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·ınomz ltalyan·-Alman Erkinı İtalyan Harp 
Siyasetinde Harbiye Temas 1ar1 Gemileri Draç 

· Değişiklik • • . L · d 
• Yazan: Hıu.rm Cahid YALÇl!f lkı Ordunun Tek Kumanda Altında l m an l n a 

İngiltere Başvekili Chamberla- . 

ln tngiliz siyasetinde yeni bir dev- · c l . ş ki · G .. u·· u·· ı ·· 
re açtığını Avam ~amarasınd~ a ışması e l or Ş uy or 
alenen söyledi ve ızahat verdı. • 
Ayni derecede ehemmiyete şayan 
olan nokta bütün partilerin bu hu- J •ı• 

- !Uta başvekile muza~e~et g~ster- \ ngı iZ 
mekte ve onun meslegını tasvıb et-, 

Başvekili Dün Avam Kamarasında lngiliz - Leh 
Anlaşması Hakkında malumat ·verdi 

·;mekte bulunmalarıdır. 
Filhllkika, ne paha::nna olursa Al marasında B. Chamberlam· , B. Beck 

h f Bcrlin: 6. (A.A) - Deutsche · 
· olsun, Avrupada sulhu mu a aza h ile yapılmış olan görü1:1melerln genia 

b t · olan lgemeine Zeitung'un Lvndra mu a,... -:s ':l 
etmek siyasetini taki e mış Al bı'r sahada cereyan etmia. ve iki hll-

l k a biri, Bohem) a ve Moravyanın • ....._ 
Chamherlayin için, Cekos ova Y - d'lm · ·· kumetin (bazı umumi prensipler 

d 
·n k n ı manya tarafmdan işgal e ı esı u-

nın A !manya tarafın an 1 rn ı. - , hakkında tam bir ı'tı·ı::." halinde) bu-t k d zerine İngiliz siyasetinde vukua gel- ö.L 
oan sonra ya mevkiini er e ıp lunduklarını göstermiş oldugun-u be-

t d - · t 'r miş olan tahavvüle aid uzun bir ma· 
cr.kilnıekten, yahut siyase egış ı - · yan etmiştir. 

b · kale yazmıştu-. Mumaileyh, bu sıya· 
mektcn başka yapılacak ır ~ey kt tki memleketin tngı'ltere bük' ıl-h ı setin biı· hata okluğunu yazma a 

: kalmıyorchı. Çünkü l\Iüni an aş- meti tarafnıdan Polonya hükumeti-
. e ve şöyle demektedir: 

· nıa~ı ile keııdisini gösteren sı?as - ne verilmiş olan şimdiki muvakkat 
d • danda ingilterenin 90 miJyon nüfuslu .tin iflas etmiı.. ol ugu mey ) ve bir taraflı teminat yerine kainı 0 .. 

. r J ·mda bir millet ile uzun müddet mubasa· 5di. Chamberlain şimuı ar rn::-ı lacak daimi ve mütekabil mahı"y"'t-
1..ı • • ·et ma halinde kalabilmesine ihtimal ~ 

büyle bir mazi ile çetin ır sıyas te hır itilii.f a işlirak etmeğe amade 
L k ' t • b 1 ını:a hiç kimse vermiyoruz. Avrupanın general ı:..-ı ıp c mege aş ay ·, • . · olduklarını tebeyyün etmiştir. 
tarafoıdan sulh davasına hıya - Frankonun muzafferiyeti dolayıf.;ile Böyle devamlı bir itilafın ikmali· 
net etmis yahut kafi derecede ve Berlin- Roma- Madrid müsellesi ta- . t' B . ı General Keltel ne ın ızaren . Beck, Polonya hükii-
merbu ti.}~et gfö;termem.ş olm_akl_a rafından tayin edilmiş olan yeni si- metinin İngiltere hükumeti tarafın-
'ttiham edilemiyeceğine emındır. yasi cografyası, Almanyanın berri fenadır. Çünkü B. Chamberlain'ın dan Polonyaya verilmiş olan muvaıi

ııun iç.in yeni siyaseti~i müd~- Avrupadaki vaziyeti kayıd ve şart- anlaşma siyaseti terkedilmiş oldu- kat teminatta derpiş edilmiş olan 

lngiltere ve Yugoslavya A rnavutluk 
işgal Edilirse Lakayt Kalacaklar 

faa büydk bır jstinadgah teşkıl sız olar~k kabul ve teslim edecek o· ğundan bir tek ihtimal vardır: ingil- ayni şartlar dahilinde kendisini İn· 
bilı tan bir tngiJiz. Alman anlaşmasının terenin de diğer devletler gibi hiçbir giltere hükumetine yardım etmeli 1 

d f 
~ b. h · .... talya Kralı Aakeri Tef .:•te 

· renin açtığı yeni evre 

1 

tngiliz imparatorluğunun emniyeti men aatı olmıyacagı ır erctimerç. mecburiyetinde addetmekte olduğı.ı L&9' 

-..1Hiall''?' rlin ve Roma menbaları için lazım bir şart olduğunu göster- Chamberlaln A\·amkamarasmd& hakkında tngiltere hükumetine te· ( Yazısı a UncU ••rf•mtzd•) 
~·~~~d-W~~~~--~ ~d~~ -d-~&~~~~~~~~~~~~~0000000000=~~~~~~~~~~~~~ 
···rHn etr~fmm y...,ti fena ve zararhd<r. Bu siyaset, Londr"' 6. (A.A.} - A~am ka· tSol<U 3 Uncü sayfamızda) 

da tngiltcrenın yeni ııiyasetini tak- Gezr·n tı.Zerı· 
· bihte ve kendiJerine karşı bir has-
:rnane his ve hareket diye tefsir et- Ankara: 6 (Hususi) _ Cum.-
mekte müttefiktirler. hurreiaimiz İsmet lnönil bu sabah 

'İhtilafa doğrudan doğruya şehrimizde bir gezinti yapmış ve 

alakadar olmamak ve taraflardan Büyu"k l.Jal''- De.stanı Keçiörene gitmişlerdir. 
her ikisine karşı da dostane hisler cı j R 
beslemek itibariyle, biz bu vazi - ... Tahrana 

I' ·yet karşısında azami derecede bi- Yazan: MURAD SER TOGLU 
._';. mrar'ane düşünebileceğimizi zaı2- Gidecek 

~J~.çÜyoruz. in~af ile sövlemek la- Murad Serto j l u 'nun sureti mahsusada 
.,~J.\'m gelirse, Almanya ile ltalya- gazetemiz için hazırladılı bu eser, TUrk Hevefİmİl . 
-...· f'.tnn hiç bir tehdide maruz kal.ma- edehlyabnda yani bir çılır açmaktadır. Ar- J' 

.dıkları aşikardır. Alman ve Ital- kadaşımtz, bume,hur destanın blr ltilrlnden 
yan fopraklarıııa tec~wüz etmek . farklı birçok nUshaları Uzerlnde yapblt ~et-

istiyen hiç bir hükumet görmü~-~- klklerden sonra bunlan mezcetmı, ve mU-
ru7.. Rugün lıöyle olcluğu gıbı, 1 bl t lhl U d ti 1 ti y.arın <la İngiliz başve!cilinin tav- kemme r ar roman v cu a ge rm ' r . 
siye ve temenni ettiği tarzda bir Bu romanın en bUyUk hususiyeti yazftı-
anlaşma hasıl olur:>a böyle birle· . tında halk dlHnl tamamlle muhafaza edlfl 
şecek devletlerin Almanya ve : ve Köroilu destanının bUtun Anadolu hal. 
ltalyaya tecavüze ka' kacaklarma kınln dlllnden dU,mlyen en gUzel manllerlnl 
ihtimal verilemez. aynen ihtiva edlfldlr. 

Büyük Almanya bugün hiçbir Har sınıf halkın lezzet ve merakla oku-
tecavüzden korkmıyacak kadar yacalı bu fevkalade gUzel ve •Ur Ukleylcl 
kuvvetlidir. Berlin - Roma mih- merUlk ve kahramanllk romanı, ayni zaman-
veri her hangi bir hücuma muvaf-fakıyetle mukavemet edecek kadar da hususi surette yaptırdıj1mız resimlerle 
yekpare bir kitledir. Almanya ve de canlandırllmı,tır. 
1talyadan toprak alm.tk için açı:I YARIN ~AŞLIYOR 
lacak bir tecavilzi -darbe ne garbı 
Avrupa efkarıumumiyesi tahammül! 

b. ı 
eder, ne A vrupanın orta ve cenu ı j 
sarkt milletleri böyle bir şekavti 
aklından geçirir. Bir11enaley Al- 1 
manya ve ttalyada•! İngilterenin 
yeni sfya.~eti aleyhinde i~itilen in
fial ıııeslerini hakiki bir· meselenin 
verditi endişeden ziyade bazı ta
savvurların fHle çıkamıyac_ağt mü-J 
li\hazasındnn mütevellit bır mem
nuniyetsizliğe atfdmek zarureti 
hasıl oluyor. 

Filhakika Chambeı·Iaın'ın ha
zırlamakta olduğu anlaşma fiile 
çıkarsa Almaııyanın etrafında te-
cavüzi ·bir çenber ,leğil, Almanya
daıı tasması muht~mel istila se
sellerin~ karşı bir set vücuda 
gelmiş olacaktır. Eğer Almanya. 
da ve italyada tecavilz ve fstilA. 
maksatları yokııa bu müdafaa sed
dinin yükselmeeinden niçin bu ka
dar sinirlendiklerini makfil ve 
mantıkt bir surette izah imkllnı 
bulunamaz. 

" ·~ Hu..,;. Cahid YALÇIN 
(Soma 1 Uacl aa,facla) 

1 

Casus Mustafa Sa gir 
Nasıl Yetişti? -~ 

lstanbulı Neden geldi? 

Kimlerle Temas Etti? 
Bulgaristana 

Niçin Gitti? 
Y unanhlardan hüvi
yetini nasıl gizledi? 

Ankaraya nasıl ve niçin gitti? L 
Nası l Tutuldu Ve ·---·---------"'-~ 
Nasıl Asıldı? r Casus Mustafa S1tsıir 

Bir iki Güne Kadar Başlıyacağız 

Ankara: 6 (Hususi) - İran 
Veliahdı ile Mısır Prensesinin Tah
randa yapılacak düğünlerinde 
Türkiyeyi temsil edecek heyet şu 
zevattan müteşekkil olacaktır: 

Hariciye Vekili Şükrü Sara • 
çoğfu, Oı·du Müfettişi General 
Kazım Orbay, Meclis reig vekili 
Refet Canı tez, Hariciye umumi ka
tib muavini Nebil, elçilik baş kAti
bi Receb ve hususi kalem müdürü 
A1bdullah Zeki. 

Heyet Nisanın onunda Musul 
Kerkilk Hanıkın yolu ile harket 
edec&ktiı-. Ayrıca yedi tayyarelik 
hava filomuz ve askeri kıta da o
gün Tahrana hareket edecektir. 

Kaym•kamlar •rasınd• 
Ankara: 6 (Hususi) - Acıpa

yan kaymakamlığına Cemil, Yeni
ceye Kazım Gürel, Serik kayma • 
kamlığına Hakkı Uygur, Kara Su
l'a, Dörtyol kaymakamı Adil, Su 
şehı·ine Necmi, Arapkire Emin, 
Karzana Şevket, Ya: . ~ .. -e Çorlu 
kaymakamı Niyazi, Dadaya Ze-

ki Andrine Hüsnü Ericin, Çatara 
Hadım kaymakamı Nazım tavin 
edilmişlerdir. · 

Yeni tayinler 
Ankara: 6 (Hususi) - Tütün 

işleri müdürü Adana inhisarlar U
mum müdUrlliğüne Fahrinin de or
man umum müdürlliğUne tayini 
yüksek tasdikten çıkmıştır. 

Hariciyede tayinler 
Ankara: 6 (Husufli) - Melih 

E~enbel Paris ve Hayreddin Ya
lın Bcyrut ba~ konsolosluğu kacı
lıu·lıklarına tayin edilmişlerdir. 

Maliyede tayinler 
Ankara: 6 (Hususi) - Maliye 

müfettişi Gıyaseddin mali tetkik 
azalığa tayin olunmuştur. 

Türk-Yugoslav afyon anlaşması memlekeumız 

için hayırlı bir inkişaf devresi hazırlatacaktır 

ı'ürk • t ugoılav Afyon anlatması Belgradda imzalanırken 
tktisat Veklleti teşkilatlandırma 

mUdürü Servet Birkin, sabık top· 

rak mahsillleri umum müdürü Af
yon mebusu Hamza Osmnn Erkan, 

H E R SABAH -----"--

ofis tstanbul şubesi müdUri.i Vahid 
Demirkandan mürekkep Afyon he· 

~·etimiz dün sabah Semplon ekspresile 
(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Dükkanlara Asılacak Vecizeler 

Vali ve Belediye reoaimiz Lutfi 
Kırdar şehrin Ye sokaklarının temiı. 

tutulması için göze çarpac.ak yerlere 
,·ecizeler astırdı, balkı caddeleri ev
leri kadar temiz tutmaya davet et

ti. Hakikaten bir şehrin temizliği 
o F-hir sekenesinin mecleniyct dere· 
C('.Sinin en şaşmaz bir ölçiisüdür .. 

Ancak kcU<lilcrhıe hnher \•erelim 
ki bu vecizeler ve ikazların noksan 
bir tarafı \'ardır. Bize kalsaydı ha· 
bkçı \ '6 manavlar ba~ta gelmek şa.r
tile aşçı, berber dükkanlarına da 
şöyle bittr levha nstırırdık: (Kuru 
mewimde dlikklma önünü sulaya-

cağını diye koııser\'e kutusundan 

bozm. .ıaşrapnlarla etrafa kirli su
lar .... ı;ınak lstanlmlun Ye istanbul" 

luların aıhhatına auikaat hazırla
maktır.), (Sokakları aul ... ya kal 

kıtma, o vazife belediyenindir.), 
(niHddinın önU .) ıı.lmz 8Cnin değil, 

bütün lıcmşehrilerlnindir.) 
Dikkat ediyoruz, claha yaz gel

meden bu ipii<la.i toz bastırma fa
sıllan claha şimdiden ba.~ladı. Kah· 

\ 'e fincanlannm yıkandığı bulaşık su 
yu ile sulanan bir tehir olmaktan 
latanbul artık kurtulmaladır. • 
A. Cemaleddia SARAÇOCLU 
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Hastahaneden 
Y•z•n ı M. SIFIR Kacan Azilı Hır-• 

Arabyan Hanında Feci BiZ Faaliyette mi 

D k Y S h 1 • lzmlr zabıt••• Ihsan Çetln-

a ya . eme a ne erıı Geçenc;•Mz.: ..... ı.ny. 
Zavallı Kadri İlk Sopalardan 

Sonra Bülbül Kesilivermişti 

ve asabiye hastahanesinden kaçan 
sabıkalı lhsan Çetinin, ağlebi ihti· 
mal tekrar lzmire gelmiştir. ttm;rde 
11 kadar ve ve mağaza soyduğu i· 
çin on sekiz sene ağır hapse mah
kum edilmiş olan Uıı;an, zabıta neza. 
retine altında tutulmakta idi. Fakat 
asabi bir hastalı kyüzünden Manisa J 
akliye ve asabiye hastahanesinde 'J 

tedavi altına alınmış fakat oradan~ 
da kaçmıştı?". lhsan Çetinçin, evvel- J 
ki g cc Bah:ılar çarşısında gramo· 
foncu B. Mustafa ~aıının dUkkam
nu at ka taraftaki ha\ a penceresin
den girmiş, 155 lira kıymetinde sa
at \ e dürbinle 36 lira para çalmış
tır. Mağazada bulunan parmak izle-; 
ri ve hırsızlığın şekli, vaka kahramn. ı 
nının gene lhsan Çetinçin olduğunu f 
göstennektedir. Zabıta, sabıkalıyı 

yakalamak için lazım gelen tedbir- İ 

--nıc.ı-..• ---
Dayak sırası Hoca Bekire gel

miotl. tşbı şakası yoktu. Herifler 
söyletinceye kadar hepimizi sıraya 
çekecek, tabanlarımızı şişirecekler
di. Başçavuş, Kadriye yaptığı ~ıLi, 
bir çelme savurup Hoca Bekiri de 
Jere kapatmak istemişti. Muvaffak 
olamamıştı. Attığı çelme Bekiri de
jll kendıni sarsmış, sallamıştı. Yü
zü koyun yere kapanmıştı. Zora nı> 
dayanır ki?.. Nihayet Hoca Bekiri 
de devirmişler, nasibine düşen bir 
elli kadar sopayı yedirmişlerdi. Fa. 
kat, ağzından bir tek söz çıkarama
mış, evet dedirememişlerdi. Başt;a· 
VUlf büsbütün kmmmş, gazaplan
mıştı. Tercüman oUsbütun sakarlat
IDJO, çomarlaem11tı. Daha çok dövc?
cekler ve çok ta eöveceklerdi amma 
talih imdadımı:r,a yetitmi§ti. Ans~ın 
ortalık kararmıe. bardaktan bop.nn· 
libi, gibi değil, bayağı gök delinm'' 
pDi görülmemif bir bolluk ile yağ
mur yağmağa, limlekler çalmıağa 
hatlamıftı. GtırUldeyeıı gök binayı 
bile sarsıyordu. 

Dayak faslı geri kalmqtı. Bizi 
1* odaya kapatmıelar, baş başa bı
rakmışlardı. Zaten akşam da olmu~· 
tu. Hepimiz, birer köşeye <:ekilmiş, 
.Ut dölmıtlft kediler gibi sinmi4tik 
d6'Unüyorduk. Fakat bu işin Myle 
ayrı ayn düşüncelerle halli ımkam 
yoktu. Görn.üp konuımak, bir ka
rar ve~ birliği yapmak liz.ım
dı. Odayı kaphyan mezar sessiz!iği
ni evveli. ben yırttım. Hemen bir kö
lede baş bap geldik. Fikirlerımizi 
ortaya serdik. Kararlarınıızı ver lik 

Verdiğimiz karar şu idi: 

"Biz ilen süıiilen suç ne ise iık 
rimize alacak, Salih reisin bizi1ııle 
hiç bir alakası olmadığını söyliyt;· 
cek ve onun serbest bırakılmasım 
temin edecektik. O da yakayı sıyı
nnca dışarda tanıdığı yakın adam
Janna baş wracak, Avukat Leon~, 
mavnacıJann şefaatçisi (Melencin)i 
harekete getirecek ve icap ederse 
biraz dUnyahk kurban ederek bizi 
Jnırtarmağa çalıfacaktı .... ,. 

Bl«avut Kadriyi neden bllmaı.., 
llisdmı ayırdıklan için, tabii verdi
tmm karan ona bildirememit. ve 
~ göndermek imklnmı da bula
~ Gece yataı vakti idi._Onu 

bitkin bir halde bulundufumus 
.. ya ptirmifler, kapıyı da Uzeri. 
.... Jdlitlemiflerdi. Bira& IOIU'a. 
kadri dert yanıyor, tekrar yedigi 
dayaklan, ettiği itiraftan anlatıyor· 
la. 

suç ortağı olmuelardı. 
Düşmanları aldatmış, sözUnıü7.! 

inandırmı~ tık. O akfam geç vakit 
Salih reisi, ertesi sabah ta Yalm ~ 
ve Şükrü kaptanlarla motörlPrin 
makinist ve tayfalan serbt>st bıra· 
kılmışlardı. 

1 
Ben, Hoca ~kir, Hemşinli Nu

ri, Ba~avuş Kadri Arabyan hanım.le. 
tam on yedi gün Jaha kalm19 ve Ja
ha nice nice ikramlarla ağırlanmış~ 
tık. Hepimızi deniz hırsızlığı ile Sl'.Ç 

landırmışlar Benı de bu çetenin b1-
ll saymışlardı. İsmimin başına ta-Yı
lan korsan sıfatının perçinleşmesin
de bu vakanın gerçekten çok t,..siri 
olmuetu. 

Salih reia bize kartı verdiği sözü 
cidden tutmuş, hepimizi de kurtar
mıttı. 

Awkat Müsyü Leon bu itde bü
tUn becerikliliğini göetermi§ti. Ger
çi sekiz yüz lira almıt ve fakat bu 
parayı hak etmit ve bize belli ettir
mişti. 

Salih reiain, bizi kurtarmak için 1 
giriştiği tegebbUslerden tabii bizim 
haberimiz olmuyordu. Arabyan ha
nının zalimleri, bilhR.SSa bizim, §e· 

birle olan münasehetlerimizi kökten 
kesmişlerdi. Dışardan ne bir haber, 
ne de bir mektup almak j;nklnını 
bırakmamışlardı. Ziyaretimize ge
lenlere, bizi •oranlara, y\lzümzü gös l 
termek değil, yaşw.dığımızı bile söy
lemedikten başka üstelik kovuyor
lardı. 

leri almıştır. ı 
BJ!l.n>IYEDE : 

Bakırköy belediye şubesindeki 
tahkikat diğer şubelere da 

t aşmll olunacak 
Bakır köyünde belediye muha&!

be müdürlüğü tarafından yapıları 

tahkikat neticesinde çıkanlan süi is- 1 
timal mürakıpların tetkikatı netice
sinde de tahakkuk etmiftir. Sili is· 
timalde medbaldar görülen Bakıı 
köy belediye tahakkuk baş memuru 
Salih ve tahakktık memuru Osmana 
işten el çektirilmiştir. Yapılan süiis-

timal hakikat hilafına resmi beyan· 
nameJeri tahrif etmek şeklindedir. 

Suçlular adliyeye veıilmi.stir. Bakır 
köy şubesinde tahkikata devam e-

Merak ve endişe içinde geçirdiğ dilmektedir. Lüzum göruldüğü taıc
miz gecelerden birinin sabahı idi. dirde t:P.hkikat diğer belediye şuoo
Gardiyan Tatavlalı (Todori) alaylı lcrine de teşmil olunacaktır. 
bir tavırla gülerek odanuza girdi ve: I Belediye bUtçelerl 

- Haydi bakalum, dedi. Hazır- tıstanbul belediyesi masarifat 
lanın gidiyorsunuz. bütçesi hazırlıkları devam etmekte-

1nanmamı§tık bu müjdeye, Bizi dir. Daimi encUmen diln de Şehir ti
üzmek, eriyip kıvrandığımızı gör- yatrosu, konservatuar, mezbaha ve 
mekle zevklenmek için, her sabahki düşkünler evi bülçelcri hazırlanmış 
gibi, yine boşbuğazhk ettiğini san- tır. 

mış ve ne kımıldanm11, ne de sevinç BütçPl"ri hazırlanan daire mü
göetenniştilc. Todori bu hareketsi2- dürleri enc·ünıen içtimalarında hazır 
"~-: ... kn•nnatı. Elindeki örUlmH .. .ue~ ~ "'9 bulunmuşlardır. 
köaele kamçısını dıvara şiddetle vu: Flloryanın 
mut ve haykırmıttı: 

- Haydi vire. Sizinle oynıyaza- •l•çlandınlmaeı 
fiz. Toplanın bakalum. Filoryayı şimal rüzgirlarınm 1ıe-

Pek te takaya benzemiyen bu 18 siratından korumak maksadile di
rar k&l'IWDda biraz Umitlendim ve kilmesine lüzum görülen ağaçlann 
an1amanut gibi davranarak sordum: dikilme işi dört senelik bir plina 

- Bqka odaya mı, yoksa an· bağlanmıştı. Plinın bu seneye tesa
pryaya mı lidiyoruz baba ll'odori. düf eden kısmının tatbikına başlan

Kamçwnı bu 1efer de Hoca~- m11tır. Dikilen ağaçlar arasında bil· 
kirin yağlı sırtına yap11tırdı ve: hassa çam ve sedir ağaçları vardır. 

- Ne angaryası vire Sizi mili 
tinlze teslim ed··~- .i . e- Çöp kutuları çoaaıtllıyor 

---& ... , em r gelmıs. l ta b l bel d" . . 
Şüpheli bir mana if d ed s n u e ıyesı temızlık işlc-

a e en bn · üd" l" ·u t f d cUm1e ve hele teslim '"eli . ku n m ur ug ara ın an yollara ko-
a meaı la· 1 'k J 

ğmıda yırtıcı bir akia ya • yU nu an çöp utu arım her durak ye-
Plllll. re-

ğimı sızlatmıştı. Dudaklanmın arR· rine birer tane olarak konulmuştı ... 
sından: Bunların mahzurları bilhassa çöp 

- Hangi milletimize?.. istiabına kafi gelmemeleri olduğı.4 

Fabrikayı Soymaoa 
Kalkan Elektrikci 
aecelerl çaldılı kum119-
lan mez•rl•I• ••klıran 

genç r•lull•ndı 

Kamq hırsızı Yorgi 

Sapanla 
Göz Kör 
Eden Kız 

~--

DUn; Alırcezadakl mu
h•kem .. lnde, •uçeuz 
olduğunu iddia etti 
Kasımpaşada kUçUk bir çocuğun 

gözünü sapanla kör ettiği iddiasile 
Ağır ceza mahkemesine verilen Meb
rruce iıımindeki bir kızın muhakeme
sine dün devam olunmuştur. 

Dünkü celsede ~uçlu Mebruke, 
bu işi kendisi yapmadığını söylemiş 
ve hatta vaka esnaııında orada ol
mayıp başka bir yerde bulunduğuna 
dair şahitleri olduğunu da iddia ey
lemiştir. 

:Muhakeme bundan sonra ebe 
Sadberek ve Meliha isimlerindeki 
§'ahitleri dinlemiştir. 

Dava, gelmiyen şahitlerin cell•i 
için talik olunmuştur!. 

tNHISARLARDA : 

1 -
in hisarlarda memurlara 

verilen ikramiyeler 
tnhisarlar tdat esi memur ve mfüı 

Gazlı çe§Ulede mensucat santral tahdimine birer maaş nisbetinde ik
limited §İrketinden 20 gUndenberi ramiye vermeğe başlamıştır. Bu ile· 
hergUn birer top ipekli. ve paltoluk ramiyeler senelik ve iki sene zarfın
kumq çaJmmağa başlamıştır. Bu- dan biç mezuniyetini yapmıyan me· 
nun üzerine, şirket mUdtııil zabıta- murlara bir l)isbet dahilinde veril-
yı haberdar etmiş ve tahkikata baş- ktedi me r. 
lamıştır. Nihayet dün tek bir top ku ~~ 
maş satmak üzere bulunan Yorgi is- llADEMEl.ERDE: 
mindeki genç 2 ci şube memurJarı ta 
rafından çarşıda çevrilmiş tahkik1lt Bir hırsız mahkum oldu 
neticesinde bu şirketin elektrikçisi Haliç vapurlanııda. kaptan Rüs· 
olduğu ve geceleri kimse görmeden temin paltosunu çalan 1stcpan ismin 
çalıdığı toplan mezarlığa saklayıp de bir hırsız, di.in Sultan Ahmet 1 in
ertesi gUnU alıp çarşıda sattığı an· ci sulh ceza mahkemesi tarafından 
laşılınıştır. !. Zabıtaca topların mü- 1 ay hapse mahkum olunmuştur. 
l1im mikdarı meydana çıkarılmış
tır. 

Hiddetli Kasap 
Be' kuru, JUzUnden 
çıraglle beraber mu,. 
terlslnl dlvdUIUnden 
hapae mahkOm oldu 

Abdurrahman isminde bir adam 
dün Küçük pazarda kasap Mustafa· 
dan 2 kilo kuzu eti almlf, bunun i!
zerine kasap etin arasına kuzu ba.~ı 
da koymak istemiştir. Abdülmecid, 
kasaba, 5 kuruş fazla vereceğini fa. 
kat baş koymamasını söylemiştir. 

Iı,akat, etler tartıldıktan sonra he
sap görilltirken kasap Mustafa; mii.; 
terisinden 10 kuru9 istemiş ve: 

- Sen, kilo başına 5 kuruş fa?.
la vereceğim dedin!..) diye iddia et
miştir. 

Abdülmecid ise: 
- Huyır; ben ilci kilo için 5 ku

ruş vereceğim ! . demiş ve bu suretle 
iş kavgaya dönmüştUr. Kavgad•ı 

ka~ap M u s t a f a ve çıragı 
zavallı müşteriyi bir güzel dövmt\5-
le>rdir. Nihayet, iş polise ve ora~arı 
da mahkemeye aksetmiştir. 

Cürmü meşhud muhakemesi: 
dün müşteri.sini döven kasap Mus
tafa ile çır.urı Hızırı birP.t" ay hapse 
mahkum etmiş ve hemen tevkif ey
lemiştir. 

Kanşık yağ satan bir yağcınm 
Muhakemesi 

Balık pazarında tereyağcılık ya
paı; Mıha! isminde bir adam karışık 
yağ sattığından mahkemeye veril
miştir. 

Dünkü muhakemeden anlaşıldı

ğına göre belediye memurları ııına
lın dükkanındaki tercyağlaruan 8 
nümune almışlardır. 

Bunlard, ı yedisi iyi; bir tan<:s; 
bozuk çıkmıştır .. 

Sultan Ahmet 1 inci sulh C'!Za 

da muhakeme olunan Mihal, (bu se
kizinci mimurıenı:l .it: bu7.uk olmayıp 
hilesiz bulunduğunu iddia etmiş ve 
bu ııilmunPyi iyi muayene ve tahJil 
etmemiş olacaklar .. Çünkü bu yağla. 
n; ben kendi elimle yapıyorum. Hi
lesiulir ! Onun için nilmunenin (Tıb
bı Adli) de muayene ve tahlilini is
terim.) demiştir. 

Muhakeme; bu talebi kabul et
mil) ve numunenin Tıbbı adlide tah· 
lilini kararlaştırmıştır-.• 

POLiSTE: 

Bir genç kızın jiletle 
yüzünü kesti 1 

DUn akşam Ramide feci bir va· 
ka olmuı,tur: 

Ramide Yeni mahallede 5 nu
maralı evde oturan Yusuf kızı 17 
yaşlarında Sacide; askerlikten mat
rud bir gençle sevişmektedir. 

. Fakat son zamanlarda ikisinin a

İl anlaşılmıştı. Düşmanlar tu.şcb 

büsümUzU olduğu gibi haber ahrıış
lardı. Fakat nasıl ve kimden? .. tşte 
o cihetler karanlık kıılmıttı. Ancak 
burada tesadüfün iyi bir yardımı nl
muştu. Kadri çavuş. verdiği ifadede 
Salih re-isi unuttutunu, ona dair bir 
feY söylemediğini bize temin edıy .lı· 
biraz yüreğimizi serinletiyordu. O 
ıceeyi, sabaha kadar uykusuz ve 
aöyliyeceğimiz sözleri birbiclınize 
tekrarlamakla geçirm~tik. 

Suali dökUIUvermişti. Zalim he- görülmüş ve çöp kutularının dural'{ 

rif, bir ok yılanı gibi Ozerime atıl- yerlerinde ikiye hatta üçe iblağına Çocuklu Dilenci 
mağa hazıl'lanllllf, fena fena da ao- karar verilmiştir. Bu kararın tatbı· 
lumaya başlamııtı. Bir iki Ytıtkun- k t 

rası açılmıştır. 

ÇünkU: Sacide ; sevgilisine evlen
melerini teklif etmiştir. 

duktan sonra, attığı zehirli bir kah- a ına yakında geçilecektir. 1 Kanunen çalltmaja aallh 
kaha ile odanın dıvarıarını çınlat- iş Bakası Beyollu şubesindeki olmadılından muhake-
mış ve: zimmet bAdisıs' 1 uh k . mecle attet111d1 ı 

- Sizi, demişti. ölmüş milletini- tft 0 m 8 8m8SI Sultan Ahmetde dilenen Fatma 
ze kavuşturmak için Mustafa pasa- lş. Ban.kaamın Beyoğlu 111besin· isminde bır kadın, polis memurlan 

Genç delikanlı ise buna razı ol
mamıştır. Nihayet dün akşam iki 
sevgili ara..cıında tekrar bu mesele
nin münakaşası başlamış ve delikan
lı cebinden keskin bir jilet çıkara
rak 17 yaşındaki &e\'gilisinin yUztini'. 
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PO L l .. T·_i K·A 
Slovak-Macar ihtilafının 

son veçhesi 
Ahnanyanın yanı başında, Çe

koslovakyanın, Macarlarla karşı 

karşıya kalarak arasiye müteallik 
bazı terklerde bulunması ve bu ara· 
da epey karl§lklıJdarın vukuu beliti 
de nazan dikkati celbetmigtir. Hal
buki buı ada küçük mikyaada de ol
sa, netıcesi bir olan bir siyaat hidise 
olmuştur, O da, kuvvetle tazyik va
sıtasile bir memleketin baZi. parçala
rını elde etmek mes'elcsidir. Sİovak· 
lar binnisbe Almanlarla yapmış ol· 
duklan itilif ile, onların nüfuzu al
tına gırmekle beraber arazilerinden 
öyle bir kayıpda bulunma.mışlardı. 

Halbuki Macarlarla iş böyle olına
mıştır. Peştenin istediği, Slovakya
nın şark hududunda Uli vadisinin 
garp kısımlarını elde etmek, Polon
yayı Macaristana bağlıyan demiryo
lu hattının nehir boyunca müdafaa· 
sını imkan dahiline getirmekdi. Ma
carların talep ettigi arazi i 700 kilo· 
metre muı abbaı mcsahasında idi. 

Bu talepler kar ısında Slovak hiı 
ki'ımeti müdafaayı.. kalkışml§, siWı

Jar patlarken bazı hukuki esaslar da 
scrdelmi§tir. Slovak müdafaasında 
es ıs itibarile, hududu Versay sulh 
muahedesi konferaaının teabit etti· 
ği 16 martta §arki Slovakya hudud
larma Macaristawn riayeti taay
yün etmiş olduğu, ve Macarların ta
lep ettikleri mıntakaların cenub 
kısmında Slovak unsurwıa sikin 
bulunduğu bildirilmifti. Nihayet 
son bir istinad noktuı olarak da 
Alman ve Siftt itillfı ile, AJman
yanm, Slovakyanın hudadlannı te
min ettiği de ilave edilmi§ti. 

Fakat bu hukuki sebepler filiyat 
sahasında bir alda bnlamamıı ve 
vücude gelen .bir kom.promia ile Ma
car- Slovak ihtilifı fiili olarak ka
panmıştır. Bu kompromi neticeain 
de Slovakya şark hududunun imti· 
dadınca 30 kilometrelik bir arazı 
parçasını kaybetmekte ve buna mu
kabil bir 1.-8manlar tasavvur ettiği 
bazı tavizatı bile elde edememekte
dir. Halbuki 23 martta Berlinde un
zalanan Alınan- Slovak paktının bir 
rinci maddesi Alınanların Slovak
yanın tamamiyeti mülkiyesini temi•ı 
edeceğini söyliyordu. Ve bu pakt, 
ve hUkUmleri yirmi beş sene için mu
teber idi. Yalnız hadiseler bu mua
hedenin de riayet edilmecliğjni gös
termektedir. Ve bu da Avrupanıu 
hali hazır vaziyetinde bir istisn11. 
teşkil etmektedir. 

Bu vakanın Slovaky&da yaptıjt 
tesirler oldukça mühimdir. AJman. 
yanın vermiş olduğu sözü tutmadı
ğı_?ı gören Slovaklar hO§llutsualuğa 
ugramışlar ve Macarlara kaqa duy
duktan hiasiyat §iddetini kaybet
memiş bir hal göst.ermı,tir. Aynca 
Slovaklar, zararlanna da oı.., bat· 
kalarının yardımına dayanmanm da 
ha tatlı sözlere kanmanın devletle
rin hayatında nasıl bir netice doğu· 
rabileccğini de görmilfdürler. 

Dr. Repd SAGA y 

Adalara su veriliyor 
Adalara su vermek için Deniz

bank ile belediye araamcfa bir mtld
dettenberi devam etmekte oJan mil 
zakereler neticelenmiştir. Bu mev. 
simden itibaren Deni-rbank IU tank· 
Jan vıuntuiyle muRyyen bir flcret 
dahilirıde Adalara su tevzi etmet
başhyacaktır. -·-B•hç•l•rln t.nzım: 

lstanbul belediyeai yu mevslra.. 
nin vürudu münasebeWe belediye. 
bahçelerinin taminıfne karar ve•. 
miştir. Bunun için fCabeden tahsisa.t 
verilmiErt r. 

Ertesi sabah, kumandanın kar
flSına ilk olarak beni çıkarmışlardı. 
tik sorulan .isinı, adres gibi suallere 
icap eden cevaplan verdikten, oldu
fu iddia edilen sabıkalan ağzımda 
ıeveliyerek red ve tevil ettikten son 
n, ben de suçu itiraf etmiş, ve bu 
teçhizat ile cephaneyi Anadoluya cÖ 
ttlrtlp satmak, v~ bir kaç para ka
sanmak film ile bu işe Hoca Bekir 
Te Nur~ müştereken glrfftilhrd, 
Salih r6 o sırada yanUBda tf381.· 
CIU!en bulunduğunu ve hele motör
cOlerin ne a-ötüreceklerf e~ya ne oJ
lujundan ve ne de ne yolda tedarik 
olundutundan mahlmatları ol
madıfını il&ve • t m f ' ; ıo • 
twı elebqıJıtuu bCltln .-uıtyetf 

ya gönderezeyiz. Amma değil Ana- d.en hır mıkdar para zimmetine ge- tarafından yakalanm11 ve Sultan
doluda. Harbiye nezaretinde Musta- çınnek suçile Asliye 1 inci ceza.y:ı. Ahmet birinci sulh ceza mahkeme-
fa pasaya. verilen mezkW- tube memurlarından sine verilmiştir. 

derin bir surette ke mi!~tir. 
Zavalh genç kız, feryadJar ara- ,•••••••mmiiiiiiii;. 

smda Haseki hastahanesinde tedavi T A K V J M 

De Uzerime aimııtım. Hoca BeldıW 
!lemflnli Nuri de *'1 )'Ukan be
nim IÖ)!ledlkJertmi Wıraı- • bana 

Hepimizd• bet, beııis atmıştı. Na- Fuadın muhakemesine dilıı devam Fatma; muhakemede, 5 çocuk 
f881erimiz daralmıştı. G&lerimis ka- olunmuştur. sahibi olduğunu bu sebeple,çalışa-
rarmıttı. Gardiyanın ıöııderileceji- Muhakeme; lzmitten bir tahidin madıfmı ve dilencilik yapmağa mec
misi mUjdeledfii yer, Nemrud Kus- ifadesinin alınma.tı için talik olun- bur kaldıjmı aöylemiftir. 
talanın divanı harbi idi. Bizim ıözü. muştur. Muhakeme: kendiıdııi, kanunen 

.wu Kadri oavuı yine atıamata, Karalirsel Fıwik111 Hnızlar111n :~,ıır. aalih scsrmediğbıden at-
döfUnmet• baılamı§tı. Ve: Muit k f B 

- Bu za11m herif, diyordu. Beni 8 lllS RI aşlandı ıŞehrimizdeki sevv hl 
muhakkak uar. Karamürsel fabrikasının damın. • • ~ J a ar 

Bekir boca pek oabuk kendini delerek kumaş çalmaktan ve bunla- gıttiler 
topıanu, Ye 1&Jı:acdıfa ba.elamı,tı. n satın almaktan suçlu olan 5 qi- . Alm»:° !-°dırah Mil Voke vapu
Her vakitti derya dftlilt, hiç bir Va· ilin muhakemesine dü.ıı Asliye 1 inci ~le şch~ımıze gelen 500 seyyah dün 
kit kaybetmedtlf tenHfl tle ,WUyor, eezada başlanılmııtır. e.§eh~ şayanı tema§& mahallerini 
w-- Muhak ... ı.:~ . . • milzelen ve Kapalı çarşıyı gezmiş-

eme, ~ celbi •em kal- ler ve Akjam aaat 18 da tehrimiz. 
llllfbr, ~ den aynhnıflardır. 

altına alınmıştır. Suçlu firar etmfş. "" • """""""MMI 
tir. 

K•••rl• Y• ... l•lh 
Dün Tahtakalede Hezw D ı;e 

Ali isminde iki arkadq dün 
kavga etmlfler bunlardan Ali, arka
daşını keserle yaralamıf ve yakalan. 
mıştır. 

M••l•k JDlund• lllr 
olo111ebll P•rç.i•ndı 
•. Maslak YQh.ıadan sec- töför Şe 

rifın idareaindeJd 1CJe8 numaralı 
otomobil köpekleri çiğnememek üze
re fnm yapmlf, fakat ağaçlara gar
parak parçalanmıştır ı .. 
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İtalyan. Alman Erkinı Sıy~s~tmde 
Sıvas Viliyet Umumi 

Meclisi Dağıldı 
Harbiye Temasları OeğlŞf kllk Ba ;yıl Vildyetin Muhtelif İşlerine 

CBattaral• ' iDci -~> Nelıatlar 0 ara A l k ' Alman ve İtalyan dostlarım.. - r~ yrı QCG • .. 
(B.,tarafı t inci -~ammle) 

.muvakkat teminat gibi hiçbir devLt 
aleyhine mtıteveccih olJllıYllCaktır. 
WWname, bGylk Brit.DJ& ile ~ 
hiatana bu iki memleketten herhan
gi birinin dojrudan doğruya veya 
dolayllllle ınahatara)'& matm kal
malan halinde Lehistan ile tngilte
renin mUtekabilen yardımda bulun· 
malannı istihdaf etmektedir. 

tnslb psetMırml göre. 
Londra: 6.(A.A.) - (TimeS) ga

zeteldnin verdiği tafsBi.ta göre, 
Londra görüşmeleri neticesinde, bü
tün mühim meaeleler üserinde bir 
antanta varıbmftU'. Yalıus. Polonya 
htlk6meti, A •manya De w Sovyetler 
birHti De olan mtıauebetlerini nor
mal ft dostane bir vutyette ~ 
niyetindedir. B. Beck, Polonya htl
kbıetinin Sovyetler birliji ile daha 
811a bir anlaP"a aktiDe mütemayil 
olmadaPn bOdinnil ve buna sebep 
olarak da Polonyum AJmanyada 
hımane hiaaiyata meydan ftl'll18ği 
Ye bandan bqka bir anl&IP'azhlr lh· 
timali talldirinde memlekette imli 
ylldJslı ukerler görmep ama etme
diğini ileri fnrmtıftttr. 

lleeldll~ 
Londra: 6. (A.A.) -B. Beck, 

bu abalı ikamet programı. mucibin· 
oe Portmıouth'a giderek arc royal 
tayyare gembdle Glugov tnıvuö
rüd alyaret ebnlltfr. B. Beck öğle 
Jemeğinl anavataa filollUDUD amiral 
lm•andenmm mlafiri olarak ye-

mietir. v 
B. Beck, öğleden sonra Kan§ de-

nizinde yapılacak manevrelerde ha
zır bulunacaktır. 

Ye.ı ·daıt-hra dojn 
Londra: .. (A..A.) - SaWıiyet

tar menbalar, JJtgiltere ile Polonya 
arasında bir karlıhklı yardım anlal'" 
mawnm pek yakında ima_.edileceği· 
Di bildinaektedlr. 

tncilis mahfillerinin söylediğin" 
göre, Polonya, Romanya ve Sovyet-
1er lıü......,.. de llH ;s ............. 
anl•p>a yapdmuı. bagOn için gllç
tür. 1.ira Polonya, Sovyetler birliği 
üe bağlanmak istememekte ve ayni 
samanda, Polonya- Macaristan doet 
luk müııuebetıeri dolayısile Roman
yaya da garantisini vermek arzu et
memektedir. 

Bazı fngilil mahfilleri, İngiltere 
ile Polonya arasındaki karşılıklı ga
ranti anlapnanaa mtıpbih bir esas 
Uzarinden, ıncutere ile Sovyetler 

birliği, lngiltere ile Romanya ve nı
hayet İngiltere ile Balkan bloku ya· 
nl Türkiye Yuıwıistan ve Yugoslav
ya aruuıda ild taraflı anlaşmalar 

akdine taraftardır. 
ttalya t.puyaya a.•r çıkar-...... 
Londra: 6. (A.A.) - ögreıııldi

ğine göre B. Ciano. ttaJyanın yakın
larda 1spanyaya asker göndennemiıj 
olduğu hakkında Lord Perthe temt· 
nat vermiflir. 

Diplomasi mahRf'ili, Lord Perth
in İtalyanın Arnavutlukta bir mıida
helede bulunacağı hakkındaki şay•
alar dolayudle bir istisahta bulun
mut olduğunu behan etmektedir. 
Kont Ciano, 1ııgiliz sefirine ttalya
nm ilri memleket arasındaki müna
aebatı takviye etmekten başka bir 
emeli olmadığım söylemiştir. 

lllldm bir pl'Üfjme 
Roma: 6. (A..A.) - ttalyan ma

hafill. general Keitel ile general Pa
rianintn halilıuırda tnsbrttk askeri 
_.. müatenid ttalyan- Alman ıne
sai birliğini takviye etmek ve harp 
halinde mtıttehid Alman- ttalyan 
kuvvetlerinin mtıoterek bir askeri 
kumandanhğma teBis eylemek meBe. 

lelerini mtızakere etmekte oldukla~ 
nnı beyan etmektedirler. 

Ayni mahafil, iki general arasın· 
daki g&ilpnelerin Almanya ve ttal· 
yanın çenber içine alınmasını istih
daf eden 1ngilis.. Fransız askeri gö
rfllmelerlne lngiUs sfyaaetfne bir 
mukabele oldutunu Ulve eylemekte
dirler. 

Tevere guefıı'8ialll mütaleası 
Roma: 6, (A.A.) - Alman A· 

janal bildiriyor: 
Matbuat, Alman generali Fon 

Keitel ile ttaıya genel kurmay bat· 
bıu Pariani arasmdaki görüşmele
re büyük bir ehemmiyet atfetmek
te ve bab demokrasilerinm harp 
psikoı'unu körüklemek için yaptık· 
lan mücadeleyi takbih eylemekte
dlft. 

Tevere gueteei ezcümle dıyor ki. 
Uııgilterenin Avrupayı iki mu

lıasinı bloka ayırmak tasavvuru 
tahakkuk eWği takdirde, totaliter 
devletlerin sannlmu bloku hiç filp
hesis demokrat- bolşevik bloktan üs
ttın olacakbr. Zira mihver bloku 
Jdlltilrlil w nizamı müdafaa ettiği 
halde muhalif blokta menf&at ı"eka
betleri. ittmatmlık, cesaret karma 
ve korku hüim bulunmaktadır.) 

İtalyan Harp Gemileri 

zın ağzında ınilletlerin hayatı hak
ları gibi sözlere ıık sık tuadOf .. 
deriz. Tabiidit ki bu ha1at.t laak
ları her millet için tanımak icabe
der. Almanya için nuıl dil• 
devletlerle nrösavi olmak, milli vah
detini temin etmek, milU hudut
ları içinde müstakil ve kuvvetli 
y~amak bir hak iııe yakın v• uza.
tındaki butün millttler için de va
tanahmnı müdafaı. edecek ordula
rı takviye etmek v bu mQdıafaaya 
yanyacak diploma&! kombinozon
Jarı aramak hakkı vardır. 

Siyaset llemin ieki karanız • 
lak ve endife millet'erin kendilerini 
emniyet altında •ermemelerinden 
ileri plir. Bu end•nin dflD)'anm 
bir tarafına inhihr ederek clfier 
taraflannan ıflktll' ve emniyet i
çinde refah& ve inkişafa dotra 
yilrOmelerine imkln 1oktur. Bu
.UnkO hayat ve teknik fU'dan dtln
yanın muhtelif memleketleri ara
sındaki ka111tıldt batltltft daha 
hassas, tesanüdil da.ha .sıkı bir ha
Je sokmuştur. Bn&'iln Almanya 
muztarib iıe bunun sebebleri ara
smda hiç fflphe yok ki dünyadaki 
itsizlitin büyük bir mevkii var
ılır. tztirablanna bir çare dflşjlnen 
Almanyanın ortalıktaki endi~yf 
arttırmak suretiyle rahata erebi
lecej'ine bir tOrJii ıtklımız ermiyor. 
Bertin - Roma mihverinin sebeb 
olduğu teşevvOt V"' endişe başka 
memleketleri heytlcana dO,fh'dük • 
ten sonra döntıp dola!ftP tekrar 
on1ann ftlkelerine döner. Bu su
retle dünya c;alkalkmp dunır ve 
her taraf rahatsız olur. 

Halbuki buailn Berlin ve Ro
madan aksedebilec~k halis ve sa
mimt bir sıılh ve ltf'lf ıözOnün na 
sihirli, ne muut bi" tesiri olur ve 
şu zavallı dtınya ne rahat bir ne
fes ahrdı ! Bu sayc?de bütün cihan
da Almanya ı: e İtalya lehine vü-

çu tiJWl)et -~ 
niyet hialerf onL.nn ı~ten 

, 

Villyet ır • ••••• topla•dajı larak61aet kwiı 
Siva (B...r) - SlYu vlllıet SiYu kadmlıiınıı' ve ev kızmm 

wmun• meclW 1Ra devredeki çaht- blytlk alüaaım bunan ve ona 
malarma - .,...... d•ğıhn..... bl70k bir if )"Uvuı ve çalıtma kay
Ylne bu Jll da~ ldlltlrel. natı olan Aqam Kız San'at otu
..,.ı "b&ymdutık lhtiJaçlan bit· lunua yanma tiir pavyon iliHIİ ile 
çe imlrAnlan dahiffnde kaqalqmü buayı aeJecek yıla bir sanat enati
suretile bütçeyi 750,000 lira olarak tüsü haline ifrağ etmek • 
kabul etmittir. Bu t.ahsisattan 141.- Ziraatı 
898,80 lira huawd muhasebeye, 242.- Viliyet dahilindeki aiaç ve 
473 nafi&)'& 208.898,ü maarife, hububat hastahklan ile mücadele 
10,207 ara.ta. 6,680 paytara, 5,000 yapmak ve halka hatta Ziraat o
yeni açılacak hal atölyeeine, 23,139 usullerini ötretmek ve au tehrinde 
llhhat itlerine, 6,471 viliyet mat- pamuk tecrübelerine devam etınek 
baasına, 39,721 motterek mu- başlıca çalışma esaslan içerisinde 
raflara verilmiştir. Nafia kısmı- yer alan davalardan birisidir. Ay
na ayrılan tahsisatla vilayetin nca kadroya iki ziraat fen memu
kara yolları üzerindeki dilzenaiz ru tahsisatı da konmuştur. Vil&
kısımlann esas ıbir şekilde tanzimi yetin baytart çahşmalan da birden 
ile köprüler ve yollar inşaatl- bire bilyük inkişaf halindedir. 
nın lkmllidir. Hayvancılıfın ihlası yoJlanna ai-

Maarif bütçesinde de, bu yıl dilmektedir. Ve çevrede bulunan 
yeniden çevre köylerinde köy o- sifat istasyonlarına ilaveten bu yıl 
kulları yükseltmek 've et'tmen da iki mütenasip yerde sifat istas
okullarını daha intizamlı bir hale yonu yapılacaktır. Viliyet sıhhat 
aetirilmesi için çalıtılmak ayrıca ifleri de çok formludur. Bu yılda 
Divrikiye baib Tinai ve hotlannın kaza dispanserle,rine Jizım •e1en 
Akşar koyQ ile daha mOnasip üç yardım yapılacaktır. Bu yılki da
köy okulunu beş sınıfa iblifı ve fmt encümeni de Kimil Kitabçı 
temelleri atılan Şarkışla ve mer- (Sivas) Şakir Kavi (~ilmUn) Ta
kezde Cumhuri et, latiklil oku~ rık divrik (Divrik) Ali Turgut 
lannı lkmll ed p modetn lrir halel (JCupJ) lmlfleıdlr 
getirmek ve şehrimiz bu yıl açılan N.,.t Nafia Damanlaotlu mantıki ve me ril emellerini fi

iJe çıkarmak hususunda büyük or
dular.dan çok dah" ite yanyacak Afyon Heyetimiz 
bir lmil olurdu. 

Dün Döndü 
AJmanyanın önOnde çok yeni ---

ve çok belit misaller var. Versay (8attarafı 1 inci •1'unasda) bu suretle doğnı olmaddn anlqıl-
muahedenamesfnfn her memleket- eehrimize dönmlştür. Heyeti tataa- maktadır. Yenı anl•1111a için müza 
te vicdanlan isyana aevkeden ahkl- yoııda TUrt- Yugoslav Alyon bUro- kereler yapılırken 934 senesinden 

8U milmeaailleri ofis m6dtlr - mn•. bu...n .. e kadar .-11.-- af- ...ı--·-mını parçalarken her namuslu bl- ...... ·-
6

..... .....aa J""- l'Y--vmleri'" gazeteciler kartılaımflar- nnda vuku& p1en btıtün değİliklık-
~~~ mflletlerde i'deta bir sevino dır. Hama. 08maıı Ertan, latasyon- Jer yegAn yegiD gözden g_...:ı-~ • 
pa.J .. a oldu. Çönkl bir adaletsiz. "''Jr"UM&.I da bndiainl g6ren bir arkadapnm. memleketimizin menfaatlerini aWu 
lik tamir ediliyomu. Fakat Al- Afyon anlatması etrafında klsaca dar eden meee1e1er u.erind biJhaa .. 

manya bu haddi tecavüz edince euniarı eöyhım•vtir: ehemmiyetle duruJauııtur. 
derhal karfısuıda dhantümul bir (- ymroslavla.rla aramızda bir A 
mukavemet buldu. -"

1
'1"'8 bir niundan ltibareı müddettenberi Be1-Ada devam e- mer'i_.. me..1..1.ı-- • • bul 

Devletler :.ın bundan eonra 16
&... 

1
- YIUllRJ gum11 UD· 

~ den milzakereler çok aamimt bir ha- maktadır 939 · 

Filiatin /•yanı 
Yine• Alevlendi 

takip edilecek si-set volu -ık · aenem BODuna kadar m d 1 e 
J- # -y va içerisinde cereyan etmit. her ild muteber-1

--
1 
... ·- ıu" · 

surette kendisini g6steriyor: Ta • v1&..aıu11·• vsv senem iptid~- -----------· memleket menfaatlerine uygun bir llllda Yugoalavlarla · bir 
Roma: 6 (A. A.) - Geçenlel\o nin Roma sefin", B. Hende-on'un hüküm iaticı.dım gösteren her ldld eni yem anJq- R J'4 • • 

Draç Limanında 
&" le ey bir Afyon anlıpnuı ma ınaplmaa1 mukarrer old v umen arı·~· .. ·-

•• tqyare il• Tirana gitmf• olan telmih ıtmi• old"x..' şavialar ttal- hanri bir kuvvete karşı birleşmek f .. - uguııda.ıı -.. "---- ., y .,.... J. 1...-.1..ı .__ .. __ mzaladık. Anlaşmada köyQmflzQn bu husus için icabeden esasların ha- M B ı · 
~•tluiun Roma sefiri buraya ya hariciye nuınnan nazan dikka. uuuua ne -.- drat w hassasiyet menfaatlerini gö.anflnde tubm ONUi- mrJ Q •ırı er in 
d-8'tllr. tini celbelmlflfr. İbalY& horielye s&olKirJene mlııtol<hel bir felll<e- h maddeler bulmımoktadır. lltııııı AD•••na cledıal pçilecettir. .. e 
Y1JGOR.A!\' llOKTAI NAZARI nazın, 8 martta Arnavutluk kralı- tin ınono almak lmklnı o kadar memleketmm lehine imza ectnmıı fJrtlea.t Vek&lıetl ...,..lltlanchr- G ·a • 

llelarod: 6 (A. A.) - Rical • nm !toJ.yo ile Arnawtluk oftsın- elde ~. Yakın lltik· an1qıııaludan 1ıld oluü kabul .,_ -ııılldllril llenetlltıddn-Aa- I iYOT 
... lılr sat, f61le .ıomı.ıır: 4&ltl JttUak muahedeolnin takvl;e hl hnar ~• lııtlkron ancak bllyle oltılıl1lrbı). !::!:., ~~ ~~ V- ~~: 8. (A.A.l _....,...,. 

"- YUT.....,_, ltaJ;p - Ama- edilnıui teklifinde bulunmuş ~- bir el birHtfnde l>alabilecektir Birkaç gün evvel 9M aeneai ınila----t wncettlt. •_.yor: 
• ftUü mlnıebMl iııalHlellnl Ro- dqu cevabını vermiftlr. Bu hu- zannediyoruz. f881h Afyon anlqm11mm temdide- • AfJca ..._ Rarng O..ı Hariciye aum B. Gat&ım, Al-

:-.:=" .:== dalıJ.. ::daı.a:.=.::·.=:ı:.: ~ dllcllilne dair çıkan - -- =.=--....._ha. ::::....-: -= ::::: 
11ı1i1 " Bftn41rf• ltaıTan Ja. tir, fakat 'bu mazakereler esna • ISPtD z M k rek 

11 
ıdmda Almaapya lideelk 

taabnm tall..,ad ebnft Gldu,Jmıa mıcla bhialmn mlfldlllt çıkllllftır. Kahire: 6 (A. A.) - Doktor agrep u•• za eresı• w 18 w 11 llilun Betllml8 ..... 
" hatta bu .btaabn Arnavutluk Bu mlfklJ&tm malıfTeti hakkında Göbbels, tanen fi• Radostan bu- oektlr. 
ahlllerinde karaya çıkvılmış ol- ıarih malamat Toktur. İtalya ha- raya plmJttir. B. Gafenko,lllerliDl ~ 
üim dair olan f8yialar teeyyild rici7• nuıruıa dıe, ltalyan me- vukua plecet her ttırUl dellflkll- IODl'a, aeyah•tmt-......_. ... 
etmemittfr.,, nafii tehlltqe dlfmtlftlr. Biraz tin lnıillz - ltal7an ftiJlfına mil-

6 
btl olarü _.. • m't '* 

Bam mdtlftl, iki memleket evvel bu uNh Drac'a bir İtalyan proln.mla Belçlb11t l'ramap ft aruındald dllat mwlelerin Ar kruvazörl ile daha kflçtlk tkf ttaı- nafi olacatı lıuUD& ltalra la~ ..........,. ..,.. ..._ 
99 

dlldt-
aa'ftltlden ..... 11 •• Arna - yan laarD ••miainin ıehnit oldu- metl~ nazarı clikbtlal celbedlp .. de..,..._ l'IQIOettlr. 
ntlalu ttaı;raya olan IH>rçlan ın• tuna lSfrendim. Arnantlat lltl • etmemıt oJdaiu• HnRafblr. 
•lelerbae alttallik oldutunu be- k,imetinin aoktaf nazan hatkmda Bafvekllin Veı'DÜI olclaia c.. 
JUi .._ektıeclfrter. Bu mahalll, heab etraflı bir rapor almadım. v.b, tyice Jtltflmemiftlr, t.bt 
.. sfW m..teleıfn lftlnMl 4leYJ& Yalnız Tiran htlk~metinden milli İtalya hOkdmetlııe bu bapta Bata. 
lerfn mlldahaJMI olmabızm haJı. hakl*'&nhk " tamamiyet ile te- ratta blllmıulmq oldulun llJJe

• •• 
a.11rt ... 111r111, ......... 

tedllebilecelf maa.Jeumdadırlar. Jlt1 külli telif oı.,.n .. rtıan dili sannolu.mnaJdadır. 
SON HADiSELER VE ~I etııdt oldufwıa dair olan Diier INr •Al• oeyap TereD iL 

lffctLTERB ~ tebib ecl• bir llaber al- Chamberlafn, f6yle demJttfr: 
Lgndra: 1 (A. A.) - B. • 4uL Drac'dakl İqiJiz ..Cıri bu "- İqı1ten hWmetlnba Al'-

Jerlafn, İtalyan kıtaatınm tah.,. sabah ,..ta .il • kadar bu f&hfr- navutlukta doindan dolru,. ldt 
ffldtl ve Bari ve Drac'a naJdf v de ~miTI• .ekb laflklm tir- bir menfaati 1oktur. Jl'aıbt bl 
hnavutıuk ll• İtalya arasında ce- meld!t *ula Mldlrimı.ttr. Tebfl, cihan mllluad mum! bir allb-

atls&keNt baldanda B. Hendar • tını b'7tk 1ıı1r tildmtl• takip .._ Jlafftldl, ta.ııte.. htlto.ınett-
ftyan etmektıe oldufu aöyltnilen hltdıutl lali7• yUfptln inldfa- aus vardır.., j 
._ ......... wııJaa bir suale mektedlr.,, nln bu m .. ı. hakkında Belarad Yujoıln ~ .... ......,... ........... 
ltnabea flTle 4hmiftir: Bunun Gzerine B. BendersoJt, ll• tem .. lfrm•mlt oldutmıa Dl- Hırvat llllitrl M99alrle :::::.

11111
•' 

.... -- ..... tnını.r. IMd ~·ta Atdeııls atatilatbıd• " etaılflb'· 1111 .......... .......... ,. 



.. ,, ... 
Mimar Sinan 
ihtifali 
Proğramı 

Yüce Mimarın 351 inci 
Jd dönUmU mUnasebetlle 

yapılacak merasim 
Yuce Türk mimarı (Sinan) ın 

ölümünün 351 inci yıldönümüne ras
lıyan 9 nisan 939 pazar günü sa~t 
14,30 da Süleymaniyedeki mezarı 
başında aşağıdaki program gibi bir 
ihtüal yapılacaktır. 

ihtifal şu sıra ile yapılacaktır: 
tstiklal marşı. 
Yüksek milhendis mektebi son 

sınıf talebesinden Fakıh özlen tara
fından söylev. 

üniversite Edebiyat Jt'akültesi 
tarih bölümünden Ekrem üçyiğit ta 
rafından söylev. 

Mimarlar ve mühendislerle tek
nik okulu mezunları namına beledi
ye inıar şubesi mühendisi Salim De
rin tarafından söylev. 

tstiklfil marşı ile ihtifale son ve
rilecektir. 

ihtifaldcn evvel saat 13,30 da c\
var orta okullar, liseler, yüksek mü
hendis mektebi, Güzel sanatlar aka
demisi ve teknik okulundan gelecek 
talebe ile sair istiycnlere evkaf mi
marlarından Mustafa Rona Süley
ınaniye camisinde Yüce Mimarın ha
yat ve eserleri hakkında izahat ve
recek ve oradan toplu olarak ihtifal 
yerine geleceklerdir. 

Yıldönümü pazara rastladığı i· 
çin kUltilr direktörlüğti bir gün ev
vel ilk okullarda talebeye mimar Si
nan ve eserleri hakkında malümat 
verdirecektir. 

M1MAR KEMAL ALTANIN 
1 

KONFERANSI 
Gece saat 20,30 da Eminönü Hal

kevinin Cağaloğlundaki salonundc 
müze ve sergiler şubesi üyelerinden 
ve eski eserler mUzesi mimarı Kemal 
Altan tarafından (Mimar Sinan ,.~ 
eserleri) hakkında bir konferans 
verilecektir. 

Belediye, C. H. Partisi, İstanbul 
Halkevleri adına EminönU Halkev:. 
vakıf işleri direktörlüg\i, üniverı::ite, 
Gi.ızel sanatlar akademi i, yiık ek 
mtihendis mektebi, Teknik okulu, 
mımarlar birliği. miihendislcr birli
ği, Teknik okulu mezunlan cemiyeti 
ile sair arzu edenler bf- çelenk ko 
yacaklardır. • . 

EMIÖNO HALKf".MfNİN DA
VETi: 

Eminönü halkevinden: 
Büyük Türk mimarı 'Sinan,, ııı 

ölümünün 351 inci yıldonümü müna· 
sebetilc 9 nisan pazar gi.inü saat 
14,30 da Si.ileymaniyedek imezarı 
başında yapılacak ihtifale bütün 
yurtdaşları davet ederiz. ..... 

Lüleburgazda 
Orta okul 
sıran evvel inşa olunacak 

Edime (Hususi) - Bu sene Lü
leburgaz merkezinde plan üzerinde:ı 
bir orta okul yapılacaktır. Bu oku

·lun yapdması için mahallinde kuru
lan cemiyet verimli bir tarzda ralış
maktadır. 

Ayrıca Kırklareli umumi meclisi 
para yardımına karar vermiştir. 
Bundan başka Babaeskide beş der
saneJi yeni bir okulun başlanması 
ve iki senede bitirilmesi kararlaştı
rılmıştır. öğrendiğime göre Çorlu 
Malkara ve Vize merkezlerindeki be 
şer dersaneli okullar da bu sene ta
mamlanmış olacaktır. 
~~ 

HALKEVLE.RtNDE: 

Bakırköy Halke\ 1 ba5kanllğın
dan: 

9/4/939 tarihine rastlıyan pazar 
günü saat 17 de evimiz salonunda 
Dr. İbrahim Zati öğet tarafından 
( Çocuk cürümlerinin menşeleri ) 
mevzulu bir konferans verilecektir. 
ve bunu takiben Halkevi Bandostı 
tarafından bir konser verileceği i
lan olunur. 

Davetiyeler evimiz idare memur. 
luğundan verilir. 

00 00 00 
Darüşı:;afaka Mezunları Kuru

mundan: 

Kurumumuzun senelik kongre:: 
toplantısında ekseriyet hasıl olma
dığından 8/ 4 939 cumartesi saat 15 
de Eminönü Halkevinde tekrar top
lanılacakbr. Mezun arkadaşlarımı
zın gelmeleri rica olunur 

Ylllfl1A8.AH 7 NiSAN 1939 

lij r Sultan Aziz Devri 
lzmirde 
İlkbahar 1 

O d d Y . H Ik . Başpehlivanları_ 
r U a enı a evı . Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -

nin İnşaah ilerliyor At Koşuları 
İzmir: (HusuS1) - Bu hafta 

İzmirin en şayanı kayıt havadisi 
pazar günkü at koşularıdır. Geçen 
haftaki mektubumda başlıyacağı • 
nı yazdığım ilkbahar at koşuları
nın •birincisi pazar günü Kızıl çöl-! 
!ildeki koşu mahallinde bliyilk bir. 
kalabalık huzurunda pek ne~eli 

bir şekilde yapılmıştır. Birkaç gün 
.dür mütehavvil görünen hava pa
zar günü sabahtan itibaren akşa
ma kadar güneşli ve rüzgarsız geç
miştir. Birinci koşu olduğundan 
mıdır, yoksa havanın gilzelli4-in
den midir koşu sahası o kadar ka
labalıktı ki şimdiye kadar yapılan 
koşularda emsnJine tesadüf edil
mediğini söyliyenler vardı. Bü -
tün caddeler, ağaç altları, çamlık· 
lar dolu olduğu gibi belki iki bin 
kişiden fazla alan tribünde bir ki
şilik yer yoktu. Hususi mevki ma
halli de dolmustu. Hava ince par
desü bile taş111°amıyacak kadar sı
caklaşmıştı. 

Bnhsımüşterek kişelerinin önü 
hıncahınç dolmuş, bilet almak, 
koşuya iştirak etmek çok zorlaş
mıştı. Halk miitemadiyen bahse 
tutuşmak heveginde. Bir liraya sa
tılan biletler bir çeyrek saat için
de eriyip gidiyordu. 

Herkes ayakta. Heyecanla ko
şuları bekliyor. Nihayet saat iki
de birinci koı,.;uya başlandı. 

On bir hayvandan bir numara
da Tığ birinci, beş numarada Ön
kıs ikinci geldi. Üç yaşında yine 
yerli yarımkan İngiliz hayvanları
na mahsus olan bu koşunun birin
ci hayvanı 245 liradan maada du
huliyeler mecmuunu, ikinci gelen 
55 lira. üçüncü gelen 2 numarada 
Yılmaz ela 20 lira kazandı. 

Bu hayvanlara aid numarada 
biletleri alanlar ikramiyelerini al
mak için para dağıtan ki~elere o 
kadar hlicum ediyorlardı ki ikin
ci koşunun biletine yeti~ı>bilmek 

için hiribirlerini çiğnercesine kişe 
ı>armaklıklarına sarılıyorlardı. 

llalktn bu bahsımüştereklere kar
şı pek fazla inhimak vardır. İyi 
tanıdığını icldia eden birisi bir hay
van için yirmi liralıktan fazla bi
let aldı. Fakat o tanıdığı hay\·an 
üçüncü bile gelemedi. 

Bu ko~uda tahmin, ınalümat 
kifayet etmiyor. Her piyangoda 
olduğu gibi şans da lflzımdır. Be
ri tarafta birkaç liralık biletle yir
mi altı liradan fazla para alan ol
du. Halkııı rağbetinden fazla sa
tılan numaraların ikramiyeleri de 
makfıscn azalıyordu. 

İkinci ko:;;uya 3 at istirak etti. 
Üç ya~ında hiç ko5u kazanmamış 
haliskan fııgiliz erkek ve dişi tay-

B. Meclisi İçtima/arının Bitmesi 
Dolayısile Ziyafet Verildi 

-6- YAZAN: SAMI KAR AVEL 

Yürük Ali Kendisini 
Artık Koruyamıyordu 
Sıvaslıya Kaptırdığı 

Kavak Oyunile Yere 
İkinci 
Serildi 

• Nihayet; güreş tarzımı _değiştir- \ 
dim. üzerine hücum etmege, zorla 

1 ellerinden, başından kapmağa ba~
Jadım ... 

koyunlunun elinden yakasını kurta
ramadı. I<aptırdığı ikinci kavak oyu· 
nile teneşirliğini yere vurdurmuşk. 

Ord~da yeni yapılmakta olan Halken binası inıaatına bir nazar 

Orrlu: (Hususi) - Bir mart çar
şamba günündenberi toplanan umu
mi medis perşembe günü dağılraış. 

tır. Vilyetin mühim yıllık ihtiyaç
larını konuşan meclis üyelerine da
ğılış dolayısile sahil. lokantasında 

Halkevi tarafından bir öğle yemeği 
verilmiştir. Yemekte vali, mebus 

Hüseyin Ekşi, defterdar, huSUJ:Ji i-ı 
dare müdürü Saner hazır bulunmuş
lardır. Yemekten iki üç saat sonra 

Yeni Manisa 
Valisi 

Vazlfeslna baflandı 
Manisa (Hususi) -- Manisa vali 

vekilliğine tayin edilen mülkiye 
müfettiı>i Bay Refik Noyan pazar 
günli ~kspresle şehrimize gel
miş, istasyonda Manisa memurları, 
kalabalık bir halk tarafından kar
şılanmış, bu giln vazifesine başla
mıştır. B. Refik Noyan mülkiyeyi 
bitirdikten sonra tskenderunun Bay 
lan kazasında ilk resmi vazifesine 
başlamış, sıra ile İpsala, Pala, Hay· 
mana, Zir, Adülcevaz, Şile ve Balye 
kaymakamlıklarına, Adana, Konya, 
İzmir ve Samsun bölgelerindeki miil 
kiye müfettişliği vazifesinde, Maraş 
ve Sıvas vali vekilliklerinde bulun
muştur. 

iki aydanberl bozuk bir 
telgraf hattı 

Erdek (Hususi) - Kasabamıza 

üc; saat mesafede Marmara nahiye
sinin telefon ve telgraf kablosu iki 
aydanberi bozul olduğundan muha
bere edilmemektedir. Marmaralılar 

büyük bir kalabalık halk kitlesi ve 
mektep izcileri yeni mebuslarını t&

ğurlamışlardır. 

Vali Bekir Sami Baran, Samsuna 
kadar millet vekillerini yolculaşm.ş

lardır. 
Diğer taraf tan yeni yapılmal~ta 

olan Halkevi binamızın inşaatı, bü
yük bir hızla ilerlemektedir. 

Yeni Halkevi binası sahilde ,.e 
güzel bir yerde inşa olunmaktadır. 

t. BOZKURT 
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Hatayda kibrit 
ihtikarı 

tskenderundan yazılıyor: 
Türk parasının resmi para ola

rak kabulü üzerine yapılan en mü
him ihtikarlardan birisi de kibrit ü
zerinedir. 

Evvelce Surıye parasile 60 pa
raya satılan 40 çubukluk Suriye ma-
lı kibritlerin kutusu, şimdi 100 para. 
ile satılmaktadır. 

Halkın zaruri ihtiyaçlarından bi
risini te~kil eden kibritin bu derece 

fahiş fiatla satılmasının şehrimizd ~ 
bu ticaretle uğraşan tek bir taciri.1 
ihtikarından ileri geldiği söyleniyor. 

Anavatanda 60 çubuklu en iyi 
cins kibritin kutusu 60 paraya satı
lırken Suriyenin daha az ve kalite 

itibarile çok kötü kibritlerini 3 ku
ruşa almaklığımız çok garip ve acı

dır 1 .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

telefon ve telgraf kablosunun yapıl
masını ve posta telgraf u.mum mü· 
diirlllğünün icraatını dört gözle 

O, yine tarzını değiştirmiyordu. 
Böyle giderse onu elime geçirmek ve 
istediğim yerden tutmak kabil ola
roıyacaktı. 

On dakika olmuştu. bir aralık n" 
oldu bilmem; birdenbire ve şimşek 
süratile havada döndüğümü ve göz
lerimi açbğım zaman gök yüzümi 
ııeyrettiğimi gördüm. 

Ulan, ne olmuştu böyle .. Yenil
miştim. Yerimden kalktım. Kızar
mış, bozarmış, büzUlmüştüm. 

Ali bey, gülerek: 
- Bir yeriniE ecıdı mı? .• 
- ....... . 
- Ben demedim mi? .. Bu herif

ler böyledir. dedi. 
Fakat; ben olduğum yerde duru

yordum. Ne biçim yenildiğimi, han
gi oyuna takıldığımı, nasıl olduğunu 
anlıyamamıştıro? 

Biraz aklım başıma geldikten 
sonra, tellağa dönerek: 

- Aferin, yendin beni... Fakat, 
rica ederim, hangi oyunla ve nasıl 
yaparak eyledin bu işi? .. 

Tellak, yanıma sokuldu. "Kavak 
atma,, oyununu tarif etti. 

Vay canına, bu derece girgin bir 
oyunu hangi süratle ve ne meharetle 
tatbik etmişti bana ... 

Tekrar rica ettim.. ve.. tutu~ur 
gibi yaptım. Oyunu tekrarladığı za
man anladım ki: oyundan ziyade 
sürat, azami sürat ve çeviklik lazım 
bu işde .. 

işte; okuyucularım, Sıvaslı Ak· 
koyunlunun, Yürük Aliye attığı ka
vak oyunu bu idi. 

Şuracıkta: Kaydedeyim ki, beni 
hamam külhanında mağlup eden Sı
vaslı tellak ... Birer, birer arkadaş
ları kavak oyunile benim gibi yene
rek gökteki yıldızları ı:;aydırmıştı. 

Karakucak deyip geçmeyiniz; çe
tin ve çok ustalık ve sürat, nefes is
tiyen bir Anadolu güreşidir. 

Karakucak güreşini, Kafkas 
Türkleri, Azerbaycan, Dağıstan, Ka
zaklar, şarki ve garbi Türkistan, 
Kırgızistan ilah .. Türk diyarları ya
parlar ... 

Güreşi kazanan Sıvaslılar .. iki 
yüz koyunluk sürüyü Akkoyunlu
nun önüne katmışlar... Koçlarının 

boynuzlarını yaldızlamışlar; davul 
zurna çalarak.; Sıvasa giriyorlardı. 
Bütün Sıvas kadınlan erkekleri; Ak 
koyunluyu karşılamağa çıkmışlardı. 

Akkoyunlunun, namı almış yü
rümüştü. Tokatlı Yürük Alinin mağ. 
lUbiyeti; Amasyalıları galeyana ge
tirmişti. Bunlar da Sıvaslılarla boy; 
ölçüşmek ve pehlivanları Ayı boğa
m ortaya stirmek sevdasına kapıl
mışlardı. 

Ayıboğan; cidden bir ayıyı bo
ğabilecek derecede kuvvetli bir ba
bayiğitti. Bu pehlivan a,-ni zaman
da mükemmel bir tir endazdı. Ok v" 
yay kullanmakta mahı1 ..,u cengi· 
verdi. Onun öyle hünerleri vardı ki: 
herkesi hayretler içinde bırakırdı. 

Bin yUz kademe ok atardı. Eski 
yeniçeri çulhalarına takılan zırhlan 
oklarile delerdi. 

Ayıboğan, atına biner... Elinde 
yayı, belinde ok mahfazası Amasya 
ovalarında bir aşağı bir yukarı at 
oynatırdı. 

Ayıb9ğanın boyu çok uzundu. 
En yüksek boydaki atlara bile özen~ 
gi kullanmadan bir sıçrayışta atlar 
ve binerdi. Yüz yirmi okkalık kada:r 
bir gövdeye malikti. 

Ayıboğanın, cesaret ve şecaati 
dillerde destandı. Orada burada tü
reyen zorbaları bizzat gider tepeler
di. 

Pehlivanlığından ziyade tirendaı 
lığı severdi. Fakat; pehlivanlığı, Ço
rum, Samsun, Çarşamba, Havza, 
Tokat ve Sıva~ havalisinde söylenir 
dururdu. 

Bu civarlarda onu yenen yoktu. 
Ayıboğan, Yürük Ali ile bir ke

re karşılaşmıştı. Lakin, güreşme
mi:/ler, at üzerine ok ntışı yarışı yap 
mışlardı. 

Tokatlı Yürük Ali de tirendazdJ 
Lakin, Ayıboğan onu atışta geride 
bırakmıştı. 

bekliyorlar. Hülasa; Yürük Ali, Sıvaslı Ak· 
ı a r a m a h su s o 1 a n u k o ş u n u n m e s a- !!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
fesi 1400 metre, ikrnmiyesi birin-

Aamasyalılar, kaz ovası güreşi
nin neticesini hiç te beğenmemişler
di. Ne de olsa Tokat kendilerine da
ha yakın olduğu için Yilrük Aliyı 
de Sıvastan ziyade kendilerine yakın 
buluyorlardı. 

ciy~ 225 lira, ikinciye !'>5 lira, Ü
çüncüye 20 lira idi. Listede numa
larının sıralariyle Batıray birinci, 
Toru Kurt ikinci, Arya üçüncü gel
diler. Bu iiçüncü~i.i bir zamanlar 
lstanbulda gazete çıkarmış olan 
matbuat arkadaşlarımızdan Fevzi 
LOtfi Beyin hay\'anı idi. Birinci 
koşuya da iki atı iştirak etmişti. 

Üçüncü koşu dört yaşında ve 
daha yukarı ya~taki yerli yarım
kan İngiliz hayvanlarına mahusus
tu. Mesafesi 1800 metre idi. Bi
rinciye 200 lira, ikinciye 55 lira, 
iiçünciiye 20 lira ikramiye verildi. 
4 at iştirak etti. Birinciliği 2 nu
marada Ceylan, ikinciliği 3 numa
rada Liiksbar, iiçüncülüğü bir nu
marada Mahmure kazandı. 

Dödüncii koşu dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli haliskan İngi
liz atlarına mahsustu. Mesafesi 
1600 metre idi. 3 at iştirak etti. 
2 numarada Tomru birinci, :3 nu
marada Baylan ikinci, bir numa
rada Şipka üçüncü geleli. 265, 55 
ve 20 lira miikafatları kazandı -
lar. 

Sonuncu koşu da çok heyecanlı 
oldu. Bu koşuya 6 at iştirak et -
mişti. Hususi pavyonda bu koşu
yu yerinden sıçrıyarak atlarla be
l'aber kollarını açıp koşuyormuş gi-

bi çırpınan meraklılar da vardı. 
Bu koşu yalnız haliskan Arab at
larına mahsm;tu. ~le::.afesi 1600 
metre idi. 200 liralık birinci mü
kafata bir numarada Oktay aldı. 
İkinciliği p numarada Bahtiyar 
55 lira mükafatla birlikte kazandı. 
2 numarada Musul üçüncü geldi 
\·e koşu hitam buldu. Kişelere iz
dihamdan sokulamayıp bahse gi -
remiyenler iştihalarını gelecek haf 
taya saklasınlar. 

Koşu sahasının etrafı otobüs, 
araba, otomobil, kamyon, tren va
gonlariyle ihata edilmişti. Yeşil, 
arguvani ağaçlar altında toplanan 
halk kalabalığı, gilrliltüsiyle, va
veylasiyle adeta atlar üzerinde te
sir yapar gibiydiler. Herkesin 
sevdiği ve rağbet ettiği şu koşula
ra gelen halkın da ~ervisine ve o
turmasının teminine bir çare bu
lunsa gidenler daha çok rahat e
derler. 

* Senelerdeııberi İzmirin bek
lediği tayyare ı:;eferlcri nihayet 3 
Nisanda Ali Çetinkayanın yüksek 
himetiyle başladı. Nisanın üçün
cü pazartesi giinü Ankaradan sa
at onu yirmi geçe kalkan Arı is
min deki yolcu tay ar esi 12 yi 55 ge
çe İzmir tayare meydnnına gelmiş
tir. Gelince şehrin iizerinde dolaş.. 
mı~ \'e me ·dana inmiştir. Bu tay-

yarede hava yolları işletme müdü
rü B. Şerifle Adana hava yolları 
müdürü bulunmaktaydılar. İzmir -
!stanul - Ankara sqfeıılerini her 
gün muntazaman yapacak olan eQ 
modern tayareler temın olunmuş
tur. Bir ay kadar yalnız posta 
nakliyatını yaparak tecrübeler ik
mal edildikten sonra yolcu nakliya
tına başlanacaktır. 

Fuar zamanı bu tayyarelerin 
giinde iki iiç sefer yapacağı söyle
niyor. İzmirden hergün Ankara 
ve İstanbula muntazam mektup ve
saire nakliyatına başlanmıştır. İz
mirin bu mazhariyeti de kendisine 
yeni bir faaliyet sahası daha vü
cude getirmiş demektir. 

Bundan dolayı İzmir, Ali Çe
tin kayaya ne kadar teşekkür .. etse 
azdır. 

* Belediye reisi Dr. Behçet Uz' 
un, uhdesinde Belediye reisliği 

kalmak iizere İzmir Valiliğine ta
yin edileceği rivayeti burada kuv
vetle deveran etmekte ve Izmir Be
lediyesiyle vilayetinin biı·leştiri!r 
mesi hakkında heyeti ve kilenin 1 
yakında bir karar vereceği söy -
lenmcktedir. En mühim kaynak
larda bile zan ve tahminden ibaret 
kalmakta olan bu havadisin sıh
hati de arzu edilmektedir. 

Belediye reisinin şimdiye kadar 

İzmirde gösterdiği faaliyet ve 
gayretin vilayeti idareye de kafi 
geleceğini iddia edenler çoktur. 
Şehir Meclisi :Nh~an devre:>i toplan
tılarına başladığı ve Belediye rcisi
de gerek Meclbte. gerek encümen
lerde meşgul bulunduğu için bu 
husustaki miitalafü:;ını sormak ve 
anlamak ka,bil olmamıştır. * Belediye tarafından İzmir 
mebu~larına çekilen tebrik telgraf
larına ce\•ablar gelmiştir. Bunlar 
ara~ında en uzunu İzmir mebusu 
Celal Bayarın telgrafıdır. Müşa
rünileyh cevabında tebrik telgrafı
na teşekkür ettikten ~onra aynen 
(hana itimad ederek reylerini ver-

Nihayet; Ayı boğana müracaat 
ettiler: 

- Sıvasta bir Akkoyuı_ıJu türe
miş... TokaUı Yürük Aliyi mağlup 
etmiş ... Haberin var mı yiğit? .. 
~ Var ya? .. Ne olacak sanki?. 

El elden üstündür ta arşa dek ... 
- 1yi amma, bu Sıvaslıya bil" 

ders vermek lazım değil mi? .. 
- Belki lazımdır ... Ne demek is

tiyorsunuz? 
- Amasyalılar sizden rica edi

yorlar ... 
- Adamcağızın bizim üzerimize 

vardığı yok ... Durup dururken mey
dan okumak ayıp olmaz mı? dedi. 

mek J\ıtfunda bulunan müntehible- (Devamı vaı., 
re minnettarhğımm iblağma dela- .....,iO!iii~--~!ı!l!!i!lll!!!i"!!t!'!'!! ____ W!!!l!I!! 

letinizi rica ederim) denilmekte
dir. 

* İzmir elektrik ve tramvayı 
şirketinin Nafiaca satın alınacağı 
hakkında Nafia Vekilimiz beya
natta bulunmuştu. İzmir elektrik 
ve tramvay şirketinin Belçikada 
ki idaresi satın alma teklifinde bu
lunulduğu takdirde kabul edilmesi
ne karar vermiş ve müzakereye 
Amade ir vaziyete gelmiştir. Şir
ketin İzmirdeki hukuk müşaviri 
Nafia ile temasa gelmek üzere 
Ankaraya gitmiştir. 

ULVi OLGAÇ 
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- 33- iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR -
Yolsuzluk Yüzünden 

Çekilen Sıkıntılar 
Harpte Bütün Gayretlere Rağmen 
demiryolu Kızılırmağı geçememişti 
Dersim ve Demiryolu Meseleleri Cumhuriyetimizin 

15 nci Yılında Artık Halledilmiş Bulunuyor 

• 
... * " .. .. ""-"ene....._ ___ ....__..__..,,__~ 

Eni .. rsn - Erzurum arası 

Halka nüfuz ederek onlann ruhlannı ıslah et

mek ve her dtişimce ve teşebbüslerden vaktınde ha· 
ber almak çok faydalı olur. Avrupalılar, bu teşkilatı 
müstemlekelerinde, muvaffakiyetle tatbik sur,..tıie 
bir avuç askerle milyonları idare ediyorlar. Müstakil 
islim memleketlerinde bile istedikleri hareketleri yt· 

ne bu taşkilitla yaptırabiliyorlar (1). Avrupalılar 
müstemleke halkını avutuyor ve uyutuyor. Biz ise 

milletimizin geri kalmış bir parçası olan bu halkı u

yandıracağız ve Türk camiasile birleştireceğiz. 

Bu mühim işi bir taraftan da gece yatılı mek· 

teplere -bilhassa tstanbul, tzmir, Bursa gibi büyük 

yerlerde- çokça çocuk alarak terbiye etmekle temine 

çaJu~mak lazımdır. İleri gelenlerin, büyük şah h etle
rin; mUhim yerlere seyahatleri de faydalı olur. 

ikinci sebebi yani açlık belasını ortadan kaldır
mak için halka iş bulmalı ve işe alıştırmalıdır. Bu hu· 
susta hUkftmete düşen vazifeler büyüktür: 1lkönc"! 

buralara restgele şunu, bunu, hükumet memuru diye 

göndermemelidir. Memuriyetlere doğru ve becerikli 
kimselerin, muayyen zaman için fazla tahsisatla gön
derilmeleri llzımdır. Rüşvet, suiistimal, yalancılık, 
korkaklık gibi kötWUklerle lekeli veya bunlara isti
datlı olanlar hUldlllıetin nüfuz ve satvetini mahvet· 

tllderfnden halk fayana cür'et edebiliyor. Ceplerini 
doldurmak ve bu havaliden bir an evvel savuşma~. 

düıüncesinde olanlar isyanlan, beslemektedirler. 

Şimdiye kadar: "Burası da vatanımızın bir parça
sıdır. Buradakiler de milletimizin bir kısmıdır. Bu

ralardaki halkı adaletle idare etmek ve kalkınmaları

na btltUn varlığunizla çalışmak vazifemizdir.,, şeklin

de bir dUtUnce ne uyanmış ve ne de uyandınlmıştır. 
HUkftmet memurları bu düşünceyi benimseme· 

(1) Clhuı harbi hakkmdald eserimin ikinci <'Jl

dincle "MMkeli misyonerler,, namı altında bu Df'vi 

tefkillt hakkında lüzumu kadar malumat veril

miftir. 

miş insanlardan gönder. llmekle beraber kuvvetli gar· 
nizon, yol, mektep, posta ve saire inşasına da b~
lanmalıdır. Buralardaki askerlerin de iyi intihabına 
ve iyi yedirilip içirilmesine büyük ehemmiyet veril
melidir. Memur, asker, halk, mektup ve emanetleri· 

nin emniyet ve süratle.gidip gelmeleri de temine de

ğer bir meseledir. 

Her iki sebebe karşı tatbik olunabilecek pe~ 

mühim tedbirlerden biri de kürtlük mıntakasım 

Turk kanallariyle bölmeler içine almaktır. Yapıla

cak şo alar bu kanalları çizmiş olur,, (2) 

Demiryolu işine gelince: 
• 
Cihan harbi sıralarında bir şey yapmax ımkiru 

yoktu. Gerçi Enver paşa Ankaradan şarka doğru de

miryolunun uzatılması için pek sıkı emirler vermiş 
ise de Kızılırmağın şarkına geçmek müyesser olama

mıştı. İstiklal harbinde şark cephesi kumandanı bu. 
lunduğum sıralarda verdiğim bazı layihalardan de

miryoluna ait olanı, (11,12,1337) tarihlidir. Memle
ketin bel kemiğini teşkil eden ve iktisatça olduğıı 
kadar askerlikçe de en ehemmiyetli yol olan (An

kara - Sıvas - Erzincan - Erzurum - Sankamış) hat
tının ilkönce yapılmasını teklif etmiştim. O zaman, 
şarktan garba naklolunan fırkalann, ve pek çok 

miktarda silah ve mühimmatın sevkinde çok zorluk 

lara maruz kalmış ve pek kıymetli zamanlar da kay· 
betmiştik. Bunlan görmekte olan milli hükfunetimiz, 

o llyihamı takdirle kabul ettiğini bana cevaben bil
dirmişti. 

Dersim derdi ve demiryolu meselesi CUmhuriye
timizin on beşinci yılında artık halledilmiş bulunu

yor. Yakında şarkın çehresi de tamamile değişmi§ 

olacağına şüphe yoktur. 

(2) Kürtlük mıntakalannm ıslal11 hakkında bu 

gibi tedbirleri muhtevi olarak lsttkW harbi esnasın

da da \•erilmiş li)ihalanm vardır. 

B il H • H 

Birinci Kısmın Sonu 
S.yın General Klzım Karabeldrln .. Erzincan ve Erzurumun kurtulufu ,. 

••erinin Erzlncanın kurtulufuna alt ilk kıemı burada bltmlf al.1yor. 
Erzurumun kurtulutuna alt olan ikinci kıemı bir kaç gUne kadar 
hazırlanmıt bulunacaktır. 

. •:rtaı 1 
1 5 

Bir İngiliz· Italyan Harbi. 
Kopacak Olursa ••. 
HANGİ TARAF KAZANIR? 

• 
lngiltere ve Fransu, Sırf İtalyanın· Filistin ve 
Mısırla Tunus ve Cezairden Vazgeçmesi İçin 

Habeıistan Seferine Göz Yumdular 
YAZAN : Gif=NERAL KAzlM KARAREKIR 

[Dflnya en karışık ıın
Jerini yaşıyor. Bilhassa Orta 
Avrupa ile Akdeniz havzası, 
her gün ani olarak pathyaeak 
bir harbin beşiii sayılabiHr. 
Büyük devlet menfaatlerinin 
her gün çarpıştıkJ.an bu aaha
ların bir anda kana boyanma
aı ve ıbu yana-ının bütun dün
yayı sarması işten bile delil· 
dir. 

Orta Avrupada b&f roıa 
Bitler Almanyası oynuyor. Bu 
na mukabil Akdenizdı dıaha 
ziyade İngiliz - İtalyan men· 
faatleri çarp1fıyor. BilhaSBa 
ıon günlerde İtalyanın Ama. 
vutluğu işgal edeceği hakkın

daki rivayetlerin teefyQd eı

der gibi görünmesi bu ıerıin· 
liti büsbütün arttırmıştır. 

Yeni Sabah, Akdenfzde 
ki bu gergin vaziyetin inkişafı 
ve bir lngi11z - İtalyan harbi 
patlarsa hangi tarafın kazan
mak ,ansının kuvvetli oldutu 
bakkında en kuvvetli ve sal~ 
hiyetli kalemlerin likirlerinf 
okuyuculanna sunacaktır. 

ltaı,aalana 1enilettlrdlklul Cuan dintaota 

General Kazım Karabe
kirin İngiltere - İtalya adlı
eserinden alınan bu yazı, du
randiş Generalin daha Habeş 
harbi sırasında Akdenizde bu 
gün hasıl olan İngiliz • İta]. 
yan rekabetini nasıl keşfetti
A"ini göstermesi itibariyle fev
kalade şayanı dikkattir. Bu 
Jbret verici yazımızın Ulyik 
olduğ'u alAka ile karşılanaca
ğına eminiz.] 

• • • 
Bu harbin patlaması iki suretle 

olKbilir: Ya İngiltere uluslar so~ 
yetesi namına tuttuğu güzel tezi 
İtalyıanlara karşı harp açmağa ka
dar götürür ve yıthut da İtalyan
ları mecbur eder. 

Her iki şık da İtaJyanların Ha
beş ilindeki rnuvafafkıyetlerinin 
derecesine bağlıdır. 

Bu zamanı görebilmekliğimiz 

için zorlama tedbirlerinin çoial-

ma derecesine dikkat etmekliğimiz 
JAzımdır. Eter İtalyanJar fazla 
kuvvetler aevkine kalkışarak mu
vaffakıyetli ilerJeyişlere başlar
larsa büyük tehlike saati geliyor 
demektir. 

İtalyanların fU Habeş işinden 
mağlfip çıkmaları değil, hatta az 
kazançlı çıkmaları dahi Faşistler 
ve hususiyle Mussolini için pek 
tehlikeli bir şeydir. İlk zamanlar
da kendilerine verilmek istenilen 
teYJere kanaat ,etmiyerek ifi için
den çıkılmaz bir hale getirdiler. 

Şu halde kendi haykırdıkları gi
bi işi sonuna kadar götürecekler
dir. Yani zorlama tedbirler ken
dilerini muvaffakıyetsizliğe düşü
rünce İngilizlerle bir harbi göze 
alacaklardır. Akdenizde lngiliz
lern aldığı harp vazyeti de ani ola
rak İtalyanların bir taarruzunu he
saba kattıklarını gdsterir. 

Bu harp bir cihan harbi şekline 
dönerse nasıl safhalar gösterece
ğiyle uğraşmak bu eserimin mev -
zuu 4ıpnda kahr. Mademki bi-

lngiliz deniz devlerinden Nelso11 cllretnotii 

rinci derecede İngiltere ile İtalya 
karşı karşıyadır. Biz de bu ihti
male karşı münakafa edelim: 

İngilizler İtalyanların daha 
taarruzunu ilk günlerinde anlaşa
l~m tekliflerine karşı 5 birinci tet
rın 1935 de Londra Ajansı şunu 
teb1iğ etmisti: 

"Akdenizdeki hazırlık tedbir
lerin ayni zamanda ve müvazi .. 
larak aeri almmaaı auredndild 
ltalyan teklifl.ri kabul edi1mİ79-
eektir. ilterenin mütaleaama 
göre ihtil ulualar aoayeteainin 
elinde buİ\!ldurmaktadır ve üç 
taraflı müzakerelere tekrar airi
tilmeai arzuya tatan detildir. ln
giltere Muuolininin tekliflerine 
cevab vermiyecektir . ., 

İngilizlerin bu kadar ileri git
meleri ve harbi gdze aldırmaları -
nın sebeblerini zaten biliyorduk. 

İta1yanlarm Akdenize "Bizim 
Deniz" adını 'erme] eri esasen Ak.
denizle ah 'li olan veya bu sahil
lerle alaka ı olan devletleri kuş
kulandırmakta ıdi. Bunlar ara
Aında Mısır \e Filistin ve bilhassa 
Hindistan yolu olan Süveyş kanalı 
dolayı iyle İngıltere birinci geli • 
yordu. Fran a bile İtalyayı baş
ka yerlerde tatmine çalışarak Tu
ııus ve Cezairi sigortalamaya ça
lışıyordu. 

Buna son zamanlarda bazı İtal
yan siyasal şahsiyetlerinin ve ba
zı gazetelerinin şu edebiyatını da 
anlarsan iı.i daha iyi kavranz ! 

0 Busünkii lnailtere bitkin 
bir durumdadır. Harbetmekten 
maddi ve manevi lcb bir haldedir. 
Almanya kar9ıaındaki dunmna da 
bunu iabata kifidir. lnailtere lm
paratorluiu da Oamanh imparator 
luiu aibi aona enniftir. Japonya 
nuıl Aayada yükaeliyor Ye onun 
miruına konacaldana Afrikada 
dahi Roma fmparatorluiu onun 
sibl 41oiuJ'or •• Mull', ltaı,.a De Ha. 
bet ru arum41a ... kıakaç içinde 
slbl •ılutıP bbnlflD' ••• ltaı,.. dft.. 
leti artık Roma lmparatorlufudv. 
Romanm inalbat altına alacalı 
Habetler, Roma lmparatorlutu -
nun zaptedeeeil Afrika parçalan 
için lbım ıelen bir orda olacak
tır. Malta bir .. , if.. etmez, 
SicU,.adald uçaklar fllomus •aya 
bir aecede yok eder.,, 

Bu edebiyat 1988 yılının yaz 
aylarında orJaya çıkmı~tır. Al
nıanların da bu itte beraber ,uro
yeceği ve Frall(lızların da İqfJiz. 
Jerle yar olmıyacatı lıa1*ınd 
halk arasında propagandalar dL 
hi yapılmıetır. 

(De\ıunı ur) 



~ . 
ızmıt 
Büyük 

Halk evinin 
Muvaffakıyeti TefrlkaNo: ••· 

- B .... de, farkına varmadan, 
benl sevdiğinizi anıamıotım. Vasi ol· 

nca SUreyya hanını ile cJe bul sa
lonlara, çaylara da gitmele batla· 
JD11bm. Nihayet p.bat nihayetine 
cıotru da B.... ye d&ıdttm. Dllii'8 
kadar orada kalacaktuL -t-

Yuaa: Af. ŞEREF QKTORK 

mak haeehlle, kendimi unutturmak 
ve belki de beraber bulunmamız se
beblle hakkımda duyacaim•z bir a
llbja stımek, vazifem icaba olarak 
keadlm>ni göatermleti. ÇO:okll bu r.§ 
atılacağımız aile muhitinde, yani yi
ne bWm evimizde, benimle muka· 
~ edebileceğiniz gene erkelrleıe 
rutlıraaü ve bunlarm arasmdan 

Nail Be .... Jıergln mekbıp
)afıyorduk. Balı .pnaplarda bir haf 
ta kadar yanınma pllyor ve o vakit' 
umn ve tatlı kon~1D ..... 

• • • 
tzmire geleli iki gün olmuştu. Bu 

kısa bir zaman, Saffete, yılların bt· 
raktığı tesirden daha fazla· geliyo!·, 

• mtstakbel etinizi seçebllecektiniz. 

hmit (Jluamd muhabirimis ya· 
sıyor) - Şehrimiz Baltm Temail 
pbesine meuup kırk Jedi genç, 
llaarif mildlrilmOz Kwıal Ermadm. 
ftlialiiüıde Ankara ve Eaklfehire il· 
derek ve ora halkevlerinde Uçer 
temBil vererek cMndUler. 

Halkevl geDç1erlmiz gerek kom· 
IU villyetde ve prebe devlet mer
tesiimi• bGyUk ~uvaffakıyet ka· 
sandılar. Kıymetli gocuklarına ka· 
wean tzmit halla, bu mttrıuebetl• 
onlara kareı sevgi tezahüratı gös
terdi • ..AJkıfJarla iatikbal etti. 

Parti geaet aekreterftii halkev· 
Jeıi ~ birbirleri De ziyaret se-
yahatleri ve tan•• programları 
tertip etmiftir. Bu davete ilk icabet 
eden tzmit halkevi oldu. 

Gençlerimiz Ankara ve Eskişe
blrde Aziz Hüdainin yazdığı aşkın 

.. .., piJeai. ile, K~p sade Ce· 
Wiıı Yedekçi operetiDi temsil ettiler. 
Eski181ıir ve Ankara halk-. bmitli 
gençlerin temsillerini COflkun bir a
lib ile takip ettiler. OJradar ki Uç 

akpm 1*- 1*i 8llliDe ftriı. tem· 
at11erde oturacak aandalye bWmak 
mtlmkttn o1amam1fbr, 

Bllba_. Yedekçi opereti her ba-
kllndan fevkallde bir kudret ve me
haretle temail edUmit, Ankara laalk1 
hayran hayran tzmit1l gençleri al· 
kıtJam19Ja.rdır. 

Bu eserde Sllreyya Şener, Muaz· 
- Çayıreilu, Kedihaı Jlmdek, NP.
dim Erk, Fevziye, Avni Duysak, Ay 
.. Sel, MeWıat ve Turgut Baykal 
banka denecek bir teJd1de muvaf· 
fak otınuelar ttijer elemanlar da çok 
güzel varlıklar yaratmıflardır. 

fzmite dönen gençlerimiz bura 1a 
da ayni piyealeri tekrarlıyacakla~ · 
dır. Balk kendilerini alkıllamak için 
bllyik aabınazlık göıltremeJd;edir. 

Ankarada bulunan aaylavla\'t· 
mızdan Nafi Atıf Cevdet Ke
rim ve Fvid Ceill kmit balkevl 
temsil eubesini bararet1e tebrik et· 
mi§ler ve Ankarada şimdiye kadar 
bu derece güzel bir müsamere veril· 
mediğini itiraf etmişlerdir. 

""Y. . . . . ' 
Halep için ... 

- Yani Semih beyle ona benziyen 
gençler tipinden ise teeekkilr ede-
rim.. 

GW.dii. 
- Zavallı Semih, demek size bir 

türlü kendisini sevdireınedi FU&t 
herkes ona bewlemez ki. .. Ne ise ll
kırdıyı llqka tarafa geçirmiyelim ... 
ı.te bu sebepten dolayı, bana ağv 
da gelse sizi bir kaç ay mQddetle 

görmemefe karar vermiştim. Faka: 
teyzemin mektubu her §eyi altü&t 
etti. Kadmealu, eğer gelmezsem ö
lümünüze sebep ola.cağımı, sizin be
ni unutam•dığlnaa, yan•ndan u
zaklapıamın bot yere iztlrap ver
dirmekten başka bir teye yaramıya· 
cağmı ve ancak benimle mesut ola
bilecejinizi öyle bir tekilde yaznu.şi;ı 
ki... Bunun karplUıda bana ~ 
İlle bavullarunı toplaJIP, eqınp ka· 
lan arkadapmın elini BJlrtıktan sotı· 
ra Türkiyeye dönmek oldu. 

- Ah, sevgili teyze! .. Birudan 
kendisine nasıl tefekldlr edeceğimid 
bir görseniz •.. Her ikimizin de, hia
Jerillıisi de nasıl bir incelikle ketfet
mif ! .. 

- Evet, kalbimizde v\ieade ~
meğe başlıyan aWwua hentis far.. 
kında değil ikeılo1'ıepBtal~rn'ı 

ti. Tabiatile 1m keyfiJettal ahnfwdd 
de iztiraptan bqka bir şey elde ede· 
miyeceğimizi biliyordu. Zira vaziye · 
tim maUlmdu. Şimdi illet' değiftl. .•• 
Başımdan geçenleııden duyduğu act· 
yı göstermemek için gizli gizli ağla
ması artık bitti! •• 

JıyordnlV 
Emine hanım ... babrkm he

men hemen gençleti)'ordu. EYiD e
mektar hizmetçileri de seviDG ve ne
şe içeriainde idiler ve Zehra bile •· 
ki vulyette dejildi. 

Bmıun da eebebi Nailin kat'i .ha· 
reketi idi. O sene, B ... ye ilk pldijl 
gün ~ fena bir mu•IP"le 
yapılm•Bm& ta1ıalllllllU ~
ni Zebraya bakarak söylemesi idi. 
ihtiyar aşçı kadın, böylP- mavi gözle
rin, Naile aaadet getirmediibd mı
nld&narak aifamaia b811amıetL
Fakat vasim BU8Dl&JllJlb: - Evet. 
böyle gözler beni 1lir daha lliJdr)edi. 
Fakat bu sefer, beni meaut etmek 
için. Burıu unutmamağ& ew et. 
di,e illve etmilti! 

o •mand•nJııeri ihtiyar b4ID 
bana kaı1P göatel'diği balla ıavrı 
yavae yavat baraktı. Ve mavi &l*
rimdm korbau .-e---. ..._. 
lan ..... ,.. Hd ~ glıdtn mlDi 
mini bir ,.. u.eriDde paddlmı 
görciUğtı umu da tam•mfle ...... 
dı. Nailin acılarım, bayaıta flrlmishı 
de pyeai olan titçlelk otta-•· ar-
tık battan ........ .... 
o yetil ....... bllttbi. manaJarmı .. . 
na ~ okutuyorlar artık. omar
da her haııg1 bir eıarar- lpntl dn
miyorum. Oeski,_.......,_...._ 
~~~h&yatm•bl· 
Jlk ilimetl elarak tel&tdd ... c. 
lıide, yerini. yqmıa ve~
ğin,i.n iktizuı ve a)'lll ............ ha
yattaki bittin Jl&dil8leı" için eel .. 
iocaama. k&qı duyc1uiu takdir w 
sevgi dolayısile, itaatli olduğa ır.ıa.
da JD8Bllt htr anaya WalamftL 

:::u:=~:=-~: Hilktimetimi ,fe Fransa Arasında 
~::!,::~=~=m!~1! MiJ.zakereler mi Oluyor ? 

. . . . . . . . 
tık~ rumea 111fanl&ndtk 

Kış mevsımini Nıtilın apartımanında 

geçirdim. Artık kolleje gitmed!ğinı 
için, benimle meşgul olacak .,... ln· 
giliz mürebhi,,.t t.utmut)ardı. Ay-

• ...,.. adeta ~ görmek 
isteme'tijt-\WllllB;~~ M· 
yatım için bir rehber olmuetu Ye bu 
da ancak benim serbest ve mDatakil 
ltadem ile vulma gelmlttl. 

-SON-
luyor, şimdiki yahiızbktan canı eı· .. c:sc:---

Johyordu. takenclenındaıı yazdıyor: Enbat Telgraf gazeteainm. şimdiki tngiliz 

Hastahanenin UJıerinde geni§ bir Hatay gazetesi şu haberi vermiştir: kabinesinin naşiri efk&rı olduğuna ========================= 
odayı k~dine ayınmş, oraya yerleş Deyli telgraf gazetesinin A.uka· işaret ederek şayiaya doğru nazarHe 1 "'astamonı• Mıun .. ,. •am 
mişti. Bir masa. bir kaç iskemle te- rada bulunan muhabirinin Berutta:ı bakmak istiyor. ft..ı__ l.Wl.I 
darik etmit. karyolasını kurmuş, ıs. haber aldığına göre, HaJebin Hataya Maamafih bu haberin Fransıalar • 

tanbuldan ayrıhrken bitlikte çektir- ilhakı için T\lrkir hWdunetile Fran la Suriye milli~ bir kat daha Bı·r ltLal~"eye '"avu··~· 
saarasmdamüzakerelercereyanet- arasını aç~ ~dile Londra~ i~ T4 'J ~1 ps-~ 
melrtedlı". dan uçurulmut olması da muht0"'leı. I 

Bu haberi veren refikimiz ))eyli dir. . . . . .. 
Trakyada 1 Babaeskide 

Arte.a,e• feallretl Halkevl bin ... lfttllllll lrltU 
gea"'tlyor Babaeski (Huaual) - Babaeskı 

Yrne (HuBwd) - Trakyada Ha1kevi biDası en iyi bir tanxta ve 
arteziyenler gittikçe genitliyor. U· asfalt IOS& üzerinde bitmil demek" 
muml toplantılanm ya].JllUI olao tir. Bu gtizel kültür kaynağı Çorlu. 
Trakya viliyetleıiııin umumi mec- Liileburgazda da baılamak üzere. 
lis1eri artezt,enıer içiD. u çok para dir. Kırklareli, Vize, Biğa ve Geh
koymu§ltu'dır. Y:ahaDt belediyeleri- bolu Halkevleri infaabna devam e
nin de nisan ~rinde koyacak• diliyor. Oğı'endiğime göre Kırklareli 
Jan yardmı pualari1e ve birlik tek· Malkara, Yenice hük6met konaklan 
linde ~ taJamlan t.amamJa- müteahhitlerine ihale o1unmuttur. 
nacaktır. Su w arteli7a iil Trak· Uzunköprü. htıkibnet konağı ile bll-
J'UllB bllyQk tl1eri arumdadır. ttln daireleri içine ahnak Uzere çatı 

ACAR altına almm11 bulunuyor. Bina, tah
"l!!l!!!l!!l[!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!'!!!!!!:!~~~~!!!:!!!!!I mat baJdyeıdre bu sene bitmif ola• 

caktlr. Gelibolu htMmet tonatmm 
tamamı 17 nl8ada ihale edDmet tı
zere asladadlr. l'aine, Hayrebolu, 
Llpaeki httıdimet konakları 1939 
yeni piliınna dahildir. 

• • • • 
/zmir Valil"iği 

... ~ ......... . 
Kastamoni (Hususi) - Eski bir 

vilayetimiz olan Kastamonuda bir\ 
çok evler ahşap ve birbirine girgin 
olduğundan ufak blr at.eften bi1yük 
yangın tehlikesi hissedilmektedir. 

Bugu 'kadar husul Vuku ufak 
tefek yangınlardan ahDan netio8deiı 
BO?ıra; burada esaslı bir itfaiye tefoo 
kili.tının bulunması lizım geldiği 

anlaşılmıetır. 

Bu münuebetle; uzun müddet 
askeri itfaiyecilikte bulunmua ola 
Necmettin Dinçe.: belediye ile _... 
sa geçerek ve saym vali A:dl Do
ğanın yüksek alika ve prdımile bir 
aene arflllda ı.taııbul ve Aııkara
dald itfaiye unliııll tatbike muvaf .. 
fak olmqtur. 

Belediyenin lw'pitmdaJd bflytlt 
bir bin&da ... itfaiye ......... tı ,.. 
pılmaııtıftı. Bfya ve eza deposu, aa
raj ve yat.aklıaneleıi göıWmeje ft 
takdire llyıktır. 

itfaiyemiz 16 er, bJr .itWJe Jm .. 
mandanile ceman on yedi k1tWea 
mUrekkeptir. TqkiJltta her Mr 
mmıtuamdır. 2 ~ 2 .... 
blre.,.a vem ta.,..mlıfJ8'*6Y 
euttur. KrJerin Jtıye.fetled ,,J n •it 
tır. )ı(jğ:fer, ..... , .......... 
fer blltün ~~-



1 NlsANINI 
Y&Rl1A8All 

1 

İnebolu da 
Bir Konferans 

ve Heyecan Mimar Binanın Hayatı ve 
Eeerlerl Anlldlldı 

l Horoz 
Döğüştürm& 
Yüzünden 

Sivas: (Hususi) - ısıvas Yat
lı Fengi Sağır köyünde horoz dö
ldlştürm& 7fizfinden iki kişinin a... 
j1r aurette yıualanmaları ile neti
celenen bir hadise cereyan etm~ 
tir. 

' 2 ırlsan 1938 tarihi, Türk genç-ı 
liğinin çok çetin bir faaliyete atıldı-
ğı gündür. Bundan sonra Türk gen
ci, kız erkek hep bareber yurdun her 
tarafında en ciddi metodlar daire· 
sinde yetiştirilecek ve liyık olduk
ları yüksek dereceye çıkanlacaklar· 
dır. 

Şimdiye kadar Türk gencinin 
SPor ve beden terbiyesi faaliyeti ma· 
alesef bir süs mahiyetini geçmemiş· 
tir. Mektepierimizde olsun, kulüp ve 
sahalarımızda olsun yaptığımız bü· 
tün hareketler sadece (yapılmış ol
sun) diye yaptınlmıştır. 

(19 Mayıs) ve (29 teşrinievvel\ 
bayramlarından sonra biz öyle canlı 
bir gençlık harek L:"le hemen hiç te
sadüf etmediğimizi itiraf etmeliyiz. 
Memleketin bir kaç yerinde haftanın 
tek gününe ınhisar eden futbol ve 
b arada zik b ·ı degmiyeeek rliger 
ufak tefek bazı f aallyetlerl nazarı 
ihbara a mı acak olursak bir sene 
içindeki bütı n varlıgımız is e bu iki 
bin · k güne s kı tırıldıtı pekala gö
rtıl~bil'r. 

Bu saydığımız iki bayram günün 
de gençlerimizin, arkalarından uzun 
bir istirahatten sonra henüz sandık· 
tan çıkarılarak giyilmif Utülil ve ter 

) temiz izci elbiseleri veyahut bir gün 1 
l lük bir yasak savmak üzere tedarik' 
~ dilebilmiş beyaz pantalon, b~yaz laa
l tik kundura ve işporta malı, atlet 
f anilalarile heyecansız ve sAkin c.ad
r delerden geçişini seyretmek bile bi
ze derin bir zevk yerdit,ini tahattur!' 
ediyoruz. 

İşte bu gençlik bu gün muasır 
dUnya gençliğiJe yan yana yürümek 
üzere çalıştırılmağa başlanıyor, Bu 
işde biraz geç kalnıll olsak dahi sü· 
ralli adımlarla bu mesafeyi mümkün 
olduğu kadar çabuk kapatmak im
kanlan henüz mevcuttur. Yeter ki 
bu nazik vaziyet bütUn vuzuhile gö
rülmiil ve icap eden tedbirler alına
rak gençlik bihakkin liderlik ve mü
rebbilik evsafını haiz idarecilerin el
lerine tevdi edilmi§ olsun. 

Bu noktalan işaret ettikten aon· 
ra gençliğin en fazla muhtaç olduğu 
bir hassanın kuvvetJendinlmesi de 
Jizım geldiğini ilAve edeceğiz. 

Malum olduğu veçhile bir kitle, 
ı ne kadar terbiye edilirse edilsin on
da (heyecan) hapası yoksa kendi
ainden h ı · iş o derecede pç 
ve kıymetet.Bdfr. 

Genckı in ızdeki heyecanın kendi 
benllklerinin, ta derinlerinde bütün 
mebzuliyetile yaşadığına bir çok fır
Batlarla da şahit olduk. Ancak bu 
nun daha yüze çıkarılması ve çocuk
lanmısa makul heyecanın ayıp bir 
tey veya bir tqkmhk olmadıfuu öf 
nıtnıek lbımdır. 

Müzikalar, kitle halinde ytlıilyüe 
ıer, cicili bicili tıniformalar, madal
yalar, atelin nutuklar, mutlaka ka
zanmak için yapılan spor ıavaşlan 
ve saire ... 

tlk görünü3te pek tıfline Jibi gö 
rUnen bu şeylerin jıısaD ruJılan tlze.. 
rinde ne tesirler yapageldiğini he
pimiz biliyoruz. Bunun için bu tec 
rübe edilmiş vasıtalardan bizim de 
bol bol istifade etmemiz kadar tabii 
ne olabılır. Her hangi bir gençlili 
bu vasıtalardan uzak, bir cenaze tö
renine gider gıbi yetiştirmek mUm· 
kün olam1yacağını bilmeliyiz. 

f ayan Huriye Eratabü 
tnebolu (Hususi) - Mimar Si

nan ihtifali :niünasebetile Halkevi 
ıalon.unda. orta okul resim öğretme. 
ni bayan Huriye Eratabek tarafın· 
dan "Sinan kimdir? Ha.yatı ve eser
leri,, mevzulu bir konferans veril· 
miştir. 

Bildiriyorum: 
Köy meydanında köylüler top

lanarak bir eğlence mevzuu ya -
ratmat için her zaman tekrarla.
dıklan gibi bir horoz döğüş

türmee tertibi ıçın köyden Ö
mer oğlu İsmail ve ayni köy
den İbrahim oğlu M e h m e t 
ve .kardeşi Abdullahın horozlarını 
meyda.Jıa bırakıyorlar. Ve köylü -
)er de etrafını halka yaparak tat
lı, tatlı heyecanla meydanda yer 
alıp iki horozun vuruşmalarını ta
.kip ediyorlar. Öyle bir an ~eli
yor ki horozlar kızışıyoı·lar. Ve iki 
kardetin .horoal"rını 8'&ara.la.r111 :. 

Türk gençliği kendi ceddine layık 
bir mertebeye yükselmek için kendi
sinde bulunması icap eden bütün ta
bii meziyetlere maliktir. Onlar ta 
Orta Asya steplerinden at sırtında 
Avrupa içlerine, 1stanbuldan yaya 
olarak Viyana kapılanna tisküdar
dan kalkarak bir solukta Bağdad vo 
Acemistana kadar yürüdükten son· 
ra dinlenmeden aylarca cenk eden 
bir nc,:ılin evlatlarıdır. Bunun için, 
bundan sonra gençlerimizin sırtın

daki faaliyet elbiselerini sandıktau 
çıkmış UtUIU yeni üniformalar ha
linde değil çok hareket ve çok ~ulla
nılmaktan dolayı solmuş ve yıpran· 
mış bir şekilde görmek isteriz. 

Yeni gençlik teşkilatına giren 
her Türk genci bir yılda hiç değilse 
1000-1500 kilometre yUrUdUğtlııe, 
güzel yurdumuzun muhtelif villyet 
ve köylerini gidip gördüğüne, me
şakkate tahammftl ettiğine, basit bir 

Sayın konferansçı, evveli Koca 
Binanın ruhuna httrmeten bir dald· 
ka aUkQt teklifinden sonra uzun kon 
feransma ba§Jamı§tu'. Hatip; aon 
&özlerini: "Koca Sinan 6ldtt, fakat 
tinle •.. Adı mimarlık sanatı, yer ytl
zllnde durdukça Y&llYacak, Koca 
miman bütün dünya hürmetle ana- · 
caktır!,, cilmlelerile bitirmif ve ~a
lonu dolduran kalabalık bir kitle ta- · 
rafından uzun uzun aJkıelanmıp. gıda ile yaşadığına, kendinden yar-

dım bekliyenlere yardım ettiğine, Saliha Ula {Jelebl I 
boy ve kilosunun denk geldiğine, VÜ· ===================3 1 
cudunun mütenasip bir şekil aldığı" SuriveJe 
na, her türlü atletik hareketlerle '.T 

kendini müdafaa edecek mücadele yeni kabine 
sporl. rııu ~ apabildiğine dair cebin-
deki resmi karnesinde kayıtlar bu- T kk.IS/ E • 
Iunmah ve icabında umumi m~ ~ eşe U fff 
fettişler gençlerimizden bu karneyi Şam: 6. (A.A) - 28 günlük ka
talep ederek tetkik edebilmelidirler. bine buhranından sonra, yeni Surl· 

Bütün bu güzel ve hayırlı faali· ye kabinesi aşağıdaki şekilde tefek· 
yetleri muvaffakiyetle yapmış 019.11· kUl etmi§tir: 
Jar itil' gündelik hayatta halk ~ Nafthi »mıh~ JMl-v~ da.-
tından aeçilmeei ve bilinmesi için biliye ve mınr mQdafaa vekili, 
kendlierine madeni, Çanakkale ve Khaled Azem, Hariciye ve Adliy.a 
Kurtuluş savaslannda kullanılan vekili. 
menni kovanlanndan yuğurulmuş 

madalyalar verilmelidir. 
tşte yeni Türk gençliği böylece 

Selim Djambart, tktisad vekili, 
Mohammed Khallt Moudares, 

Suçla lsmall 

dan kan akıtarak yere mağllıp ola. 
rak seriyor. 

Bunu gören kardeşler fena hal
de müteesair oluyorlar ve meyda

na atılarak İsmailin galib horozu

nu müşkülitla yakalıyorlar. Ve 

meydanda yere vuruyorlar. İsmail 
de bundaıa 6tkeienerek: 

- Neden benim horozumu ye. 

re atıyorsunuz. diyerek onlara çı. 
:kışmafa başlıyor. İş kavga halini 
alıyor ve İsmail cebinde bulunan 
çakısını çıkararak Mehmet ve kar-

hayatın bütün meşakkatlerine güle deşi Abdullahı alır surette yarah-
güle ~~- verecek bir kabllivette ••• 

Maliye vekili, 

6"6..... J yor. 
yetiştirilirken milli bir maksat uğ- Alfona'un ojilu Fr•ncoy• Yaralılar Sivas memleket has-
rund& soğuk, fırtına, yorgunluk ve lefekkUr etllJOr tanesine getirilmiş suçlu da tevkif 
açlıga ehemmiyet bile vermiyerek Burgoa: 6, (A.A) - Sabıkı.. 
icabında sabahlara kadar meı:ıner panya kralı on üçUncU Alfonsun ot- edilerek hakkında .adli tahkikat 
bir balkonun karşısında aşk ve şevk ıu tnfant Don Juan, general Fran- başlamıştır. 
le beklemesini de öğrenmelidir. koya bir telgraf gekerek vatanın Ne. Na. Dun:aanlıojlu 

Bir milletin güvendiği kudret ve kurtuluşundan dolayı kendisini teb
kuvvetinin yekine sembolü gençlik· rik etmiş ve dökülen kanın mütte- lt.IJla Mekelkadan petrol 
tir. BUtiln müdafaa, kültür ve yaşa- lıid ltir Ispanyanm tessUsilntl ga- •lıyor 

lll'l'l8AT 111.Dt : 

Dericilerin dilekleri 
nedir? 

tstanbuldaki deri tüccarları son 
zamanlarda vaziyetlerinin mUşkül
lettiiini gözönünde tutarak bu hu~ 
susta bazı tedbirler almak Uzere 
dtın sabah Sanayi birliğinde bir to:ı:
lantı yapmışlardır. Toplantıda biitü•ı 

tüccarlar hazır bulunmu§ bir saat
ten fazla de\ am eden konuşmaJar· 
dan sonra bu meselenin incelenmet' 
değer bir mevzu olduğunda ittifak 
hasıl olmuş ancak bir toplantı ile bu
nu teferruatile görüşmeğe imkin ol
madığı anlaşılmış bunu müteakip ay 
ni meste üzerinde görüşmek üzere 
birkaç toplantı yapılmaşına ittifak
la karar venlmiştir. tkınci toplantı 
birkaç gün sonra yapılacaktır. 

Beynelmllel afyon dele
geleri telkllderlnı ikmal 

ettiler 
Bir muddet en el m mleketimiz 

in afyon mıntakalarındaki afyon 
vaziyetini tetkik etmek iızere afyon 
mıntakalarına gitmiR ol. ıı .M. Cemi· 
yeti afyon bürosu müdürü M. Eks
trant ile muavini Anadoludaki te 1· 
kiklerini ikmal ederek şehrimiz.
dönmüşlerdir. Toprak mahsülleıi o
fisi taı·afından afyon delegeleri 
şerefine dün akşam P a r k 
otelde bir ziyafet v e r i l m i ş 
bu ziyafette Afyon mebusu Hamza 
Osman Erkan, tktisat Vekaleti teş
Jdlltlandırma mUdUrU Servet Ber
kın, TUrk- Yugoslav afyon bUrosıı 
delegesi Ali Sami, İstanbul ofisi mü
dürlerinden Nuri Orak hazır bulun
mU§}ar, yapılmış olan tetkikler etra
fında hasbehal edilnıiştir. Delegeler 
bug\in. Pire yolile memleketlerine dö 
neceklerdir. 

ltrlyiltçlların dUnkU 
toplantısı 

Şehrimizdeki ıtrıyatçılar dün 
Milli Sanayi birliğinde bir toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantıda Paşa 

dileri için lizım olan şi§e}en im~ı 
bahçe şişe ve cam fabrikasının kel\ 
etmediği ileri sürülmüş bu hususda 
alakadar makamlara müracaata ka· 
rar verilmiştir. 

Sıfat istasyonu faaliyete geçiyor 
Edirne (Hususi) - Sıfat istas

yonları 15 nisandan itibaren bütün 
Tralryada faaliyete başhyacak ve 
İnanlı depolarile vilayet depoları ve 
sun'i tohumlama istasyonları hare· 
kete geçeceklerdir. 

Bu çalışmaların Trakya hayvan
cılığının kalkınmasında bariz hiz
metleri görülmektedir. Ziraat Ve.kl
leti bu işler için dokuz !en memuru 
gönderiyor. 

Zayi 

Dört nisan sah günü öğleden 
sonra Parmakkapı ile Beyoğlu tş 
Bankası arasında Lonjin marka bir 
kadın bilezik saatı kaybes:Jilmiştir. 
Bulan, idarehanemizde R. Sagaya 
getirdiği takdirde memnun edilecek
tir. 

CUMA: 7 4 989 

12,30 Pro{fraın. 
12,35 Türk müziği • Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı, 

jans ve meteoroloji haberleri 
18,15-14: M~k (Kantık pro

gram • Pi.) 
17 ,30 Konuşma (tnkıllp tarihi 

der . .,leri - Halkcvinden naklen) 
ıs,so Program. 
18,35 Müzik (Neşeli müzik - Pi ) 
19,00 KonU§llla 
19,15 Türk miziği (Fasıl heye

ti) 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay 
Basri üfler. 

Okuyan: C.elal TokseEı. 
• 20,00 .Ajanıı, meteoroloji haber
leri. ziraat borsası (fiyat) 

20,15 'l'Urk miziği 
Çalanlar: Vecihe, Eşref Kadri, 

Kemal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağ· 
la . 

Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıskan 
ve Radife Neydik. 

1 - Nihavent peşrevi 
2 - İsmail Hakkı - Nihavent )'il· 

rük sen1ai - Feryadile yad eylerken 
3 - Hacı Arif beyin - Nihav t 

şarkı - Şaı ap iç gülfeminde. 
4 - Rahmi beyin - Nihavent şar

kı • Süzüp süzüp ey melek. 
5 - Fahire Fersan • Taksim. 
6 - Nihavent tarkı - Söyle nedtr 

ha.isi ahın. 
7 - Nihavent şarkı - Bakmıyot: 

çeşmi siyah. . 
8 - Refik Fersan - Hüseyni .. r. 

kı - Bir bakıcı birleşerek. 
9 - Sadettin Kaynak • Muhay

yer ışarkı - Batan gUn kana benziyor 
10 • Halk tUrktısU - Ay dot}du 

batmadı mı. 
21,00 Memleket saat aye,n. 
21,00 Konuşma (Haftalık spor 

servisi) 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo. 

nukut borsası (fiyat) 

21,25 Neşeli pllklar - R. 

21,30 Miızik (senfonik plaklar) 
22,30 Müzik (Melodiler - Pi.) 
23,00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23,45-24 Son aJans haberleri V'1 

yarınki program. 

BU AKŞAM 
Büyk mttsa.mere 

Ytlksek okuyucu Mualla, Zoso 
Dalma /' dör ve İZiet ba.bQe-

az heyetleri. 
Ertugru1 Sadi Tek ve arkac!q.:. 

lan. 

İtaat ilamı vodvil 3 P. 
(Se} Atila revUsU - )(içe peııçf 

varyetesi 

* HALK OPEft.F.'11 
Bu akşam 9 da: 
(Enailer) 

Tecrübe ve kanaatlerimize göre 
gençlerimizdeki bu tabii hassayı da
ima el altında bulunduracak imiller
den bir kaçı şunlardır: 

ma unsurlannm yegi.ne menbaı yine raati eylediğini bildirmiltlr. Meksiko: 6. (A.A.) - Salihiyet· 

ıençliktir. Tilrk gençliği ise bUtUn General Franko, tnfant Don Ju. tar bir menbadan öğrenildiğine göre =_::=::::=:=:=:::::=:======================-• bunlara en çok müstahak. Jlyık ola· 
ana aşağıdaki cevabı vermiştir: İtalya bir mUd<Jettenberi sunt ipek 

Zozo~ 

nıdır. (Müteaddid defa İspanyol genç- mukabilinde petrol elde etmeğe çalış 
il il • • 81 liği ve ordusu saflarında dögilşebit- maktadır. Fakat Meksika, bazı ipek 

B T b G 1 D• mek talebinde bulunmuş olduğunuztı 

er l•yesı• ene 1 memnuniyetle hatırlıyorum. Bu is- ı 
• • pat ediyor ki müttehid, hUr ve bü-

mıntakalarıoın muhalefetine bina

en bu hususu kabule yanaşmamak
tadır. r ektörün ün Tetkikleri yUkl•pany·":1:edilecektir.) 

Mısır Bafveklll istif• etti 

Resmt mahafilin sükutuna rağ

men, bir mübadele itilafı akdı iyi bir 

yola girmiş ise de böyle bir itilaf 
katl surette aktedilm.iş de,ildir. 

.............. 
Beden terbiyesi genel direktörü etrafında ıöriltmder yapılacak 

Cemil Taner dün öfleden evvel kararlar Yerilecektar. 
Cümhuriyt Halk Partisi binasında Geael direktör kulüp başkaalari-
1stanbul bölgesinde İstanbul bölge- le görüteeek: 
fi bafkanı Vali ve Belediye Reisi Teşkilltmııza. bağlı olan ve olnıı
LQtfi Kırdıµ' bölge direktör vekili yan şehrimizdeki btitün kulüp ba~ 
De mUstakbel spor illeri üzerinde kanlarının Beden terbiyesi genel dl· 
bir görütme yapml§tır. rektörü sayın General Cemil Taner-

Gea.eral !ataıabul bölıesi başka· ı. tanışmak ve göriipıek tlzere 71'~ 
m Vali vt Belediye Reiai Lfıtfi Kır· 1939 cuma günü saat 17 de Cümhu-
iar J'aıılanac:la Ankaradan gelan. be- riyet Halle Partisi Merkez binasm
deık teılllym umum müdilrlUlft mı- daki bölge merkezine gelmeleri teb
~ 8inul R.eld, .Ankara ıtaci- lif olunur. 

ıoau ııatldlrU t.la Mıce;v. baledt- Okullar arası futbol ve 
ta lflerı mtld1lrtl Nuri, ımar mft.. .. b kal 

Hu.u oldııp llalde boJma voleybol musa a ar 
gaye giderek yapılacak ..ıur -ta· GeQen hafta büyük m~e 
~ ıörmlltltr mabalHnde ted· ~"fhyan okullar arası apor müsa.:. 

ktkatta buiuumugılardır. b&kalarma yarın devam edilecek ve 
Batun yapdaee,k toplalltı: teı'tip edilen fibtör mucibince fU 

Dunu.. t 10 da Halk pn..u · _ aüaabakalar yapılacaktır: 
"°6UU 88.a -~lla l'lltbolı (Tablm Stadmda) 

de ıeııeraı, vali, nafıa mUdUrU, bele- K•ha.tq Lisesi- Ticaret lisesi 

dt)'9 f.efWt .mJmarlarmm c;la bulu· Saat 14 de Hakem r Tank 
Jl8Calı l>fr toplantı yapılaoak Dolma Ilık lileai-~ Terakki llaeal 

habçe ıtaclıma alacaja iM ptkil !aat 18,10 de Hakem Şazi T• 

Londra: 6.(A.A.) - Reutrııin 
kahireden öğrendiğine göre, Ali 

Mahmud paşa istifasını vermiştir. ,-----·••••-•••••••••-.,_ 
s.iyasi mahfiller, epey zamandanbe- R KOŞKUN 1 
rı rahatsız olan Ali Mahmud pata- ıza 

nm esasen çoktanberi istifa niyetin· ı = BASIMEV/ 1 
de olduğunu bildirmektedir. Sanıl- 1 
dığına göre, yeni kabineyi Ali Mahir 1 ts~bul: Vlliyet K&rş1sı No. 21 ı 
paşa kuracaktır. ı Kitab, Mecmua ve her türlU 

tabı işlerini en temiz, en gü- ı 
can. ı zelve en ehven şeraitle seri bir 

Yüce 'Olkü- Daruşşefaka surette yapar. : 

Saat 16.10 Hakem: 1zzet Muhid- \...... ........... ..__ ........ ) 
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