
tikamet diye birşey yoktur. Bizce 
ilk haddeden geçmesi ve artık kat'i 
bir mahiyet alması lazımgelen mev
zu budur. 

Burada, daha ziyade; cemiyetin 
fedakar ve münevver sefilleri olan 
gazetecilerden, muharrirlerden bah
setmek istiyoruz. O gazeteci ve mu
harrirler ki milli cidalde de, milli 
inkılaplarda da meçhul kahraman
lar gibi, kudretinin, emeğinin kanı
nı feragatle dökmekten çekinmemiş
tir. 

Memur devletin manevi şerefine 
ortak mesut bir vatandaştır. Hüku
met en küçük ferdine kadar tüccar 
ve işçi sınıfının hukukunu t~minat 
altına almıştır. Lakin gazeteci ve 
muharrir, sermayenin mütehakkim, 
mtistahkir iradesıne zebun bırakıl
mıştır. :Ayda 25-30 liraya nıuharrir
lik, mesul müdürlük eden mfüıevver 
sefalet mahkumları tanını ki efen
diliklerinden muztariptirler. Kapı 

kapı istiskal görmüş, kazancına bi'r 
lira zanımedihnemek için lıaıımetlfı 

sermayenin .. Mukaddes itizarlan~ 

ile catlatılmış• ne büyük edibler ve 
alimler biliriz. 

Bir kısım istisnalarla, bizde pat· 
ron saltanatı, patrona saltanatının 

entelektüel bir çeşididir. Yine bir kı
sım istisnalarla, bizde patron czatı 
şahane• dir. Onun gibi konuşur, di
lerse ihya ve ihsan eder, isterse nef
yü icla ve ifna eder. Mizac ve gazabı 
şahanesine dikkat farzıayındır, ica· 
hında gazeteci uşak veya -affnu;.>;ı 

rica eaerim- eşek olmağa mecbur
dur. Çünkü para Alliıhrnın bu aca
yip gölgesi fikirden ewel tabasbus, 
iş ve ihtisastan ziyade tekıipu ister. 
Yoksa hırpalanır, lekelenir, en ta
hammülsüz yerinizden en ağır da::-
beyi yersiniz. Ne hazin teceUidir ki 
zeka ve şuurile çalışması mukadder 
bir kitle; dört ayaklılar evsafı için
de muamele ve iş görmeğe mahkfun 
olmuştur. Bu; o kitlenin kan ve i
man verdiği Türk inkilaplarının if· 
tihar edeceği bir netice değildir. 

Ayni derecede hazin, diğer tecelli 
ise tuzdan basmaya kadar bir çok 
mevadı inhisara alan veya devlet
leştiren hükumetin, bugün ve yarın 
için kültür, propaganda, neşriyat 

işlerinde vazüe görenleri himaye et
mek şöyle dursun, tamamen ihmal 
etmiş olmasıdır. tnsan bunun böyle 
olduğuna inanmış olsa, akıl için tek 
çare cAllah belasını versin:t deyip 
mesleğin varolduğu farzedilen fazi. 

Köroğlu ile Karısı Ayşe 
• 

Köroğlunun Bolu da 
muştu. Hemen 

Olduğunu Bolu 
Adamları Yola 

Beyi Duy
Çıktı 

Köroğlu o gece zifafa gl:rdi Ayşe adında olan 
güzel kansma., bütün bu hadiseler bir rüya gibi gel
diğinden bir türlü Köroğlu ile evlendiğine ina~mak 
lst.cmiyordu. 

bir muhafaza altına almıştı. Köroğlundan korktuğu 
için karısına ve ka.ympederine bir ~y yopmıyordo 
Fakat günün bi'rinde nasıl olsa, Köroğlunun, kansı-

nın yanına döneceğini hesaplıyor, bunun için e\·in et
rafmı gece gtt11dilz sıkı bir kontrol altında bulundu
ruyordu. Böylelikle KöroğJunu günün birinde ensell

yeceğini umuyordu. 

Köroğlu da bunn bHdiğindeo bittabi şehre ine
miyor, bir gecelik lutrısma hasret çekerek ya.'}ıyor
du. 

Başta Ayvaz olduğu halde arkadaşları, kendisi
ni teselli için elleriıulen her gelen şeyi yapıyorlardı. 

- Çok ge~mez, havadis Bolu beyinin kulağına~ 
Bu yüz<len Çamhbelde her gece içld ve saz sofralan 

Fakat, bu saadetleri pek uzun sürmedi. Nasıl 
olmuş.sa olmuı,, güzel Ay§e ile evlenen yiğitin Köroğ
lu Qlduğu kulaktan kulağa yayılmıştı. Ay~nin ba
bası 1ıavadisin duyulduğunu sezer sezmez sabah er
kenden damadım uyan<lırmış, va7Jyeti kendisine an

latmış : 

varır, dakika~ında adamları buraya damlarlar de-
demişti. 

Vaziyet şaka götürmiyecek derecede ciddi idi. 
Köroğlu naçar kalktı, süraUe gt3 indi. Gideceğini 

duyması üzerine ağlamağa başlıyan genç karısını te
selli el1erek dedi ki: 

-· Dinle Ayşe! Ben derhal Çamlıbelin yolunu 

tutmağa mecbonım. Seni de beraber götürJWk is
terdim. Fakat ne ()]ur, ne olmaz. Bolu be~i denen 
hainin atWarı pesime dUşerlen;e onlarla. vurnşmam 
Jlizım gelecek. Senin de ha:ratm tehlikeye girer. Onun 
için ~alnızca gitmeğe mecburum. Fakat seni ili< fır-

satta ya bizzat gelerek, Jahut ta emin bir a.dam1mı 

göndererek oraya getirteceğim. Bunun i!:İP şimdiden 
kat'i bir miiddet tc tayin edemem. Bunu kaderimiz 
bilir. Onun i~in ben her şeyi düşünerek sana. bir pa· 
zubcnt, bir lulıç wı senelerce yetect.ık miktarda para 
bıraluyorum. Eğer b:ına. bir hal olacal< olursa ve bir 
daha görüşemnsek, !:.OCUğumuz kız olduğu takdirde 
bu para ile istikbalini temin edersin. Erkek olursa 
ismini Hasan korsun. Büyüdüğii zaman }{oluna bu 

pazubendi takır ve elin~ hn kılıcı verir, Çamlıbele 
beni bulma~a ~önderirsin. 

Köroğlu bıınl::ırı ~yJcrken pa.ıubcndi, kılıcı ve 

belinden çıkardığı içi a~1z ağıza altnıla dolu bir ke-
se~i masanm üzerine bıral<tı. Tam bu esnada uzak
tan dört nala bir atlının gelip e\in önünde durduğu 
duyuldu. Köroğlu hemen pencereye koştu. Bu adamı 
tanımıyordu. Fakat adam onu göriir görmez hemen 
tanıdı: 

- Çabuk danan Köroğlu! diye haykırdı. Bolu 
beyinin adamları dört nala geliyorlar. 

Bu esnada Köroğlunun kaympederi damadının 

kır atını eğerlemişti. Köroğlu karısını ve kayınpede
rini süratle kucaklayıp ata atladı ve henüz sokağın 
köşesini dönmemişti ki, sokağın öbür ucunda toZ11 

dumana katan Bolu Beyinin atlıları göründü. 

Köroğlu tam va.ktlnde dananımşb. 

lşte yine aylar var ki Köroğlu Çamlıbelde arka
daşlarının arasında yaşı~rdu. Bir görüşte işık olup 
evlendiği, fakat ertesi sabah bırakıp Wı.çmaga mec
bur olduğu güzel Ayşenln hayali bir türlü aklından 
çıkmıyordu. Bolu beyi de Köroğlunun ll'arısını sıkı 

kuruluyor, geç valdtıere kadar bir taraftan içiliyor, 
bir taraftan da sazlar çalıp şarlu s<iyleniyordu. 

Böylelikle Köroğlu epeyce avunu~·ordn. 
Yine böyle bir akşam içilip eğlenilirken, bir saz 

şairi gelmiş, saz çalıp bir takım şarkılar söylemi~ti. 
Saz şairi, bu şarkılarından birlnde genç ve güzel bir 
1nzı tarif ederken, onun göderini Nerlds c;h:e~ine 
benzetmişti \'e bu çl~eklerin en güzellerinin Boln be
linin bah~esinde bulunduğunu ilave etmişti. 

Durmadan içtiği içkilerle kafası iyice dumanla.-
nan Köroğlu birdenbire sordu: 

- Seıa bu çiçekleri gördün mü? 
Saz şairi ce\·ap \'ereli: 
- Gördüm be3im. Ben çok yerler gezmiş, do

Ja~mıt"ım. Çok şeyler görmüşüm. 

- Hakikaten bu çh:ekler güzel bir luzın p;özle
rine benziyor mu'! 

- Tıpkı! tnsan o çiçeklere baktıkça, eğer, se\'
gilisi \'ar ,.e onJ)an uzak düşmüşse onu görür gibi olu
yor. Bu çiçekler o kadar güzel bir genç kadının göz
lerine benzer \'e o kadar manalı dururlar ld.. Hele 
Bolu be~·inin bahçesindeki Nerkisler ... Ben dünyada 
onlar kadar güzel gözlü bir kadın görmedim. Bu 
Nerldslerin ayni zamanda. boyunları da hü3·Hktiir. 

Bu nziyette kocalarından ayrı düşmtiş taze \'e gii
zel gelinlerin gözlerine oka.dar benziyorlar lô ! 

- Sus. Fazla söyleme! 

içtiği içki ,.e çektiği iztirap, Köroğluna iradesi

ni ve soğuldraulılığıru kaybettirmişti. Birdenbire hay
kırdı: 

- Ben gidiyorum .. j 
- Nereye? 

- Bolu be~inin sarayuun bahçesine! Bu çiçek-
leri mutlaka göreceğim. 

Onu bu karanndan vazgeçirmek it:in çok çalı~
mak mecburiyetinde kaldılM. Ynlmz kendisini güç

bela bu delice hareketten sarfmazar ettirebilmek için 
bu istediği çiçekleri bizzat k~ndilerinin koparıp geti
receklerini videtıneğe mecbur olmuşlardı. Bu ıU~ işJ 
de Boylu beyle Ayvaz üstlerine almışlardı. Hemen 
slla.Jılarım kup.ndılar ve atlarma atlayıp Bolunun 
yolunu tuttular. 

(D,vamı var) 
letine bir tekme atarak en ya.kın ce- y.,,.-v..ı"""""""'-.,.,,,..,"""'~""'""""""""""".A.l->""-".;v.~.A;.;;...)v.Jv.AJ 
henneme ilticadan ibaret olurdu. Fa 
kat biz çok kuvvetle kaniiz ki htikft
metimiz bu zilınrenin talilni ve hi
mayesini vazifenin hususiliği itiba
rile hususi sermayelere iti
mat etmiştir, ne yazık ki do
lapçı beygirine döndürUlen hali dev
letin gözlerinden mahirane saklan
mışbr. Peki amma, ne vakte kadar? 
Cümhuriyetin kıymet ve kudretine 
en çok inanmış ve yurdu fnandırma
mağa uğraşmış bu zümre, ne zama
na kadar czatı şahanelerln. azad 
kabul etmez kölesi olarak sürükle
necektir? Geçen sene kabul edilen 
Basın kanunu ve müeyyideleri na 
oldu, ne olacak? Bu kanun mat
buat amelesinin haklarını temine kıt- ı._...._.....,;...ı..;.. 

ÇOCUK 

fi midir? Bu sınıfın btr mercfi, bir 
hamisi ve nihayet bir cAdamlık. 
hakkı yok mudur? 

Solda ı.tan'bul llıeıinde muvaffak bir temıil veren 61 ncıi mekl·2J ta.-.beleri, Saida dan Glilhane 
parkında 44 ncO Ye 49 ncu mektepler tarafından Yerilen mflsaaıc:redea bir uhne 

Çocuk haftası dÜn nihayet bul-
muştur. Bu münasebetle birçok 
mekteplerde müsamereler ve tem-· 
slller verilmiştir. Küçilkler çocuk 

Başında güzide şair ve muhar
rir Maarif Vekilimiz Hasan Alinin 
bultlnduğu neşriyat kongresinden 
Umit beklemekte hakkınıız vardır. 
Fakat bundan da yalnız beş on say
falık tese]li notu çıkarsa, gazeteci haftasını çok güzel geçirmişlerdir. 
ve muharrirlere verilecek artık tek ANKARADA MÜSAMERELER 

yofonik temsil de memleket içinde 
büyük alaka uyandırmış ve Kuru
ma takdir ve tebrik telgraf ve mek
tupları gelmiştir. 

"'t MAYIS 1939 

--1 MEŞHUR OASUS]--

MUST AF A SAGİR 
- NASIL TUTULDU. NASIL ASiLDi? -

-t- Yazan : R. KARA06UZ 

Mustafa Sa gir istjklil 
Mahkemesi Önünde 

Hindin Bu Zehirli Yılanı Memle
ketimize Nasıl Girmişti ___ , ... , ............... . 

Bundan tamam 18 yıl evvel, yi
ne böyle ıhk ve güneşli bir Mayı.s 
günü Ankarada zamanımızın en he
yecanlı. en merak gıcıklayıcı casus
luk meselelerinden birinin girift dü
ğümleri çözülmcğe başlandı. 

Filvaki Ankara !stinaf Mahke· 
mesi salonunda, Mebus İhsan beyin 
reisliği altında toplanmış olan (An
kara !stiklfil Mahkemesi) meşhur 

Hintli casus Mustafa Sagirin muha· 
kemesine 1337 (1921) ~enesi mayı
sının birinci pazartesi günü başla
mıştır. 

Salon, pencerelerine kadar hın
cahınç dolu idi. Dinleyiciler biraz 
sonra başlıyacak olan muhakemeyi 
kalpleri çarpa çarpa, derin bir sü
kut ve heyecanın esiri bir halde bek· 
liyorlardı. 

Herkesin beyninde korkunç bir 
istifham işareti şeklinde şu sual düM 
ğümleniyordu: 

- Bu Mustafa Sagir kimdir? 
Nenin nesidir? Birkaç gün evveline 
gelinceye kadar Ankarada herkea
ten saygı gören bu müthiş casus 
Türkün kalbegahına kadar ne mak
satla sokulmustur? .. 

Casus, Türk camiasına karşı iş
lediği büyük günahın hesabını ver
meğe başlamadan evvel Ankarada 
kulaktan kulağa fısıldanan ~ayialar 
da, muhayyilesi en geni!'} bir zabıta 
romanı muharririnin ağzını hayret
ten bir karış açık bırakacak derece
de, esrarlı ve meraklı haberler gizli 
idi: Mustafa Sagir bilhassa şarkta 
casusluk işltrinde kullanılmak için 
terbiye edilen çekirdekten yetişme 
bir casusmuş ... Bu xurnaz tilki ec· 
zalı mürekkeple göze görünmez mek 
tupları elden ele !stanbula kadar u
çuruyormuş... Ankarada Türk'ün 
mukadderatını kurtarmak, ölüme 
mahkum edilen koca bir milletin i
dam beratını parçalamak için didi
nen vatanperver zümreyi bir anda 
yok edivermek için bu azılı casus 
bir sürü suikastlar hazırlamış. 

Mustafa Sagir yakasını, istihfaf 
ettiği, Türk zabıtasının pençesine 
kaptırdığı günün ferdasından itiba
ren gizliden gizliye aolaşmağa baş
lıyan bu şayialar casusun maskesini 
al aşağı eden istintaklar devam et
tikçe dal budak sarmış, Mustafa Sa· 
girin başı etrafında şeytanetle ka
rışık bir melanet halesi örmüştü. 

Neler söylenmiyordu neler? .. As
tarları arasına eczalı mürekkeplerle 
yazılmış gizli mektuplar saklıyan 

bavullar, Ankaramn k()şe bucağına 
kadar sokulmuş vicdanları ve na
musları pazara çıkmış yamaklar, a
vuç avuç altınlar · ve kucak kucak 
sterlin ve dolarlar ... 

tşte yine böyle ılık ve güneşli 
bir mayıs gUnü Ankarada, İstinaf 

mahkemesi salonunda toplanan (An 
kara İstiklal mahkemesi) bu merak
lı ve esraralUd casusu rnuhakemeye 
başladığı zaman koca bir şehir tek 
bir kalp halinde heyecanla çarpıyor 
ve nıuhakemenin en ince teferrua
tını bile kaçırmamak için dikkafü:. 
gözlerini Mustafa Sagire dikmiş sor 
gulann başlamasını bekliyordu. 

tstildft.l Mahkentesiııin heybeUi 
huzuruna tıpkı nıorfinlenmiş bir kı;ıb 
ra yılanı gibi ezile büzüle knıTanarak 
çıkmağa hazırlanan bu mahir casu
sun salona sokuhnası beklenirken 
bütün sinirler işte böyle gargindi 

ve herkes kendi kendine soruyordu: 
- Hinain bu zehirli yılam meın. 

l ~ketimize nasıl silziilüp girmiş o.ca
ba? .. 

mız işgal ve mütareke devrine r\icu 
edeceğiz: 

Cihan harbi sonunda, tstanbulu 
işgal eden itilaf devletleri Türkiyeyi 
taksime yol bulmak için muhtelif 
çarelere tevessül etmişlerdi. Ezcüm· 
le, Vahdettin ve damad Feritle an
laşarak, zavallı milleti müdafaasız 
bir hale getirip esir ettikten sonra 
memleketi aralarında taksim etmek1 

böylece şarkta birer müstemleke da
ha edinmek istemişlerdi. F'akat Ebe. 
di önderimiz Atatürk'i:n delalet ve 
irşadilc birden canlanıveren millet, 
memleket ve istiklalinin müdafaası 
hususunda gösterdiği azim ve me
tanet ile, düşmanların bu tasavvur
larını pek çabuk altüst edivermişti. 

Bu muvaffakiyetsizlikle biç te 
hayal sukutuna uğramıyan bilakis 
cüret ve cesaretleri artan düşman .. 
larımız bu sefer de, bir rüçhan si .. 
yaseti programile Anadoluya ba§• 
vurmuşlardı. Akıllarınca milleti aı .. 
datmağa koşmuşlardı. Mnieti tem .. 
sil eden heyet, bu gafil düşmanlara, 
milletin istiklali, memleketin emni· 
:veti temin edilmedikçe, işgal edilen 
memleket aksamının tahliyesine te
şebbüs olunmadıkça sizinle hiç bir 
müzakereye girişemeyiz, cevabını 

vermişti. ümit kapılarını, biraz sert. 
çc, yüzlerine kapayıvermişti. 

Düşmanlar, yine hayal sukutuna 
uğramamışlar, yeni plfı.nlar kurmuş 
Jardı. Milli birliği bozmak, memle
kette hainane ve caniyane muhale· 
fctler uyandırmak, memleketin mu· 
kadderatı hakkında endişe verici şa· 
yiala.ria umumi efkarı sarsmak yo
lunu tutmuşlardı. Fakat bu yolun 
da çıkmaza saptığını görünce, tstan
bulu cebren işgal etmek suretile Os
manlı devletinin yedi yüz senelik 
hayat ve hakimiyetine nihayet ver
meğe karar vermişlerdi. Bu karar 
larını da 1336 senesi martının on al
tıncı günü resmi daireleri, milli is· 
tiklalimizi tcmsn eden mebusan, a
yan meclislerini resmen ve cebren 
işgal etmişlerdi. Memleketin şerefi-
ni, milletin namusunu müdafaa e
den bir çok fedakarları öldiirmüş
ler, bir çoğunu da hapsetmişlerdi. 

Türlü türlü tedbirler alarak tstan· 
bulu Meta bir üsera karargahı ha· 
line getirmişlerdi. Bu meyanda, de-
niz ve kara yolları ile tstanbula ge
len veya !stanbuldan giden bütün 
yolcuları da sıkı bir lfontrola tafü 
tutmuşlardı. Ne içeri ve ne de dışa
rı kuş bile uçurmuyorlardı. 

1336 senesi martının otuzuncu 
günü idi. Loit Tiryestino kumpanya
sının (Sicilya) vapuru limanımıza 

gelmiş, iç şamandıra hattında de
mirlemişti. Kontrol memur ve zabit
leri He tercümanları taşıyan motör 
de, tam o s1rada, indirilen vapw· 
merdivenine yanaşmıştı. Motörden 
çıkanlar arasında, o güne kadar koıı 
trol vazifesinde hiç te glSrUlmiyen 
iki tngiliz zabili nazarı dikkati cel
bediyordu. Diğerlerine nazaran da· 
ha dtizgün ve temiz kıyafetli, hal 
ve tavırlarından daha nazik ve asa
letli oldukları görillen bu zabitlerden 
biri, o kara gtinlerin kara iöhretli
lerinden Kapiten (Benet), diğeri 
de, kapiten (Harding) i<li. 

ııar ~mde kalacaktır: Ankara, 80 (A.A.) - Çocuk haf-
c {\rt !bni Nasirin kölesi sürt?, tasının son aUnü. olan bugün saat 

Feridun Osman 

15 de Ankara Halkevinde umumun 

isteği üzerine bir kere daha tekrar 
edilen Küçük yaman ve Hayat hal

kaları piyesleri yine pek çok alkış
lanmış ve hafta böylece kapanmış
tır. 

Evvelki akfam Keçi-Oren Anaku
calı miniminilerinin yiptıklan rad-

Memleketin her tarafından alınan 
haberer bu yıl çocuk haftasının pek 
canlı bir surette kutlandıjını bil
dirmektedir. 

Bu hakikaten calibi merak bir 
şeydi. Bunu anlamak için, ahfadı

, mıza kara günleriıniz diye tanıttljı-

Kontrol heyeti vapurdaki yolcu· 
ları, o sırada esen dondurucu bir 
karayel rüzgarına karşı güverte ü
zerine dizmi~lerdi. Her birerlerini 
ayrı ayrı sUzUyor, şliphelendiklerini 
mutadlan vcçhile A.hiret sorgusuna 
çekiyorlardı. Bu esnada iki şık kapi
ten de, uzunca boylu, esmer çehrel;, 
kara göz ve kaelı, altın gözlüklü ve 
oldukça muutazam kıyafetli bir si
vJJ ile rörtiuilyorlardı. 

\ (Devamı 'Var) 



• Y E N 1 S A B' A H~!!!B----------------------iıııiiiiiiiiiiiiiıiı!!!!!!!İı/11!S.!!!!İ7'!!i•!!ıı!!!I--
• 

[, __ S_P_ O_R __ _____.] 
l)emirspor, Fenerbahçeye 

5& - !JS.TIBA.s VE TERCÜME HAKKI MAHF U ZDUR 

V abancı Görüşler ~ 4 ~ 1 Mağ~up Oldu . 
G 1 K ff E S Vefa ızmırde Ateşspora 6-0 Galıp enera organo rzurumun o-

kut ııu Na J T • Ed• ? Kupa Maçlarında; Hilal-Kurtuluı, Topkapı-Arna· 
U Si asvır ıyor • vutköyi13-1 Anadoluhisarı Kadıköysporu 7-1 yendi 

(1) Müstakil fırka kumandanlığına ta~;n olu
nan Andranik 3 martta. Erzurunıa geldi ,·e Erzurum 
mlistahkem mevkJl kumandanlığına ta~in olundu. 
Rus erkawharbiyesi Erzurumu 2J5 Şnhatt~ terketmi~ 
~e umumi karargAhını ~~kanıışta te~ls etmişti, 
Jlndranlld beraberinde ınumtaz ve fenni ıabitlerdeıı 
mürekkep bir erkA.nılıarblye ile bu Yeni ,·azifeye gön
deren, Kafkas cephesi Rus lnunandanıığı fdi. Rus in
kılabı dolayısile sarsılan ma.newyatı lilkseJtıneği ve 
disiplini iade etmeyi. ancak bu Enneuı ınlllf kahrama,. 
ı:•mn batarablleoofinl sanıyorlardı. 

Çifb, Minarelerin Tezyinatı 

da Kürtler Çiftlik - Dudcu köyleri civarında bulunu
yorlar. Erzurum kalesinin içinde dahi 4000 ( ! ) si
lihlı islam vardır, bunlar da. Türk ordusile müşterek 
harekete hazırdırlar. 

Bütün bunlara karşı Erzurum müdafileri safla
rında ancak 3000 kişi sayabiliyorlardı. Bu ahval için
de ciddi bir mukavemet imkansızdı; müstahkem mev
kiin muhitinin genişliği garnizon mevcudile kat'i su
rette nisbetsiz bulunuşu ve malzeme eksikliğinden 
dolayı kıt'alarla irtibatın temin edilemeyişi kıt'alan 
irtibatsız mukavemete mecbur kılıyordu ve şehir da 
her taraf tan akın eden firarilerle dolmuştu. 

11 mart akşam saat 8 ze doğru, kale kumanda
nı Andranik, fevkalade bir meclisi harp topladı. Bu 
meclis Erzurumun tahliyesine ve ricate karar verdi. 

12 mart sabahleyin saat 5 e doğru ağırlıklar ve 
muhacirler Hasankaleye sevkolundu. Saat 7 de kıt'a
lar yola çıktı. Bunların çekilmesini setr için bir artçı 
müfrezesi; müstahkem muhitin gar bindeki Harput 
ve İstanbul kapılan yakınındaki mevzileri işgal et
tiler. 

Sabahın saat 9 zuna doğru (Bu saat yanlıştır. 

Ermenilerle saat farkımız olsa dahi bu kadar fazla 
olamaz. Kıt'alarımız sabahleyin bizim saatimizle 5 
te taarruza başladılar ve saat 6 da bu kapılardan 
girdiler. K. K.) Harput ve İstanbul kapılarından her 
ikisine de ayni zamanda taarruza başladılar. Kısa, 

fakat şiddetli bir rnilsademeden sonra zayıf olan artçı 
müfrezesi, yanlarının sarılmak tehlikesini gördüğün .. 
den, gerisinde dahi şehrin sllAhlı (!) ve hasım halkı 
bulunmasından doalyı çekUmeğe ve süngüsile düş
man hatları arasından kendine yol açmağa mecbur 
kaldı. Kale kapılarını kapatmk üzere · teşebbüse kal
kan şehir halkının bir çok hücumlarını defettikten 
sonra Murad'ın süvarileri en son şehri terketti. 

Erzurum grubu Hasankale üzerinden 1914 hu
duduna doğru artık taciz edilmeden çekilebildi. 

12 mart Erzurum muharebesinde grubun zayi
atı 136 zabit ve nefer ölU, 95 yaralı, 60 esirden iba-
rettir. 120 Ermeni halkı da vaktinde şehirden kaça
ınadıklarından Erzurum halkı tarafından öldürül
düler. 

Erzurumun ziyaı ile Türkiye Ermenistanı için 
Çarpışma bitti ve harp Kafkas hududunu aştı. 

**• 
General G. Korganof Ermenilerin yalnız asker· 

ce hareketlerini yazDllf ! Eızurumda olup biteni bir 
de bir Rusun kal.eminden oku~alım ! 

· ·-...., 1 Devanu Yar) 

Seri bisiklet yarışları neticelen· 
miş, haftanın atletizm mUsabakala· 
rı da cumartesi günü yapılmış oldu
ğundan diln tstanbulun 4 sahası 
yalnuı hararetli futbol maçlarına 

sahne olmugtur . Sabahleyin saat 
10,30 da Şeref ve Taksim stadında 
Beşiktaşm Şişli, Kurtulu§un Pera 
ile yaptığı maçlarla başlıyan günUn 
futbol faaliyeti Bakırköy Barutgücü 
sahasında oynanan Halkevleri, Fe
nerbahçe sahasında oynanan beden 
terbiyesi, bölge kupası ve milli kU
me maçlarile hı.e:ını kaybetmeden ak· 
§ama ka.dar devam etml§tir. Ayn
ca Ankara.da tsfıınbul - Ankara. 
Eskrim karşılaşması, lımirde de A
teşspor Vefa Milli küme maçı yapıl
mıştır. 

98 il 81 
Fenerbahç• : 4 
Demlrepor : 1 

Ankıara Birincisi Demirsporla 
Fenerbahçe arasında ve 8,000 den 
ziyade bir seyirci önünde oynanan 
maç Fenerbahçe stadında oynandı. 

Fenerbahçeliler sahaya ıu kadro 
ile çıktıları 

Hüsamettin - Yaşar, Lebib - Ali 
Riza, Esat, Reşat - Fazıl, Taci, Fik
ret, Rebit, Basri. 

Demirspor takımı da şu şekilde 

teşekkül etmişti. 

Hilmi; Gazi, Şevket; İbrahim, İb
rahim, Saim; Zekeriyya, Arif. İsken
der, Orhan, Zeki. Hakem: Halit Ga-
lip. . 

Oyuna Fenerbahçeliler başladılar. 
Sağdan inkişaf eden ilk hücum, 

Demirsporun müdafaasında kesil
di. Bunu Fenerin soldan bir inişi 
nakip etti. 

İlk dakikalardan baş1ıyan çok 
canlı bir oyun seyrediyoruz. Esat 
soldan ortaladığı topu kafa ile ke
serek Reşad'a verdi. Reşat'tan Bas
riye, oradan Fikrete geçen top, seri 
bir deplasmanla ofsayt sayılabilecek 
derecede müsait vaziyet alan Rebii 
tarafından ortalandı. Naci, topu ye
re indiremden şüt çekiyor. Daha ü
çüncü dakika olmadan top Demir
sporun ağlarına takılıyor. 

Oyunun daha başlangıcında bir 
gol yiyen Demirsporlular, çok kısa 
bir tereddüt devresi geçirdiler. Ma
amafih toparlanmaları uzun sürme
di. Ve oyunu Fener yarı sahasına 

nakletmiye muvaffak oldular. Şim
di Fener müdafaası bl\yük bir gay
retle hasma sayı fırsatı vermemiye 

(Sonu 7 inci sayfada) 

lzmirde: 
mı 9@ aft 

Vefa : 6 - Ataşspor : O 
tzmir, ( Hususi ) - tstanbulun 

V eta tak uru deplasman maçlarının: 
ikincisini bu gün 3000 den ziyade 
bir seyirci önUnde şampiyonumuz 

Ateşsporla yaptı. Yol yorgunluğu 
geçmiı ve sahaya alışmış olan Vefa 
canlı bir oyundan sonra 6-0 galip 
geldi. 

' 

tr yür 
·ın 

Fenerbaiıçe Dcmirrpor maçında ... heyecanb bir an 

Binicikrimiz Romada 

14 üncü Beynelmilel Atlı Mani 
Müsabakalarma Dün Başlandı 

Binicilerimizin Gireceği 
Kupası Yarışı Cumaya 

Mussolini 
Yapılıyor 

Roma, 30 (Hususi) - 14 üncü Yüzbaşı Fonse (Belçika) 1,47 da 
beynelmilel atlı mani müsabakala- kikada birinci, 
rına bugün 10 dan fazla milletin iş- Yüzbaşı Lombardo (İtalya) 1,48 
tirakile ve büyük merasimle başlan- dakikada ikinci. 
dı. Yüzbaşı Berkman ( Almanya ) 

Program mucibince bugün yal- 1,42.6 dakikada üçüncü, 
nız Esqulio mükafatı müsabakası Yüzbası Hatse (Alman) 1.56.t 
yapıldı. dakikada dördüncü, 

Geçen seneki 13 üncü Roma bey- Yüzbaşı Kulis (Lehistan) 1,43,:a 
nelmilel müsabakalarına iştirak et- dakikada beşinci olmuştur. 
miş ve etmemiş bütün hayvanlara Binicilerimizin gireceği Mussolini 
mahsus iki grup halinde yapılan ya- kupası cuma, kral kupası müsaba· 
nşta parkuru en az bata ile yapan kaları pazar günü yapılacaktır • .; " 

ag !Hl aft 00 88 

Şeref ve Taksimde 

Beşiktaş Hususi Maçt9.. 
Şişliyi 3 - 2 Yendi , · 
Pera Kurtuluşa 6 - 1 Yenildi ---:.·----

Dün öğleden evvel saat 10,30 da. 
Şeref stadında 1500 den fazla bir 
seyirci önünde Beşiktaş, takviyeli 
Şişli takımı ile hususi bir maç yapb. 

Beşiktaş takımı sahaya Hüsnü 
ve tbrahimden mahrum bir kadro 
ile çıktı. 

Sazi Tezcanm idare ettiği maçın 
ilk devresi mahsus bir beşlktaş ha
kimiyeti altında devam etmiş ve 
devre Şerefin çıkardığı golle 1-0 bit
mietir. 

!kinci devre daha fazla müteva-

zin bir cereyan takip etmiştiı. 10 
uncu dakikada Şişli Nobark vasıta· 
sile beraberlik golünU çıkarII11', fa· 
kat Hakkı 8 dakika sonra çıkardığı 
ikinci golle takımını 2-1 galip vazi· 
yete getirmiştir. 

Kısa bir müddet sonra Şişlililer. 
bir gol daha yaparak yeniden bera· 
berliği temin etmişlerdir. 

30 uncu dakikada Beşiktaşlılaıt 
bir hücumlarında Şişli müdafaası 
bir topu kendi elile tuttuğu için ve
rilen penaltı ile Hakkı Be~iktaşın ga .. 
libiyet golUnü yapmış ve maç bu su .. 
retle 3-2 Begiktaşın galibiyetile ne
ticelenmiştir. 

Oyun umumiyet itibarile müte .. 
valin ve Beşiktaşm cilz'i faikiyetf 
altında geçmletlr. Beıik.ta.ştan M. 
Ali, Hayati, HUseyin, Hakkı, Şiş]i• 
den Suldur , Armanak gUniin en iyi 
OY,Uncuları idi. .,, 

Taksim stadı ı · 

Kurluluf : s Pera ı t 
DUn bir taraftan Şeref sta~ 

(Son u 7 nol sayfada) 

Bugünkü Maç 
Taksim stadı 

lhmlnpora Oolt 
F enerbabçe - Galataaaray 

nat 16~ 



TE•LIA•AB • 

Kara Gözler 
Yuan ı ••tat Öc•I 

Melike ile Gülçin birbirlerine so- Seneler hidiseais geçti.. Haya-
kulmuo o kadar dalml§lardı ki tey- tımdan memnundum. Biraz sert o
:r.elerinin içeri girdiğini duymadılar lan enişteniz çok iyi kalpli ve sadık 
bile_. Y &na.klan lmarmı§. gözleri bir adamdı. Gerçi bana kal'lı olan 
aüz81müt. belli idi ki bu iki kuzen büyük sevgisini anlatamıyorsa d& 
aşktan bahsediyorlar. Melike yine o beni çok sevdiğini hissediyordum. 
zabite rastlamıştı. Yine gözleri bir Benim de kalbimde ona karşı derin 
an karplaşmıt, tatlı tatlı baln§mış- bir aaygı ve eefkat vardı .. 

D!iiı ZA AUllll' Sultan Aziz evri 
GiresUnda Çocuk Bay- Baş~ehliv'9nları 
ramı Çok Güzel Oldu ,-Akkoyunlu Kazıkçı !Qra Bekir-

- -- - YAZAN: SAMJ KARAYEL 

Başpehlivana. Altın 
ardı Mük afat 

lardı.. Hemen duracak ve ona bir Bu sakin hayabmızı günün bi
geyler söyliyecek olmU§, fakat M.e- rinde bölüğümüze gelen yeni takım 
tike yanından hızla geçmiş. Geçmiş kumandanı bozdu. 
amma a}lh da kurıuni pelerine ta- llk rastlaştığımız gün birbırimic 
kılmıt kalm11: için yarabld.ığmıızı anladık. Bu be-

Paralar Kırmızı 
Keseye Konmuş 

Madife Bir 
Ve Asılmıştı 

- Bilaen Gülçin, o kadir güzel nim için çok acı oldu. Çün.ktı her i
bra gözleri, oka.dar gmeı endamı kimiz de evli idik. Şimdiye kadar da 
var ti'liıanki bir cesaret sembolü, bir kendimi mesut zannediyordum. Göz 
bhramanbk i.bideai. Uzaklaşan a- lerim onun eıyah gözlerile kar§lla· 
dmılarmı dinliyorum. Bqımı çevi- §IDca içimde bir a§k fırtınasının kop 
rip bir daha onu gi>rmek istiyorum.. tuğunu üsettim. Anladım ki sevgi 

lerdeki tramvay durağında durdum, ile ilk defa karlıl&lıyonım. .. Ve bu 
, tarmavayt beldiyonnUI gibi yapa- sevgi öyle yerlefti ki onu oradan ko 
nk arbemden uzun uzun baktmı. parıp atmak kabil olmıyacak. 

:suu yiiriidUkten aoma içine o da beni 8eViyordu. Onun kara Glr81111da 23 Ni ... dayra•uulaa Bir labba 
doimut gı11i o da döndü ve gözleri· gözleri sevgisini okadar içten anla· Gireeml, (Buwd) - IWdmiyeti Çocuk bahçaaine çocuklaruı eğ· 
mis makbul da olaa '"- birbirini tıyordu ki... öyle annediyorum ki l ,_ Milliye ft 23 Nisu çocuk bayramı ginde eğleniyorlardı. Bu haftaya ter 
buldu. sevg:i8ini bana karp batWlğmı bq- cotkun teahilratla kutlulandı. Sa· 

Ani bir karar -i• gıibi hemen ka biç bir suretle bu kadar kuvvet-·-- balı erkenden meydanı halk doldur-
gerlyw döndüğünü ıördüm. Kalbim le biaaettiremes, anlatamanb. muftu. Valf ınekt.eplllert ve izcileri 
öyle çupyordu ki bu sefer yanıma Aybi böJWrte olduğumuzdan sık teftit ettild:..- wara PQit remni ya
~ artJk ondan kaçannyacağı- sık bulufUyorduk ve gün geçtikçe . pıldL , 

lenmesi için tertibat almmıı, neee i· 
tip edilen çocuk balosu, müsamere 
ve Halkevinde yapılan geceler ayrı-

oa bir h ususiyet ftrmittir. 
mı hisaettim. O esnada bir tramvay sevgimiz ilerliyordu. tık zamanlar 
durdu. Hemen içine atladım. Tabii birbirimizi aadece görmek kifi geli- • 811 • M • 

yetişe~edi. Y'!!·· ~~de kök salan sevgimizi Yüksek bir hamiyet nümunesi 
Eminim ki benim için dönmilftii. gozlerimizle anlatırken ne kadar me 

l 
ne olUl'll& olsun konupna.lıyım diye aut oluyorduk. Gerçi içimde çok bü

. karar ftl'llÜlti.. yük bir vicdan asabi vardı. Kocama 
' Kim olduğunu bilmiyorum. O da kartı ook küçüldülümü hİSllediyor-

beni bilmiyor. Bir daha bakalım dum. Fakat ne çare ki onu bir da
tesadlf edecelr .miyia birbirimize. kika oJswı aevmekten seri blamı-

Ceyhan Tüccarlanndan 8. Hacı 
Sani Bir Dispanser inşası için 

Kaç gündür OniYersiteye gider- yordum. Bitün nıhumle, btitün kal· 
ken ona ekseriya rastladığım yere binıle çılğınca seviyordum .. ve niha- • 
geldiğim zaman kalbim kopacalmııt yet o karısından ve ben de kocam
gibl çarpQOr. G4Sllerim Jıer an dal dan ayrılarak birbirimizin olmafa 
galanaıı kW"luni bir pelerin anyor. karar verdik .•• Ben bir iki gün son
l'atat artık yok, göremiyorum. Kim ra aımı111H~ aJıdecektim ve oradaD ka 
bilir belki de izinli idi. Bir yerden ranmızı kocama bildirecektini.. O 
pldi ve yine Citti. o gün Diki kaç- kadar mesuttum ki bir kUI gibi cı

5000 lira T eberrü Etti ! 

Bu Saynı Takdir Harekatı BUtUn Zaıgin
larimlzı Bir hntlıal Nlmuusı Olmalıdır! 

nıuaydım, diyorum. Çünkü bak gün vıldamak, tarla aiylemek, yaramaz Ceyhan : {Husuıt) - Ceyhaııda 
ler geçtiği halde kara göderi bir bir çocuk gibi koşup oynamak, her- bir hayırseverin himmetile büyük 
türlü aklımdan çıkmıyor. keae aşkımı haykınnU ~e ben ae- bir dispanser yapılıyor Eski bina 

GöıUeri da1aa Melike baemı çe- viyorum, seviliyorum demek istiyor yıktırıldı va bükllmet tabipliği de 
virince birden t.eyaeaini gönlü ve bir dum... eski jandarma dairesine nakledildi. 
ÇlğlJk kopardı. Şimdi kahkahalarla Ertesi gün bavulumu buırlar- Binanın temelatma merasimi ya
gillen Gtllçinin arkasma ealrlanan · ken kansının bize geldiğini gördüm. kında yapılacaktır. 

• eHke oka.dar utalımJ§tı ki. •• Küçü- Kalbim gayri ihtiyari burkuldu. Ken Böyle hem çiftçi yatalı ve hem 

r .. 

- Evet; çünkü; bir kere; başa 
Aliço, Makarnacı, Arnavutoğlu, Ke
çeci, Kavasoğlu gibi pehlivanlar çı
kardı. Başaltını da, Karagöz Ali, Ça 
kır Ali, Filibeli Kara Ahmetler gibi 
pehlivanlar doldururdu. Biz de bü
yük ortada kozumuzu pay etmeğ~ 
çalışırdık... Bu heriflerin elinden ö
dttl almak ciğerlerini almak demek
ti. 

- Sıvaslı Keçeci nasıl bir pehli~ 
vandı? •. 

- Bu pehlivan Kazıkçı Kara Be
kirden daha fazla ve kuvvetli bir a
damdı. Fakat, yağ güreşini okadar 
bilmediği için herkes ona, güraı uy· 
durabilirdi. Fakat; hayatımda bu 
derece kuvvetli bif adam görmedim. 
Sultan Aziz, Keçeciyi çok aev~ 
Bir gün padigah şöyle bir iradede 
buluımıuştlı: 

- Keçeci yere yatsın_ Kavu
oğlÜ bir tarafına, Kara tbo bir ta· 
rafına sarma taksınlar bakalım ne 
yapacak?. 

Keçeci, iki kuvvetli pehlivadl 
sarmasını sökerek kolayhkla oldu
ju yerden ayağa kalkmıştı. 

Fakat; bu, böyle olmakla bera
ber, Kavasoğlu, Keçeciyi Sultan. A· 
sizin huzurunda ve Kırkpmarda mat 
16p etmietL Çünkü; yal gttreti,Dde 
söyledJtim gibi mahir blr adam tle
jlldi. 

l'akat; Karakucak gUretini çok 
iyi biliyordu' Kavasoğlu ile bb- kere 
Sultan Asizhı huzunmda Kurku
eak gl1reei yapmıılar, on het düi
kada Kavasoflunu mağlup etqq ... 
Kunı Anadolu gtıreşin.de Keçeci 

ile başa çıkmak imkan haricinde i· 
dl ..• cU.k elleri ile yüzünü kapattı: disllıi karşlladmı. Okadar sevinç i- de kalabalık bir kasaba merkezinde 

· - Aakolsun teyze, ne zaman gel- çinde idi ki saadeti gözlerinden ta- senelerdenberi bir hastane olmadı· Deli Muradın sözleri okadar tat 
diniz? Sende mi görmedin Gülçin? §\yordu. Her halde bir şey var diyor- ğı ve bu yüzden gerek Ani bir kaza Jı ve zevkli idi ki; bir türlü Mr ta-
diyerek ne diyeceğini 18ilfdı. dum. Daha fazla sabredemedim, sor. neticesinde ağırca yaralanan ve ge- rafından kesip Kazıkçı Kara Beki-

Teyzesi gülümsiyerek biraz da dum: rekse aylardır müptela olduğu has- re gelemiyorduk ... 
mahzun Melikeye yaklaştı. Ateş gi- - Ne o, sizi pek sevinçli görü- talıktan kurtulamıyan ve ancak Nihayet; sadede gelmek ve peh-
bi yanan başını kolları arasına aldı. yorum, hayırlı bir haber mi var?. hastanede tedavisine imkan h8sı1 livanı Kazıkçı üzerinde söyletmek 

. Kızarmış yanaklarından öperek göğ - Ah bilseniz, ne kadar sevini- olan hastalara, ya Adana veyahut için şunları söyledim: 
süne bastırdı .. , yorum ... Burada en yakın kendime ta Osmaniye .memleket hastanesine - E usta; gelelim Şumnu güre. 

- Merak etme Melike. Mademki sizi hissettiğim için ilk evveli bunu götürülerek tedavi edilmektedirler. şine. Kara Süloya, Kara Bekire ne 
aen okadar istiyorsun. o gelir seni size söylemeğe geldim.. Esasen, evvelce burada bir has- oldu bakalım? .. 
yine bulur. - Evvela emrim.iz geldi, tzmire tane açılmıştı, fakat bilahare ve - Ha; sahi bak nereden nere· 

Yüzü hafif- sararan ve eski L..:r gidiyoruz. Orada amıeme ve kardeş- Osmaniye vilAyet olduktan sonra ye geçtik? .. Nerede kalmıştım?. 
- .. c h C.1laudan Bir Glrönllf hatıraya gülümser gibi uzaklara ba- lerime kavuşacağız. Sonra da asıl mezkQr hastane de ey an.a çok gö- - Deste güreşine çıkıytiırdun ?. 

kan teyzeleri ilave etti: beni sevinçten deli eden §eY anne rülmüş olacak ki, o zaman Ceyhan· st!nedir hastanesiz kalmıştır. Her 11e - Evet; kazanın başına geldim, 
- O kara göader hakikatlidir. olmak üzere olduğumu hissettiğim- dan k.aldıı-ılrak Osmaniyeye nakle· kadar kasaba merkezinde bir dis- küçücük vUcudUn\l ellerimin arasın

Onlarda yalan olmaz. Bir defa sev- dir. Bilseniz nekadar mesudum. Ne dilmişti. panser mevcu "'a da, bu da ihtiyaca da yağbyordum. Etrafımd&kiler de 
diler mi? Okadar içten okadar' de- zamandır anne olmayı okadar içten İşte bu sebeple Ceyhanda 8-10 kafi gelmemekte, ayni zamanda da benim gibi genç delikanlılardı. Fa-
l'İD<ien severler kL arzuluyordum ki.. rıyarak teyzesinin göğsüne kapandı hem binası küçük ve dar olduğu gi· kat; bir yandan da içinı yanıyordu. 

Kend&dne ı. .. ...._tı '--'·-- v Ondan ötesini hatırlamıyorum. ve hı,.kırıklar i,.inde: bi içersindeki yatak adedi de 4-5 Ah, fU Kazıkçı Kara Bekir gibi ol-
~a.., e U11&U1 yegen- Daha neler kon·-·k ve o ne -""man ~ ~ .u.. -leri kaqıamda bu sefer de BU'" ı~.. ""9'-U ?~- - _._ Benim melek te~ na- den fazla delildir. sam, uve .• 

lincle pkelanmıı gibi ~;;: gitti bilmi10rum. tstirabmı. okadar sıl dayandın? Ben tahammül ede- Binaena.leyh tüccarlarımızdan Delikanlılar deste ıüreeüıl bitir-
aeleri keııdini en yaba bir koltuğa bOytikt8 ki, öyle acı duJUyordum ki mem diye ağlamaP balladı. Biraz Bay Hacı Saninin teşebbüsü ile ye- dik ... Ben, desteyi kurtıu;puetım. Or 
blraktı.. Göpt1 tatlı bir heyecanla 0 geceyi .klbus1ar içinde geçirdim. aoma kap açıldı w GWçinin: - niden yaptınlan dispanser hem ge- tada bir kara keçi vardi. Ne yapa-
UJI fDfp, s&ıeri eski bir hayali can Karşımda küçücük bir yavnmun ağ. - Teyzeciğim, bir ahit Bizi gör. niş olacak ve hem de yatak adedi hm, bana da bu dişmüttlt 
Jandumak için nukJara bakı--ıu. Jadıpıı ft minicik yumnıktarmı u- met istiyor, dediğini duydular. Me- çoğaltılacaktır. - Bq gtıreee ne koymuelardı? 

zvau zatarak benden '----- - icd<>M.ıw-ı -....u altın rdı. K·-·-- 1.: .. Melike teywıdnin boynuna sanlarak uau.mıu -~ı.ua likenin kalbi duracakmıl gibi oldu. Hacı Sani 5000 lira teberruda bu· - ~1 va •uuw uu 
118111eaCJt tıaııdadı: görtl)or, hıçkırıkJar içinde yerim- Kapıda kendisine hayretle sevgi ile Di atlaa kesenin içine koYJllU§lar. Ka· 

den aı~k uyanıyordum . .u. e- Iunmuştur. "ğer taraftan yine ka- zanm başmda dikili duran dir 
- Tevwa.dM- hiç ı...:---.u1 rna, bakan lrara gözleri humnııtı. Bir saba merkezinde ve Yıldız oteli ile .,_........, a..uuau,,. &eY· vet hakkım yoktu. Bu yavrunun e- ucunda sallanıp duruyordu. 

~iz ml? Bunu sorarken B&DJd Jiııden babamı .ı- .. ~a hakkım yok- yıldırım çarpmlf gibi aendeledi. İtte bir de hanın yine sahibi Hacı Sani _ 0 \rakit senin k"-atin bu pa· 
1UUJ1e .... nı. lrlr 1r ...ı.ı-. ~1 ~ o, diyerek teyzesinin kolan arasına t f d 1 di --

c-. a • aeY\1111 --.a mi tu. Ve ber eeye rajmen 0 btlyiik sev. ara m an yeni yapı an spansere rayı kimin alaca~da kti? 
te)'zeelllm ve o aevdlğin de nilıayet giyi 0 akfam kalbime gömdiim. diıştil... vakfedilerek akarlannm da dispan· _ Vallah, geçınil glln her ikisi 
sana ıeJdl. Anlat ki ben de .....ı......... . Onlar bir '--ç etin ..,. __ gı..ı..-1._ llesele anlqıldı. O zabit meğer sere verilece~i memnuniyetle haber ·.ır.; .. ; a~ - .....,...... ~ te.......M..I ~ b.tin - s de rahmete kavuştu. F•kat; Kazık· l!i~ tımit ederek .. --a.."v;-& ~ ,,_ n aev"""6. za 1 çocugu, alınmı..+.r. r .._ -.-wc,, ........... ,,or- Jerdi ve'---.:- ı..-- 1.a..w..&e taham- ~·· "' bende b1k.n.'- tesir apm .,.., 
lloHL ~ UUD9 UUa;;g• kendisinin baba8JDJD saadetine en• "r U.J'UA y l~~ 

tik defa oia.r$ ondan l....'---t- mnRlm yoktu. Rahatm oJdulumu gel olan çocuktu. Fakat işte şimdi Yeni Sabah - Bu hamiyetli zengi- _Sonra ustam? .• 
......, bahane ederek""--.-: ....... --: """'"' •- te • ---..ı..u-- bep 1 ...... 1..4.. tıimizin yii.bek hcıreketini takdir e· - Sorı,.. mh·e..:-ı bitirir bitir-

mek mu içinde okadar v-- ..:1- "L.l uauaı --&'™ .ur- yzenm ww.uc ae o~.... d ..... . d" w • l . . ~- &.... 9~ 
Şimdi bqmı ,._ - tanbula hareket ettim ft ancak on- Babam ölilrken kendiadne verilmek . er ve vu.nun ıger ~gın ~mıze mez etrafıma baktım. Başpehlivan-

dlzlerinQ dayıyan Me- Jar gittikten bir ay sonra tekrar ko- here bir mektup bırakını§tı. Orada ıbr~ olmasını temenna ederız. ~n gözlerimle aradım. Fakat, orta-
laınin açfanm oteayarat uaJatma. cama ~~..u-. - , ....... ..;_,, d"rt C vhH ff ı1s· .r .. f. · Hasfaf•ll lıkta kimsecikler yo~·. Demek te-ğa baf)adı: ---.uuuu. ...... .,.... .J'a&W& u son nefesine kadar d~ onu sev- a,..... ara ıı ... ıru11 15 ..... 

Yirmi ild da ı.u- aene PÇti. Altı sene evvel enitteniz etiğinden hah. se«liyordu. Oğlu da ba- Ceyhan •• (Hususi) - ı:ı_. altı se- nezzill edip meydana gllreş se}'l'.et-
- yqm .ı.uuu ve •· öldtl.. l'akat o kara gözler daima i- ba &iÇ., meğe gelmemişlerdi. 

na da çok benziyordurıı Kelike. Be- çimde 1"P'hlar ve yapyacaklar da JS!nm vasiyetini yerine getirmek nedenberi Ceyqanda. hükılmet ta- e: 8 

llimdeMyle nmnbe. 1&D4l!Ianm, kar •e eminim u .._ __ , __ '--'-----y· için onu taç gUıldUr anyordu. Zira bipJiKıh"i --•'lrt• olan Dr. Turgut ld ~ b h b lihl-...,.. ~ vaM. •' -- :-... && -.ı UIU9C& illa&......._. elinde 1Ji. bir adres yoktu. ön '°"'" ,7~- w o U5U ve u astalı}ın da irsi ir 
kırlml Mavi iÖZ dun, onJ8r beni ide bir uman terket- Bir ay 80D1'& genç nişanlılar bir- ay belediye doktorlugunu da ıekilde ve nesilden nesile intikal 
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Hemfll giyindim ve çardak artı
na yollaPCtım. Baktım, iki saat ev
vel bırat\Jğmı gibi duruyorlar ... Yal 
nız, KaJMçıyı hasıra.. uzanmış, uyur 
bulduın~ öteJnler birbirlerile konu
şuyorlar~. 

~ Kazıkçııwı uykusu öyle 
derin ~ ki horultusu etrafı aalh· 
yordu. "1n ~çe anladım ki; Be
kir ydb bir ad&JDJ81§... VDeudU
nü diııJetdirmek için ~ evvel 
nunmlf mllkenunelea uyuyordu. 

- )fe konueoyorlardı: 
- )Jep, pehlivanbktaa. •. 
UllltmJyalmı, büyük orta güreş

leri befladığı zaman Araboğlu Kara 
SWo"'dedl ki: 

- Pehlivan, &idelim artık mey
dana! .. 

- Ya; küçüklerin gi1reti tatlı o
lur .. araz seyredelim kızanlan.. . 

1'Yük ortayı 1m pehlivanlar kü
çük fliret telikki edtyoifarcd. Ara
boğliı, hasırda 11zanm11. uyuyan Be
kiri ıdartekJedi ve: 
~ Bekir!.. Bekir! .. 
..,e seslendi. K•mkçl wstuınuı 

~nmesi üzerine uyandı. Hemen 
~mı, gözlerini ufutturdu. u .. 
taalıtUD ve pehlivanların ayağa kalk
tılkaı görilnce o da kalktL Sellin an
hyteajm beyim, benim ıö&m hep 
lletirde idi. Ah, IU adam bir moyu
nup meydana çskaa da vlcudib&tl 
göftnüt olsam diyordum. 

Pehlivanlar meydana geldiği za
mlll bQ1ük orta alJ'ell ba•wmttı. 
s.Jirci1er ve davetliler bqlarim çe
vinniıJ, gÖBlerilıi cti)mil, batpebU. 
vAlara bakıyorlardı. Bithıesa; Ka
zıkçıyı tanımıyanlar merak ve heye
c6ıa Be"kfri. seyrediyorlardı. . 

Başpehlivanlar, ağaçlar altına 
serilmiş olan hasırlara oturdular. 

- Kimler vardı bqpehllvan ola
rak usta? .. 

- Ha. burası çok meraklı değil 
ıpi? .. Siz bu pehlivanlarm ne i9mini 
ve ne de cismini bilirsiniz? .• Aradan 
kaç seneler geçti. Kemikleri bile çü
rüdü bunlar~... Kim-ciklet' bilmi-

yer şimdi bunlan. •• ısimleri; nmılan, 
§(>hretleri kaybolup gitti. 

Biri, AJaboğlu idi ki~ Kazdtçmın 
ustası idi ve Kara Sülonun hasmı ca
ıu idi. :tkipcisi Kaqı Sillo idi. 'Oçün
cüsti Kazıkçı Bekir, dördilnciillU de 
o devrin en kıvrak ve ıphlr pehli
vanlarından KUndecioğlu Çakır Htı
seyin idi. 

- lfdm '1mle tutuwa1rtı der· . ., 
sın. 

- Her halde, Araboğhmun Ca· 
kır HüsoyinJe, KuakÇDUIL da SWo i
le tutU§&eağı aeikirdL 

BUyilk rta gilreoleıi, bapla 
müsabaJt.alan d& bitti. Vakit ikindi
yi bulmuıtu. Sıra bq gUreelert gel
mişti. 

Ben, hem.en olduium yerdeıı fır· 
ladım. Kazan dibinde bir yer tuttwn. 
Pehlivanların hem yağlam§larmı &eYı 
redecelrtim, hem de ~ yanın
dan ve yakından gtıreot seyredecek· 
tim. 

Pehlivanlar soyunuyordu. En ev .. 
veli Kttndecioğhı soyundu. Yilz ok· 
kalık dolgunca ~vdeli, çabuk yil
riiyUşlB, çevt) bir adam olduğu gö
rülUyord'u. Be,nim g&Um Kazıkçıda 
idi. 

Ter'6iyeıt Kazıkcı, ustası soyun• 
mad~ n onu soymajen ao~a· 
dı. Aııaboğlu da kisbetinl ayağına 

gi~, 
Batta; paçabentlerini ve Iİl'U8· 

lerini .Bekir Qııdl elile ~ı. 
IÇart Stilo da, soydl:UJıuetu. Fa· 

kat; dUrmadan merakla ft yan göz· 
le x.ırçı_yı kontrol edf7ordu. 

.(Dn.,,..,, wr Jı 



(Başta.rafı 5 inci sayfam1zda) fis bir kafa ile takımına tik ve şeref 
çalışıyor. Sekizinci dakikadan sonr;ı 
F~nerliler vaziyete yeniden hllim 
oldular. Fikret hücumları hep sol
dan idare ediyor, Rebii enerjisiz oy
namasına ra men Basriyi çok iyi 

• işleti~or. Fakat ortalanan toplar, 
Demırspor muhacirnlerinin Fener 
orh!:ına nazaran daha canlı oy
naması yiızünden bir türlü gole 
1ahvıl edilemiyor. 

18 inci dakikada Fikret sol açığ~, 
Basri de ortaya getirildi. Basri, or
tada çok bocalamaktadır. Ve Fikre
tin çizgi üzeri111 kadar götürerek 
ortaladığı toplar hep Ankata mü: 
dafileri brafından çürütülmektedir. 

Bu aralık b · penaltı olduysa da 
hakem gör{;Jlledi. 

sayısını kazandırdı. 

3-1 vaziyet, iki tarafı da o-anlan· 
dırdı. Fenerliler oyuna ıakat devam 
eden Yaşan ileri hatta alarak ~a
zılı müdafaaya çektiler. 

31 inci dakikada Basri Fenerıu 
dördüncü ve son golünü yaptı. 

Oyunun son dakikaları mütevazin 
geçiyor. Hakem oyunu bozuk idare 
etmekte. Kararlar ekseriyetle geci
kiyor ve halkın protestolarına se-
bep ohıyor. ö 

Düdük öttüğü zaman Fenerliler 
4-1 g.alip 'vaziyette idiler 

Oyun: bir gün evvelki oyun hil~
fma sert ve asabi bir hava içinde 
geçti. Uunda hakemin idaresizliC, 
büyük bir rol oynadı. 

Demirap rlular yeniden vaziyete 
hakım olmıya başladılar. İskende- Beden terbiyesi kupası 
rin 25 metreden tektiği sert sütü 
Hüsamettin müşkülMla kesebildi 

1 
Hllll • kurtuluf : a 

38 inci dakıkada soldan ortalanan Topkapı Arnavutköy : t 
topa Orhan kafa ile yetişti ve bir Fencrb~hçe - Demirspor maçından 
vurus yaptı. evvel HiJal - Kurtuluş muhteliti ilıt 
.!Iü~mettin yerinde bir uzanışla Topkapı - Arnavutköy muhteliti Be-

ko eyı bulan topu kesit. den Terbiyesi kupası iç:in karşılaş-
Fenerliler 40 ncı dakikadan sonra tılar. 

Detnirspor kalesini yeniden sarrnı- Saat tam 14,aO da hakem Ahmet 
Ya başladılar. Basri, müsait fırsat- Ademin idaresinde Topkapılıların 
lan. topu ciğnemek yUzünden kay- akınile başlıyan oyun Hilal müda
bedıvor, Fazıl 43 üncü dakikada yi- faasıncta kesildi. Oyunun müteva
ne Fikretin bir ortalayışına yetişti- zin bir şekilde cel'eyan ettiğini gö
ği halde bos kaleye topu sokamadı rüyoruz. 20 nci dakikada Topkapı 
Birinci devre bu şekilde 1-0 Fener~ oldukça miihim bir tehlike atlattı. 
bahcenin lehine bitti. Biraz sonra ayni tehlikeyi Hilallile-

İkinci deııre: rin de gedr<i,iğini göriiyoruz. 
İkinci devrede oyuna Demirspor- 3() uncu d:ıkikada Hakkı - Kurtu-

lular basladılar. Fener takımında lu!=: muhtelitinin ilk sayısını, 40 ncı 
Rebiinin durgun olmasına mukabil dakikada 2 nci sayısını yaptığını gö
Fikret bugün çok iyi. Karşısında riivoruz. 
Yer alan Ankara müdaf'1erini mu- Devre 2-0 Hilal lehine bitiyor. 
v.affakiyetle atlatıvor ve savılık f1r. İkinci devre yine mütevazin ce-
satlar ha ırlıyor. reyan ediyor. 17 nci dakikada Hak-

6 ncı dakikada Ali Rıza Yine Fik- kı takımının d'irdlincü golünü çık'.1-
~~.tın ortaladı ı bır topun etrafında rıyor. Bu devrenin 30 uncu dakika
eınen kan ıklıktan istifade ederek sında Arnavutköy - Topkapı muh-

Fenerin ıl-inci golünü yaptı. teltinin sol ici serer sayılarım cıka-
Ovun ba ladı. Zaman zaman An- rıyor HilHliler çok güzel, canlı bir 

~aralılar ort dan iniş yapıvorlar. oyundan !':nnra ~-1 galip olarak sa
~kender'in uzaktan siit atmak tec- h<>dan avı ılı) orlar. 

ıııbelcri netice vermiyor. 8" I k 
14 üncü dakikada Fikret Demir- Q g& Rp8SI 

spor müdaf'lerini atlatarak ceza 51_ Anadoluhlsarı ; 7 
~a~ı i~~nc girdi ve sert bir sağ ~i.itle Kadıköy sporu ; t 
ueuncu goın cıkardı 

13 • .. ?. golden sonra Demirsporlular 
butun gayretıerile ovnıvarak FenPr 
k~~sini "sıkıştnmıya· başladılar. Ta
cının bir hatalı cıkısı neticesinde 
sakatlanmak tehlikesini savustur
rnası Fener müdafaasını sinirli ~ap
rnıya sevk,tti. 

Bir Yanlıs zihniyetin neticesi ola
rak F@net kalesine yakından, uzak
tan fi ik'k .. r .~ vuruslar1 yapılıyor. 
f' ~4 .uncu dakikada soldan atılan bir 
ırıkık vuruşuna Arif yetisti ve ne-

Dün, Fenerbahçe stadında milli 
küme ve Beden Terbiyesi kupası 
maçlarından evvel Kadıköy sporla 
Anadolu Hisarı bölge kupası maçla
rı için karşüaştılar. 12,30 da Kadı
kövlülerin hücumile başlıyan oyun, 
çok germeden Anadoluhisarhların 
canlı hücumlarile kendi nısıf saha
larında oynanmıya başladı. Canlı 
oynamalarına rağmen Hisarlıların 

bariz .hakimiyetleri altında 7-1 mağ
lCıbiyette nkurtulamadılar. 

,\TLET 
8@ !lG 00 00 

Şeref ve T aksimder 

Beşiktaş Hu~usi Maçta 
Şişljyi 3 • 2 Yendi 

ıeuo 

..,._ (BQftarafı 5 inci sayfamızda, 

.uaılk\qla Şişli takımı karşılaşır
:;~ ayni saatte Taksimde de Kurva:. ne Pera hususi bir maç yaptı. 

ın erken olmasına rağmen bu 
~000 den atyade seyirci top-

Takımlar . 
zildı'ler .· "' vekilde karşılıklı di-

Vakit vakit Pera da canlı oyna
masına rağmen Tanaşm yaptığı 3 
golle birinci devreyi mağlup olarak 
bitiriyor. 

İkinci devrede de Polyos dördün. 
cü biraz sonra Maryos beşinci golü 
yapıyor. 

Peralıların yaptıkları şeref sayı-
Kurtuıuı: aından sonra Pulymidis Kurtliluşu..ı 
tırtrato, Varko, Yog0 , Cemal, tb- J 8 ncı ve son sayısını çıkarıyor ve bu :an· Manol, Maryus, ~olymdi, Ta. . ıuretıe Kurtuluş 8-1 galip olarak 

8.f, Şahap, Polyos. ! sahadan ayrılıyor. 
Pva: K~. Civelek Hrieto Cl Bı f A'iM. •• tViç. Dinakos, Taledi,, Panay~tta- - ~ §U1ıH saba~ ft fa 

elyos, Fedan, Alakoa. ' Bak1rköy halkevl : a 
~~r'ijlla Pe.ıılarm &iUeI bir hu- Fatih halkavi : a 
4eır ~ başl~dı. Sağdan inkişaf l,j- Bakırköy Halkevi tarafından ter-
8!lerjt 

8 
hUcumunu KurtuluşTularuı. tip edilen Halkevleri şampiyonası

•eıne~ dayan~ canlı oyunları ile nın ikinci maçı cflln Bakırköy Barut
..aı•..aı1a~ K;:rtulu§luların fa. gUcU sahasında Bakırköy ve Fatih 
Salı-.a hı )'Ullu Pera nısıf Halkevleri arasında yapıldı 

tikal.t~. . 
Yonı.. __ rini_ görtı- Her ild Halkevinde bir çok ta-

nınmıı birinci •ımf oyuncuların bu-

YEN I 1A8 A-H 
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Orduda 23 Nisan AmarikadH' · 
Yugoslavlar 

't l_R_A_O_Y_O_l 
PAZARTESi: 1 5/9S9 

12,30 Program. 

Büyük bir tesanüt mitiitgi 
için hazırlanıyorlar 

Belgrad, 30 (A.A.) - Ameri.ka'da 

bulunan en mühim Sırp, Hırvat ve 
&loven te§ekkülleri 7 mayısta Pitts
burg'da. büyük bir millt Yugoslav 

mitingi tertip edeceklerdir. Miting
ae mü§terek vatana ve onun hürri
yet ve iıtiklaline karşı Yugoslavla

nn sarsılmaz hisleri izhar edılecek-
tir, 

12,35 TU.rk müziği - Pl. 
13,00 Memleket saat ayan, -

jans ve meteoroloji haberleri. 
lS,15-14 ~Uzik (Neşeli plaklar) 
18,30 Pro~m. 
18,33 Müzik (Müzik ve raks • 

Cevad Memduli tarafından - konıı~· 
ma) 

~taklarla misaller. 
19,00 Konuşma (Doktorun saa

ti). 
19,15 Türk müziği (Karışık pro

gram) 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha 

san Gür, Hamdi Tokay, Basri üfler. 
20,00 Memleket saat ayan, a

jans ve meteoroloji haberleri. 

23 Nlun bayramıada aektepllleri• ıeçltreami 

Bu teşekküller, Amerikada bulu
nan bütün Yugoslavlara hitaben bir 

beyanname neşredecekler ve Yu· 
goslav vatanının daha iyi bir istik-
bale kavuşmasına uğraşacaklarını 

bildireceklerdir. 

20,15 Türk mUziği (Klasik prog
ram) 

Ordu, (Hususi) - 23 Nisan pa
zar gtinU saat 10 da Cümhuriyet a
lanında bUyük bir halk kalabalığı 
ve okullar toplanarak 28 nisan milll 
bayramını içten gelen bütün duygu· 
larile kutlulamı§lardır. Tören İstik
lal marşile başlamıştır. Küçük mek· 

teplilerin halk kürsüsünden söyk'
dikleri hitabeler dinlenerek, söz so
nunde Büyük Atamız hatırlanmış 

bir. dakika sükut edilmiştir. 

cumhuriyet alanından sonra 

POLl8Hı 

Zorlu misafir 
Kzuonu pay etmek 

isteyince 
Galatada eski Parmakkapı soka

ğında 16 numaralı evin üst katında 
oturan terzi Mıgırdıç oğlu Kanca
başyan 'a dün saat 10,45 de eski ar
kadaşlarından demirci Agop misa
fir gelmi5tir. Her iki arkadaş bir 
müddet yukarıda içtikten sonra ay-

1 

Halkevi ve belediye önlerinden ge
çilerek tören nihayet bulmuştur. 

Gece bütün çar§ı elektrikle donatıl
mış, bayram şerefine 1smet Paşa o
kulunda bir müsamere verilmiştir. 
Verilen müsamerede kız, erkek tale

belerin yaptıkları oyunlar mavaffa
kıyetli olmu§1 talebelerin on üç 
parca mızıka ile çaldıklan m.illl o
yun havaları çok beğenilmiş ve al
kışlanmıştır. 

İsmail Bozkurt 

Amerika yani harp 
gemllerl yapıyor 

Vaşington, 30 (A.A.) - Harbiye 
Nezareti, dokuz tahtelbahir ve tah
telbahir avlıyan gemi inşası için ke
şifname talep etmiştir. Bu gemiler, 
sahil müdafaasına mahsus ve cSiv
risinek., ismini taşıyacak olan yeni 
filonun ilk gemileri olacaktır. 

Yun•n Krala ltalyan 
aaflt'lnl kabul etti 

Bu miting Amerikadaki Sırp, Hır

vat ve Sloven teşekküllerinin uzun 

senelerdenberi ilk defa olarak ter
tip ettikleri bir toplantı olacaktır. -·-Çlnlller 70 fehlr laUrdat 

eım1,rer 

Çungking, 30 (A.A.) - Askeri 
mahfiller, mevzii mukabil taarruz-

ların başlangıcındanberi Çinlilerin 

Şansi, Kuantung, Kiangsi, Hunan, 

Hupeh, Kiangsu, Çekiang, Anhuei, 

Şantung, Hopei ve Honan vilayetle

rinde 70 §ehir istirdat ettiklerini 
bildirmektedirler. -. -. 
Pren• Naip Ad•n•d•n 

geçU 

İdare eden: Mesut Cemil. , 
' 

Ankara radyosu küme heyeb 
1 - Rauf Yekta beyin - Mahur 

peşr:evi. 

2 - Itrinin - Pençgah bestesi. 
3 - Rast şarkı - Hatırımdan çık

maz asla. 
4 - Hafız Postun - 'Rast ağır se

maisi - Biz aludei sağan badeyiz. 
5 - Dedenin - Rast yürük sema· 

isi - Gelse o şuh meclise. 
6 - Basri üfler - Ney taksimi. 
7 - Mustafa lzzet efendinin-Se

giıh şarkı - Doldur getir. 
8 - Dedenin Mahur yürük sema

isi - Yine zevrakı derunum. 
9 - Şakir ağanın - Rast şarkı .. 

Hiç bulunmaz böyle dilber. 
10 - Dedenin - Mahur şarkı • 

Gönül adlı bülbülüm var. 
11 - Benli Hasan ağanın - Rast 

saz semaisi. 
21,00 Konuşma 
21,15 Esham, tahvilat, kambiyo. 

nukut ve zahire borsası (fiyat) 
21,25 Neşeli plaklar - R. Atina, 30 (A.A.) - İtalya Sefiri, 

dün Kral tarafından kabul edilmiş-ni hanenin alt katında oturan yine j 
Agop isminde başka bir arkadaşla- ' tir 

Adana. 30 (A.A.) - Erdün Emiri 

Abdulah'ın oğlu Prens Naib ve ya. 

veri bugünkü Torosla şehrimize gel

m~ ve katara takılan hususi v.agona 
geçerek Ankara'ya doğru seyahati
ne devam etmiştir. 

21,30 Müzik (Küçük orkestra • 
Şef: Necip Aşkın) 

1 - Lautenschlager - Primav&a.
Arjantin serenadı. rının odasına inmişlerdir. Burada- ....................... - .............. - ... -·---da bir müddet içildikten sonra ba- Alacafiını isteyince Bir lnglllz flloau Haytada 2 - Schradcr - Akşam üzeri (Ha 

his eski giinlere intikal etmiş ve bir çenesini kırdı 
ara iki Agop arasında fi tarihinde 
gec_:en bir ni~anlı meselesine dayan-1[ 
mı tır. İctiiğ rakının tesirile kafaı;ı 
dumanlanan ev sahibi Agop diğeri~ 

Hayfa, 30 (A.A.) - Dört İngiliz zin parça) 

ı e: 
Anlat bakalım şu meseleyi. 

Bana ettil:lerini unuttum mu zan
nediyorsun, demiş. 

Bunun üzerine misafir Agup 
her ne kadar: 

- Canını gel etme, eyleme, bu 
bahsi tazelemekten ne çıkar dediy
se de beriki: 

- Hayır, kozumuzu artık bugün 
pay edelim. 

Diyerek misafire saldırmış. Bu
nun iizerinc papucun pahalı olduğ:ı
nu gören demirci cebinden çıkardı
ğı bıçakla: 

- Al kozunu! demiş ve eski raki
bini sol bacağından yaralamıştır. 

Kavgaya etraftan yetişenler dah~ 
büyük bir hadisenin mevd:ına çık
m~sından evvel araya girmislerdir. 
Zabıta tahkikata ba~lamıstır. 

lunması oyunun zevkini bilhassa ar
tırıyorau. 

Bakırköy Halkevinde Beşiktaşlı 
Nazım, Fuat, Süleymaniyeli tbra
him, Eyüplü Şükrü, tstanbulsporlu 
Hayri ile Barutgücüniin en iyi oyun 
cuları yer alµuşlardı. 

Buna mukabil Fatih Halkevi ta
kımında ekseriyeti istanbulsporlu 
olmak üzere Vefalı Hüseyin gibi bir 
çok meşhur oyuncular yer almışlar
dı . 

Oyunun ilk devresi çok güzel oy
nıyan Fatihlileri 2-1 galebesile bit
ti. İkinci devrede Jrn.kimiyeti ele alan 
Bakırköylüler 2 gol yaparak oyunu 
3-2 galip bitirmeğe muvaffak oldu
lar. 

Hakem Eşref Mutlu maçı güzel 
idare etti. 

Bakırköy Halkevi: Nevzat -
Hayri, Bekir - Emin, Şükrü, Fuat -
Haydar, tbrahim, Nlzıın, Murtaza, 
Recep. 

Fatih Halkevi: Saim • Faruk, 
Cevat - Enis, Seyfi, E§ref, Nejat, 
Kemal, Nevzat, Ht18eyiıı, Mustafa 

Golleri Bakırköyden Nlzım, Şük
ıil, tbrahim, Fatihten Hüseyin ve 
Kemal attılar. 

B takunlan maçı: 
Barutgücü B takımı ile Fatih 

Halkevi B takımı arasında yapılan 
maç 11-1 BarutgUçlUleri galibiyetile 
neticelenmiştir. 

Taksimde oturan marangoz Emin 3 - Aubert - Göbekliler resmige-
ile dün gece kendisinden alacağını destroyeri buraya gelmiş ve bir be· çidl. (Komik marş) 
istemiye gelen kömürcü Ömer ara- şinci destroye'T de meçhul bir isti- 4 - Beethoven • Menuetto {Sol 
smda bir kavga çıkmıştır. Bidayet- kamete dogru geçmiştir. majeur) 
te hafiften başlıvan münazaa git- - • - 5 - Christiaıı Ryming - Enter-
tikçe hız almış ve Emin kömi'ırcüvü Mullada modern otel mezzo. 
bir temiz döğerek yumrukla cene- Muğla, 27 (A.A.) - Ebedi Şefi- 6 - Lehar - Eva operetinin vals-
sinden yaralamıştır. Hadise bu su- miz Atatürk'ün anıtı karşısına vi- leri. 
retle yatışrnış, fakat yarım sa::.ıt 7 - Schmalstich - Kupidon ve 5 

layet tarafından yapılmakta olan 
sonra Ömer tekrar parasını istemek kısımlık aşk hikayesi 

E f büyu"k şehir otelinin inşaati bitmiş-üzere evin önüne gelince min e- a) Yaklaşma. 
na halde muğber olmuş ve balkon- tir. Şehri süsliyen bu bina ayni za- b) Aşk valsi. 
dan kendisini aşağı atarak Ömere manda büyük bir ihtiyacı karşıla· c) Başbaşa. 
saldırmak istemişse de dört metre- maktadır. d) Gezinti. 
lik yükseklikten sukut etmesinden e) Kavgacık ve b8l'l§Dla. 

ayağı kırılmış ve can kurtaran ara- Palto hıreızı 22,30 Milzik (Şan sanatkirlarP 
basile Beyoğlu hastanesine kaldırıl-
mıştır. Yeni hal önünde şoför Hayri Sa- Pl.) 

b l t vao::ın kam,·on ı'çı'ı1de bulunan pal- 23,00 Müzik (Cazband - Pl.) Zabıta tahkikata aş amış ır. 'S J 

C 1 1 k larını tosunu çalıp kaçan sabıkalı Piç Ke- 23,45-24 ~on ajans haberleri va am n n urtun yannki prigram. 
çalarken yakalanddar mal Poyraz ile arkadaşı Mahmut ıııım--ml!!l-miiillmill!!liiill ____ _ 

Küçük Ayasofya'da oturmakta o- Kanarya zabıta tarafından yakalan
lan Mehmet, Remzi, Yusuf Ziya ve mışlardır. GÜMRÜKLERDE IŞLERİ OLAN 

MÜESSESELERE Kenan isminde dört kisi küçük A- Bir elbise hırsızı 
yasofya camiinin kurşunlarını sö- Çaker Yazaroğlu kerlerken görülerek yakalanmışlar- Mcrcan'da Bodrum hanında ter-

Gümı ük komisyoncusu 
Galata, Ziraat Bankası 

Karşısında Çanakçılı han 
N o 34 - 35 Telefon : 35,95 

dır. zi Hasan Ercan'ın dört gl.in evvel 

Hovarda bayan kafayı üç takım elbisesini çalan Ludvik ya. 
çekince kalanmış ve elbiseler ele geçirile-

Beyoğlunda İpek sokağında 10 nu- rek sahibine iade edilmiştir. 
marada otura~ Emine ~minde bir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bayan dün akşam fazla miktarda iç
tiği rakıdan sarhoş olarak Sultan
hamamı caddesinde bağırıp çağı!'
mıya başlamıştır. Bunun üzerine 
zabıta kendisini yakalamı~tır. 

Otomobll çar pb 
Üsküdarda Hakimiyeti Milliye 

caddesinde oturmakta olan Abdul
lah kızı Sabahate dün plaka numa
rası tesbit edilemiven hususi bir o
tomobil ç.arparak kacmıştır. Saba
hat sademe neticesinde vücudünün 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

Doatuna kıydı 
Kalyoncu'da oturmakta olan Vik

torva'yı dostu şoför Ata aralarında 
çıkan bir ihtilfıf yüzi.inde nc:akı ile 
baldırından varalamıştır. Suçlu. va
kalanmış, yaralı da tedavi altına a
lınmıştır. 

Soba borusu tutu,unca 
Dün gece saat 22,30 da İstinye S -

rı sokağında oturan Dimi ri Lama
ra'nin sigoı tasız evınde yangın çık
mıo::, fakat ates etrafa siravet etme
den söndiirülmiistür. Yangının soba 
borularındaki kurumların tutuşma

sından çıktığı anlaşılmıştu: ~ 

Pazarlık Usulile Eksiltme İlanı 
Nafıa vekaleti Samsun su isleri sf!kiziaci 5ube 

mühendisliğinden : ~ 
Pazarlığa konulan iş: ~ 

' 1 - Hamzalı bataklıkları islalıl kananarı ile Aptal ırmağı islah 0 .. · 

nalı üzerinde yaptınlacak altı adet betonarme köy yolu köprüsünün İn§&• 
sıdır. Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruş olan bu iş 2~ 4 939 tarihinden itı.. 
baren bir ay müddetle pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiat üzerinden ve pazarlık usulile yapılacakbr. 
3 - Pazarlık 25 Mayıs 939 tarihine rastlıyan perşenbe günü saat 

15 de Samsunda Su işleri sekizinci şube mühendisliği binasında ebiltme 
komisyonu odasında icra edilecektir. 

4 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırbli 
işleri genel şartnamesi, umum su işleri fenni şartnamesi, hususi feımt 
şartname ve pro~leri 180 kuruş mukabilinde Samsunda Su lfleri Sekizinci 
şube mühendisliğinden alabilirler. 

5 - Pazarlığa girebilmek ıçin isteklilerin 2665 lira 86 kurugluk mu .. 

vakka t teminat vermesi ve mümasil işleri yaptığını gösterir vesika ibraa 

etmesi ve eksiltmenin .Yapılacagı günden en az sekiz gün evvel ellerinde 

bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile idareye müracaat ederell 

bu işe mahsus olmak ilzere vesika almaları ve bu veslkuyı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu milridet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar paza.rlıfa iıtiral 
edemezler (2951)- * , 
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En Fazla 
Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

1) 

MEŞHUR BİR 
GüzeHik mütehassısı 
Şu kıymetli tzvslyelerde 

bulıı.ınuyor: 

- Rob ve şapkalarda olduğu gi
. ,bi, pudra renklerinin de modası mü-
. temadiyen değişir. Bunun içindir ki 
daima yeni ve cazib renkler hemen 
Tokalon müessesesinin güzellik mü
tehassısı tarafından piyasaya sürül
mektedir. 

• PECHE - İlkbahar tuvaletl~

rile ahenktar olan ve bilhassa sarı
. şınlarla saçları kestane renginde o· 
!anlara yakışan, şeftali yumuşaklığı 
tesirini yapan pudradır. 

• BRUN SOLEtL - Esmer ten-
ler için gayet sevimli ve cMat• bir 

. .~ -- ... 
TENISABAH 

iştihasızlık - Hazımsızlık -
Şişkinlik - Bulantı - Gaz -
Sancı-Mide bozukluğu -Dil 
Barsak ataleti - inkıbaz - Sı
kıntı - Sinir ve bütün mide 

-~~~....._.-~-~~~~ve barsak rahatsızlıklarına 
karşı 

·tesir yapan ve bugün Pariste pek v b d L • • d ·· h ·ı 
fazla rağbet bulan pudradır. Kallanııu:ı. Mide için her yemekteıı sonra 1 - 2 tatlı kaşıgı yarım ar a.: ıu ıçın e Ye muı ı 

• RACHEL - DORE - Zayıf iç\n her ıabab veya gece yatarken aç karnına 1 - 2 çorba kaşıfp ya~ım bardak su içinde k6-
tiplere hafif ve mahrem bir parlak- p !:t terek içmelidir. HASAN MEYVA öz() Avrupı ve bilhassa lngiliz meyva tuzlarından 
lık veren ve bilhassa suvare tuvalet- daha yükıek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna r .:ğmen Avrupa meyva öılerinden beı misli daha 
lerine ahenktar bir pudradır. ucuzdur. Masan meyvil özU yalnız bir türlü olup ıekersizdir ve çok köpürür 

Cazib ve sehhar renklerin bütün 
serisini tecrübe ediniz. 

Bir çok kadınlar, maalesef tenle
rine uygun renkteki .Pudrayı kullan-

.. . 
~ışe 

iki Dört 
misli misli 

1 Mayıs 939 tarihinden itibaren Birinciteşrin sonuna kadar 
muteber olmak üzere Yalova hattı yolcu vapur ücretleri 

aşağıda yazılı mıktrırlara indirilt~i~tir. 

AöprU ve Birinci mıntaka iskelelerinden 
Yalovaya ve mUtekabllen 

Yalnız gidiş 

Kuruş 

Gidia - Dön üş , 
Kuru§ izak 

30 ( 
20 

'iO Birinci me'ibir 
40 ikinci me,·J\epı 

· .-..dalardan Yal9vava ve mlltekabllen 
Yalnız gidiş Gidiş - Dönüş 

Kuruş Kuruş 

-~ 40 Birinci me.'" ka 
12,50 25 ikinci me' uJ!.fhu 

DlKKAT : '1 o 
Gidiş - Dönüş biletleri a°"lıridığı-g.ün için muteberdir. llet 

Vapurların Haftalık Hareket tarifesi ~:: 
1 Mayıstan 8 mayısa kadar muhte1if hatlara kalkacak vapurlar 

isimleri, kalkış gün ~e saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar ıı:, 
Kara<lcniz hattına - Salı 12 de (Karadeniz), Perşenbe 12 de (Eira 

Pazar 16 da (Cümhuriyet), Galata nh~söy 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

fan. ansı 
- Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (k d 

gen}, Siı·keci rıhtımından. •bi 
- Salı, Perşenbe ve Pazar 9,30 da (Uğur), 'l\1cr 

hane rıhtımından. Hi 
Mudanya hattına - Her gün 8,45 de (Trak) sistemi vapurlar\•et 

biri, Cumartesi ayrıca 13,30 da (Sus), Galıııa 
rıhtımından. rt k 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşanba ve Cuma 8,15 de <Stlııan 
Ayrıca Çarşanba 20 de ('Olgen), Cumaı\klc 

20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. ta 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane ı1' Al 
mından. .Ue 

İmroz hattına - Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtJÔığa 
dan. ln 

Ayvalık hattına - Çarşanba 15 de (Saadet), Cumartesi 1~ iyi 
'Mersin). Sirkeci rıhtımından. (Cumartesi rruz 

tası bu haftadan itibaren yaz tarifesi Jll dU 
hince Dikiliye kadar gidip dönecektir.) B 

İzmir sür'at hattı - Pazar 11de (Ankara). Galata rıhtınımdaJl-or 
Mersin hattına - Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (~mc 

ya). Sirkeci rıhtımından. 
mıyorlar. Bunun için yüzlerine mak- ========:--'.-=======:::===========================~:-::--:--==-:::-=====----==-= NOT c 
yaj olmuş ve sert bir manzara veri· .......................................... ...- ÇOCUk Hakimi Vapur seferleri hakkında her türlü maltimat aşağıda telefon rak 
yor. Teninize uygun pudrayı bulma- f c 1 'I -- .. · numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. anı 
nın yegane çaresi yüzünüzün bir ta- Or. Ha iZ ema BugUn Bahar bayramı 1 Dr. Ahmed Akkoyunlu Karaköy Acenteliği - Karakqy, Köprül;>aşı 42362 çı 
rafına bir renk ve diğer tarafına Lokman Hekim dır. GöğUslerlnlzl TUrk j Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti Müd. enf 
başka renk tecrübe etmektir. h Maarif Cemiyeti rozetlle Tak.im - Talimhane Pala• No. 4 binası altında I 40ı.3Srda 

Adresimize yazınız. Size parasız Dahiliye Müte a~sısı süsle ·iniz. Paxardan mada her ariin 1 Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu 22740ralka 
olarak muhtelif renklerde 6 adet Divanyolu 104 Saat 15 ten aonra 
nümunelik yeni Tokalon pudrasını Muayene saatleri pazar hariç i ~ •••••••- B 
göndereceğiz ve bu tecrübeyi kolay- her gün 2,5 • 6 salı, perşembe ! 
lıkla yapınız. Adres: İstanbul 622, ve cumartesi sabahları 9 - 11 i 
posta kutusu (27 No. lı Tokalon fukaraya T. 22398 5 
Pudrası servisi.) •••••••••••• •••••••••••• ••••• ••••••••••••• 

ARADIGINIZ GiŞE: -~ 
ı~ tan bul İş Bankası kar$ısında 15 numarada 

GiŞESi 
Tayyare bileti gibi genit bir Ümid kapısı dururken; Yese 

Kapılmak Doğru olur mu? Bir bilet almız. İerarla takip 

ediniz. Elbet günün birinde ıizde Zengin olursunuz. 

TÜRK HAVA KURUMU .. 
27 nci TERTiP 

Büyük Piyangosu 
Birinci Keşide: 11-Mayıs -939 dadır. 

BUyUk ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000 ) liralık iki adet mii-
kaf at vardır • •. 

Yeni tertipten bir bllat alarak lftlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz da piyangonun mee'ud 

bahtiyarları araaına glrmlf olureunuz ... 

Toprak Mahsu·lleri Ofisi istanbul Şu besinde~:. 
ri 

938 ve daha evvelki s<'neler mahsulünden olup da halen sahipleri 

uhdesinde bulunan Afyonların mübayaası i~in Toprak l\lalısulleri 

Ofi ince~ tesbit edilen program 

Azami teslim müddeti: 

938 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup halen sahipleri uh

desinde bulunan ham afyonların Ofis tarafından mübayaa edilebilmetii 

için bunların nihayet 31 mayıs 939 akşamına kadar Ofis'in İstanbuldaki 
deposuna ya bizzat sahipleri tarafından veyahut İstanbulda tayin ede
cekleri kanuni vekilleri tarafından getirilmiş olması lıizımdır. 

Bu tarihten sonra getirilecek afyonlar sureti kat'iyede satın alın -
mıyacağı gibi tayin edilen muayyen müddet dahi hiç bir sebeple uzatıl

mıyacaktır. Hastalık veya herhangi diğer bir mazeret sebebile yukarıda 
tayin edilen müddet zarfında teslim edilmemiş olan afyonların müba

yaasl için vaki olacak müracaatlar da kat'iyen nazarı itibara alınmıya
caktır. 

Afyonlarııı depoya muvakkat kabul şekli: 

Afyonlar İstanbulda Ofis deposuna geliş sıra numarasile ıkabul edt

lecek ve eksperlcrimizce usulü dairesinde hikemt muayenelerinin yapıl
ması, tarllSl, nümunelerin alınıp tahlile gönderilmesi bu Slrayı takip 
edecektir. 

Afyonlnrın depoda yapılacak hikemi muayenesi: 

Ofis deposuna teslim edılen afyonlar üzerinde yapılacak hikemi 

muayene •Ekspertiz• sonunda bunların arasında hileli, katkılı, mağşuş 

afyonlar zuhur ederse bunlar kat'iyen mübayaa edilmiyecektir. Mua

yene neticesinde kabule şayan görülen afyonlar ince ve kaba olarak iki 
sınıfa ayrılacaktır. Hikemi muayenelerde Ofis Eksperlerinin verecek
leri karar~ar kat'idir. 

Kimyevi muayene şekli : 

Ofis deposuna teslim edilen afyonlnrın kimye':i muayene neticesinde 
ince ve kaba kısımlara ayrılmo.sından sonra her iki sınıf afyondan mü
tcamil usulüne tevfikan ayrı ayrı alınacak nümuneler tahlilatı ticariye 
laboratuvarına scvkedileccktir. Bu laboratuvarda yapılacak kimyevi 

tahlil neticesinde her bir sınıf afyonun irae edeceği morfin derecesi af

yon fiatının tesbitıne esas teşkil edecektir. Kimyevi tahlil neticesinde 

çıkacak ihtilaflar, satıcı ile Ofis arasında tanzim edilecek mukaveleye 
mevzu hükümler dairesinde halledilecektir. 

Af yonların tartısı : 

Afyon fiatlarının tcsbiti: la 

Ofis deposuna teslim edilen afyonlardan ince af yonun be he r ıo• f° 
derecesi fiatı 315 ve kaba afyonun beher morfin derecesi fiatı 215 Jda 

i o 
olarak tesbit edilmiştir. 

Afyon bedellerinin tahakkuk şekli: 

Tahlilatı ticariye laboratuvarına gönderilen nümuneler 

yapılan tahlil neticesinde afyonlarm ihtiva ettiği morfin derecesi oa. 
ratuvarın vereceği resmi bir rapor ile tahakkuk ettikten sonra y . 
daki maddede beher morfin derecesi için tesbit edilen fiatlar üzetf 1~ 
ince ve kaba afyonların tutarı herkes için ayrı ayn tahakkuk et~ n 

rek bu bedeller afyon müdilerinin namına açılacak bir hesaba /" 
yazılacaktır. Afyon bedelleri bu suretle. tahakkuk ettirildikten ~m 

alakadulara evvelce verilmiş olan muvakkat ayniyat makbuzu iS p 
edilerek yerine .ıfyonun ince veya kaba olduğunu ve her cin.sin kil izd 

ditrajını ve kilo fiatını ve bu fiata nazaran ayrı ayrı tutarlarile Nzi 
darların yekunlu alacağını gösteren bir vesika verilir. , .1 

Afyon bedellerinin ödeme şekli: hı 
939 senesinden itibaren her sene Ofisin satacağı afyonların brtı;!:. 

dellerinin % 20 si her seneki bilançonun kesbi kat'iyet etmesinden ad 
afyon müdilerine, alacaklarına nazaran garameten taksim ediletba 
Bu suretle tahakkuk edecek· alacaklar sahiplerine makbuz mukabllşk 
tevzi edilerek hesaplarına zimmet kaydedilmekle beraber her seıı! 
pılan tediyat yukarıki madde mucibince alacaklılara verilmiş olsıfeY 
ıikaya da kaydolunacaktır. Damga ve borsa resimleri gibi her türı:k 
sum ve tekalif satıcıya aittir. · Uı 

Bu program 31 mayıs 939 çarşamba günü akşamına kadar ist'!· 
da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin afyon deposuna teslim edilecek, g; 
daha evvelki seneler mahsulilnden olup ta bugüne kadar muhtel 
bepler dolayısile uyuşturucu maddeler inhisarına satılmıyan ve 
mezkfir inhisarın tesbıt ettiği mübayaa programlarının muayyen 

larına tevafuk etmediği için mezklır inhisar tarafından satın alı tJ 
olan afyonların mübayaasına münhasırdır. 

938 senesinden sonra her sene mahsulü, senesi için tesbit ed 
programlar ve prensipler mucibince tayin edilen program harJ.oi~A 
Iacak afyonların mübayaası için vaki olacak milracaatların da Ti 
ko.t'iyede kabul edilmiyeceği ehemmiyetle alfıkadarlann malUITl"W-. 
üzere ildn olunur. 

Fazla tafsilat için Ofisin İstanbul 
edilmesi. c28lh 

Depoya giren afyonların, Ofis Eksperleri tarafından yapılan hikerni ~~!!!!'!!!!!!!!~~~"""'!'!'"""!".....,~"!"!!!!~~~~~~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
muayenesinden sonra şayanı kabul görülen afyonlardan ince ve kaba 
olara!. ..rılan kısımlar avrı ayrı 

alındlktan sonra tartılarak alilk,. 
verllil\ 

Sahibh Ahmet Cema ledci:, 
müteamil usule tevfikan nümuncsi Heıriyal müdürii: Macit ÇETiN Baaıldıaa yer Matbaai .. 
-ına .mu v akk~t bir ayniyat makbuzu -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiii'i 


