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İkinci yıl - N 0 , 363 QÜNLÜK SiYASi HALK QAZBTESI 

Peata İttUıatlaaa slrme•lt •••• KURUf 
lelretler lıia il, 14, 7.1 •• 4 lira 

Almanya ile ltalya 
Askeri Ve Siyasi 
~ir Pakt Yapıyorlar 

o 

Clano . Rlbbentrop Mülakatmm Neticesi 
İtalya, Almanya ile Polonyanın 
~-sını Bulmağa Çalışıyor 

iç bir 
• 

vermıyor 
illno, 7 (A.A.) - ttaıya Jıari .. 

clye nazın Kont Ciano ve Alman 
hariciye nazın Von Ribbentrop a .. 
~ında yapılan müzakereler netice.. 
ıınde bu gün aşafıdaki resmi tebU& 
De§redilmiştir l "1 

clki memleket hariciye nazırlan .. 
nın 6 ve 7 mayısta Mlllnoda yaptığı 
konugmalarda bu gUnkU umumt 
siyasi vaziyet itinalı bir tetkike ta~~ 
tutulmuştur. 1ki hUkO.met noktai na 
zannın tamamile birbirinin aynf ol
duğu bir kere daha milşahede olun. 
muş ve iki devlet mUnasebetlerinin 
siyasi ve askeri bir pakt ile kat't O· 

la~. tesbitlne karar verilmiştir. 
hancıye nazın Von Ribbentrop bu 
~ surette ltaıya ve Almanya, Av
ta pa sulhUnUn teminine mUessir bir 

rzda Yarclım etmek emelindedir 
N a.zırtar Roma yolunda ·• 

Milano 1 (A.A > ı ' · - Almanya ve 
htalya .Hariciye Nazırlan bu akg19n 
her ikkısi de ayni vagonla Romaya 

are et etmiglerdir. 

Roma, Berllnle Varşova arat
sında ta\'assut yapıyor 

tal Roma, 7 (A.A.) - Bu günkü 1· 
~an gazeteleri, Roma-Bertin mih 

'\ren devleU · · · 
l'azd ennın daıml surette ib-
ın · ~ hali kalmamış olduktan sa
n:rnıyet ve adalet sayesinde bey-

lmilel Vaziyetin müsait b' te inkişaf ır suret. 

1 

ltalya Ye Almanya hariciye aazırlan geçen aeae Viyana 
aıalaımaıını imıala:·larken 

::::::::ı:n:::::::::n: 111::::::u:=::11:::nı:ı=== 1r.naun11111111• 

Nevyork Sergisinde 
Türk Pavyonu Açıldı 

Bu Münasebetle Verilen Nutuklar Radyo 
ile Bütün Amerika ya Neşredildi 

.. ............ . 
taıe ~ Umit edilebileceği mü-

;ını ileri sUnnektedirler. Ncvyork, 6 (A.A.) - Anadolu A· ı de yapılmış ve aöylenen nutuklar. 
Polonınny etice, ~m~yanın itidali ve jansının hususi muhabiri bildiriyor: radyo ile Amerikanın her tarafına 
ınan anın realızmı sayesinde Al· Nevyork dünya sergisindeki pav· verilmiftir. 

U Ya - Polonya meselesinin halli yonumuzun resmi açılışı bugün ya- Bando, Amerika ve Türk marştan 
nı ın)tjin olabilecektir pılmış ve bu merasim Türk - Ame- çaldıktan sonra Nevyork Timeı baş
nio ~oce d'fWia gueieainde Virgi- rikan dostluğunun çok candan bir muharriri eski Türk dostu Doktor 
taı&raa~ .. ~~-bu ~~~ıw:~tıe şu nok- tezahürü şeklini aimıı, memleketi- Findlay kısa başlangıç nutku ile A· 

1 _~t e~~e~: miz hakkında Amerikalıların besle- tatürk'e an hatıralarını ve Türk in-
hir ae'k l>eatziguı lRibeti, bizzat §e diği saygı ve sevginin derecesini or· kilAbının manasını anlatarak Va
mek ge~~.taratından tayin edil- taya koymıya güzel bir vesile ol- şington Büyük Elçimizi hazır bulu-

• ._'-lr muştur. nanlara takdim etmiştir. 2 
- Alınany. Ue p Tören( Devlet pavyonumuz önün- (Sonu 3 UncU sayfamızda) sında mualllk but olonya ara-

halletmek için Al unan meseleleri ç~oooo~~':x':x~YYY~~':C':C'C'Côô~~~':x':x':x~~-x:X:X:~':C':C'Cc~ 
müzakerelere gl:anya ile Yeniden 
aitt1r. §mek Polonyaya 

Gayda, netice ol k 
lngiıte ara ' Fransa ve 
lin reyt Varşova hükumetin' Be 

hUkfunetine kar ı r 
tavır tak §ı hasmane bir 
la ınu h ınmağa. teşvik etmiş olmak. 

a aza eylemektedır' 
Leh . 

gazeıeıertnın yazdtkt 
Varşo arı 

Polska b:a, 7 (A. .A..) - Gazeta 
Polon;•n•- gUnku ba§makalesinde 

-&qJ. son b,. • 
manyaya k 

1 
~ sene içinde Al-

madııu ilsb:-'ı yt niyetlerini ve ttl
gün Almany etmit olduğunu ve bu 
bulunuyorsa ::Untertt Vaziyette 
de bizzat kendbt~ ton seneler lçtn. 
Ya&etin bir netıoeeı b takip ettı~ et.. 
il Yor ve diyor kl: ulun.dutunu Ya 

cPolonya ve Alın 
Dantzig'de bl an ınentaatıerı 
tarrıamıı l'e§iyor ve birbirlerin. 
b' Yor. Binaenaleyh klı ı 
ır anla§ma a Belim 

leket aras~ zanırt kılar. lki ınern. 
lnUtnkUn oıdutw!yt bir anlaşmanın 
nız. lrlUttetlkl u hlll ilmlt ediyo.. 
lıbiırı ftı~ ve dostıanınız 

<Sonu a .... u emJıı olabilirler. 
"'" fl&lf&Duzda), 

Hıdrelles Bayramı 

Hakikı yum b&.1langıoı Hıdrel· 
les mlfııaae&Ule !stan\Jullular dün 
çok gtizel bir gUn geçirdiler. Hava
nın ruhlara taUı bir coşkunluk ve
ren g\lzelliğt karşısında bir çok aile
ler sabahın erken saatlerinde toplu 

olarak surların dışına, Klğıthanb• 
ye, Şişliye, MecidiyeköyUne ukı ı 
etmişlerdir. 

Yukandaki resim dün Kiğıth&
nedeki eğlencelerden birini göster
mektedir~ 

İzmirlilerin 
Milli Şefe 
Tazimleri 

DQnkiJ Spor Hareketleri : 

İzmir, f ( A.A.) - Belediye f.e'i.ri 
Dr. Behçet U~, bugi.Ln Ankara'ua 
hareket etm.'ftW'. Belıdiı,ıe Reisi 
Reisicümhura lzmir ıehrinln t~ 
rimlerini ve lzmirV!lmn Miııt Şefe 
otan tahassürlerlni ıırudecek, Fuar 
va Belediye if leri hakkında al4ka
dar makamlarla temaslarda. bul• 
nacaktw 

Askeri Mekteplerin 
Spor Bayramı 

, 

Potemkin'ln Sofyada 
Ya!!~~! <~!'1-8!~! Hari· 
clye Komlaer muaWıl Potemkln bu 
gün öğleden sonra Ankaradan bu· 
raya gelmit ve Baevekil ve Harici~ 
ye Nazın Köeeivanofla yaptıfı u
ıun mül&kattan sonra kral tarafın· 
dan kabul olunmuştur. 

Potemktn saat 22 de Bökrep ha
reket etmtıtir. ····-----·-··--.. --

Rumen Hariciye 
Nazırı Ankaraya 
Geliyor 

Rumea Hariciye nazın 
Gafenko 

Ankara, 7 (A.A.) - Rumanya Ha
riciye Nazırı Gaf enko, resmi bir zi-

yarette bulunmak üzere 17 mayısta 
Ankara'ya gelecektir. 

Gafenko seyahat:inden memnun 
Bükr.eş, 7 (A.A.) - Avrupa'nın 

muhtelif merkezlerine yaptığı seya. 
hat'ten dönen Hariciye Nazın Ga
fcnko, bu seyahatin neticelerinden 
memnun olduğunu gazetecilere söy
lemiştir. 

Weygand, Bükreşten ayrıldı 
Bükreş, 7 (A.A.) - General Wey

gand, bugün Bükreş'ten hareket et
miştir. Hareketinden evvel, dün a~ 
şam dönen Hariciye Nazırı Gafenko 
ile uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Yun•n hav• yedek 
•ub•ylan davet edlldl 
A'tina, 7 (A.A.) - Hükumet, neş

retm~ oldu~u iki kararname ile: 
1 - Hava ·kuvvetleri ihtiyatlarına 

mensup subaylarla yedek subayları 
60 günlük bir talim devresi için, 

2 - 1932 den 1937 ye kadar beş 
sınıfa· mensup ve Şimali Yunanis
tan mıntakalarında doğmuş tel~af
çıları davet etmektedir. 

1 6 O O Gencin iştirak Ettiği 
Müsabakalar Çok Parlak Oldu 

AakerJ mektep talei>e.lerinlD mllzikli jimnastik harekitt 

Memleketimizin spor hayatında 
da tatmin edici bir varlık halinde 
yükselen asked okullarımızın spor 
bayramı dün on binlerce seyircinin 

huzurunda Taksim sahasında icr1l 
edildi 
Şimdiye kadar hiç tahit olamadı

( Sonu 6 inci scıyfamızda) 

il 111 88 il 88 

T ekirdatlı Hüseyin 
Altın Kemeri Kazandı 

Dün neticelenen büyük Kırkpınar güreşleri
nin tekmil heyecanlı tafsilih 

Tilrk Güreş 
Birliği kuruluyor 

Edime, 7 (Hususi surette gön· 
derdlğimll arlc:adaşımızdan) - BU· 
yük Kırkpınar güreşlerinin son gü. 
ntl ıtmdiye kadar Edirne'ae görill· 
mlyen kalabalık bir seyirci önünöe 
icra edilerek nlhayetlenmlştir. 20000 
kitinin heyecanla takip ettiğim~
bakaların neticesinde dUn de tahmin 
ettiğim gibi Beden terbiyesi Genel 
direktörlUğUnUn koyduğu altın ke
meri Tekirdağlı Hüseyin bUtUn ra
kiplerini yenerek bak ettl. Mtisaba· 
kalann neticelerini bildiriyorum. 

Destede: Birinci Kırklarelinden 
Ahmet, tkinci Kemal Paşalı tsmail, 
tıçUnctı Sezal. 

KUçUk ortada: Birin<l Karamür· tnrkiye t•mpiyoDu 
aelli Hilmi, ikincj Kireçboylu Meh· DlD u Yeni Sabah 

Tekirdağlı

" a hediye 
resmi (Sonu 6 inci sayfamızda)' ettii'i imzalı 

aGllllllll 

Galatasaray Galip 
Ankaragücü 2 - 1 Mağlup Oldu 

(Yazısı 7 inci sayfamızda) 

Hl:R SABAH 

Harp Tehlikesi ve Nevyork Sergisi ............ 
Bütün şu nutuk düelloları, mey

dan okuma naraları arasında birden
bire ikinci, hatta üçüncü plana dil· 
şüveren Nevyork Sergisinin taliine 
hep birlikte acıyalım. 

İnsanlar arasında mantığın ve ak
lı selimin arasıra hüküm sürdüğü 
kısa sükün devrelerinde açılmak 

taliine erseydi, kendisinden uzun u
zadıya bahsettireceğinde şüphe ca
iz olmıyan bu azametli fen ve tek
nik meşherine pek üstünkörü temas 
edebilmemiz hazin bir müşahededir. 

Hava bombalarının. ağır çaplı 

topların korkunç tarrakalarına bi· 
rer mukaddeme sayıldığından mıdır 

nedir, tehditler ve ihtiras Iavlan 
püsküren nutuklar karşısında bir 
fen ~ teknik mabedinin öğretici ve 
sakin muhitine siyasetin ürkütücü 
gürültülü havasını ister istemez ter
cih ediyoruz. Çünkü bir tarafta in· 
sarılığın mü!takbel refahı, konforu 
mevzubahs olmasına mukabil, öte 
tarafta beşeriyetin doğnıdan doğ

ruya günlük hayatı, hattA mevcudi· 
yeti ortaya silrülmektedir. Sonunda 
ölümün bile hesaba katılması 11· 
zımgelen korkunç bir tehlikeye ma
ruz bir kimseye müze ziyareti, fen 
mucizeleri tetkiki teklif edilemez 
ya! .. 
A. CEMALEDnlN SARAÇOGLU 
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Tefrika Ne 84 Yazan ı M· SIFIR 

Mektep 
ihtiyacı 

Ekmek 
Fabrikası 

Hemsinli Nuri Hain 
,9o 

• Maarif MUdUrlUID hiç bir 
talebenin açıkta kalma
ması için yeni tedblrler 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Belediyeain aaıarıdikkatine 
Fabrika hakkında liti
sat müdürlüğü tetkik-

Süleymanı Boğmuştu 
Karanlık sokaklar 

İstanbul Maarif Müdürlügü, bu Çapa'da 28 Çelebi soka~m~ ~· 
sene ilk mekteplerden çıkacak tale- numa ralı evde oturan karılenmız
benin fazlalığını nazarı itibara ala- • den Emin Parmaksızoğlu yazıyor: 
ark t>lde mevcut orta mektep kadro- .Beş senedenberi Çapa'da oturu
larının bunları istiap edemiyeceği yorum. F atih yangınındanberi ya
nebcesinc varmıştır. Maarif Müdür- p~lan insaatla bir mahalle haline 
lüğü gelecek tahsil devresi iptidala- gelmiş olan semtımiz, gece bilhassa 

•lacak ler yapacak 
İstanbul Belediyesi tarafından ku

rulacak ekmek fabriltası için Be.lc
diyeler Bankasından alınacak b~ş 
milyon liradan 500 bin liranın ayrıl
dığını yazmıştık. 

Ondan Sonra Vatan Haininin Ce· 
binde Bulduğu Vesikaları Çıkardı Yapılan tetkiklere nazaran ayrı

lan bu para, fabrikanın inşasına 

gayrı kafi gelecektir. Fabrikanın ha
kiki maliyet fiatını ve işlemesi için 
lbım gelecek sermaye miktarını 

tesbit işile Belediye İktisat Müdür
lilğü esaslı şekılde meşgul olmakta
dır. Yapılan bu tetkikler neticesin
de fabrikanın inşası ve işlemesi için 
lazımgelecek para miktan tesbit o
lunacak ve gelecek sene bütçesin
den de bu iş için aynca para ayrıla
caktır. 

- Hayır Kara Mehmet. Hiç ka-ı 
çırır mıyım, uçurdum bile. i§tc ce
binden çıkanlar demiş, elime de bir 
tutam kiğtt sıkıştırml§tı. 

Nurinin elçabukluğu ile becerdi
ği bu marifet beni şaşırtmıştı. Bu 
tedbirsiz ve ihtiyatsızca hareketi, 
neye yalan aöyliyeyim, beni biraz 
korkutmuı ve çok ta lnzdırmışb. 
Katlanlilı çatmış ve acı bir tavırla: 

- Acelen neydi be çocuk, de
miftim. Sıkı sıkıya tenbih te ettim, 
kendi kendine bir it görme dedim 
sana değil mi? .. 

HelllfİDli, tıpkı öksüz bir çocuJ: 
gibi boynunu bUkUp önüne bakmış
tı. Nemli gözlerini yummuttu. Kir
pilderi arasından sızan göz yqla
nnı elile silerken: 

- Dayanamadım işte. 

Demif, inler gibi içini çekmişti. 
Uu nedametli hali ve itirafı benim 
de hiddetimi g~irmişti. Tedbiraiz 
hareketlerin sebep olabileceği iki
betıerden bahisle yavaş yavaş söz
ltırimi tatlılaşbrdım ve nihayet gU
lt rek sormuştum: 

- Bıçakladın mı? .. 
Nuri bir çocuk saflığı ile: 

- Hayır Kara Mehmet, demi~
ti. Boğdum. 

- Boğdun mu, ne ile Olen? .. 

- Ne ile olacak, iki arşınlık bir 
lngillz sicimi ile. 

- Cesedi nerede? .. Yoksa kuyu
ya mı attın? .. 

Nuri yaş damlıyan gözlerini Ha 
yıraız adalar istikametine çevirmiş 
ve çenesile ipret etmişti. Ve: 

- Ti adalan bile bulmuştur 
timdi, demişti. Kuyuya atma diye 
tenbih etmemiş miydin ya?.. Ben 
de boğar boğmaz sırtladım. Yedek
çllar kapısından ~ıkanp akınbya 

aaldım. 

Bu hadiseden bir hafta sonra, nnda her hangi bir müşkülata ma- ay ışığı olmadığı zamanlar insanı 
hiç unutmam bir cumartesi günü ruz kalmamak için orta mektep ve görmediği bir çukur a düşürecek 
idi. Süleymaniyede, Tiryaki çarşı- liselere gelecek olan talebeyi açıkta kadar karanlık ve tehlikeli oluyor. 
sındaki kahvede, yüzbaşı Yusuf be- bırakmamak rnaksadile tedbirler al- Halbuki Elektrik İdaresi, burada
yi Hoca Bekir, Nuri ve Mipavrili ile maktadır. Alına cak tedbirler, bilhas- ki evlere havadan elektrik cereya· 
ben çer~velemiştik. KiDirsiz veba- sa yeni mektepler açmak ve mevcut nı ver iyor. Yollarda gayet sık me
bacan yUzbaşı hepimize hal ve hatır mektepJerdeki sınıf şubelerini ço- safe1erle d ikilmiş elf'ktrik direkle-

sorduktan, türlU türlU latifelerle yi\ ğaltmak tarzında olacaktır. Maarif ri var. 
reğimizi hoşladıktan sonra, bana Müdürlüğü acıtacak yeni orta mek- Acaba İstanbul Belediyesi, bu di
dönmüştü ve: tepler için laz.ım gelecek muallim işi reklerden birkacına lAmba asarak 

- Kara Mehmet, iki göztlm, de- üzerinde de ehemmiyetle durmakta- bizi bu karanlıktan ve geceleri fe-
mişti. Size bir i§ vereceğim amma \""~!~· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ . laketlere maruz kalmaktan kurta-
biraz tehlikelice. Fenerbahçede düş- - - ~ y ~ ~~~~ - - - - ...,....,....,. - - ~ ~~ ramaz mı? Yazdığım gibi yollarda 

POLIBT.& ı manın hani bir çadırlı deposu var. ı direkler hazırdır. Binaenaleyh iş Men ha sularında 
Biliyorsun değil mi?.. Kumarbazlar suç üstünde yatnız oralara birer lamba dikmek· 

_ Ben oralan pek bilmem yUz- ten ibaret kalıyor. Bu hususta ala- tenzilat 
batım, fakat Mipavrill iyi bilir. yakalandılar kadarlann nazan dikkatini celbet- İstanbul Vakıflar İdaresi, Vakıf· 

Cı"balı"de ""sku""plU caddesı'nde Nı·- menizi rica ederiz . ., ı 't b 1 d i b - Ben göttireceğim Bizi oraya, u ara aı mem a su ann a yen aş-
Bu depoda, dil§manlann F.akife)ıir- zamettinin 89 numaralı kahvesinde YENİ SABAH - Kariimizden al- tan esaslı şekilde tenzilat yapını§· 
den getirdikleri külliyetli miktarda tsmail Hakkı ve Zekai isminde iki dığımız mektubu yukanya aynen tır. 
mavzer mekanizması var. Hemen kişi i&kambil klğıdile kumar oynar- koyduk. Kariimizin yazdığından Evlualln S•tttlı Emllk 
sahile yakın bir noktada, çuvallar larken polis ikinci §Ube memurlan daha başka bir<'ok sokakların da Evkaf İdaresi, idare için lüzumlu 

lstanbul'da henüz karanlık oldu-
içinde ve dökUm halinde duruyor. tarafından 174 kuruş para ile suç olDııyan bazı akar ve emlaki satmak 
Bunlan oradan kalldıracağ'JZ. Nasıl Ustünde yakalanmışlardır. Kumar- ğunu biliyoruz. Vali ve Belediye karannı vermiştir. Evkaf İdaresi son 

b ı d Reisi Doktor Lfıtıfi Kırdar İstan-var mısınız bu işte?.. az ara !iyeye verilmişlerdir. 15 sene zarfında 4 milyon lira kıy-
BI 

bul'da birçok işleri hallederek hal- • b 
Arkadqlarla bakışmıştık. Cevap r yankealcl yakalandı metinde emlak satmı~tır. Satılan u kın sempatisini ka:zanmıstır. Ken-

vennek bana dUamüatü. Tahtakalede Kutucularda Hallaç emlütin bedeli bilhassa Evkaf tara-.,, ~ disinden İstanbul'un karanlık so-
- Elbette varız Yusuf bey. Yal Abdürrahman sokağında oturan 16 fından yeni inşa olunanlara sarfo-

d b kah F--' dün Şe f kaklarının aydınlatılması için de lunmaktadır. Vakıflar İdaresi, bu 
nız depodaki nöbetçi adedini, nöbet Y8flD 8 88 1 '<;;.,.. ' re himmel \'e gayret beklemek hak-stadında suretle varidatını arttırmakfildır. 
yerlerini görlip işi ona göre hesap- maç seyretmekte olan Kad kımızdır 
lamak lizım. rinin cebinden cüzdanını çekerken~-----------· O•kUd•.-d• resim ••r11••• 

- Ben evvelki gün oralarda do- diğer seyirciler tarafından görülmUş Hava Sefer"'ıerı·ne Haydarpaşa lisesi Üsküdar ikin-
ve yakalanarak adliyeye verilmi§tir. ci ve üçüncü orta mektepleri, kız 

taştım. Gecesi de şöyle gizlice bir R b G •• d enatitllsU, Üsküdar Amerikan kız 
keşif gezintisi yaptım ve deponun Otomobil çıtrpb agv et UD en lisesi ve Osküdar Halkevi, Vskildar 

Taksimde CUmhuriyet caddesin· 
gece vaziyetini de gördUm. Sahilde de Filatya aparbmanmda oturau Güne fazlalaşıyor Halkevinde müşterek bir resim ser-
ve bu makanizma çm•allannın bu- Jlamdanın idare ettiği 867 numaralı gisi tertip etmişlerdir. Serginin bu 
lunduğu yerin tabminen yUz metre hwnısf otomobil 'l'Unel başında 13 gün aut onda küşat resmi yapıla-

G l k 
· caktır. Sergiden duhuliye alınmıya-

ötesinde bir nöbetçi vardı. Hem d-e yqında tapiroya çarparak yarala- e ece sene yenı. cak ve halk teşhir edilen eserleri 
mışıl mışıl uyuyordu. Bir de... JDll, çocuk tedaVI altına alınmıı-ı, hatl•r açılacak ' ' serbeetc;;c seyredebilecektir. 

Hoca Bekir, Yusuf beyin sözünü suçlu yakalanmıftır. Muntazam bir surette yapılma- et z 1 k rl 
kesmit ve merakla sormu•tu: Motc.ıklet ~•rptı ~ rem ek ona _,, ,, ğa başhyan tstanbul • Ankara · tz- Her sene alaka ile karı.ılanan 

- Kuzum yüzbaşım, çabuk söy- Galatada Lüleci Hendek cadde- mir - Adana hava seferleri fevkala- genç virtUrozumuz Ekrem Zeki Ün· 
le, ne vakit gideceğiz bu :ife?.. sinde 142 numaralı evde oturan Ha- de rağbet görmektedir. Şimdiye ka- görün konseri bu yıl da kalabalık 

Bu gece yım. k•.. v--ı .... :ı.w caddesind dar yapılan bütün postalann yerlen - . ... a-r- .utua e bir dinleyici kitlesi tarafından takip 

B
. · b ba 1 b ı. .. -.ıı .. - '-·-ya ~-rken 368 günlerce evvelden temin edilerelt ızım a can ar irer yay gibi atu,...... -.&,. e-~ nu- olunmuş ve alaka ile dinlenmiştir. 

maralı ~-:klete .......... -1r ba kapanmaktadır. gerilip kurulmutlar, hep bir agız-_ DlOl.UIN ~...-..- ca- Bir c;ok ecnebilerin de bulundu· 
&. .. .ıı.... __ , __ ,,..... Yarab Bilhassa bu sene ilk defa işlemt -

dan haylu-· .. ı•rdı: ~ Jtu--.wa. Beyoğ- ğu bu konserde sanatkar, Babın ve 
u~ ğe açılan 1zmir ve Adana hatlann-lu baatahane.tnde tedavi altına a- Çaykofskinin konsertosunu ve yine 

da yolcu rağbeti her türlü tahminin lmnı)fbr. Babın Fugasını, Paganinin konser-
fevkinde olmuştur. Bu suretle cüm-

- Bu gece mi? .. 

- Evet bu gece arkadqlar. Bi-

ikimiz de bir mUddet adalan 
loğru bakıp kalmlfbk. Olan olmuş
tu artık. Hemen oradan uuldaş
llllf, Beyuıt kahveeinde bizt•bekli
yen Ywnıf beye bVUflDuetuk. Nu
rinin yaptıiı tedbirBiz1iğl Yusuf bey 
de pek bePnJDemit gıôl görllnmilş, zi oraya götürecek motör, bu akşam 

giy& nuihat etmek iatenıleti. Alay- le Harem iskelesinde 

Bac• .... ~tu tosunu büyük bir muvaffakiyetle --T huriyet hükumetinin en genç ve en çaldı. Bütiln dinleyicilerin takdirini 
Evvelki ~e uat 24 te Divan- modern bir müessesesi olan hava 

yolunda tramvay caddesinde Şazi- 11 "d kazanan sanatkarı biz de tebrik et· yo arı ı aresi gelecek sene yeni hat meyi vazüe biliriz. 
h bir tavırla gtllmUı ve: bulunacak. 

- Kara Mehmet hakhdır kız- Demit ve iıin bütiln teferruatını 
mata oilum. Nasihatim olsun sana, önUmUze dizip dökmliftU. 
bir daha, vtlcudUne ağır bir taş bağ- (Devamı var) 

lamadan aakm denize salma kimse- ============= 
yi. M.. 1 

Demiş ve bu nasihati ile beni 1 • uze er 
pildUrmUş ve Nuriyi de nihayetsiz 1 z • ) • .1. lerecede sevindirmişti. Getirdiğimiz • engJD eştJrJ JyOr 
ıı:i.ğıtlan birer birer gözden geçirdik 
ten aonra: 

- Gördün mU Kara Mahmet 
aoysuz herifin üzerinden çıkan kl
lıtlardaki yazılan?.. .AJıırkapmın 
blltün f edaklr sandalcılarınm ade
ta künyelerini çıkanr gibi birer bi
rer lelmlerini, baba ve kardeşlerini 
ferleri ile pırtıan ile yazmış. Hele 
bak IU kağıda. Bunda da KaramUr
aele liden top mermilerinin adetleri 
yazılı. Vay hınzır vay. Acaba bu i· 
aimleri dftşmanlara verdi mi der· 
ıin ! .. 

H•mlinli Nuri, göğaUnU şifirerek 
'°rmuetu: 

- YUzba11m, la1m1er dedp ıu 
11&r1 Ulıtta yuılı olanlar mı? •• 

- Evet Nuri. 
- Oyle i8e müjde. Veremedi dlit 

manlara. 
- Ne biliionun?. • - Çünkü, o k&jıdı bu gUıı be· 

nim yanımda, kahvede Yumıt ve 
katlayıp cebine sokmuttu. Ondan 
sonra yanımdan ayrılmadı ki. 

Bu haber, Yusuf beyin kaçan 
keyfini yerine getirmişti. Bana. te
tekktlr, Nurtııin de bol bir bahfille 
Jönlünü hot ederek kunwıdanlıla 
ritm.if{I: 

Ayasof ya ve T opkapı 
müzesinde yeni teşki

lat yapılacak 
Maarif Vekiilcti, Ayasofya Müze

sinde bazı yeni teşkilat yaparak Mü-

zeyj zenginleştirmiye karar vermiş· 
tir. Bu iş için bir heyet te teşekkül 

etmiştir. Bu heyet, bilhassa Müze
ye konacak yeni eserleri tesbit ve ta
yin edecektir. Heyet, ıu azadan mü

teşekkildir. Arkeoloji mütehassısı 
Hayri Otuz, Türk ve lalim Eserleri 

Milzeıi Müdürü Abdülkadir Erdo
lan, Topkapı Sarayı Milzeal Müdt1· 
rü Tahsin Özel, Arkeoloji Müzesi 
Mildttr muavini Arif Müfit, Ayasof· 
ya Müzesi Müdürt1 Sami Boyer. Mü
ude yapılacak yeni teşkflltla mü

zenin içerili bazı kııımlıra Mlilne
rek buraya lıllm ye Blzana eserleri 
konacaktır. 

Maarif Vekilett Topkapı Sarayı 

mtızeılni de zenrtnleJtinnlye karar 
verıniftir. Mllzenin henOı açılmıyan 
bazı llllımları tamit erilerek açıla-
caktır. Bu it için 12 bfn liralık taJa.. 
sisat verilmlf'Ur. • .• 

yenin 31 numaralı tatlıcı dükkinı- lann açılması için çok Umitli bir fa
nın mutfağına.ki baca tutupnuş. aliyet devresine girmiş bulunmakta-

vaktinde yetifilerek söndürülmüş- dır. 
tiir. Devl~t hava yollan işletme ida-

Blr hırsız yakalandı resi 19Ş3 senesinde başhyan tstan-
Kalyoncu kulluğunda Kilit soka- bul Ankara seferlerini 936 da aske

riyeden devralmış ve bu yılın 25 ma. 
ğında oturan İzzet kızı Zehra polise yısında iş1etmeğe başlamıştır. 933-
müracaatla kendisi evde bulunma- 937 seneleri zarfınd~ 2608 yolcu 
dığı sırada kapısının kilidi kırılarak ve 11975 kilogram posta ve 
Haydar kızı Zişan tarafından üç en- gazete tn ımnıştır. Bundan başka· 

tarisile 30 lira parasının çalındığım Ankara ve ktanbulda tertip edilen 
iddia etmiş, suçlu yakalanmış, üç tenezzüh seferlerine de 1451 kişi iş
entari ile paranın 13 lirası buluna- tirak etmiş ve 39 hususi sefer ya
rak alınmış, Zişan adliyeye verilmiş pılmıştır. Tenezzüh seferleri hava-
tir. lar düzelince pazar ve cumartesi 

iki ballkçı birbirini günleri yine tertip edilecektir. Dev-
yar•l•dı let hava yollan idaresi bet senede 

Evvelki gün gece yarısı balık 2,114,052 lira gelir temin etmiştir. 
tutmak üzere Heybeli adaya gitmiş İdarenin masrafı ise bir milyon 950 

bin 295 liradır, önümüzdeki seneler 
olan Remzi Kocabalıkla tayfası zarfında idarenin daha fazla ~ te-
Bayram, ~ir hırsızlık iddiası 'yüzün- mettU elde edeceği miıhakkakbr. 

den birbirlerile kavga etmişler ve 1'•••••••••••-. 
birbirlerini yaralamışlardır. • 

TAKVJM Y•naen -•••n111cı 
Beyoğlu Kalyoncu kulluğunda 

Topçekenler sokafmda a.vukat -An-

dona ait 31 numaralı binanın a.ltm
dald lokantada ocafın tutuşmasın
dan yangın çıkımf, vaktinde yetifi
lerek ~dttrtllmttfttır. 

Pencer9'en dUf ta 
KUçtlkpuarda Atlama caddesin

de 41 numaralı evde oturan Klzı. 
mm oflu Numan evin alt kat pen
ceıwbıden ıokata dnverek batın
dan atırc& yaralan11111, tedavi edil· 
mek Uzere lltll çocuk hutaneaine 
bldınlmı§tır, 

:UhhUU '"' 
1 MaJ18 1959 Puarteli 

Hlcrlıll Reltill••~el 1551 
a-1125 N I SA N lJSS 

Razı bınr: S 

Det- aaatl: 4,49 
Otı. • ı2,tO - lkl • .a , 
Ak .. •• 1',12 - Yallı ı 

l..aalıı: ı2,49 

16,05 
20,59 

-..~-----.ı~ -

- - ---
Bir adın kuyuy• dUfe

rek boğuldu 
Kumkapıda Kadirga Hamam so

kağı 46 numarada kiracı 60 yaşın
da Varkom kızı Agavni kazaen ev
deki kuyuya düşmüş, itfaiye yetişP.
rek suyu boşalttığında kadının ınağ 
rukan öldüğü görülmüştür. 

Alacak yUzUnden arka-
da~ını pr•ladı 

DOn sabah snat 9 da 1stinyede 
Denizbank fabrikasında amelelik e
den Faik polise müracaatla ayni fab 
rikada marangoz Şefik ile bir ala

cak yilzilnden kavga ettiklerini ve 
Şefik'in kendisini tornavida ile sol 
bacağından yaraladığını bildirm~. 

Şefik yakalanarak mahkemeye ve
rilmiftlr. 

Bac•I• kınldı 
Nipncada Soğuk hamam soka

ğında oturan seyyar satıcı lılemdu-

hun karısı GUlter iki çocuğiJe sokak 

tan seçerken dUpıilf, bacalı kınl· 
JP11 ve Bueki hastaneeine kaldırı
larak tedavi altma allmmıttır. 

ıllr ey J•ndl 
Samatyada Arap kuyuau mektep 

sokak 23 numaralı Uç katlı ve ta
mamen ahpp bir evde dün saat 16 

30 de yangın çıkmıt ve evin ikinci 
katı ile çabm klmllen yanarak itfa
iye tarafından söndürülmtlftU.r. 

Almuı tebaasından madam Var
koma alt bulunan binanın sigortalı 
olup olmadıfı henUz anlqılamamış-
tır. . .• 

Kolonel Beck, merakla 
nutkunu dün söylemiştir. U 
yetle mutedil, her hangi bir 

vüzden uıak bir lisanJa irat 
ve Polonyanın hayaU menfa& 
müteallik sahalarda büyiik bir 
ifade eden bu nutuk, Polo 
Almanlara karşı kat'i ce 
ve sulh müzakerelerine gi rbnılldl 

çekinmediklerini ve fakat blln• 
zı ~rait tahtında tahakkuk 
ceğini gösteriyor. 

Kolonel Beck'in üzerinde 
kuf ettiği noktalardan biri 1 
Almanya ile Polonya araamda 
dilen ve bu sefer, Rayiştağdald 
kunda,M:.Hitlerin,feehedildiğl. 
berini veren anlaşma ve bu 
mada hükmU olan esaslardır. 

Kolonel Beck, bu muah 
feshini ehemmiyetsiz bulmıyorr 
ra kendisine yani Polonyaya 

bu anlaşmadaki esas; her iki 
tin arasındaki münasebetlerin 

Kolonel Beck, diğer taraftan 
münazaa mevzuunu teşkil 

Dantzig ve Baltık koridoru 
de durmuş ve bu mesele k 
Polonyalıların hayati menfaaU 
neler olduğunu ve ne gibi 

istinat ettiklerini tebarüz et · 
tir. 

iki gUn evvel de bahsetti 
gibi Polonya, Almanlann bu 

lerile, Baltıktakl hAktmlyetleriD8 
time vermek arzusunu göst 

rinden endişe etmektedirler. Ve 
da, Kolonel Beck'in nutkundan 
ze çarpmaktadır. 

Polonya, buralardaki iktisadi 
siyasi menfaatlerinin, feragat 

miyecek unsurları ihtiva ettiği 
naatindedir. Kolonel Beck, Dan 

vehrinin Versay muahedesinin o 
ya koyduğu sun'! bir eser o 

asırlann tevlit ettiği bir hAdi8e 
kil ettiği fikrindedlıt. Polonyaya 

re bu tehrin hikmeti vilcudtl, P 
ya nehrinin manaabmda bullunılllll! 
Polonya topraklarmı denizle, 
Baltık denlzile irtibat ettiren su 

lunmasına dayanmaktadır. Polon 
lılarca mutlak ekseriyetinin 

olması keyfiyeti inklr edillDAım14"' 
beraber, bu şehrin mevcudiy 

ve her hangi bir ecnebi nüfus ve 
sirinde azade bulunmaauıın, V 
va siyaseti için hayaU bulund 
kanaati şüphe göstermez bir b 
kattir. tşte bu sebepten Polon 
lar, bu yerlerden kat1 olarak en 
çeknıiyeceklerini ifade ediyo 
Zira her hangi bir sebeple, 
yanın Dantzig şehrinde ve ko 
runda yerleşmesi Polonyanm i 

di ve siyasi tarihini mutlak a 
btıltalıyabilir ve dQn bir vazi 
götürebilir. 

Diğer taraftan Kolonel 
Pumeranya voyvodabfı olarak 

aif ettiii koridorda Almanyaya 
türlU kolaylıtı ga.terebiJeoeilDI 

fakat hlkimlyetlnin tehdit 
aine ruı olmıyacatuu da beyan 

mittir. Yalnız nutuktaki m 
göre bu vadide, Almanyanm 
fi tek taraflı imttyazlan kabul 
memelrtedlr . 

Neticede, Kqlonel Beck, bu 
nuttınflh meaelelerln halll için 
ve hayalyet, namue tel&kileri 
da müzakereye glrtpnefe lmade 
lundufunu ve ancak böyle bir 
fiyetin semere verebllmeet için 
cuyane niyetler ve hareketlere 
yanması llzım geldiğini aöylem 
dil'. 

• 
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Almanya it alya Zamana Göre: 

Turk Pavyonu A ld Bizimıeıylmiyobafenamıgeçin- birharphayatıyaeıyanmUtereddit,I 
ÇJ J mek istedikleri karannı vermek Al- zavallı Avrupa coğrafyasını kaybet-

• manlara ait bir meseledir. Fakat Al miftir. Bü,ytlk harpten evvelki mil· 
<a..t&rafı 1 inci aa,ı ... -.) t manlar billrllr ki bis yalms bir tll- nane politikua sayeainde bu bt'a-

Bilyük ~ Münir, derin au. H.r sahada yeni iktiiadi varlık· raflı temrlerle iyi 1rolDfU}afu kabul nm ~ .. -es hudutlan Yardı. Ta-
ka ile dinlenen n tk -- lar yarırttuuz. Bugün Amerika miis- ed · ..._..,.. •• 
büum.. U unda sergiye h emeyız.> n111m11 bir Fnw mubarririDia 

J'4A ölçüde iitirakimizin A te liki için Türk tütünü, inciri, ha- Diğer taraftan .Kurjer Wanr şimdi o zamanları anyan bir yua-
kaya doitluiumuzun V9 bar ı:ner~- lw. tiftiği, en yüksek kalitenin alA- zawsld pzetesinde Alm propa- amda dediği gibi .. 
mlzin ifadesi olduX..•nu teblf ~Vgl- melidir. Buna mukabil Amerikanın ganda Nazın Göbbels'in Voelkischer Ka~r Vilhelmin kasap ,...ng., -
tırm · &"' aruz et- müh" .. t l ,T- s-.. ış ve yarını yüksek prensiplere ım muş erı erinden biri bulunu- Beobachter pwet.mdelri yumna linden aivri mDtehakktm bıyık1arma 
gore hazırlanan kuvvetlerin ·n.. yorsunuz, Bu terakkinize verdiği- cevap veren B. Stronski ~yle diyor: ragm-en yine Avrupa ıimdikinden 
fında - .. ha sa- m· b YUrw:nek için icabetten bütü ız e emmiyet dolayısiledir ki hü- Göbbels, cEy Polonya nereye gi- çok daha emniyet altında idi. 
vasıflar h · n kürneti · · b" _ ı aız olduğumuzu ileri .. nızın ıze verdiği bina ve diyorsun!• diye aonıyor. Cevabunız Bu gUn mektep çocukları cot -
mu...+ü1· sur- sergı' l d d ı y • er en o ayı minnettarlık du- şudur: cNerede isek orada kalıyo.. rafya derslerini ancak gilDdelik ga-

.!Ieyetimiz reisi V edad Nedim Tör yuyoruz. ruz.• .telerin nep'ettigi haritalarda ta-
Turk inkilAbırun banq demok · ' Türk devlet binasında, 'l'ürkiyenin Pololl,.- cCuh torpl• kip edebiliyorlar. Müvezziler sokak-toler ,., rası ve 

ans şeklinde vardığı yük le Asya ile Avrupa arasındaki bağl~· fedallerl harda bağırıyor. 
neticelerin her iki pavyo se yıcı rolünün timsalini gösteriyorsu· Vart0va, 1 (A. A.) - Lut.on. cAvn.- harttaHılam 80ll &ab'ı. .• 
nası_ı ifade bulduğunu anı:~~~~:a nuz. Serginizin mükemmeliyetinden tanalri adında tıç kardel ile Soqrczka l'Uvaki dün nıMtepte okudulda-

Bırteşlk Amerika Devleti adın · dolayı sergi heyelı reisinJ tebrik e- illlllİDdeld bir arkadqlan, lbtillf zu n bir memleket bu gün balka bir 
rnumf kom. Fl a u- d 
1 ıser enn tarafından s"' erim. Bu serginin Amerika halkını hunı takdirinde kencllleriııln ccanlı devlete illıak edilmiı olduğu halde 
~:~~~~~~nu::ataki şu sözler 

0r: büyük demokrat milletinizle daha torpil. gibi kuUamlmalanm htlka- görilnllyor. Devletler viliyet olu
kendi m uriyeıt Türkiyesinı büyük bir anlaiima içinde kaynaştı- mete teklif etmipM- ft bu aaretle yor. Renkler, bayraklar değiliyor. 

ne ne kadar yakın tutt. ğ racağına eminim. Bununla milletler Japonlara lmtillal eylanltlerdir. Ve biitihı bir malômat altu.t edill-
ortaya koymaktadır: u unu arası sulh ve anlasmaya büyük hiz· Bu 4 genç clltman pmllerine yor. Coğrafya muallimi elindeki 

- Burada ..t..emsil edilen mill t1 mette bulunuyorsunuz. Birlqik A- kal'tl bimt 9"k ft idare edeeelderi (V'ldal Lablanf) atluuu blrakarak 
•rasmda bi1hassa ""'r._. ' e er me ·a de l 1 •..-..ıı......_ ~ ----.. ı--.a.. •--de teldfn dfyoruz ,..., :.;: b•uye ye hoş n •. v et eri namma Türkiyeyi 

1 

~ ~... ....-- auu----t;• ..... gmııet'.elerill akpm no.bamna göre 
~· · ,..unft.u Ohassa Til en samımt ıuret'te selamlarım. oldulrlannı beyan etmipeM!lr. ..ereceği deni buarhyor. 
d ntn ~l'ff9lndedtT ki N r. Bundan sonra sergi namına reis Bu paçler, ayni ••enda diğer Eakiden böyle 18Y yoktu. Dlnya d::;• S@rgisini.n pr@nsfbi 

0

018:;:~~ Wahlen nutuk söyleyerek Türk mu- Polonyablarm da bndDıerini takip möhkemdi, gayri mütehanildl 11""1 
• 181 fikrinın eUe tut ı . vaffak· ı· · etmeleri ı.a. bir be-nname ___.. ler --'-1- hudut....._,..· -a..u laltııı g6rnıtı 

1 
U ur tım. . ıye ını teöarüz ettirmiş ve .......- ,- _.....~ .. - , .n:::D&ftla ; ....,.._n -un w 

olpnJlfm f 0 uyoruz. Avrupa'nın serg1 gayelerinin tahakkukunda miP!rdir. bt't idi. Batmalar da beDedlkleri 
rn d ntndan a11rlarca ~I st Türkiye'nln büyük hisse ve rol aldı- Gueteler, bu gün de Dç yeni gö- bilgileri uawı amaa mubafua ede-

e eniye'tinlzirl' o}ılhn.} k ı ..._ nl t niiDtınn- .... ....:-.-. -dııecc...iini .__ wı---...... ııaı.,,--tta :......:'---, ta-
tıelrn•· bul "' ..... u C'ağına ıs•uı a a mışhr. uu -- •-" n:~ -- .-aa,,ua.... ıwua ~ 
her ~ UllUYor"sunuz. Bugün de Misafirlerimiz devlet pavyonu- bel' vermelıtedirler. . . limde iBt.ikrar ve dıolayBle millet· 
l"f!ltlere adaki ~rakktniz1e bizi hıy- muzda Türk inlrilAbının sembollerle !. Fnnuız ~ yealGn lerde sWribl ve lram vardı. 

S ~iniz. ve fotomontajlarla ifade tarzını ı Paris. '1 (AA) - Paria gazeteleri .AJman lavı bir gece içinde Bo-

~:.:. ~ ~1 içinde flhamkAr A- hayranlıkla karşılamışlardır. ı tr.J!an d~~n çılnlrnaz bir bemya ve ıtorayYaya Y•yılmıyor
Cirıder1i1t altmd':'Afmsmet tnanünQn Diğer pavyonumuzun mimarisi, vazıyete diişmuı_ bul~utunu ve du. İtalyan çjsmMI, Arnavutluk 
nın •-'- . ~n halkı- t~rtibatı, mfüıo:e eşyamız k beğeniJ- 1 yeglne selAmet umidinı de Polonya topraklannı, yanm aaatte çiğnem.i-
ki ~z; prensıpteri olan sulh te nıl§tir. ço ile Almanya arasında hakemlik yap- yordu. Poeta puDan, poeta pulu idi 
,,_ vei b~enıokrasf prenslpJerll'e yrak-en.. Ame "k makta gördüğünü tebarüz ettiriyor- BüvA .. otellerin etiketleri bir -
""" rr millet yarattınız ~, . rı anın resmi hayatını, fıkir lar. .a-.:'-ı: ____ ._ .....--. ~· 

s· . ve ıktisa-t varlığın ı lemsi! eden b in~ uıcu m&" .-.,.- .._ ~ -..-
iZ Amerikalılar llog al yak h Figaro diyor ki: tirmiyordu. Bir sinemada oldugu-

nln ..nratine alı · Y terakki- ın i8 siyet pavyonumuzda Tnrk 1 l ~" amıa d k ı cEğer talya, Polonyayı terkede- "b" hudut ...&ı. .. ..n.k-"le · bir beı yıl içi ~_--,ız ır. Fakat on Yeme ve içkilerüıden mürekkep öğ- gı 1 r; ..... ~ ,... n para-
tlntn bu nde Türkiye Cürnburiye-1 le yemeği yemişler. ikram edilen lli- cek olursa ötedenberi Tuna havza- van arkasında yeni bir kostüm de-

sahadaki Ür' a ı sında ve Balkanlarda tesis etmek is- f --· ·ıı ti d h ret ve takdirler . 8 atıi blz.i hay- ııııara anınızı beğenmişlerdir. a ya vaa .... mı e er var ı, u-
u ı-M .. de b ak B dan tf'di~i İtalyan nüfuzu mahvolacak· dutlar mevcuttu. .. 
nıuınt he"etı .. : ..... ~ .. ır llUştır. un başka misafirlerimizin rna..... .T auuan bütün meka . he,,,..· b da ı tır. Bu, İtalyan siyaseti için bir ha- Şimdi bakıyoruz ti: ttalya Fran 
-.u on"-- ı . na- -ıne ura hazırlanan albüm ve b ._, y.ı fçınde d 2',,;,. yal ve memat meselesidir.• aaduı, Al ko-.... 1 .. rmdan 

ugün demok · e~tirerek brofi.irlerden koleksiyonlar hatıra ...._ p ula manya 1.&19..._ ' u~ı ratık devletler ka d la k ..,... op ire gaze'ıesi de şöyle diyor: komtu devletler birbirlerinden bir 
6 ne gl'"""'• b r eş- ra verilmiştir. Bu gibi merası·m- ~ ha- L ··--ı ulunuyorsunuz B"l .._ - c ıulyan ma-tbuatı, Berlin - Roma çok memleketleri istiyı"p duruyor-
- mı;ıdınlıtın . ı • lllCT u bir zaman su·· rdu-"u·· hat..ı- bu nı_,_1 unıurnt baya.ta . t ıs UC' mihverinin dayandığı tesanüd kai- lar. :Kimisi bia eenelik bir tarih ..... 
"°'"" ternfn t'rnek gır- oplantt samimi bir hava içı"nd• -- • ~ Btbf h e le, harf inkiu·b "- ..,. ..., delerini bozmadan lta1ya ile Poı--_ kimiai 'li" ...... ce Vital d-'&&: hayatr 

•• 8reketterıe · "' ı •-=rce devam etmicrtir. -· ..,_.,. ~· nınıettert arası d ~r~ye, dünya Bu mer . d ~· ya arasındaki münasebetleri idame sahadan dem vuruyor ve her isti-
dırntarını a..__ n ba buyuk terakki a- 1 asım e buraya ge!miş bu- için dehşetli bir muvazene gAVftlti yen bu hayati sahayı ötekinin me· 

••111111 ı unan 40 1t· Tk Tü -.,T·-
'll u unmaktadır. ışı 1 rk ttirist gnıpu sarfetmektedir. Şurası kaydedilmek wan yapmak istiyor. 

- • da hazır bulunmuştur y ı • ~ lbnrwhr ki, tecavüze karşa umumi Siyasi pazarlıklar; askeri nüma 
Y lYanada 1 ; mukavPmet imkanları arttığı nis· yişler: kuvvetlerin teşhiri propa · 
... ıspanyada 1 ııelte iki diktaıtörlük arasında men- gandUl'; devlet adamlarının birbiri· 
ırtif atern/~ke faat ve görüş aynlıklan da artmak· nl ziyaretleri; davetleri; konferans 
" ~ Askerler ~ · t adır. . teklifleri; sulh cephesi; mihver ta-
~onveai erhis LolMlnıda aklRler raftarlan günden güne klişeleşti 
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kuvvetsizler; huırlıbız olanlar or
tadan kalkıyor. 

Bu iş böyle devam ederse tabii
dir ki: harp ortada kalkacaktır. 
Çlnktl en kuvvetli olandan başka 

sahnede kimse kalmıyacaktır. 
F.ğer bu en kuvvetli olan da kar

pnnda kendisine muadil bir kudret 
görilyoıa o amu JDelele buitıe
şir. Ya patronlara yakışacak bir 
tarzda centilmence uyuşurlar veya
hut çok kuvvetlilere mahsus bir u
sul ile , Final• e çıkarlar. 

Ve itte bu en son musaraada 
cDünya p.mpiyonu. unvanım alacak 
bahtiyar cSulh• perisine namzettir. 
Acaba bUtUn bu huzursus dünya bu 
son ve mUthiş maçı mı bekliyor? 

Kim ne denıe desin •. dünya stad
yomunda iki ağır siklet pmpiyonu 
var. Bunlar bir mihver üzerinde en 
tehlikeli oyularmı numara sJl)Uile 
oynuyorlar. Dön tspanyada boğa 
dövütüıie iftiralı ettiler. Evvelki gün 
Habeşistanda fil avına çıktılar. Bu 
CÜll orta Avrupda puaoromuo gi-

orlar. " ".._'" • ... • .. t 

Y ann için yine yeni bfr nwna
ralan ftrdır. 

Seytrciler bu heyecanh tem•p
dan blbp •1Mnm•dıkça oyuncularm 
procramı BOD numaraya kadar tat
bik edilecektir. 

Eaki d1lnyada bu haile devam 
edip dururken yeni dtlnyanın kırt 
aelds ylldm biru parlar gibi oldu. 
Bitlbı g&der 'bir an için Avrupuun 
karanlık ufuklarmdan bu parlak 
yddmara çevrildi. Pehlivanlar .. <>
yunlanna fasal& verdiler .• Biru da 
ağla oyunu yapnak ~ 
derhal anDdılar.. Numara değitti, 
Şimdi ..m, ,_ı bittin dünyalar •••• 
Bu yeni numarayı dinlediler ... 

Zavallı Avrupa radyo başında 
saatini Berlin saatile saniyesi, sa
niyesine ayar etti. Heyecanla ve can 
kulağile kendi mulwideratmı dinli
yor. Ve yanmn haritam ne olacağa
nı anJamak iatiyordu. 

ÇUnkO artık yıJdızlarilan gelen 
işarete bu ferman dinleıniyen PIU'
twı kudretin boyun eğeceğini tah
min etmİltL 

Bu numara da bir nutuk IMün · 
de ve bütUn tertibatlle, tesyinatile; 
lhtipmile; debdebesile... oynandı .. 

Program daha bitmemiet;i. Fa
kat en heyecanlı safbaJan sahneye 
vazediliyordu. Perde arasında: Tah
liller; münakaşalar, kehanetler alıp 
yürümeğe başladı. 

Acaba Amerika bunu D88ll kar
Şl]amış diye herkes merak ediyoı·
du. 

v ) Edı·ı,·yor Londra, 7 (A.A.) - cPress As· Bütün bu klişelerden anlqılara 
"'saiykana, 'l (A.A.) - 14 e · ... 18 · ....,,_ Millnod tek U i · · ı· ,,. ... socıaı.ıun•, a neşredilen teb· mana .. ' mum emnıyetsız ık •.. 
laa &e::; :iYana'da toplanacak m: ku ~adrid, 7 (A..A.) - 1927, 28 ve 29 liğ bakımda şöyle yazıyor: Sulh istiyenler bunu istedikçe Bir ajans bize bunu da öğretti: 
ıres•--"e baYra&hnalarn Müstemleke Kon- G r 8 efradının terhisine dair dün Roma - Bertin mihveri siyaseti yeni harplere sebep oluyorlar. Harp Berlinde: Her Hitler. nutkunu 

oqq eneral Fra k t fı · şthı(]f "d t yit ed"t · bul nl SuJ • d ed k 'r. 8n.J't __ A 
1
___ asılarak eski Ki- n o ara ndan ımzala- yeru en e ı mış unu- yapa ar • b. e kavuşmak için ıra er en, aıister Frank.len Roo-

-~ •&A1uuı nan emirnarn r · yor. Bunu İngiltere ve Fransa ta- al tıklann ı· it rd ' lbaıı kıtaı Protektorasındaki Al- k e ne ıcesmde 250 bin Ç lf ı söy ıyerek hakiki sulh seve uyuyo u ... 
Jec..w..._. annın :hatırası taziz edi- asBer evlerine dönecektir. raftntfan aarf~Ien gayretter neti- çü geçiniyorlar. Neticede küçükler, Dr. Eflat Kemal Reldmoğlu 

...... "" 
1 

unların 15 mayısta ordudan ay- cesi oldufuııa ştlphe yoktur, a~ı z zmrr ı "ı a ı wıı w111197 sas 
Alınan Mtıat.ernıek rı ~ala-rı Madritte yapılacak zafer Almanya ve ftalya bunıian böyle • 

fiGeneraıvon e Birlftinin fe· geç11 resmini ihlal etmiyecektir ı:- bUtUn münasebetlerlne - hlı~.im ola- ln.hı·sarlar Varı·datı 
Ji ~~ Epp, fU beyanname- ~as:n bunlar daha şimdiden doğ- cak bir askerl ittifak yapmışlan:kr. 
clılO~ 

1 
u ları mıntakalara sevk edilmiş- Bilhassa şurasını kaydetmek hl- o 

Rnnak için ~lresinin gayeye erdir. Terhisleri oralarda yapıla zımdır ki bu tebliğde mihver de\·let- 5 '7 6 3, 2 60 Lı· ra 
laııınuuu llftthdat kuv..tıertn toP- caktır. - terinin sulhç8 niyetleri ehemmiyetle 
11'9, bt!deft çaiuun ~ir. Bu , - • • beyan olunuyor. Hatırlardadır ki 
lekeıertn iadesini te 11 oJan mtııteın. llU•ollnl IPlr nutuk bundan bir kaç gUn evvel ChambeT-
~. Bftytık Alın nıfn l!tınekten i- b_ 8ÖJ11yecek lain' Avam kamarasında yaptığı be· 
~.dA~ an nıUleti. d:~ noına, '1 (A.A) yanatta tngOtereye bir a<temi t~-, ~ lahaı d _.,. ı4 · - Mussolini'nin 
den hlaae.tnt ar atı ve rnütteflkıer- ınay11ıa Tortno'yu ziyareti esna- vUz paktı yapmak için Almanya ilf 
~ taınıın almak. ınllll ve ırkt şe.. llnda nıühiın bir nutuk aöyliyecell, mözakereye hazır olduğunu bi!dir-

pıl U. ihya •--L . . liyaat Dıalıfellerd be miştl. 
an mn del ~ lÇUı ya di Du e yan edilmekte.. -·,·--·-·-·----------· c:: 0• ede müttefikan • ~- çe, bilham ll'ransız ttaı - ...... =• • ••• 

......_v...,"'~-·· . sestnı münasebetlerinden bahsect .. ktiryan Y•nllfltld• otelden ,.ket 
ektedir.. - --...uu takip ey- ece . kaldı,....· 

-·- .-ul 

Mo•lron - Nevrork 
"-v• ........ rl 

x!7~;or)ı. 7 (A.A.) - Tayyareci 
N ki, Yakında Moskova ıı. 
h e;-York aruında muntazam bir 
e~ ~ ts~rvisl ihdaa edileceğini beyan 

ışır, 

. ---·· 
HltlePln Pa.,.y• meu)ı 

VatiJr ' lnesaiU : (A.A.) - Papa'nın tnil· 
cbıı H on1enyör Or1enlgo arafın. 
ııuı p rtler'e Y•pılan lllyıtretle Papa .. 

ltaratı:!'ıı Drihneunı Valerf.o Valerl 
rete Bonııet.. yaplıan siya.. 
~Yilk bir ehemmiyet atfedtl-

tr. 
Doıa,. bir 

fD, Hft~ PY1aya &5re Orseal-
'99dl ....;_~'= br muaJım 

Yaşar isminde biri dün Sirkeci'de 

bir otele inmiş ve bir müddet son
ra dışan çıkarken zaU eşyasından 
bir paketi odallnda bırakarak otel
ciye haber venniftıir. Bundan bir 

müddet sonra da ayni o'tele Mehmet 
Tahir isminde bir köylü inmiştir. 
Köylü otelde bir müddet kaldıktan 
sonra dıprı çıkarken yanlıflıkla 

kendi ekmek paketini almak ister
ken Y8f81''ın efY&lann1 alıp götür
müştür. Yaşar otele döndüğü zaman 

eşya paketini bulamayınca zabıtaya 
müracaa11 etmlı ve köylü Mehmet 
Tahir yakalanarak Adliyeye sevke
dilm.lfttr. Dün Sultanahmet Birinci 

Sulh Cnada yapılan muhakemede 
bu paketi yalnııJıkla aldılı tebey

ydn ettfllndmı Mehmedln betaeüne 
kll'U'~, 

Yeni Biitçe Meclise Sevk Edildi 
---cı---

Bu günlerde B. M. Meclisi umu
mi heyetinde müzakereleri yapılma
sı muhtemel olaıf' tnhisarlar Umum 
MUdtlrlüğünUn yeni sene bütçesi 
Meclis bütçe Encümeninin tetkikin
den geçmiotir. Bütçede masraf ye
k'1nu 8,656,468. varidat ise 50, 763, 
260 lira gösterilmektedir. Hük(im.e
tln projesinde varidat 49,486,000 
masraf ta 7,370,SM liradır. 

llunf fulı 
Bütçe encümeninin tldiJ ettiği 

rakamlara göre bütçede memur ve 
mUstahdemler ücret yekdııu S.618. 
bin liradır. Merkez ve taşra masraf
lan 661,000 liradır. Daimi memurin 
harcirahı 70,000, muvakkat memu
rin harcirahı 45,000, mUfettişler 

harcirahı 30,000; tecrübe, ıslA.h ve 
mtibadele masrafı 80,000; kaçağı 
kovalama ve tütün ekimi masratla
n ~000; sabit kıymetler mMrafı 
823,000; yaprak tUtthı depo va lma
llthaneleriyle ttıtttn ve mfteldrat 
fabrikaları w tuzlalar memurin w 
müstahdemler ücreti 1,162,260; yap 
rak tütün depo ve tmalttM"lhıı,18 

fabrikalar kirası '15,000; fabrika a

tölye ve imalithane baJnm, ieletme 
evleri ile tualalarda çalıaan müstah
dem iaçileıe ve çocuk yuvalarına 
yardım 60,00; yabancı müt:Meem 
ücret ve harcirahları 45,000; IU'&P
çılara verilecek prim 5,000; sergilere 
iştirak ve propaganda maaraflan 
390,000: yabancı memleketlere ataj 
veya tahsll için gönderileceklerin 

tahsisat ve hareiraha 20,000; me
murlar ikramiyesi M,000; tekaüt 
sandığına iltirak 215,000; geoeıı ve 

eaki yıllar borçlan 115,000; mOeki
rat ve earap fabrikaıan lnp ve te
Bfs maaraflan 750,000; Ctlmhuriyet 
Merkez Benkaaana verilecek itfa 
karşılığı 85, 708 liradll', 

lnhisarlar idansJnbı 9M bütçe 
kanununun doku.uncu maddelllyle 
mtttedavil aermayeden sarfma _. 
suıılyet verilen 9C50,000 liradan kul
la.ınlmıyan ve Jrnllanılıp ta blltçe 
masratıa.rlyle kapatılan kmmlerm 
tabrlta. tuzla va lmalltlıaııelerde 
yapılacak lnpat .... te.jısat De fenni 
IUtJar .,. teefaatı Jaayt laer nevi 7.&P. 

'!Ut'aı. 

Dilimizde · 
Anarşi 

Son ıtınıerde buı gazetelerde 
•Liaan• bah9i etrafında yuılar inti
pr ediyor, Bir, ild mütefekkirimiz, 
liBammıada bir an&l'li mUjahede e
diyorlar ve bundan haklı olarak en
di§e Ww- ediyorlar. 

Bu, çok doğru bir göriiatür. Li
sanımız hakikaten yayq yavq ka· 
rışıklığa, bir anarşiye doğru gitmek 
meylini göstermektedir Bunun en a
çık misalini yeni gairlerin ~lerinde 
görebilirsiniz. Bu gayri muı.ecam.; 
ciimlleler, duyulmadık kelimeler, ya. 
rın Allah göst.ermeain Iİİr kitapla
rından konuşma dilimiw de intikal 
edecek olursa o zaman seyredin feli 
ke~ 

Bu bahis etrafmda bir ya.u ya
zan Peyami Safa, işi halletmek içia 
resmt ve hususi lisanlar arasında te
bellür eden ikiliğin hemen kaldırıl
masının ve btl günkü yazı Türkçe
sinin monn.alanna aylnn biç birli· 
san oyununa mDsaade edılmemeP. 
nin hemen hemen kanuni bir şekil
de teminini istiyor. Ondan 80Drl 

T8rkçenin htlaJu hareketine herkes
ten evel sanatklrlan iştlrak ettiren, 
akademi nevinden bir teşekkUttıa 
kurulmasını talep ediyor. 

Bence bu talep pek gayri lifi
dir ve matlQp neticeyi vermetterı 
pek maktır. Lisan gibi ic;timal bir 
taazzuv ne bir kanunla halledilır. ne 
görülen aııaqi bir emirname ile dttt 
durulur, ne de üç beş dilci ve aanat
kinn aktedecekleri kongrelentetı 
bir netice çıkabilir. 

Bu Üjİn Ulcı kökündedir. Bu giia 
mekteplerimlme gramer deni ol
madıkça bUtün bu gibi gayretler_. 
mere wrmes. veremes. 

Çoeuklar dili bir kılile halinde 
öğreniyorlar. Ve dilinin metodu1'• 
blmlJen bir çocuk böyilyüp fikir -. 
hislerini ifade etmek lstedl mi bir
denbire dilinin tutulduğunu, kale
.minin durduğunu hbııaediyor ve baş
layor uydurup ll)'darup mçmal•ma-
ja. 

Bu itibari& yeni p.{rleıimizin ... 
:irierindeki barikulide inaicamenhk 
ye berbatJıtı :muur görmek ıuun
dlr. Ayni dert yödndm. yani taı. 
be gramer okumadığı için ecnebi li
san da öfrenemiyoriar. Bu itibarla 
da killtUrce çok kaybecliyorus. 

Binaeııaley yapıJacak eey Bade
ce bu denlert iade etmekten iberet
tir. Hattl bu ilene~~ 
okumamıt olan yilkaek amınaJ. da 
dahil olmak here u.enın tekmil • 
n•~nnda bu ders mecburi olmd 
dır. Ti ki anafllnln ooune g~! 

Da vayı halledecek çare budur
MURAD SERTOOLU 

rak tntnn, banıt ve patlayıcı mad
deler depolan alını ve İnlaBl fçln 
1939 yıhnda sarfma GUmrilk ve tn
hisarlar Vekiletl mezun olacaktır. 
Bu suretle sarfotunacak paralar her 
yıl sonunda bütçenin umurnt tasar
ruflanndan kifayeti nisbetlnde mab 
sup olunacaktır. 

Karpbfı 1940 malt yılı inhisar
lar umum mtıdtırHlftl biltçeRlne ko
nulacak olan earap ve rakı fabrlka
lannm Jnpaı tçllı 1139 mau yılı bflt. 
çeetne lconuhnut olan tabi11ata lll· 
600,000 Jiraya kadar pçlcl taahhO
de glritmlye GtımrUk n tnhlsarlar 
Vekili nı~ olacaktır. 

Varidat kam 
tnhlsarlar ldareelnln 938 bütçe. 

sinde tahmin olunan varidat 48,.239 
bin 500 Hra idi. 938 sonunda bu tah· 
min 2,278,386 Ura fazlastyle tabak· 
1mk etmfşttr. Bu fulalılr: muhteDf 
inhisar maddelerinin 1&bf klnndan 
ve mım mOdafaa vergt.r hasılatın
dan vuku bu1mt11tur. 

BUtçe encllment, tnhlsarlann til
tthı, tuz, mftsldrat, banıt ve patla
yıcı maddelerden temin edecell ge
lirin 48, 703,260 Ura olacafmı tah
min etmfftlr. Bu mfktar geçen sene 
43,413,500 Ura idi. 

Varidat kumunda diğer kaynak
lar IUJl}ardır: 700,000 muhtelif ril
aum. rso,ooo lira para cezaları, 260 
bin tUrlU gelirler, 50,000 iltirdat. 
4,000,000 tUtilıı ve mtbldrat mtlda
faa reamı. 

Yetan IM>,763,260 Urqı bulmak· 
tadıı\ --



-.,, .. ' 
ŞAKA NiYETiNE 

Baharın muzipHği 
Fantazl 

Tabiat, artık hicabı; bir esnaf trÜ· 
kile, cemiyetin mevhum kontrol zin
danında nezaret altına bırakarak, 
dekolte, yalınayak ve baldın çıplak, 
hayatı gıdıldamıya çıktı. Ağaçlar 

yeşil kaftanlarile örtülüp kıraç top
raklara mavi bürgüleri serilirken, 
bahar ceteklerinde ateş rengi bir 
kucak çiçek> ve korsajında ba
har sabahlanand pfak güllerile 
yollara dü§tÜ. Artık hilkatin genç· 
leıme taarruzu başlamıştır. 

Hayyamla beraber; cHem en em
salsiz güzellıkleri yaratırsın, hem 
onlara bakma, dersin. Bu; dolu ka
dehi yan tut, fakatı içindekini dök
me, demekle müsavidir. Yoksa sen 

,, sarhoş musun yarabbi?> dememelt 
için çok uzun yılların hazan yaprak· 
larile örtülü olmaktan başka siper 
yoktur. Bununsa kabirden ne farkı 
var? 

cSükutu bir mezarın feryattan 
miithi§!• 

Yer yüzünü kaplıyan iştiyak sel
leri -kim bilir nedense- beni de sü
rükledi. Yürüyorum, adım başında 
tahassüslerim sendeliyor ve duruyo
rum: Ah gelse! Gözlerim etrafta bir 
meçhul arıyor: Mutlaka odur, geli
yor! Kim? Hem gelse ne olacak? 
Bilmiyorum. Yalnız mırıldanıyo

rum: 

c Yine birlikte oturduk, yine bir
.ikte beraber gel hatmeyliyelim şu 
~am alude kitabh 

O kitab ki, yılda milyon defa hat
nedilen kitabı mukaddeslerin biti
.ilmesinden daha uzun, daha zah
metli sürdü. O, gelse ne olacak? Fa
«at baharın sokak kızı mantık din
lemiyor. Yalnız o gelse!! Hafızada, 
geldiği zamanlar canlanıyor. Geldi
ği, tek fiğcrden çıkan iki nefes gibi 
beraber olduğu anlar ... Saadetin e
zelden verilmiş kutlu bir baht gibi 
benliğe sığındığı anlar... Sonra? 
Sonra artık cSular hücum etmiye 
basladı hatıraya .... 

Sular ... Sade hatıralar değil, ta
biat d", h3yat da sululaşmıya ba~
laclı. Yollarda, kırlarda, mahlıik in
siyaklarının kaba tuğyanlnrı huy
suzlac;ıvor, laübalileşiyor. Fakatı gö
nüldeki yarı sırnaşık, yarı daıssilalı 
ses durmuyor: Gelse!. Kim? Nere
den? Nasıl ve nicin? bilmiyorum. 
Yalnız bu deruni sesde ebedi bir 
tahrik isyanı var. 

İn!'lanları cBiZ> likten c:ıkarıp ŞI· 
rnartan sairler, insanla tabiatı kı

zıştırmaktan merhametsiz bir zevk 
almaktadırlar. En doğru hayat fel
sefesinin izahçısı iistad Fazıl Ahmet 
söyleniyor: 

cBilmez miyim ne yaman şeyler
dir, gtabet gözlerin, vatan gözle-
rin ... • 

Büyük Yahya Kemal, hayatın pej
mürdeliğiııc, ummanların ve yok
luğun namütenahi temizliğine ba
k,ilrak nasihat etmektedir: cCanan 
dediğin iaşeyi at, açıl engine, ruh 
oh 

Ah! bunu yapabilsek, insanlığı

.nızdan ve hayatın münasebetsiz 
yüklerinden kurtulabilsek! 

Çünkü artik bunlar ve tabiatla ba
lıar, Çingene çengilerine döndü! 

Feridun Oam•n 

Çekirdekten 
yetişiyormuş 

.ı{aragümrük Değirmen sokak 7 
nur.:.rada oturan Hatice isminde bir 
kadın, 11 yaşınaaki kız kardeşi Fe
rihanla Kalpakçılar başında Agahın 
tuhafiyeci dükkanına iirmişlerdir. 

Birkaç çift çorap muayene ettikten 
sonra dükkandan çıkarak giderı:-r

ken Agahın komşusu Karabet gele
rek az evvPl çıkan müşterilerin bir
kaç çift çorap göt.ilrdüklerini gördii
ğünü söylemiştir. Bunun üzerine A
gAh kadınların arkasından koşmıya 
başlamıştır. Dükkan sahibinin arka
larından geldifini gören Ferihan ço.. 
rapları yere atmış'tır. Bunun üzeri
ne her iki kadın da polise ihbar edi
lerek Adliyeye sevkedilmişlerdir. 

Dün meşhuden görülen muhake
mede kadının çocuğunu t~k etti
ğine dair hiç bir delfl buluanmamış 
ve çocuğun yaşı da ceza vermiye 
müsait görülmediğinden ksetl•ri
ne karar verflmfştit. .. 

-y .--.. 1 S A 8 A a 

Köroğlunun Oğlu Hasan 
Hasan, 3 Y afıncla ikeı:a Emsallerini Döverdi. 'i Y afın· 
ela İken 10 Y aıındaki Çocukları Korkutuyortlµ 

tfuaaıs Babasını Ba!malr Üzere Çamlıbele Giditiıain Resmidir 

- 9 t - ya.c;ına basa. Okadar serpilmiş, okadar gürbüzlen -

8ezlrgi.nbaşı, çoktan gösterdiği hareketten piş
man olmuştu. Fakat yapılacak şey yoktu. Esuen 
hayatı da tehlikeye girmişti. Derhal beş bin altın da
ha gönderdi. Köroğlu da bunu kifl gördü. Bezirgan 
keı-vanını çabucaJt hareket ettirdi. Ve sessiz, sadasız 
geçip gitti. 

Çamlıbelde yine giiZf'I günler başlamıştı. Bu 
güzel günleri bozan yegane şey, Köroğlunun Boluda 
kalan karısıydf. Köroğlu hesaplıyor, ve yakında bir 
~uğu olmak lizımgeldiğini anlıyonlu. 

tşte bu his, koca Köroğlunu büsbütün büyii1ii
yor, büsbütün sanyonlu. Onu ideta çocuklaştın

yor<lu. 
Bir <1efasımla laf olsun diye Çamlıbelde de baş· 

ka hir kadmla e\'lenmek istediğini söylemişti. 11\i ka
dın almak prensibine muhalif olan Köroğlunu11 bu 
isteği hayretle karşılamı5tı.Bu ,·aziyet Köroğlunun 
hoşuna gitmiş olmalı ki, aldı eline sazını, bakalını 
Ot' söyledi: 

Bir çift güzel gönlüm, ben aldım satın, 
Birini eyledim kendime hatun, 
6iri kah\·e versin, birisi tütün, 
rlen yiğite iki güzel c:ok mudur! 

* Biri Gürcü kızı, hiri Abaza, 
Birinin yanağı güllenlen taze, 
Biri rakı versin, birisi meze, 
Ben yiğlte iki güzel çok mudur1' 

* 

mlşti ki görenler kendisini ea az on sekiz, yirmi ya
şında zannederlerdi. 

Bir gün Hasan, arkadaşlarlle oyun oynarken 
birisi kendisine çatacak oldu. llasanın da kafası blr
denbi~ kızdı \'e kendisine bir kaç tokat attı. Çocuk 
ağlıya a~hya evine kaçtı ve l~erl gtrdlkten sonra pen
cereden Hasana: 

- Ne olacak, e1'kiya dölü piç! 
Diye küfretti. 
Hasan, bu muameleden fe\'kalide müfreM~ır ol

mu~~.ı. Kendisine karşı yapılan bu hakaret onun i<:i11-
ric derin bir yara a!.'ınıştı. Hemen annesinin ) auıım 
gjtti H': 

- Anne! dedi. Bana arkada~larım cPic;, eşki~a. 
dölü. dediler. Çabuk söyle, benim bab:ım kimdir? 
Niçin bizimle beraber oturmuyor? 

Annesi, zaten llasanın bunu sormasını bekliyor
du. Şu halde Hasan artık büyümüş, dünyayı anlama
ğa haşlamıştı. Onu hemen dizinin dibine oturttu w 
kendisine bütün hadiseleri anlattı. Sonunda: 

- lşte oğlum Hasan! dedi. Senin baban böyle 
namdar, böyle yiğit bir ki!;iidir. Şimdi sen artık bü
yüdün. Babanın senin i~in bıraktığı pazubend n kı

lıç sandıktadır. Yarın sabah erkenden pazubendi, 
koluna, kılıcı beline bağlarım. Ata biner, Çamlıbelin 
yolunu tutarsın. Orada kime sorsan sana babanı gös-
terir. Kendisine kavuşursun. · 

Hasan, ertesi günü pazubendi koluna taktı, kı
hcı kuşandı. Annesile dedesinin ellerini öptü \'e Çam
hbelin yolunu tuttu. 

Biri huri, biri melek· bunlann, Aradan geçen uzun seneler, Çamlıbell bir kasa-
Alyanaklar türlü çif;ek bunların, ba kadar büyütmüştü. Köroğlunun karısından ve ol-
tkisl de gayet k~k bunlann, ması lizımgelen çocuğundan hiç bir haber alma-
Beo yiğlt.e lld güzel çok mudur'? ması kendisini çok iizllyordu. 

* Bir gün Köroğlu çok erkenden uyanmııtı. O gün 

Koç Köroğlu derler benim adıma, bir türlü sebebini tahlil edemediği garip bir haleti 
Dünyada bir kimse çıkamaz tartıma, ruhiye içinde bulunuyordu. Bunu Ayvaza da anlattı. 
Biri bana baksın, biri atıma, AY\·az : 
Ben yiifte iki güzel çok mudur! - Can sıkıntısı ise, gidermesi kolay. AtJanm17.a 
Şunu da Ulve edelim ki Köroğlu bir daha ve' · ll.tlıyalım, şöyle bir gezinti yapalım, hiç bir şeyin 

başka bir kadınla evlenmeyi ciddi olarak asla düşün- kalmaz. 
memlştlr. Köroğlu bu fikri kabul etti. ikisi de atlanna at-* ladıkJan gibi yola çıktılar. Yolda hem konııtuyorlar, 

h~m de önlerine bir av çıktı mı ~ne dU'}üyorlar, 
Biz, Köroğlu ile arlıada§lanm bir nebze çamı,. 

helde bD"akalım da, &ehre, Boluya inelim. Köroğlu • 
nun kal'ISI aylnrdanberi sıkı bir muhafaza çemberi 
içinde yqıyordu. Bolu beyinin en yaman slWışorları, 
en beWı, en W aalamaz askerleri e\in etrafını çe
virmişler, nasıl olsa günün birinde geleceğini tahmin 
ettikleri Köroğlunu bekllyorlardı. 

işte bu vaziyette iken Köroğlunun bir çocuğu 
doğdu. Kadıncağlz erkek olan ~uğa, babasının dile
ği veçhlle Hasan ismini koydu ve onu itiıuJ. ile büyüt. 
meğe başladı. · 

Filhakika Basan (Ok ~buk serpildi. Daha kU
eü.ldlen bile Köroğlunun oğlu olduğunu belli edJyor
du. Hasan, Uç yaşında iken emsallerini döverdi. Yedi 
yaşına geldiği zaman, on yaşındaki çocuklar kendi
llİnden korkarlardı. Bu suretle küçük Basan, tam 
manaslle Körofhmon •giu oımap liyık olarak ye. 
t.lfU. 

Aradan ..._ bir kao 11ene geçti. llalu oa ig ... 

eğlenlyorlanlı. • 

Böyle vakit geçirirlerken Ayvaz birdenbire dur
du. Elini siper gibi gözlerinin üzerine tuttu: 

- -Uzaktan buraya doğru blryabancı geliyor. 
dedi. 

Köroğlu da ayni istikamete baktı: 
- E\·et.. Kestirme yolu bilmediğine bakılırsa, 

yabancı olduğu muhakkak. 
- Yalnız atı -:ok güzt>I.. Doğrusu binicisi de iyi 

kullanıyor. 

- Fakat küçük bir şey .. Balisana, belindeki Jn
Jıç kendisinden daha uzun. 

- Dur bakalım , ı;u delikanlıyı bckliyclim. Belki 
bir yabancı, belki ·e Bolu beyinin yeni bir casusu
dur. Her ne ise. :;izim kanunlarımıza aykırı olarak 
izin almadan gf' · uiği l~in kendisini esir etmek hakkı
mlZdır. Bizim tupra.klanmızda hiç kimse izin alma
dan at ve silahtı. gezemez. 

- NASIL TU7Vt DU. NASIL ASiLDi?-

-·- Yazan: R. KARAOÖUt 

Casus Mustafa Sagif 
Malômat Alıyordu 

'' Gayemiz Anadoluda UJ·a nall 

Milli Hareketi Söndürmektir ,, 
HDLASA: 

Mustafa Sagir Pişaverde doğ

muş, babası meçhul bir çocuk
tur. tngilizler gösterdiği büyii!c 
zeki üzerine kendisini itina ile 
büyütmüşler ve muhtelif tclıti

kell işlerde Entellicens Scrvıs 
hesabına -:.atıştırdıktan sonra 
kabiliyetini beğenerek Türkiye
de bir melanet ~evirmek malc
sadile 1stanbula göndermişler

dir. Mustafa Sagir şimdi tstan
buldakl inglllz sefarcth:ınesin

dedir. 

Hükumeti kraliyemize ifa 
ettiğiniz büyük hizmetlere, ihraz et· 
tiğiniz yüksek muvaffakiyetlere is
tinat ederek, tevdi edilecek bu vazi
feyi de, Büyük Britanyanın arzuları 
ve fili menfaatleri dairesinde hUsnli 
ifa edeceğinize ve bu vesile ile de 
kıymetli başınıza bir halei şeref da
ha ili.ve eyliyeceğinize katiyetle e
min bulunduğumu söylemek isterim. 

Size tevdi edeceğim vazifeden ev
vel, çalışacağınız bu memleketin u
mumi vaziyeti hakkında biraz maltı 
mat ve izahat vermek her halde fay. 
dalı olacaktır. Anadoluda, Mustafa 
Kemal Paşa milli bir hareket uyan
dır1 ·.ış ve halkı tamamen silahlan
dırmıştH Ankarada, Büyük Millet 
Meclisi ~ıikümeti namile tesis ettiği 
idarenın başına hükumet reisi sıfa~ 
tile g~miştir. Bu vaziyette Anado
lunun büyük bir kısmını elinde bu
lundurmaktadır. Yunan kıtaatını 

şimdiki cephelerinde tevkife muvaf · 
fak olan bir orduya da sahip bulun
maktadır. Anadoludaki halkın fikir 
ve tasavvurlarını pek bilmiyorum. 
Fakat Mustafa Kemal Paşa ve ar
kadaşlarının harbe ve mücadeleye 
taraftar oldukları muhakkaktır. 

Elyevm hilafet ve saltanat ma
kamını işgal eden Vahdettinin va
ziyeti, kuru bir nam taşımağa mün
hasır kalmıştır. Diyebilirim ki, ts · 
tanbulda bile nüfuz ve kudretini 
gösterebilmek vasıta ve imkanla
rından mahrumdur. Hükumeti kra· 
liyemizin bu gün için takip etmek 
azim ve arzusunda bulunduğu si • 
yaset şudur: Padişahı himaye ile 
Anadoludaki milli hareketi söndür
mek ve müteşebbislerini ele geçir -
mek ve .. 

Mustafa Sagir, gözlUğünün cam 
lan arkasında parlıyan sürM'li ve 
kara gözleri ile, generale istifham
karane bir nazar fırlattı ve gülüm
siyerek sordu: 

- Tasavvurlannızı tamamile ve 
vuzuhla anladım. BütUn bunlara 
mukabil İstanbul ve Anadoludaki 
vaziyetimizi, şimdiye kadar alın
mış, yahut ta alınması kararlaştı· 
rılmış tedabir ve istihzaratı sormak 
lığıma müsaade eder misiniz? 

-- Yunan kıtaatı askeriyesi 
bu gün için, Uşak ve Bilecik hattın 
dadır. Fakat, bu hattı sebat ve is
rarla muhafaza edebilecekleri biraz 
şüphelidir. Aydın cephesi de böyle
dir. Şimdilik elde bulunan mıntakai 
nüfuzumuz, ancak İzmir ve İstanbul 
havalisine münhasır bulunmaktadır. 

• - Ya, İstanbul ve İzmir halkı-
nın hususi vaziyetleri? .. Bunlar ü
zerinde işlenmiş midir generalim? .. 

- Pek az, mister. Yalnız halife, 
her arzumuzu ifaya haztr bir ''azi
yete getirilmiştir. Kolonel Nelson, 
memleketin yegane siyasi fırkası o
lan Hürriyet ve İtilaf fırkasının bel
li başlı ekabirini elde etmiştir. Pa
pas Fro, halkta bir tngiliz muhab
bet ve taraftarlığı uyandırmak ta
savvurile teşkil olunan İngiliz ıru
hipleri cemiyetinin başında bulun
maktadır. Mecir (Novil) KUrdistan 
ve Kapiten (Çapmen) Trakya işle-

rile m~şguldür. Fakat, bunların f: 
aliyetlcri müsmir neticeler vere 
İccck bir halde değildir. Mister ( 
yan) ın idare ettiği siyasi istihb 
servisi İzmir ve tstanbulda faaJiye 
te ve hizmt-tlcri ile beni memnun 
debilecell bir mahiyettedir. Kolo 
<GııibJıı) ve (Korngotul) le M 
(Hey) in maharetli ellerinde işliY 
askeri istihbarat servislerimiz, h 
lannda beslediğim itimat ve eıtıJI 

yeti her gün bir kat daha arttı 

cak şekilde çalışmaktadır. Polis 
mizde ve kolonel (Ballar), (M 

vel) ve (Ga'\.inel) in idarelerind 
Bütün bu teşekkül!erimizden 
istifadeler temin edebileceğinize i 
ınadım vardır. 

Halka gelince: Gayrimüslim 
nasıra ait ekalliyetlerin, mensup 
duğu idarei ruhaniyeleri ile bir · 
İngiliz siyaset ve hareketlerine 
mamile taraf tar bulunduklarını 
liyebi1irim. Müslümanlar ... evet Jll 

lümanlar hakkında, kat'i sure 
beyanı fikir ve mütalea etme 
ben çok mütereddidim. Fakat, kO 
lonel (Nelson) ve müşavir 
(Rayan) bu hususta nikbindir 
Sizi en ziyade alakadar etmesi ta 
bulunan milslüman kitlesinin "f/ 

yeti, efkarı ve yapacağınız gizli 
kilata derecci iştirakleri hakkıD 
onlardan malf.ımat alırsınız. 

Mustafa Sagir olduğu yerde 
mıldandı ve: 

-- Bir rica daha muhterem 
neraliın, dedi. ıstanbulda Kuvv 
Milliyeye taraftar oTan gizli c 
yetler, onların hesabına ç 
gruplar hukkındş. da biraz mar 
almak isterim. 

Mustafa Sagiıin bu husus 
talep ve arzusunu General Har' 
ton, ani bir hayret ve taaccüple 
şılamıştı. Fakat, izharile muhat' 
hını rencide etmekten içtinap e 
ti ve gözleriııj açarak tereddüt 
merakla sormuştu: 

- Bunu niçin anlamak isti 
sunuz, Mister Linkis ? .. 

Mustafa Sagirin yüzünii şe 
bir tebessüm istila etmişt; ve: 

- Hayret etmeyiniz gener 
demişti. Ben, gösterdiğiniz h 

onların delalet ve muavenetleri 
ve en kısa yoldan ve en emin 
tatarla vasıl olmak isterim. 

General Harington, arbk 
ret ve taaccübünü ketmedem 
ti. Yerinden yavaşça kalkarak 
tafa Sagirin önüne gelmiş, is•;·•ırnı
f ışkıran gözlerini evvel Kolonel 
sona ve bili.hare de muhata 
esrarlı ışıltılar sızan gözlerine 
cih etmişti. EliJe de omuzuna dO 
kunarak: 

.Esrarlı ışıltılar sızan gözl 
tevcih etmişti. Elile de omuzuna 
kunarak: 

- Mister Linkis, demifti. 
bana, bunu nasıl yapacaksın! .. 
onlara ne sıfatla yaklaşacaksııı ! .. 

Mustafa Sagir, bir ihtiyar 
sıntkanlığl ile gUlmUt ve: 

- Pek kolay generalim, d 
ti. Hint Hillf et komitesinin 
nüfuz ve salihiyct ~ir ajanı sıf• 

Generalliı tereddüt ve JD 

zail olmuştu, fa&at taaccüp ve 
reti tezayüt etmi§ti. Mulıata 

çehresini gıpta ile temaşa 

elleri şakaklarında d~rin derin 
şünüyordu. Bu esnada Kolonel 
son), uzun zamanlar beraber 
tığı bu mesa( a:-kadaşırun el.ini 
mış, takdirkar nazarlarile s 
ten sonra da: 

- Bravo, Mister Linkis, 
ti. Yalnız teşkilatımız deiil, ıı 
meti kraliyf!miz de vücudttıııe 
edebilir. ,.,..,._. 
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Erzurumun Son gürl1i B_üyük Spor Bayramı 
Türkler Şehre Yaklaşırken Erzu- 1600 Türk Gencinin_ iştirak Ettiği 
rumda· Cereyan Eden Vak' alar Müsabakalar Çok Parlak Oldu 

2 
Beyazıt kasaba ve kaleıi 

4 şubatta bir Osmanlı ta . . 
(Harbıumumide) 

keşfetmesinden Osmanlı kıt yYaresı gelip civarı 
hatta Maınahatunda b 1 d aatının Erzincaııda "e 
Bu esnada Erzurumun ut:U ukl~rına hükmetm.•r~tinı. 
d~.n bir teklif varakası aldı v ;esı ?akkında Ttirk •r . 
mı~n. g nı mlralay Morel s\:ıyle· 

. l).smanlı kıtaatının Erzu 
hızzat kolordu kuma d A rumu işgalinden sonra 
ıne go··re t hl" n anı Kazını be''de .. v ct· -. . a ıye hakkında . Av .r n o~ren ıgı-
teklıf varakasından 'b ki kagıt gayrimuayyt:ı bir 
zasını havi bir nıek/ ar~! olmayıp bizzat k•.mdi im
Moreı ise meseleyi euhp 

0 _1lğu _:mlaşılnuştır. Miratay 
du k emmıyetsız ,,... ·· . 

umandanının imza . oorup bızzat kolor-
zasız adi b" · sını havı olan resmi tekl"f" · 
ben· ·v ır propaganda varakas 'b· ı ı mı-

1 ıgfale çalışmıştır. 1 gı ı göstererek 
24 2r: . 
. v. ' <.> şuha tta cephed t . . 

medıgı mevkii m·· t h e ehlikelı bir hal görül-
dirilmiştir y 1 us a kem erkanıharbiyesinden bil 
· t· · a nız Tekgeder · · · 
ıç ımaı haberi alınm kl . esı cıvarında Kürtlerin 
dil" a a o cihet b" 
1. ıp bunların ileri harekat ~ ır nıüfreze sevke-
unıau. li::rzurumdan sevk ~a mu~aneat edildiği ma
manı Ilıcadan bı·r ka o unan bır müfreze ise düc:.. 
y ç verst (1) . • ~ 

ordu. 26 Şubatta Tek d gerı attığı söyleni-
zesi ihata edilmiş ve k~~a~~~sind~ki Ermeni müfre
tnakta ve Ilıcadaki müfreze ı ;nlerı Erzuruma koı:,;
mcte kaçmakta oldukları h be .bozulup ayni istika-

M .. t . a erı alındı. 
u aarrızme karşı to 

:~ Miralay Morelclen şifa~~u a~eşi açılması hakkın-
ıç bir yerde t ı emır almıştım. Ancak 

n aarruz eden bir h d 
.ı.~arput şosesi ·· . e ef göremedim. 
rur d uzerınde panik h r d 

.. e en Ermeni askerlerind a ın e Erzuruma fi-
;uyordu. Trabzon eoscsi üze;~~a~ka bir şey görül-
anında Yürüyü . . e ıse manevra mey-

ıneni kıtaatı Er~~?~r gı.bı toplu Yol kollarında Er
sonra civardaki Gez ~ ~~c~t etmekte idi. öğleden 
taatı bulunduv koyunun etrafında d.. k 

.. gu anlaşıldı B 1 uşman ı-
y~ kişi tahmin ettim . ~.arın miktarım bin beş 
Rurt çetesine be . Bu mufreze talim görmemis 
idare d'I nzemeytp ın t " 

e ı en bir alaya b . un azaman sevk vo 
buluna ·· enzıyordu An 

. . n suvari döküntüleri b · ca~ aralarında 
edıiebUmiş Kürt .. . unlara bıraz tanzim 
edenl . müf rezesı §ekli 

erın hali ve ınanzaras veriyordu. Ricat 
cat eden Ermeniler arasır~ a~ıklı ve ümitsiz idi. Ri
avcı halinde Yayılı l ısa uzunlukta seyrek 

dkUnıeier halinde tipolr ar. gah şosenin etrafında ufak 
ı Bu 1 anıp sersem : n arın YUzlerind sersem yürüyorlar-

Jltiltııiyordu An e korkudan başka b. .. 
ıı·1ın · dranik bunı ır şey go-

ı ek için ' an bir parça t . 
lllikta . avcı hattına do v • • anzım ede-
kak ,: ıleri sevketnıegw e ın gru gıtti ve bu hattı bir 

~rıncnne b" uvaffak oldu · d lar B' . r ır kere yab . ıse e kor-
. ızını tal'afta to n~a hır daha kalkmadı-

dar devanı etti. Rü;çu ~teşı gece karanlığına ka-
masından dola 

1 
eşkıyasının taarr 

lanıld w Y b~nları def'il UZları başla-
ıgı zamandan . . e meşgul olnı v b 

rıtınak k ıtıbaren b"t·· aga aş-
. ararından vazgeç· u un Rus zabitleri ay-

Vazıfeleri hakkile if ıp Uhdelerine terettüp eden 
zamanda aya Çalıştnışlard ·· 
ittilıa ~yrılnıak arzusu izhar ır. Çunkü böyle 
kirle ~. edılecekti. Ermenilerin t edenler korkaklıkla 
da.ki r~nı bu gün öğı·endim. Bü .. opç~ hakkındaki fi-
l a~a.ryamın muhafazası~ Rırernım civarın-

f~abdesını ileri sürmek ; ..... 1.A memur olan Ermeni 
ıs a tary ""ll\an1 olın d 

Cert çekilınayı bırakıp Harput k a ı. Bunlar bila-
ekte idiler. apısına doğru daima 

Tekıederei:li köun-d . 
ı...... J w..ı en fırar ed E 

(1) \r -- en rmeniler ka-
. erat Rua IDlk 

Yası olup 1067 metredir. 

çarken bile civarda buldu!darı hayvanatı sürüp gO
türmeğe ve yalnız gördükleri silahsız ahaliyi öldür
meğe çalışmışlardır. Türklerin şehre yanaşmaları 

Rus erkanıharbiyesince bekJenilmiyen zamanda ·vaki 
olmuştur. Çünkü iktiza eden muharebe emri bile ve
rilmemişti, veribuiş olsa bile bana kadar vasıl olama
mıştır. Hariçten silahbaşı ve baskın borusu çalındığı 
zaman piyade kıtaatının işgal edecekleri mahaller 
evvelce tayin edilip tamim edilmiş olduğunu işitmiş
tim. Fakat bu emir de bana kadar vasıl olmamıştı. 
Benim vazifem pek basit idi. Şehrin hututu müstah
kemesinin top ateşi haricindeki düşmanı oradan ileri 
geçirmemek için top ateşi altına almak. ileri mevzi
lerde ise piyade ile birlikte benim emrim altında bu· 
lunmıyan cebel topları vardı. 

Bu glin akşama kadar şehir milisleri (Ermeni
ler) şehir dahilindeki müslüman erkeklerin kaffesini 
hatta ihtiyar ve hastaları bile toplaroağa devam et
tiler. Esbabı sual edildikte simendifer hattındaki 
karları temizlemek için amele topladıklarını "söylü
yorlardı. Oturduğum evin kapısında ismim yazılı ol
duğu halde bir Ermeni darülfünun talebef?i nıaiye
tindeki devriye ile gfıya taharriyat icrası için evime 
girmiş olduğunu bu. akşam haber almışbın. Famil
yamın mümuneatı ile eve girmeğe cesaret edeme'.i iği 

gibi ev sahibi olan ihtiyar bir Türk ile bir kaç Kiiü 
hizmetçiyi alıp götürememiş, fakat ağzına geleni söy
lemiş. Bu yolsuzlukların Andranikin emrile yapıldığı· 
nı mektepli kendisi ifade etmiş, ahaliyi toplamak 
maksadile bir daha o ihtiyarı almağa geldikleri va
kit bana dehalet edebilmesi için benim ikametgahı· 
ma geçilecek bir kapı açtırdım. Son zamanlar benim 
Andranik ve erkanıharbiyesi ile olan münasebetime 
şahit olmak için her gittikçe beraberime seferberlik 
kısmı müdürü yüzbaşı Julkeviç'i aldığım cihetle bir 
akşam da zabitlerin içtimaına yine birlikte gitmiş. 
tik. Komisyona muvasalatımızda bizim gelmekliği
mizi beklemeden celse inikat etmiş olduğunu öğren
dik, Odada atideki kimseler mevcuttu: 

Andranik, doktor Zavarif, miralay Zinkeviç, 
Morel, Doluhanof ve diğer bir kaç kimseler, beni 
gördükleri gibi başkumandan Odişelidze'nin telgrafı· 
nı miralay Zinkeviç berveçhiati okudu: 

cOsmanlı ordusu kumandanı Vehip Paşa, Erzu
rumun işgali için kıtaata emir verdiği telsiz telgrafla 

bildirdiğinden mevkii müstahkemde mevcut topların 
tahribile kıtaatın geri çekilmesi.> 

tmza :Odişelidze 

Bu emir biraz geç kaldığından üç gün kadar za
mana muhtaç olan tahrip ameliyetını bittabi yapa
madık. 

Andranik yüksek sesle Ermenice birisine küfür 
ediyor. Doktor Zavarif bunu teskine çalışıyor ve 
Andranikin söylediklerini bize tercüme ediyordu. On 

on beş bin kişi gönderdik. Erzurumu muhafaza ede
cekleri yerde geride oturup ta Ermeni milletini ve 
Ermenistanı batıran Ermeni rüesasına lanet etti
ğini, elde bulunan bir kaç bin EErmeninin de hiçbirsil 
cepheye gitmek istemediğini bağıra bağıra söyle-
mekte imiş. , 

Bundan sonra Andranik berveçhiati kararını 
bize söyledi: 1ki gün daha Erzurumda sebat ederek 

mümkün olan tahribatı yaptıktan sonra tahliye edil
mesi, sonrada odada hiç ~imfoe Y.okmuş gibi soyunup 
yatağına yattı. 

(Battarafı 1 inci sayfamızda) , ---: 
ğımız böyle muntazam ve modern 
hususiyetleri havi özlü ve toplu bir 
spor bayramının kıymetini, manası
nı, bütün memlekette yaratabilece<Ti 
'tesirleri ve organizasyondaki mu
vaffakiyet hakkındaki m.ütaleaları .. 
mızı başka bir yazımıza bırakarak 

dün yapılan bayramın tafsilatına ge
çeceğiz. 

Önlerinde bando mızıkaları oldu
ğu halde 1600 tunç gibi sağlam ve 
gürbüz genç sporcu İstiklal. cadde
sinden alkışlar arasında geçerek sa .. 

at tam 13,30 .da abidenin etrafında 
dizildiler. Burada dört bando ve 
1600 kişinin söylediği İstiklal rnar- ' 

, 

şı dinlendikten sonra abideye bü· 
• yük bir çelenk konuldu. ~üteakiben Askeri mekteplerin güreş mü1ahakalar1ndan bir sabne 

bütün okullar sıra ile ve önlerinde 

~ando mızıkaları olduğu halde Tak
sim stadyomuna gelerek daha saba· 
hın erken saa'tlerinden tamamen do
lan stadyomun tribün tarafında 

tayin edilen mahallerde cephe aldı
lar. Davetliler arasında İstanbul 
Komutanı General Halis Bıyıktay, 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar 
ve daha birçok emekli general ve ü-

mera hazır bulunmakta idi. Askeri 

Liseler Umum Müfettişi Kurmay 

Albay Adil Tüzerin nutkundan son

ra ilk olarak 938-939 seneleri içinde 
yapılan askeri mektepler spor mü
sabakalarında kazanan takını ve 

sporcularm isimleri okunarak ka-
zandıkları kupa, madalya ve müka
fa:tlar tevzi edildi. Bunu müteakip 

Tekirdağlı Hüseyin 
Altın Kemeri Kazandı 

Neticelenen 
Güreşlerinin Heyecanlı 
Dün Kırk Pınar 

Tafsilatı 

ırkpınar gUreflerini seyreden büyükler ı Sağdan itibaren 
Edirne Valisi Niyazi, Orgeneral F ahret tin Al tay, General 
Kizım Dirik, ortadıa Korgeneral Salih ve Geaeral Cemil Tan er 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
met Ali ve üçtinc\i Silivrili Besim. 

Büyük ortada: Birinci Bandır
malı Şükrettin, ikinci Edirneli HU
seyin, Uçüncü Edirneli Ahmet. 

Başaltı: Gönenli Arap HUseyin 

ile Pomak Süleyman bütün rakip

lerini giizel oyunlarla yendikten 

sonra karşılıklı tutuştular. Kırk :fa
ki>J r..lık zorlu bir güreşten sonra 

(Sonu ı illci sayfada) 

Kırkpınar ınreşlerinde Tekirdağlı Hlseyi• Afyonlu 
Sll.leymaııla tututurken 

bu sene mezun olan talebelerden 
birinciden üçüncüye kadar ve fran
sızca, ingilizce ve almancada en zi
yade muvaffak olan talebelere de 
mektep idareleri tarafından hususi 
surette hazırlanmış hediyeler tevzi 
edildi. 

Spor müsabakalarında takım ha
linde atletizmde Deniz Harp Okulu 

ve lisesi birinci, Kuleli ikinci; boks 
müsabakalarında Kuleli birinci, 

Bursa ikinci; güreşte Kuleli birinci, 
Deniz Harp okulu ve lisesi ikinci; 
hendbol müsabakasında Kuleli bi
rinci, Bursa ikinci; basketbolda Ku
leli birinci, Deniz Harp Okulu ve li-

sesi ikinci; futbolda Maltepe birin
ci, Kuleli ikinci; '\'oleybolda Kuleli 
birinci \'e Maltepe lisesi ikinci dere
cedeki mükii.fatları aldılar. 

Mükafat tcvziinden sonra sıra ile 
Kuleli'den 600, Maltepe'den 400 ve 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi ile Bur
sa lisesinden 200 er genç sporcu bü-

yük bir intizam içinde bir resmi ge
çit yaptılar. Bundan sonra bütün 

mekteplerden 400 kişiye yakın bir 
grup müzikle muhtelif jimnastik ha
reketleri yaptılar. Bu hareketler 
mahsus bir intizam içinde cereyan 
etti. Gerek gençlPr ve gerek de11er
li hocaları Hüsamettin ve Zekt° se,
yirciler tarafından şiddetle alkış
landı. Bu hareketlerden ı;onra vine 

·müzikle boks ve gülle jimnastikleri 
icra edildi. Müzikli hareketler niha
yetlendikten sonra atma harek~He· 
rine başlandı. İlk olarak Şlaydervar 

aenifon top atma talimleri ve müte
akiben toplu bir halde cirrt, bomba 
atma talimleri yal'ıldı ve biiiiin 
gençlerin gösteıdlkleri muvaffaki
yet herkes tarafmdan takdirle kar

şılandı. Bunu müteakip on dakika 
istirahat esnasında daye1.1~1ere bis

küvi ve limonata ikram edildi. 
Programın ikinci kısmına serhe:rt 

ve Grekoromen, Japon güresJeril~ 
başlandı. Sahanın orta.sına ~C'ılan 
dört beyaz minderde muhtelif ·çift
ler gayet' güzel oyunlar yaparak 

muhtelif güreş şekillerinin incelik
lerini gösterdiler. D~mlr iizer!rıdeki 
hareketler de Z~\·lde seyred!ldi. 

Bunaan sonra takım halindeki mü
sabakalar başladı. İlk olarak maui
alı, cesaret oyunları yapıldı. Son o
~arak ta Kuleli iltt diğer ıneJrtepler
:den teşkil edilen iki takım arasın
da H5 dakikalık btr hendbol r.ıüsa-
bakası yapıluak program nihayet
lendi. Bundan sonrn hM mektep sa-

. lıadakf mev~iinf alarak 'kend! marş
larını sClyledi ve bu mes'ut gün ae 
nihayetlendi. Asked okullarımızın 
ö.ünkU bayramda göateM.1.kltri mu .. 
vaffakfyet ve intizamdan b1.fta ınu~ 
tep müdürleri ve hooalan oldufu 
halde kıymetli gençlerimiıi eıu vı 
gönülden 'tebrik ederi.s. _,., .-~-. 



.,... .. 

Faik Baysal; mehtaplı bir son-ı 
bahar gecesi hayata gözlerini aç
mış .. Böyle anlatmıştı bana .. O a
ralık pencerenin önünden iri bir 
ba.ykuşun ürpertici bir çığlıkla ka
ra.nlıktara süzüldüğünü işitmişler .. 

Ne olursa olsun, onun klllaklıt

rma dolclurulan bu düşündürücü ha 
dise bir efsane de olsa ; o hazan ge
cesinde yükselen o feryat hakikat
te onun talii.nin tam bir ifadesi o
larak kaldı .. 

Taliin bu kadar kırık bir kalple 
hayata fırlattığı insanların en zaval 
lısı tanıdım onu .. Dinmiyen göz ·yas
larının kalbiııe aktığuıı haykırm 

§effaf bir nem vardı gözlerinde .. O
nunla olan bütün günlerimde tıpk1 
benim gibi; bu nem de ona sadık bir 
arkadaş kaldı .. 

Onun bayatta unutulduğu gibi, 
o kenar mahallenin de unutulmuş 
bir sokağına doğru yürüdüm .. Faik 
Baysala geleceğimi söz vermiştim. 

Pencerelerini tôz kaplamış köh
ne pansiyonunun açık duran kapı-

· smdan ürpererek içeri girdim. A
y&klanmın al.tmda can çekişircesi
ne gıcırdıyan eski bir kaç basamağı 
tırma.ndım. içimde insanlığı en de-
~rin çukurlara gömen ümitsiz bir is
yan vard•. Kimbilir; belki onu yine 
masasına. kapanmış bir kaç kuruş
luk beyaz kağıtlara sardığı kıymet
li fakat kınk hayallerine ağlıyor 

bulacaktım. 

Kapıyı vurmadan içeri girdim .. 
O; benim geldiğimi duymamıştı. F.s
ki bir yazı masasına yaslanmış dıd
guı dalguı düştintiyordu. 

Çok sevdiği buhurdanından tü
ten ılık bir anber kolrusile, gönül 
verdiği uzak iklimlerin öldürücü 
hasretine kavu!PJluş bir bahtiyarlık
la sarhoş gibi olm~tu. 

- Faik.. diye seslendim. 
Daldığı hayal ilenıinden pek ko

lay ayrılamadı. Büyük bir perişan
lıkla bana doğru döndü.. Yüzünde 
keskin ifadeler canlanmıştı.. Rüya 
heykellerini insafsızca kırdığıma ü
zülmüş gibiydi .. 

Sonra birdenbire; o da beni kı
racağını dUşlinmUş olmalı ki: 

- Ah .. dedi .. Ne iyi ettin de gel
din.. Bu akşam okadar yalnızdım 
ki.. Ruhum, kalbim, düşüncelerim 

bile benden bu akşam ürkerek kaç
mışlardı. Yalnızdım .. Tıpkı bir boş
luk bekliyeni kadar ... 

Yerinden kalktı .. Masanın kena
rına çektiği bir iskemleyi işaret e
derek: 

- Gel bakayım, benden kaçmı· 
yan arkadaşım .. Otur şuraya .. 

Sonra masasının üzerindeki bir 
yığın kağıda doğru dönerek: 

- tşte .. Taptığın şöhretim .. Bak 
nasıl hepsi intihar ettiler .. 

Bütün bir şairlikle hı~kırıyor gi
biydi. Sözünil kestim: 

- Hayır .. Onlar intihar edecek 
kadar küçülmediler.. de<lim .. 

Hafifçe güldi.i. Gözlerini alevli
yen bir sesle: 

- Evet.. dedi.. Bana bahtiyar
bğı ~ok görenlerin zehir dolu kana
atıe1'.nl yine o zehirle öldürmek is
tiyorum. Bunun için unutulmağa 
yainızlığa tahammül edemiyı)rutn. 

Ben susmuştum. Başım duvarda 
asılı duran büyUk bir tabloya çevir-
di. Boğulur gibi mmldandı: 

- Annem .. Ferdane .. 
Bilirsin. ki benim ıztırabını onun 

ölüm.ile başlar. Talümde bir dönüm 
noktası oldu o ölüm .. Zavallı .. Beni 
bukadar kimsesiz bırakacağını bil
seydi, belki ecelinden merhamet ya
va.nrdı .. • i'akat .. 

Sustu.. Tekrar masanın üzerin
de duran buruşturulmuş kağıt par
çalarına doğru döndü. Asabi bir ha
reketle parmaklan bu yığın Uzerin
öe dolaştı. Birisini hızla diğerlerin
den kop~dı. 

- Bir .kaç akşam evvel onu yi
ne rüyamda gördüm .. Bilmem şu sa
tırlar sana da benim ağladığını acı 
6ksüz1Uğü anlatabilecek mi?,. 

Kağıt parçasını incitmekten kor
kan bir titizlikle düzeltirken okuma
ğa başladı: 

YE1iJISABAH"' 

:fif karanlık odamda yalnız ağlıyor
dum. Fasılayla derinlerden hıçkı
rıklarımı andıran piyano sesleri u
zanıyordu. Saat kaçtı bilmem?. Geç 
vakit, kapım yavaş yavaş arkasına 
kadar açıldı. !çeriye güzel bir hayal 
girdi. 

Ağır adımlarla yanıma gelip dur 
du. Sonra, ince elleri ile saçlarımı 

okşıyarak bana: cNiçin ağlıroysun ?, 
dedi. Bunu söylerken yatağıma o
turdu. Ateşler içinde çırpman ba- · 

.şım.ı. anber kokulu dizlerine koydu. 
Kendisi de, camların gerisindeki 
mehtabı gölgeliyen limon çiçekleri
ne daldı. Ben o zaman sustum ve u
yudum. 

Ansızın yüzüme bir damla ya
şuı düşmesile uyandım. Baktım, 

kimseler yoktu. Hemen pencereye 
koştum. Ay sulara girmek üzere i
di. Elin uzaklarda piyano çalınıyor
du. 

Kursu 

O hayal sen miydin anne?.> 
Parmakları çözüldü.. Hafif bir 

hışırtı ile masanın üzerine süzülen 
kağıt parçasına bir defa daha bak
tı.. gözleri ıslandı .. 

Bip muhtar •• kltipler kuraua.an ıeçea seneki mezualan 
bir arada 

- Ne olurdu. dedi. Onun dizlerin 
de bulamadığıµı sıcak sevgisi beni 
bu kadar hasta ruhlu yapmasaydı. 
O, beni sevebilmek imkanını bulabil
seydi. Belki başkaları da sevgiyi ba
na çok görmiyeceklerdi. Evet .. an
nem beni sevememişti. Fakat ba
bam sevmedi .. Arkadaşlarım da sev 
mek istemedi Hele o; (Na-Ba) da 
hiç sevmiyecek. 

Biga, (Hususi) - Köy kalkın
masının müsbet bir neticeye erm~i 

yolunda muhtar ve katipleri lüzunı
ltı bilgilerle teçhiz etmek gayesile bri 

kaç seııedenberi açılan muhtar ve 
katip kursu bu sene fie 2 Mayıs 939 
da ilbayımız Hikmet Yavuzun bfr 
söylevi.le açılmış ve Dçebay hazıru
nu Ebedi Şefimiz AtatürktUn mane-

vi liuzurunda bir dakika slikuta da
vet etmiş ve bunu müteakip derse 
başlanpuştır. Talim heyeti ilçebayın 
murakabesi altında Yzb. Celal Ya-

zan, doktor Muammer Kuralay, or· 
man mühendisi Nazmi Ağartan, 

Hususi muhasebe memuru Tevfik 
Baysal, tahrirat katibi Abdullah 
Emre, baytar müdürü Necati Omay, 
ziraat muallimi 7.ekfil Diker ve ma
arif memuru Ali'den ibarettir. Kurs 
on beş glin devam edecektir. 

TiYATRO 
Diğer taraftan kazamıza cAnka-

ra Tiyatrosu. tam kadrosile gelmiş 

ve mütenevvi te'l>c;illerine başlamış-
tır. ·- - ~ 

Halbuki sevilmeğe ve beni StWt·n

leri sevmeğe benden daha muhtaç 
bir varlık mı var? .. Bundan bir mlid 
det evveldi... Bir akşam üzeri kim
sesiz sahillerin karanlıklarında ayın 
ruhumu ışıklandırmasını bekliyor
dum. Gözlerimde bir hayal yandı. 
Bu (Na-Ba) idi. f okatta; 

(Na-BA) yı belki de bilemiyecek 
sin.. Çünkü o; daima gizli kalacak 
büyük bir tesadüfün neticesidir. Ve 
hemen hislerim bulandı. Bir kaç sa
tır karalamışım. Sonra buna, o ge
cemi unutmamak için cBir sahilin 

Su İşi Hallediliyor. 
masalı• adını verdim. Radyo Merakı Arttı ! 

(NA.-Ba) yı ondan uzun zaman-

dır işitiyordum. Anadoluda tetkikler yapan kuvvetle ümit edilmektedir. Ve her 
Fakat ne olduğunu bir tüt"- arkadaşımız yuıyor: yer bol ve temiz içme suyuna ka-

IU öğrenememiştim .. Birdenbire içi- Tokat, (Hususi) _ Tokatta he- vuşacaktır. 
mi bir sevinç kapladı. Şimdi bir sır men hemen her sokağında yaz ve Tokatla Turba 1 arasındaki K~o
çözülecekti demek .. Bana (Na-Ba) kış bol sular aktığı ve hemen bilu-1 vanm Yeşilırmaktan istifade ecme · 
yı okuyacaktı .. Hayretle ona bakı· mum evlerin içinde akar çeşme su- rek 2500 dönümden fazla mlinbit a
yordum. Masanın üzerinde aradığını yu yoktur. Halkın ekserisi cKara- razinin sulanması işinin pek yakın-
bulm.uştu. SU• denilen kuyu suyu içerler. Di- da biteceği ve şimdiden ameliyata 

- lşte .. dedi.. (Na-Ba) mı me- başlanılacağı Belediye Meclisince ka-
ğer bir kısım halk ta Tokada bağlı 

r;arından çıkarabildim. Bakalım bu ve 50 kilometre uzaktaki Niksar rar altına alınmıştır. Bundan do -
cansız hayali sana konuşturabilecek ilçesinden ağızları mühürlü temiz layı Tokat vesair çiftçileri çok se
miyim? Gururla okumağa b~ladı: fıçılarla (Ayvaz~ suyu getirilerek vindirmi~tir. 

ccNa-Bi, sana ıhlamur rayiha- yüksek kahvelerde ve evlerde kul- Son günlerde Samsun, Zile, Si . 
lan içinden geldim. Sen, bir manol- !anılmakta ve bu suyun teneld 30 vas, Tokat illerimizde radyo mera
ya yaprağının serinliğinde, sazdan kuruşa mal olmaktadır. Maamafih kı alıp yürümüştür ve alışveriş pek 
yatağında çırıl çıplak uyuyordun. bunu gözönüne alan llbay Faiz Er- çoğalmıştır. Muhtelif marka ra 1:10-
Elinde yarım bir papatya vardı. glln ve Belediye Başkanı Dr. Remzi lar taksitle 70, 80, 100, 125 liraya 
Limon çiçeklerinin gölgelediği yU- Topçam elele vererek Tokadın icmc kadar verilmektedir. Bir çokları da 
züne baktım. Kirpikleri ıslaktı. Posta ve Telgraf İdaresinin ucuz 
K. b·ı· h · "kl' susuzlug·u pek yakın bir zaman i- -ım ı ır angı ı ımlerin hasretini satacagı söylenilen radyoların piya-

çinde tarihe karışmış olacaktır. To-
çekiyordun ?.. saya çıkmasını beklemektedirler. 

Bir ara siyah bulutlar mehtabı kadın beş saat mesafesindeki Çör- Samsun ve mülhakatına bir haf-
sakladı. Sen, bundan incinerek yeis- dülc suyunun şehrimize getirilmesi ta..danberi bereketli yağmurlar tam 
le uyandın. Titriyordun. Uzun mUd- için şimdiden ameliyesine başlan - vaktinde yağmasından ötilrü bilu -
det semalarda bahtının tarumar ha- mıştır. !yi ve temiz suyun tesisatı mum çiftçilerin yüzlerini güldür • 
yalini aradın. Nemli gözlerini mate- önümüzdeki Ağustosta bitirilec2ği müştür. '· İbrahim Cerrin 
minden indirirken beni gördün. Ağ- !!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

trak boynuma sarılıp bana: cSay- omuzlarını okşadım: 1 seni bunu söylemek için çağırmış-
18. korkuyorum, dedin ve saçların- - Hayır, dedim .. Sen unutula- tun .... 
dan çıkarıp sarı bir gül uzattın. Ni- cak değilsin .. Belki de sen her şeyi 
hayet teselli bularak, bir çocuk ma~ unutacaksın.. taimsiz, esersiz bir 
sumiyeti ile dizlerimde uyudun. varlıksın bu gün .. Fakat yarın seni 

Na-Ba, seni yapayalnız bıraka- muhakkak okuyacaklar ... 
rak çöllere yol aldım. Darılma ba- Hemen masanın üzerindeki ka
na. Kuru.muş bir çeşme başında ver- ğıt parçalarını toplamağa başladım.. 
diğin gülU kokladım. Gözyaşı koku- - Bunları alıyorum .. Çünkü seı-ı. 
yordu.. ne yapacağını bllmiyecek kadar yor 

gunsun şairim. 
Tamamile kendinden geçmişti. Sert bir hareketle ayağa kalktı. 

Halbuki ben onunla daha bambaş- Kollarımı tuttu. Şaşırmıştım. YUzü
ka şeyler konuşmak için bu geceyi ne baktım. Gültiyordu .. 
zorla beklemiştim. Fakat imkanı _ Hayır .. dedi. Ben de düşünü-
yoktu. yorum.. Onlan bastıracağım .. Hem 

O talih, o dekor, o yalnızlık içe- ismini de buldum.. cAğlatan resim. 
risinde ona içimden yana yana ağ- Bak bu resmi de onun için hazırla-
lamaktan başka çare yoktu. dım. 

O kadar garip hisleri vardı ki.. Cebinden resmini çıkarmıştı .. 
Uzun seneler süren arkadaşlığımı?. Baktım. 11k defa onu bu kadar ne
derhal inclnebilirdi. Hiç bir şey söy- , şeli görmüştüm. Çılgın gibi onu ku
lenecek zaman değildi. O konuşur- cakladım. Sevincime o da ortak ol-
ken ben kon~amazclım.. muştu. Sonra: 

* Elini sıkarak ayrıldım. Merdi-
venleri inerken karanlık bir sokak
tan ışıklı bir caddeye doğru yol aı
mağa başlıyan onun: 

cA.h zavallı hayatım, ah harap 
yirmi yaşım, 

Ah tulii.m, ah Kalbim. ku.rwnıyan 
gözlerim 

Ah vicdansız ıztuımım, aJı eaeJ.i 

yolda..sım, 
Ah doğmadan yıkılan günahsız 

ümitlerim. 
Ah şlf 'Raciar ömrümü kapışan iş-

kenceler 
Ah Ustüınden gitmıyen yabanl 

korkunçluğmn 
Ah her berrak ufkumu, knrartan 

düşiinceler, 
Hepinizi, hepinizi unutmak isti-c... Bir kaç gün oluyor anne .. 

sessa bir geceydi. Ben her yar
iJımdan. her Umitten UDktıın. Ha- Dokundukça ses veren bir fağ- - Haydi.. dedi. Geç oldu. Seni 

fur parçasından da hassastı. Hafifçe bekli.fenler de var .. Zaten bu ak§am 

yorum •• 

Diye hıçkıran mısralarını son 
bir defa mırıldanıyordum. 

• 8 MAYIS 1931 

-35- YAZAN: SAMI KARAVEL 

Kazıkcı Meşhur ''Şak 
Künde,, sini Takmıştı 
Kazıkcı Bir Pehlivana 

Takdımı Mutlaka 
Bu pyunu 

Yenerdi ___ _....., ___ _ 
Araboğlu, başına gelen felaketi 

unutmuş, giyinip bir tarafa çekilmiş 
çırağını seyrediyordu. 

Kazıkçının canlı hücumlarına 

gıpta ile bakıyor ve bir kazaya kw·
ban gitmemesi için içinden şu yol
da dualar ettiği anlaşılıyordu: 

- Allahıın, hiç olmazsa Bekir 
kulunu kazadan sakla!.. 

Güreş bir saat kadar daha ayak
ta devanı etti. Stilonun müdafaa va
ziyeti bir tUrlü güreşi açamıyordu. 

Doğrusu güreş bıktırıcı bir şekil 
alnu~tı. Mütemadiyen; hücum eden 
Bekic bile hasmının gürese girme-1 
mesinden dolayı bezginlik getirmiş
ti. 

Fakat; dikkat ettim. Güreş Uç 
saati geçtiği halde Kara Bekir hiç 
te nefeslennıemişt\. Demir gibi çar
pışıyorou. Adeta, güreş yeni baş
lamış bir pehlivana benziyordu._ Ka
ra Sülo dıı öyle idi. 

Bir aralık, kazan başına su vur
mak, gözlerini silmek için yüriiyen 
Süloyu Kazıkçı peşinden koşarak 

kasnağından yakalamıştı. 

Sülo, Kazıkçmın bu hareketine 
mana veremiyerek sordu: 

-- Ne o? .. 
Kazıkçı, sert sert şunları söyle

mişti: 

- Güreş kıran, kıranadır... Su 
vurmak, göz silmek yok .. Yağı ta
zeliyecek isen o, başka!. 

Slilo, Kazıkçının bu doğru ve ye 
rinde ihtarı üzerine hiç ses çıkar~a- j 
dan geri döndü. Ve tekrar hasmıle 
güreşe başladı. 

Çok geçmedi. Bir saattenberi a
yakta de\'am eden güre~ birdenbire 
çehresini değiştirmişti. 

Sülo, Kazıkçmın kendisini çekip 
meydan yerine getirmesine fena ha! 
de icerlemişti. Bu asabiyet pehliva
nııı gureş labiyesini altüst etm).şti. 
Tedafüi vaziyeti bırakarak hücuma 
geçmişti. 

Kurnaz Kazık~ı fırsatı kaçırm:ı
dı. Hasmının sağ ve sollu hücum et
tiğini görünce bir açık bulup çapra
za girdi. 

!ki pehlivan, ha\·alanıp uçtular .. 
Kazıkçı hızla. Stiloyu ahalinin üzeri
ne doğru süı üyordıı. 

Bir yandan da çengellemeğe ça
lışıyordu. Kazıkçınm niyeti fasit idi. 
Ben de anlamıştım ki; Sıvaslımn ö
nüne kaleler mania teşkil etmiş ol
sa hasmilc beraber devirip ğeçecek
ti. Bırakmazdı bu çaprazı bu ... 

Stilo, bazan ayakları yerden ke
silip, hazan da sürUııerek uçar gibi 
gerisin geriye ·seyircilerin üzerine 
doğru gidiyordu. 

Bu hal karşısında seyirciler ve 
hepimiz olduğumuz yerden fırladtk. 
Meydan birbirine girmişti. 

thtiyar Cazgır olduğu yerden 
sekti. Meydan hakemi olduğu için 
güreşin neticesini görmesi 18.zımdt. 

Çaprazda geriliyen Sülo, nihayet 
ahalinin içine girmişti. Bin bela ve 
müşküll ile çadır iplerini kopararak 
ve iskemleleri kırarak hasmının ö
nüne düşebilen Stilo şimdilik camnı 
kurtarabilmişti. 

Fakat; yüzü koyun yere düşen 
Sülo, bu sefer daha belfilı bir oyuna 
çatmıştı. Bu da Kuzıkçmın meşhur 
oyunlarından 4Şak kündesi. idi. 

Kazıkçı, bir pehlivana şak kün
desi taktıktan sonra; onu mağliip 
etmeden bırakmak adeti değildi. 

Esasen; Sülo, Kazıkçının şak 
kündesini işitmi~ti. La.kin, neye uğ
radığını bilmiycn Sülo, yüz adım
dan fazla çaprazda geri, geri kova
landı.klan, ipleri ve iskemlelelri Ia
rarak bin müşkülatla yere düştük
ten sonra; şak kündesine girmemek 
için kendini koruyacak vakit bula
bilmiş mlydi? 

Kazıkçının gözleri kaı ıtrmıştı. 
Ne yapıp yapıp fırsattan istifade e
derek hasmını nıağtup etmek ge
rekti. 

Eğer, çapı·azdan sonra; çayırla
rın yanına düşen Sillo, şak kündesi
ne girmemiş olsaydı, iki pehlivanı 
tekrar meydana almak kabildi 

Fakat; şak kündesi vaziyetine 
göre pehlivanların çalımını bozmak 
usulden değildi. 

Bu sebeple; ne hakem ve ne de 
Cazgır, pehlivanlara tek bir gey söy 
lediler. Ahali oldukları yerlerden 
kalktıkları· için .berkes ayakta çev .. 
relenmiş güreşi seyı'ediyordu. Ben 
de bir yer bulup sokulmuştum. 

Şak kiindesini yiyen Sü1o, kudur
muş bir boğa. gibi hasmının elinden 
kurtulmak için salyaları akarak iki 
tarafa salıyordu. 

Fakat; biraz nefeslenen Kazık
çı şaka zodayıp hasmını ens:csinden 
bastırıp havalandırmağa geçince 
Sülo olanca hızile kendini ileri attı. 
Havalanmamak için içeri soktuğu 
ayağı para etmemişti. tleri doğru 
kaçmaktan ve kaçarken hasmımn 
elini kasnaktan kurtarmaktan baş· 
ka. çaresi kalmaınıştı. 

Aman Allahım. bu hali tarif et
mek güç!.. Şimdi yerde ikinci ve zor
lu bir harman $ilrme başlamıştı. 

Kazıkçı, şak elinde hasmını takip 
ediyor ve Sülo da alabildiğine koca 
gövdesinin önilne gelen maniaları 
devirerek ileri hamle ediyordu. 

Doğrusu, güreş zehirlenmiş ve 
heyecanlanmıştı. Kıran kırana po
mak güreşi olduğu için hiç kimse
cikler ses çıkaramıyordu. 

Uzatmıyayım.. . SUlo elli metre 
kadar hasmının altmda kaçtı. Niha
yet bir çalı yığınının önüne geleli 
ve dikildi. iş fena idi. 

Kış olduğu için dağlardan kopa
rılıp geniş bir daire dahilinde çiftli· 
ğin meydanına kurumak için yığılan 
bu çalı yığını maniasını aşmak Stilo 
için mümkün değildi. Mağlup olmak 
mukadderdi. 

tştc; bu sırada Stilo hızlandı ve 
havalanıp mağlup olmamak için ken 
dini çalılara doğru atlı. 

inan Sami bey, bu iki gövde bu 
çalı yığmuıa bir tünele girer gibi gir 
di. 

Stilo, yenilmemek Ye şak künde
sinden kurtulmak için çalıları aça. 
rak içinden gidiyordu. 

Knzıkçı da hasmını bırakmıyor
du. Çok geçmeden çalıya giı n peh
livanlar ortadan kayboldu. 

Çalı yığını olduğu yerde göbek 
atıyordu. Biraz sonra, iki pehlivan 
çalıların öbür tarafına çıktılar. vn
cutleri, elleri, ayaklan, ytizleri kal'J. 
içinde idi. 

Fakat; Kr!zıkçı Kara Bekirin e
linde daha hfı.18. sak klındesi durıı .. 
yordu. 

Bu derece zor karşısında O}"ınu
nu bırakmamıştı. Nihayet; SUio has
mının kisbet;nc vurarak cPes. etti. 

Ben, ha: tımda böyle bir güreş 
ne gördUm v ne de işittim?.. Bu 
derece acı, ncı olduğu kaı:Iur cana
varca güreac hiç bir pehlivan ta
hammUl edemezdi. 

Zavallı Sülo; nihayet mukadder 
olan akibete uğramıştı. Zoı lu ve çolc 
usta ve ku\'Vetli olan Sillo hasmının 
aman bilmez inadı önilnde boyun e· 
ğerek pes etmişti. 

tki pehlivan kan revan içinde a
yağa kalktılar .. Müsafaha edip bir
birlerinden ayrıldılar. 

* Deli Murat, bunları okadar tatlı 
anlatıyordu ki; kendimden geçmilıl 
bir halde idim .. 

,(Devamı var) 
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Yuv rlandı 
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J.>AZARTESt: 8/5/989 
12,30 Program. 

a 1 atasa ray Galip (Baştaraf• Hnci sayf-a-11-ıı-~d_a_) __ d_e_c_ek-bir yer olacaktır. 
12,35 Türk müziği • Pl. 
18,00 Memleket saat ayan, a.· 

jans ve meteoroloji haberleri. . 
13,15-14 MUzik (Senfonik plak·. 

Ankaragüc{J 2-1 Mağlup Oldu 
~~ 

, 

AnkaragücD • Galatasaray maçıadan heyecanlı bir an 

Dün havanın güzel ve ilk maçta ı ufak bir değişiklik ile çıktı. Buduri 
Galata.sarayın Ankaragücüne mağ- santrafor, Salahattin sağ iç oynu
lftp olması Şeref stadında bUyilk bir yordu. 
aalabalığın toplanmasına vesile ol- 2 inci dakikada Sarafimin bir 
muştu. Hasılatın 1434 lirası olması ştitünU Natık güzel kurtardı. 3 ün
d~ bu maçın ehemmiyetini bilhassa cU dakikada Salahattin, bir dakika 
g(Jstcrmektedir. sonra da Hamdi, birer gol kaçırdı-
. Hakem Tarık özerenginin idare- lar. 
s~n~e iki takım sahada şu şekilde 8 inci dakikada Buduri ve Sala-
dızıJdiler: 

&ıkar:agücü: Natık; Salih, En
\'~r; AbdüJ, Semih, İsmail; Vahap, 
Fıkret, Muzaffer, Fahri, Hamdi, 

Galatasaray: Osman; Faruk, 
Adnan; Musa, Bedi, Yusuf; Necdet, 
Salftlıattin CBuduri), Buduri (Sala
hattin), Murat, Sarafim. 

Ankaragüçlülcr bir gUn evı:eline 
nazaran daha kuvvetli bir kadro ile 
s~~ada göründüler. Santrafor mey. 
kıınde eski Beşiktnslı Muzaffer oy
nuyordu. 

Gala tasar ay takımında da Süley 
ınan oynamıyor. 

1 
Oyuna Ankaıagüçlüler başladı. 

:k. dakikalar her iki takımın birbi
rını denemcsile geçiyordu. 

OYllnun ilk kornerini Galatasa
;a~ ~aptı. Va:habın çektiği kornerı 

ıncı dakikada Osman tuttu 
b" 7 inci dakikada Osman V~habın 
ır ŞÜtünü daha tutarak alkışlandı 8. . . . 

ıncı dakıkada Sarafimin pası-
na Murat yetişemedi. 
s lO uncu dakikada ani bir Galata-
aray akını oldu. Sarafimden bir 

)ara Pasını Buduri fevkalade bir <>üt 
eNtıJn ... -

k"· a n atılmnsına rağmen üst 
oşcden kaleye soktu. 

k"k Bu golün üzerinden daha iki da-

hattin topu çiğnediler ve takımları
nı muhakkak bir golden ettiler. 

12 ı:e 14 üncü dakikalarda Ham-
di de gol kaçırmakta Galatasaraylı
larla yarış etti. 

Oyunun bundan sonrası Galata
saraylıların hakimiyeti altında oy
nanmağa başladı. V c bu hiikimiyet 
anlarında Galatasaray forlnrı mu
hakkak goller kaçırmakta. birbirle
rile yarış ediyordu. 

Semihin bu arada çalışması ta
kıını için faydalı oluyor ve takımını 
muhik gollerden kurtarıyordu. 20 
inci dakikada Sarafim, 25 inci da
kikada Salhlıattin topu Natıkın eli
ne verdiler. 

27 inci dakikada Ankaranın ani 
bir hi.icumwıda Fnhıi acele yüzün
den boş kaleye topu atamadı. 34 ün 
cü dakikada Murat topu Natıkm e
line verdi. 35 inci dakikada Necdet 
müsait bir vaziyette olan Sallahat
tinc pas vermediğinden takımını mu 
hakkak bir golden daha etti. 

38 inci dakikada Ga~ltasaray fo::-
hattının birlikte bir hücumunda i.iç 
orta birden Ankaragüci.i kalesine 
aittı. Sarafimin boş kaleye attığı 
topu hakem gol saymadı ve Budu
ıiye favul vereli. 

trı a geçmeden Budurinin topu san-
a çiz · • · . 

Ank gı.~ ~cnnde yakaladığı ve kuvvetli bir şütü direği yalıyarak 
.. -~~aguçJfileri çalıma dizdiği avut oldu. 

40 ıncı dakikada Salahattinin 

!_0ru1~Yordu. Nitekim bu çalı- Oyunun son 5 <lakikası Ankara-... a dıznıe te . . . .. 
de . sırını gosterdi ve yer- gücünün hakimiyeti altında oynan-

n bır ı:ıUt Ank .. .. k 
ik" . ... aragucu aJecisini mağa başladı. Bu arada Vahabın 

ıncı defa aldattı. 
G ortaya geçtiği ve takımını yürütme-

Ycte ala~saraylılar 2-0 galip vaz!- ğe çalıştığı görüliiyonlu. 
tnağng~çtiktcn sonra düzgün Oyt'a- 43 üncü dakikada Ankaralılara-

O aşladılar. cele edememek ylizlinden muhakkak 
§eku:un fevkalade seri, enerjik bir bir golle beraberliği kaçırdılar ve 
raf tae~e~~rn ediyordu. Her iki ta- oyun da iki dakilrn sonrn Galatasa-
kab·ı· ıyı oyunlannı oynuyorlar rayın 2-1 galebesile bitti. 

ı ıyeuer· . ' 
riyorlardı. ının son haddini göstc- NA iL OYNADILAR? 

Diyeb·ı· . Galatasaray: Osman iyi bir gü-
.,0 ı 11 ız ki, 15 inci d k"k d .. d "d· F k . . Ad be o uncu dakika . . ~ ı a an nun e ı ı. nru ıyı, nan rnıu-
gösterdi -· f ~ a kadar ıkı tarafın tad çok güzeldi. Haf haltı vazifesi
~! gı utboJ bu mevsimin en · ni ynpb. Fô• hattında en iyi oynı-

0Yllnlanndan biri idi. yan ve galibiyeti temin eden Buduri 
ıne::ı~t~arayın ikinci goltiııün he- idi. Salahattin V'! Snrafim çalıştı. 
Anka:ra a~ı~d~: 13 üncü dakikada Necdet ile Murat bozuk oynamakta 
nanın fgUc

1
Unun bir akınında, Ad- birbirJeı ile yarış ettiler. Takım iti· 

avu lU b. 
ııaıtı ·1 ır çıkışını hakem pe- barile bilhassa 10 uncu dakikadan 

ı e cezaJaııd d p 
di çekti ır ı. enaltıyı Ham. 20 inci dakikaya kadar çok sistemli 

ve gol oldu. çalıştılar ve galibiyeti de bu 10 da-
Arka arka 

oyunun çok Ya Yapılan bu goller kika zarfında kazandılar. 
oldu. zevkli olmasına vesile AnkaragUcU: Be ikta§ maçına 

İki talcınıın nazaran d ha iyi oynadılar. Kaleci 
ve Necdet goı ka ~ açıklan Vahap Natık ikinci golde hatalı idi. Ali Ri
oynaınakta birbirlç ı:makta ve fena zanın bulunmayışı bek hattının hayli 
lardı. crııe Yal'l§ ediyor. bozulmasına sebep olmuştu. Takı-

B mın en gUzel oyuncusu kiç §Üphesiz 
u devrenin sonuna 

tasaray SaJdhatti B ka~ar Gala- zantrhaf Semih ldJ. Semih takımını 
-t v n, udurı ve '.h büyük bir fukla yenilmeden kur· 
& u aaıtaeıı .. ~u-
111ik e uç, Ankaragüçlfil tarmıştır. For hattında en iyi oynı-ret, Vaha u er de 
• goı k p, nıuzaffer vasıtasne }'an Hamdi idJ. Fikret ve Muzaffer 
resı G Çırdılar ve oyunun ilk d de çalışWar. Vahap takımın en bo-

alatasa ev- k 
bitti. rayın 2-1 galebesile e:u oyuncusu idL 

B · .Ankaralıların sağdan oynamakta 
u devrcd · 

tevuıindt e uınuıni vaziyet mu- ısrar etmeleıi kendilerine zararlı ol-
fırsattan. is ~alnız GalatasarayWar du. 
bildiler. tifade ctınesini daha iyi mı 00 00 

• İJcin . d ~- oı Vl"6ye G J ' a ata.saraylılar 
Hilal : a - v fa : 2 
Şild rnaçhı.nnın dömifinali dün 

başlan kisbet kenarına sürttüğti i- Adalı Halil ve Kurtderellnln ha- lar) 
çin Hüseyin kaşından, Pomak ta ba 

eından yaralandıkları halde güre~e 
devam edildi. Nihayet Sıhhiye mti.-

dürü fazla kan aktığı için güreşin 
daha fazla devam etmesiru-mahzur-

lu buldu ve hakem heyeti her iki gü
reşçiyi de birinci ilan etti. 

Baş gUreşleri: Tekirdağlı birinci 
gfüeşte PehlivanköylOye 8 dakiKaaa 

pes ettirdi. 1kinci güreşte de Haya
tiyi künde ile 6 dakikada yendi. 

Molla Mehmet Af yonJu Siileynıanla 
bir saatte yenişemediklcrinden ra~ 1 

kip değiştirdiler. Hayati de bunların 
arasına dahil oldu ve Arife pes dc
di rtti. Molla Mehmet Afyonluyu Çia 
hakim olmasına ı ağmen yenemedi. 

Güreşlerin hitamında Orgeneral 
Fahrettin Altay Tekirdağlıyı bir ma 
sa ü1.erlne çıkararak altın kemeri 
merasimle beline taktı. Bundan baş· 
ka her özlU kalkınmanın müvellidi 
ve mübeşşiri olan Cüınhuriyct Halk 
Partisi de bu eski Tilrk güreşlerinin 

ihyası için icap eden her türlü yar

dımı ve müzahereti yapmış ve bu 
güreşler için sureti hususiye hazır-

lattığı 12 saati göndermiştir. Bu sa
atler birinci ve ikincilere ha:rı.- he-

yeti başkanı ve mrklare1i mebusu 

Şevket tnrafından galiplere verildi. 

Güreşlerde Orgeneral I<'ahrettin Al

tay, Umumi Müfettiş General Kii

zım Dirik, Beden Terbiyesi Genel 
1 

Direktörü General Cemil Taner ve 

daha bir çok ganeralJer ve mebus
lar hazır bulunmuşlardır. 

BOOcn Terbilesi Genel Direk 
törünlhı gazetemize hP~ anan 

- Bizim esas giireşimiz bu Türk 
güreşidir. Bu güreşi ni1.am altına 

almak birinci hedefimizdir. Ilu ni

zamı eski derinliklerinden araştırıp 
çıkarmak ve tamim etmek için bir 
Türk güreş birliği yapmayı bu gi1n 

burada lüzumlu hissettik. Bu birliğin 
başına Bay Hafız Besimi, umumi 

katipliğe E~ref Şefiki ve azalıklara 

da Suyolcu Mehmet Pehlivan ile 

kendilerinin intihap edecekleri bir 

kaç pehlivanı memur ettim ve lstnn

bulda bu mevzu üzerinde e8aslı ça
lışmalarını kendilerinden rica ettim. 

Kırkpınar gi\l'eşleri bundan sonra 

Türkiyenin her tarafında yetişecek 

pehlh·anların d!!ha doğrusu Türk 

güreşçiliğinin birinciliğini tayin e-

Hilal He Vefa takımları arasında ya
pıldı. tki tarafın evvelce berabere 

kalması bu maçın ehemmiyetini bil
hassa arttırıyordu. 

Hakem Nuri Bosutun idaresin
de iki Uı kım sahaya şu şekilde dizil
diler: 

Hilal: Murad; .Muaml!1er, Koço; 
Cevdet, Zeynel, Bekir; Lutfi, Be
kir, Hakkı, Rüstem, Yusuf. 

Vefa: Azad; Garo, Lfıtfi: Süley
man, Hakkı, Şükı ii Necib, Muhte
şem, Gazi, Sulhi, Adnan. 

Oyunun ilk anları mütevazin ge

~erken yirminci dakikada Sulhi ka
Jecinın hato.smd.,n istifade ederek 

ilk go!U attı. Buna 25 inci dakikada 
Hilalden Lütfi bir golle mukabele 

etti. Aradan on dakika geçmeden 

Hakkı Hilalin ikinci goliinü yaptı ve 

ilk devre 2-1 Hilalin galebesile bit
ti. 

ikinci devre b~ladığı zaman Ve
fa oyuna sliratle başladı ve oyunu 

Hılal svhasmda oynamağa başladı

lar. Hilal gol yememek için çalışı
yordu. 

Otuzuncu dakikada Hilaltiler ani 
biı· hUcumda Hakkı vasıtasile bir 

gol daha yaparak galibiyetlerini si
gortaladılar 

Oyunun bitmesine beş dakika 
kala Vefalılar ikinci gollerini yapma 

ğa muvaffak oldularsa da beraber

liği temin edemediler. Hilal çok gü

zel oynıy~nk maçı kazandı. 

HiJalliler bu galcbelerile Süley

manlye - Fenerbahçe galibinin finali 
oynamak ha.kkını kazanllll§lardır. 

leflerini bUtün Türkiye burada gl5-

recektir. Adalı HaJilin Edirnedeki 
mezarı için buradaki arkadaşları ça 

lışaklardır. 1cap etiği takdirde bana 
müracaat ederlerse Kurtderelinin 

me1.arım olduğu gibi onun da meza
rın.ı ihya etıı eğe çalışacağız.:t 

Hakem heyeti b luım ve Kırk
lareli mebusu B. Şel·ketin 

be~ natı 

c- Giırcşler ümit ettiğimizden 
fazla dürilst ve heyecanlı geçti. Çok 

zaman ihmal edilen bu Türk gUreşi 
Partimizin de yakından alakasile 

e_:Ci şaşalı devresine girmek üzere
dir. Gürcşçiliğin istikbalinden emi
nim .• 

186 ııelılknnın t~kkürii 

l{ırkpınar güreşlerine iştirak e-

den 136 pehlivan tertip heyetine, 
büyüklerimize ve bu güreşlerde aza-

mi müzahereti gösteren Partiye 
Yeni Sabah vasıtasile neşredilmek 

üzere şu teşeKKür mektubunu ver
mişlerdir. 

.. Altın k"emeri meydana getiren 
ve Türk-güreşinin ihyası için isabetli 

kararlar alan Beden Terbiyesi Ge
nel Dire!rtörlüğünc ve Beden Terbi

yesi Genel Direktörü Cemil Tanere. 

biz güreşçilerle yakından alakadar 
olan partimize ve yüksek himayele-

rilc 15 senedcnberi görülmiyen bu 
güzel ve heyecanlı giinü meydana 

getiren umumi müfettif;! Generall 

K8.zını Dirige, vali Niyazi ve Çocuk 

Esirgeme Kurumuna, hakem heye
tinden Besim ve Suyolcu Mehmet 

pehlivanlara Kırkpınar güreşlerine 

iştirak eden biz 136 pehlivan teşek
kür ediyorur.l. • 

Cemil Tahir Taner yarm saat 
onda klüp murahhasları ile görüşe-

cek ve bilahara Tekirdağına gide

cektir. Umum müdür ayın onunda 

bütçe işlerini tanzim için Ankaraya 
döndükten sonra 15 haziranda mem-

leket dahilinde büyUk bir lctki se
yahatine çılmcakbr. 
Eclinıedcl i atletizm mii abaknlan 

Dün burada Sanat okulu, Mual
lim mektebi ve lise atletlerinin işti
rakiJc bir de at.letizm musabakası 

yapıldı ve ~ok güzel dereceler eldlc 
edildi. Güllede Niyazi 11,70 metre-

..... üşen K myonun Vaziyeti 

Hopa, (Hususi) - Evvelki gün 
burada çok feci bir otomobil kazası 
olmuş, bir kişinin ölümü ve bir
kaç kişinin de ağır surct'te yaralan-

masile neticelenmiş~ir. Hopa'nın ta
nınmış tüccarlarından ismet Çakır'a 
ait kamyon, dün inhisarlara ait ba

rut deposundan dönerken Hopanın 
Hanlar caddesine geldikleri sırada 

küçük bir yol geçidinde sağ taraftan 
birdenbire küçük bir çocuk meyda
na cıkmıshr. Hopa'nın tanınmış ve 
muktedir şoförlerinden biri olan 

Mehmet Acar çocuğu ezmemek icin 
derhal bütün kuvYetile fren yapa-

rak direksiyonu da sola kırmış ve 
kamyon içinde bulunan sekiz kişi 

He beraber üç metre yükseklikte bu
lunan duvardan asağı yuvarlanmış

tır. Sukut neticesinde kamyonun 
arkasındn. bulunan amelelerden biri 
başı taslara carparak bevni narça
lanmış ve derhı:ıJ ölmüstür. Diğer bir 
amele de ağır surette yaralanmış, 

birinin de bacağı kırılmıştır. Bu sı
rada şoför mahallinde bulunan 1)

tomobil s hibi İı:;met Çakır büyük 
bir soğukkanlılık gö~ererek perişan 
a~kad::ışlarım kaldırmış ve siddetli 
bir sukut' nC't"cesindc beş metre ö

tC'dcki dereyC' kadar fırlayan yol
culard n Cevdeti de boğulurken 
kurl::ırmıstır. Soför Mehmet Acar 
hafif bir ~·ara ile kurtulmustur. 

Hadise mahı:ılJine müddeiumumi 
vekili Bay İsmail Durgut gelerek 

18,30 Program. 
18,3:5 Müzik (Ne§eli müzik-Pl.} 
19,00 Konuşma (Doktorun sa• 

ati) 
19,15 Türk müziği (Halk musi· 

kisi) Halit türküleri ve oyun hava· 
lan: 

Sadi Yaver Ataman. 
19,315 Türk müziği (Karışık pro 

gram) 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Basri üfler, 
Hamdi Tokay. 

20,00 Memleket saat ayan, a
jans ve meteoroloji haberleri. 

20,15 Türk müziği (Klasik prog-
ram) 

ldare eden: Mesut Cemil. 
Ankş.ra radyosu küme heyeti 
(Bestekar Rahmi beyin hatıra.~'l 

için eserlerinden mürekkep prog
ram. 

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

nukut ve zahire borsası (fiyat) 
21,25 Ne§e]i pliiklar - R. 
21,30 MUzik konuşması (Panta .. 

tonizm) 
21,45 Mi.izik (Hava sazları, od~ 

müziği) 

1 - Mozart - 2 ]{larnet ve Fa· 
got için 

Divertimento No. 4 (Si bemol 
majör) 

Allegro Adagio 
Larghetto Rondo (Allegretto) 
Menueto - Trio 
Klarlnetler . Hayrullah Duygu. 

.Mahmut Ziya Eskin 
Fagot - Hasan Ergün 
2 - Blum - Duetto (2 Fogat i· 

çin) 
Allegro moderato Rondo (Alla 

breve) 
Andante 
Hasan Ergün, Mustafa Sesar. 
22,15 Mllzik (KüçUk orkestra -

Şef: Necip A.cıkın) 
1 - Schneider - Mesh ur Röf. 

renlerden - Potpuri. 

2 - Ganglberger - Efsaneler or 
maııında. 

3 - Stolz - Viyanada ilkbahar 
4 - Paul Aincke . Olur, olur, 

olur (Şen parça) 

5 -- J. Strauss - Hayat size ne
şe versin (Vals) 

6 - Lehar - Göttergratte ope
retinden Potpuri. 

iik bir derece yapmağa muvaffak 1 Şoför nezaret alhna alınmış ve 
olriı. yaralılar da ted:ıvi icin Rize hasta-

ATLET nesine r,önderilmistir. 

tahkikata el kovmuştur. 23,35-24 Müzik (Cazband - Pl.) 
22,00 Son ajans haberleri ve ya 

nnki program. 
23,45-24 Müzik (Cnzband • PJ.) 

SUleymanlye, flfll 
muhtelltl : 3 

Beykoz, Kurtuluf 
muht lltl: o 

Şeref sahasmda yapılan ikinci 
karşıla~ma SüJeymaniye, Şişli muh
teliti ile Beykoz, Kurtuluş muhle
litleri arasında oldu. 

Hakem Adn:ın Akın'm ıdaresinde 
takımlar su tekilde dizıldiler: 

S. Ş. Muh - Armanak; Alber, Ru
hı; l\fortyan: İbrahım, Arsevir; Hi
raç, Nubar, Suldur. 

B. K. Mulı. - Hiristo; Arako, Ba
hadır; Manol, Kemal, Mustafa; Mar
yo, Kamuran, Tanaş, Şahap, Ful· 
yos. 

Oyun, ilk anlarda mütevazin ge
çiyordu. Beykoz. Kurtuluş ınuhte· 

liti oyuncularının biribirine ·ahşa
mamaJarı yüzünden istifade etmesi
ni bilen Şişli, Süleymaniye muhte~ 
liti oyuncuları yavaş yavaş hasım 
kalesi önlerine yerleşmiye başladı
lar. 

Sıkışık bir vazivettE> topu kaleden 
elJe çıkaran Bahadırın bu hareketi 
penaltı ilP ce1.alandır1ldı. Penaltıyı 

Hıraç atarak gol •aptı . 

Oyunun sonlarına doğru Nubar 
kafa ile bir gol daha yaparak takı-

mını ilk devre 2-0 galip çıkardı. 1 
İkinci devre daha cok Bevkoz. 

Kurtuluş muhtelitinin hakimiyeti I 
altında gecti. Sarı - siyah formalıla
rın arka arkava kaçırdıkları gollere 
Şisll, Süle\'maniveliler Hmıc;ın kor
nerinden yaptıkları golle sa\ ılarmı 
üce çıkardılar ve oyun da biraz son

ra 3-0 Şi§li muhtelitinin galebesile 
bitti. 

Beden Terbiyesi kupasının ilk 
devresini 15 puvanliı Süleymaniye, 
Şişli muhtcliti birinci, Beyko1., Kur
tulu.ş muhtelili 12 puvanla ikinci ol-

m~~~ 1 
İkınci devre maçlarına ge)l-::ek 

haftadan itibaren devam edilecek-
tir. 

m ~ 
Halkevleri kupası 

Ş hremlnl : s - şı~u: 2 
Halkevleri turnuvasına dün Ba

kırköyunde Barutgucü sahasında 
devam edildi. 

İlk maçı, Şişli ile Alemdar yaptı. 
Ve oyun 2-2 berabere bitti. İkinci o
yun, Eyüblc Da\ıutpaşa arasında ol
du. Bu da 3-3 berabere bitıti. 

Son oyun Topkapı He Süleyr .... 
niye arasında idi. Nctıcede iki takım 
da 3-3 berabere kalmışlardır. 

Bölge kupası maçları 
Feı rbahçe stadında yapılan Böl

ge Kupası maclarından birincisi G~
lata Gençler ile Kadıköy uac:ında o: 
lacaktı. Kadıköylüler ınttııyyen ~a
kitte sahaya eksik çıktıklarından 
Galata Geıırler hiıkmen galip st

Şisli ve Şehremini halkevleri a- yılmıştır. 
rasmda olan bu maçl.\r çok heye- İkinci kar ıla ma Beyle~bf'yi ile 
canlı oldu. iki wkımda da birçok Bozkurt nasında olmuş ve maç 5-0 
tanınmıc; oyuncular yer almışlardır. Beylerbe 'inin galebesile bitmiştir. 

Şisli H. E. - Fazıl·, İbrahim Ali· M M 
' ' Ali, Halıl, Metin; Danyal, Eşref, Bü- A nadoluhhrar• : o 

lend, E~fak, Sabri. D mlrspor: 0 
Şehremiııi H. E. - Etem; Meh- Şeref sahasında günün ilk maçı 

met, Hakkı; Tahsin, Şeref, Nuri; Ö- Anadoluhisarı il D mir Soor ara
mer. Adil, Haydar, Fethi, Yunus, tanda y pıldı. Her fki tak.ı~ da he· 

Şi.;Ji Halkevi Galatasaray - Be- sapsı1! ı fırs3iı kaçır:nalrt.a biri
şiktaş tnuhtelfti halinde idi. Şehre- birlerile yarış ederek çı 0-0 bera
minJiler de Topkopıhlardan müte- bere bltir'.miflerdir. Bu maç, Bölge 
şekkildi. Neticede daha anlaşmı~ o- kıpuı için oynınmıştır B~lge kupası 
lan Şf:'hremini Halkevi takımı maçı maçlennın flit devrem bitmiftir. A· 
2-5 kazanmıştır. ı nadoJuhi an 12 ,uanla b!?'fnci dev-

Bu maçtan evvel Barut Gücü ile renin birincisi ob:uıtur. 
S1rkeci İdman Yurdu A ve B takı~ ' t: --

ları O\'nadı. A takımlarında 2-3 }l Denb Hasta!>an~~ı cilt ve m~"1 
takımlarında da 2-5 Baruı GiicQ '11• hastai1klar ruftt.ha~ı~ı -
!ip gelrrıietir. DOKTOlt ·' 

SUfeymanly kup 81 ' F · Ah t O 
eyzı me nar ad 

Sult"vmaniye- sladmda yapılan ve 
SiitE>vmaniye klhbfi tarafında ntt>r
tip ed:If'ıı nıaçl.ırı ı hepsi ıarip bh 
k adüf eseri olarıtk ben.be" bit-1 
miştir. 

Paz•rdan nıaada h gün 5 en 
nrn lı talarmı kebul ~r. 

Adrır~· BGhtilli ~!~ ~oJeu. 
fU köşttbafı U Nt ra. 



.,. 

AZON MEvv· • 

iN IBAZldefed~r.MIDEveBARSAKLARI 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir, HAZlMSIZLIK;-ŞIŞKIN
LIK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETi, lı~KIBAZ, SARILIK, 
SAFRA, KARACIGER, MiDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve barsak 
bozukluklannda kullanınız. 

MAZON MEYVA TUZU 10D derece tebif edilmit bir tul olup Jerial tatamıyaa müm..U. •htahzarlardan tla&a 
çabuk, daha kolay ve dsha kat'i bir teair icra eder Horoz mnkasına dikkat. 

TORK HAVA KURUMU 
27 nci TERTiP 

Büyük Piyangosu 
Birinci Keşldeı 11-Mayıs -939 dadır. 

BUyUk ikramiye:· 40.000 Liradır. 
Blldu ~aşta: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000 ) liralık iki adet mii
kaf at vardır . • ~ 

Yeni tertipten bir bllet •l•r•k 1tllr•k etm.yl 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mea'ud 
ve bahtlyarlan araaına glrmlf oluraun.,z ... 

Devlet Demiryolları llanlan 
Karabük istasyonunda yapılacak kömür deposu ve yollan ile ma"!tine 

• deposu inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye çı
kanlmışt:ır. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 120,000 liradır. 

2 - İstekliler bu iee ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryolla
nnın Ankara ve Sirkeci veznelerinden (6) lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 22/ 5/939 tarihinde, pazartesi günü saat 15 de Anka
rada D. D. yollan yol dairesinde toplanacak merkez 1 inci komisyonunca 
yapılacaktır. 

4: - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile bir
lilrte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat n e kadar komis
yona tevdi etmiş olmaları l&zımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 7250 liralık muvak
kat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

C - Muhabere ve Münakale Vekiletinden musaddak ehliyet vesikası 
(ehliyet vesi.kası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile 
mtırac:aat edilmesi ve bu vesikanın verilmesine esas olacak belge ve bon-
lle!'Vtslerin iatidaya raptı llzımdır.) (1595) (3006) 
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" Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu " 

Yı ıo yaı daha ıınc 
ıtründ01üm8 söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 
. MEFTUN ~LMUŞTU. 

Güzelliğiniz icln 

-
~ ......... _....,.""--

~ - -:.-. 
1 

KREM BALSANİt 
~vcim cBu adeta bir harika .• di- KANZUK 

ye söylenmekten kendisini alamı- Bllth d6nyaca takdir edil· 
yordu. Ancak. !ki ay kadar oluyor. mit ııbhi ıGzellik .kremlerdir. 
Alnımda, gözlerle ağzımın etrafında Gece için yath, gündüz için 
buruşukluklarım vardır. Filhakika yağıız ve llaliı acıbadem 
yaşım da epeyce ilerlemişti. Bugün çeıidleri hususi vazo ve tilp-
bütUn dostlarım eeffaf ve yumuşak lerde utılır. 
tenimi ve bir genç kızınki gibi taze INGILlz KANZUK 

ECZANESi 
ve nermın cildimi takdirle, seyrcdi- BEYO(jLU - ISTANBUL 
yorlar. Her akşam yatmazdan evvel .. __________ .. 

cildin unsuru olan penbe renkteki ,.---··-•••• .................... , 
Tokalon kremini kullanırım. Terki- f c 1 
binde Viyana üniversitesinin meşhur D r Ha 1 z em a 1 i 
bir profesörü tarafından keşif ve 

1 
Lokman Hekim 1 

cBioceh tabir edilen cazip ve kıy- • 
metli gençlik cevheri vardır. Gün- Dahiliye Mütehassısı j 
düzler için, Beyaz Renkteki Tokalon Divanyolu 104 ! 
kremini kullanırım. Cildi beyazlatır Muayene saatleri pazar hariç i 
ve yumuşatır. Ve bütün siyah ben- her gün 2,5 • 6 salı, perşembe ı 
leri giderir ve açık mesameleri sık- ve cumartesi sabahları 9 - 11 j 
laştırır. 1 fukaraya- T. 22398 ı ......................................... 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Senelik muhammen kirası 300 lira olan Sirkecide Ebüssuud cadde

sinde 1-9 numaralı dükki.n teslim tarihinden itibaren bir sene müddetle 

kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuetur. Şartnamesi Leva
zım Mildilrlüğiinde görUlebilir. 1stekliler 22 lira 50 kuruş ilk teminat mak
buz veya mektubile birlikte 15/ 5/939 Pazartesi gUnü saat 14,30 da Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (1) (2925) 

1 1 
111111
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İmııl 

••-- Dr. luaa Sami --.. 
ST AFILOKOK AŞISJ 
lstafllokoklardan mlltevellld (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çl· 
bam, arpacık) Ye blltno cild hasta 

ıklarına kal'fı pek tesirli bir aşıdır 
Di•aayolq No. 113 

Yeni Çıktı 
Meıbur çocuk romanları : 1 

Y•tan SUrgUnU 
R. G. ARKIN 

Canlı Tarih 
1 - Perde, 2 - Tablo 

23 Nisan için yazılmış okul piyesi 
Fiatı 10 Kr. 

Her yerde kitapçılardan ve 
gazete bayiluinden arayınız 

BALIKESiR 
AKIN KITAPEVI 

----- ---------
GÜMRÜKLERDE İŞLERİ OLAN 

MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 

. . : ~ ; ' . '. ~ ~ 

Gümrük komisyoncusu 
Galata, Ziraat Bankası 

Ka::şısında Çanakçılı han 

N o. 34 • 35 Telefon : 35,95 : . " ..... : .. :. .. .:~\ .. _: -
.. 

-- Çocuk Hakimi 
Dr. Ahmed Akkoy.,.nlu 

Talulm • Tallmlaaae Palu No. 4 

Paurdaa •atla laer rl• 
Saat lS tea aonra 

8 llayıstu 15 Mayısa kadar muht.ellf hatlara kalkacak 

va.parla.na isimleri, kal kıt gün ve 1a&tlerl ve 

kalkacakl•n nhtunlar 

Kiradenb. ıattma 

Bartın hattma 

tzmit hattına 

Mudanya hattın~ 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

tmroz hattına 
A.yValık lıattan.a 

- Salı 12 de (Aksu), Peqembe 12 de (Tan), 
Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtmıuıdan. 

· Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de ('Ol· 
gen). Sirkeci nhtunındaa. 

- Salı, Perşmbe ve Pazar 9,30 da (Uğur). To 
hane rıhtımından. 

- Hergün 8,45 de (Sus) sistemi vapurlardan 
biri, Cumartesi aynca 13,30 da (Marakaz). 
Galata nhtımmdan. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,lı5 de (Mara· 
kaz). Aynca Çarşamba 20 de (Olgen) ve Cu· 
martesl 20 de (Antalya). Tophane nhtumnda 

- Salı vı Cuma 19 da (Bursa). Tophane nhtunın 
dan. 

- Pazar 9 da (TayYar). Tophane nhtmundan. 
- Çarşamba ltS de (Saadet), Cumartesi 13 d 

• (Mersin). Sirkeci rıhtımından. 
NOT: Cumartesi postası yaz tarifesi muci· 
bince Dikiliye kadar gidiş, dönllf; 1zmire git· 
mez. 

tzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara) .Galata nhbmmdan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Güneysu). 

Sirkeci rıhtımından . 
NOT: 

Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon nu· 
maraları yazılı acentelerimizden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 

Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticaret Müd. 

Sirkeci Acenteliği 
binası altında 

- Sirkeci, Yolcu salonu 
(3168) 

· Siirt Belediyesinden : 

42362 

40133 

22740 

1 - UsulU dairesinde ilan edilmiş ve Siirt Belediye Encilmenindd 
ihalesi yapılacağı tesbit edilmiş olan Siiıt eehrlne isale edilecek suya ait 
eksiltmeye nisanın yirminci günü saat 11 re kadar talip zuhur etmediğin· 
den ihale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Kefif bedeli yüz yirmi bin lira olup 24:90 sayılı kanunun 16:11 
inci maddelerine uygun yedi bin iki yüz elli liralık muvakkat teminat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi liyık bulun· 
duğu takdirde ihale 20/5/939 gününe raalayan cumartesi gtlntl saat ıı de 

Siirt Belediye Encümeninde yapılacaktır. Şartnameler alb lira mukabi• 
linde verilir. · 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat almak lstlyenlerin Belediyeler 

tınar ~yeti Fen tefUlbıe Sürt bölediyeaine •üracaat etmelel'l ilin olu· 
nur. (8036) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilinı 
Kayseri C. R. P. byönkurul Bqkanlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan it, Kayeeride yapılacak Halkevlnln Üud· 
zemine kadar temel hafriyatı ve inpatı yapılmakta olduğu cihetle sathi 
zeminden itibaren binanın heyeti umumiyesinin İn§aab eksiltmeye ko• 
nulmuştur. inşaatın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi (127749) liradır. 

Bu bei:leli keşiften sathı zemine kadar yapılan temel hafriyat ve İn§aaı 
keşifnamedeki nisbet üzerinden tenzil edildikten sonra geri kalan kısmıa 
heyeti umumiyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu iee ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır, 

A - Eksiltme şartnamesi, 
A, B - Eksiltme şartnamesine ek şartname, 
B - Mukavelename projesi, 
C • Bayındırlık işleri genel prtnames!, 

D - Keşif cetveli, silsile! fiat cetveli, metraj cetveli, 
E • Proje vesair evrak. 

1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı aaireyi Kayseri Parti Başkan• 
lıfında görebilirler. 

3 - 29 Nisan 939 tarihinden IUbaren 20 giliı müddetle eblltme~ 
konulan bu kurağm ihalesi 18 Mayı1 939 peqenbe günü saat 11 de vilİ 
yet Parti merkezinde llyönkurul tarafından yapılacaktır. 

t - Eksiltme kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - Ekailtmeye i.§tirak edebilmek için Nafıa MUdUrltlfünden alın· 
mış ehliyetname ile cari senenin Ticaret Odası vealkasını ;;)raz etmeal 91 
bir mühendis veya fen memuru istihdam eylemeal prttır. 

6 - Muvakkat teminat mlktan (SMO) liraduı. 

T - Teklif mektuplan yukarda yazılı gftn ve saatten bir saat ev• 
veline kadar Parti Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Pos-
tada vukubulan gecikmeler kabul edilmez. (3003) 

Sahibi :-Ahmet CemateJdfn-SA.fu\-çôaLU s 
Nesriyat müdürü: Macit ÇET1N Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 


