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<30NLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Hariciye Vekilimizin MUhim Beyanatı 
Fakat tazyik veya tecavüze uğrarsak mem· 

leketimiıi silahla muaafaa edeceğiz 
Pariste çıkan .tntransigeantı. ga 

zetesi Ankarada Hariciye Vekilimiz. 
le yapılmış bir mUlakatı neşretmek· 
tedir. 

Von Ribbentropla 
Kont Ciano Bugün 
GörUşecekler · 
Mihverin askeri ittifak 

mahiyetinde olduğu 
artık saklanmıyor 
Berlin, !'S (A.A.) - Von Ribben

trop, dUn öeraberinae hariciye ne· 
zareti erk!nından 4 zat olduğu hal
de Münibe hareket etmiştir. Muma
ileyhin bu gün Berchtesgaden'de 
Beck'in nufku hakkında Hitler ile 
görüşm6si mujhtemeldir. Von Rlb
bentrop, akşam üzeri 1talyaya hare
ken edecektir. 

Von Ribbentropla !{ont Ciano 
yarın (bugün) Come gölünde görü-
şeceklerdir. · 

Görliıg de gitti 
Bertin, 5 (Hususi) - Alman ma·. 

reşali Köring dün akşam San Re· 
miya varmıştır. 

Kukpıaar rüreşlerinl yükıe~ himıyelerine almıı ola~ Trakya Um~m müfettiıi general 
Ktam Dirik ..-e Kırkpınarda glireıea pehlivanlardan bir grup (Yazısı 3 de) 

Ve 

Beri ine Verilen Muhtıra / 

Polonya Haridve Nann 8ek, bir hitabe aöylerkea 
(Yazısı 7 inci sayfamızda) 

Muss·olini~~
italyanlar 

Geçen sene birinci gelen "kibimiz bu yıl, 8 mil
letin süvarilerinin girdiği müsabakada 5 inci oldu 

Roma, 5 (Hususi) - Geçen H• 

ne kıymetli süvarilerimizin birinci 
geldikleri Mussolini kupası mtlıiaba· 
kası bu gün yapıldı. 

Türkiye, İngiltere, İtalya, Al· 
manya, Polonya, Belçika, Poıtekit 
ve Rumanyanın iştirak ettikleri bu 
müsabaka çok heyecanlı oldu. 

Roma saatile 14,25 te Duçe ya· 
nında bir çok tanınmış kimseler ol
duğu halde sahaya geldi. 

Mussolini geldikten sonra sekiz 
ekip sahaya çıktı. Sekiz m!letin ay. 
rı ayrı milU marşları çalındı ve bay-

r 

rakları şeref direğine çekildi. ~ 
Parkur, şimdiye kadar yapılan• t 

ların en zoru idi. 14 mania vardı ve 
her millet 4 süvariden müteşekkil 
takımlarla ietirak ediyordu. 

Parkur iki kısımdan ibaretti. llk 
kısım çok heyecanlı oldu. 

1ta1yan ve Alınan e1cipleri seki· 

{Sonu 3 iin -:ü ~ııvfl'!rr.ı7da t 

Hi:::R SABAH 

Mussoliai Altın Kupası 

Müsellah, Fakat Bitarafız! 
Asya ve Avrupaya da sirayeti mu

kadder bir Avrupa harbinde Çanak· 
kale ve Karadeniz Boğazlarının 

muazzam rolü ve devletimizin her 
hangi bir Garpli muharip blokunun 
zaferi için buralarının serbest geçit 
yolu yapılmasına kat'iyyen müsaade 
etmiyeceği meçhulümib değildir. 

Alman Hariciye N-ezaretl gazete
.&inln, dün bizim matbuatta çıkan 
makalesini . tarafgirane · veya tahrik· 
çi saymak abestir. Türk siy.asetinin 
müstakt lolduğu, Türkiyenin kendi 
menfaatleri ve bütün insanlığa hiz
met için· Soğazları suiistimal ettfr
miyeceğl yalan mıdır? Bilyük Av
rupa devletlerinin veya bloklarınm 
Türkiye'yi kazanmak üzere sarfet
tikleri gayret ise meydandadır. 

Hariciye V ttkil imiz, bir Fransıı 

gazetesine verdiği beyanatla Türk 
siyuıetini bütün dünyaya ilin etti. 
cHarp olursa bitaraf kalacalu. Fa
kat tazyik ve tooavüze uğrars•k ls
tiklıUimize silah kuvvetile h!l.rmet 
ettirmiye hazırız.> 

Esir edilmiş \lir m11let tçin blı,•le 

konuşmıya wecbı..r olmak hs.zin de 
olsa, nihayet cB-<.z ~ekosl.,\ Rltyı de· 
ğiliz!:t demekte ye .. de ... g~je kadıu 

hakkımız vardır. B~.:i.-.ın böyle oldu· 
ğunu üç buçuk kırtlr d~kük top ve 
tüfeklo Çanakkalede ve İstiklal sa. 
vaşında ispaı ettiğimin dilnyt he. 
nilz unutman:uşbr. 

Sulh esuı tçfnd• bilttl.rı miUttl•r· 
le dostuz. Yıkat mo.ıt.llA.h, ~•cabınd..a 
seferber- fakat, bt~aratız. Ba,kala.rı. 
nın keyfi için kanımızı dlltmiyece-
ğis. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOG '. i ' 
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/ Annes~~ı .. Redde • 
Belediyenin Şehir Meclisinin İçtimaı dAen Kuçuk ~ 

Tefrika No 82 Yazilln : M· sıFıR (5) Milyon I Şlk KIZ J 
Ahırka ı Sandalcıları- Liralık_ istikrazı 8::0;,~:::~n :,;;::ı!~;~r~~~:~u P 

1 
BeJediye rıy .. seti paranın aere-

M il t Olan Be aA lere sarfolunacağım teıbit na usa a ed~rek Şehir Mec:liabe bildirdi 
İstanbul Belediyesi tarafından, · D.. c Belediveler Bankasından yapılacak Bu Fedakarları uşınana asus- s mily~n liralık istikrazın s~rıoıuna-

A • cağı yerler Belediye riyasetı taraiı~-
la van Kanı Bozuğun Akıbetı aan tcsbıt olunarak dün~ mechs 

• ~ ..... , !• •••• 
~ toplantısında heyeti umumıyeye ar-

zolunmuştur. Riyasetin hazırladığı 
İltifat ve tesellisile gönlümüıU programa göre 5 milyo~ li:a~an 3 panili ile ben haklıyayım. 1 

Demiş, bombasını da çekmişti. 
1kisi de kertenkele hızile sürüne

rek ve tıpkı avına yn.l{laşan aç bir 
kurt hırsı ve sinsiliği ile ilerlemiş-

~ b' lerdi. Bulunduğum yerden hem ı-

zimkileri ve hem de üzcrlerine ölü 
toprağı serpilmiş gibi uyuyan ko
pilleri görüyordum. Mipavrili ile Ho
ca Bekir bulundukları yerde biraı 

dikilmiş. kalkan kollan gerilmişti ve 
bu gerilen kollar birden savrulmı·~. 
iki vücut ta sanki yere görnülmUştü. 
Bombalar gayet az bir fasıla ile bir
biri ardına patlamış, sesleri birbiri
ne karışmıştı. 

Beş dakika sonra, biz motorun 
bordasında ve ele geçirdiğimiz ga
nimet tüfekleri arkadaşlara uzat
makta idik. O sırada, Hemşinli Nu
rinin sesi bl r çıngırak sertliği ile 
yükselmı,ti: 

- 'Olen Hoca Bekir, kaç geberik 
var ki? .. 

Hoca Bekir yaptığı işten şenlen
miş, keyiflenmi§tl. Bütün ;sakacılığı
nı takınmıştı. Nurinin sualine biraz 
kızmış gibi görünmüştu. Kana bula
§an ellerini deniz suylle yıkarken: 

- Ha uşağum, demişti. Parası
nı mı vereceksin, yoksa mirasını mı 
istiyeceksin?. 

- Attığınız iki bombanın bede
lini ödeyip ödemcdiğinizi anlamak 
için sordum, ne kızıyorsun? .. 

- Elbette kızanm, kör müsün, 
say tüfekleri, anla geberikleri ? .• 

Hepimiz motörc atlamış ve ora
dan uzakla§nUŞtık. 

Tam on bir gün ve on bir gece, 
karadan ve denizden bu sahillen 
gözlemiş, şUphelendiğimiz yerleri 
döne dolaşa adetn düzlemiştik. De
nizde, İnebolu ve Akçaşe>hire silah 
ve cephane taşıyan motörlerimizden, 

'arada da işlerine giden köylUlerimiz 
den başka kimseleri görememiştik. 
Yalnız bir gece Kum çiftliği ile Pov 
razköyil arasında tesadüf ettiğimiz 
bir dllpıan torpitosu yilzilnden bir 
hayli helecan çekmi§, ecel terleı i 
clöJı:mU§ttlk. O gece illerimize çök
mesine ramak kalan tutulma tehli
kesinden yUzbqı Ahmet Nurı 

kaptanın göeterdlfi cesaret ve m?
tanet sayesinde kurtulmuı ve hepi
miz bayatıinıaı ona borçlanml§tık 
dofruıu. 

Beyhude yere reten gUnler ve 
ıeceier bili çok sıkmıı ve slnirlen
dirmlttJ. Hele o eırada, motöre lrtı 
olan sakatlık, bUtUn iıt Umltleriml&i 
silmlf, aUpUrmUttU. Bld tıtanbula 
dönmeğe mecbur etmlıtl. Arkadaş
ları Anadolu feneri koyunda kara-
1a çıkarmış, yilıb&fl Ahmet Nuı i 

ho3 etmişti. milyon lirası Belediyenın ıst~~lak 
Bilmem bilil' misiniz? .. Milli mü- i~lerine, ı milyon lirası otobus a

cadelenin yılmaz ve yorulmaz nıü- lınmıısma ve bunlar için lfız.ımgelen 
cahitleıi arasında, Ahırkapı sandal- garajlar inşasına, (100) bin lirası te
cılarınm da çok şerefli bir mevkii sisi kararJa~tırılan süt fabrikasına, 
vardır. istnnbulun köhne bir sur.ı (100) bin lirası tanzifat amelesine 
altında yuva tutan bu bir avuç kah- koğuş ve tanzlf at motörlü vesaiti~e 
raman, bilseniz, ne harikalar yarat- garaj ve saire inşaatına, {500) b_ı~ 
mış, ne heyecanlı sergüzeştler yaşr1- lirası da Belediye tarafından tesısı 
mıştır. Türk yurdunun bu fedakar düşünülen <'kmf'k fabrikasına sörfo
cvlatları, Marmarnnm kabanp coş· ıunacaktır. 
tuğıı, köpükler saçıp sahillere koş~ Riyas t, bu programla beraber bu 
tuğu fırtınalı günlerde bile, küçü- fasıllardan lü:ı:um gördüğü takdirde 
cük hem de bir çamaşır teknesi ka- münakale yapmak salahiyetini de 
dar kUçUcilk sandalları ile, kudura ı istemektedir. Program Mülkiye En
denize pervasızca atılmaktan, vazi- ciimcnine havale olunmuştur. 
feye koşmaktan korkup sakınmn.-
mışlardı. Milli vazife hissini her şey- Temizlik amelesinin 
den Ustun tutmuşlar, can ve mal terf ihi 
kaygılarını silkip atmışlardı. Çalış· Temizlik amelesinin hayat seviye-
mışlar, çalışmışlardı. Bu yılmaz de- . 
niz aslanları, uzun müddet Ahırkapı sini yükseltmek için müdürlük yenı 
ile Karamürsel arasında mekik do- tedbirler almaktadır. Temizlik ame· 
kur gibi gidip gelmişler, iki sahili lesinin elbiseleri yenilenmektedir. 

Yeni yapılan elbiseler daha daya-ldeta birleştirmişlerdi. Bir karınca -
inat ve intüamı ile ellerine geçeni, nıkh kumaşlardan yapılacaktır. _..,...,.. 
gözlerine ili~ni KaramUrsele taşı-
yıp g6tUrmUşlerdl. 

Bu pek ve tokgözlü yurt yavru
lan, Anadoludnki kardeşlerine, bir 
iki sandık fişek, Uç beş top mermisi 
yetiştirmek için coşkun denizleıin 

azgın dalgaları ile boğuşurlarken, 

bir soysuzun ihanetine uğramışlar· 
dı, tutulmuşlardı. Bu kara kulaklığı 
yapan l\kgözlünün kim olduğu da 
anlaşılamamıştı. Elbette, bu feda
Jcarları gözliyen, düşmanlara muh
birlik eden biri vardı. Fakat, kimdi 
bu acaba? ... 

Bir gün merkez kumandanı Esat 
bey yine beni çağırtmıştı. Ahırkapı· 
lılann baama muEallat olan bu giıli 
elin marüeUerini sayıp dökmüatU, 
ve: 

- Bir kaç arkadaş, bu kirli eli 

bulup kırmak için ıeceli gündü.&lü 
çalışıyorlar. Bira.ı da oralarda m ge 
zip dola&sanız çok iyi olacak Kar1t 

Mehmet. Şimdiye kadar yaptırdığın 
tahkikat ve aldıtım maJOınat, bu 
biyanet suçluaunwı Aruta mahal
lesinde oturan SUleymaıı adında bh ı 
oldufunu gösteriyor. 

(Devamı var) 

•• 

'OEN"IZLl!RDZ ı 

Denizbank kooperatif 
toplantısı 

Denizbank Kooperatifinin ikinci 
toplantısı önümüzdeki psıartesi gü
nü yapılacaktır. İlk toplantıda oku
nan raporlara nazarnn kooperatifin 
on bir bin küsur lira zarar ettiği 
anlaşılmıştı. Bunun tlzerlne azad~n 
mühim bir kısmı hesabatın yegan 
yegan tetkiki için bir heyet seçilme. 
sini ileri sürmüşler ve ayni gün l.>u 
heyeti teşkil eden azalar da seçil
mişti. Bu heyet hesabatı tetkik ede
rek bir rapor hazırlamışlardır. Ö
bür gün yapılacak toplantının hayli 
münakaşalı olacağı tahmin edil
mektedir. 

DUnkU lodos hrhnaaı 
Dün limanda kuvvetli bir Jodos 

fırtınası çıkmış ve deniz mUnU:ale
sinin intizamını bozmuıtur. 

Deniz Ticaret Müdürlütünün ver
diif haberlere göre Ege ve Marma
ra denizinde de pddetll fırtmalar 

başlamıştır. Lodos yüzünden dün 
vapur seferlerinde de bazı aksaklık 
ve teahhürler olmuştur. 

Usküdarın yeni itfaiye 
Binası Dün Açıldı 

ve Seul beylerle Hemıinll Nurl ve ~ 
ı.en motörU tıtanbula gttirmlftlk, 
Getirmi§tik diyorum, çünkil, mot6r 
işliyeml~ bir hale gelmişti. A· 
nadolu fenerinde. SUat beyin btrgtl.n 
uğraşarak tamir ettifi makine, gece 
Çilingir limanında ansızın yine dur
muş ve bizi akıntıların lCıtuf vem.Ur .. 
vetine :muhtaç koymlljtu. Nihayet, 
lrvadan İiltanbula gelen Hadi kap-· 
tanın yardımile limana lnmit ve Ha
lice gtrebilmiitlk. Neye yalan 9ÖY· 
liyeYim, bu defakJ akuıuıua edilen 
masrafa, çekilen zahmete bile d~ 
memişti. YUıııbflil .Ahmet Nuri 
kaptanla birlikte utana, aıkıla Esat 
beyin yanına giıınif, yaptJlıma kü
çük ili, utnclıfuma btzytik akaWtf 
söyliyerek liaUr dllem1ftik. Rahmet . 
li ve iyi }'11rekU kumandan. bld dın
ledikten sonra, ,UlllD&Hmlf 1'91 

--DzUJmey:fnfz bu kadar. Kttçtık 
aaydığı!ll% muva.ffaJdyet _çok büyük
tür. Attığınız iki bombanın sesi ta
tanbuldaki dUıına.nlaruı kulaklarinı 
çmlatb, kan yüzlü rwıktsrlerfn yü
reklerini O)'llattt. Bir aaman için bıı 
korku yeter onlara. Hele biru: din .. 
'enin. 

Jatanbul ltfalyeldnln ,.nI ft mo j 
dem binalarda bulunmasını b.rar
Jqtıraıı belediye reılaliRf eald ltfa1}'9 
merkeaJeri yerine peyderpeY, yenlle
riui tnea etmektedir. 

Bıı cümleden olarak UskUdar 
kaymakamlığı ve beledi}'1l reisliği 
tarafından yaptmlan 'Oııktıdann ye
ni cltfaiye merkez binash dUn me· 
ıuiml• aQllmıştır. 

'Vali muavW 
dar kaymakamı, itfaiye müdilril 8. 
İhfall ve bir kısım tehir meclisi •· 
zalarının hazır bulunduğu merasinı

de nutuklar söylenmiş \'e bili.hara 

yeni bina ile garaj gezilmiştir. 

Merasimi takiben Üsküdar itftı.· 
iye grupu efradı kUçUk bir de t.ec
rübe yapmışlardw 

İstanbul Şehir Meclisi dün 6ğle- ı 
den sonra saat 1!5 de toplanmıştır. 
Meclis açılır açılmaz nahiye müdür
lerine de mesken tahsisatı verilmesi 
için Meclise bir takrir verilmiş ~ 
takrir kabul olunarak Bütçe Encii
menine havale olunmuştur. 

Bundan sonra Elektrik, Tramvay 
ve Tünel İdaresinin Hükumet tara
fından Belediyeye devri dolay:ısile 

Meclis tarafından Başvekil Refik 
Saydam'a ~·ekilen şükran telgrafına 
gelen cevap okunmuştur. 

Bundan sonra maddelerilı müza
keresine geçilmiş; Yapı ve yollar 
kanununun sureti tatbiki hakkında
ki talimatnnmenin tadilen kabulüne 
dair Kavanin, Mülkiye ve Nafıa En~ 
cümenleri müşterek mazbatası o
kunmuştur. Bunda, bazı münakaşa
lar olmus ve talimatnamenin dör
düncü maddesinin kaldırılmasına 

ve talimatnamenin bu şekilde kabu
lüne karar verilmiştir. 

Maddelerin müzakeresi sırasında 

eski Darü18.cezeye verilecek yeni is
me dair Mülkiye Enciimeninin cŞc
hir Yardım Yurdu• teklifi münaka
şalara yol acmıstır. Aulardan biri 
cŞehir Yardım Yurdu. yerine cŞe
hir Yardım Evi• tabirinin kabulii-1 
nü, bir kısmı cŞcfkat Yurdu. ola
rak kabulünü istemiştir. Bu müna
kaşalardrm sonra Encümenin maz
batası reddolunmuş ve yeni bir :isim 
bulunması için tekrsr ayni encü
mene h~velc olunmuştur. Azalardan 

Bir ibra 
Davası 

Belediye reisi B. LOHI 
Kırdar dUn DördUncU 

Hukuki• .remin etti 

-

Vali ve belediye reisi B. Liıtfi 

Kırdar, dün belediye aleyhine açıl-

mı~ bir davada dördüncü hukuk 
mahkemesinde yemin etmiştir. 

Tepebaşında eski Rus konsolos
hanesinin ve sabık fskarlatos, şim
diki cAlman biraıianesh nin bulun -
duğu yerden bir kısmı evvelce bele
diye tarafından yola alınmı§ ve bu 
muamele esnaamda bina sahipleri 
de belediyeyi ibra etmitlerdir. 

Lakin aradan bir müddet geç
tikten SODN da belediye aleyhine 
mahkemeye müracaat e'aeret .ıbra .. 
etmediklerini iddia ve taunbıat is
temiflerdir. 

24: seneyi mUtecavia bir aman 
evvel vukua gelen bu hadise; o za
man mahkemede muhtelif aa.fhalar 
geçirmiş ve belediye tarafından 

mahkemeye verilen ibraname de ad 
liye yangınında yanmıştır. 

bir kısmı yeni ismin muhakkak Bd 
kelimeden !baret olmasını istemiş
lerdir. 

Encümen, dünkü müzakerelerin
de Yeniköydeki Ermeni sokağının 

Harmantepe olarak tebdilini ve Da
cıklar sokağının Dişbudak sokağı o- l 
tarak tebdilini ktibul etmiştir. Mec
lis bundan sonra 10 dakikalık istira
hat için celseyi tatil etmiştir. 

İKİNCİ CELSE 
İkinci celsede mülhak kaza bele

diyelerinden gönderilecek nüırunt>
lerin meccanen tahlili uygun görül
mcdi,ğinc dair Bütçe Encümenin 
mazbatası uzun münakaşalardan 

sonra kabul olunmuştur. 
Azadan bir kısmı, bilhassa Fuat 

Fadı bunun doğru olmıyacağmı, hi
naenaleyh e kisi gibi mülhak kaza
ların Belediye Kim ahanesine gö
türecekleri nümunekrin de bedava 
olaı-ak tahlil olunmasında ısrar et
mişlerdir. Bu fikre, birçok kişi ta~ 

raltnr olmuşsa da kiiçük bir ekseri~ 
yetle bu :fikir kabul olunmamış ve 
encfünenin maibatası kıabul olun· 
muştur. 

Bundan sonrıı muallimlerin mü
terakim mesken bedellerinin tediye 
edilebilmesi icin bütçenin 16 ncı 
fnslının birinci maddesine (20) bin 
keıa 20 nci faslının birinci madde
sine de 7500 l ira tnhsisat konulma-
sına dair Bütce Encüın ni mazbata
sı kabul olunmuştur. Meclis bundan 
sonra dağılmıştır. -
Konservatuvarın 
Islahı 
Konservatuaı-da yapılacak ıslahat 

hakkında istiı;;ari mahiyette bir ra
;ppr hazırlamak maksadile tophmm1ş 
olan komisvon, mesaisini bitinniş
tir. Komisyon, Konservatuar müdü
ru Yusuf Ziya, Seyfettin Asal. Se
zai Asal, Ferdi. Von Ştat%er ve Ce
milden mürekkeplir. Komisyonun ı 
verdiği rapora nazaran Şehir Ban
dosundaki kamışlı sazlar kaldırıla. 
cak ve bu suretle bir şehir fanfarı 
vücude getirilecektir. 

Bundan başka bir de ~Şehir Sen
fonik Orkestrasb da teşkil oluna
caktır. 

ta 1•••nda nvglllaln• 
kaçan GUllU Mahkeme., 

neler dJl•dl 
·Mustafa isminde on altı yaşındı 

bir gene, Güllü namında on iki yr 
'ında bir çingene kı.tmı kaçırın~ 
suçile yaltalanml§ ve dün cürro 
mesh ut :mahkemesine verilmiştir· 

On iki yaşında bulunmasıııa r.t 
men yeti§mi~ ve dolgun bir vücud' 
sahip olan gtınç çingene kızı mahıte' 
mede Mustafaya kendi rı.zaslle '1f 
çılgı~ bir aşkla severek kaçuğııll 
söylemiş; bilahare clemi~ir ki: 

c - Gerçi benim nüfus tezkeredl' 
de on ild yaşında bulunduğum ya• 
zılm11kta ise de, lıakiki yaşım on~ 
tıdır!.. Mustafa'yı çok seviyorudl
Ve ona kacma.ma sebep te, bir pat• 
ça :an~mdir. Çünkü annem baJl' 
bakmıyor; hatt!i beni dilenciliğe el' 
teŞ\rik edivor. Bir gün annemin ıP' 
rile dilendim. Üc lira kar.andım. 0-
mm i in annemi isl'emiyotum, ys
vukl umu istiyorum!_. 
~füinün bu ifadesinden sonteı 

Mustaf'anln gayri mevkuf olart• 
muhakeme •i takip etmesi ve nüftıf 
t"'7.kercsindeki yaş ikavdı kanune" 
muwbcr sayılacağına göre on iki yr 
.şın<ia bulundu~, yani henüz faili 
muhtar olmadığı anlaşılan küCÜ~ 
sevdahnın ennesinc teslimi kar•'' 
la tırdmı ttr. 

Fakat Güllü, muhakemenin bıl 
kararından hiç de m~un olmamıf 
\'e kendisini hemen eve götürme• 
isti •en annesine: 

«- Ben senin gibi anayı ne yapı• 
yım? Seni istemiyorum. İlle yavule• 
luma gideceğim.• demi tir. 

Genç Çingene Jnzı güç halle ik,,, 
ve annesine t~slim olunmuştur. 

Süt Meselesi --
SOR Hitseden Smtra RetediJI 

Yeni Ietblrlar alacak 
İstanbul Belediyesi son hfıdi~o 

sonra süt satanlar hakkmda sıkı ta• 
kibata giri mi tir. Bu arada hidist' 
nin ı.uhur ettiği Fatihteki Abdull•' 
ha aft sfü tevzi mahalli kapanmıştıı'• 

Lümm görüldüğü atkdirde fanfar 1 

ve orkestra karıştırılarak bir şehir 
cazı te§kil olunacaktır. 

Belediye Riyaseti, süt meseıeSI 
hakkında yeni tedbirler almak üte' 
redir. Dün Sütçüler Cemiyeti he~ 
ti idare :uuı fsta.nbul Belediyesin• 
celbohmarak alınacak tedbirler et• 
rafında onlann da fikirleri sorul• 
muştur. Bütün 1stanbuldalti iptid.S 
süt satışı i§ine Belediye daha faıl• 
müdahale etmek imklnlannt arar 
tınnaktadır. Bu müdahale süt satsl' 
kimselerin ve süt tevzi mahalleri• 
nin çok sıkı bir surette teftiş ~ 
kontrolü tarnnda olacaktır. tstaıı• 
bul Belediyesi, süt meselesinin kat1 
hallinin, ancak Belediye tarafındatJ 
tesis olunacak süt fabrikası tarafı1'' 
dan yapılabilceğine kanidir. 

Konservatuar alaturka dedeme 
kısmı dn mesaisine de\•am etmekte
dir. Bu kısım eski büyük alaturks 
üstacilarının e~erlerini hususi plak
lara almaktadır. Bütün bu işler i
çin Konservatuar bütçesine bir zam 
yapllmamıştır. Bilt~ ~ne (85) bin 
liradır. 

Karmen ve Loranda isminde biri µ 
FranSll ve diğeri Alman olan dava- J_J • h • 
cılar; da\'8.yı yenilediklerinden dün- rıapıs anenın 
kil celsede tarafeyne yemin teklif o- tahliyes~ 
lunmU§tur. 

Davacılar yemini kabul etmemi
lerdir. 

Belediye reisi B. Lfıtfi Kırdar 
ise: 

- cBelediyenin ibra edilmedlji
ni bilmiyonım. demiştir. 

Şimdi; belediye bu hususta t.et
kikat yapacak ve mahkeme, bili.ha· 
ra kararuıı verecektlr. 

TAKViM 
lhftCUOOhUUUUCCUU h"W/ • 

6 llayıa 19'9 C..artell 

• ._.1,RellilleYft.llJSI 
R11111ı1SNISAN 1US 

R1111 m.ı 1 

Çiçek fırtıauı 
Det- aaatl: 4,51 

Oıı. ı 12,11 - lklat1ı: 
Akta•• 1',ıe - Yat.t ı 

t .... 11: 12,:S~ 

16,04 
20,56 

Jatanbul haplahaneıliılln hemen .I 
boplblmumın Adliye Veklleti ta-1 
ratmduı mtk\tlelumumutfe blldirlldl 
lfnl clGıı )'UID.lltik. 

M:Uddetumumlllk bu emrin tat
bikine derhal bafl&nlll ve dUn ekser 
mahpuslar kafile halinde İstanbul 
tevkiflıaneaine ve 'OskUdar hapisha-

. nesine nnklolunmUflardır. 

Hapishanedeki ağır cezalı mev
kuflardan on ikisi de :tm.ralı adasına 

gl5nderllmektedirJer. 

Bu llUntie tamamilo boplacal' 
olan lat&AbW ha~ aüratJf 
f.Ilalıoak w )'eıiDI )'illi •Adli~ ıflf.' 
rayı. inD& ohmaoakttr. 

Y ukarw nmnlrtıb ı yıllardır aY· 
ni bine. lçlntifı bulunmanın sı'kıntıSl' 
m; yor deiiotirmeala m.mnun1yeti• 
le avutan DMvlcu.flann dUDkU naI<il 
esnasındaki ııeviııcinJ dltermekt6" 
dir. 
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Almanya Çember Kırkp•nar gOreşleri 
• 1ç1nd8 Edirne, 5 ( Sureti mabsusada 

in g ı· ı t e r e R ı n gönderdiğiınls arkad831DllS yazıyor) . . ' u s y a n (Btıi tarafı 1 incl sayfada) - TU.rkUn tarihlere Un aalımt bü-

1 f k 
iki rd ı yUk Kırkpınar gt1retlerl bu gUn mu-

t t ı. a T k l . f l . . d& hUnertnde de, sair tekn e e .:ı · azzam merasimle baeladı. e ı e r ı n ı dutu ıibi, pek terakki etmiş olan . • Beden terbiyesi umumi direktö· 
manlann ellerinde mevcut olabıle· da 

Tı f rU General Cemil Taner, araların 

R d~ d • cek böyle bir koıdan hakkil• il'Jti &• b amamen e e ıyor deetmemelerlgerçektenh~yreteta.· eski Edirne valisi Osman Şahin aı 
d b ta olduğu halde Edime mebusl~ 

Londra, Bunun Mukabil Bir İttifak 
Doğurmasından Endişe Ediyor 

---=-=- -=---

yan bir ~ydf r. Çünkü sa . ~e ır ve Edirne ve Trakyanın mUmtaz sı-
çember içinde kalmak tehdıdınden, maları ile "Ok kalabalık bir halk kit 
sabit bir hakikat imiş gibi bahset- " 
mek, bitaraflarda bir kanaat tevlit lesi güreşlerde buır bulundular. 

BugQnkU ilk müsabakalar an'a· 
için kifayet etmez. ne mucibince gösteril şeklinde oldu-

Vakıa propagandada halkı kan· d 
· ·d "'-•ndan teknik neticeJer alınma ı. 

dırmak i"in en birinci esas, bır ı · ~ ... 
Londra, 5 (A.A) - İngiliz • Sov-ı 

yet müzakereleri, Fransız hukumeti 
taraündan tasvip edildik~n sonrcl 
dün gece lPlgıafta Moskovaya bildi
rilen İngiliz cevabi notası Uzerine 
devam elmPktedir. 

'" Asıl neticeler yarın (bugUn) ve ö· 
her hangi bir taarruza maruz kala- diayı, delil ve muhakemeye ehemmi-
cak devletlere derhal yardım edile- yet vermeden, muttasıl tekrar et· bür gün belli olacaktır. 

Bununla beraber, Ajans muhabi
rinin öğı-endiğine göre İngiliz notası 
heyeti umumlyesi itibarile Sovvet
lerin bir ittifak muahedesi hakkın
daki teklifini reddetmekte, fakat 

ceğini bildiren üç deklarasyon neş· 

rini teklif eylemektedir. Bu muha

bire verilen malumata göre, Londra 
hükumeti üç taraflı bir ittifakın bir 

mukabil ittifak teşekkülüne zaruri l 
olarak sebep olacağı ve bunun da 
dünyayı iki muhalif bloka ayıracağı 
mütaleasında bulunmuştur. 

Amerika Muazzam Bir 
Donanma Yapıyor 
.Dahili Siyaset Müphem Olduğun
dan Roosevelt Yeni Teşebbüslere 

Girişmekten Vazgeçti 
---..... .,..c: __ _ 

Halihazırda 121 gemi inşa edil· ı 
ntektedir. Bundan maada 23 gemi 
daha tezgaha konacaktır. Bu gemi
ler şunlardır: 

Roose' elUn 'aziyetl 

mektir. En çürük ve delilsiz iddialar Edirne, yurdun her tarafından 
bile tekrar edile edile birer hakikat gelmiı namdar pel.\ "vanlarla dolu
gibi zihinlere yerleşir. Ancak, bu- dur. Hiç bir oten!e yer kalmamıştır. 
nun için bir şart lizımdır ki o da Adedi 130 a baliğ olan bu pehli· 
karşı tarafın bu iddiayı filiyatı ile vanlar arasında Türkiye beşpehli· 
tekzip edememesidir. vanı Tekirdağb Hüseyin, Manisalı 
Almanyanın çember içine alınma- Halil, Babaeskili lbrahim, Adapa· 

sı hakkında ortaya atılan efsane sarlı Arif, Yenici Mehmet, Karamür 
(Mythe) nin cihan efkirıumumiye- aelll Hilmi, Muhacir Mehmet, Kara· 
sinde bir tesir yapamıyarak yalnız cabeyli Hayati, Afyonlu SWeyman, 
Almanya içinde hüküm sürmesi işte Gönenli Arap Hüseyin, Pehlivanköy. 
bundan ileri geliyor. ÇUnkU Alman lU Mustafa, Molla Mehmet, Sındır
okuyuculan her gün ve her vesile gılı Şerif, HUsnU, Etem pehlivanlar 
ile gazetelerinde gördükleri bu iddi- bulunmaktadır. 
ayı hükümden dU§ilrecek, kendile· Trakya umum mUfetfişi general 
rinde tesis edilmek istenen kanaati Kizım Dirik'in himayesinde, Edime 
sarsacak hakikatleri, havadisleri valisihin riyasetinde ve Çocuk Esir· 
görmüyorlar, bilmiyorlar, okumu· geme Kurumunun idaresinde yapı
yorlar! Meseleyi yalnız bir cepheden lan bu güreşler, bu sene bilhassa fev 
muhakeme ediyorlar. Bu cephe de kalide muntazam bir şekilde orga· 
kendilerine öyle gösterilmek isten- nize. edilmiştir. Kırkpınar çayırının 
miş olan bir cephedir. yemyeşil sahasının etrafına tribün-

Umumi harpte iki taraf ta pro- ıer yapılmış, gazetecilere hususi bir 
pagandayı bir silah olarak kullandı- yer ayrılmış ve halkın her türlü es
lar. Gaye halkın manevi kuvvetini babı istirahati temi nedilmiştir. 
arttırmak, ordunun müdafaa imki.n- Yarın (bugün) saat sekizde bü
lannı çoğaltmak idi. O zaman bu, tUn pehlivanlar şehirde bir g~it res 
zaruri ve meşru bir hareketti. Mu- mi yapacaklar ve Atatürk abidesi-

vanlanndan Adalı Halil pehlivanın 
mezan ziyaret edilecektir. 

Telif Eser 
Müsabakalarda iyi dereceler ka

zanacak olan pehlivanlara partice 
hediye edilecek olan 18 saati yarın 
Kırklareli mebusu Şevket getirecek Birinci Türk Neşriyat Kongresi, 
ve kendiBi istasyona kaz-şılanacak- dün mesaisini bitirerek dağıldı. Bu 

münasebetle burada bizdeki cTelif tır. 
Bugün fırsattan istif aile ederek eser. meselesini mevzubahs etmek. 

muhtelif pehlivanlarla görüştüm. ı istiyorum. 
Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı Hi\ Kongre mesaisinin matbuata ak-
seyin dedi ki: seden kısımlarını gözden geçirdiğim 

c- Türkiyede güreşen her peh- · vakit bende cTelif eser> meselesine 
livanı nKırkpınar güreşlerfnde mut- lazımgeldiği kadar ehemmiyet ve
laka güre§111e& ilizımdır. Buraya her rilmediği intıbaı uyandı. 
kes şeref için gefir. Ben on sen~~- Bir memleketin kültürünü ifade 
beri gelirim. oo-ri senedir üstüste eden rakam, o memlekette intişar 
başpehlivanlığı kazanıyo:um. Bu se- eden tercüme eserlerin değil, telif 
ne de kazanacağımı sanıyorum. 31 eserlerin miktarile öl~üldüZUne gö
yaşında ve 105 kiloyum. Evliyim. re, bu bahse de hiç olmazsa tercü-
11, 8 ve 2 yaşında Uç çocuğum var.• meye velildiği kadar ehemmiyet 

Biz, cedbecet pehlivanız. Babam, verilmek ıazımgelırdi. Bugün san'at 
kardeşlerim hep pehlivan idiler. Ben bahsinde yurdumuzun muhtelif a
de on yaşımda iken pehlivaıWğa dat ve an'anelerini, memleketimizin 
başladım. havasını doyuran telif eserlerimiz 

Bir lngilizle anlaşma yaptım. Bu yok. Ve bu gidişle de pek geç ola
kış cenubi Afrika ve Hindistanda cak. 
bUyUk bir turne yapacağım.• Hükumet, duyduğuma gene ayda 

Karamürselli Hilmi dedi ki: 800 lira vermek surctile bir ecnebi 
c- 25 yaşındayım. 6 senedenbe· fotoğrafçı angaje ederek yurdumu

n ciddi güreş tutmaktayım. Büyük zun muhtelif taraflanndaki güzel 
orta ve başaltında muvaTfakiyetli manzaraları çektirdi ve bala da çek· 
güreşler yaptım. Bursa, Karamür· tiriyor. Ressamları yurdun muhte
sel ve tnegölde tanınırım. Bu güreş- lif taraflarına göndererek resimler 
ler için de çok hazırlandım.• yaptırıyor. Anadolu'ya konservatuar. 

Meriçli Mehmet pehlivan dedi ki· heyetleri giderek köy halk şarkıla
c- Subaşı köyündenim. Beni rını büyük masraflarla mahallinde 

meşhur Kündeci Hasan pehlivan ye- tesbit edivorlar. 
tiştirdi. tsl.anbulda yapıTan serl>est Bütün bunlar yapılıyor, bütün bu 
güreşlerde "Türkiye başaltı ikincisi, masraflar göze almıvor da vurt hi· 
yağlı güreşle de küçük orta birinci- kayeleri yazan bir müellif kitabını 
siyim. Bu sene çök hazıffandım. Ü· bastıracak tttbi bulamıyor. Bir ro
rnidim çoktur.• mancı vurdu tııs,·ir edecek mevzu-

Karamilrselli muhacir Ahmet da bir ~oman •azamıyor. ve bittabi 
pehlivan dedi ki: Anadolu'mın tasvir edilecek, ebedi-

c- Ben de Subaşı köyündenim. ıeştirilecek harikulade manzara ,.e 
23 yaşındayım. üç senedir güreş tu- destanları birkaç amatörün acemi 
tanın. Esas Rumanyalıyım. Bu gü- kalemlerirıden baı:;ka menfez bula45.000 tonluk iki zırhlı, 2 knıva

zbr 8 destroyer, 8 tahtelbahir, ı a
t~lye gemisi ve deniz tayyareleri i
çın 2 refakat gemisi. 

Vaşington, 5 (A.A.) - Amerika 
hükumeti, ne Hitlerin ne de Musso
lininin Rooseveltin mesajına resmen 
cevap vermemiş oldukları mutalea
sındadır. Şu halde Rooseveltin ser
detmiş olduğu teklifleri, kıymetini 
muhafaza etmektedir. Fakat Hitler, 
kuvvet ve korkutma usullerinden 
feragat etmek niyetinde olduğunu 
gösterecek hiç bir söz söylememiş
tir. Bu şerait altında Roosevelt, in
firatçılarla reisicümhurun rakipleri 
tarafından ihtimamla işlenmiş olan 
Amerikan efkirıumumiyesini heye
cana düşürmeksizin aaha ileri gide
mezdi. 

reşlerde Umirlim çoktur.• 

harip tarafların ikisi de propagan- ne çelenk koyacaklardır. Bilihara 
daya çok şey borçludurlar. Alman- hep birden Edirnede medfun olup 
ların çocukların ellerini kestiklerine sırtı yere gelmemiş ünlü Türk pehli· 
d~r düşman memkketlerinde ya~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mıyor. 

Bu. hazin birseydir! 
Hikayeciye ,.e romancıya mesel! 

Vaşington, ~ (A. A.) - farlfı
mentonun bUtçe encümeni ı tem
ınuz l939 da başlıyan mali sene icin 
donanmaya 770.473.241 dolarlık bir 
tahsisat aynlması teklifini kabul 
etınıştır, 

Bu suretle bahriye bilt~ine 93•_. 
llenesine nazaran takriben 50 mil
}'on do!ar illve edilmiş oluyor. 
lin Anuraı Leahy, Amerikanın Ber
f • Roma • Tokyo müsellesi tara-
ından ittihaz edilen tedbirleri na
:rı i~bara alması lizımgeldiğini 
~l§ ve bu üç devletin planını 

Yanın Avrupa merkez ve ce
~ ~~buna tahakküme devam edeceği, 

Beynelmilel vaziyet ve 1940 inti
habatının yaklaşması bu ataletin es 
babı addedilmekte olup neticesi ge
rek işler gerek milli hayat için me
şum olacaktır. 

~~;~~!~:a:~~r:~~:~;:.b~: k:~ Bir Harp Patlak Verirse\ Mussolini Kupası 
salleri ve dersleri unutmamak lazım- (Bqt.,afı l inci eayfamızda 1 (Bqtarafı l inci aayfamızda) 
dır. Daimi ve tek taraflı bir propa- anlaşması Bulgar komııularımızın zer fena puyanla birinci, Polonya 
ganda ile milletlere en manasız, en Balkan antantı memleketlerile mU- 20 fena puvanla ikinci, Rumanya 32 
esassız iftiralar bile bir hakikat di- nasebatını daha samimi bir hale gc- fena puvanla üçüncü, Türkiye 36 f e
ye kabul ettirilebilir. tirmigtir. Bulgaristan Balkan yan- na puvanla dördüncü, Portekiz 43 

Bu gün sulh adını verdiğimiz ş,ı madasında hepimizin istediğimiz fena puvanla beşinci, lngiltere 44 
karmakarışık vaziyet içinde harp samimi teşriki mesai için lüzumlu fena puvanla altıncı, Belçika 46 fena 
halinin idare ve propaganda i.let· bir amildir ve Bulgar dostlarımız puvanla yedinci olmuştur. 
teri kullanılıyor; milletlere birbirleı i da istikli.l için lüzumlu olan Bal- Parkurun ikinci kısmı aaha çok 
aleyhinde kin ve nefret hisleri td- kanlılar tesanildüne bağlı bulunma'' Almanya ile İtalya arasında çekiş
kin ediliyor. Bu gün için bunda ye- tadırlar. Bulgar başvekili Köseiva- melerle geçti. Neticede !faTya 20 fe
gane gaye ve yegane fayda zavallı nofun ziyareti her iki tarafın bu ka· na puvanla biı inci gelerek üGüncii 
beşeriyeti müthi.§ bir mezbahnya. naatini teyit etmiştir. Bundan sulh defa kupayı kazandı. Yalnız üç defa 
kolaylıkla sevkedebilmek imkanı hesabına sevinmek lazımôır. Bal· Ustüste kazanamadıkları için henüz 
bulmaktan ibarettir. Milletler haki- kanlı müttefiklerimiz ayni hissiyat- kupaya sahip değildirler. Kupaya 
kati kendi gözlerile görmek çaresini la mütehassistirler. sahip olmaları için sırtı sıra daha 

Anadolunun her hangi bir şehrinde 
bir iki ay oturmak, orasını tetkik e
derek, 5.dat ve an'anelreini öğrene
rek mahalli romanlar ve hikayeler 
yumak fırsatını verelim. Yurdumu
zu ve milliyetimizi ebedileştirecek 
olan şeyler, bir Fransı; fotoğrafçı
sının soğuk öbjektifinden sızacak 
gölgeler değil, bu nevi eserlerdir. 
Cama. kağıda verdiğimiz değeri, ka
fava· ve kaleme de verelim! 

manya, 1taıya ve Japonyanın ce-
nubi Am 'k . fu erı ada ticaıi ve asked nü-
rn~;esis edeceği şeklinde tarif et-

Dahili siyaset müphemiyet ve 
kararsızlık havası içindedir. Bu va
ziyet muvacehesinde Amerika hü
k\uneti, bir intizar vaziyeti kabul 
etmeğe karar vermiş görünmekte
dir. 

bulmadıkça başlarındaki hükumet- - Muhtemel bir Avrupa har'hin iki defa kazanmaları lazımdır. 
lerin en çılgınca hırsıçahlarımı. körü- de TUrkiyenin vaziyeti ne olacaktır? 1talyadan SO!lra Almanya 28 fe. 
körUne itaatten başka bir şey yapa- Stratejik ve ekonomik vaziyeti onu na puvanla ikinci, Polonya 40 fena 

.mıyacaklar ve felaketten fohikcte harbe sürüklenıiyccek midir?. puvanla Uçüncü, Rumanya 69 fena 

yur. 

V R bb 
sürüklenmekten kurtulmıyacaklar- - Sarih olarak Söyliyebilirim · puvanla dördüncü, Türkiye 80 fena on ı· t ı K t dır Türkiye, böyle bir ihtimalde kat'i puvanla beşinci, İngiltere 84 fena 

. en rop a on .· Ha..,;,. Cahid y AL(:IN bir bitaraflık muhafaza etmek iste· puvanla altıncı, Belç_ika 85 fena pu· 

C b 
mektedir. Bununla beraber mu ha. vanla yedinci, Portekiz 91 fena pu· 

ıano u .. .. .. k ===============~= ribler Türkiye üzerinde fiili bir taz· vanla sekizinci olmu§tur. gun goruşece Neoriyat Kongresi yike teşebbüs edecek olursa mem- Ekibimizin daha iyi netice ala-
(Bq Y leketim, icabında silah kuvvetile, if-1· maması atların Nis müsabakaların-
Be . tarafı 1 inci sayfada) vetlendirilmesi hakkındaki mukabil (Ba,tarafı l inci aayf amızda) tık laline hürmet ettirecektir.• dan yorgun olması ve en çok ümit 

tiraha~~:ln5 o~~ kadGörSing'in ia- Japan projesini imparator hariciye encümenlere' en gelen raporlardbakl - İtalyanın Akdenizae geni§l<'· beklediğimiz atlardan bir ikisinin 
:.ıı_ kalın ar anremo- nazın A 'ta ·1 ~ i dilekler üzerinde müzakerelerde u- mesini nasıl b.,.o··ru"yorsunuz". süvarilerimizin büyük enerJ'ilerm· e 
ıı&a ası muhteınelclir K ri:-· . n ı e ya!'tlıs• bir mül • 
ltaıy d 1 . en~ının kattan sonra imzalamıştır. !unmuş ve bunları tasvib ederek me- •- Tilrkiyede ve ttalyada her rağmen hata yapmalarıdır. 
- .. - an ev et ad~e hiç bir te- H saisine nihayet vermiştir. iki memleketin Akdenfzde rahatlı~ İtalyanlarla Almanlann Ç'.Ok ça-
~ta bulunması mutasavver 1 arlciye Nazırı Arita, mUteaki- K · öı;ı d ·· t ;ıı. 
dığı ...ıbi o 1114· be ongrenın o e en once yap ı5ı işinde en· esaslı iki Amil olduguw ve lıştıklan ve iyi hayvanlarla iştirak 

e• · Come gölünde yap·•---•- o- n, bu projeyi Afman ve İtalyan t 1 t d ı ı ı k 
lan R{b ~ l"'l op an ı a ce se .açı ır açı maz on· bu sebeple onların nievcuffiv.yetlerı·. ettikleıi görülüvordu. 

bentrop • Ciano mülakatına e ~· erine tevdi etmiştir. f " da ı~ gre adına gönderilen tazim telgra • nin lilzumlu bulunduğu kanaati me\• Şimdiye kadar Mussolini kupa-
19urak etmlyecektir. Alman hc. .. ır..-andanı ,.,_L1usta 1 ·ı C" h . 1 İ .. .. B 
.._. ""'"':1ft<&IU .a.nr.w arı e um urerısi smet nonu, · cuttur. ttalya ile münasebetlerimi- sını, 1934 te ttalya, 1935 te Fransa, 
•wuyan guetelerinln n ..... ..;yab Ro M M R · Abd h d B Ro ~~ • ma, ~ (A.A.) - Alman ordu- . . eısi ül alile Ren a, aş- zi ve ttalyan siyasetini görüş tarzı- 1936 da Olimpiyat mUnasebetile ya-

metel ma, 5 (Husus) - İtalyan ga- lan kumandanı orgeneral Von vekil Refik Saydam ve Genel Kur· mm bu zaviyeden tetkik edebilirsi- pılmadı, 1937 de ttalya, 1938 de 
eri Von Rlbbentropla Kont Ci- Brau h'ts h i 1 b k M 1 F · Ç k k &nonun Yapa ki c ı c le talya harbiye neza- may aş anı areşa evzı a ma nfz.- TUrkfye ve 1939 da da ttalya kazan 

hararetli ca an m\fzakerelerden r~ti müateean ve Genel kurmay ret- tarafından verilen cevaplar okun- c- Sancağın Türkiyeye bağla11• mıştır. 
Co~ baheetm~ktedirler. sı General Pariani ve Mareşal Bal- muş ve Kongre azalarının sürekli ması ne şekilde olacaktır?. 

ı.uen. hal~ della Sera cMihver dev- bo, tayyare ile Tobruk'tan Trablu- alkışlarile karşılanmıştır. •- Sar Almanyaya ne şekilde 
illa.il lnecb nıUdafaa için hazırlan- sa gelmloler ve Libyadaki ttalyan Kongre, bundan sonra encümen- dCSnmUştU !. • 
tedlr. Uriyettndeillrler. demek- kuvvetlerine menaup bava kıtaabnı lerln raporlarını tetkike başlamış ve •- Hatayın TUrkiyeye lltihakl 

Londra, G (A.A, . teftiı ebnişlerdir. ilk olarak basım, yayın ve satış i~ Hatay meclisinin kararma bağlı ise 
ıeteslnin Herlbı 14 .. !_;; Timea ga- Maoar Hariciye Nazınam beyanab leri encümeninin raporu okunmu~ (Hatay Meclisinin bütUn azası TUrk 
ınat al-ft._._ 

01 
__ -.,ın, 'fyi"lnatQ. B tur. Bunu takiben Dilekler ve Ede- tur.) TUrkiyenin bu birleşmeyı· 1 ... 

--.\.& 1uuı Al udapeşte, 5 (A.A.) - Hariciye "' "ı- Tokyodan ge'-- ınvean ınahaffü. N bi mülkiyet encümenlerinin rapor- tedigıw· malQm bulundugwuna go"re Ha-
~ '"'" azın Kont Csaky, rnebusan ve a- -1\. IUa1l Almanya ile t+ .. ı-... CUfnarteaı ları tedkik olunmuştur. uzerlerinde tay meclisini böyle bir karar vermek 
kat't .. .._ya U'llaında yan meclisleri hariciye encümenle· uzun müzakereler geçen bu üç ra- ten meneden sebepler nedir? 

te ve reamt bir askeri ittif k rinln yaptıgıw mu"'..+,., .. ek bı"r toplantı- t tk'k t "b' d dtleceğinj . a ak. !l'-<M porun e ı ve asvı ın en sonra c- Hatay meclisinin böyle bir 
\re ne de te:~ren haberi ne tekzip da, başvekille beraber Roma ve Bet" fçtimaına fasıla veren kongre öğle- hal şekline milracaate mecbur kaı-
haber v e~ek~ olduklarım. lindekl müzakerelerin neticeleri hak den sonraki toplantısında da var- mıyacağını ümit ederim .• 
•&kert 1~tedir. Mihverin zaten kında izahat vermiştir. dım ve propaganda isleri encümeni- Vekil, bunda nsonra, Suriyenhı 
bu mal. .. 1...ak mahiyetinde oldufu Hariciye Nazın, mihver devlet- nin, Neşriyat programı ve tercüme saadetinden başka bir. şey istenH-
:.ı·r. ---.a.uoe tebarüz ettın·ımekt-- l rl · f 1 f ·· l · · 1 " ..,.. e nın Macaristan hakkında besle- şer encumen erının rapor arını mediğini ve Suriyenin dahili işlerine 
Ant.ikornıatenı dikleri dostluğun ehemmiyeti tize- müzakere etmistir. kanşılmak arzusunda bulunulmadı-

Tokyo R ( A ~t Q\'\'etleniyor rinde iar Kongre, bu son dört encüml'nln ğını söylemiı:ıtir. 
, u ~> t ar ettikten sonra Macaris· "' 

Cl•fenko Belgradd• 
Belgrad, 5 (Hususi) - Rumanya 

Hariciye Nazırı Gafenco bu sabah 
Roma'dan gelmiştir. 10 da Kral sa
rayındaki defteri imzalamış, öğle

den sonra Yugoslav Hariciye Nazırı 
M rkoviç ile görüşmüı, başvekil 

Tzvetkovitch ile Yugoslav - Rumen 
Birliğini ziyaret etmiştir. Ruman
ya Elçisi şerefine bir akşam ziyafeti 
vermiştir. 

Fran!anın teıekkürü 
Paris, 5 (A.A.l - General Vey

gan11'a Türk makamatı tarafından 
yapılan çok hal'aretfi kaoul resmi 
Fransız mahafilinde derin Öir mem
nuniyetle kaydedilmektedir . 

Şimdilik bu kadar! 
MURAO SERT<X'.;LU 

Parti grubunda 
Ankara, 5 (A.A.) - C. H. P. Mec

lis Grupu bugün (5-5-939) saat on 
yedide Reis vekili Hasan Saka'nın 
reisliğinde toplanıiı. 

İçtimaın mevzuu, Hariciye Vekl· 
limiz Şükrü Saracoğlunu harici si· 
yaset hakkında vereceği izahat idi 

İlk söz alan Şükrü Saracoğlu, ha
rici mesailin heyeti umumiyesi üze
rinde beyanatta bulundu. Ayni mev
zua dair muhtelif hatiplerin müta
leaları dinlendi ve hükOmete tevcih 
edilen suallere vekil tarafından ica
beden cevaplar verildi. Neticeda 
hükumetin bu husustakf noktai na· 
zarı Grup umumi heyeti tarafından 
ittifakla tasvip olunarak celse niha· 
yet buldu. 

Potemkin Dün Akşam 
A nkaradan aynldı 
Ankar~ 5 (A.A.) -Sovyetler Bir 

liji Hariciye Komiser Muavini Po
temkin yoldaş bu ak9amki ekspre• 
bağlı hususi bir vagonla şehrimiz. 
den ayrılmıştır. 

Türk • Sovyet bayraklarile don•• 
tılmış olan istasyonda. Hariciye V• 
kili Şükrü Saracoğlu, Hırlciye V• 
kileti Umumt Kltlbi Numan Men• 
mencioğlu, Harlciy• Protokol aad•· 
resi şefi Şevket Fuat Keçeci, Anka· 
ra Belediye reiı muavini, merkeı 
kumandanı. Emniyet direktörü, Ru 
manya Büyük Elçisi, İsveç Elçisi 
Sovyet Büyük Elçiliği erklru tara 
fından uğurlanmış ve bir aske11 
müfreze atrafından da sellm reım: 
ifa edilmiş, muzika iki memlekoi 
mim marşlarını çalmıştır. 

ilan lnalıaftıde - y1 malumat tanın Rumanya ile makul bir anJac:ı. raporları üzerinde de bilvük bir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!'!!!1-~~ 
göre, anttk . beye olundu.J..·-· """' dikkat ve alAka ile durmuş ve mem- mevzuları inceden inceye tetkik e-

oınuı•- 6 wua ma ve Yugoslavya ile de dostluk a- derek k b 1 l · • -.ıçcn P&ktının kuv- leketlmizin l"('şriyat haya.tında yeni a u ey emıı ve mesaisine 
radığuıı kaydetmiştir. ,.,... ....... birer hareket noktası olacak bu nihayet vermiştir. 

Fransa Hariciye Nazın Bonnet, 
bu hususta Franı;anm teşekkürleri
nin Ankara hUkılmetine iblAtma 

Sovyetler Blrliii BüyUk El9ia. 
0

Teretief ve refikası Poteın)rhs Yoı 
daı'.a refakat etmektedir. 

trranaanm !E2LEZ Aıt.k:ra btı;ft~~ 
memur etmlftir. . 

' 

• 
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Konservatuarın kıymeti 
Şehir Meclisimizin bazı mahfe11e-

rincle, Konservatuarın lüzumsuz 
odluğu, oraya sarf edilen paraların 

başka ve verimli (?) yerleer sarfe· 
dilmesi doğru olacağı kanaati var
mış ... Biz bu mevzuda; cEfendim, 
Konservatuar binasına ne ihtiyaç 
var?> diyen entellektüeller de bili· 
riz. Lakin bu fikirlerin, enstantane 
ihsas ve tesirlerden doğduğunu, yi-

= 

eu 
.Köroğlunun Kaçışı 

Geri Çevirdi. Köroğlu Atının Başını Birdenbire 
Sonra Kulağına Eğildi. Bakalım Ne Söyledi: 

ne ayni münevverlerin, Konserva- -' 
tuar tarafından binbir müşkülatla . 
bulunmuş, ihtiyaca uyg~nsuz salon-
larda verilen konserleri bile açık a
ğızia, vecd içinde dinlediklerini de 
bildiğimiz için sözlerini hakiki bir 
• anaat mahsulü ve bir muhalefet 
cereyanının başlangıcı iaymadık. 

Lakin şehir ve müesseıeleri hak
kında karar vermek salahiyetini ha· 
iz bir mecliste böyle temayüller zu-1 
hurunu teessüf ve endi~e ile karşı-' 
lamamıya muktedir olamıyoruz. Şe
hir bütçesinin bir ticaret sermayesi 
değil, şehır idaresinin halka karşı 
vazifelerini yerine getirmiye masruf 
ve halktan toplanmış tahsisat oldu
ğu malumdur. İstanbul gibi Türki
yenin en bi.\yük şehrinde hükumet 
ve Belediyenin, \>üyük kültür vazi
feleri vardır ki, bu arada Konserva· 
tuarın hatırı sayılır mevkiini inkar 
imkansızdır. 

Biz sade 1stanbul'da değil, bü
tün Türkiye'de musiki kültürü ve 
faaliyetinin mühim bir kısmını İs
tanbul Konservatuarına borçluyuz. • 
Beş on kıymetli hocayı orada kaza
nabildik. Yarınki münevver Türki
ye için lüzumu muhakkak eleman
ların epeycesini yine orada yeti~tir
mekteyiz. Onu iktidarımız nisbetin
de takviye vazifemizken aleyhinde 
düşünmenin ve hele menfi bir ka-
rar vermenin şehre en büyük fena
lıklardan biri olacağım açıkça söy
lemekten çekinmiyoruz. Yoksa bazı 
mümessillerimiz, Esnaf Bankası fa
ciasını unutarak ve şehrin ilmi ve 
içtimai ihtiyaçlarını bertaraf ede
rek bütçeyi iş1etmek tasavvurunda 
iseler, bunu tasvip edecek tek bir İs
tanbullu mevcut olmadığını şimdi
den haber verelim. İrfanımızın mu
siki cenhPsinde bir inhidama değil, 
hafif bir rahneye dahi tahammiiJü
müz yoktur. 

Feridun Osman 

00 00 

Saka niyetine 

Alışırsın! 
Başka bir gazetede mizah fıkra

ları yazan nüktedan bir arkadaş, 
Ankara'ya gidip geldikten sonra, la
tife kasdiJe, bir tip yarattı . Elinde 
şemsiye, çehrenin çizgileri asık ve 
gergin, Almanların .Kaz ayağ1:t de
nilen resmigeçit adımlariJe odaya 
giriyor, bol"u çalar gibi şamatalı ve 
çatlak bir se5le ve kelimeleri harf 
harf taneliyerek, birisine soruyor
Clu: 

- Merhaba! Nasılsın! Seçkiye gi
diyor mu~un? Evet mi? İyi iyi! Yine 
git! 

Arkaaından bir tavsiye: 

- Bayanı da götür! 

Daha sonra maksadın izahı için i
!Ave: 

- Alışıın! 

Diih, edip bfr dostun makalesini 
okqdum. Orta bir kültür için roman 
nevinden bir iki bin, tarih çeşidin
den be~ on btn eilt kitap okumak la
zımmış ... Uzun ıeneler beraber ça
lıştığımı:r: d~tumını, fJmi makalele-

rlnfn iptfdat maddesine medar ecne
bi gazetelerlnedn başka senede, bir
kaç eser !Or okuduğunu blldiğim i
çin gülüm!eml"kten kendJmi alama
dım: 

- Çok doğru üsta.d, eddim, lakin 
sen de oku! Alı~ırsın! 

F.O. 

Azılı bir haydut ölü 
olarak yakalandı 

üç senedenberi aranan Hüeeyiıı 
ısmJnde bir haydut evvelki rUn Ber
ganıanın Reeik boğazında jandar
malar taı·atından yakalanrnı ıve bir 
Qıiindemeyi mtltealdp mo olarak 
flde edümfıtfr. 

Köroj'huıun atile d\OYardıa aşıp kaçtığının reamidi.· 

-29-

Binaenaleyh benim aklıma iöyle bir hal ~aresi 
geliyor. Bu adamı ı:ok sıkı bir göz hapsinde tutmak 
sartile bir mü<Jdd ~rbest bırakalım. 8u müddet :r.ar
fında ata na ıl baktığını, nasıl timıır ettiğini seyis
lerimiz adamakıllı ö ;rcııirlcr. Bundan ıo;oııra herifin 
kellesini 'iicuclündcn ayırırız, olur bitt>r. 

Bolu beyinin fikri {Ok mu,·afık bulumlıı ,.e yan 
ölü bir hale gelt•n zavallı Köroğlu zindnndan ~dmrıl
dı. Kentlisine ~·iJrı·ek ,·eriltli. Serbest oldu~ıı \'e atı 
terbiye etmeğe baı;laması biltlirildi. 

· Köroğlu Bolu bt>J'İnin artık emniyetini celhet
meğe mm af fak olduğunu sandı. Fakat yine f evka· 
iade dikkatli harel•ct rtmesi lazım geldiğini unutma
<lı. Nitekim t1crhnl fe'\kalade sıkı bir göz hap,incle 
olduğunu anladı. Ahıra gircliği zamanlar ba<;ka se· 
yisler tlc iı;eri giriyorlar, kır atı na~ıl timar ettiğine, 
ne yaptıı~ma dikkatle bakıyorlardı. Köroğlu bunlara 
halcart1.ktan Bolu be~inin planını ke~fetti. 

rakat ~·iııe bir sey belli etmedi. Bir gün Bolu be
linin huzuruna. ~ıkVı n ~öyle de<li: 

- Bu atı rğer ahırdan daha bir rniiddc·t 
çıkarm1yacak olursanız, a~·akları tutmıya('ak; ko5-
mak değil, yerinden bile kımıldıyamıyacak hale gele
cek. Onun itin her gün hiç olmazsa. bir saat güne:• 
l"ıkarı1malı, biraz dolaştırıhnahdır. 
~ Bolu beyi, K<•roğluna ters ters baktıktan sonra 
bı)ık altından güldü: 

- N asli, atin beraber ka~ar mısın? 
- Ne münasebet? ' 
- Bana hak! tı;te ı;ana. ,·adediyonım. Bana Kö~ 

roğlu olduğunu söyle! Ve benim hizmetime gir. Sana 
saraylar, hazineler n dünyanın en güzel atlarını ve 
cariyelerbıi hediye eder, seni ordularımın başbuğu 
tayin ederim. 

- Beni bili. Köroğlu zannediyorsunuz. Fakat 
emin olun ki ben Köroğlunun kim olduğunu bile 
adamakıllı bilmiyorum. At için söylediğim sözler de 
ondan mesul olduğum lçln<Ur. İsterseniz atı ahırdan 
çıkartmayın. Fakat daha 6fmdlden topallamağa baş
ladığına göre 90k g~mez, bir ay sonra nallan dikerse 
mesuJlyet kabul etmem. 

Bu sözler Bolu beyini az cok endişeye düşürdü. 
Ya bu adamın söyledJkleri doğru ise ... Bu takdirde 
gözbebeği gibi bkandığı atı kaybetmek tehlikesine 
maruz bulunuyordu: Hemen diğer seyisleri ('ağırttı. 
Atın topalla),p topallamadığını sordu. Köroğlu onla
rın gözll önünde atı ahırda biraz rezdirdi. Kır at 
filhakika fena halde topallıyordu. 

Fakat Bolu beJi bir türlü kani olmıyor<lu. Kö
roğlu bunu sezince: 

- lli"sediyorum ki bana inanmıyorsunuz, dedi. 
Hademkl beni Köroğlu sanıyor \'e ata binince ka~a
cağ1mı nhmediyorsunuz. Buna ma.ni olmak sizin eli
nizdedir. Bahçe ko.ıusım sımsıkı kaparsınız. Benim 
de ayaklarımı özen~lye bağlarsınız. Ayrmı birkaç 
atlı da benJnıle benlber bulunur. Kır at topal bııca
gne IıanJanıp uça.nıaz ya f 

Bu sözler filhakika Bolu beyini temin etti. ÖJ le 
ya, bah~eyi adamakıllı muhafaza altına afu.('ak olursa 
nereden ~ahJllrdi '! Vatellk dtiuyada bir e::;i olnııyau 
kır at ta ölümden kurtnlUJ'du. Dl~rleri de ayni fikre 
ı,ttrak ettiler. 

l\iirnğlu büyük bir 'l!kfınla im atmı l'ğnledi. 
Bütliıı lıaJatı, bütün istikbali bu tesebbüsüne bağh 
ldl. En ufak bir hatası, heı:,abındaki en ufak bir ya
nılma kendisini doğruca ölnme götürecel<ti. 

Bir lnsan kadar zeki olan kır at, Köroğlunun 
kencli,.inc talim ettiği toı)allık rolünü büyiik bir me
lınretle ifa t..üyordu. 

Köro~lu, lnr atını bah~eye ~ıkardığı zaman her 
taraf ıo sıkı bir muhafaza altına. alındığını gördü. 
Billınssa l<apılıır sıkı sıkı kapanmış, önüne de bir sü
rü mıaakiı askerler dikilnıi!:ıti. Ayrtl'a on tane kadar 
ath dıt pürsilah bahçede doln5ıyorlardı. 

Köroğlu ata bindikten sonra ayaklarım sımsıkı 
özt>ngiye bağlamulanna hi~ itiraz etmedi. Sonl'a. ~·a
\:aı; Jınas bah~ed" dola~1ırınğa. başlc.dı. Bolu beyi ile 
maiyeti ıfo ptıuıcerelerden J<en<lisini seyrediyorlardı. 

Artık kavbedecek zaman kalmamı5tı. Köroğlu 
a•ını }'a\·aş y~voş lm.ınrıın önüne doğru götürdü. O
nun l<apıya yaklasması oradaki a:.kerlcri bayağı kuş
kulandırıutşb. Kendl4'ino ters ters bakıyorlardı. O, 
oraya lloğr"u ~·onanınca, diğer atlılar da atlarını ınah- . 
ınu:ıı:I1:rarak kapının yolunu tuttular. 

O zanıan Köroğlu atının basını birdenbire geri 
~evirdi. Sonra kulağuıa. e~rildi. Bakalım ne ~.ed}: • 

Ey kır atım sencle kuvvet var 154> 
Şu karşı duvarı aşmak isterim, 
Kızlar Derbendini ge~ip, 
Çamlıbele vurmak isterim. 

* KöroğJunu şüphe Jle tuttular 
Eza. edip omuzunu yardılar, 
Kollarına hllek~efer \.'llr<lular 
Çambbele ka~mak istf'rim. 

lır at, Köroğlunon sözlerini duyunca önce bır 
ı>ah .. «lLlktı. Sonra kurf}un gibi ileri atıldı. Bütün 
bah~eyi böyle rü~gi.r gibi geçti. Dunr iki adam bo· 
)11na yakındı. Onun için kimıte kil' atın bunu aşabile
ceğine ihtimal \'ermiyor, atın üstun<lt>kUe birlikte 
du,·ara rarparak helik olmMını bekliyorlardı. 

Fakat kır at duvara yaklaşınca kuş oldu sanki. 
Bolu be'.Vinin bütün asker ve mulıafızlatrının ağızlan 
birer kanş açık kaldı. 

Çünkü kır at., bir an<la du,·an aşmış, gözdea 
kaybolmu4)tu. Askerler \'e atlılar, kapıyı a~arak dı
şarı fırladılar. Fakat uzun yollarda sadece gittikçe 
şeffaflaşan bir toz bulutu lı:alnıı~tı. 

Bu hldiseyi Bolu beyine anJathkları zaman, 
Bolu beyi teesstiriinden ner6de ise düttiip ölecf'ktL 
Güçbeli kendisini tuttu. Sonra bu şiddetli teessürU 
ya\'a., yavaş şiddetli bir hid<lf'te tahavvül ettl. 

1!1te o zaman müthiş oldu. Bolu bt>~·i a~gın hir 
köpeğe dönmfü;tü. Klnı~y; ıilnlemiyor, birbirinden 
ağır emirler yağdırıyor ,.e l.elleln uçunıyor, kanlar 
akıtıyordu. Fakat bütiio hunlar nafii~ idi. ts IDaıııı 
geçmişti. Bolu beyi, r,- ' ınlerrP elinde tuttuğu Köroğlu 
ile kır: atı kııçırnu,f ı. 

Bunlar böylPı'.· dö\iinlip dnJ"IUD.la.r, biz gelelim 
Köroğluna •.• Kör jJtu bir Jıamlede lhda.r Dtırbeodloe 
\'ardı. Takip ed:· ·netliğine emin olduktaa aonra ayak
larım !:Özdü. Sı ıura atından indi. Pınant- m içti. 
AtJna da içirdi. Soo.ra Çamhbele clotruJdn. 

l(Devamı var) 

--1 MEŞHUR CASUS J 1 

MUSTAFA SAGiR 
- NASIL TV'FULOU. NASIL ASiLDi? 

-6- Yazan : R. KARAOÖUt 

Casus Mustafa Sa gir. 
Kendisini Takdim Etti 
''Ben Entellicens Servis Memur

lorından Mustaf a Sagir,, 
---:.c---

HULA.SA: 
.ı\lustafa Sagir Pişa\'erde doğ· 

muş, babası m~hul bir çocuk
tur. tngilizler ~österdiği biiyifü 

1 
zekii üzerine kendisini itina He : 
büyütmiişler ve muhtelif tehli- 1 

keli i~lerde Entellicens Servis 
hesabına ~.:ılıı;tırdılctun sonrn 
kabiliyetini be~enerck Türki;rc
de bir metanet <:evirme!' malı.- , 
sadile tstanbula göndermi~ler· ı 
dir. Mustııfn. Sagir şimdi istıuı· 1 
buldaki ingHiı sefaretluıne,.iıı- ı 

<ledİı'. 1 

Mustafrı Sagir uıraz sonra, sc~a- j 
rethanenin ikinci katında \'e Halıçe . 
nazır olau arka cephesinde, kendisi 1 

için ihzar olunan daireye Y~~leşmiş- i 
ti. O esnada bavullarını getırtn se-

1 farethane gan;onuna ceııillmt.>111.:e tf!.
1 şckkür etmiş Ye bir kahve istemış- ı 

ti. Hemen yandaki odaya geçmişti. j 
Muhtasar bir temizlikten sonra el
biselerini d~ğiştirmişti. Y aka.sınd:t, ! 
bir şeref ve iftihar rozeti bıılunan 
şık bir siyah elbise olduğu !ıalde, 

kUçUk salona avdet etmişti. Pence
reden, güneşin iJtimaian altında do
nuk ve koyu mavi Hint zümrütleri 
döşenfiliş bir ı:ıahu gibi, E:ıüp Sul
tana doğru tatlı inhinalaıfa u:.:anan 
Halice <loğru takdirkflr naıaılarla 
bakmıştı. Pek hosuna giden nı:ınz:ı· 
ranın letafeti, azameti knr!i•snıcla 

. gülümsemiş Ye yü]\sek .sesle: .. 
- Korndor. Oh .. Veri Vel. 
Sözleri, hayretle ısırdığı renksiı 

dudakları arasından dökillüvcrnıişli. I 
Bu sırada salona giren garson, yer
lere kadar eğilmiş, kahvcsilc bera
ber sefaret erkanından Mister < Ra
yan) ın kendilerine beyanı hoşamc
diye geldiği haberini ue getirmiş1 i. 
Mustafa Sagir, çevik ve çalak bir 
hareketle ilerh!miş, kapıı:ıın eşiğinde 
duran misafiri ile yU:tyüze gelmişti. 
Yüzlerde dostane ve samimane te
bessümler belirmiş, eller hararetle, 
hürmetle birll!şmişti. Viicutler nazik 
hareketlerle bükülmüş, dudaklardan 
şu sözler dökülmüştü: 

- Ben siyasi mümessilliğin mü· 
şaviri Rayan. 

- Müşerref oldum Mh;ter. Ben, 
Entellicens Servis şe!Jcrinden Mus
tafa Sagir. 

Ziyaret r~smi bir mahiyette ve 
mülakat tt:şt'ifat muktezası, çok kı
sa aevam etmişti. Mister Rayan, 
bir kaç dakika sonra ayağa kalkar· 
ken, beyaz di~lerini göstererek gül
müş ve demişti: 

- Kolonel Vıh;on, size odasındn 
intizar etmektedir. Neztlerine kadar 
vaki olacak ref akatimi kabulünüz, 
bana bilhassa şeref bahşedecektir. 

Mustafa Sagir, tıpkı bir 1ngHiz 
centilmeni gibi ciddiyetle: 

- Olrayt! 
Demiş ve Mistar Rayanı takibe 

baulamıştı. 

* Miralay Nelson, Entelliccns Ser-
vis teşkilatının büyük ve kıyme:tli 
rüesasından idi. 1ki sene ev,·el1ne 
kadar Kahirede ve teşkilatın (Ya
kın !fark işleri) şubesfain ınüdürlü
ğlinde bulunuyordu. BilahRre meı·-

kezi urrnminin gösterdıği lüzum qe 
vücup üzerine bu şube istanbula nıı1' 
ledilmiş ve kolonel vazifesinde ipldl 
edilmişti. 

Nelson, cidden calibi dikkat ~ 
hayret olan zt:kası ve iQindeki ihtl' 
sası ile lstanbuldaki siyasi rical a· 
rasıııda pek çabuk teferrüt etJJ1iŞ" 
ti. O zaman mt>nıleketinn yegane 
fırkai siyasiyesi vaziyetinde bulıı· 
nan Hürrıyet ve itilaf fırkasınııt 
Mehmet Alı, Cemal, Sadık, Refl~ı 
Gtlmülcinı•li İsmail gibi beyleri~• 
Nemrut Musta, Cakacı Hamdi, J{ı· 

rez Hamdi, Emin gibi paşaları~· 
Vasfi, Zeynelabidin, Rüştü, Asım gı· 
bi hocalarını, Sait Molla, Ali KeJll~ 
Rt'fı Cevat ve MeYliinzade Rıfat gı· 
bı tıh kalem tutanlarını ve hatta tet 
likçi Salıh ve Şaban gibi ağaıarıJll 
bıle az -zamanda ele geçirmiş ve btJJl 

ları bütün ~'·~ne ve hademelerite 
meusup bulı.ı oduğu hükumete }{ılı 
ve kiHe etnıiiti. Damad Feridi keJl' 
dine ha~ bir mnşavir edinmiş ve keti 
dis~ de Vahdcttine adeta bir sarll'i 
nazırı va~iyetinc girmişti. 

Nelson, tstanbula getirilmede~ 
evvel Vahdettin, düveli itila.fiye JilU 
messillerine karşı mütereddit, Jllil· 
tehaşi davranıyor, iki yiizlü bir tar· 
zı siyaset kullanıyordu. Bu hll1• 
.i-"'nnşc Despirenin 1stanbula vürıJ• .. 
duna kadar devam etmişti. O sırs· 
da müttefikepn i;?gal kuvvetleri baŞ' 
kumandanluh vazıfesini de uhdesiil' 

~ ~ 
de bulunduran Generalin azamet \ 
haşmeti, Vahdettinde, Fransa bil· 
k[ıınetine karşı bir emniyet ve dost· 
luk hissi uyandırmıştı. Onu FransB 
hükümctinin bir himaye ve dostlu!> 
seı.: bol ti gibi tanımış ve sevmişti· 
Derhal fikrini, siyasetini tebdil et· 
mişti. Ingili.r.lere karşı nl'innetle u· 

zattığı elini geri çekmiş ve geners· 
lin elini emniyetle sıkmıştı. Gerçi ııı'• 
dına kadar açık buJundurduğu sara· 

yının kapısını İngilizlere kapayaJllB' 
mıştı. Fakat onlara karşı, ayn ayrı 
gösterdiği eski hulüs ve ruuhabbetİ• 
eski samimiyet ve hürmeti, o gündetl 
sonra biraz kısmış ve t.otısultmıştı. 

Bilhassa, bir gün generalin sıı· 
rayda aynen: 

c ... Biz Türk düşmanı değili.ı· 

Biz hükumetinizin kuvvetli "e fa,} 
olmasını talep ediyoruz. Vükelanııı 
vo sadrazamın şahıs ve şahsiyetleri 
bizce hiç te haizi ehemmiyet değil· 
dir. Mücrimler, Ermeni tehciri iJe 
maznun olanlar ı:;erian tecziye edil· 
meli. 1stanbulda ve vilayatta emni· 

yet \'e asayiş katiyen mefkuttur. :Sil 
na derhal bir çare bulunmalı. Unut· 

mayınız ki, dahiliniz ve etrafınız si· 
zi sevıniyeıı anasır ve düşmanıar1' 

muhattır. Bu dediklerimin bilaifateJ 
vakit yapılmamasının sizce bsıisi ne· 
damet olacağına hiç şüphe etmeyi· 

niz .. > Sözlerini bilyük bir samimiyet 
ve ciddiyetle beyan etmesinden sof'' , 

ro. da, generalden nihayetsiz dcrf4 
cede hoşlanmıştı ve artık hasıl et• 

tiği kavi bir iman ve itimatla Fratt• 
sızlara teveccühe, izharı iltifat' ve 
samimiyete başlamıı:Jt:. 

(Devamı var) 

• 
TAKSIM SİNEMASINDA 

Tenzilatlı Fiatlar : 15 - 20 - 25 ve localar 100 Kuruş 

ORDUNUN KIZI 
PRESTON FOSTER •e MADGE EV ANS 
tarafından oynRamış büyük aşk ve harp filmi 

100 ERKEGE BIR KIZ 
DEANNA DURBIN'in en SfÜıel filmi 

... 
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- !.JS.TIBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

Rus • Erlneni ihtilifı 
Rus Zabitleri Gitmek 
Fakat Ermeniler 

istiyorlar 
Bırakmıyorlardı 

l 

Beyuıt Kalcıİ•İD 
MUkfilemeler kfuııUen t ·· 
eden zabitan E ercuman vasıtasile oldu. Arzu 

ın rzurumdan "tkabil l . . k. 
ıoruldukta: Cesaretin .. ,,. . me erı un anı 
daha iyi olac w "h e guveneınıyenlerin çıkmaları 

agı CJ etle bunların "lk l . k" 
dairesinde (m·· ·t d w ı. ma anna ım an 
, . usaı avranacagını) .·· l d" . . 
Zınkiyeviç ise b'"t•· h .. soy e ı. Mıralay 

u µn nzırun muvaceh . d B d ifa edilecek hı" t ~, esın e: ura a 
zme Yı-unız Rus h" . 

olduguw na kanı· ol k b" yaya ızmet vazıf esı ara ızzat kend· . . 
ltanantle Erzuruı d· b 1 w ısının de ancak bu 

n a u undugunu sö J d" 
En nihayet b"'t" . Ye ı. u un zabıtan 0 •• k 

bekliyerek And "k" n gun adar daha 
ranı ın söyledik! · w 

madığını görme ;e ve neti .. erı dogrn olup ol-
bine karar ver~ler. Bu ~e~e gore hattı hareket taki
''aki oldu. İGtim h"ta ıçtima ~O yahut 21 şubatbı 
l'alay DuluhanotR~s mm.dan bır mUddet sonra mi
rnce hUsnu nefreti zabıtanının Ermenilere bu dl!· 
man tasaV\• d e P.~kmakta olduklarını hiç bir za· 

ur e emeyıp hny tt k w 

na ve gerek di w c R _re ~ aldıgını gerek bn· 
SÖylemiştir.. g r us zabıtlenne kemali taaccüple 

Ertesi gün Andranik t af 
tırılan Tiirkce be ar ınclan sokaklara as· 
olsun Erm • . lyannamelerde katledilen Müslüman 

• cnı o sun mutlaka faili b . 
znya duçar edilecegwi ve M"" 1.. ulunup aynı ce-
.1 us umanların h" b" uen korkmayıp d"kk" 1 ıç ır şey-

u an arını aç k . 
:rneşguı olmaları ve çalı tır k . . ara tıcarctlerile 
nan Müslümanlardan b~ . ~a ıçın cem ve sevkolu

ırının ziyaınd b 
ve sevke memur ola k t' . ~ unları cem 
larile mes'ul tutul 'nkl ı anın _kaffes, kendi hayat-

aca an vesaıre 1 Ertesi gu··n·· . . Yazı mıştır. 
u maıyetimdeki t b 

kumandanı olan yüzbaşı v kT C a urlardan birinin 
likte at Ustünd b" e ı ı anbulatyan ile bir-

. e ır sokaktan ge k . 
\ın duvardaki ilani oku çer en bır kaç kişi-
~anbulatynn bunlara T .. ı:akt~ olduklarını gördük. 
ahali tarafından b" k ur çe ızah ederek Müslüman 
ı;. • ır ıyam vukubul d w . 
,&;.ıtmenıler tarafından b" • ma ıgı takdırde 
miyeceğini ani tt B ır guna fenalık zuhura gel-
ıtMU ·• n ı. una cevaben ·k· 

slurcnn ahalinin hi bir f ı ı senedenbcri 
•en· ·· ·· • ç enalık Yapmak te bb"" gorulmediği ·b· b şe us-
YnPmak tasavvu~nıda u~d~n sonra böyle bir fenalık 
ve müdafaasız k 

1 
a olmayıp ancak silahsız 

aan M" l" edilmemesini . us umanların sebepsı"z "tl" f 
rıca ettiklerini .. . ı a 

. topçu kumandanı oldu~ soyledıler. Benim Rus 
arkadaşlarım Rus zabg_utml ~ ve gerek benim ve gerek 

. ı erı Müsl"" 
bır veçhile zarar g·· . uman ahalinin hiç 
k ormeleruti 

adar olduğu gibi bund arzu etmeyip eimdiye 
11·~ an S«nra dah" 1

"'.' kadar bu biçareleri .. 1 ellerinden gel-
l~nne anlatmasını yüzb=~av':: edeceğimizi kendl
rıca ettim. Orada bul Canbulatyandaı• 
b' unan 'l."tirkl d . . 
~lhassa içlerinden bir iki t . er en bır çoğu ve 

bızzat benim kendi hayati an&ıı 7 şubat vak'asında 
re~ SÖzürnU tasdik ettiler arını kurtardığımı söyliye~ 
nııtesi azasından idi. • Canbulatyan Ermeni ko-

lkinci içti 
olup hariçten: yalnız Rus zabitanından mürekke 
rnada ikinci °C'- ca kdo1Ctor Zavrif vardı B . t~ 
. ~ı-zurum k ı t . u ıç ı-

rın zannı gibi 'l:'t a e opçu ahyının Ermenile 
.c.rmeni topç 1 • 

topçu alayıdır ve z b' u a ayı olmayıp daima Rus 
ıöniillü yazılmanuş: ıtandan hiç birisi Ermenilere 
· r, Yazılmak t "st · ııılere hizmet etrnek . . . a ı emıyor. Errne-

v ıçın hıç biri . 
e mukavele akdetmemiştir v m~ ımza vermemiş 

met bu alayın Rus veyahut ~ hakı~ati halde hUkü-

~~reU katiyede tesbit etmelidir~ewnı ~layı olduğunu 

1 
ze Rus neferlri göndermeli. ·Eğ~;r~ı Rus alayı ise 

se Rus ordusunda hizm t t çı Ermeni aluyı 
bu aı a . e e mek arzu ed . 

ay an ınfikak müsaad . . en zabıtana 
tephesinde hizme esı verilmelidir. Kafkas 

hede hizmet etm!k e~:;e istc~iyen~~r de ahar cep
Dlunan idarei Örfi nl genye gonderilıneli. 118.n 
t~ebildiği görUim~:uı~ ancak yalnız buna nıUllUlnaat 
ıore Maverayı Kafkas. R Bu ar~ ~yu bulduğuna 

usya hilkfımetinden ayrıla .. 

l 

Umumi Garüniltü 

caksa Rus zabitlerine mutlaka izin vermelidır ki bun- . 
lar burada ecnebi zabiti vaziyetinde kalacaklardır. 
Zemininde mübahasat cereyan etmiş ve neticede 
mevcut tamimlere istinaden ya Harbiye Nezareti 
emrine veyahut Rus kolordularından birine naklo· 
lunmak için her arzu eden zabitin ret3men müracaat 

edebileceği anlaşılmıştır. Bana verilecP,k bu gibi isti· 
daların tervicen lazımgelen makamlaı·a gönderilece-
ğini ilan ettim. · 

Bu içtima hengamında bunlar müzakere ve mü
bahase edilirken yedinci Kafkas cebel topçu tabu
rundan yüzbaşı vekili Yermolof yeni teşkil olunan 
Ermeni taburuna gitmek istcmiyerck infikak istida· 
sında bulunmuş, evvela ''azgeçmesi için kandırmağa 
çalışmışlar. Fikrinde sebat ettiği anlaşılınca :MiralaY, 

Morel istidasının zirine yazdığı ilamda bu zabitin işe 
yaramadığından dolayı cephe <-rkanıharbiyesi emri· 

ne iade edildiği kaydını koyarak 21 saat zarfında 
Erzurum dan çıkması için tazyik edilmiş: f şte bu veç

hile pek fedakar bir harp zabiti olan Yermolof bil
hassa Ermeni kıtaatına hizmet etmek istemediğin

den ve bir de miralay Morelin Ermenilere hizmet et
tiğini alenen söylemek dikkatsizliğinclc bulunmasın
dan böyle nahak yere lekelendiği zikredildi. 

Doktor Zavarif dahi tıpkı Andranikin söyledik
lerini tekrar ederek sulh aktedilinceye kadar Erzu
ruında kalmaklığımız Rusyanın menfaati iktizasın

dan bulunduğu ve mütemeddin bir millete mensup 
zabit olduğumuz cihetle; (Ermeniler, siz Türklcr!I:} 
hesaplaşınız ! Birbirinizi ke6iniz ! Şeytan alsın, sizın 
dahili işinize. Biz Ruslar neden karışalım!) diyerri· 
yeceğimizi ileri sürdü. En nihayet eğer alemi insa-

niyete hizmet etmek arzu ederseniz Erzurumda kahı.
rak bundan böyle Ermenilerin islamlan katliam et. 
memesine çalışmak ta bir vazifei insaniye olduğunu 
söyledi. Zavarifin nutku lüzumu v"eçhile tesir ed.:
medi. 

İçtimadan sonra bizzat doktor kendisi artık hiç 
bir ümidi salah kalmamış olmakla belki bütün zabi· 
ıan ayrılacaktır, dedi. 

Ordui Osmaninin Erzurumu istirdadından on 
gün sonra bazı vesikaları okumak fırsatı düştü. Bu 
vesikalarda doktor Zavarif, açıktan açığa Ermeni· 

lere muhtariyet itasından bahsetmiş ve bunun içi!l 
de Rus zabitlerinin hizmetinden istifade edilmek icau 
edeceği mezkur olup doktor Zavarif Erzuruma geİ. 

meden akdem kaleme alınmıştır. Doktor Zavarif Rus 
heyetinin ahvali ruhiyesini pekala anlıyabilmiş oldu
ğu tezahür etmişti. Biz daima askerdik, politika ile 
i3tigal etmek arzusu hiç birimizde yoktu. 

Ermeni partizan muharebesini dahi Rus zabit· 
leri hiç bir zaman kendilerine mal edi~memişlerdir. 
Andranikin vadi vait şeklinde kaldı. Ahali bunların 
hiç birisine inanmıyordu. Çarşılar kapalı, herkes 

korkuyor, islam mahallelerinin sokaklarında hiç 
kimseler yoktu. Yalnız belediye dairesi civarınd~ 

bir iki dükkan açık olup yalnız gündüzleri bir kaç 
müslüman buralarda toplanabiliyordu. Hiçbir Erme
ni ceza görmedi. Hiçbir kabahatli Ermeni meydan'\ 

çıkarılmadı. Kabahatsiz Ermenilere nasıl ceza edile
bilir ki?! Ermenilerin o mütalealarına karşı Rus za
bitleri şimdiye kadar bir çok kabahatli Ermenileri 

meydana koyduğu halde bunların hiç birisi ceza gör. 
mediği söylenince sUkftt ediyorlardı. Münferit kital· 

!erin arkası kesilmemiş, fakat biraz gizli tutmağa 
çalışmışlardır. Cinayetler i6hirden uzakça köylerde 
ve Rus zabitlerinin nazarından makta yapılmağa 
başladı. Şehre yakın köY.lerdeki Türkler kayboldu. 

. .(Devamı var) 

'ı 

' 
.Günün Adamı 

Polonya Hariciye 
Nazırı Miralay 

Beck Kimdir ? 
Polonyada en fazla karike.türU 

yapılanlardan biri de bu gün, Polon-

y. a hariciye işlerini hemen resen ted 
t • 

vir eden Kolonel Bekdir. 
Gazete sayfalarında, mecmua 

kapaklarında, dudaklarınd~ e~il
miyen tebessümü ile onu daıma elin· 
de çantası ile tirene, tayyareye, hl· 
nerken görürüz. 

Dünyanın en çok seyahat edP-n 
adamı kimdir? diye size sorarlarsa, 
biç tereddüt etmeden, Polo~ya, -~a
riciye nazın ~ösyö Bektir dıyebılır· 
siniz. 

Bilhassa bu gtinlerde fevkalade 

-- -- - --

Bır Galataaaray b lyramıada toplanan eak~- Çialataaaraylılar 

Galatasaray 
Lisesinde Spor çok yorulmaktadır. Buna rağm~n 

en bedbin zamanlarda bile, dudak-

larındaki tebesümü dağıldığı, alnın· V d • K d 
daki çizgileri neşesizlik alameti ola- Dimağın inkişafına er iğı a ar 
rak arttığı, kırıştığı görillmemiştir. • • K 

Mösyö Bek, iki ateş ara.~ındadıt'. Bedenin ınkışafına da ıymet 
Sovyet sefirinil\ elini tebessumle sık-

sa, muer kaşlarını Çatar, nantz~g 'Veren iftihar Edilecek Bir Müessese 
işinde Führcrin arzusuna uygun bır 

Sureti tesviye bulacak olsa, Londra -- -siyasi mehafili ayaklanır... ~ I { 
Polonyalılar, Macarları severler, ~ ~ 

Nitekim Çekoslovakyanın işgali Ü· P»;i 
zerine, Macarlarla müşterek bir hu
dutta iki tarafın askerleri birbirile 
sarmaŞ dolaş oldular, fa"kat diğer 
taraftan Lehistanın dostu Ruman
ya kralı, Macarların, dehşetli dü.s
marudır. 

IN karışık dostluk ve düşmanlık 
· içinde Polonyaya harici srytı.Sette 

istikamet veren şahıs 1933 seneeiu· 
de herkesin şüphe ile öaJffıgı bir a
damdı. 

- Bu da kim? Nasıl muvaffalc 
olacak? diyorlardı. 

Bununla beraber, o matruş çeh
resi, çıkık elmacık kemikleri, ltalm 
kaşları, ve tatlı sert eda.sile, iıe yap
tığını bilir bir adam olarak ortaya 
çıktı ve kısa zamanda beynelmilel 
siyaset meydanının sayılı cambaz· 
tarından biri oldu. 

Kolonel Bek, aslen Karakovi'li
dir. 1895 te doğmuş olduğuna göre 
bugün 44 yaşındadır ve haklı olara\ 
dünyanın en genç hariciye nazırı o!
makla övünmektedir. 

Babası muhtelif memuriyetlerde 
bulunmuş, ve Leh Cümhuriyetinin 
ilk devrelerinde dahiliye nazıl'lığı hi
le etmiş bir şahsiyetti. Zengin , .e 
maruftu. Onun iGin oğluna iyi bir 
tahsil temin etmek istedi. KUçl.ik 
Bek ilk ve orta tahsilini bitirdikten 
sonra, mühendis mektebine gönde
rildi. Viyanacla Lwow'da çalıştı. Bir 
aralık 17 yaşında iken, talebe kas
ketini hırsla masanın üzerine vur
du, kitaplarını kapadı ve: 

- Asker olacağım!.. Nedir bu 
Ruslardan çektiğimiz? dedi. 

O sırada Mareşal Pilsudski, is· j 
tiklal hareketine kıyam etmişti. Bek, 
verdiği kararlar doğru Piisudskinin 
karşısına çıktı: 

- Ben de harbedeceğim, dedi. 
Gözlerinde cenk iştiyakı yanan 

bu hararetli gence Mareşal uznu u
zun baktı: 

- Sen daha gençsin, yavrum, 
dedi. Git mektebine, ae~~ ça
lış. 

. 
Galatasaray liıeal Yoleybol takımı 

Galatasaray lisesi Türk spor ta-ı 
rihindc en canlı mevki işgal eden 
mektep!erimizden biridir. Ta cBe
yoğlu Mektebi Sultanisi> ismini taşı. 
dığ1 çok eski tarihtenberi Türk gen~ 
liği için de; f'J>Orun anayurdu olmak 
la tanınmı~tır. 

tık sporculuk, ilk spor hareketi 
cBeyoğlu Mektebi Sultanisi. nin sı· ı 
ralarında doğmuş, bahçesinde büyü-

Bu gün sporun her şubcsind, 
milli takımda yer alan gençler ve i· 
simlerini elii.n unutamadığımız atlet 
Semih, Mehmet Ali, Suduri, futbol
cülerden Nihat, Leplebi Mehmet, 
Ulvi, Bürhan, Muslih, hep o mektep
ten yetişmiştir. 

Galatasaray lisesi sporu tama· 
men benimsemi!I bir mekteptir. Bü
yük sınıf talebeleri içinde sporun 
her hangi bir şubesile meşgul olmı· 
yan yok gibidir. 

Küçük sınıflarda ne derin bir 
spor aşkının kaynadığını anlamak 
için bir teneffüs saatinde mektepte 

1 bulunmak \'e bahçedeki hareketli 
faaliyeti görmek kfıfidir. Bu heves 
mektebin kıymetli müdürü ve beden 
terbiyesi hocaları İbrahim Hakkının 
himmetlerile mUsbet bir mecrada 
inkişaf etmektedir. 

Bek ile Pilsudskt blrbirleriiıi ilk 
defa böyle bir münasebetle tanımış- · -

Mektepte bilhassa futbol, atle
tizm, voleybol, basketbol, tenis, 
beyzbol faaliyeti mevcuttur. Bu 
sporlara ait muntazam turnuvalar 
yapılır ve terbiyei bedeniye hocala
rının nezareti altında yapılan bu 
maçlar mektep şampiyonasına mün
tehi olur. 

lardı. 

Bek mahzun döndü. 
Fakat onu harbin üçüncü senesi 

tekrar asken sahada görüyoruz. 
Artık Pilsudski ile &re.Fer Ça. 

lışıyor. Topçu kıtaatmda hizmet edi
yor. Ve harp bittikten sonra lla tek· 
rar okuyarak kurmay oluyor. 

Askerlikte mevki tutmuştur. Bu 
gün Polonyanın mukadd~ratını elin· 
de tutan General Rydz-Smizly'nın 
yakın bir mesai arkadaşıdır. 

Harbiumurniyi takip eden ilk se
kiz sene zarfında mareşal Pilsudes· 
ki, siyasi dalevereler yüzünden ikti
dar mevkiinden uzakta kalıyor. Ta
bii ona mensup ve onun yoTunda ça
lışanları da birer münasebetle mem
leketten uzaklaştırıyorlar. Bunnu 
için Kolonel Bek, evvela Pariste bi
lihara Brilkselde ateşemiliterlik e
diyor. 

Politika ve diploması 8.Iemine c;o. 
kulması bu kanaldan oluyor. Paris 
siyaset aleminin içinde iyice pişiyor 
ve diplomatlığın ince taraflarını tet
kik .clerek öğreniyor. 

. (Sonu 'J inci sayfada) 

Me1dtl»in futbol takımı 

müş ve inkişaf etmietir. Spor olarak 

mekteplerimizde yalnız Alııtan usu· 
lü jimnastikten başka bir şey bilme

diğimiz o devirlerde futbol, atletizm 

fenni geklile denizcilik hep ecnebile· 

rin elinde idi. Galatasaraylılar bu 

müsbet faaliyetin yalnız yabancı el

lerde inhisara uğramasını çekeme

mişler ve haklı bir infialle harekete 

geçerek kendilerini bu faydalı cere

yana kapıp koyuvernıişlerdir. 

Bu ilk harekete Alemdar olan 

Bay Ali Sami ve Abidin Daver ve 

arkadaşlarının bu temiz ve asil aşk 

uğrunda çektikleri meşakkatler u

zun bir roman-zemini olacak kadar 
garip ve facialarla doludur. 

Sporun hemen her şubesinde kıY. 
metli elemanlar yetiştiren Galatasa~ 

l'ay kulUbi.iııün temeli de mektep dı· 

varları arasında kurulmui, klüp 

gençliğin kaya kadar salabetli O· 
muzlarından kuvvet alm.ı@tır. 

Mektepte en ehemmiyet verilen 
sporlardan biri de izcilik teşkilatı· 

dır. Memleketin bu sahada en ileri 
bir müessesesidir. İzciler muayyen 
mevsimlerde rnuhtelü mahallerde 
kamplar kurarlar ve bu kamplar ta
lel?e için çok müfit olur. 

Atletizm de ehemmiyet verilen 
sporların başında gelir. Galatasaray. 

bu vadide çok kıymetli elemanlar, 
rekor sahipleri yetiştirmiştir. 

Bu gün atletizm federasyontı 
asbaşkanı Şinasi, Mazhar Nazını, Cez 

mi, Mehmet Ali ve Semih (daha bir 
çok gençler), o mektebin yetiştirdi· 
~ ve Türk sporculuğuna hediye et
tiği simalardır. 

Bütün bu faaliyeti ile Galatasa
rayı spor güneşi addetmek hata ol· 
maz. rl 

Galatasary klUbünu doğuran, 
yaşatan ve ona memleket sporunda· 
ki bayati mevkiini veren hareket, bü 
tün bu muvaff aklyetlerin sırrını dı· 
varları arasındaki hummall faaliye
tinde ve sönmiY.en spor &§kında sak· 
h~or. 



la uzağa uçma. Gecen hayrolsun y1ı v 
rum. Çabuk uyu. 

Anneai Minenin ba§ını iyice yer
leştirdi. Yorganını sıkıştırdı ve öp
tü. 

Biraz sonra elektrik düğme.3frtiu 
sadaaı ve usulca kapının kapanma
sı iiftildi. Mina karanlıkta sessiz ya
tarak annesinin aşağıya inen hafif 
adımlarının sadasını dinledi. 

Ertem gün doğduğu gtlnUn yıl

dönUmU idi. Mine neler istiyor ne
ler. Fakat en çok arzu ettiği şey pe
ri kanatlan idi. Hep kanatlan dü
şündü, dUşUndü, sonra gözleri ka
pandı, ve uykuya dalar gibi oldu. 

Henüz tafak söküyordu. Mine 1 
yatakta duramu oldu. Kalktı, ço
raplarını giymeğe ba§ladı. Çok he
yecanlı idi. Çok erken olduğun~an. 
kiıueyl uyandırmamak için yavq 
yavq giyindi. Likin kapı usulca a
çılıp annesi şapka başında, manto 
aırtında göeilkmeain mi! Hayret? 

Mine: - A ! dedi, o kadar erken 
mi çıktuıızf Anneel yavaş, esrarlı 
bir .eeıe ceva]r veroı: 

- Evet, una bir hediy~ ğetir
dhn. 

OD& ne uzatla beğenirsiniz? Bir 
peri değneği! Mine hakikf bir peri 
<lePefi oldu#UJıu llhzada anladı. 
De#neAin ucunda kırmızı bir yıldız 
ftl'd&. lDtrafı ya.luıcakmıf gibi aut
taaıı alevler eaçıyordu. Amma elini 
deidirdiji zaman bus gibi oldufuno 
ıörd\i. KuJaiına tutunca ılvrialnek 
\'l.lıltıama beuer bir uda duydu. 

- A, nereden aldın f diye ba. 
iırdL :rwt annesi 08Yap vermedi. 
kıııe o kadar telAflı icli ki hiç al
dırmadı bile. Acaba nasıl kullanma
lıyım, hiç bilmiyorum. 

- 'Uç defa salla da iatedifini 
SÖ)".lG. 

Mina ttç defa salladı ve afır ağır 
dedi Jd: 

- İstediğim bu: Sahici peri gi
bi uçuracak kanatlarım olsun. 

.t>e~ek birdenbire gürültü He 
ptırdamağa ve alev sı,;mağa 001-
ladı. Sonra birdenbire söndü. Yilnız 
~ ueuııda kırmızı bir uç bı
raktı. 

Mbıe: - Vah vaJı, ~· bağırdı. 
Y.U, zçbD1. Uç defa yerine dört 

5 

Kine bir sabah bahçede fdf. O 
kadar tuhaf bir uey oldu ki! Bir de
met Qfri§ otunun önUnden geçiyor
du. Bir 88Sln onu çağırdığını doydu. 
Arkasını döndü j kimseyi görmedi. 
Mutlak bu ses çlrle otundan geliyor, 
dedi. 8esr 

- Beni glSremer.shı, ben periyim 

• YENllA8A" 

dedi. Artık kanat istemiyorsun diye 
ne kadar memnunum. Çünktı her ne 

vakit aende olması lazımgelmiyen 

bir şey istesen çok üzülüyorum. 

Mine: - cA! Çok mUteessifiın •• 
Bir daha yapmıyacağım. Size söz 

veriY.orum> dedi ve sözünde durdu. 

Cici Aue 

Ayı Şaşırtmacaaı 

Çocuklar! Bu resmin içinde gör- ı 
düğUnüz ağaçlardan, yapraklardan, 
çocuklardan, bebeklerden başka ta· 
mam (10) tane hayvan veya kug 
gizlidir. Şayet bunların hepsini res
min üzerinde boyayıp resmi keser 
ve bize gönderirseniz güzel ve ter
biyevi bir hediye kazanabilirsiniz. 
Zarfların üzerine: c Yeni Sabah ga

zetesi bilmece memurluğuna. cüm
lesini yazmayı unutmayın. Adresle
rinizi de açık ve okunaklı bir surette 
yazınız. Bilmece mektuplarını poa-

ta ile açık gönderirseniz (30) para• 
lık posta pulu klfi gelir. 

Bu §aşırtmacayı çözenler arasıJI 
da çekeceğimiz kur'aaa hedfye kıı• 

zanacak talihli küçük okuyuculart" 

mızın isimlerini haziranın üçünctl 

cumartesi günü çıkacak cÇocuk sa~ 
fas1> nda bulursunua. 

1stanbuldald okuyucularımıs k•"' 
zandıklan hediyeleri cuma gUnlerl 

hüviyet varakalarlle idarehaııemlr 
den almalıdırlar. . 
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ı Nutuk Söyle 

Varşova, 5 (Radyo ile) _Harici-' 
ye Nazırı Bek, bu sabah ıı de, Me
busan M clJ ind , bekl~en nutku. 
nu söylemiştir. Avrupa ve Arneri
kadan 40 yakın g zeteci gelmi bu-
lunuyordu. ş 

H • uı v ordu ara ındaki tesanü-
dü ızhar ıç· in dunH .. . num yışler yapıl-
mıştır. Mektepli çocuklar aralarında 
para toplıyarak orduya 4 mitralyöz 
le 64 bisiklet hediye etmişlerdir. 

Be1c'in nutku 
Hariciye Nazın Bek, Meclisteki 

nutk~na, son aylar zarfındaki hadi
selerın kendisine, geniş izahat ver
mek vazifesini yüklediğini, devlet
ler arasındaki rnünas betlerin k 
d ha f rdi bit mahiyet aldığını ç~c 
eski düsturların d işti ini söylive
rek ba lamı~ v demi tir ki: 
. «- Bize müteallık hususata ge

lme:, çok vahim hMt c>lerin zuhur 
ctmış olduJSu t b~viln etmek icab 
eder. Bazı devletlerle olan t . emas1-
mız dennle miı; ve daha kolav bir 
hale gelmiştir. Diğer bazı ahvald 
~ , vahim mU kUUer ba öst" i e 
tir. ~nn ş-

lngiltere ile anlamıa mahiyeti 
Ve~ayll tarih ırasilP ele alarak 

evvela Büyük Brftanya ile olan it' 
lafımızı zikredeceğim: ı-

Müstakbel müna bC"tlerimfzln 

arasındaki münasebetlerin tarihine 
daha müsait bir cereyan vermek, her 
günkü ihtiltıflarla ve hasmane mak
satlara hakim olan muzır havayı or
tadan kaldırmak, asırlardruıberi bi
rlkmi§ olan düşmanlıkların fevkine 
yü~elmek ve mütekabU bir hürme
tin derin temellerini atmak teşeb
büsünde bulunmuştu. 

cltiUifın fes1ı;, az ehemmiyeıli 
değildiT:t 

Fenalığa mani olmak için yapılan 
her te§ebbüs, daima siyasi hareketin 
en güzel imkanını teşkil etmiştir. 

Son zamanların en tehlikeli anla
rında, Polonya siyaseti, bu prensibe 
riayet ettiğini ispat etmiştir. Bu za
viyeden ibakılınca, bu itilafın feshe
dilmesi az ehemmiyetli bir hMis~ 
değ ldir. Bir itiliifın kıymeti o itilfı
fın verdiği neticelerle ölçülür. 

Taraf(' ·nden birinin takip ettiği 

siya t veya hareket tarzının itila
fın pr nsiolcrinden aynlm1ş olması 
bi?.im bu zaafın ,·eya bu gnybubetin, 
matemini tutmaklı~ımız.ı icabettire
mez. 

temin etmektedirler. 
Mazide bu şehrin yalnız inkişah 

değil, hfkmeti vücudil de yegune bü
yük Polonya nehrinin munsabında 
kAin olmasına kat1 surette bağlı idi. 

• M evcııt stettil de{ii§emez 
Bugün de şehir Baltık denizile ir· 

tibatımızı temin eden nehir yolu
nun ve başlıca şimendüer hattının 
üstünde bulunmaktadır. Bu, hiç bir 
yeni formülün değiştiremiyeceği bir 

Biz, daima kat'iyetle deniz ticare
timizin ~ Dantzig deniz siyaseti
mizin hak ve menfaaUeri sahasında 
durduk ve bu sahada azimle duraca
ğız. Maku1 ve uzlaştırıcı hal çare
leri aramnkla serbest şehirdeki Al
man ekseriyetinin milli, ideolojik n 
kültürel inkişafı üzerinde bilerek 
hfç bir tazyik icra etmek istemedik. 
Baltık'tnn sürülüp atılmıyacağız! 
Polonya'yı Baltık'tan süriıp at

mak meselesi mi mevzubahistir? 
Halbuki Polonya, kendisinin Bal
tıktan süriili.ip atılmasına asla mü· 
saade etmiyeccktir. Pomeranya voy
vodalığımızın içinden yapılacak mü
naka lfıt hakkında da ayni mülfıha· 
zalar dermeyan olunabilir. 

POLiSTE a .., 1 

'..a. 

Perapalaı otelinde 
iki aşçının m rif eti 

Perapalas oteli aşçılanndan Ab
dürrahman oğlu Mustafa Sanoğlu 
ile Osman oğlu uharrem dün bir
birile kıu.·ga etmi:iler ve bu kavga 
esnasında Mustafa. Sarıoğlu, Mu
harremi başından bir tencere ile ya 
ralamış ve yakalanmıştır. 

Burnundan yaralandı 
Fenerde oturan hammal İbrahim 

oğlu Mustafa diln Aksarayda Şe
kerci sokağında bir kahvede otur
makta iken üzerine birdenbire fena
lık gelerek yere dUşmllşfilr. 

Zavallı hammal bu sukut esna
sında burnundan yaralanmış ve te
davi altına alınmıştır. 

Tramvaya atlarken · 
•ar'aaı tutan çocuk 1 
Fatihte Hoca Üveys mahallesin

de 126 numaralı evde oturan Mw;
tafa oğlu 9 yaşında Halinı, dün saat 
15 te Edirnekapıdan gelen tramva
ya atlamış ve sar'ası tutarak yere 
düşmüştür. 

Başından yaralanan Halim teda
vi altına alınmışbr. 

K ndl en ine ba'""ı 
çözüi n molör 

Haliç'te ban1ı duran Denizbanlt 
motörlerinden birinin kaybolduğu 

dün yazılmışsa da yapılan tahkikat
tan motörün bağının kendi kendine 
çözülerek, bulunduğu yerden biraz 
açıldığı ve kaybolmadığı anlaşılmış
t1r. 

Günü Adamı 
(Başwrafı 5 inci sayfanıızda) 
1926 da Mareşal, gölgede kal· 

maktan usanarak Varşovaya geh
yor ve işe blr taklibi hUkume.tle. tek
rar vaz'ıyed ediyor. Varşova sokak
larında, mareşalin askerlerile başve
kil Vitos taraftarları dövüşürlerken 
Bek mareşal tarafından memlekete 
davet ediliyor ve Fransa ile, Lehi -
tan arasındaki münas®etleri izah 
ediyor. Genç er diplomatı tekrar 
vazifesi ba§lna dönmek istediği za
man da mareşal: 

- Burada kal.. Harbiye nezare
tinde kalemi mahsus müdürü ola.· 
caksın eliyor. 

Artık büyük şefinin muhitinden, 
yanından aynlmıyor. Pariste öğren· 
diği nezaket derslerine, mareşalin 
verdiği dersler de in7.imam ediyor. 
Mareşal her halile ona: 

c Vaziyet icap ettirdiği zaman 
merhametsiz olmasını bilmek JA

zıındır* diyor. 
1930 da Harbiye n zareti kale

mi mahsus mtidürlüğünaen aahı1i
ye nezareti tnüsteşarlığına getirili
yor. Bir kaç ay sonra da ayni \•azi
fe ile, hariciye nezarefi müsteşarlı
ğında işe başlıyor. 

İstikbal onun için açılmıştır. Du
ha o günlerde bu günleri tahayyül 
ediyor. 

Polonya diplomasisinin şefi ol
mayı kuruyor. 

RADYO 
OUMARTES!: G '5 939 

13,30 Program. 

-, 
13,35 MUZ'ik (Operet seleksiyon· 

lan • Pl.) 
14,00 Memleket saat ayan, a-

jans meteoroloji haberleri. 
14,Hl Türk müziği 
Çalanlar: Reşat Erer, R~ik 

Fersan, Zühtü Bardakoğlu. 
Okuyan: Melek Tokgöz. 
1 - Şehnaz peşrevi. \, 
2 - DeTial zadenin - Şehnaz şar

kı • Etmedin bir lahza ihya. 
3 - Şemsettin Ziyanın - Şeh

naz şarkı - Hem aldandım hem al
d tbm. 

4 - Zühtü Barda oğlu • Santur 
taksimi. 

5 - Le.minin - Hicaz şarkı- Ne
§elll emelim. 

6 - Saliı.hattin Pınarın • Hir.az 
§arkı - Yüzüm gülse de kızlar. 

7 - Snz senı:ıisi. 

14,40-15,30 üzik (Ne§eli plak· 
lar) 

ti) 

17 ,30 Program. 
17,35 üzik (Mans saati • Pi.) 
18,15 Tüı k müziği (Fasıl heye-

Tahsin Karakuş ve arkaaaş!nrı. 
19,00 Konusma (Dış politika hi

diseleri) 
19,15 Türk müziği (Halk türki:· 

Jeri ve oyun havalan - Sadi Yavt.r 
Ataman) 

19,30 Türk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, R~c:;en Kımt 

Cevdet Kozan. 
has sa-

• ını ve gayesini tayin ve tarif et 
lhcyi lstihdaf t'dcn ve dinloması· -
ille 1 Y~ yanı an bir t kım temaslard 

1934 tarihli Polonya - Almanya i
tilafı bir mUtckabtl hl\rmet ve iyi 
komşuluk ittlMı ve hu itibarla dev
letimizin havntına, Almanya'nın h:-ı
yatına ve bUtiin Avrupa'nm hayatı· 
na faydalı bir yardımı dokunmuş

tur. Ftıkat, gerek siyasetimizin hür
riyetini tahdid eden bir manada. 
gerek bizden bir taraflı ve hayati 
mcnfaallerirni7.lc telifi kabil olmı-ı 
yan fedakarlıklar talebinde bulun
mak için bir amil gibi tefs.ir edilmi
ye başlanıldığı andanberi hakiki ma
hiyetini kaybetmiştir. 

Bu. cPomeranya voyvodası> ke
limeleri ilzcrinde israr ediyorum. Zi
ra ..ıKorldorı tabiri sun'i bir icattır. 
Çunkü ötedenberr Polonya'lı olan 
yalnız yüzde nisbeii pek cüz'i Alman ~~~~--....,""""'!~~~!!!!!!~~ 

Bir taraftan talih te yardım e
diyor. O zamanki hariciy~ nazın Za
leski keyfine dü kün bir adam c•l
duğu için, ömrünü PariSte, Ccneyre-

de Leman gölü sahilleı·inde geçiri· 
yor, \"C Varşovayn siyasi vaziyet ve· 
ya kabineden atlatılması şayi oldu· 
ğu zamanlarda geliyor. Biiffin işi 
müsteşarının eline bırakıyor. 

Okuyan: Müzeyyen Senar. 
1 - Saba peşrevi 

sonra Lo d ' an 
ti ' n ra va apmıs olduğum 

Ynr t mUnnseb Ule. m m1eketlcri-
mlzd~ birinin isttklAllnln doğrud 
do"'ru an 

6 ya veya doln ısıt tehdide 
~ı kalması halinde mütekabil rna
dunda b l yar

u unmak pren ibine? istinad 
den bir ltllftf vUcude getınn· 

tnuvnffıık olduk. ıye 

İngiliz Basvekill Chamberlaı· ,. 
6 nlc; t n ın an arlhlndeki b('yanatınn .. 
rl' • itilafın fonnülii ne cldu unu ı~-
ıyorqunuz B b ı-

h kk . u evnnatın metni 
Ba ında kendisllc mut bık kald l< 

u bevaruıtına ik" h ı . 
aketdilmi 1 Ukumet arasında 
bilir. bir ltllôl nazarile bakıla-

Takip .. d.l . 
d " ı mı~ olan JJı;ul il L ra'd e on-
.. Yapmı, olduğum etraflı a-

ru m ı · ,.,o-
susi bi erın klinln ltill\fa çok hu 
.>:. r kıvmet izafe etmekte oldu~ 
""unu burad tı~ 
k uveten b "an etm . endi i 1 " eyı 

p m ç n bir vu:ifc nddedcrim 
gili:l:nyı° cfkArı umumiyesinin, in
rup :ıv et adamlarında yalnı?. Av
rin "Y s linin umumi meselelc-

rnuteaUlk d · 
kavra ı . rın bir anla •ış ve 
lek t'Y ş dcğıl, ynı zamanda mem

e ıme kar ı en b" .. k . 
"ı'-lı"' uyu bır '.Vilrek 
:ı ~ 61 ve tam bir 1 1 • 

şeyi süku t mat ile hiç bir. 
hiç bir ut ~le geçirştirrncksizin ve 
ıın esa t pbn~: mahal bırakmaksı
kere et n me clelerJ rnüZa
hattı hmekrne medar olmuş olan bir 

are e nıQ h d · ğumu bll ıa e e etmis oldu-
me in! arzu ederim 

N f F1:anstı'nın garanti.~. 
e ngıltere'ni 

nın kimseye k n, ne de Polonya. 
besll'm d"kl arşı t cavüz emelleri 

ı erJ m h k diğer cihett u rı kaktır. Fakat 
bazı e aılı hen kbeynelmilel hay tta 

ıre et p sf • 
ayet sahasınd k ren plerıne ri-
~ırlar. Buna ;Uv~';etle durrnakta
rilya tinin zlmamd olarak Fransız 
Yapılnn ı-.. arları tarafından 

.. ucyanattan da a 1 
gore Paris ile \7 . n aşıldığına 
hll~fın t i aı şova arasındaki 
lel hAdis~~~ derecestntn beynelmı. 
likl rle t.a . fi vukua gelen değifik-
l . · 1 ıyamıya ğ b tıl~fın Avru a ca ı, ilAkls bu 
n esası p siyaseti hUnveslnln 

1 unaurl d v 

kil edec~ğl kn ?" an blrlnf te,. 
dırlar. naatınde bulunmakta. 
Alnı ) anya ile 1934. 

J Alrnan Dl'vl t ftHdfının Ttıhtt 
1 41la~a ını b h Reisi Leh • İngiliz 

bizzat kend· 1 a ane ittihaz ederek 
1 ~ ıs nın 1934 
uettJ~i itil t1n te bizimle ak-

ı bir tar f1ı olar~ ~~t olmadığını 
Bu ltilUın akdi etmiştir. 

1 tırak etmek r f~e ve tatbikine it-
lunın k ın, nan olm 

1 a lığım bana ltllAfı u~ bu. 
1 lnek ınecburı eti f tahlil et. 
) 1934 ıtu~r Y n YÜkleınektedir 

.. ı o &ene bU"'''k • 
, l'etı hail bt h * J u ehemmı. 

,..... r ttdfse ınnhı . 
·•ll!ltı. Bu IUlA .. Yehnl l\l. 

\' f ile ikl büyük millet 

•tı n:ı çokluJ:... a 
Aziz Deni ı;undan « Sultan 
tcdcnıedik » tefrik nıızı Der-
~ıür dil r· okuy culanmızda 
•n ız. 

a 
& 

Şimdi halihazırdaki vaziyete ge
çelim: 
Almanya ile son i1ıtilafın iç yüzü 
Almanya, Polonya - İngiltere an· 

lasmasını 1934 itiHHını fesh için bir 
sebep addetmİ-\itir. Almanlar tarafın-1 
dan hukuki mahi •ette muhtelif iti
raı.lnr ileri siirülmüc;tür. 

MüsadC'nizlc, hukuksinaslara Al
man hükumetine bugün tevdi edile
cek olan ve Alman muhtırasına ver
miş olduğumuz cevabın metnine 
müracaat etmelerı tn ·siyesinde bu
lunacağım. 

Bu hôdiscnin diplomatik cşkali ü
zerine uzun 1!1Üdd~L na:aırı dikkati
nizi cclbctmek istemem: yalnız, bu 
hadisenin bazı safhaları bir hususi
yet arzetmektedir. Alman muhtıra
sı metninden nnla§tldığma göre Al
man hükumeti. kararını, aktedilmlş 
olan itilafın mahiyeti hakkında ne 
İngiltere hükörnetlne, ne de Polon
ya hükumetinin mülalıl:ılarını tetkik 
etmeksizin gazete haberlerine istt
nnd ederek, ittihaz etmiştir. 

Halbuki bu cihet, bir güna mu,. 
külfıt arzetmcmekte idi. Nitekim 
Londra'dan avdet eder etmez, Al· 
man sefirini kabul etmiye amade 
olduğumu beyan ettim. Mumaileyh, 
bugüne kadar bu fırsattan istifade 
etmiye lüzum görmedi. 

Maksat başkadır 
Bu hal, neden dolayı haizi ehem

miyettir? 
Sadece muhakeme eden herkes iı 

çin açık olan birşey varsa o da bu 
kararın ittihazında lmil olan şey, 
Polonya-İngiltere itilafının ne ga. 
ye~ı. ve ne de çerçeveleri olmayıp, 
belki bizzat itilafın aktedilmi~ ol
ması keyfiyeti olduğudur. Bu dat 
Alman !lyasP.Unin maksat ve tasaV· 
vurları hakkında hüküm vermek ba· 
kımınd n mühimdir. 

Danzig t:e Pome-raııya meseleleri 
Şimdi Dantztg serbest ehrinin Is· 

tikbaline dair Almanya tarafından 
yapılan teklif meselesine, Pomeran
ya voyvodalığı vasıt sile Almanva 
ile Şarki Prus ra arasındaki muva~a
laya ve Pol~nya ile Almanya'yı 
müştereken alAkadar eden mesele· 
lere temas eden mevzulara sıra gel· 
dl. 

Dantzfg hakkında bazı umum! 
mülAhazalarla söze başlıyacsğım. 
Dantzlg serbest ş hrl Versallleı mu· 
ahedeslle icat edilmiş değildir. Asır· 
lardanberl mevcut bir hAdisedir. 
Doğrusunu s6ylemek lbımgelirse, 
esbab ve avamil bertaraf, bu hAdise 
Leh ve Alman menfaatlerinin müs
bet bir şekilde tefsirinin neticesidir. 
Dantzlg'deki Alman tacirleri Po
lonya'nın denizaşırı ticareti sayesin
de bu şehrin inkişafını ve refahını 

kolonl ına malik bulunan bir eya
let mevzubahistirı 

Danzig ve Koridordaki Almanla
nn hukukuna riayet edildiğini sö '· 
liyen nazır Eözüne devam etmiştir: 

cBir atraftı imtfyazlaT veremeyiz> 
c- kendi ııraı.imizde hakimiyeti

mizi de tahdid etmemiz için de bir 
sebep görmüyoruz. Dantzig'in is
tikbali ve Pomeranya vasıtasilc mtı
vı:ısala meselelerine gelince, ·Alman 
hükumetinin bizden daima bir ta
raflı imtiyazlar talep ettiğini görü
yoruz. Kendine hiirmeti olan bir 
devlet, hiç bir zaman tek ntrnflı im
tiyazlar vermez. 

Bek, Slovakya için bir Condom· 
nium'dan bahsedildiğlnJ söyliyerek 
sözüne devam etmiştir: 

c- Başkalarının, demiştir, men
faatlerini pazarlık mevzuu yapmak 
itiyadında olmadığımızdan, bu ka· 
bil görüşmeleri derinleştirmiye uğ
raşmadık. 

Gene bunun gibi ademi tecavüz 
misakının 25 sene için temdid edil
mesi hususu, son görilşmeler esna· 
sında bize müsbet hiç bir şekilde 
teklif edilmiş değildir. Gene bu hu
susta yarı r~sml bir takım telmih
lerde bulunulmuştur ki, bunların 

Alman hükümejtnin mümtaz mü
messilleıi tarafından ·apılmış oldu
ğu muhakkaktır. Fakat bu görüşme
ler esnasında göri.işlilen mevzular
dan ~ok daha ileri giden bir takım 
telmihler daha yapılmıştır. 

Hitlerin teklifi 
Alman sansölyesi, kendi tarafm

dan bir fedakarlık olmak ilzere, Po
lonya ile Almanya arasında mevcut 
olan hududu kat'l olarak tanımak 1 
ve kabul etmek teklifinde bulun-

maktadır. Burada itiraz kabul etmez t 
olan malikiyctiınizl hukukan ve fii. I 
len tanımak mevzubahs olduğunu 

tebyin ettne~e lilzum görmüyorum. 
İmdi bundan şu netice hasıl olur ki, 
bu teklif dahi, Almanya'nın Dant
zig ve otomobil yolu meselesindeki 
taleplerinin bir taraflı olarak kal
ması keyfiyetlnf değiştiremez. 

Her şey için şart sullıt11r 
Alman muhtırasında şöyle denil

mektedir: 
cEğer Polonya hükumeti, Polon

ya - Almanya mUnasebatının yeni
den mukavelevi olarak tanzim edil
mesine ehemmiyet atfediyorsa. Al
man hükumeit, bu hususa meyyal
dir.> 

Böyle bir itilafın akdinde Amil, 
Alman ~ansölyesinin nutkunda Israr 
ile zikretmiş olduğu kelime olan 
.sulh• olacaktır. 

Sulh, şüphesiz Polonya siyasetinin 
çetin ve büyük gayretlerinin hede
fidir. Bu kelimenin hakiki k1ymetini 
tamarnlle iktisap edebilmesi ıçın, 

iki şartın yerine getirilmesi lılzım
dır: 

1 - Sulhcuynne emeller, 
2 - Sulhcuyane hareket metot

Inrı. 
Eğer Almanya hükumeti, memle-

iki pernsibi tatbik edecek olursa, 
izah ettiğim prensiplere riayet edil
mek şartilc, he rtürlii müzakereye 
girişmek imklinı elde edilmiş olur. 

Tek hedef: ŞeTef ve namus 
Bu şekilde müzakerelere girişil

diği takdirde Polonya hükumeti, a
deti veçhile, son zamanların tecrü
belerinden de istifade ederek, bü
yük bir hüsnüniyefle mc&t>leyi ob
jektif bir şekilde tetkik edecektir. 
Sulh kıymetli ve arzu edilen birşey
dir. Harblerle knna boyanmıs olan 
neslimiz, şüphesiz bir sulh devresine I 
layıktır. Fakat sulhun da dünyadn
ki hemen bütün SP.Vlcr gibi, fiatı 

yüksektir, fakat ölçilsiiz değildir. Biz 1 . 
Polonvalılar ictn her ne pahasına o-

Bu suretle Kolonel Bek Wiers-

bova caddesindeki Brisol şatosunun 
yegane hakimi oluyor, ve :Kısa 7.u
manda da zekiisını, kabiliyetini et-
rafına tasdik ettiriyor. Maiyetinde 
çalışanlar, ondaki çaTıŞma 'küdreti
nin bilhassa hayranı oluyorlar. 

2 teşrinievvel l 932 de Zaleski 

istifaya mecbur oluyor .. Ve Pilsu
dski l 7 yaşında silah başına ko
şan gencin kemale geldiğine hükme 
derck bu mühim mevkii ona tevdi 
ediyor ... 

tki taraftan tehdit altında bulıı-
lursa olsun, sulh fikri mevcut değil-
d 

nan bir memleketin harici siyasetini 
ir. 
fnsanlann, milletlerin ve devlet- sevkeden ve gah Rusyaya dost gö-

lerin hayatında paha bicilemiyecek rünlip Almanyaya ters bakan. gah 
olan bir tek şey vardır: o da. şeref 1 Almanlarla ha1.bi göze alan genç ha 
\"e namu.ştur.> riciye nazın evlidir ve iki çocu~u 
Poolnya, BeTlin'e bir muhtıra ı-eTdi i vardır. Dışarıda !':evimli olan bu 7at 

Vıırşova, ~ (A.A.) - Leh hüku· hususi hayatıııda çok Clann neşeli

meli, Berlin'e verdiği muhtırada ni· ! dir. Klasik musikiyi sever ve siya
san 1938 tarihli Polonya - Almanya! set dedikodulanndan baş almaüa 
deklarasyonunun İngiliz itilfıfile te- muvaffak olduğu zamanlarda da "e-
lif edilemiyeceği hakkındaki bütün . d 1 ğil ··ı f t . . • . vın e ço u e, çocugı e, zara e ve 
ıddtaları reddetmektenır. Bununla güzeli" "ğ"l h k .1 ba "--
b b h"k. · ı 1 ı e meş ur ansı e Şımşa 

era er, muhtıra, Alman u umetı t aktan k 1 Leh Al - b 1 . . h o urm zev a ır. • man munase et erınm a - a ====- Shs::s::::rw 

Bir genç kayıp 
Unkapanında Atlama caddesinde 

2 - Suphi Ziyanın - Sabrı şar· 
kı • Semti dildnre bu demler. 

3 - Dedenin - Bestenigar şar
kı • Ben seni sevdim seveli. 

4 - Kürdilihicazkar şarkı. Ne-

§e ile geçen ömrüm. 
5 - Leminin - KUrdilihictı.zk5.r 

şarkı - Bir kendi gibi znllml sevmiş. 
6 - Rumeli türküsü • Koyun 

beni yükseklere. 

7 - Halk türküsü - lki de tur
nam. 

20,00 Memleket saat ayan, a· 
jans ve meteoroloJl liaberleri. 

20,15 Temsil (Geyik avcısı • 
Genç Osman) 

Yazan: Ekrem Reşit. 

21,15 Esham, tahvilat, kambiyo
ııukut. ve ziraat borsası (fiyat) 

21,25 Neşeli plaklar - R. 

21,30 Müzik {Sonat • Beethoven 

Kreutzer- Sonatc keman ve piyano) 
Necdet Remzi Atak 

Ferhunde Erkin 
22,00 Haftalık posta kutusu (Ec 

nebi dillerle) 

22,30 Müzik (Küçük orkestra • 
Şef: Necip Aşkın) 

1 - Brahms - Macar dansı No. 
5-6 

2 - J. Strauss - Viyana orman· 
tarının efsanesi di bir surette iyi komşuluğu eski 

dairesinde yeniden halline ehemmi
yet verdiği takdirde. I .. ch hükume
tinin bu neviden teklifleri bazı ih· 
tirazt kayıtlar altında. kabule ama
de bulunduğunu bildirmektedir. 
Muhtırada !iÖyle deniliyor: 
c Polonya, bir ay ev\'el yapmış 01-

duğu mukabil tekliflerin Almanya 1 
tarafındnn müzakereden imtina şek- 1 llnde tclfıkk,i edildiğini. ancak Hitle
rln nutkundan ve_ Alman muhtıra
sından öğrenmiştir. 

42 numarada oturan Bnyan Gülizar, 
kardeşi Hüseyin oğlu Osmanın kay- ' 

bolduğunu beyan ederek akibetin
den endişede bulunduğunu söyle
miştir. 

3 - Mililer • La paloma şarkı· 
sı üzerine fantezi 

23,00 Müzik CCa'-~nd - PI.} 
23,45-24 Son ajans haberleri ve 

yarınki program. 

ı tanbul A liye 

Mahkemesinden: 
ltmcı Hukuk 

1934 anlaşması Polon •a'yı başka: 

bir dcvleltc .anlasmalar aktinden 1 
menC'dcmezdi. Çünkü bizzat Alman-
ya da diğer devletler, mesela İtalya 
ve Slovakya ile taahhütlere giriş- 11 miştir., 

Notada, taraflara fcsh salAhiyeti 1 
verilmeksizin on sene için aktedil
miş olan 1934 deklarasyonunu bir 
tar&flı olarak feshetmlye Berlinin 
hakkı olmadığı bıldirilmektcdir. 

PolonJ d iti r al yhlne 
nUmayl 1 r 

Posen, 5 (A.A.) - D. N. B. A· 
jansı bildidyor: 

Lehliler dün burada bilhassa Al
man kiapçıları aleyhine müteveccih 
olmak üzere Alman aleyhtarı teza. 
hilratta bulunmuşlaı· ve Hitler'i 
temsil eden bir mankeni. şato ile ü
niversite arnsındaki 5bidenın onun
dC' atesC' vermic'lerdir. Müteakiben 

tezahüratçılar Alman baskonsolos
lueu binasına yaklaşarak cKahrol

ımn Hitler• diye bağırmışlarsa da 
biraz sonra polis ta.rafından da - ıtıl

nuşlardır 

ZafranboJu'nun Eflani nahiyesine 
tabi Kocaçıbık köyü halkından ve 
Hacı Hüse ·in oğullanndan olan Ko
~acıbık Osman, bundan bir müddet 
evvel şehrimizden Erıieğe fırıncı 

Mehmedin yanına gideceğini söyli
yerek hemşiresine veda etmiş, fakat 

ondan sonra hiç bir haber gönder
memişlir. 

Bayan Gülizar, knredşini Erdekte 
aramışsa da bulamamış, köyüne ::le 

gitmediğini öğrenince haklı bir me
rak ve endişeye dü~müştür. Şimdi, 
knyıp Osman aranmaktadır. 

Bakırkö:r Tapu Sicil l\luhafızlı
ğmdnn: 

Bakırköy kazası Ye:;;ill::öy nahi
yesinde Elmaspaşa çiftliği 1 eski 

kapı No. lu ve vergice 2512 27 he
aapta kayıtlı tarla vakfı atik senedi 

ile Muhannes veledi Boos uhdesin
de olup bu kerre verese tarafından 

intikali talep edilmektedir. 1515 No 

lu kanun ahkamı mucibince bu ay''.l 
15 inci pazar günü mahalli tahkikat 

yapılncnğındnn bu yor üzeıinde bir 
hak ve itirazı olanlar tahkikat g'Ü· 

nünden evvel daireye veya tahkikat 

günU mahallinde bulunacak memu
ra müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(27560) 

MODDE1: Maide 

MODDEtALfil'H: Hasmı Basri 
Yeşildirek Ma. Katırcıoğlu sokak1 

No. 8 de. 

Müddei Maide tarafından Müd· 
deialeyh Hasan Basri aleyhine açı-

lan boşanma davasına ait arzuhal 

sureti ve davetiye tebliğ edilme~ Ü· 

zere yazılı adresine gönderilmiş ise 

de mumaileyhin mezkür ikametga· 
hını terkle semti meçhule gittiğinin 
beyanile iade kılınması ilzerine H. 

U. M. K nun 141, 142, 143 ve 183 
üncü maddelerine tevfikan iade kı
lınan bu arzuhalle tahkikat günü
nü gösterir davetiye \>arakasının 

mahkeme divanhanesine nsılmasma 
ve 939 !502 numarada kayıtlı ~bu 
davaya müddeialeyhin on be~ gUu 
içinde cevap vermesine karar veril· 
miş ve bermucibi karar arzuhalle 
davetiye varakası df\•anhaneye asıl. 
mı§ olmakla mumaileyh Hasan Bas
rinin yukarıda yazılı mUddet zarfın-

da davaya cevap vererek tahkikat 

için tayin kılınan 25 5 939 Pel'§em· 

be günü saat 15 te mahkememizde 
hazır bulunması veya kanuni bir ve
kil göndermesi lüzumu tebliğ yy-inc 
~eçmek üzere ilan oh.ınuı·. 

• 



,.,, •• 1 . YENISA.BAH 

Bir Çift Kara Sinek Bir Yazda 1,500,000 Olur. 
Malarya, sıtma, trahom, çiçek, dizanteri, kara humma, verem, şarbon, kolera gibi çok salgın hastalıklar taşıya' 
Sinek, tahtakurusu, 
ve bütün haıeratı 

. .. 
pıre, guve 
uyanmadan F A til i a ıni • 

Fayda bilt6n haıerat öldürilcll mayilerin en iyiıi Ye en müessiridir. Katiyen leke yapmaz. Kokuau latif Y• ııhhidir. Adi razı boya 11. kanıtırarak •• ıüıltı Anupa •• Amerika etiketi •• 
markaaı koyarak F A Y D A yerine ıatmak iıtiyenler yardır. Sakaımıız. Deposu: Sirkeci Liman Hanı altanda H A S A N deposudur. , 

Traı olduktaa sonra cildinize 

ER Piiil~Eiı 
Traş bıçakları cildi yumuşatır 
Ye yüzünüzü pamuk gibi yapar 

Her Yerde POKER tntbıçaklarıaı ısrarla isteyiniz 

Teknik Okulu Satınalma 

Cinsi _ _,_.,.._ 
Jeoloji Modelleri 

Komisyonu Başkanlığından : 
Tahmini bedeli tık teminat 

Kalem Lira Lira 

10 800 60 

' 

Teknik okulu ihtiyacı olan yukarda cins, miktar, tahmin bedeliyle 

Uk teminatı yazılı Jeoloji modellerinin ihalesi yapılmak üzere 22/5/ 93!) 

. tarihine rasthyan pazartesi gUnü saat (14.) de Gümüşsuyunda Yüksek 

Mühendis Mektebinde toplanacak olan komisyonumuzda açık eksiltmeye 

konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk teminatlarını yatır

ma!· üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan Okulu· 

muza ve eksiltme günü şartnamede yazılı belgeleriyle Yüksek Mühendis 
Mektebine gelmeleri. (3124) 

Devlet Demiryolları İlanları 
Karabük istasyonunda yapılacak kömür deposu ve yolları ile makine , 

deposu ~aatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden ckslltmeye çı-

karılmıştır. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 120,000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Dcmiryolla

rınm Ankara ve Sirkeci veznelerinden (6) lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 2215/939 tarihinde, pazartesi günü saat 15 de Anka

:rada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez 1 inci komisyonunca 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile bir

lilcte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat n e kadar komis

yona tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 7250 liralık muvak

kat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

C - Muhabere ve Münakale Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası 

(ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida il~ 
müracaat edilmesi ve bu vesikanın verilmesine esas olacak belge ve bon-

servislerin istidaya raptı lazımdır.) (1595) (3006) 

Gümrükte Eşya Satılıyor 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

i 

309 kilo kasarsız pamuk mensucat 93 K. ipek mensucat 20 K. ipekli 

pamuklu mensucat 108 K. ipekli yün mensucat 4 K. yün mensucat 62 K. 

ecnebi yün bandıra 939 K. Petrol 2086 K. motorin 137 K. maytaplı kibrit 

86 K. elabı nariye 744 K. pap 3 K. boyanmış ve terbiye görmüş samur 

postu 15 K. gayri mezkur uçan yağ 6552 K. vapu< direği hakkındaki satış 

ilanımız 26/ 4/ 939 tarihli Tecim gazetesindedir. İstekliler bu gazeteyi oku-
yarak Satış MüdUrlUğüne gelmeleri ilin olunur. (3011) 

-İstanbul Belediyesi ilanları 
Büyükdere meyva isHlh istasyonuna lüııı:umu olan ve hepsine 1198 

lira 50 kuruş tahmin edilen demir boru , vesaire açık eksiltmeye konul

muştur. Şartnamesi Levazım MüdürUiğUnde görülebilir. tstekliler 2490 

sayılı kanunda yazılı vesika ve 89 lira 89 kuruşluk ilk teminat makbuv 
• • ({; l ,;.. 

veya mektubile beraber 11/5/ 939 pereenbe gfİnü saat 14,30 da Diir,ni 
Encümende bulunmalıdırlar. (t) ' ·: ı. (~SM) •

1 . ~ 

* Floryada Florya çarşısında 2 numaralı dtikkln teslim tarihinden 

itibaren 940 gubat sonuna kadar kiraya verilmek üzere 320 lira kira tah~ 

min 004elilc açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür

lllğllnde ~örülebilir. İstekliler 24 liralık Uk teminat makbuz veya mektu

bile beraber 12/ 5/ 939 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bu .. 
lunmalıdırlnr. (B) (2888) 

* Yollar tamiri için lüzumu olan 161S metre mikabı mıcır 990 lira tah-
min bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür

lüğünde görülebilir. tstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 74 liu 

25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublle beraber 18/5/ 939 ~ 
Jenb günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3039) 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
.. · 24/4/ 939 tarihinde kapalı zai-f usulile eksiltmeye çıkarılıp talibi ziı· 

h~ etmiyen Eskişehir - Sivrihisar · Y<?luİıun 21+Ooo.-ao+700 kiİo~etre
leri· arasmaa (1'779.44) lira keeif bedelli şose esaslı tamiratı 2490 sa.yılı 

kanur{uıi 40 mcı maddesine tevfikan ve e\rvelce. ilin edilen şerait daire

sinde bir ay müddetle pazarlığa çıkanlmıştır. İsteklilerin ıartnamede ya
zılı vesikaları hA.nıllen Viliyet Daimt Encümenine müracaatlan. (2969) 

Siirt Belediyesinden: 
1 - Usulü dairesinde il!n edilmiş ve Siirt Belediye Encümeninde 

ihalesi yapılacağı tesbit edilmie olan Siirt şehrine iısale edilecek suya ait 

eksiltmeye nisanın yirminci günU saat 11 ra kadar talip zuhur etmediğin· 
den ihale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Keşü bedeli yüz yirmı bin lira olup 2490 sayılı kanunun 16:17 
inci maddelerine uygun yedi bin iki yilz elli liralık muvakkat teminat. 

3 - Bu mUddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi layık bulun

duğu takdirde ihale 20/ 5/ 939 gününe raslayan cumartesi günü saat 11 de 
Siirt Belediye Encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira mukabi
linde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 

tmar Heyeti Fen şefliğine Siirt belediyesine mliracaat etmeleri ilan olu· 
nur. (30M) 

Karaciğer, b6brek, taı vt 

kumlanndan •ütevellid aan
'11arınl7, damar ıertlikleri v 
tiımanhk tikiyetlerinid 

URINAL 
ile geçiriniz 

TÜRKiYE 

f\9,,oni~ Sosy;etesinden· : 
Paşababçe Şişe Ye Cam Fabrlkamıı, Memlekette zllccaciy• 
Ticareti ile uğraıan herkese tek fiat Ye müaaYİ ıartlarla 
ıatıı yapmağa baılamııtır. 

Taliplerin aşağıdaki adresimize milracaatlaıı: 
Galata Perıembe Pazarı Samur Sokağl iş Han 

:~ J • 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
24/4/939 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılıp talibi tJ1 

hur etmiyen Eskişehir. Sivrihisar yolunun 13 + 0~21+920 kilomett' 

leri arasında. 19094.60 lira keşif bedelli f08& esaslı tamiratı 249(). sa~ 
kanunun 40 ınoı maddesine tevfikan ve evvelce ilAn edilen şerait dair" 

sinde bir ay müddetle pazarlığa çıkanlmı§tır. :tsteklllerin ı;,artnamede yt 
zılı vesikaları hamilen VilA.yet Daimt Encümenine müracaatları (2~ 

tstanbul Asliye Altıncı Hukuk tstanbul Asliye Altıncı Huk...ı 
Mahkemesinden: MahkemesJndeu: . 

MÜDDEİ: Kara.gümrük Keııeci
ler Armutlu ma. 37 No. Seher. 

MODDEtALEYH: Uzunköprü, 
Turnacı Ka. Kumpas oğullarından 
tsmail oğlu Hayrettin. 

Müddei Seher tarafından müd
deialeyh Hayrettin aleyhine açılan 
boşanma davasına ait arzuhal sureti 
davalıya tebliğ edilmek üzere yazılı 
a<İI'('.sine gönderilmiş ise de mumai
leyhin mezkCir ikametgahını terkle 
semti meçhule gittiğinin beyanile 
iade kılınması üzerine H. U. M. K. 
nun 141, 142, 143 ve 183 Uncti ınad-

delerine tevfikan iade kılınan bu ar
zuhalle tahkikat gUnünU gösterir 
davetiye varakasının mahkeme di-
vanhanesine asılmasma ve 939/ 500 
No. da kayıtlı işbu davaya mUddei
aleyhin on beş gün içinde cevap ver
mesine karar verilmiş ve bermucibi 

DAVACI: Ayşe Çawşoğlu, {]O' 

kapanı Yeşil Tulumba Cemaıetti' 
so. 3 sayılı evde. 

DAVA OLUNAN: :tsmail of 
Kadir Kanada oğlu. Kasımpaşa V" 
ğirmen arkası 16 sayılı ev®. 

JI karar arzuhalle davetiye varakası 
Vücudda toplana•. asid Orik ~ivanhaneye asılmış olmakla muma-
•• ok l t 'b · dd I • . ileyh Hayrettinin yukarıda yazılı 

. , H • I~ ı ma e er~ erı- müddet zarfında davaya cevap ve-

Davacı Ayte tarafından da 
Kadir aleyhine açılan boşaıı.ma d•' 
vasına ait ' arzuhal sureti davalı>" 
tebliğ edilmek üzere yazılı adreSiıı' 
gönderilmiş ise de mumaileYıı: 
mezkur ikametglhını terkle seıtl 

meçhule gittiğinden beyanla iade JO' ' 
lınması üzerine Hukuk Uıul Mub•' 
kemeleri kanununun 141, 142, ı.S 
ve 183 Uncil maddelerine tevfiJcs# 
iade kılınan bu arzuhalle tahkiJcJI 
günilnü gösterir davetiye vara1cs' 
nın mahkeıne'divanhanesine asılın" 
ama ve 939/61-i NO. da kayıtlı iş.,
davaya davalının on beş gün içiıtd' 
cevap vermesine karar verilmiş <il 
bermucibi karar arzuhalle daveti~ 
varakası divanhaneye asılmış ol• 
makla mumaileyh Kadirin yukarıdJ 
yazılı müddet zarfında davaya ce' 1 

vap vererek tahkikat için tayiıi 1<1' 
tir. ~•aı temızler. Lezzetı hoş,I . rerek tahkikat için tayin kılman 
alınması kolaydır. Y mekler- 26/ 6/ 939 pazartesi günü 9 da mah-
den sonra yanm bardak ı kememizde hazır bu'funması veya 
içerisinde al.Dır. kanuni bir vekil göndermesi llizumu 

· lınan 19/ 6/ 939 pazarteSi günü pa1 
11 de mahkememizde hazır buluO' 
ması veya kanuni bir vekil göndeı" 
ınesi lüzumu tebliğ yerine geçrnel 
üzere ilan olunur. INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

Beyo§lu '•tanbul 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü hanları 

• Semti ve mahalll'.sl ()adde \'&ya 110kaıt 

No.su ('insi 

--------- - -----
Saraçhanebaşı, Mi- Mimar Ayas Helalar 
mar Ayas camii avlusunda 

V cfa, Molla Hüsrev Taş tekneler 32 Ev 

Muhammen 

ayhtı 

Lira Kr, 

... . 20 00 

5 00 
Mevlevihane kapısı Mevlevihane 1.34 Hünkar mahfeli ve 
haricinde Tekkesi müştcmi· 

_latmda1ı 

Molla Gürani, 

Nevbahar Kızıl Elma. 

Unkapanı, Haraççı 

Kara Mehmet Hisar aJP 

Unkapanı, Haraççı 

Kara Mehmet 'Osküb 

Unkapanı Yavuz -

1-21 

65 

1<üti\phane binası 8 00 

\fcşruthana. 9 00 

Ev 7 00 

Haraççı Kara Meh-

met camii 5 00 

Ersinan Ayazma 211-213 Dlikkan ıs 00 
Eyüp, Hacı Hüsrev Savaklar 3Ş-63 Dükkan • 00 
Sekbanbaşı Ya.kup 7-9 DükkAn ve UstUnde 
ağa Simitçi oda 4 00 

Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi mayıs sonuna kadar kiraya ve
rilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

istekliler 16 Mayıs 939 salı giin ü saat on beşe kadar Çenberlita.şta 
lstanbul Vakıflar Ba&mildilrlü~nı.le Vf\kıf Akarlf\r kalemine gelmeleri. 

' (3117) 

Sahibiı Ahmet Cema ledtf:"' S A R A Ç O Q L U 

1'etriyal müd~ü: Macit ÇETlN Baııldıg, yer Matbaai Ebüzziya . 

tebliğ yerine geçmek üzere ilin olu
nur. 

TÜRK HAVA KURUMU 
27 nci TERTiP 

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

BUyük 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 var-dır • •• 

Yeni tertipten bir bllet alarak lftlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. S~z de piyangonun mee'ud 
ve'1 bahtlıarh1rı ~aaına· gll"m~ olureÜnuz!:. 

.... Dr. IHSAN SAMI 
1 BAKTERİYOLOJi 

LA BORAT U ARI 
Umumi kan tahlilfitı, frengi 

noktai nazarından Vasserman ve 
Kahn teamülleri, kan küreyvatı 
sayılması. Tüo ve ısıtma hasta
lıkları teşhisi, idrar, balgam ce-. , 

rahat, kazurat ve su tahlilatı, ült-
:a mikroskopl, hususi aşılar istih
zarı. Kanda üre, şeker, Klorür, 

Kolesterin ~tarlarının tayini, 
Divanyolu No. 113 Tel:. 20981 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Takılm .. Talimhane Pala1 No.4 

Puardan •ada iter l'ID 
Saat lS tea ıoara 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyo~lu AğacamU 
karşısında N o. 33 Telef on 413'8 


