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Aaeak, bu amumi sevk ve &Uru 
lhlertade khnlıMlw ve JoUul y,av· 
nlana boJIUl bWdlk halleri, ala ... 
larmm oJ'QlllıtınDa. wetuetlel'IM Jtct-
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ben de boyun eğmi&, dediğini kabul 
etmilüM. 

Oa " *9\Mra ._.. bizia Boea 
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ObJıcatınıız 
Diıar ki ı 

Tpsia ~ hakkında 
mr temeui 
~ eı..:ıt Afti mahalle

ilnde tAJipape ~:maruf bü· 
yük bir çeşmemiz vardı. Bütün bir 
mahal~ halkının istifade ettiği ve 
ihtiyacı nisbetinde takSİlll ~ te 
darik eyledili bu ~şmemrı SUJU on 
gündenberi kesildi. Bu yüzden ma-
halle halkı daha şimdiden pek müş
kül bir vaziyette kaldık. Ya mev· 
simi, yani mcak havalar yolElaşıyor 
Cinrda bır Tedros ~esi ~ yok. 
Şehrin ihtiyaçlarile yakından ala
bdar olmak lutfumı hiç bir semt
"91 e irgmuym Yen Sala• m 
delile ederek çeşm miziıı ~tınl· 
111M1 lmsusmıcla ieabellm mabmm 
dikkat nazarım çekmesini dilerim. 

Yeni sabah - Bazı ce melerin 
suları temız olmadığından kesıldi· 
il ma~. An~ Tabbn suyu 
eskıdenbeiJ temi'Z, hatti içilebı1ir 
bır ~ olniak üz.eııe maruftur. ş.a. 
yet Taltsıın suyunun kullanılmasın
aa Slhht bk malızur )'oba OKu..fUCU• 
muzun dileği.ıün is~d edlliC(ii mu
hakkaktır. 

lma1.ı BeJecliJsi Şel* ----ı ' 3 

.......... 1 ı' it l i. 
... Kouıeıtatna. Şellrat ,...., - =· .. v' 1 • .. .... .. 
(Duiliceı.e) ._ ~ ---- lfii+Mııw -. W 1imJa .... 
has ~e' iBi Şelür ileci•• efil /«. 
~ lle:Fr t8nıfwlu Biit- 1 •el ~ (D W t 
~ Fad....--e a:ol uluiw• J"!111 Ba ~ ŞıPfht ~ •w .... -.tı 
bW:çeye naara ww•w Beledi- ~ Bekıdi)ı • ,..-. IUll 
ye JDUeSiEISElehun \il; I! 1 )iJle- Jira yaıdımJa -- limıalııni'k tlı8-
clir: bitohm-nl'•·.....,_. ....... 

Şelür ..,. ... ı• ~ yardam. .... t ı•ı• .... 
lliiessesenin varidal llliRçesi 81!P!ll ana •85lira...._.1* hd '* 
amıe,e aazanm 119 lira ••••ile • 1 t lk tlıteıla Şefttat ,.,, ..... -n-
ıoa.• liriı oluU WllDIB el ; ~ftawk ....._. ..._ 
tar.. Vllriılat himpirdn hıak dlllil WdaiııJ &!111! evwl lllir balo 11!1'-

llllda ~ .tıene Şelaiı' ---- tip -..ıan .... aım.ak 
..... lrıı..tl ft tomk kwınlan .. - •• ,, •••• lıldi-
vandatı llaDn itı'"banı. almmTŞ'hT. blne ve yurtta m~ 'hahlarm •
Dram ve komedi Jnsmı geçen .sene tıiması ~ bir pi,y~ tertibine 
82.000 lira, çocuk tiyatrosu 2~0 li- karar verilerek varidat bütçesme 
ra Vl\ridat getirmiş, mıiitelerri kısım- bu yüzden 6500 lira fllda varidat 
lami vviatı 3_., ~ w getirilell n,~r. "BU twWt1e Şefka' 
«neGi truplaruı nndatı da 20.tfJI ymdanmı tekmil vana.ta 111,221 
lirayı bulmuştur lira olarak tanzim olunmuştur. Ma-

____________ _.. Şehir tiyatrosu masarif bütçe sadfat bütçesı 41e bu varidata uydu-

:haarlamrka lıiDaassa maişet dadı- rul-* .rrt.224 lira olarat tıe31»it o
jı ruınQııtea ŞeJUr tyatnasu ar e lunnwwtv.. 
.ğı yüzünden Şehir tiyatrosu artisı- Karaajaç mezbahası 
lerinin güçlük. çektiği ve bu yüzden Mezbaha resminderı eıpe edilecek 
bafb işler bulup tiy9tro sahasından ~ geçen .sene~ N?MU (48) 

çekildikleri lllZBIJ itibara •aımı w lım 1ft l.nlasile (N)) ilin Jira .. 
ücretlerinde bir fazlalık yapmak rak tesbit olunm~tur. Soğuk hava 
talepleri terviç olunmll§tur. Bu -su- mahamlıed varidatı 30 bitt ~ M 

Küçükpazarda Yakup isminde biri retle Şehir tiyatrosu san'atkiNcı sabiı bedeli oluak ııo hia lira, 
evvelki akfam onünü göremiyeaek nm aldıkları mataŞ faslı N28 lira faz- 5 khaneler hasılatı 22 bin 1 ra, 
deııecede i~ten sonra civardaki 1asi1e 59920 liraya baliğ olmu 

~ hasılatı 32.400 lira ve 
kalm!lerden: birine tlt111ii _. apk Gil ıaı ' ~ mıenae Şeh miitıefarik ha.sılan 30 bin lira olarak 
üsttRde uzun bir koaferans ve~ yatrosu - Jasnıı ....... ......... 

·-ı- ,........... "!""'· .... t olunmu~ ve muesesenin 111u-
be·'·--'t1r. J'akat bu miinuebetsiz u~-ıunm"""•• Şehı' ti S' ~Ali\' a •v ....,,~. r ya hammen varidatı Llt5.., lira ola-
sariıotun tekerlemeleri herke.sin ca- 1939 masarifat IJiit_;. n-ı~=

~ ~ıcııuu rak tesbit iohmmuftur. 
mm sdrtıjı~in kahvedekiler amma- y..-Mr.xı. ıMt) hin. .ı=-1.~ ......... _, .. 

~ ... ~ ... ....., ..,.__ Kana!- naerltah 
sun söyleyınee., hwıdan cam sWlan ua.- lira oı.u haarlmmqbı: 15-:s 

:Y~ ulaoırtıa,.. t9puna bkcien kü- . . .. , S1ıılitt 
fiit etrniye ~lamştır. BunlıQI üze- Xbasenatuvar - b.ın lira olarak bazırle.nmafbr: Bu 
rineŞemlettiniwmiadebirikendisini tı., ~ VarW.a- ~e ~ n"'RIBl!leslnin 939 
..ı.-- ç·L---ıı.. :..6- • da ı...:' ~ ,apda'B (88) lllW(Jfll& IJıl:JfCai - ....... Da-~& .ı&tlHUa& MllCJJ.Dee Ofta AU• bin lira ardımJa ... Ura ~ • .--- __,. 
für ~U:k sarkı~tılık etmıştir Bu- felbit oı!umllflar. lfmrif bitçesi :-:ıe:: ")'_. L•406 
Dun uzentle hldile mahalline gelen v"" --u~ edı.~ 
...~ 

zablta kendisini yablıyarak matı- llA•••m. r 

kemeye sevketmiftir. Dün yapılan • •ı ~.W•ttın-• ı 

bit aııe 

duruşmada Yuup yedi &ün hapa1 Ya.ar f Vekili Ankara-- w,ızL • 
cezasına mahkWn olmu§tur. >1- aae 

ilinek Ali ~ " kah· """""""'~~..,._-,.._....,._~~ ptti BelldlJc Teftlt lle)ıell mlınenizi 
wcle otmdujwRı umıtap hayJanmt- IGU8'l'JI : Cemal l!nlin ~ ın6fettitBji.. 
ıı: Birkaç gündenDeri phrimizde bu- ne tayin edilcQini haber aldık. Be-

- Birat .,..,. AJlahmı aevenen Bir çocuk kuyuya 1-unan Maarif Vekili Baaa Ali Ya. led11ftlııt eaektarlarmdan olan mu-
Bekir. He deil omı 81J1e. lleratmı- diferek öldü cel, dün akfA!Dkı ekspresle Ankara· maileylı, 40 küsur ~eri muh-
dan çathyMalua timdi- illa 4 ,.....,.... Wr çocm ya avdet etmiştir. Vekil. iatasJQDda telif vazife ve mema~ bu. 

Boca llekir'iu inMl bıtaue, 611- ...,.,. cllpıek belı-ı.ak _. şehrimmiekt Maarife 1"ealllft ertr.ln lunmuş, tlirist afiküıt tıemqiiz et. 
llla8ll'UIDI .....,_., tlJala ,.._. reti1e llmlttlr. tarafından ugurlanml§tır. mışitr. Yeni vazifesinde muvaffaki-

dea '*hoca eda - _, .. *ine Niyazlbey sokak, 22 Aylcla otu r ~~~~~~~~~~=~J:~y~e~tl~er~di;';ler~i;;z·~=~==== 
=-~· _...,i tlalBt idlm ran sUtçQ Bw.a Cengia'in oifu 4irt 81••• Bçtlncll .......... Pamulı ............... ... 

TelAtm ne "be bJ'clel. ı.te hep- yaşlarında lbrahim, evj.a arbiarı- ..... ...... .... 
8inttRnır lıinl- iıAıiG~. n....a__ deki bahçede oynarken bahçe için- Denizba kın , __ h_ ... ._ ı-...-• 

_,,....,_,._ ---- deki kuyuya d1ifmüştür. Hadise n J.....-awta .elcfMilı l.hı* «uakol aadieariilek 11 
80lll'a efeııdicazmı. .Neresinde kal· maba11ine derhal yetifen ıtfa ye Galatadaka yem yolcu salt.m.uncla numaraJa Sadık ffakverdi~ ıı- .., 
dikti lifin.. ha athmt;geldi. tıkönce. her ne Wv tuh.imlJa ile Aya tah~ çall§makta olan elektrikçi Ywgi, muk f.abdka11n1a makim ~ 
Rize'li oldupnıu, kenclli ne çallt- liye ederek ~ ~ we d muvuenesia kaylıııederek 'Mh de bulunan panM1klar •lef almışsa 
-.k ilıtıfdijlml «IJ'..._ .... a- Belediye TabiW tarafından 7apla: metre yü.ksekli~ndeki ıskıeleden • 8a itfaiye su sıkmadan kend leri 
natmıı sordu. Ben de, bizim gftJI muayenede çocuğun bogularak öl- Pil düferek VÜCUllNmin. nnddelif at8P Jiatlitıiıüpetat 
adamm sanatı olur mu, .ne olacak c1üiil aııJll§llmıı ve defnine l'Uhsat yed.eru.de- nyaral.eıppış ve tıeHvi 
~ ediJlordlDiı,....,....... wribniftir. edilınek üzece Jaas&ahaae e C.Wı r 
cJabmı adılar elimden. Şimdi i§8is rılmı§tır. 

bldım~ 4~ o.,_ V•buamn •blıl 
tlh:"9l._ 1li'fM ri\ııel -- ..... Balatta Simitçi IObiıntll ..-.n 

~ltıvin ~ btmerlW- lfnCa '19 fallatuada Yalm din saat K de 
Beldr'in"'koluna ba1m111 ve daDa gibi l'aUb, Malta pa1f•ı-tan ~ 
~ve: Ani olar.k ~ Mlb sktlinda il-

- mm, bırak fil ıevedğj, de- ; ......... ••..ık 
mitti. Seni - 7alıipaır ... rumı
JOI' mu. Onu &ayle bana. 

1foCa ...,..., ..,..., aM ı ta 
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_.,. ,......... •• tabt hig 

t8 ONia +an -.-.,.,.-..... 
-re ipfpditJ cib1 •+t • 8 da ••: 

- Yum dejil. ibiir dr&t tm lıltl 
Yine buıratfa ve bu ....... llirl111tı· 
... - bunda Jralq, ........ bil' ,... il...,... Orada lım 1Win 
ettlMet1I! ve 1Nru da cltinyahk vere· ........ 

J&aek Mi ..... *dlD b1Q'aln 
lııaram tir •udlltt. AJmnda t.Op.. 
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..,,.. -- tellal lllft•, id .. 
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Roma - Berlin 
9 Mihverinin Son 

Yugoslav Kral Naibi s7.!~! f:.~~1il/!}~. 
hafil Almanyanın muhtelif memle-

Romaya Gl.dı·yor ketleri istemekte olduğu ciyi kom· 

1 • • famız••> (Battarafı ıncı .ay t 
Venedlk mUzakcreleri n Macarls an 

Peşte : 23 (Hususi) - Bütün ıı~
car matbuatı Venedik konuşmaları
le çok yakından atikadar oımu§lar
dır. BUtUn gazetelerde Yugosıavya
nın takip ettiği harici siyaset met· 
hedilmekte ve Yugoslavya ile :Ma· 
caristan arasındaki munasebatın 
Bı""·"'"·nlması ve iki memleket ara· 

JIU9'"' • ası 
1ında bir dostluk anlaŞması ımz_ 
'lehinde yazılar intişar etmeırtedır. 

İTALYAN NOKTAİ NAZARI 
Roma 23 (A.A.) - Giornale d'ita

lta gaze~esınde Vırgino Gayda Vcn~-
y slav godıkte yapılan İtalyan • ugo 

. t i.fiar aktıne nışmelennın yenı ı ı a 
aıuncer olrnıyacağım, sadece ltal

erçe\ eran • Yugosla\ paktlarının ç 
. b·ı · etlerın te.s. ı11 ıçmde muteka ı vazıy 

bitme yarclım edeceğıni yazmnkta -

dır. d 
Arna\rutluk me le i kaı\" sın a 

Yugoslavya'nın ıttıhaz ettiğı tarzı 
d bu ga· hareketten sıto} ı le bahse en . 

2 te, Yug la\ yı Almanya ve Ita~
yanın muhasara ı gibi bo ve tehh
keli bir te ebbu e sürük~emek iste
yen Fransa ve ingilterenin sarfeUık· 
leri gayretlerin bo a gittiğini kay-
deylemekted r. , 

Giornale d'İtalia, Yugoslavya ~ın 
f d ılen amıhvere ve İt h a tara ın on 

tılan Yugoslav-Macar paktı fikıi~e 
ceğini yazmakta ve Budapeştede mu· ı 
saıt bir şekilde karşıl nan bu f ıkrın 
tahakkuk ıcdeceğıni ve mayısta bu 
paktın imza cdıleceğınden şüphe C· 

dılmcdiğıni ılave etmektedir. 
VENEDİKTE AKİSLER 

Vencdik 23 (A.A.) - Havas. 
' -ı·k t ndan İtalyanlar, Venedık mu a 8 1 

r>iıyük bir memnuniyet du) makta· 
dır. İtalyan mehafılinde beyan .olun-

) kat'ı oln-duğuna goııe, Yugo avya 
. ·ıt"ha ketrrck· rak mihver sıstemıne 1 1 

tedir. Son İtalyan - Macar konuşma· 
ilanru tamamlıvan İal •an • Yugos-
la d .. ....,rn Bel

vy:aı konu maı.r n an "'~· 
b" va grad ile Budapeşe arasında ır J • 

kınlık tesisi meselesıne halledılm ş 
nazarile bakılmaktadır. 

t C aky-Macar hariciye nazırı Kon 5 

nin yakında Belgrad'ı ziyaret ede=e 
' .. l B ı"varet ec:no.::ıında ,ı soy enıyor u z J •• 

\fncar - Yugosla\• ademi tecavuz 
taktı hazırlanacaktır ki, bu paktı~ 
nayıs sonlarına doğru imza edilme 1 

ll.1uhtemeldir. . Yu. 
Bu paktın im smı mut.e:ıkıp 

go lavya anttkomintern paktına iltı· 
hak edecek , Mılletler cem·) etın· 

şu şahadetnamelerh nin bilhassa 
1ngiltere ile Fransa'nın beynelmilel 

. le diyorlardı: cÇirkin bir tarzda bir emniyet birliği ihdasına matuf 
:~~atıldık.• Bu şerait altındA Vene· olan mesnısini mUşülAta marus hı· 

B 1• de yapılacak beyanatın rakmayı istihdaf etmekte olduğunu dik ve er m 1 
kıymetinden ne kadar şuphe edı se beyan ve fakat Alman manevrasının 

dir Her ne olursa olsun, bır harp akamete mahkum bulunduğunu ili· 
yerı · h kkak olan birşey vars ve etmektedır. Bu mahafilin mUtale-
9ıkarsa, mu a F 

d Su Fransaya ve ran- asına göre Alman teşebbilsleri, Sov-0 da Sırp or u 
dusu da Sırp ordusuna kar:iı yetlcıin iltiznm ettikleri şekilde Al-

sız or ö ·lııe be eri h:ı- mnnva''-·a knrşı ademi ıtimadı istil-. ..tulemıyecckitr. J J 

yuru rd ki tehlike anında en zam eden taahhütler vnsıtasile bir 
kıkatler va ır • 
iyı tertip edılmış d plomatık oyu~- kollektif müdafaa si teminin teşek· 
bir sama np rçası gıbı supuru: '<! kul etmesine miini olmadığı istihdaf 

. t t mıhver devlctlen bu etmektedir. 
goturur. e • k •t d 
hakikate karsı gelmek ıçın u ra ı- Fih aki Almanya ya arşı ı una 

be;: anında bulunulması böyle bir sis-
yo~=~bl que oy le ) a ıyor: teme girmekle gayri kabili telif ola-

Alrnan) a'nın u:ıllerınc muhatap caktır. Mamafih Fransa ile 1ngilte
ol~ de' lelter, göğuslerine tabanca re daha şımdid n küçük devletlerin 

b da atılarak: ckımıldars n girişmiyecekleıi ''e girişseler bile 
ta a~~c~ oliı bıl söz.ıle kar ılaşmış maruz bulundukları tehlikeyi dııha 
~::anı~ıra benıcdıklcrinde butu~ ziyade arttımcak olan herhangi bir 

. ttefıktır Ve Hollanda, Bel taahhüdü onlardan istemiycrck Rus-
dunya mu lı b. A , . ..da 

İ . L h any ihtıyat ır yn'dan vrupa nın nızamını mu -
çika, S\ ıçre, . Almanya- faa hususunda kendilerlle mesai bir. r la cevap \ crdıler \·e 
ıs ~ ahhutlcrıne itimatlan olduğu- liğinde bulunmasını istemek suretile 
nın l bJ manevre- Alman manevrasının önüne geçmiş-nu bildırdıler. Mese e 

rden korkm maktadır. tirler. 
t Populaıre gaı tesı de ttalya'nın, Belgrad ve Budapı'!i-

Nıhayc • 1 te'de ve Almanya'nın Aııkara'da 
ŞO' e yazn °.r: . in kotulu u surad - sarfctmekte oldukları mesaiye ge-

H tlc.r ıçın . 1tnl 
dır ki, bu sunllcı in ve ce' apların hıç ı lince siyasi Fransız mahafili, ya 

t. oktur Gozoniınde tutu- ile Alman)a'nın bir taraftan azası-
bır kıvnıe 1 

' • • b k t1·1 • · R k bu memlcketlerın ce ren nın en az UV\'C ı en yanı umanya 
laca şey, b at degıl ,.e Yunani tan Uzerinde tesir icra kendilerinden hn3n C) an ' 
filiyattır. Filhakıka Holanda \'e. B~l- etmek, diğer taı aftan en kuv\•etlisi 
ik kadar nz korkuvorlıır kı, ıh- yani Türkiye'ye karşı doğrudnn doğ-

ç_ a ı° nnı silnh altına çağırdılar ve ruycı harekete geçmek suretile Bal
tıvat a . ·· d faa ter· kan an tan tını inhil81e uğratmıya hudutlarında tam bır mu 
tıbatı aldılar. İs,·içre, hudula: nc:Uı.ki çalışmakta olduklarını beyan ctm"k-

. . k. ··ıere ve yollara dınamıt- tedirler. 
butun 1 °~~di Rum~nya. Londrada- Siyasi Fransız mahfili, mihveı'.in 
lkeı·r :~çi:ı , 8 ·ıtasile Chemberlai?" bu teşebbü !erinin de akamete mah

ld ğ nı bıl- küm olduğu miltaleasındadırlar. Zi-Hıtlerden bir ultimatom_a . ı ı ··ds-
h mu ra Rumnnya ve Yunanistan Fransa dirdi ve binaenaleyh mu ım . 

f tedbirlerine teves iıl eylemış ol· ve İngilterenin kat'J garantileri ile 
d~unu haber , eı-di. Yunanisı:ın 7 nl- emniyet altında bulunmakta olduk
s:ında hnlya'nın Korku'ya bır taar· ]arından bu iki memleket Uzerinde 

zda bulunacağından korktuğunu tesir icrası çok mllşkUI olacaktır ve 
ru · d. ·yJ Ankara ile yapılmakta olan ternk-,._ ıltereye yazdı, Iskan ına\ 
ıng 

1 
ketleri bıle milli mudafaa tah- kinin derec i Almanya'nın Türld-

mem e rttırdılar Baltık de\'let- ye'deki nımaffak olması ihtimalini 
sı atlarını a · b lbet ektedir 

. . Moskova ile istışarelere aj- ==s=e=m====· =======::ı: Jerı ıse 

ladıl;~GOSLAV KRAL NAiBi ingilteredc 
• ROMAYA GiDiYOR M b . k ı·k 
Venedık, 23 (A A ) . Yug;,~~: eC UrJ aS er ) 

Naibi Pol, mayısın ıkıncı yar i Londra, 23 (A A.) - İyi haber alan 
resmen Roma'yı :ziyaret edecek~ rkl siyasi mahfillerde söylendiğine göre 

Yuaosla\rya ıle İtalya arasın al kabine gelecek hafta zarfında artık 
h ı 1· ~· teb ruz ett r- . 

b ğ ann kuv\ et ıgını . t ictınabı kabil olmayan a keri muke'-
1 nan h:r zıyare 

m k icın terttp o u d k lefıyet mesele ı hakkında bır karar 
k · mulô.kDtın a a· ı k C"ano • Mar O\ ıç vermek mecburiyetinde ka ca •ır 

rarlaştırılm stır. Soylendığıne gore dün Paristen ge-
d n çekildığini bıldırecektır. İ 

Macar - Yugoslavya anlaşması, : ~ 
t ly.a'nın hedeflerine ilk merhnlcvı .r r an sa 

len V.an Sltart Lord Halifax'a hali· 
hazırdakı ahval karşısrnda İngiltere
nın halfı askeri mükellef ayeti tatbik 
-etmeme ını Fransız efkôrı umumiyc
sıniıı gıttıkçe artan bir hayretle kar
şıt dığını öylemiştir. Bundan maada 
salahiyettar bir zat Charberlain'e 
memleketin askeri vasıtaları arthnl
madıkca A vrupada yeni .garanti pakt 
Iannın tatbikına imkAn olmadığını 

bıldırmiştf r. 

teşku eylemektedir. tkinci merha• RumanyaJan 
Macar - Yugosl8\·ya ·Arnavut· Bul-

~ar blokunun teşkilidir. D l / Alıyor 
Bu vnzivet bo\ lece hasıl olduktan r e T 0 F 

. d ta .. 23 (A.A.) _ Otuz ransıı 
aonra :'Cacarıstan \'e Rumanya a - Bu~~ş, .. essili olan Leon Wen· 
1 plerini daha emniyetle yapabile- şırketının mum J 

iktisat Nazırı ean 
c ktlr. I ger?~ Rum;~! ~ir petrol satı muka-

Ma c ar c kalllyeU" n Buıo~ ~as edilmiştir. Bu mukavele-
it ı--~nyad.nn talepleri velesı ıınza Fransaya ı 

daki an Rumanya, 
Bükreş, 23 (A.A.) - ~u~anya bır ye nazar d 21 mart 1940 tarihine 

lılacar ekalliyetleri hukumete nisan 1939 a_n t dan fatl• petrol 
· ütale-- 400 bın on lnuhtıra verel1f!}t ~ağıdaki ın kadar . B ınukavelenin imzası, 

batta bulunmu§lardır: tik verecektir. u • hüklımetleri • 
kil et - ve Ruman} a 

Macarların ekseriyet teş Fransa . .... edilen itılifiann tat. 
l M ar lisanının rasında ım..-
erı mıntakalarda ac . et . . ümkün kılacaktır. 
kullanılması, Macarların cemı!ft bikint m 1 rd hAkim olan ka-
, _ • tan çı • Siyasi mahfe! e . e . edilen bu ııcşkiI edebilmeleri, Macarıs ı ımu 

te göre Fransa ı e 
fılerinin silah kullanmalar:ı. naa totaliter devletlerin Rumen 

FRANSIZ MATBUATINDA itilAflar, ·· · deki niıfuz-ol endüstı . ı uzenn 
AKİSLER petr ak ıçln sarfettilderl 

jtaJyan - Yu· tarını arttırın 
Paris, 23 (A.A.) - E- üşkülleştırecektir. 

IOslavya müzakereleri hakkında m trol şirketleri §imdi yu.ı-
h Rumen pe ~ o de Paris §O)·le yazı)or: . betinde İngıllz-Fransı~ 
"'· _ _..1" • hazırlamalt de doksan nıs · in .ı. ugoslavya'da Lp, ...... ı Amerikan sermayelenn 

• aziiel.i İtalya':> a v rUmfştlr ~at~ Belçika _ve 1t da bulunmaktadır. 
ltlcrkezi Rma olmak üzer ~enı b Skl~tHı;;d:reon Berlln• 
Balkan antantı da mevıubahis ol- hareket etti . 
tnaktadır. Anc k bu, henüz mevsim· 

23 
(Hususi) - 1ngilte-

1~ gibi görünüyor.• ,L?nd~a rl~n büyük elçisi Sir HP.n· 
F'ignro diyor ki: re nm . öğleden sonra Ber· 
«İtalyan hükftm ti -sonra d_a .Ber· derson bugün '"-ı..+ır ''- ı Yu ' Uteveccı"hen hareket eı.uug~ • 

&UJ hükömeti- bUtiln gayret erını • L~";·n;.;e~m;;~-~~~~~~ff*~~-~ ·t tmış buluroslavya i.ızerinde teksi e 
llUyor Ancak şunu unutmamak IA· TVRK JAVRUf..ARINJ{ ! 

tunaır ki İtalya Amavutluğ.a taar· · ı 
' el Bel· Sisin refah ve saadetinııe ça ı-tıız etnıec:ı n birkaç gün evv . K mu 

Rrad hük<lm tıne kat't emtna v rmıı pn Çocuk :Esirgeme uru 
l'e vnz edeceği ha- Bayramınızı kutlular yurda 
\.. Arnavulufa teca B -"'k- f dalı insanlar olmanızı diler. 
-Crf ertni kzip ey'lemlşttr. azı ;y... ay 
~ele Y~osıav iahatyetleri Arnavut. ~ 
luıa yapılan taarnJ%Ull a:rtfesfnd• ' --

Ayni mahfiller ihtiyat ordu.su mev 
cudunun iki misline iblAğı için girışt
len gönOIIO toplama faaliyetinin bek
lenen neticeleri vennediğioi k:'ıydey
lemektedir. 

Fransız N f ıa 
Nazın Va sovada 

Varşova, 23 (A.A.) -Fran ız Na
fia Nazın Bay Anatole de Monzie ıle 
birlıkte Fransız Nafia Nezaretı Şı
mendifierler \ e miınakalAt müdüru 
Bay cClaudon• Fran z - Leh Şimen
dıferler ırketi admını tratoru Bny 
Dautzy, ve nazırın kalemı mahsu
sundan ikı zat gelmişlerdir. 

Bay Monzie Varşov i t yonunda 
Milnaknlat Nazın Bay Ulrych, Na
zırlard n Bay Arcıszev kı, Har ciye 
Nazırının bir müme ıli, Münnkalôt 
Nez reti m B y P ki ve 

f ri Bay N 1 t r f ınd n 

nın isbısyonn muv 
bir ihtiram müfrezesi 
if.a et~ ve mızıka Fran:;ız milli mar 
fUU çalnuitu-. • 

23 isan Bayramı 

EmiaöaO HalkeYİ a-•nçferialnla Beyazıt meydanında 
Tudiği tell" • il 

('B&Jtarafı t inci aayfa da ) 
D!m Çocuk Esirgeme Kurumu ta

rafından Gülhane Parkında hazır
lanmış olan kutlama programı mah
ieri bir kalabalık içinde tatbik edil
miştir. Parkta daha sabahtan itiba
ren saat bire kadar Şehir bnndosu 
muhtelif parçalar çalmıştır. Öl!leden 
sonda parkın orta yerinde tertip C· 

dilen bir mahalde açık havada dün 
ve bugünku mektep mevzulu bir or
ta oyunu yapılmış ve müteakiben 
minimini mekteplilere kukla, kara
göz oynatılmıştır. Bunu müteakip o
rada bulunan yüderce tocuğa kAğlt
lar içinde ) emişler dağıtılmıştır. 

Divanyolundaki Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kütüphanesinde dunkil 
bayram münascbetile bir merasim 
yapılmış ve küçük mektepliler tara
fından davetli bulunnn bilyllklere 
bir çay ziyafeti verilmistir. 

Merasime saat 13,30 da ilkokul ta· 
lebelerinden müt,eşekkil bir koro he· 
vetinin söylediği İstiklfH marşile 
başlanmı , bunu, Çocuk E irgemo 
Kurumu Kaza kolu bn kanı 1hs n 
Sami'nin bir söylevi takip etmıştir. 
İhsan S mi oylevini v rdikten 

sonra saylavlarımızd n Selim Sırrı 
Tarcan'ın bugünkü merasimde ha
~ır bulunan çocuklara hit ben vatan 
sevgisi hakkında yazdığı bir mektu-j 
bu okumu tur. Bu mektup talebeler 
tarnfındnn bü) uk bir d kkatlc din
lenmiş ve söz alan miniminiler tnra
fından kendisine teşekl ür tıelgraf

lan yazılmasına karar verilmiştir. 
Bundtın sonra İstanbul Kız Lıse i 

son sınıf tnlcbcninden Mes'ude kür
siiye gelerek ufak kardeşlerine bu 
mes'ut güniln ehemmiyetini anlatan 
bir hitabe okumuş ,. ebedi efımiz 

Atatürk'ün mübarek hatırasını ena
rak ezcümle ~unları söylemistlr: 

~- Türkün gözbebe i Ebedi Şefi
miz. Açtığın nurlu yolda istikbalin 
en bitmez sonsuzluklarına kadar bi· 
ze hediye ettiğiniz zaferlerle ilerler
ken tesellimiz~ alnız şu olacak: 

Atatürk bizdendir; biz ondanız. 
Türk çocuğu, en bul ilk acın seni 

yeislendirmesin, Türkün her şeyden 
Ostün ve temiz Atası do ha onun ima
nı kadar a lam kaç Turk yeti ı·re
cek. Bu vatan sinesinde Mustafa Ke
maller barındırm k için tertemiz 
kanlarla yuğuruldu. 

Bu hitabeden 
adına muhtelif oylev, manzume ve 

ra&ıme İtfaıye bandosunun çaldığı İs. 
tiklAl marşıle baılandı. Bundan son
ra, Fatih Helkevi adına Muçteba Se
lahaddin Or bayramı kutlayan güzel 
bir söylev verdi. Bundan son~ Ço
cuk Esirgeme Kurumu adına '11evfık 
Mnral'm kısa birkaç sözden sonra 
çocuklardan biri bu tebrıklere cevap 
verdi. 

Cumhuriyet marşınd n sonra mek
tepler Halke\•i onunde İlçebay, Hal
kevi Reisi ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu reisi tarfaından kabul edılen gü
zel bir geçit resmi yaptılar ve bu su
retle törene son verildı. 

Dun Faıth Halkevı Tiyatro şubesi, 
tiyatro salonunda 23 nisan milnasc
betile (Babaların Günahı) adlı piye i 
büyük muvaffokiyetlerle temsil et
ti. 

Bugün Fatıh Halkevinde 18 den 
20 ye kadar büyük bir çocuk balosu 
verilecek, yarın yine F tıh Halke
vinde Gurbuz çocuk mu b k ı ya
pıl cakt r. 

BEYKOZ ORTA OKULUNUN 
MÜSAMERESİ 

23 nisan bavr mı mun 
dun Beykoz Or ok lu d 
ıanıf tal be ı taraf ınd bır mu • 
mere \:erılmi ve k lab lık bır h lk 
kuUesinın ı tır k etti bu mü me
rede ok uzel b r un ırılm tır. 

Meıa ıme, erkek ve kız 
birden soy 1 dıği İstıkl 1 'I 
lanmıştır. Muteakıben m kt p miı-

düru €e\ t P 1 ndö n m ktebin 
kurulusunu anlatm c; bu m ·ut gi.ı· 

nün kıymetim ifade ed 1 zler söy
lemiştir. Bundan onra ır ile Ce
mile Jale ı mindcki kızl r bırer söy
lev vem1i ler vt- üç kı 1 ilç erkek 
alak ile takip ed len z ybek dans. 
ları yapmışl rdır. 

Danslar bittıkten sonra Nukhet is
m nde bir talebe çok alkı n n bir 
monoloğ soylem~ ve bunu müteakip 
esknm numaralan yapılmış \ e man· 
dolan ve keman orkestrnlan taraf m-

d n iki kon er \•erilmiştir. Son ol • 
rak Faruk Nafız'ın kuçük çiftçıl .. 
'e Sınır h kımi adındaki pıy 'e 
komedi i 1ıemsıl edilerek rnusamere
yc son ver lmı tir 

ÇORUMDA 23 NİSAN 
Çorum '>3 (AA ) - Ş hrimi Ço· 

cuk E ı m kurumu 23 n n Ç:,,. 
kim-

marşlar oyl rek d vellılere çay ===::-:::::--:-=-=--=-==-===== 
ve bi kUv 1 r ıkr m edıldi ve bayr m 
btiyük bir ne e içinde geç vakıtleı e 
k d r dev m tti. 

F t h'ın butün ilk m kteplerin d r
dOncü ve be ncı sınıfları Parkın 

Fatih Halkevine bakan cephesinde 
toplanmışlardı. Tını saat 11 de me-

Doktorlar 
Vazife 
Başına! 

.. ..,., 3 

• 

Gazeteleri okurken te adllf ett:a
iim, benı n zilade üzen, ~üre 
dliı;Uren yazılar hangllendir b1lir 
misiniz? 

cKazamızd.a doktor yok• dıye ız. 

lanan muhabir ve okuyucu mektup
lan .. 

Biraz dil iınürsenız bu vnzıyetin 
ne kadar acıklı ve elem verici oldu· 
ğunu derhal takdir edersinız. Bir 
kaza neticesinde yaralanan veya 
ilni bir hasttı.lığıı tutulan veyahut to 
herhangi bir hadise yilzilndcn acele 
bir tıbbi mUdahaleye muhtaç kalan 
bir vatanda.§ doktor bulamıyor Ye 
o, dUnynnın en büyük ıztıraplannı 
çekerken nllesi efradı, onu SC\ e.nler 
başucunda saçlarını yotm ktnn b ş
ka birşey yapamıyorlar. Şehir veya 
kasaba baı:an o kazaya veya koy 
saatlerce mesafededir. Kı ın ba.,. ıı 

yollar kapanır. Günlerce munak e 
kesilir. Fnkat h talik denilen men
hus misafir, yaz, kt§ demez; zengın, 
fakir demez her vakit 'e her , rt 
dahilinde adamın } ak ın rılır 

Memleketimiz f:a.kır bir m m -
kettlr. Hükfun tin ka a ında o le 
her kazaya yuk ek mn şiarla dok
torlar gönderebilecek k d r p~ra 
yoktur. Doktorlarımızın büyuk D r 
ek eri~ eti d maalcs f heı e} de ı 
eV\ el yalnız kendı zatt menfııatlcn 
ni diışUndiıkl rınden Anadolu'ya gıt
miyorlar 'e me 1 kendı arzul nle 
bUyilk h rl re uzak bir ka ı 
muta.vazı b r k ançla birkaç eı 

olsun çal m yı goze alınıyorlar 

Herşeyi hUkOm tten, hilkum t 
bUtç inden ibcld em liyız M 
leket ıdealı t insanlara muhtaçtır. 

Şehirlerden d n çıkmaktan Ur 
ken bay doktorlar bilin lidirlcr ka. 
bliyült fedakarlıklarla onların tah
sillerini temin eden hilkiimet, bu pa
rayı o kUçilk gordUklen kazaların.. 
köylerın halkından tcmın ctmekt -
dir .. Bu itibarla doktorlar hayaU -
rının sonuna kadar öd yemi)ccek
leri bu minn t boııçlaruu nsla unut
mamalı \ c kcndılerinden imdad bek
li} en b~db ht koylillcre, mecbur ol· 
duğu yardıma k malıdırlar. 

Şimdılık bu k dıu -

MU AAD SERT<XiLU 
....... 4•"8·-····· ... -----··-.. ·· 
lngilizler Avrupa badi
elerini nasıl görüyorlar 

Londra 23 (A A ) S fa i njan. 
ındnn 

Standard g tesi, denız 
a ırı ti t \ mim al t nazın B. 

Du Avrup ın muht lif p -
yitahUnnn yap olduğu on se
yahat n pek az m mnunıyete lan 
olduğunu ve mumail yhin 

parl m nto h ri ye encümcnınde 

vermiş olduğu mahrcmane izahat 

e n ında bunun böyl olduğunu 

ta rıh etmış bulunduğunu yazmak
tadır 

Bay Hudson'nun milşahedelerine 
göre Avrupa'nın kUçUk :mllleUeri. 
büyük Britanya'nın silahlanma sa-

hasında henüz kafi derecede terü:
kl etmemış olduğunu v zenguı 1ııgi-

lız sınıflarının her ne bahasına olur
sa olsun harbin önüne geçmiye ka-
rar vermiş olduktan mUtaleasını ser
detmektedir. Bundan ba ka lrllç k 

milletler, lngiltereye y pılını~ olan 
harp levazımı siparişi nnin yerln 
getirilm ınd ki teahhUrden d ayı 

mi? Bunu tem nni 
lhımdır •• 

rdır. C· 

l 1n~-

olan tankla-
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........ Alemi•!!..! 
Bu Hafta 
Mecidiye köya 

Mecidiye kn,tındeylm. 
Eminöntl'nden verdiğim y9di ltu

çuk kurut tramvay para.ama rağ
men bin bir azap ile yaptığım ae
;yah~tin acılannı hlll kemiklerim
de taşıya taşıya ben de gidiyorum. 

Daha tramvaydan iner inma, bin 

Bolu Beyinin Korkusu 
bir teait iJıNnm; atmacune: ''va Şu Köroğlu Denilen Şevtan BiJtiJn Adamlarımı 

Rize Bol Işık Ve Çocuk 
Bahçesine Kavuşuyor· 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Faa
liyeti, Halkevi Gösterit Kolunun 
Çalışması Muhitte Takdir Uyandırd· 

- Haydi Diyet.. ı j eT ? 
r!?'~:b::-_;::,:a::=: Haklar Ve Kalkarda Buraya Gelirae .,, 
nm gördüm. _ 17 _ yordu. Bir taraftan da ba korkusunun ae kadar ~ 

Bir kadın yanındaki kavalyesine: ma ve minasa olduğuna farketmlyor delDdl- Bet 
- Salamon, ne olur, bir niyet ~ - Şimdi beni dlııleyln. Plimnnz düşmanı 1&1ırt- yttz silahşor bu, pka değil.. bir delil, JÜZ Köroğlu 

4a kısmetimi yöreyim-.. mak ve ~ktır. Buaon için hepimiz iki§er iki- bile olsa gene kendilerini haklarlardı. 
Salamon surab asıyor: fer ayn ayn yolbtrd&a ~beri y&ra<'ağız ve Bolu Bolu heyi en fazla, awç dolusu para vererek ge-
- Kırk para bu be!.. Çekirdek §ehrinin kapısında bul~ tlrttiği kemankeşlere gU\'enlyordu. Kaleyi muhasara 

alır yeriz.. Herkes hayretle bakıştı. Köroğlu bu vaziyeti ederek onLvı kıskıvrak bir kapana kapamak ve dışa-
Bunu duyan Toros kabadayı !Pbi görünce sesini biraz daha yükseltti. O artık, büsbtl- n çıktıkça t.emizlemek şekllnclP.ld pllnım da dihlyaue 

orta.ya ablıyor: tün ha..~ bir adam olmuıttu. Her zamanki muta vazı buluyordu. Esasen Köroğlunun bUttin mahareti, bil-
- Al be Surpik... ıstediğin niyet hüvi) eU hirtJf'nbire sanki kal.ybolmuş, onun yerine tün kıymeti altındaki attan dolayı değil mlydU O at 

b. d ğil' al tun,,.tan bir ... ı.fli.yet kaim olmuştu. Bıyıklan dikil- ""lu hl t::1'...- .... _ ..... 1. Ah, au kır at1 olsun.. ır e on ... ~ s-aa olmasa. Köroıs ç uu.f§Oy ya..,...._.. ~ 
Biru ötede fındıkçı, fısbkçı, ba- m1', gözleri çelik gibi parhyordu. Bolu beyi MÇ)anru yoluyor ve §Öyle söylenlyor-

demci. Acı acı bağırıyorlar. - tyl anlaA1uıız nu! diye tekrarladı. Mtlmldbl du: 
Kapalıçarp esnafı, Hi1 eebzecileri, mert.ebe görünmemeğe, ~paşmamağa gayret ede· _ Ne akla hizmet ettim de Den Yu&Uf'ua göde-

izlnli tramvay biletçileri, Gilmriik eekslals. Çamlılıelia Pli yollamu bUlrsin.lz. EPr her rinl oydurdum. Hangi pytaaa uydum a bana yttz. 
hamallan, bunlarm arasında da ol- çareye bqvurdnğımus haldlı gene ~ at- lerce at içbıdea ~P cetirdllt tu im ata ehemmiyet 
dukça mirasyedi zengin baylar, ba· larm1S1 mahmuzlayıp aralanndaa geçiniz. Onlar; yu- vennedi'11. Ve böylellkle baflma ha heWan llÇtma. 
J&nlar, yanyana yürüyorlar. kanya dOğru gitmek emrbti alm11 olduldarmdaa Fakat arak olan olm111tu. Geri cl6mneP hiçbir 

_Benim yağız atı aorma, araba- geri dönemezler. Dömeler ble saatlerdenberl yokq tekilde lmkia yoktu. 
da öyle tırıs pdiyor ki.. tmnanan atları yorgundur. PetiaWINJ yetl~r. Blrdellblre llapı arduıa kadar~. Bola beyi. 

Diyenin yanıbaşında. Petlnlze düşecek olurlarsa, bu takdirde yapacağlnız eaak1 lld kürek kemiği arMına bir blÇak yemlt gibi 
Katol Mend..ten, Lihurdan bah- ıey, posu kurup gelenleri beklemek, azlık iseler (Al'pl- lrldlenk geri döndlL içeri pren hmuıd hlzmetçlle-

lleden bir pir, ~& .:>nun yanında tıp temizlemek. çokluk iseler, başka bir yere gidiyor- rinden biri idi. Ylizö bembeyaz olmut, dudaklarında 
(Vagner) in, (Verdi) nin musikisin· muş gibi görünüp onların yolunu ptırtmak ve gene kan kalmanuttL Elleri ve dizleri titriyor, kekellye 
dell deıın'lll'an bir bayan •.. Yani ha- cledllbn gibi Bolu şehrinin önünde buluşmaktD'. Ben kekeUye blrşeyler söylemeğe çalışıyordu. 
Us bir mesire karnavah... Beıı de A)'l-az'la beraber gldlyonun, Boylu bey de yollan Bolu beyi bu manan ka.lıısında &apMn oldu. 
bunların arasına kabldım. bDmecllilnden Selimvermezle gitsin. Siz de ikişer Onun da elleri tltremeğe bqlacb. Batma bla feliket 

Tıpkı Sahrayikebir'de kum fırtı- 1""8r, ayn ayn yollara dalın. celdli'MJ anlam11tı: 
ıuumıa tutulmug bir keı"Vanın bet- Köroğlu böyle deyip kır ahnı mahmuzladL Sahalı , - Ne \'U'! Ne oldu! diye aont, 
baht bir seyyahı gibiyim. Mendilim- daha yeni yeni oluyordu. Ve gölgeler daha yeni yeni - Geldiler .• geldJ.. 
je bum umu bkadım. Gözlerimi ka· beliriyordu. ÇamlıheU baştan qağı kuşatan sis te - Kim geldi! 
padun. Ucuz olsun diye mesireye bizim kabadayılann lşlf"rlnl kolaylaşbnyordu. Böyle- - Sizi istiyor .• sizinle göriifmek istiyor. 
gelen halkın dalgalan arasında yu- ce aNı yukan dört f'NLat sonra on Uçii de sağ salim - Kim! 
varlana yuvarlana ben de gidiyo- Bolu kaımnnın önünde buhı~tular. Yalnız birkaç kiljl- - Kö. Kö. Kö. Köroilu! 
rum. Gözlerim ucuz olsun diye evde nin üstünde başmda ıı fak t.ef ek ~,rtıJda.r görünüyor- - Köroğlu mu T 
hazırladığım çıkınımda, kulakJarıın du ki bu da ehf'mmiyet8iz bir ild macera atlathklan- 1Jolu beyinin korktı8undan beyni zonklamağa 
da etrafımda söylenen lakırdılarda.. na de1lldl. A~'\·az·m dıt. elinde kocaman blr kılıç var- başlamıştı. Sonra yavaş yanş kendisine geldi. Bu 
Yanıba§ınıda yürüyen bir büyük dı. hizmetçi herhalde çıldırmış olacaktı. Saçmahy-0rdu. 
hanım, fena halde öksüren küçük Köroğlu ikinci f'ntrini ,·enli: 'Vzerine doğru yürüdü. Yakasından tuttu. Şiddetle 

torunumwıt>ağınyor: Bolu be)inin askerleri bizim lm.lc.)i kuşatıp sarsarak yeniden sordu: 
- Hay Allah cezanı versin yu- dursunlar. Biz Bolıı'yu zaptedi~·oruz. Kılıçl:ıruuzı çe- - Ne söylüyorsun! Rüyada mı görüyorsun 

murcak .. boğmac:ıya tutulmuş gibi ı kin. Fakat hiç klm'"f!ye saldırmaym. Herkese güler kendini! 
ne öksürilyorsun öyle... 1 yüz göst.erln, selam \erin. Ham bizi çok iyi karşılı- - Vallahi değil! SöyJcdJğlm doğTU .• pencereden 

Hila öksürmesinde devam ~den r yacak. Fakat fa7Ja YakUmiz olmadığım da unutma- bakın? 
çocuk durur mu, o .da kendishıi mü- ı yın. Doğruca Bolu bt·.) inin sarayına gidiyonız. Bolu beyi uşağı bıraktı. Bir hamlede pencereye 
daf aa ~yor: Köroğhı'nun, bacaklan bükülmüş yay gibi yerinde k~tu. Kapmm önünde lld atlı dunıyor, birisi pek 

- Ne yapayım babaanne bütün duramı)an kır abnds. Ye biriblrinden iri, biribirinden aşikar bir şeklide sabırsızhk ali.metleri gösterlyor-
tozlar boğazımda!.. yaman on bir ~i~lt:in başında. ~.c-hre girmesi, Bolu'da du. Bolu be)i bir anda attan ve Ustündckl adamın 

Bab89.nne aynen Mussolini ve Hit- büyük bir hidise oldu. Köroğlu'nuo şehre girdiği ha- tanından bunun Köroğlunun ıa kendisi olduğunu 
ler gibi, Habeşistan, Tunus der- beri, yıldırım sürat!le her yana dağıldı. Dükk&mnı anlamıştL Tam bu sırada Köroğlu'nun bütün sarayı 
ken Arnavutluğa; Avusturya Çekya kapıyan esnaf, e\•inden fırhyan halk im ismi clillere titreten sesi duyuldu: 
derken Dançiğe fırlayıveriyor.: dest.an olan kahramanı görmek i91D caıı atıyordu. - Hey! Kapıyı açıp beni Bolu beylnln yanına 

- Nazmi'nin sözile hareket eden Köroğlu, sağa sola mütemadiyen gülerek selim daği- götürecek misiniz! Yoksa kapıyı kırayım mı! 
böyle olur. Benim gibi kadın kadın- tıyor ve Bolu beyinin sarayına doğnı atını mahmuz- Bu sırada sarayda kalan birkaç mubafmn reisi 
cığın sözünü işitmeyip te onun lafı- lamakta devam edi)ordu. de bembeyaz bir yüzle kotank Bolu beyinin yanına 
m dinllyen oğlumun iki gözü kör ol- Bolu beyi, esasen 0 gece)i uykusuz geçirmişti. gelmişti. Bolu beyi sorduı 
san da kör sUrünsün İn§allah... Za- Köroğlu'na ve yanındakDeri ele geçinnek için gi.riş-
ten eş dost öyle evlid doğuracağına tiğt ba aoa ve büyük teşebbüs, uykusunu kaçırmştı. 
tq doğursaydın daha iyi olurdu di- Tuhaf bir his8I kablelvuku, içine mtitlılt bir korku 

- Ne istiyor! 

- ille 8la.aJe göriipnek istiyor. Kılm'M dokun-

yorlar. Haklı söze ne denir... dtlttirmütut: 
Bereket versin kaynaıuıı boğazı

na bir yığın~ hllcum ediyQr. ök

mıyacaiulı da Dlve etti. 
- Nt ıapmahf Temlzllyemes mWnb ba ada-

- Ya IU Köroğlu denilen 19ytaa, bütün aduala
nma llülar ve kalkar buraya geline f diye dütibıti-

IDlf .. 
(Devamı 11ar) drilkler arasında BUBUyor. 

Gelin ~ müdafaa halipde: XXXXXX.'XX)OôC(XXX>OCXX>ôOCX:XXXX)OOCCOCX>OCXX>O<X:~X:OOOC<XXX>ôC:X:OOOCX:XXXX>OOCCO<:X>O=::OOOOC:KXX:>(X)~ 
- Kuzum anne bUtün kıoı ka}»alı 

geçirdik. tık defa yu mesiresine çı
kıyoruz. Bunu cehennem etmekte 
ne mina var •. Allah eksiltmesin tam 
bet klgiyiz. Adam başına kırk kuruş 
Ada'ya gidip gelme... Hesap et ne 
tutardı. Boğaziçi de ondan qağı de
lil·· En ucuz yer burasl. Beşer bu
çuk kurut verdik Mecidiye köyiine 
kadar geldik .. 

Mevzu çok enteresan... Tam bu 
llU'ada Mecidiye köyü toz bulvan 
aaluıesine yeni bir kadın çıkıyol' ... 
Çocukluğumuz zamanında hazır 

cevap, nWrtede yekta bazı hanmıla
n pek iJ1 tanırız. Eııderon binbqı
larmdan bir beyin de böyle ince 
Dükte' l&l'feden bir karw Vardı. Ha
mmefendl; AbdWhamid'in istemiye 
lltemiye netfettllt Fehim pap.
nm 8l)'alarmı Kabatq lllkelestnde 
:Nılı bir halde ıöı1lr. Hemen adam
Jaıma )'U&ID': cEvlld, eler... Pqa 
.,. Yyle vakttels 1&yftyey9 gidi
yor?. 

1fte buna yakın bir hanımefendi 
de burada meydana çıkıverdi: 

- Saf olsuıJ Muhiddin ltey, dedi. 
Hiçbir derdi ifltmek, duymak iste. 
mezeli. Bu sebepten zamanında Me
cidiye köy klh bir kum 11ahrası, kih 
bir çöplük tarluı olmuttu. Halbuki 
yeni vali için gayet iHf1zar diyor
lar. Fakat o da yeni pldi Fakir 
halkm yeglne 1eyranglhı llecidiye
köyU'ntı aer.den llfteeek. Efer bilse 

hemen Ufaltın yanmdaki tozlu 
trotuvan da uf alt yaptırır, ne toz 
ne duman kalır ..• 

Büyük hanım içini çekti: , • 
- Ne iyi söyıtıyoraun kadınun. 

Ben de tozu yutup ta kocakanlar 1 
gibi öksUrmezdim. Zaten bqun ne 1 

yaşun ne ... Hamdolsun daha ellisi
ne bile girmedim. Tam kadm kadın
cık denecek zamanım! Hele allık, 
kırmızılık sürsem, rasbk çeksem, 
bin erkek .mqallah buna!..> diye 
peşime takıhrdı ! .. 

Hazır cevap hanımefendi, bu nut
ku daha ziyade uzatmak istemedi: 

- Hakkın var hammCJiun, dedl 
Kocakan libi öklltlrmemenbı için p
re var ... Bir pzeteye lldln. Valiye 
açık bir mektup yum... Bllınedlfi 
Kecidiyeköy'llne, bu hafta, yaya 
halkla beraber yayan ytı.rtlmek llze- 'Üniversitenin muhtelif fakültele- Bursada çok n8f'eli bir gün geç" 

rine ait MO ldtWk bir talebe btUe.I rek ı,1ehrin ıörtllecek yerlerini gez . ... davet edin ... Sonra öbOr hafta ge-
lin.. bakacakaum ki hertey c:IUael- 3,46 te Topane nhbnlmdan kalkan mifler ve akpm uat 22,1~ de lima• 
mif. Trak npurile Muci1.nyaya, oradan nıınıza dönen posta ile fe}ırimize 

BtıyUk hanım içini oekti: !!d;iaiiiBiuinailycaf.gı:·ı;m:işt:ir:·~T~al:e~be=le:r:, ~g~el~mİi~şl:e:rd:i:r·p:fl::iiiiiiiiiij~ 
- ıwıt hanım akbnla çok yaş-ı ... ~ Dünyanın en m8fhur Dan• Perllerl 

:,m:ı;.::~=:~: Fred Astaır - Ginger Rogers'in 
Bütün bu göl'Qfrııele.re phid olan 

ben, birdenbire bacaklanmın tutul
duğunu, gözlerimin görmemefe bag
ladığını hissettim. BUyük hanımın 
bu duuı daha orada iken tutuyordu. 
Kurtulmak için tek bir oare vardı. 
!dareye kopıak ve yazmak ... 

ltte bunun için yazdım. .. 
Cebhtelik 

en aoa Ye ea mllkemmel ••heserleri: 

UÇAN VALSLER 
SHALL wE DANCE 

~- Pak yakında L A L E Sinemasında 

J -- • aeçimlnde re1ler 'opbnırku laallun .mı uvalan oyna .... 

Rize (Hususi) - Risede haliha- tarafmdaa daimr. all0 tl•nan ı.tik· 
sırda uf ak bir sahaı.Y" ancak yan ge- W okulu bqöğretmenJ Ne\'At Bir
ceye kadar tcnvlı· ed"bimı ufak bir kan ile eti rollhıde ayni okul. ljret
elektrik vardır. Bunu yalnız Karade- menlerinden bayan Fevziye Pirim, 
ni2e değil ta.bil ıtız~ligt itibarile Mesnevt efendi rolbde orta okul 
dünyanın ea canp. ~irin §ehri olan öğretmenlerinden B. Saffet Tcmaym 
Ri2c 1~in Jı.Ati görmiyen alikad:..rlar vcYanık P!le plyemnde Et'6Dbı Dille
şehri malluı• del".,c~e t.ı::nvir ed~cck ili rolUnde Kwtulut okulu öl.retmen
biı pro,. yaptır&rıı.1• Nafıa vekileti- lttrlndcn Bayn Vahblye Tuıaç ve 
ne tasdilı ettırm ı~l"c ve Beiediyelcr latiJrW okulu öfNcwıenlerhıden B. 
bankllsından istikr~z edileu 66 bin Mı?hml't 41i Unl ile temail1erde 
lira ile bir ırl1te11.'ılıitfe ihale etmiş- m1ılıteltf rollw a.~an :&.lediye Gktl
leı dir. INN bayıı:ı NertJnsn. B. P..ahmi, ta

MUtealılııt Cı.ltun nı Jzemeyi getir
mek anıc~tll• ite La!:lıım~ ve bu su
retle onumu ,.t\ .. jc• cumhuriyet hay-· 
ramınıi.K Pı'Zc.·;.i! mo<l••m bir elektri
ğe karnıtn:q,st tamamı.:ıı temin cdil
miı?tır. Gene b ı cümleden '>İara~ 
hususi icı.ıeyc ait harap ve nıclruk 
sinen~a. b•nası mtıkcmrecl surette ta
mir ettiri~~rı.ok yc-.ı bir hal• ~fltiril
miş ve ~::naili~ mevcut makin-;ı ile 
her lıaftst l11tanbuldan getirilen fi. 

matl, a""YY•. '""' Olwıer atınör vazi
f esi:ıden ~Jru rejlabrJOftl de mu· 
vaff akıy•tle baia.raa Kurtulut oku· 

lnnwı .. ,terli bs.ldjret.meni B. Ziya 
Işıkderut:r bU • ..uır nau\·aft~.'loyetler 

göstenuitl~r ,,. ltizıe hallruıuı tük· 
ranlamıı Juı..zal\llll~larc!;r. 

Teınsıt kolunun bu def~ hazıı-la· 
ına.lrt. ol:.luiu piy~in Halhvi cazı· 
nm da ittil1lk •uretile bir kat daha 
mükcınmellyeti.-ı" ç.11.iılmaktadır. limicr lıalka ucu?; bir Ucr<!fü. gös- ._.._ __________ _ 

terilmeğe bs~!anmı1 olduğu gibi ses
li ve yeni u:r r..inem:ı makinesi de si
pari~ edilinifiGr. 

Çocuk E:ıı.irgcme Kurumunun 
faaliyeti 

Rize Çocuk Esirgeme Kurum\! 
ilkokullarda tahsil görmekte olan 
ve midelerine sıcak bir yemek nasip 
olmıyan fakir ve kimsesiz 75 çocuğa 
- Kurtuluş ve tstikliil okulları baş
öğretmenleri B. Ziya ile B. Nevza
dın yaı dımlarile- her gUn temiz kap 
lar içinde bol ve sıe1ık yemek yedir
meğe her haftada iki gUn de tatlı 
ilavesine başlamıştır. Bu yoksul 
yavruların husust su.rette hazırla
nan temiz masalar etrafında toplu 
bir halde büyük bir intizamla tatlı 
tatlı yemek yemeleri ve gıda alma
lan yurddaşa manevi büyük bir 
zevk vermekte ve cidden görtllmeğe 
lAyık bir manzara teekil etmektedir. 

Bu Kurumun varidat membalan
Jllll başlıcası; Kuruma tiye oJarak 
kaydedilen Rize'nin vatan ve yunl
dq&ever halkından 300 ki1sur Uye
nin vermekte olduğu aylık tebenil-

attan başka Halkevinin bayan Seza 
Türkin'm başkanlığı altında bulu
nan Gösterit koludur. Bu kolu teşkil 
eden üyelerin mesaileri ve bu husus
taki kabtJiyetleri her tUrlU tasavvu. 
run fevkindedir. Her ay bir temsil 
vermekte ve her temsilden Çocuk 
Esirgeme Kurumuna 60 - 70 ve si
nema hasılatından da ayda asgari 
40 - 50 lira temin edilmektedir. 

Doktorsuz ve 
Eczanesiz Bir Kasaba 

Erdek (Hm:usi) - Kazamızın hü· 
kumet doktoru altı aydanberi Kars-
tadır. 

Belediye ve kendi hususi muaye
nehanesinde çalışan serbest doktor 

ve eczahanesi de bulunmıyan kasa

bamızın hastalan im.kansızı, lr >Çin-
dedir. 

Ekseriyetle fakir olan halkımız 

değil reçeteye tabi ilaçlannı; ufall 

soğuk algınlığı hastalıklarında kul
lanılan reçetesiz iüıçları, aspirin ve
saire gibi sıhhi mustahzai'lari bile, 

tedarik edebilmek için, Bandırmaya 
kadar gidip, gelme zahmetiiıl lhti • 
yar etmekte, bu suretle 60 paralık 
bir aspirin kendilerine clOO> lı:u~
f& gelmektedil'. 

Memleketimizin bütün kasabala
nnda belediyenin bir doktoru bu , 

lunduğu, eczahanesi de bulunm1yau 
yerlerin bu eksildiğini de yine be
lediyeler tamamlamaktadır. Asli 
vazifeleri halka hizmet olan saym 

belediyemiz ve belediyelerimizlıı 

Erdekte de bu şekilde hareket ede • 

rek, lüzumlu ilaçları belediyede ha.o 
lundurmak suretile, halkımızı Ban· 
dırmaya kadar lidlp ıelmek zah • 
met ve külfetinden Jrurtarm&lıdır. 

Kasabamızın doktor ve eczahane 

ifinln de dratle hıll1 çok pyanı te
menni ve arzudur. 

Diğer taraftan Belediye parkı it
tisalinde bir Cocuk bahçesi yapılma
m ve bunun 23 Niaan bayramına ka-

dar yetiftirilmeei kararlattınJıme z· M k I • 
su. kum, havuslarile atlama yerlet1 ıraat e tep en 
ve muhtelif 1&lıncaklarla aai.renbı 
yapılmaBlDa bftyUk bir faaliyetle Ç&• 

b§ılmafa bqlarulmıfbr. 

Gieterlt kohm• pı...,... 
Gösterit kolu tarafından fimdiye · 

kadar Yanık Efe, Kör, Şeriatçaaı, 
Tabibiqk, ve Palavra gibi piyesler 
temsil edilmif ve bütUn Uyeler tem
sil sahasında ümidin fevkinde mu
vaffakıyet göstermişlerdir. Bunlar
dan bılha.Na Kör piyesinde koca ro-

lünü yapan ilk tedrisat müfetti§i B. 

Ali Aslan ile egi rolünü yapan orta 
okul diki§ öğretmeni bayan lclil 
ve Şeriatçası piyesindeki Kadı AbW
hekim efendi rolünü yapan ve halk 

Vekllelrenlblrtabbn 
,.p1a 

İzmir, (HulUll) - Bornova Zira-

at Mektebinin, Bahçııvanlık mektebi 

haline ifratı için hazırlıklar yapıl

ması Ziraat Veklletinden mektep 

müdürlütüne bildirilmif, bunun i · 
çln sarfedllmak üzere 1000 lira da 
havale ıelınifUr. 

Vekalet, yem takaime aöre Adana 
Ziraat M..ntbinl bilyük ziraat if • 
lerine tah.s. edecek, Bursadaki Zi· 
raat lılekıebini de .OtçWilk ilıtilu 
mektebi halfzıe ıetirecütir. 



TP 
• )5 

lliM<A-VEEI URUll s p o R KUATULUlU . . --;·-=::-;;;-:--:;=-------~:----.::....:=-------_J 
Yauaı·Gen~ral ICaz.ımKarabclıır Mı•ııA V. H ~ 

- - - iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFIJZDUR ı ı n.ume yampiyonası 
Ta arruzumuzbaşladı Dün Galatasaray Vefayı 4 -1 Anka

ErkinıHarbiyemleErkendCn Taar-ra~!x~-~or Ateşsporu 5-1 Yendi 

Mah il
e ç k b maçlanndan biri Taksim Stadında 

r
wfmz a me 1 mış m. 8.000 seyircinin önünde yapılan Ga· U latasaray • Vefa lı:arplqmaaı eldu. 

İki tUımm güzel oyunu ve canh 

'' Ermeniler Çok Geniş Bir Cepheye Yayıldılar. 
Ortalarından maltas gibi /ıesip Erzuruma gireceğız, 

Ordu mensi1i ise bir.e 10 marttan iti~ .~
can'dan günde 12 ton erzak verebnecejini bil~ 
lti bunu bil6 Enuı'UJD mmtakasm& celbetmek imkl· 
nımız yoktu. Her ild kolordu ıuu-abıyılı:'ta iğtin8Dl et-
tlğimis enalrtan yiyecektik! 

* 
Şimdi 10 ~ ~ görelim: ErJlleDiler 

iggal etmif oldukları 30 tnometrelik bir ~n 
her iki cenahlarmdan kı~ tamJS& geçti!~ 
Sağ cenahtaki Halit Bey m~ni ı.t.efonla ~a
J:&rgihıma bağlatmıf bulunduğuından ~ yerım· 
den görUlmiyen bu taraf hakkında telefonla maU'.\mat 
abyordum. 3 tabur ve 4: ~topundan m~kkep olan 
Halit Bey mt1freralini beslemek ve cephane gönder· 
mek lı:ann golı:luiundan pek sordUı Eğer o cil)ete or
luııun arzusu. veçhile daha çok kuvvet göndermit. ol· 
sa•-A·- besli mi ı.-Yı• ... bu, anJaŞJldı. :ErJJıeıtUer .,...au.a ye yec:e&&&UW-• •-' b" ve-
buraya 1 dağ topu ve 2 makineli tüfek B'-C• una. 
Binde 600 kadar ptyade ile taarnJZB kalktllar89• Faknefıat mukabil taarruzumuz ~da bir zabitle ~r 
nıa,ktu1 bıraktılar, bir ~eli ttıfekle yaralı bir esır 
alındı. &lirin ifadesine göre yarahlar ara:m1da alay 
kuınandanlarile iki zabit varmış. Erzurum da ~tra
b.ik kumandasında 300 mevcutlu yedi alay Errnenı b~
lunduğu ve 15 makineli tüfekle 15 topları faal bır 
halde olduğu ve Henge'deki kıtamıza taarruz edeı 
kuvvetin iki alay olduğunu da esir ifade ediyor. 

tki Ermeni dağ topu Dıca garbinde gose tızerlnden 
Ağadir hanlanndaki kıtalarımıza tesirsiz on mP-rmi 
attı. Ermeni'lerin sol cenahımıza .karşı yaptıktan 
laarnwar da defolundu. Gerek tarassut yerimden 
ltarargih dürbünümle tarassutlanmdan ~e gerı:k~ 
gelen raporlanlan Ermeni'le~ merkezi şddetlenııuı 
Dıca ve Garan'da (Karasu'yun her iki tarafında) bu· 
lunduğu anlaşıldı. 10 m~rt akşamı (Krokiye .. bakıl· 
Bln) ben de şose boyunca 9 uncu fırkanın her uç ala· 
Ylnı ve topçu kuvvetlerimi 11 mart sabahı taarruz 
edecek veçhile toplamış bulunuyordum. Karasu'yun 
§İmalindeki Ermeni kıtalarına karşı ordudan emrime 
Verilmiş olan ikinci Kafkas kolorduswıdan on üçüncü 
alayı sevketmiştim. En sol cenahımıza da ikinci Kaf • 
kas kolordusunun emrime verilen 2 bölüğü süvari . 
alayım gönderdim.. Benim süvari alayımı da merkez· 
de IOSe üzerindeki 9 uncu fırkaya ilhak ettim. öğle 
'Vakti hararet + 15 e çıktığından karlar erimeğe ~" 
ladı. Bu hal hareketimizi güçleştiriyordu. Bunun ıçm 
taarruzun I08e boyunca yapllmaSl zarureti bUsbtttiln 
kendini gösterdi. y . Ermeni'lerin vaziyeti ve hava· 
Dnı hali arblı: ~ nasıl oıması IAmmgeldijini 

bize g6stermifti. 
10 mart öğle vaktt :Ut'f laraJ1Dll vermiltiJD: 

bi"'1eld "bllttln kuvvetlerle- kat't taarrml• Ermeni 
kıtaianm 6nllmtlze katarak Erzul'UD1 UZeriiıe yutll· 
ibet. ıi:u:mde 4 piyade alayı, ikl aveı ta'tiul'U. lif 1Stlh· 
lrbi böUliö-, 4 aUvari 'bölöjl ld teJOll" 5000 tUfelt 
(bunun 812 Bi ayni amanda: Kıbç, 220 Si Dendm mi· 
llaıeri)' 45 :makbıeli tüfek, 26 daf topu. 

10 mart öğleden aoııra saat 1 de kolordu emrile 
JannJd taamızun ,eldini ıataıarıma teblit ettim ve 
~ Alaca tarusut yerimden bizzat idare edece-
linıı de bildirdim. 

TeessUre değer ild mesele: 
1 - Bu sabahki muharebelerde sal ve aol een~ 

~Ufrezelerfmiz ful& cepbne sarfettild~ ilı:iD· 
01 Kafkas kolordusunun muharebeye iftirak etmlye· 
Cıek olan A".§kale civanndaki IJelbıci fırkaSIDlD ınu· 
lıarebe ağırlıldarmdald cephaneDÜl emriJJle verilme· 
lbıi o fırka kumandanına bildirdim ise de kolordu 
~ca muvafakat edilmediği cevabını aldım. 
~'dan yola ~ eephınenin bana ha. 
~ ~ OnWt bu fU'DYa verebilirCUJll.· Fa· 
kat olamadı! 

2 - Karuıu'yuıı eenubundaD ~ 9 uncu fır-
kannı , ........ mfıQa ... ,-, ~ ldD 
- ...... fırJl&ya .... bir rteada buJuiıdum. o da: 
~ VerctiJderi'GD ttçttncl alay ..... ,. tim&• 
liıadeki Bnn.u kuvwUerini ~ .lgln fır. 
: dlpi. bJr alapu da Brmenttere ~ veçhi· ..::...1ilrll.Jöl toıu JiiUDde ceplleJe atrD bhV Jak-

Bu auretle .., c8nahlarm& yWdenfl04'iimiZ 
biaıdnı vermek 11UNt1Je EnBenlleri aldatarak merkes· 
deıı 8Unıtl hilcumlarile bulDD ya~ temin 
ldeblleum. Buna da aJlll cevabı aldım: Kolordu ku· 

GıanünJan mu.aade etmiJormut! 
l!aızvamı MEVKB Jlt)STABQ!IUNE !l'AABBVZ 

U Mart 1abahı emrim veçhlle bUtUn cepheden 
•rkeac1en taarrusumus balladı. Ben de erktn1barbi· 
reıııt. Aiaoa -~ tepedeki taraAUt ye
fbne çıktım. Hava kealt mu ve .,,.. siyadeol fdi. 
ll:rkimııarbıyem ordu ımmandanmm emrin• muhalif 

.sıarak ve onun t~rttbatma tamamile aykırı olarak 
yaptığım bu hareketimin neticesinden biraz düşün
celi duruyorlardı. Onlan neş'elendirmek için bu gece 
şöyle bir rUya gördüm diye anlattım: cEnver paşayı 
gördüm. Bana Kars'ı da işgal et! dedi. Yalnız cepha· 
nenin bittiğini söylüyorlar, buna ne yapalım dersin? 
diye de sordu. Ben de cevaben emrinizi bUyUk mem· 
nmıtyette yaparım. Cephaneye gelince düşmanın bi· 
ze attığı menni kovanlanndan yaptınnz dedim. En
ver bu cevabımdan pek memnun kaldı.- Bu rüyadan 
benim çıkarmak istediğim mi.na şudur: Enver pa· 
şa da benim gibi taarruz etmek istiyor ve yalnız Er· 
zurum'u değil Kars'ı bile almak niyetindedir. Çok 
muhtemeldir ki Vehip paşanın lr~şif taarruzu kara
rını beğenmedi ve Erzurum'a ltat'l taarruz emrini 
verdi. Şu halde Vehip paşanın kat'f taarruz emri de 
nerede ise gelmek üzeredir. tşte size peşin müjde! 
Bir aksilik olur da emir gelmezse de endigeye lüzum 
yok. Muvaffü olacağımıza hiç şüpheniz olmasın. Va· 
ziyet meydanda. Ermeniler 30 kilometrelik bir cep
heye yayıldı. Tam orta yerler.bıden makas gibi kesip 
ErzurWJl'a gireceğiz. Binde bir ihtimal ile muvüfak 
o1amazsam hayatımı bajıtlanm. Haydi bakahnı it 
bqın&! 

Cephaae vasiyetim .. idi: 
TUfek başına 211, makineli tüfek bqma 12.000, 

seri dai topu ~ 140, kudretli dai topu bafma 
117 atım vardı. 

:ileri yQıilyilllerde lafe vaziyetini nUıl hesaba 
1ı .. tmak ıAzımsa bir taarruz iQJp de cepli•e ıaeaeleai· 
ni ele alank kararml vermek bir kumandan ı~n 
wıutuhnaması icap eden pek mühim i§lerdir. Erii
ıııJıarbiyenin bu işlerdeki mee'uliyeti pek bUyllktUr. 
Sormasalar dahi kumandanlanm, dalma bu ill"rde 
hakikate tam•mila uygun olmak p.rtile, ikaz etme
leri b&i vazifeleridir. Ben fırkadan orduya kadat" 
her bUyilk birliğin erkimharpliğini muharebe mey
danlarmda dahi ifa etmiş olduğumdan iqe ve cep
hane meselelerinde işi yalnız erkinıharbiyeme bırak· 
nııyarak kendi cep defterime de her günkü vaz!yeti 
kaydederim ve kararlanmı vermeden önce bu amil
leri de hesaba katanın. 

tşte bunun için Erzurum'dald Ermenilere taar
ruz m.eaelesinde tqe hesabına olduğµ gibi cephane 
hU8UBtinda da çok hanu bulundum. Elimdeki cep)µı .. 
ne mahduddu. Şu ~mulıarebenhı pm.-ı bisim 
için tehUkell olablllrdi. ft1 çabuk bitin1ıek IAzımdı: 
Bri iflD w ilr geee! Buaun için hareklb tuueut ye
rialdeD clUtbftide tüip ve ldareye mecburdum. ş;_m. 
eli Jwe)ıltı takip edeltm: 

11 Kart 1&bahı ltinet doiDıadan harek&t bqla
dı. Saat 8 da Dıca'nm DOO metre g8rhinden ~ 
meni postaları atee açtı ile de lCI dakikada pOskür
ttıJdttler. Emrtmdeld tertibat veçhlle Dıca cenubun
dan, cepheden ve AP köprUall tfmaJin~en B1kı§tınl
dı. Burada saat 8 e kadar ate§ muharebesi devam 
etti. (Devamı var) 

DUzeltme 
Döaldi tefrikam•zm birinci ıütununan 25 lnd 

utmnda (orduclan ıeJea cevap) bailıjı (Erzwıım. 
c1u ıeleıl eevap ), ikinci &tttanmula bJrkae defa f".&. 
kentar edeD (BrlrAadlarlıife) tabiri (eıtiıı eephHI) 
olarak ~· a.tlrler dUl7erek diiaeltbts. 

pasJaşmalan, ıtada toplaıwm merak
:hlara tam bir futbol zevki tattırdı. 

İki akım sahaya fU tekflde çıktılar: 
Her iki tarafta eski Güneılilerden 

Faruk, SalAhattin,Yusuf, Hakkı, Ga
zi gibi oyuncular yer alml§lardl. 

Gal-atasaray: Osman; Faruk, Ad· 
nan; Musa, Bedii, Yusuf; Necdet, 
Süleyman, Salahattin, Buduri, Sara· 
fim. 

Vefa: Azat,; Vahit, G.aro (Süley· 
man); Süleyman (Ltitfi), Ltitfi 
(Hakkı), Şükrü; Muhteşe m(Garo), 
Hakkı (Muht9fem), Gazi (Sulhi), 
Sulhi '(Gazi), Mehmet. 

He.kem: Refik Osman (B. J. K.). 
Yan~: Şazi Tezcan (Gü.), 

Halit Galip (H.). 

D&akll lliaildet Jantlanna lftlrall eda hir pap 

Seri Bisiklet yanş· 
ları Neticelendi 

Kocaelili/erinde lftİrdk Ettifi 
Dünka Y arıılar Heyecanlı Oldu 

Oyun bqladıiJ zaman Galatasara
yın işi acele tuttuğu görüfilyordu. İlk 
dakikalar iki tarafın birbirini dene
mesile geçiyordu. Oyunun 9 nucu 
ctakikasına kadar top bir taraftan bir 
tarafa geçerek ve lPhlike yaratma
dan oynanıyordu. 9 uncu dakikada 
Vefalı Sulhi oyunun ilk tehlikesini 
Gazi'den aldığı bir pasla belirtti. Fa-
kat ne yazık ki, bu güzel şüt avta K ı· d İb J Jr-;tı. Bundan bir dakika sonra Sa- ocae JD en rahim, ıtanbuldaD 
JAhattin topu Necdete geçirdi. Nec- Haralambo birici aeldi 
det de topu kaleciye teslim ederek • 
takımını muhakkak bir golden mah- Bisiklet federasyonu tarafından 
rum etti. tertip edilen ve sekiz haftadanheri 

13 üncü dakikada Süleyman acele İstanbul, Ankara, F.skişehir, Konya, 
yüzünden bir gol kaçırdı. On beşinci Bursa, Çanakkale, 1zmir, Adana, 
dakikada üç Galatasarayh ofsayt va- Aydın, Edirne, tzmit, Balıkesir vuı:ı.
ziyetinde topu yakaladılar ve ayni yetlerinde devam edilmekte olan bi
zamanda ofsayt olduklarını görerek siklet seri müsabakalan dün bütün 
durdular. Halqem, buna rağmen of- mıntakalarda bitmiştir. lstanbul 
sayt çalmamakta israr ederek halkı mmtakasmda yattılan son blsUttP• 
güldürdü. müsabakası dün Topkapı ile su:vri 

18 inci dakikada Gazi takımını bir yolu üzerinde gidip gelme olmak 
golden etti. 20 nci dakikada Faruk üzere 150 kilometrelik bir me i:Üe 
topu elle tuttu. Frikiği Muhteşem sı- dahilinde yapılmıştır. 
kı çekmesine rağmen Osman fevkala Kocaeli bölgesi bieikletçilerinin 
de bir kurtarışla topu komare attL de dokuzuncu seri yarışlannı lstan
Çekilen korner de bir netice verme- bul'da yapmalar.ı yanşlara fazla bir 

Tam 9 da Topkapı sahasmclan ha
reket eden lstanbul ve Kocaeli bi
sikletçileri, bir iki kilometre ka•.et
meden Haralambo ile Torkom aı ka
daşlanndan ayrılmış ve Yan§lll so
nuna kadar lstanbul'lu kO§Ucular 
daima önden gitmişler ve yarışı da 
öylece bitirmişlerdir. Bu arada Ko
caeli bölgeeinden Mithat'm z6ıeir1 
kırıldığından Nazml'nin bJaUdethil 
almış ve kendisi de y&n§tan çılmue
tır. tki grup halinde Yarli& devam 
edn lstanbul ve lzmit'li koşucular 
75 inci kilometreden geri dönmUt
ler, baştan sona kadar heyecanla 
devam eden bu aon yar11ta bJaiklet 

(Sonu 1 lacl •Jfada) dl. ehemmiyet kesbettirml§tir. 

Oyunun bundan sonraki beş daki- • • • • • 

26 ncı dakikada Sarafim topu ace- ayıata 90 Kilometre (J zerı·n J. kası Vefa'nm sıkıştırmasile geçti. 21 M 
le yüzünden kaçırdı. Cl1 

30 uncu dakikada Vefa'nın sıkışık Mot&Biklet Y GFlfl y;Gpl,GCG I.. 
bir vaziyetinde Liitfi 18 çizgisi ya- H 
~~da topu. elle tuttu. Verilen friki- 19 Mayısta yapılacak tstanbul • gı SaJAhattın kalenin boş yerine 'l.ta- F.dinıe bisiklet yanetannm ertesi bakuı tertil' edllec:ektlr. 
rak takımına ilk golü kazandırdı. günü bisiklet federaa t:arafuı Bu ~ blrlD=~ 

Buna bet dakika sonra VefaWar dan Çorlu ile Çemnee!~ eÖ llrincfaine ~ bel, 
ayni vaziyette Hakkı vasıtasile yap- kilometrelik bir motoalld t ilsa ftO 11rellk ~ inllrlfatJar ft 
~klan bir golle cevap vererek neti-,,_v~ -_ ! _ ~ --~--~· 
ceyi 1-1 berabere yaptılar. Hakkı- 'n~---~~ 
nın frikikten yaptığı bu gol, SalAhat
tininki kadar güzeldi. 

40 mcı dakikada Vefa ~klerinden 
biri 18 in içinde favl yaptı. Hakem, 
b~ ~ariz penaltıyı garip bir kararla 
frikiğe tebdil ederek topu favl olan 
~erden tam beş ~tre uzaktan çek
tirerek seyircileri bir defa daha gül
dürdü. 

Bir dakika sonra Osman ve Faruk 
m~akkakb' ' ırer gol kurtardılar ve 
devre de bir dakika sonra t-1 bera
berlikle bitti. 

İKİNCİ DEVRE • 
İkinci devreye Gaıat~tııar 

canlı bqladılar ve hemen Vefa tıı .. 
sıf sahasına yerle,ttler. tıdnci dakf. 
kada Necdetten gilzel bir pas alan Pera11 I • 2 ......... F• ... •ce tft&ı 
Sfileyman, güzel bir tüt çekti, kale- F b 
~":!!:t.lfl ..... komereata- ener a~çe: 7 . Pera ı 2 
~ci dakikada SalMıattin topu 

musait vaziyette olan Sarafim' ... 
-"diS ,..ge
,.&r . arafim önündeki hafı ve beki 
ala~k kaleci ile karşı karşıya kal
dı . . Ş?t çekecekmiş gibi yaparak ka
lecıyı de aldattı ve topu boş kaleye 
yavaş bir hareketle plase ederek ta-

tkımının ikinci galibiyet golünü yap. 
ı. 

. Hakem, yanlış kararlar vermekte 
ısrar etmekte berdevam. 
. Galatasaray haf hattı bozuldu, fa

(Sonu 7 ncl aa:rf ada) 

Rebii ve. ~ikretli F enerbahçe takımı dün; iatikbal 
ıçın Ümit verici bir oyun kardı 

Dü:° Fenerbahçeliler, Peralılarla 
Taksım stadında hususi bir maç 
yaptılar. İki hafta evvel Beşiktaşa 
3 - O mağlup olan Fenerbahçe takı
mının, Güneş'li RebWnin iltıilıakile 
ne şekil alacağı merakla belken -
mekte idi. Ayrıca iki aydır cezalı 
b~unan, Fenerbahçenin belkemiği
m teşkil eden Fikret'in de takıma 

:.rmesile büyük bir kuvvet alacalı 
muhakkaktL 

Maç, erken oynanmasına nim•& 
ıtadda mühım bir kal-balık ldltlest 
vardı. 

Takımlar; Fenerbahçe: H61amet" 
tin • Yqar, Lebip, M. Rept, Ali Rı" 
za. Muzaffer • Naci, Basrt. Esa\ 

(1a111 .... ~,,. 
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ilk Muvaff akiyetsizliği 
Ymn: EMiNE 
--------------------Hicran, aynada kendini bir defa 

daha süzdü. Tuvaleti tamam, san 
saçları bukle bukle bquıı çevrele
mlt. yanaklannın ve dudaklarının 
boyası güzel bluzile ho§ bir surette 
UJDU.JI. 

Kısa etekliği de bacaklarının bü
tün hatlarını meydanda bırakıyor. 
Brı halile kendisini pek cazip ve gü
sel ba1du. 

Muhakkak ki, Necdet de onu be
pnecek, caziheaine tutulanlar liste
iline dahil olaeattL Zaten bütttn bu 
Jumrlıklar onun için dejil miydı? 

Bira aonra arkadqı Nevin, yeni 
•lendlll kocam Necdet! ilk defa 
BicranJara getirecekti. Hicran 
Necdeti yahm düitln pceai ıör
mtlf ve beğenmifti. Yakışıklı deli
bnlıydı doinJsu. .• Nevin de güW
cli amma biraz safdı, Hicran kadar 
zaı1f ve cazip de değildi. O halde 
Necdet! kolayca baştan çıkarabilir
ti. 

Naamafih bunlar Hicran'ın dü· 
ıUnceleri .. hakikatte ise Nevin ken
disinden kat kat gür.eldir. Hicran'ın 
boyasız olunca bakılamıyan yüzüne 
mukabil, Nevin'in kadife gibi bir 
teni, p.hane gözleri vardır .. Bunlar
dan daha kıymetli olarak ta namus
lu, tabsOJi bir aile .kızıdır. 

Hienuı'a gelince; O, içtimai bün
yemizi kemirmekte olan kurtlardan 
biri, (Kibar kokotlar) tipindendir ... 

Bu tipin nazarında en yüksek 
mefhumların bile manası yoktur. 
Halrikf bir dostluk ve sevgi hi&leri
le kimseye bağlanmazlar ... Gayele
ri; beğenilmek, iltifat görmek, bil
hassa evli erkeklere musallat ola
rak yuvalarından soğutmak ve 
bundan bir gurur, bir zevk duy
makbr. 

tşte zengin ve çirkin de olmıyan 
Hicran, fena kalbi ve kıskançlıjı 
yüzünden, Yatı yirmi beti ıeçtiji 
halde evlenmeyi dütünmemişti bi
le .. 

Nevinle arkadatlıkları da aaki bir 
aile rabıtasının devamınd1:1.n başka 

birgey değildi... Şimdi, şu anda, 
onun bir tek dütflnceai var; Ner~
de ise gelecek olan mes'ut çiftin er
keğini bqtan çıkarmak! •. İşte, ka
pının zili çalıyor.. herhalde onlar .. 
kapıya kO§Dluyor, çünkü bunu ki
barlığı ile mütenasip bulmaz... Hiz
metçi misafir reldiğinı haber ver
dikten sonradır ki salona iniyor .. )'Ü· 

rüyüfil, konU§UfU ve bütün Je&tleri 
yapmacıklarla dolu ... Oturunca bU.1-
bUtün kwlan dar verev eteginden 
baldırlan görünüyor ... 

Fakat Necdet te ne soğuk kan
h .. Hiç bakmıyor, görmüyor sanki .. 
tamamiyle karısile meşgul. 

Genç evliler gidiyor .. Hicran zi
yaretlerini çabucak iade ediyor. 
Maksadına vanncıya kadar uğraşı
yor ... 

Onlar bir gün gene geliyor .. rad
yoda güzel bir daru1 müziği çalını
yor .. Hicran bekliyor, timdi Necdet 
kendisini dansa kaldıracak. Fakat 
hayır, beklediği olmuyor. 

O, qık olduğu bir aerbesti ile 
kendisinden emin, kalkarak genq 
adamın karşısına dikiliyor: 

- Sis kalkmıyorsunuz, fakat ben 
kadın erkek farkı gözetmiyerek ev 
sahibi sıfatile sizi dansa davet edi
yorum. 

Diyor .. Genç adam derhal ayağa 
kalkmıştır, kibar bir tavırla cevap 
veriyor: 

- Mazur görünüz bayan .. Karım
dan başkasile dans etmiyorum. .. 

Hicran şaşırıyor, düştilğil bu ko

24 ldMJf .... 

P-rilzr• IAllBPMf Sultan Aziz Devri 
Çukurova da Başpehlivanları 

Pamuk 
Hızla 

Ekimi Bi1yük Bir 
Devam F diyor 

-Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -
-aa- YAZAN: SAMI KARAVEL 

"Pehlivan Haydi Soyun 
Vakit Geliyor,, 

Ayıboğan Çadıra Girdi, Az Sonra 
Soyunmuı Olaralı Dıfarı Çıktı 

------
- Evet; ben de böyle düşündüm. f etmif bulunuyorsun? 

Nasıl olsa maglup olmayı göze aldık. - Ayıboğan bozuk! .. , 
İyisi mi yenileceğim diye korkma- 1 - Güreşe girecek mi dersin! 
Jan en tehlikeli oyunlara girerim. - Zannederim ... Güt'e§ erken baş-
Eğer; muvaffhk olursam ne ali.! lıyacağına göre, kendisi için müsaba--

Ceylıanda bir haiday laannanı batözle çekilirken - Muvafık, böyle hareket et... de- kay1 uzatmakta bir fayda yoktu.r. 

ki felhanma göre tevzi edilmiş ve 1 di. Her halde, bir an evvel birşeyler 
halen de edilmektedir. Ayıboğan, bu kat'i kararından son- yapmlya savaşacak ve ilk hızile be-

Ceyhan, (Hususi) - Bütün Çu -
kurovada pamuk tohumu ekiminin 
hararetle devam etemk:te olduğu 

maltimdur. Geçen 938 yıluıda kaza
mızın birkaç köyünün pamv.k m'h
sulatı dolu ve selden mahvolm.ı~tu. 
Bir çok emek ve para ihtiyariyle ye- , 
tiştirdikleri pamuk mahsulleri za· j 
rara uğrayan köylüler o zaman ata-ı 
kadar makama müracaatla zarar ve 
ziyanlarını ı ziraat memurluğunc:ı 

keşif ve tesbit ettirmişlerdi. 
BilAhare keyfiyet Ziraat Vekale

tine bildirilmiş, böyle pamuk mah -
sulleri hasara uğrayan çiftçilerle bu 
sene ellerinde pamuk tohumu bu -
lunmıyan ve almağa kudreti ve ik
tidarı olmıyan köylüler, ihzar ettik
leri felhan ve istedikleri tohum mik
tarını gösterir mazbatalar tanzim e
derek pamuk kontrol memurluğuna 
müracatta bulunmuşlardır. 

Bunun üzerine miktan klfi pa • 
muk toRumu Adana Tohum İslih 

Diğer taraftan Çukorova çiftçisı- ra; ferahlamıştı. Günlerdenberi gül- ni mağh1p etmek için var kuvvetini 
nin ektiği hububat mahsulleri de ye- miyen yüzü gülmiye başlamıştL A- sarfedecektir. 
tişmek üzeredir. Bu munasebetle deta; bir çocuk ~vincine bürünmüş- - Amma yaptın ha? .. 
içeri.sınde bulun.iuğun\uz bu mev • tü vücudü. Onu biraz evvel düşün- - Ben, bu işi pehlivanca böyle 
sim çiftç:mizin elinin en dar ve işi- celi ve iztıraplı gördükleri halde, 1 görüyorum... Doğrusu, ben Ayıbo
nin en sıkı bir zamanıdır. şimdi gülerek, kahkaha atarak konu- ğanın yerinde olsam öyle yaparım .•• 

Bir kaç gün sonra da arpa, buğ • şur bulmuşlardı. - Evet; işin doğrusu da budur ..• 
day ve yulaf mahsullerinin de b ; • Hakikaten; Ayıboğan'a cesaret ve Mademki, müsabakayı uzatıp blrşe1 
çilmesine ve ekilen pamukların da 

1 

cüret gelmişti. Bir çadırdan diğer ça- yapamıyacaktır, bir an evvel bitil'
çapa ameliyesine başlanacaktır. dıra gidiyor, bol, bol konuşup gülü- miye çalışmak, A.yıbolan için daha 
Yukarıda da arzevle.ii "·T)· ·7 wc • . yordu. Adamcağız, hareketlenmişti değerli bir güre§ tarzı olmut olur ... 

hile çiftçimize, yetiŞtirdiği hububat 1 vesselıim. dedi. 
mahsulünü meydana getirmek ve• Ayıboğ.ı1'ın; bu h;:ırcketi yalnız, A· Akkoyunlu; karşı karşıya gelme-
ektiği pamuk mahsulünü de yetiş _ masyalılan değil, !.i i -er vilayetten den evvel hasmının güreşte tutacağı 
tirebilmek için muhtaç bulunduğu gelen seyircilerin de nazan dikkatini taktiği anlamış bulunuyordu. 
paranın temini hususunda alikadar celbetmişti. On beş dakika ya geçmiş, ya geç-
makam ve vek8.lete müracaatta bu- Sabahtanberi olduğu yerde kökle- memişti. Meydandaki bqaltı gtiret-
lunmuşlardır. serek sessiz ve sacıasız oturan bu on leri temizlenmişti 
Alınan ~aberlere göre, bu husus· beş senelik baş pehlivan, birdenbir.? Yenişemiyen birkaç çüt başaltı 

ta Partice de teşebbüse girişilmiştir. harekete gelerek giılüp oy· güreşçisi, derhal hakem heyeti tara-
Binaenaleyb çütçilerimizin bu mil- • ~uyordu. fından berabere aynlmışlardı. 
racaatlarının j.s'af edileceği umul _ Ayıboğan; Amasyalı ve yabancı Yürükollu meydana çıkımf bağı• Kibar kokotlann çoğu güzel cie 

değildirler .. Paralan vardır, giyin
meaim, herşeyin en iyisini kullana
rak yakıştırmasmı biHder. Ve yine 

mik Ve adi vaziyetten fena halde Sl· istasyonundan istenmiş ve gelen to
kıhyor.. ve bir anda btttün içinı humlar da çiftçilerimize ellerinde . 

maktadır. ağalara şöyle diyordu: rıyordu: 

Heh?Mt. .Çelçuk - Yahu; biz Yürükoğluna neyle- • - Başa güreşecekler meydana! 
dik?. Ne ister bizden?.. Burası er Yürük.oğlunun bu çatırmasma, ilk 
meydanı... Neden korkacakmışız cvvelA koşarak sahaya giden Ayı~ 
biz? Meydana çıktığımız zaman belli fan oldu. Sanki; müsabakaya Aldco
olur Hasan Dayının camuzunun hü- yunlu'dan daha ziyade teşne imiş gl• 
neri... Daha, Amasyalılar ölmedi bi bir hali vardı. 

· bilirler ki, erkeklerin eberisi güzel 
ft temiz kanJannı ihmal ederek 

' kendi peflerine dilterler ... 

meydana koyarak haykırıyor: 
- Haydi, çıkın gidin ! .. Evimizin 

kapılan sfzlıı $'fbl kaba insanlara_ K d 
karşı daimakapalı kalacaktır!.. aracasu a 

il • • • • 
Cemiyetin bu kibar, sengin aşüf

Weri, idi ve fakir olanlardan daha 
qağı ve tehlikeUdirler... Bilinmez 
nud bir sebeple dtlfmtlf fakir bir 
kadın, kendi ileminde fena yaşar. 
Ba9kalannın fellketinl istemiyccek 
kadar vicdanhdırlar ekseriya ... 

Hiddetinden kuduracak bir baldo Ko-pru··su··zJük 
odasına koşuyor, yatağının üzerine 

1 Ceyhan 
Telefon 
istiyor 

· hem.şerileır... Amasyalılar; pehlivanlarının i>u 

kapanıyor. Tırnaklarile yastık.lan, D d • 
örtüleri koparmağa çalışırken: (Mu- e f 1 

-
vaffakiyetsizlik .. hayatımda ilk mu
vaffakıyetsizlik... Kaba adam ! ) ve 
öfkesini gözyaşlarından alıyor ... 

Çorluda Emniyet Çok 
Mükemmel bir haldedir 
Halk Arasında Karga M'iJ.cadele
•İ Muvaff akiyetle Devam Ediyor 

Çorlu: (Hususi) - Bir komiser 
muavini, bir adU polis, bir idari ve 

bel ftl&ifi umumiye polilli ve 12 de 
betçtllile 20 Jdfllik zabıtamısm göç-

mm isklm dola,.U. nllfmnı daima 
arbmf, ayni um•M.a mahalle aayı-

aile birJikte Ahul da pntf)enriı 
olu Qorhı'da emniyet illerfndeki 
diraJ9tl halk w karakteri halk ara· 
--~ ~ ..... id olan Jdm. 
ll8ler 6mriııde mile1;r oJdupndaıı 
• ......., ... sahıta. vakul JOk de-

--bir durumdadır. 
l'ot.ojraf, uıntamıs Jromiwer mu-

avini s.dık Batmu'ı meaai arkada• 
.... biİ' arada ~· 

yeniden tesis edilen Marmaracık ve 
Ulas köylerinde yerleftirilen (()O aile 

göçmene verilmit oWı ziraat.e elve

rioli anuıl parçaJaruun traktörle 
aU.rdtlrUlme&i takarrtlr etmit oldu
lwıdaa Sı,bhat ve Ziraat veklletıe
rinhı emrile HaJJralı ziraat mekf:e.. 
hinden iki traktör ~ ... 
""•nacaktır. 

GeJve malmlldfiril Tabaila Pekalı 
naklen kazım•• malmUcltlrftltttne 
plmif ve 18lli ilhae lwtiamlfbr. 

Amnl 8elll 

Karacasu, (Hususi) - Kasaba -
mızın başlıca iki derdi vardır: ı - Bu lflek kaeabada h•rlç 
GOzel bir şoseye sahip olan belde telefonlle dünyanın her 
yollan gUzerglhındaki köprülerin tar aftla konu~uldulu 
ahşap olması. ~ - Geçe~ yı~ b~l.ı - halde ~ehlr dahlilnde 
yan m~ktep bın~sınm hır turlu ık- muhat ereye lmkln yoktur 
mal edılememesı. Ceyhan : (Hususi) _ Çukurcıva-

Bilhassa Menderes üzerinde ku • nın günden güne inkişaf eden ve 
rulan ahşap köprü çok berbat bir imar sahasında da hummali bir fa
vaziyettedir. aliyet göze çarpan Ceyhan kasııba-

Nazilli ile Bozdoğan arasındaki sı, iktısadi ve tüccari bakımdan hu
Menderes köprüsü betondur. Saray- susi bir ehemmiyet taşır. 

köy - Denizli arasınaaki Menderes Kasabada, Ziraat, İf ve Osmanlı 
köprüsü de beton olduğu halde bi- olmak üzere üç banka vardır. Bnn
zim köprünün bu şekilde bulunması lardan İl ve bilhassa Ziraat bankası 
Karacasululan pek haklı olarak ta- senenin muayyen aylarında çiftçile-

salandırmaktadır. re iki suretle istikrazda bulunurhr. 
Birincisi. (10) kişiden aşağı ohna

Zaman zaman tamire muhtaç o- mak eart:ile, müteselsil ve müşterek 
lan bu ahşap köpriiler yüzünden mü borç senedi tanzimi, ikincisi de çift 
nakale durmakta ye geçinmeleri ge-

zici ticarete ballı olan Karacasu 
halkının bu dertlerine bir nihayet 
verilmesini sayın İlbayımız Salim 
Özdemlrden rica etmektedirler. 

Memleket işlerinde büyük husa
aiyet gösteren b.baymıımı pek ya • 
kında bu derdimizi giderece~i o .. 
mit etmekteyiz. 

Yakın yıllara kadar dokuma tez • 
fjihlarının sayw iki yilz(l geçmedl-
11 halde bUgün dokuma tezgihlan 
bin üç yüzü bulmuştur. Bu inkişaf 

ve alitı zUrraiye ve ev, tarlaların 

terbini swetile para verilir. 
Kasabada hububat -ve pamuk alım 

satım i§lerile uğrqanlaruı ekseriye· 
tini Kayaerill t.efkil eder. Zaten yer· 
li halkın yüzde 80 - 90 m çiftçidir, 
kalam da ufaktefek ticaretle iştigal 
eder. Çarşıdaki ticaret sahiplerinin 
de yüzde 90 - 95 fi Darende'll ve 
Kayaerill'dir. Bu sebeple zenginle
rimizin de çoğu dış kaza villyetle
rinden, yani Kayseri ve Darende'den 
gelenlerdendir. 

Amasyalılar, Ayıl,oğanın bu haline tehalüküne bakarak heyecana gıel
sevinip durmuşlardı. Hüzün VI! :ztı- mişlerdi. Hep bir ağı7.dan bağırıyor
rap dolu kalpleri bo§ahp ferahlan- lardı: 

mıştı. - Yaşa, Ayıboğan! .. 
Aman Allah; sabahtanberi çe~tik- Kurnaz A.kkoyunlu; Ayıboğanın 

Ieri iztırap ne idi? .. Kimsenin yüzü bu tehalükü ne tam numarasını ver-
gülmüyordu. Adeta; bir planın tat- misti İş dediği gibi idi. Hasmı mil
biki icin bütün Amasyalılar pehli· sabakaya canını dişine takarak gire
vanlarile beraber seferber olmuşlar- cek ve ilk ellerde muvaffak olınıya 
dı. çalışacaktı. 

İkindi yaklasıyordu. Beş on dakika Akkoyunlu olduğu yerden aynlır-
birşey kalmıştı. Soyunmak gerekti. ken, biraz evvel konuştuğu ağaya dö-
Amasr ağaları bağrıştılar: nerek: 

- Pehlivan! haydi soyun vakit - Ağam, gördün mil Ayıboğan'ın 
geliyor... tehalükünü?. 
Ayıboğan; çadıra girdi, soyunmıya - Eveti.. 

baı;ladı. Pırpıtını giydikten sonra, _İşi bir an evvel bitirmek tnecll
yukan çıkıp emre amade bir halde ğine delalet etmez mi bu hali?. 
beklemiye başladı. _ Öyle gtizükilyor ... 

Akkoyunlu da soyunmuştu. Sıvas- _ Eh!.. Şimdilik AJlahaısmarJa.. 
lı ağalann oturdukları çadırın önün- dık!.. 

de iri pazularmı şişirmiş dunıyordu. - Haydi, Allah muinin olsan ••• 
Sıvaslı ağalardan biri sordu: Akkoyunlu; temkinli ve acelellz, 
- Bekir, güreş çok uzayacak mı sallana sallana meydana geldi ıca-

dersin? rarını vermiş bir adam tavn vardı 
- Allah bilir ağam!.. (1 ri d ze ne ... 
- Evet; her şeyi cenabı rabbill- Güreşi, ilk ellerde kuvvetli bil 

lemin bilir ... Fakat; sen nasıl görü- mildafaa plAnı tatbik ederek yapa
yorsun? caktı. Basman bittlln zorlu ve acı ta

- Bfiyiik söylemiyeyiın ıamma; arruzlannı def ve ref ~ye ça1ı .. 
bugünkil güreş çok uzamaz... ıacaktı. Ayıboğan'm hamleler:lnl 

- Bunu neden bu suretle tahmin kestikten sonra; mukehil taarrusa 

ba dahilinde bir tebekenin kurulmuş le11!Cekti. 
olmamasıdır. Akkoyunlu'nun gflref tablyeli 

Halbuki bu eebeke de kurulmq hakikaten şaheserdi Tam pehlivan
olsa, tüccar ve esnaf, dükkln ve ya- ca bir g{lre§tl. 

Kup mllcadele&I 
Muzır hayvanlar)a mleadele ka

nunu iktizasmdan olmak üzere mart 

Çok çocuklu lllldmlere 
~•nlım fOphe edilmez ki, rejimin kurucu ve 

kurtarıcı ruhundan doğmaktadır. 

İşte böyle zengin, iktisadi ve zıhanesinden kalkıp P. T. T. santra- İki pehlivan. ortaya pldikten llCJD-

ticar! bakımdan işlek bir kasaba lına giderek vakit kaybetmeden ken- ra; Yüıilkoğlu elile le)'ircllere tpret İzmir, (Husust) - Çok çocuklu 

hikimlere her sene 23 Nisan tari • 
hinde verilmeai mutad olan ikra • 

lftld"JDdaD baihY• karga savqı 
mayıs nihayettn.e kadar devam ede-
aektlr. miye miktarl11n müddeiumumilik 

Her aile evinin ptı ve duvar de- makamına bildirilıniftir. 
JIJderindeki karp yuvalarım boza- Bu sene İzmirdeki çok çocuklu 
oak yumurta veya yavru halinde- bAkfmlerden ikinci hukuk mahke • 
ii kargaları bir makbuz mukabili mesi rew BilAI Arasa 350 lira, asli· 
Ziraat miiaJJimltğiııe teslim edecek 7e ikinoi ceza hikimi Halim Sfdara 
ve bu auretle bu zararlı hayvan mu-
llittıniadea uaakJatbn1mı1 olacak
llr. 

Siirdtlrilleeek U'8lli 
~ ..... nn1~7o1~de 

175 lira, ikinci icra memunı Ziya 

Yalçınkayaya 175 lira verilecektir. 

Hanı.ler Ziru.t Bankaauıa gelmif
tlr. 

Pek yakında kazamızın da zengin 

ve modem bir bölgeye lA.yık umran 
eserleriyle bir kat daha güzelleşe • 
celi ümit olunmaktadır. ..,._ 

lzmir Valiliği 
İzmir, (Hususi) - Dahiliye Vekl

letinden vilAyete gelen bir yazıda 

v.ali muavini Cavid Unverin İzmir 

valt vekili vazifesini ifa etmesinin 
muvafık göıiUdülü bildirilmi§tir. 
Kendisine üçte bir niabetinde veki
let m&&fl verilecektip. 

merkezi olan Ceyhan'da, geçen 938 
senesinde, tüccarlann müteaddit de
falar müracaatları ve gazeteler va
sıtasile de yapılan neşriyat dolayısi
le P. T. T. umum müdürlüğü tarafın

dan bir telefon santralı kurulmU§
tur. Bu kurulan B&Dtraldan bütün 
halk müstefit olmakla memnundur. 

Santraldan gerek Türkiye dahili ile 
ve gerekse Hatay, Suriye, Mısır ve 
diğer ecnebi memleketlerle ve hatta 

Londra ile bile her saman için mu
habere yapılal:Jillyor. Fakat, asıl bu
rada bir polpupnhk vana o da kasa-

di yazıhanesinden istediği aman ve ederek: 
istediği yerle konuşabilirdi. _ Ey ahali!.. Bq günoe başlıyo-

Alman haberlere göre, kuaba da- ruz. •• Güret. kıran kıranadır (1). Gft .. 
bilinde Jcurulacak şebeke için §imdi- reşe hakemden gayri Jdnı8e mflda
den 60 - 70 abone mevcut <>lup bu hale edemez .•• Berabel18 lfu'el yok• 
işin biran evvel ikmalini intizarda- tur. Gece dahi olsa mepleler altın• 
dırlar. da müsabakaya devam edilecektir ..• 

Binaenaleyh böyle zengin ve her Yürük:oflu iki pehlivanı mftsafa .. 
mevsimde ticari ve iktısac:ll bakım- haya davet etti. Pehlivanlar kucek
dan milhim roller oynıyaeak olan laprak bfribirlerint öptdler ... ve 
dahili telefon şebekesinin, igeruıin- hellllqtıla.r... f De.amı TUi 
de bulunduğumuz 939 yılında ku-
rulması hususunda alAkadarte.rm 
dikkat nazarlarım çekeriz. 

. Mehmet Se._ 
( 1) Kınmkınma ,,.,..,, her türUI 

orun&cın. ıatbiW -w.t cı..ekdf\ 
BByle g«reıt• mem.n• °"""' 1/0kttıt'• 
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------------------------------~, o-.-O•ı Amerika Hava 
' I'_--= ~S--P-- o R .. 1 Denizde bir km oldu O J. 

Dün Halio'te bir deniz kazası ol· ruUaUnU 

Beden Terbiyesi, Bölge 
Halkevleri Kupa Maçları 

mU§tur. Kasımpap. iskelesine kayıt- kUVVef lendirivor 
h ~ Umnotıu'nmı I08'l nu.ııa· '.T 
ralı ll8Ddalına Cibali ttıtiln depom- Nevyork, 23 (A. A.) - Lindberg, 
mm motöril çarpn11 ft parçalıya- Amerikan hava servislerini tefti§ et
rak batlrml§tır. mek üzere tayyal'esile hareket et • 

Şişli Süleymaniye Muhteliti Ka un
paşa Galatasporu 4 -1. Demi.rs119r 

Beylerbeyini 2 -1 Yendi 

h• · · Halkevı· Fatih Halkevi ile, Galatagençlerde 'e ıremını 
Bozkurtla 1 • 1 Berabere Kaldı 

Galasaray - Vefa maçından evvel M IJ" K•• p V • ti• 
Sttleymanlye _ Şi§li muhteliti ile Ka- j J Um C U V8D azlJC 
aunpaşa - Galataspor muhteliti oy- T M. & B. & A. Y. P. 
nadı. 1ki takım sahaya fU tekilde • 8 6 ı ı 24 10 21 
~ar: A. Güciı ıı: l 12 ~ 13 

Arm ak F. Bahçe " 4 
Şişli - Sttıeymaniye: en - 8 3 3 13 6 12. 

Ruhi, Alber - Martiyan, tbraJıim, Beşıktaş 4 . 3 ı 11 3 11 
~ - Airan, Nobar, Suldur, D. Spor 7 1 { ı 5 1 21 10 

Sandalda bulunan dört yolcu de
nize döktllmUşler ve etraftan yeti
şenler tarafından baygın bir halde 
kurtarılmıolardır. Deniz Ticaret mü
dtlrlilitl ııldJa8 haJdmıda tahkika
ta başlamıttır. 

Unkapam, Ayama caddesi.Dıle o
turan 54 yap.rmla ı..ı.aı Ollnan, 
dün mavnadan ac ~ izere 
ambara inerken di....,. apmdan 
:-ralanarak Cerrahpaşa llasbıılaane
$Ule gönderilmiştir. 

Yolda yUrUrll•• •t•P 
öldU 

Dün saat 10 radçleler henüz 
hüviyeti anlaşılamıyan, 54 Yllfıların
da bir adam, Türbe tramva radde
sinde giderken bavılaralt yere düş
tiiiii görülmiış 'e hadise mablline 

tişen imdadı sıhh1 otomeb has-
tahane) e nakled Jmüş-

tür. Belediye Dolmına apudlan 
ilk muayenede l'hDrp ltaldlnlması 
lüzumlu görıllmüştiir. Zabıta, tahki
kata başlamıştır. 

Fikrop, Hiraç. A. Spor ' 2 3 11 11 9 
Kasunpqa • Kalataspor: tsak • Vefa 5 · 1 4 e 22 8 AA•ıb kJ! 

Rüştü, İhsan • Sabri, Petro, :Muzaf- Dogan Spo. 4 ı 3 ~ 10 ı ,, iYl ı il U ille 
fer, MUmtas, Nino, Milrteza. Sotiri. t!!!~G;·~Sa;;~a~y~--~~~~~~~!!!!!!!~~~~!!!!!~~~~~~!!!!f ~ • 
lstafinis. Tayı saha harici etti. Şişli - Süley-ı Her iki takım da birçok birinci~ yulllpıyOrtaSf 

Ha.kem: Adnan Akm. maniye muhteliü 10, Kasımpaşa - nıf oyuncular yer alllllfJardı.. Flltih (Ba.,,.,.fı 5 · ci MJJ/amızda) 
Yan hakemleri: Necdet Gezen, Galataspor muhteliti 9 kişi olarak Halkeviı:1'::'11 10 :u,ı :!arak o,.._ kat iki yan çok güzel kurtarışlarla 

Ahmet Adem. Oyun başlar baŞI&· oyunu bitirdiler. Y~~du. . levrek er t8ın:1 da takımlarının galibıyetini sigortalı-
ınaz Şişli • Süleymaniye muhteliNi·te-ti- Bölne kupaaı maçlan mutenzm o ara oynuyordu. ..,a ün- yorlardı. 
ııin ağır bastığı görülüyordu ı • k cü dakikada Fatihlillır Seyfilııin at- . 
kim f üncü dakikada Biraç muhteli- Şeref saba•mda yapılan bölge u- tığı bir kornerden ve Muhterem'in For lattı 1B1lea hdar gelerek 
tin ilk golünü attı. Bu hlkimiyet paa1 maçlarında Galata Gftl~ Bir- .kafasından ilk ve son sayılarını ya- top çıkarıyor. 
15 inci dakikay& kadar devam etti liği ile Bozkurt 1 • 1 berabere kal- parak devreyi 1 - O lllilP bitillllillr. •• in~t tn B.t.ri bir şüt çek-
\'e bundan sonrası 38 iD(:l dakikaya dılar. Demirspor takımı da Beyler- İkinci devrenin 13 1incü dakika- tt Top kate dir 'ne çaı-parak geri 

mittir. 
Gazeteler, Ruzvelt'in Amerikan 

havacıbimın dünyada birinci dere
ceye çıkmasını arzu ettiğini yazmak
tadırlar. 

Bir taraftan da deniz tayyare kuv
vetleri üç misline iblll edilmekte. 
Üniversitelerde havacılık dersleri 
çoğaltılmakta ve tayyare inşaatının 
artması için fabrikalara ikrazaUa 
bulmımaktadır. 

-·~ 
Yugoalav - Htrw.t 

gör8'9melerl 
Belgrat, 23 (A. A) - ~vekil 

Svetkoviç ile koylı.i hırvat partisi 
fefi Kaçek arasındaki görüşmelere 
pazartesi gunü devam edilecektir. 

Çinlilerin 
Muvalfakiyeti 
Çunkıng, 23 (A. A.) - Çekiai a

jansı bildırıyor: 

Tsangçeng şehrini istirdat eden 
Çin kıtaatı Kanton Kevlon demir
yolu üzerindeki Şıhtan istikametin
de düşmanı takip etmektedir. çın kı
taatının şehre girmesine tekaddüm 
eden üç gun zarhnda Japonlar bin 
kadar ölü bırakml§lardJr. 

Çinhler taraf.µıdan Seoıçenc ve 
Puahsien şehirlerinin &eri alınması 
son on beş gun zarfında Kwantung 
vilayetınde Çinlilenn elde ettikleri 
iki parlak muvaliakıyeti teşkıl et
mektedir. 

Çin istatıstiklerine göre, Japon
ların 1 nisandan 15 nısana kadar 
yapılan 340 muharehede verdikleri 
telefat yekunu 22 bine yükselmek
tedir. 

kadar mütevazın g~ti. · beyini 2 -1 yendi. sında Şehremini Halkevi, Fethi'nin geldi. Süleyman yetişerek göğsile to-
38 inci daldkada )ı(lkrop ~i • SV. Fetih ha f( evi: t ayağile yegane gollerıni yaparak pu üçüncü defa Vefa kalesine soktu. --+-

leYDWıiye karışığınm lkiııci golünü ş.11ıremlnl balkevh t beraberligi temin ettiler. Oyunun Bu üç golden sonra Vefa takımı de- Parlale n.,...dllen bir 
Yaptı. Halkevleri arasında yapılmıya canlı oynamasile geçti ise de takını- ğişti. Garo sağ açığa, Muhte em sal ka ... rn.-

42 nci dakikada Suldur frikikten başlanan futbol maçlarının ilki, Ş.0h- !arının 10 kiti olmuı neticeyi de - 4-e, Sulhi santrfora, Gazi soliçe, Lut- Paris, 23 (A. A.) Dun alqam 
tiçüncü golü de yaparak devre 5 - 3 rem·ni Halkevi ıle Fatih Halkev.~ ~- ğiştirmedi ve oyun da 1 - 1 berabere fi sol hafa, Süleyman beke geçti ve neşredilen bır kanmune, Ziraa 
Stueymuiye. Şiali muhtelitinin ga- r nda oldu. Bakırköy .Halkevwn bitti takım da Galatasarayı s kıştırmıy Nazırını harp halinde gerek Aan
libiyeti ile bitti. tkinci devre Nobar tertip ettiğı ı1e Bakırkôyünde ya~l- İki takımın da gflzel oyunu bilhas- başladı. F'Uat, PanU: ve Athıan'm sacla gerek d niz qın t.opraldaida 
lağic. Mikrop sollç oynuyordu. akta olalı bu maçlara Fatih, sa nazarı dıkkati celbetü. çok güzel kurtanşlan gol yapmalan- halkın iaşesuıe memur etmektedir. 

2 nei dakikada Mikrop uznn bir ;şli Şehremıni ve Bakırköy Halk- Voleybol l.ırnovaaı na mani oluyordu. :au arada Osman Zirai ve gıdai seferbt!rlik ifleruü 
$Ütle takımının dördilncii ve son go- evleri gır· mektedir. . . da birçok ır. thakkak gollük şütJeri idare etmek üzere bir •umumi iaşe• 

d C!: .. 1; Halkevi Spor kolundan: tuta ak k t k zü · lUnü yaptı. Hakem Eşref Mutlu'nun ı aresın- ~ r veya omere a ara va · e- servısi tes1S edilecektir. 

k 
h a •11 kadro ile Evimiz Spor kolu Halkevleri, f6- sini yapıyordu. vvvv-"""'-'VV'"""",..,,........,..,_,, _ _. ... 

4 üncü dakikada KasunpaŞa - Ga- de her iki ta ım sa ay ...- dere ve gayri federe kliiplerle liseler Ktr.l'D'EBB1a 
lataspor muhteliti penaltıdan şeref çıkular: -arasında bir voleybol tunıUVUI ter- 37 nci dakikada Muhteşem topu ı 

F.tl'h Halkevi: Saim - c.evdet, boş kaleye sokamadı. Bir dakika H B Sayılarını yaptılar. H km t tip etmi§tir. Bu turDUYalllll& iftirak atay qvekili 
Oyunun bundan sonrası karma- Faruk • Eşref,. Seyfi, Enials - ı e ' etmek istiyen kltip, Lise ve Halkev- ~nral bNecdet SalAhattinden aldığı 

karışık bir şekilde geçti. Mükerrem, Nevzat, Kem . .. lerinin 29 4 939 Cumartesi günü guze ir pasla takımının dördüncü Şehrimizde bulunan Hatay Ba§· 
Şehremini Halkevi: Eıem - ~u- ve son golünü yaptı. Oyunun bun· vekili AbdUrrahmU lfelek a. de 

!ki taraftan birer oyuncu çarpışa- . Mehmet - Adil, Şeref, Hüseym - saat 5,30 da görüpıek üzere Şifli dan sonrası karfllıklı hücumlarla şehirde but hususi ~ lm-
rak dışarı çıktılar ve hakem de .Ka- ~~us, Fethi, Hayadr, Tahsin, Ö- Halke9iDe birer murahhas g&ıder- gecti ve netice değişmeden 4-1 Ga- lunmut Ye bua JW1eri • &liYu 

1---:R::-::-:-::A~O~Y-=O:::__ 
P~-M/t/• 

12,30 l'rogram, 12,35 Türk müzi. 
li - Pi. 13 Memleket saat ayari . , 
&J&llB ve meteoroloji haberleri. 
13,15- H MUzlk (Senfonik J>)iklar). 

18,30 Pı'Ogl'am. 18,35 Kl1sik (Ope. 
retler - Pi.) 19 KonU§Dl& (Çocuk 
Esrirgeme Kurumu - Çocuklara ma. 
sal). 19,15 TUrk müziği (Halit tür
küleri Vtı oyun havalan - Sadi Ya
ver). 19,S.i Türk milziği (Kanşık 

program). Hakkı Derman, Eeı'ef 
Kadri, Hasan Gilt", Hamdi Tokav . "'' Basri 'Ofler. 

20 llemleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,15 Tiirlt 
müziği (Klaaik program) 

Ankara Rad.yaau Küme heyeti 
İdare eden: Mesut Cemil. 

1 - C'Am.i1 beyin Ktır<Ulilıieuklr 
peşrevi. 

2 - Doktor Suphi Kürdilihicaz.. 
kar eana: Birlikte bir ak§8m. 

s - Rahmi beyin kürdilihicazkar 
ıarkı: Söyle ey mıdribı nazende eda. 

4 - Arif beyin Jdlrdilihicazkir 
ıarkı: Sende aeap U§§aka eziyet mi 
çoğaldı. 

5 - Rıfat bey kürdilihicazkar 
tukı: Bu şeb recayı dil oldu. 

6 - Rıfat bey .ldirdilihicazkir 
prkı: 01 goncanın etrafını a!m11 
yiae güller. 

'1 - Arif bey kürdillhieazkir 
şarkı: Kanlar döküyor. 

8 - Arif bey kürdilihicazkar ıar· 
in: Gunıp etti &ünee dünya karardı. 

9 - ... Kam - Jremençe taksi .. 
mi. 

18-SM•.ı•b ağa • Hicazkar şar. 
in - Biram et cWleııe. 

U - Çorlulumm • Hicazkar !ar
kı - Aldı beni iki kqın arası. 

12 - Kemal Niyazi Seyhunun 
• Hkazki.r saz semaisı. 

21 Konuşma, 21 15 :Esham, tahvı
Jit, kambiyo - nukut ve ziraat bor
sası (fiyat), 21,25 Neşeli pllklar. 

21,30 l'loklor (Halil Bedi Yôntken), 
21,45 lılUzik (Oda mUziği - Beetho

ve:ıı: Trio (do minör) Ulvi Cooıal 
Eddn: Piyano, Necdet Remzi Atak: 
Keman Edip Sea!:n: Vıyolonsel 

22,10 lllb:ik (Kiçiik orkestra 
lef: Necip Atlaa> 

1 Bla:e lkiaeıl ıw,,ar.ı auiti 

2 - ~. 8tnallB Bil Jllimeler ~ 
ili~ ey...,.. <V•> 

3 - Lindner - Bacchanale (Şaıab 
ilfı.hı Baküs şerefine dans. 

4 - Mieheli - İkinci küçük suit. 
5 - Mankel - Veneclllr lmtıratt.ı • 

Sereaaıd. 

il - Zielırer - Aşık - Romans. 
23,10 Jıt'lizik (Caslvmd - Pl) 23,46 

-.2'SaaQIM~-~ 
SUnpqa - Galataspor muhteUtinden meleri rica olunur. latasaray'm galebesile bitti. Muhterem Baevekilin yarın veyal:ut 
bir oyuncuyu sert oynadığından do- mer. öbür gün '8hrinMda Anbra'ya """'"""'"""""""",__vv.._.~"""'"""'vv~-. 

Fenerbahçe: 7 - p era: 2 SeYarriııBı!srlıknlı,t,,.cıleıdı' lec~:::,:;~~;:;::.daı;:: ci==-~· vaziyeti Kafayı çekince göıı:üa 
l ası idi. Bilhassa Adnan'la l"anık 22 Yetüköy meteroloji iltasyouwı- k tird•ği ld - -•-11• :ı.· • ..ınlü kazandır- f . . I ..3-) oyuncunun en iyileri idi. Musa. an- dan verilen mal6mata eöre hava es 1 eve sa ... r ... --

. . da) Fenerbahçeye 16ıncı a- . (Ba.ştara ı 5 ın.cı ıa,y amı.ıu.u. ...... ~ b \.Jt c~~ b 1 k 
. (Baştar~fı 5 ıncı sayfamız dı. Ve devre 1 _ 2 Fenerbahçenın le- federasyonu asbqklnı Cavid Cav da trenmansızlıktan olacak, durgundu. "''"'""un ötün uulgelerinde k3palı ve ....,....._. c ı Y pan Salih acla-

l'ikret, RebıL . . hine neticelendi. bulunmuştur. Bedii forlan 1Ayıki1e ve yerinde ta- Jer yer yağışlı geçmiı, rüzgirlar • birinıa dün sarhoıjluk -.e hane.re 
.Pera ta~: Ç~katıno - Hrist~ Fenerbahçe, ikinci devreye; ta- Neticede Süleymaniye'den Hara- kip edemedi. Yusuf ise havadan iy- Doğu, Cenup ve Oenu-..mı, Ma- aaarrm suçt.uınıDa meıpmden ....,. 

~\1el~ ~ıçıviç, .Etıyu, ~~at~.:~ Jwnlarında tadilit yaparak çıktılar lambo bet saat bir dakikada birinci, namakta israr etti. dolu bölgelerinde Şimal dijer-~ Mkemesı yapıl~. Vü-anm ma-
a, Vasılı, Bamb no, Msııw, Ç · h m hattı p şeklı aldı: Fazıl. Feneryılmaz'daıı Tarkum yarım sa- For hattında en iyi oynıyan Sali- Jerde umumiyetle Şarki istikamet- hiyet udur 11.aznım dün .akpm-. 
Hakem: Şazi Tezcan. ;:ac:c;qar, Rebü. Fikret. Hücum at farkla ikillcl gelmitleıdir. hattin ile Buduri idi. Sarafim, Sü- :e:.ort& kuvvett:e, Akdea we ırğe l1 ~-sarhatollalıt NlfllB-
Oyun çok leli başladı Fenerbahçe h ttı senelerd nberı mudafaa etü· KOCMll llQgeaindeıı 5 mt 56 da· leyman ve Necdet ayaklanndan bek- dil ~ırbn Oen!~dilltikamettıe ımıtıe- taşı 'Me utı et caddesi 19 numaddt 

takunının teşkilinde isabet olmadığı T.~ • ' g bı Fıkret'ın sol açığa alııı- Jrlkada lllrahim İliriDd. 1lir teker- lenen iı;leri gördüler. a &eıuın e •mİltir. Dill 1 
l1lt dakikalardan itibaren göze çar- 51mıilz eın 'ısa· betlı aekli almış oldu. Jek f-....Ln-. a.......a &-...& ''ı'th-" V f lstaabüia MYa k .... giCllılll diz- eve ge erek uluorta llıiylendiiıteO 

__ 1.,., mas e .,, llC&lllllllS ...,..... -...... .- - e ahlara gelince; En fyi oymyan- •&r Ct:::W::: ........ ı-.a.. • _ .. _ 9'nra kip mlinlk içerı ı-lllilllif. 
!Moyrdu. Peralılar, güzel bir ... ~- D ın· ı'kinci dakikasında, bir u··çüneü .....__._""'- ları Vahitl k" G" li Hakk • ~ .......u,,-v • • -,..,oç 
ırıa ile F . . L. başla- evren . ---.-.-· e es ı uneş ı idl 1uz1a esmiştir. Saat lf te hava.,___ Bu evde oturan Om.an Naciye w 

~ner kalesıne mme6... frildıkten Esat u.çüııcü ıolu yaptı. Yarışlardan sonra ,...tan tasnif Mehmet ve Ldtfi çalıştılar. Muhte- ..-
dılar. İkı gol fırsatı da kaÇJrdılar_ :Fenerba~e bunllan soma o~ sonunda 'bWJdetçilerllllis IU derece- ~mile ilk devre oynıtmanuıları Ya- ~ 10 16,3 llliliarch. .._.. an XadıiJe vvJ.ye za laabelı-
.()yun bundan sonra karşılıklı hil t mile hakim oldu. Bilhassa Fit- leri almışlardır: şil • Beyazlıların b"lfilc h t 1 Jtiksek 20,2,.en düfilk .. 4 santigrad dar ed rek bu arho~ yaka aÜlllll-
;ınıeıarıa geçmeje başladı. Fakat ,::1aırebü, Feyyaz, Pera kalesi için 1 - Süleymaniye'den Harall\ın- rından birini teşı:t e;yordu. a ~:; kayclectilmiştir. laıdlr. 

ener hlicum hattı abıyord11. d ·ma tehlıke oluyordu. bo 9 puvan, hattında Gazı ile SuDıi'nin bcxruk :>- Çocuk Eelrgeme Kuruınu Dün yapılan duru mada Salih p 
19 uncu dakikada Bambino, topu a~zuncu dakikada, Ali Rıza'dan yunu netice üzerinde bilhaıillııa lmil ldllliPMn•el ..... au sıöylemiftir: 

Ctıı. afl'ye ıeçirdl. Attılt srkı bir wQ.t ıeten t- Re .. '"' ...-. etti ve fal9ohı 2 - Feaeryümu'dall Torkum a. 1 
di..a.... h:ı. wr- ,.,.. •-r ı S'"--••4-'~ •--• ~ 0 du. edlllror - Bu evde oturan Kadriye ile..._ 
---=~çarparak geri geldL Per* •- bir vuruşla ıı.r -ttarm• takta. Ve - ......,,,,_,,_~ u.ıu ~, ...-

~an birbirini takip etmele ~ dördüncü ,ol de bu aul'etle kayde- 4: - Feaeryüm.az'c:laa A.autu 32, il 811 M Divanyolu'ndaki Çocuk :Esirgeme nim --....r a•twa wıdır w 
~ aır Pera hücwııuııda biyiik dildi. 5 - VeMryılmu'cluı Niyazi 34, Ankara .Ja Kurumunun çocuk küt~aneai ya- ben kendisinin daveti üzerine .._ 
tebJ.ikeyt Reşat, ,Oçlflkle atlattı. . . 

11 
inci dakikacia. aolcMlD Fikret va- 8 - Feneryılmaz'dan Halil 35, U• • km. llir amanch. bGıgW 'lu1_yett- '8- littfm.-. 

'rakını tefkWruiekl iııabet~ mile ı>.ra blel'" inen l'eMI' T - IPeneryıbJ!az'dan .lll 38, Demir spor •• ~ •e naw bir miıııli ..... ~ fllkat mnn !) bu iıldfasmı lapd e.. 
~ FenerMtageff• Jıtııla,,_, • uhacimler4 Yqar'm tem vuruşi- 8-Slleymlmtye'dea Abdullah 3'l ~ cektir. Şimdiki ...._ ..tra ma- MEiiilj •ldvtmıdan MiiddeuJDM9f 
flkaıv. ü Ksad'ı merbS muavine,, 1~ 5 

incı' --1·" de 1.A-... dıW'. 9 - StllejWiilyedea Cevad 31, Ateşsp-or : 1 fllMla buhwe• ,.,_. ., ' ı tlmllır , m 7 
.. • 

Ali Rıza'yı ..a muavine. Yapr ı cia "'
14 

tmca:alrlk~· rıkret, Pera ıo-l'ae~da 'hMI 38 edilmeıline ~ Fakat Ki.- .._ w :;a ~ wc= = 
~~8! aldılar. 'Bu cfeliıikltk üç !! m-'•-2_-.. ..... clul topa .atü ve ortaya BiriDci ve ~ llÖ'9I' m.pa Ye- İzmirin A+-.ı:::!'r uatakım{Hıumsuı'lslii) ku"- Rler idani o HIPM a =-- f 
-1.IQIGa ftl'CIL ()rteılaa - ~-· F rilecektir --~r"" lsan atib. ltlltarile kıymeti mevcut aa etmek ıçin vekil tutaaljım iJıai 
h lllM«.mt ~i. razıı yet!ferek altıncı e-ı..,.!!!!!!!!~!!!!!!1·!!!!!!!~'!"9'!!''!!!!!!!!!!!1!1!!!!!1111-11!!!!!!!• me deplasman m-Iarının ikincı·sı'nı· oldu.ır.....a.. • .._ -~ ... ---- · lcuıncta Y tGftU 1'tkret'e ge - rıru-... ı• bugün -~ 6..._ ._- - --- ~ i~ w+=Jr ... -,, 26 .,_ 
~. 1.§&r, ;r- -- _.._il de _....,. _., •h...+n ••-1.a..•--. .. AAmniy-um "'-' dan "--•..ı-• Beri ..n- I -v--~ -~~ l\kret, 1'1•! 'btr wrııflB ,._.. ,_. ·~· :,;.;.• Perahlar J'ener .ı-11& - -- -·~ ikinci r' ?"" '"' UJ: .ı..munpor &.aaun&U DUDUÜf olduğult- ta ik ed ll?Uftir, 

~~=·~:.ki::::. bir =•=·=.·~.: de!'r"::~:ıl»royım :!•:p~M~mı::~== =--:.."'1ıa-.:'!*·1=:: 
~abat aldı. Yapr'ı kolaybJda at - - aeral·'-r ikinci ıMllerini kazandı- çıbrdı. Demirsporun Atqspoı-Ja yapaeatı mir edUmeje DıltJen•'ltll'. 
... ttıktan aonra Hsam'ı da geçerek, vs r w. .~ Esad'ı merkez muha almakla maçı görmek üzere 19 Mayıs sataıl- Buradaki ill§Ut ,_.Ü 'llii::ilt-
ı............ ı.L. _,~:...A ı-~. lu'. • ,__ı.. büyük isabet gösterdıl r. Fikr..t yonıuna U binden .ziyade sey rei ten sonra kütn ... ı.ue Jm- milli ...._1.._ 
--..._..,... .-_.... ..,-.-- 23 üncü •ki«ada F-1, Pera ~ .. .., 1 ""*""'" ~ 
~ mütewaia l>fr f8k'W. •.. ailM ~ tapı Haıca.'p ~ Rebii tarafı, muhac m hattını iş g5- ge mişti. bllytlyerek çocuklanmlaa dalla ili 
~ eclvkaıa ,._.._.,. WaiaeL-ı... 4t. Necu. yecliact ve IOn golü de kay- rür pbi hale atu. Muavin hattında Maç. hi.ttan sona kaw hikim oy- yade istifade edebilecekleri bir Jek· 
'"«n btı- comerde Naa•ıdıı atqa - Ali Baza iP .,....aı. S.t, merkez ıııyan Demir.spor, İzmirlileri 5 - ı le sokulacak ve buıttnJd1 kitap ade. 
iirıiiıht JrenftıN&. Kallıci ..,. ,.._ 1 muavinde muvaffak oldu. majhlp etti. di de uttınlacaktır. 
ııılc: aalladı. Fakat falsolu bfr vunıf, San - llcivertliler 7 • 2 ıalip o.•· 

K8pr9•ı• eenıze 1111ftU 
lI kap nı aki Atatürk töpıj

sünde çalışan mele Mustafa adında. 

ki bir ~ ambar tizerinda 
aldWı tahtalara aşaiJ: inmekt ı.. 
ken denıze duşmüı ve etraftan yet\. 
§enler tarafından kurlarılmı•tır. 



Sarfaı 1 

Sinek, Tahta Kurusu, Pire 
ve bütün haşaratı uyanma
dan yumurtaları ile birlikte l 

••••••••• 

a 
24 NiSAN 1931 

1 

• r 1 1 
Fayda bütün Haşarat 6Idürücii mayilerin en iyisi Ye en müeısiridir. Katiyen leke yapma .. Kokusu IAtif Ye sıhhidir. DE-?oau ı Sirkeci Liman Hanı altında Hasan ·depoıudar: 

:.... ................................... .. 
Sütçüler aleminde bir hadise ... 

SUT MAKiNELERi 
1939 modelleri gelmiştir 

Dünyanın en Hğlam ve en ucuz 

Mİ ELE 
SÜT MAKİNELERi dir. 

Paslanmaz, lekelemnez ve bozu,l .. 
maz. Yedek aksamı daima mev· 

cuttur. Anadoluda acentfl 
aranmaktadır. 

TAŞRA SATIŞ YERLERi : 
K<0nyada Necati Kaşıkçı, Erzurum· 

da Neş'et Solakoğlu. 

Türkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şsı. lslanbul Tahtakale No. 51 
!* \ Ankara acentemiz: Yusuf Esendemir Ye oiulları 

Adana '· Ömer Batefmez 
Konya ,,, Mehmet, Şükrü, Necati Katlkcl 
Ceyhan ,, S&id Akman 
Gazianteb ,, Mutafoğlu M. Şakir, ,Özteker 

Erzurum ,.~ N-,,,'et Solakoğlu , 
1 

... ·P ... ol.at•l•ı ..... " ....... ·•s•u•'le•ym .. a•n .. U•z•ge•nec .. t .. 
1 
....... ...ı 

Toptan ve perakende aat19 yeri : lstanbul 
Sultanhamam Hamdi bey geçidi 

No. 48 - ss Tel: 21295 

TÜRK HAVA KURUMU 
~7 nci y· 

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

BUyUk lkramiyeı 40.000 liradır. 
Bundan baika: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve Jf).000) liralık iki adet mi1-
kaf at vardır • •• 

Yeni tertipten bir bllet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mea'ud 
ve bahtiyarları arasına glrmlf olursunuz ••• 

1 
............................................. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Hepsine 1050 lira bed
0

el tahmin edilen Fatih kaymakamlığı dahilindeki 

rollar için alınacak 300 metre mikabı Boğaz taşı açık eksiltmeye konul
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürli.iğtinde görülebilir. İstekliler 2490 

3ayılı kanunda yazılı vesika ve 78 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbw 
;eya mektubile beraber 9/ 5/ 939 salı günü saat 14,5 da Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. (13.) (2791) 

SAÇ EKSİRi 
Saçları b !sler, köklerini-kuvvetl~ndirir, Dökül

mesini önler, kepekleri giderir. 
fNGfLfZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

Beyoğlu V akıfl~r Direktörlüğü İlanları 

Lira - \ 

60 . Bedeli · tahmin · 

Şişli E~eni katolik mezarlığında yetişen yaş otların bibımesi ve 

nakledilmesi alıcıya ait olmak üzere satılıktır. Talip olanların görmek 

üzere her gün.mahalline ve 28/4/939cuma günü saat 14 de ihale olunaca

ğından yüzde yedi buçuk pey akçesiyle Levazım memurluğuna müracaat-

ları ilan olunur. 2786 

••-- Dr. Ihun Sami --- __ .. _ .. _ .. __ .... llİI 

İST AF ILO.KOK AŞISJ "KUR u 
Istaril<>kokta.rdan mot ·'lid (er
genlik, kan çıbam, koh: ıı:>: alta çı
banı, arpacık) ye büllln cild hasta

lı klanna karşı pek teslrlf bir aşıdır 
Divanyolu No. 113 -

Yeni Çıkb 
Meşhur· çocuk romanları : 1 

Vatan SUrgUnU 
R G. ARKIN 

SiSTE 

"Tll 

' ~ 
Canlı Tarih Ku""V s·~t .. ın 1e 1 

1 - Perde, 2 - Tablo 

23 Nisan için yazılmış okul piyesi 
• Fiatı 1 O Kr. 

Her yerde kitapçdard >n ve 
gaııete bayilerinden arayınız 

BALIKESiR 
AKIN KiTAPEVI 

--- Çocuk Hakimi 
Or. Ahmed Akkoyunlu 

Yapıl~ KELEBEK Marka ı 
KONTR- PLAKlAR 1 

Çarpılma, çatlama, kabarma 
vesair gibi hiç bir arıza 

göstermez 
Kontr-PUlıklar bu gibi 
arızalara karfı garanti 

ile eatıhr 

KIZIL, KAYIN, K AF.AAGAC'dan 
mamul Kont .. Plaklar ıtok 
olarak her zam n mevcuttUJ' 

Her yerde satış 
yerlerl vardır 

Yazıhane •dresi : ------Sirkeci mühürdar zade han No. 5 

Vapurların Haftallk Hareket Tarifesi 
24 Nisandan 1 Mayısa kadar muhteJif hatlara kalkacak vapurların 

isimleri. kalkış gün ve saatleri ve kaikacaklan rıhtımlar 
Karadeniz hattma- Salı 12 de (Cumhuriyet), Perşembe 12 de (Ak.

us), Pa.za:r 1& da (Güneysu). Galata rıhtımın
dan. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (ülg~n). 
Sirkeci rıhtımından. 

tzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da. (Uğur). Top-
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün 8.45 de (Marakaz) sistemi vapurlardan 
biri. Cumartesi ayrıca 13.30 da (Trak). Top ha-

. ne rıhtımından. 
Karabiga hattın& - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtı

mından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak). 
Ayrıca Çarşamba 20 de fOlgen) ve Cumartesi 
20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. . 

lmroz hattına - Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
AyvaJlk hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de (Mer-

sin). Sirkeci rıhtımından. 
tzmir 8Ül"at - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından. 
hattına 

Mersin hattına - Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (EtrUsk). 
Sirkeci rıhtımından. 

Not ı Vapur seferleri hakkında. her türlU malQınat aşağıda telefon 
numaralan yazılı Acentel~rden öğrenilir'. 
Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata Acenteliği - Galata, Denifı Ticareti Mild 

binası altında 40133 
.Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 227 40 

~latasaray Lisesi Alım Sabm 
Komisyonu Başkanlığından : 

Mulıammen Tahmin ilk teminat 
Fiyat 

Nevi Mikdarı Kurut Lira Kr. gün ve ıaatleri: 

Patiska 
Peçete 

Karyola 

Tabak çukur 
Tabak düz 
Çay fincanı 
Bardak 
Reçel tabağı 
Tuzluk "kapaklı\ 
Sehpa "cam" ' \ 

Bıçak, • 
-.... 

Kaşık 

Çatal -
Çay kaşığı · .. 

-- ------~ 

1000 metre 58 64 60 8 Mayıs 1939 pazar· 
tesi saat 14 de. 1000 tane 28 

60 ,, 900 33 75 " " 
1000 ,, 24 . 

'iOO " 
24 

600 " 
22 -

500 " 
1() 49 45 " ., ... 

500 " 8 
•ıoo " 9 
500 " 18 

150 ,, 55 
150 ,, 35 17 90 " ,. 
150 

" 
85 

300 
" 17 

Galatasaray lisesine !Uzum olan yukanda nevi mikdarı ve ilk te· 
minatı ve eksiltme gün ve saatleri yazılı eşyaların Beyoğlu İstiklal 
caddesi 849 numarada Okul Alım Satım. komisyonunda açık eksiltme· 

si yapılacaktır. 
İstekliler nümune ve şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeci· 

liğine yatıracaklan teminat müzekkeresini almak için Okul idaresine 
ve teminat maklbuz ve ye.ni yıl Ticaret Odası vesikasile bir1ikte belll 
gün ve saatte mezkO.r komisyona gelmeleri. "2625" 

Ha zbot ''Y .. zer E 
'' Sahibinin Askerliği 

Dolayısile Satılıktır. 
İki yaz mevsimi Kalam1'ta, Suadiye önü.nde veya Paşabahçe 

koyunda takdir ve gıpta ile seyrettiğiniz Havzbot= (Yüztr Ev) 

satılığa çıkarılmıştır. Yaz mevsimini maaile eıhhi bir surette ge
çirmek istiyen deniz ve denizcilik severler için bulunmaz bir fır. 
sattır. İsteklilerin Taksimde General Receb sokak Mübarek 
apartmanında (1) numarada Bay Receb Erkmana müracaattan. 

.............. 1 ............................. .... 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
İstanbul Satın Alma Komisyonundan: 

1 - tk.i sayılı motöre yaptırılacak tentelerin 26/ 4/ 939 çarşamba 

günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasımlanmış tutan 140 lira ve ilk teminatı 10 liradır. Sartna 
mesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - tsteklilerinin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzları ile Ga· 
lata Eski 1thal8.t gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. c2779 .. 

:>ahibiı Ahmet Cema led~;ı S A R A Ç O C L U 
lıleoriyat müdürü: Macit ÇETiN Baaıldıaı 7er Matbaai Ebü.zziya . 


