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~Nutku 
r 

azanı HUaeyin Cahid y ALÇIN 

Polonya Sulhten· 
ümidini Kesti .1 hurreisinln esa.jma eevap 

n -. itler nutkuna Amerika Cttrn
•ıak üzere irat etti. Onun bütün 
\'letler anı ında umumi bir anlaş-

rn)::;i '::.ıd:ı~;:.::t·::~ Milli Parti Harbin ıçtinabı imkansız 
tıt teklifi :reddetmesine saik oln.n ı 

e' "beplerfn doğruluğu ,.e hakka Ik- Ol' J 1 T '/I JI. h b • 
:·ıeı:: :~enıi~~ye blr ka- • auğuna v e ırıu are e çın 
Hltlorin açıktan açıga müdafa- H l K 1 T d • 

me'~ kabil, ~Udlğimlz hak ve adalet azır anmağa arar Yer ı 
6 , Jd-.fhuınıanıe telifi mUmkün talep-

'1 olsaydı, daha açıkçası hiç bil' 

. ~~~~~~r~:k~~~ :::,:,:~ lnoııtz Kabinesi Buoun MUhlm Bir lctlma Yapacak. Londra 
1
1 
rk~~:.~~ıa.::.k hususun- Lehlere ltıdal Va MUzakera ile Anlasma Tekllf Ediyor 

Ur 8 bir çok teşebbUslerae bulundu· 
r illU, buna ehemmiyet verllmediğl· 
(E$; artık bundan &onra hio bir kon· 
htu/~88 silfilısız l&tirak etmlyeoeği· 

söylUyor ki eğer bu cUmle telgraf 
de ~n~an tarafından mana çıkmıya

erecede ihtisar edllme-1aa• 
•b"rin ~ 'l\ ı e hiç uymıyan mantıks1.1 

) ' le~dcn terekküp otmtı aayılır. 
.,; Bitleri umumt bir görllemey_e 

rlaı '\'et ed 
Gal en Roosevelt, Almnnyanm 

a cvveı silahlarını bırakmasuu 
(S1l7 ko~anııştır. Almanya yine .ı
ı\ anma teşebbUsUnde devam eı. 

ma kle beraber bir dUnya konferan· 
rvla da i§tirak edebilirdi. 

e Almanyanm tecavUz ve istilA. e-
ıh~~eri beslediğini ve bunu açıktan 

ga itiraf edemlyerek kapalı ve 
. ı" lnalı sözlerle örtmeğe çalıştı.ıh ... 

sı il • • • e;uu 
. " ıyı ısbat eden dellllerl hıgillzlerle 

esı ıı · . .., nız anlaşmasını feshederken ileri 
sı p• d""ğU ) u .~ütaleada buluyoruz. 

dıı11- Bu mutnıea ve izahattan anlB.Şt· 
<ı4or ki ~imanlar 1ngilizle dost ge-

a mek ıstemişler, hUsnUnlyetlerinl 
>at · · ıçın bir aeniz anla§ması yapa-

İngiitereye kuşkulanmak sebebi 
fon r~mamışlar. Fakat İngilizler Al

a ~rın her teşebbüsünde karşısı-
2362 çı ınışlar. lngilterenin hayati 

Hitlerle Çemberlayn'ın Beı cbrg'-dcnd'!kl t~lAkilerinden bir hatıra 

nfaatıeri t hd' Varşova, 1 (A.A.) - Milli Parti Harpten içtinap imkansızdır. Zi· 

013grda b'l c ıt edilmiyen nokta- fi · · to l t d ö 1 ra Almanya yalnız orta Avrupa ile ı e Alınan inkişafına mani 0 _ şe erının p an ısın a s z a an 

mckle kalmamakta, ayni zamanda 
elçika, Hollanda, İskandinavya ve 

274otak <>nlara bir sed çekmeğe kalk- Kwalski şu beyanatta bulunmuştur: doğu Avrupasınm kontrolUnU istc-
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Bunun k 

(Sonu S Uncu sayfamızda) 

anıar ln ~ç •. ı ça manası şudur: Al- ı o y }} k N • -t Ser 
gı ızlere teminat verdik- 1 ı eşr ya 

~ ~o~ra başka taraflarda istedik- ' • 

ıa a ar genişlemek imkanı bula- A ld rını·· •• o·· T.. l ~fil • Unıitcdlyorlarmış. Alman- gısı un oren e çı 1 
r 

2
:' da ~~:mle~eti znptedecek; bu

l oln rcnın hayati bir menfa
' ek ~ca İngiltere itiraz etmi
§m~ı d~ek ki Alman - İngiliz an-

üze; b" unyayı paylaşmak de&ilso 
cesi na ı~ok kUçUk memleketler zara-

. nıan istilasını ve inbisatıoı 
a yı gıno··rcetrnek için bir vasıta hizmeti 
.. CCkti t 
uze llı SÖzieri · §te Bitlerin yan ka-
k et na b altında açıkça okunan 
ba 8 • udur, 

Evınıizde 
ten >mgunıtız oturduğumuz zaman 

Maarif Vekili, Nutkunda, Ebedi Şefimizle Milli 
Şefin Büyük Hizmetlerini Şükranla Andı 

Ankara, 1 (A.A.) - Maarif Veka
leti tarafmdan hazıdnnan on yıllık 
neşriyat sergisi bugün açılmıştır. 

Açıllj merasiminde başvekil Re
fik Saydam ile Parti Genel Sekrete· 
ri Fikri Tuzel, mebuslar, vekAletler 

etmek üzere buraya gelmiş bulunan 
delegeler, matbua mtümessilleri ha
zır bulunmuşlaraır. 

zu iS .rip oras~n bahçesine bir kaç kişi 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
söyediği bir nutukla yeni Türk harf· 
lerinin kabulünden beri geçen on 
yıllık kültür hareketlel'inin kısa bir 

(Sonu 3 üncu aayfada) 
n kil ızden gel 1 Yagma etseler, biz eli- ileri gelenleri, sefirler ve sefaretler 
rile slzinı bah~°z:ardı~ı ifaya koşarız. erkAnı Neşriyat Kongresine iştirak 
~~~~-~nncd~~~-========================== 
tıi dövseı nn~yız, Sokakta biri-
Ien Ynrd er, öldürseler elimizde.a 

n brt' iz. Bu b;ma kendimizi mecbur bi-
1den adar h r ahllk vazifesi olduğu 
dileC' a :is~ bir menfaat mülfilıaza
ukab!aşkasına 

1 
at eder. Çünkü bu gün 

r scrıenJ.nı lnıa 0 
an bir tecavüz, yann 

ı -yınıa da l bil" . ş olBc Yh, orta.da ge c ır, bmaen-
turJUlnıalı, ~ bir hak mefhumu bu· 

UkselnıeUcU VUıe karşı bir otorite 
~S.Zal.ıu ~· Sosyeteler böyle mU-

r İst r. Mııı ri.ne teessus edebil ..... "'-
tr etıerar ·~ 

ek, v aıu ınUnasebetlerde 
uhtel Hiia.,.bt C&ııicl y .u rıN 

.___ (Sonu 3 U ~ 

n vc;~~~~===:n:cU:aa:yf:•:d:•:): yyenZ 

alınfı al t a asaray 
it~· enerı· 4 1 
rlcı • 

~· tlağliip Etti 
. azısı ve d k 
ıı ?.ü b 6n n Eskrim 

mu aıı • akeıJarı S nci sayfamızda] 
• 

Bahar Bayramı 
Dün Nasıl Geçti? 

(Yazısı a DnuO ••Jfamı~a) 

Fransız Heyeti 
Ankarada 

General Veygandın Yave
rinin gazetemize beyanatı 

Ankara, 1 (Ankarada bulunan 
gazetemizin sahibi bildiriyor ) -
İran Veliahdinin düğün şenliklerin
de Fı-ansayı temsil etmi3 olan heyet 
reisi general Veygand, beraberinde 
mihmandarı Genel Kurmay İstihba
rat Dairesi Reisi Albay Baha oldu
ğu halde bu sabah Toros ekspresile 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

·····••4•ft································ 

Prens Naib Dün 
Ankaraya Geldi 

Şefimize yaverlik yapa
cak Erdün Prensi 

merasimle karşılandı 
Ankara, 1 (A.A.) - Maverayi Er

dün Emiri Abdullah Hazretlerinin 
ikinci oğlu Prens Naib bu sabahki 
Toros ekspresile Ankara'ya gelmiş 
veİstasyonda muhafız kıatatı Ko-

t Mayıs MUnasE betile 

Moskovada 
Büyük Bir Geçit 
Resmi Yapıldı 
Voroşllof nutkunda; "Kızll 

ordu harbe karşı bir 
kuvvettir,, d dl 

(Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

fi,,_ir-a-na-G-id_e_n_f._il-om_u_z ..... 

Bir Kaza Geçirdi 
Mecburi Bir iniş Esnasında iki 
Tayyarecimiz Şehid Oldu. Hadise 
· Iranda T eessürie Karşılandı 

Tahran, 30 (A.A.) - Anadolu 
ajansının husu.ı muhabiri bildiri
yor: 

29 Nisan sabahı memlekete 
dönmek Uzere Tahrandan hareket 
etmlf olan tayyare filomuz saat 
10,30 raddelerinde Tibriz Ustilnde 
fiddeW bir sla tabaka.siyle ihata e-

dilmiı ve şimdiye kadar gelen ma· 
U1mata nazaran tayyarelerimizden 
bir kısmı Tebrlu bir kısmı Miskin 
köyü civarına ve biri de avdet •· 
derek Tahrana inmeğe mecbur kal
mışlardır. Filo içerisinden yalnız 

bir tayyarenin bUtün müvküllta 
<Sonu 3 i•nrii ~vf&.dft l 

Bulgar Talepleri 
Ve İngiltere 

Çemberlayn Avam Kamarasında bir ıuale ceva . 
ben; Bu mesel~nin alakadar mili : tler arasında 

müzakere ile halli lazım geldiğini söyledi ....... ,._....__ 
Londra, 1 (A.A.) - Bugün Avam 

Kamarasında, İngilterenin Balkan- ı 
lan her tilrlil taarruza karşı hima
yeye ve Bulgaristanın istediği Dob
ruca ile Ege denizinde bir mahreç 
meselesile meşgul olup olmıyacağı 
sualine cevap veren Chemberlain 
bu meselelerin alfıkadar memleket-

ler arasında müzakere yolile halle
dilmesi llızımgeleceğini söylemiştir. 

Bu memleketlerden birinin daha 
şimdiden İngaterenin tavassutunıı 
müracaat etmip etmiyeceği sualine 
karşı da Chemberlain istizahçıdan 

bu suali tahriri yapmasını rica et
miştir. 

-z;~~~~~~~~~~~~~::...:CCC:~:::C:C:CCCC:~~ 

(Nevyork)ta Muhteşem 
Bir Küşat Merasimi 

Sergideki Türk Pavyonunun Açılışı 
Çok Müheyyiç Ve Şerefli Oldu 

Nevyork ıergisinde Türk pavyrnunun bir i8rDnOıO 

Nevyork, 1 (A.A.) - Sergi Roo-ı diği ve seçtiği noktalardan biri ser
s ıvelt'in nutkuyle açılınca sel ha- gimiz oldu. En son başlıyan Türk 
li.ıdeki milyonlarca insanın beğen· (Sonu 3 üncü sayfadK) 

HER SABAH 

Neşriyat Sergi Ve Kongresi 
Dün Anlmrada 10 ) ıllık neşriyat 

sergisi n~Jldı. Bunun muhassalası 1 

on 10 sene icindc Cüınhuri) et kül
türünün yarattığı semerodir ki s.."\
deco onu teşt.il eden c rlerln bir 
ara) a getirilmesi bile iftihara tlcğer 
bir teşebbüstür. Uir mlllct ilminin 
o millet eliye ine nı1)ar olduğunu 
düı:-üuiir8Ck ncşri~··ıt sergisinin bize 
lmndi kendim.izi ishat ettiğini göre- ' 
rck dninden SC\ inmemiz icap eder. 

Neşri~ ut kongre i de bugün top
lanıyor. Gıi:dde Haşvckilimizin mıt-ı 
kile ~rcf kuzana<•ak olan bu içti-

mnda ise hem milli kültürün ''e mat
buat \ crimJcrinin bir muhasebesi 
yapılacnli, hem de irfanmuzw tam 
bir ve!,'hcsi kurulacaktır. l\lntlmnt 
iJninln tanziminden ba5lm kJ e
serlerimizin lmza.nılması, dilin temO.. 
li \'C çerçevesi olun IOgatlcr meydn
na getirilm i muhakJml yonl ve 
!.'<>k hayırlı bir inkıliibın programı
dır. 

Bu u~bbü lcrin yarınki gU7.eJ 
neticelerini tahayyül ve tasavvurla 
dalıa Blmdidcn mes'ucluz • 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLD 



SEHİR HABER.LERİ .. 
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Belediye TemizlıK: 
Tefrika Ne 78 Yu.n ı M· e1Fı1t işleri Takviye' 

Hepimizin keyfi kaçmış Olunuyo~ 
l•t.nbul çlplerlnden le-

Ve Somurtmuştuk •d•:!;,rac••• 
tstanb ıl beledlyeıd temizlik i§leri 

Okuyuculırımız 

Diyor ki ' 
Etkı~n ıazarrdlkkatinı 

Cami helasından 
para alınır mı ? 

Bulıadar Bekledifimü Halde Hala 
lfıktan Bir E aer Göriinmiiyordu 

müdürlüğü bu seae yeniden teoklli.t
landırılarak şehrin temJdik işlerini 
daha iyi bir tekilde baf&l1D&Bl temin 
olunacakbr. 

Temizlik itleri bütçesine bu sene 
fazla olarak 186 bin lira verildiğini 
yazDU1tık. Bu para ile her teyden 
evvel şehre nazaran gayri kA.fi olan 
temiz!Dı: amelesi kadrosu takviye o
lunacak, temizlik amelesinin ma.&1:" 
!arma bet lira zam yapılacaktır. 
Çöp arabalarının ve kamyonlarının 
miktan da ~laltılacaktır. 

Dün matbaamıza gelen harp ma
IQllerinden Nuri Ertürk fUDları 

söyledi: 
c- Dün sabah Marpuççular oa· 

mii helasına girdim. Dışarıya çı

kacağım esnada kapıda duran bir 
çocuk benden para istedi. Halbu
ki ben malUl olduğum için helAda 
su kullanamam. Bu yüzden su al· 
mamıştım. Eline sadaka olur niye
tile bir kuruş sıkıştırdım. Fakat o 
bunu az görmüş olacak ki, yakama 
yapıştı ve yüz para verece&sin, de
di. Yanımda bozukluk yoktu. Bu 
yüzden fena vaziyette kaldım. O 
kadar yüzsüzlük etti ve üzerime 
saldırdı ki, para bozdurup vermiye 
mecbur oldum. Cami belfilannda 
herkesin karşılaşması muhtemel o
lan bu çirkin vaziyet k.a.rşısında a
llkadarların nazan dikkatini cel· 
betmenizi rica ediyorum. 

•• ' •••••••• 1 

Sabaha kartı trvaya yaklafDUI, 
arabacılann gönüllerini hoş ederek 
ayrılmıetık. Tabifi gündttz hiçbir eey 
yapamazdık Dk ilimiz geceyi bekle
mek için mtıııasip bir yer bulınak 
olmuetu. lrva • Fener yolu üzerinde 
ve yoldan geçenleri gözliyebilecek 
bir Jere çekilmiştik. Gözcüllik nöbeti 
Hoca Betirde idi. Fakat Hemşinli 
Nuri, onun gözclllüğüne itiraz etmiŞ
ti ve yan ciddi bir tavırla: 

- Kuzum Kara Mehmet, demiş
ti. Gibnesin 111 yobaz gözcülilğe. Ge· 
çen seferki gibi, hemlehrimdir diye, 
bizi yine düztabanın birile karşılaş
tırmasından, işimizin yine ters git
mesinden korkulur. Onun yerine ben 
gönilllü çıkarım. 

Bu söz, bizi çok ve fak at Hoca 
Bekiri daha çok gtlldttnnt\9tt\. Elle
rini l:A'Mırmıt, gözlerini cöğe dik-
mit ve: 

- 'Olen Nuri. Dilerim yaradan· 
dan seni tlüztaban ile değil, aeytan
la ka.rşıJajtırsm. Şu söylediii Wa 
bak hele. Elin fıkarası bize kaçın mı 
dedi ki! Hem, me0rese çömezlerini 
hor göıitp te dil uzatma. onlara. Za
ten, o gece bizim kaçacağımızı Allah 
onun kalbine ma.lfun etmişti. Hatır
lar mısınız?. Hepimizi süzmüş süz
müş, fakat biz birimizi gözü tutma
mış ve bizmı o Işi becerebileceğimize 
de akh yatmamıştı adamc" z n. 

Koca günü de, Hoca Be ırin hi
klyelerini, Kadri çaVU1un koşma ve 
manilerini dlnleme1de geçirmiştik. 

Bizim Mipavrlli de silahlarını bırak
DWJ ve bir yolcu vuiyetinde etrafı 
dolaşıp kollanfiı.ğa gitmişti. üç defa 
tekrar ettiği gezintilerden hep asık 
suratla dönmüş, ne dersiniz, hırsın
dan hlç birimizle görüşmemifti. 
Dl>rdiinciisüne de homurdana ho
mUl'dana gitmişti. Fakat, bir saat 
bile geçmeden koşa koşa ve kan ter 
içinde dönmti§, sevinçli bir eda ile: 

- :U:fljde Kara Mehmet, kopille
rin yatak yerini buldum, demişti. 
Hemen lıir çeyrek saat solumuzda. 
Hem diama dönecekıer de. 

Boca Bekir, usandığı yerden ba
lllll bldmruftı. Gözlerini uğuftura. 
l'Ü:' -

- Atma Mipavrili, demişti. Et
rafta cam 1Qk, Npm•• klranun. 
mm. iğrendin atp- d&ıecek
llrflll? .. 

l1nhlm ele ııeeeleıımilti. Artık 
JOsll gibi dill de tathlapnl§b ve I&· 
kaya betJam.,: 

- Olen hoca, demi§ti. Biz 8İSİB 
gibi mektep, medreae görmedik am
ma, ne de olsa, irif adamJana. (). 

-.il yerlerinde k1ll ile örtillmtl§ ateg 
llaJdum, 1* lıir. Yapral!ar arumaa 
aakh ktlçQk bir binlikte yandan faz. 
la raJa Cördllm. Bu da etti iki. Son
ra, bir kenar!a yarım kalıp sabun 
Be bir yıpı kömilr s&ınme iliftl. 
etU lo. Ve daha llOıDJ'a da, yine ora
Clkta. lövdeei 0Jalm111 bir meşenin 
kovujuaaa, cuefe kqıtJariJe sa
rih bir but koyun sövtl§tl buldum, 
lna da etti dört... En sonra da ... 

'Boca Bekir, Sözlerini açarak ye
rin&. fırluuttı. T.aa.tı bir tal'U'
la: 

- Ne dedia, ne cledia. Bir bat 
Uyma IÖVÜfÜ mtı l. Daıne ki lle
rlrcl ofuDan ouı besliyor, .aeYk .a
~ bu C&IUlll )Wlerde. Haydi Mi
ııarm. 00. &ıtı.e bakayım. Alim
... ~ 8ÖrifU onlara. 

- Olt tıe ktDCUa bul. 
Booa Bekir, MlpavriJinhı 1'&DlD& 

10bhiı1J1ı yanqmı okeayor w: 
- Gitmeaine giderim amma ala 
~ binim burnum Mıinki gl
td toku aJmu ld. Bak nuardaıı .... 
.... ft artbnm. Soyunda her hal-
• lir ohıalfk Yar. 

Olıl .- ...... !bntlıimi bdJ.naa. 

ja ujrafıyordu. BöyJıeee güle söyli· 
ye akşamı etmiştik. Bu yatak yeri· 
nin mevküni gündüzden marka et
tiğimiz için, bulundujumuz yerde 
ainmiş, gözlerimizi o istikamete dik· 
miştik. Y akacaklan ate§in J§1ğını 
bekliyorduk. 

Bu bekleme çok .urmne ve çok 
ta sıkıntı çe.kmiitlk. Gece yarısı yak 
laştıfı halde ne bir llık ıörmtlş, ne 
de bir ses i§itmiştik. lıllpavrili tbra
him yine ıolnıuı ve somurtmuştu. 
Yalıııa o mu ya?.. Hepimizin keyfi 
kaçl11JI, tıslbıtll itinde hırslı hırslı 
birbirimize balnşıaqa, kötü kötii 
aolumağa ba§laınıltılr. Nihayet da
yaqıllamll, Mlpavrtli ile Kadri ça
vuıu o tarafa yollamıetık. 

Yanın saat bile geçmemişti ara
dan, dönmfttlerdi. tbrahhn, tahmini
nin doğru çıktJtuu l'ÖNll bir insan 
gururile, biru evvel kendilile alay 
etmek lBtlyen Hoca Beklre bakıp ba 
kıp gülüyor, Kadri Ç&VU§ ta teli§Iı 
bir tavırla möyltıyordq: 

Aynca çöp kamyonlan ve su 
arazözleri de lipari§ olunacaktır. 

İstanbul belediyesi tarafından ya 
pılan tetkikler neticesliide iatanbul 
göplerinden yeni maddeler vücude 
getirilerek Avrupada oldufu gibi is· 
tifade etmek imklnı olmadığı anla
llhmlbr. 

Bu yüzden çöpler eskiden olduğu 
gibi denize clökWecelrtir. 

Yalnız çöplerin denW fökWdUk· 
ten sonra akıntı ve rüığir gibi &
millerle tekrar sahile plememeleri 
için miimldln oldup bd8.r uzaklara 
döklllmesi brarlqtınlmıebr. 

Yalova - Vay kancık enikleri. Teftk
keli değil, akp.mdanberi ıpk göre
medik. Kömür yaktıkları QUkurun Hallun R•k•betlnl •rtbr
Uzerini her halde teneke parçatarile mak l98n yeni tedbirler 
kapanmlt olacaklar. Bepeintıı kaç ki .. lntJOr 

YENt SABAH - KarHmizin söz
lerine bir noktayı fllve ile Evkaf 
İdaresinin nazan dikkatinl celbe
derfz. Acaba camilerde heWann 
kapısına dikilerek para iltiyen bu 
kimselerle Evkaf idaresinin bir 
konturatı mı vardır (1). Her halde 
yoktur. Şu halde idare bu pldlde 
herkesi rahatsız edenlerle mticade
le etmek mecburiyetindedir. 

Aşk Rekabetinin 
ti olduklannı pek aayamadık doğru- Çok modern bir kaplıca gehrl 

:~ın~:~a:y~·::a:; =n~~::~:~:~ dogurdug ... uc·ınayet 
kaynatıyorlar. Arkalarında da başı köprtıden ve Adalardan Yalovaya gi 
bozuk elbisesi var. decek V&purlarm seyahat ücretlerin' 

Diyor, haberin alt kısmını da Mi- de çok eaaslı tenzilit yapmış ve bu 
pavrllf tekmilliyordu: tenzilitm tatbikine dün sabahtan f. 

- Evet, evet Kara Mehmet, as- tibaren bqlanm11tı,r. 
ker değil bunla. Yüzlerini değil am- Yapılan tenzilat bırinci ve ikinci 
ma, ateş üzerindeki kapağın kenar- mevkilerde 10 kunı§tur. Yeni tari
lanndan sızan ışık ayaklarına vur- feye göre birinci mevki bilet için 
muştu da iyice görCRım, ttçü de ça- yalnız gitme 30, gidip gelme bilet 
nklı. için de 60 kuruş tesbit olunmuştur. 

Diyor ve ellerini uğu§turarak İkinci mevki biletler yalnız git-

O mitsiz ipk; rakibini 
evine davet Mlip 

bıçakladı 
Demirci Agop isminde bir adam, 

dün terzi Agop isminde bir adaşını 

aşk rekabeti yUzönden yaralaml§· 

tır. 
soruyordu: me 20, gidip gelme 40 kuruştur. A-

d Halpohi isminde bir kızla al&ka-
- Ne yapacağı&? .. a;ı.yle bir us- alardan Yalovaya gidece!cler için 

wu. de y · t rifed ki f' dar olan demirci Agop sevgilisini turuplu hareket edelim de, hiç ol· eru a e ıyatlar birinci 
mazaa şuncağızlan ıönderelim ihi- mevki gitme 20, gidip gelme 40, ı. 
rete. kinci mevki gitme 12,5, gidip gelme 

Hemen Mipavrili ile bqbaşa ver. 25 kunıttur. 
miltik. Güzel bir taarruz plim kur- Deniz bank bundan başka Yalova-
mq, dönüt Yolunu Jıararı .. ...,_._ ya biri sabah, diğeri akşam olmak 
bk. ._wa.....,- üzere günde iti vapur tahrikine ka-

Ylrmi bet dakik rar Yenni§tir. Yalovadan da şehri-
-n .... .;.._._ fe . a llODr&, dtlşman mize sabah ve aktam olmak üzere 
~ .. ~uua pellinde idllr. Karade- günde iki vapur gelecektir 
ıuı, kirli ve esmer kumlu bir göl • • 
bıi, &ıllmUaıe dttmdUa il· Yalova kuasmın tstanbuldaıı 
fukQ. proJekt&ierf ~; aynlarak Bursa villyetine bağlan
göıdiyen üç bacalı bir . dı~ı ve Yalova kaplıcalarının da De 
ad l&'Untlyor ve fakat,~an ~emı: nızbanktan alınarak Sıhhat ve 1çti
gayet yavq ytlriiyardu 8

10 gibubı mat Muvenet Vekiletine bağlandığı-

ailesinden istemişse de kendisine ce

vabı reel verilmJetir. 

Aradan bir müddet geçtikten 

sonra Cla, genç kız, terzi Agopla ev
lenmiştir. 

Buna fevkalade kızan aemirci A 
gop, sevgilisini elinden alan terzi 
Agobu dün evine davet etmiş ve O· 

rada yarelaDU1tır. Agop yakalan· 
mıştır. 

Telefon 
• ava • Dl ya.-•..+•k 

hıtJu ft karanlık 1.-1... -..~w • 

L. ._, ___ L..L.. • ._ bab tarafı Haber al~.;ı;..-·-- ,.. 8 hh t ,h. Yeni t.llmatnameye göre 
ÇOa -.-.u.au. Hafif bir rlsgir . ~~ ore ı a ·~· 
yor, yapraklan hıeırdatıyor ~- klleti Yalovadaki kaplıcaları tama- • •Jlık abone de k•bul 
ll&hile yakın bir kısmım .im~ men mUsta.ldl bir mildUrlfl.k halinde edftecek 
du. yor- idare edecektir. Yeni te§kil&tın kad-

Deniz qhilinin tabmiaeıı on met
re Yakınında bulunan düşmanın bu 

kiigü ~~~ay §eklin
de Qevırmiftik. Mipavrllf fJe Aku-
~ah K&mil ellerinde bombalartJe ae.S
mc. Uerffyorlardı. 'Oç dakika sonra 
ikishlln de ellerinin hanJandığmı ve 

l'08UDUD hazırlanmaama Vekilette 
mesine nazaran latanbul telefon te-

Yeni çıkarılan telefon talimatna-

devam olunmakfiôir. Yakında kad-
_ro ikmal edilecektir. ... bekest bundan sonra 6 aylık abone-

... _____ - --- - ... - - - · - .A .......... ~ man da kabul .edecektir. Aynca altı ---- ------ .... 

Y ollann inşaatına 
bAf'andı 

aylık aboneler i"neffie bllihare tah
vil olunabilecektir. Bundan başka 

senelik aboneler de altı ayııp tah
vil oh•nabilecektir. 

Dündell itibaren huırlanan ----·-- -----programa dahil yollarm inşasma l j/lj _________ ,._ 
~balanıı •vuruldufunu ıörmüı-

KOUU. bir patlama 0ım111, bu· 
lundufumws yerler bile aaraılmıttı. 
Ne yazıt ki, bombaJardaa biri &tef 
••m•m11tı. Pathyua ta bambanm 
hJl'ÇID Mıli, ı.avayı 1Utu' llbl. h
JUll brtllıkJı lllltJan aramda bo
tuk ~Y~prkea; paJibryaı.. 

baglenmlftu", Bu arada Ankara cad
desinin de kalan k18mmın inşasına 
be•mn'fhr. llmdi Ankara cadde
sinden parkeler 8Gktllmektedir. Sö-
külen parke tq1ar ikbıei ft ~ 
derecedeki yollann inşasında kulla
nılacaktır. nıı btr lıwmı Hlfımeti denize atıl 

makta bumnıtlarda. Batırarak •u: Ankara caddesinin asfaltı mü
yuı:ı ithıde qıktari aNa koeuyorlar. teahhitle yapılan anlqmaya naza. 
da. Biat brp yalnız bir uuı k ran başlachlmdan altı ay sonra bi-

ı.w.e çev- tirilm . rilmif. Pl'Çekten befend1ğinı bir . em ~· llaamafth öfrendi 
lltiratJe •tefe leonrltti. Fakat, biz fimize gore caddenin bir an evvel 
ODU ne &ramağa, ne de afeeimi.z al- tamemlpnmsugnz iatiyen vali w be-
tmda ~ lbum bile carnıe- lediye reisi müteahhitle Jeniden an-
miltür. 1atarat müddeti 8,5 aya hıdirmft-

( Devamı V&r) tir. 
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Son Siyası 
Buhranların Yumurta 
Piyasasına Tesiri 

Yumurta fiatları düıüyor 
Uıracat mallanmızın bqhcala

rmdan olan yumurta piyasasında 
zaman zaman wkubulan buhran· 
lar, yumurta fiyatlarının düşmesine 
sebep olmuştur. 

Avnıpanın kan§ık vaziyeti ve 
ihtiyati bir tedbir olmak tızere ban
kaların dış ticaret kredisini tahdid 
etmeleri üzerine yumurta ihracatı
mız sarsılını§tır. Çünkü, yumurtala
rımız, son senelerde münhasıran Al
manya ve ttalyaya sevkediliyordu. 
Bankaların bu memleketlerle yapı
lan kredi muamelesini kesmesi Uze-

tine, fiyatlar, birdenbire, sandık ba· 
tında "-5 Ura düşmüştür. İstanbul 
piyasasında 22-23 liraya satılan bir 
sandık yumurta titr gUn 17-17,5 li
radan fazla tutmuyor. Ellerinde yük 
sek maliyetli yumurta bulunan yu
murta tilccarlan, bu yüzden mühim 
sararlar& uğramışlardır. 

Dilekünlilk başlıyalı on beş gün 
kadar olmuştur. ~iyasi vaziyet eski 

gerginliiinl biraz kaybetmiş olmak
la beraber, fiyatlarda henüz bir de
lifiklik yoktur. Bu mallan alan 

memleketlerle kredi i§lerimiz nor
mal hale girerse, fiyatlatda biraz 
ytlbelme beklenebilir. Ve ihracat 
baı•amazsa, en fyi mevsim olması
na ralmen. fiyatların daha çok dtıt
mesi de muhtemeldir. 

Miiliim bir yumurta merkezi o
lan ~dan bilc1i'Rldiğiııe göre gim 
diki halde yf1ztI 90-95 kuruş olmakla 
beraber, bu vaziyette dahi fiyatlar 
geçen sene bu aylardakine nisbetıe 
yüksek sayıla5nir: Geçen sene fiyat-
lar sandık başına 2-3 lira daha nok
sandı. Fakat, buna kar§J, mahsul 
de geçen seneye nisbetle azdır. Bun
da, kurak geçen senelerde, yemsizlik 
yüzünden elden çıkarılan tavuklarm 

çokluğu ve yemlerinin yerlerini dol
duramamış olması her halde amil 
olmuştur. 

Tayyare 
Seferleri 
Bqgün Ba,lıyor 

Bayram dotayısile iM JIPlfllSI 
liz11 ıeıen seferler buıüne 

tehir a·uadu 
Gazeteler tarafından 1 mayısta 

başlıyacağı yazılan İstanbul • Anka

ra, İzmir - Ankara ve Adana. An
kara ha va nakliyatı bir mayıs hayra 

mı mllnasebetile bir gUn tehir olun· 
muştur. Hava seferleri bu sabahtan 
itibaren her üç mmtakada başlamak 
tadır. 

Sabah saat9,30 da tstanbuldan , 
9,10 da tzmirden, 9,10 da Adanadan 

Ankaraya hareket -eden tayyareler 
saat 11,30 dan itibaren Ankarada 
telaki edecekler ve ordan fzmir A-, 
dana ve tatanbula gelmek illtiyen 
yolcular başka tayyarelere ut.arma 
edilerek saat 16 ela latanbula, 11&at 
16,05 te fzmire ve H,~ te de Ada
naya hareket edeceklerdir. . 

lstanbul, tamir ve Adana aktar-

ma ile birbirle' • t..M..--·-nne -.,;~ oJa. 
eaklardır. 

htabu1 - Aalara fiyatı yalalS 
lltme olarak 21 lfra, Pllp gelme 

29,'16 lira. Aılbra - Adana yalım 
gitme •• gidip gelme 42,3C5 ~All
bra • ı.ur yalaıs gitme 'gidip 
geld 41,U llndar. Bu fiyatlara .. 

~Jcin 1000 lira aigoıta bdB 
de cltlhÔdir. 

l!ltuıbuldaa yoleulan Yegi)köye 
.-ııecet otobUs BabaJi aut 8,15 te 
Yabl;ın meydamııdan ve 8,30 da da 
~ pn-haeai &ıftnckit. hareket 

-~-TaJflN~ °" 
tObU&ti' ftcret ~l cak BugUn 
aat.:t,IO da.~ hareket ede
cek olan dört motörlü ta)1arenin. 
bUttlli'. yerleri tutulmuttur. 

Diplomui faaliyetleri 
Alman Devlet fte(li Httlerin 

etkln umumiyesinde muhtelif 
airlen yol açan, harp veya IUllı h 
liniıı yakın bir atWt taautiı edec 
fi hakkmiaJd iddialan fıazlalaştır 
nutkundan evvel başlıyan diplom 
faaliyetleri tevakkuf etmemi§, hfil 
devam etmekte eulunmuştur. M 
telif hükdmet merkezleri aramıd 

eere,.n eden bu konupnalaı;d 

Lontira'nıll mecbuıi askerlik bizm 
ti prensibini kabul etmesi, ~,_..,. 
yanın yeni vaziyeti ve nihayet 
lonya ve İngiltere ile anlapnaı 
kanlarının, b~günkü şerait tahtmd 
neticesizliğe mahkdın da olsa, me 
cudiyeti, bu temaslarda yeni bir isti 
kamet ta)rlbi için za.rurl unsurla 
teşkil etmektedir. 

Bugün tn;nterenin mecburi as
kerliği kabul keyfiyeti mihver siy 
setini düşündürmemezlik edeme 
Bu usul, müsbet ve menfi iki neti 
doğurabilir. Müsbet netice, mihve 

siyasetinde bir itidal amın, men 
netice de, asabi bir .aksülamel tev 
di şeklinde tezahür edebilir. Bu 
günkü vaziyette her iki siyasi bl 
kün biribirlerinin faaliyetini kın~ 
için sarb mesai ettikleri müşahed 
edilmektedir. Ezcümle Berlin v 
Roma son günlerde mühim dipl~ 
masi faaliyetlerinde bulunmuşlardı.ı 
Yugoslav nazırlarının İtpya'da v 
bilahare Berlinde mes'ul ltalyan v 
Alman devlet ad mlarile temaslar 
Macar nazırlannın da Berlin - Ro
ma mihverile sıkı dosUuğu dolayı 
aile, Yugoskvya'nm mihver atyue-r 
tine iştirakinin kat't olarak vuku .. 
bulduğu ileri sdrülmüştü. Halbu 
hAdiselerin seyri ayn bir istikamet 
arzetmektedir. Bugünkü akislerine 
bakılacak olursa, Yugoslav nazırla .. 
r Venedtk ve Berlinde Yugos
lavya7yı mihvıer sfyasetltne tama
mile ithal etmemişlerdir. Ve nf .. 
hayet Balkan Paktından da ayrıl
mak niyetinde olmadığını ilin et-

işlerdir. Bununla beraber bunlar, 
va~iyetin barict tezahürleridir. Bu
na rağmen Belgrad hükdmetinin 
harici siyesetinin alaca!h veçhe bir 
istikbal meselesidir. Burada nazar
da· tutulacak nokta, Maçek ile Bel· 

grad arasında vukua gelen anlaşma, 
Yugoslavya'n n dahili insicamını 

takviye etmiş ve bunun da tesirinin 
harici siyasette kendisin1 göstermiş 
olmalldır. 

Bu arada, Berlin ile Roma'nın uğ
r8§tığı meselelerden Yugoslav-Ma
car anlaşmasının da tahakkuku bl· 
raz uzaktır. Şimdild halde mihver ai
yaseti, Macatistanı taUnin yolunda 
daha ziy.ade SJ.ovakyay& Macarista
na ithal zımnında faaliyet sarfet.. 
mektedir. Ayrıca. Rumanya Harici
ye Nazırı M. Gafenco, memleketin 
mukadderatını tayin hususunda faa
liyette bulunma1rtadır. Bu münase
betle seyahate çıkan Rumen Hari
ciye nazın Berlıne uğradıktan son· 
ra, Brüksel, Londra, Paris'te temas-
la rda bulunmuş, nihayet Roma'ya 
vararak Kont Ciano ile kon~a
ra başlamııtır. yahat "Ga
fenco'ya Rumanyanm haricl si,ase
üni kat'l olarak tesbite imkln vere
cektir. 

Berlin, Rumanya Hariciye Nazı
nna, memleketin tamamiyeti mü\ .. 
kiyetrine riayet edilecell teminatım 
vermiştir. Fakat bunlar ...azde kala.. 
bilir. Burada dikkat edilecek haki-

kat, Rumen - Alman anlafmasının 
faaliyette arzedeceji neticeler ve 
styast vaziyetin alacağı yeni istika
metlerdfr. 

Diğer taraftan V arşova ile Ru. 
manya arasında garp demokruile. 
rinin Polonya ile Bıımanyaya ver
dikleri teminatı tamımlıyacak olan 
Rumen - Polonya anlapnası yol.un· 
daki temaslar ilerlerken BuJpriata. 
nın ela- Bmcanlarda rMUat btr liya
sete iıtiark ettirilmesi hususunda 
faaliyet aarfedfhneJrtetllr. 

A vrupanın ıark tarafındaki hu
d u tlannda bulftnlerde yeni bir si
yasi faaliyet olmuş, SıWabat paktı 
konseyi Tahreda toplaJllJllfbr. Bu 
toplantıda Şark blokunu teıkil eden 
dört Mletin beynelltllel hldise
eer ve kendılerini aMkadar eden me 
selelerde tama:mDe ınutabıt Wı cö
ruşleri n•evcut ~asınUJ:.telbiti • 
hemmiyetle 'kayda •yan blr v.akıa.. 
dır. 
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(Bq tarafı 1 inci sayfada) 
şımatt halya (Ttiycste) üzerinde ı 
de emeller beale.mcktedir. 

Hatip, Hitler'in barlitan bahse-! 
derken bU' taarruz hazırlamak için 
knzanmak i tediif nı blldlrmi§, p 0 • 

lonyanın flklilmi kuanması için 
Çekoslovakya ve Memel'ı geri at
ın ı i in de Litvanya;> a yardım et,.. 

m i liizmıgeldığinl ilave etmiş ve 
Polonyanın 1n ılt.n, Fransn ve Ru 
man:> a ile ittif kını biıyük bir mem
nuruy tle karşıladıktan sonra Sov
y ti r B r -ı e L tvanya ıle o!an 1 
:lttifa m geni l til esi lehinde bu-1 
lwım tur. 

tngtl.iz kah nesinin bu giinkü 
l!;timaı 

Londra, ı (A. A.) _Emin bır 
rnenb dan b'ldirıldi !ine gore lngiliz 
kabin i yarın toplanarak li'ili tin 
~ . e~ · i, kcri mük 11 fiyeUn tat 
bıki ıçın ıttihaz edılecck teaôırleri 
mu r'ın nutkunun neticelerini v; 
bır tecavüz t hdidı altında kalınası 
muhtcm i olan d !etlerden mtite
§ekkıl eınını t . mıni takv-- ıye et-
mege matuf beynelmilel müzakere-
lerın vaziyctıni tetkik ed cektir 

Taarruza karşı müdafaa · 
cephesi 

Londra, 1 (A. A.) - Matbuat 
ınuhtamel bir taarruza .karşı müıs
terek cephe tesisı hakkındaki m-
k ... ı~..ı- uza. 
er~ meşgnı m'Jti kta berd 

dır. a evarn 

ğ Times gazetesi, müzakerelerin a.1 
ar, fakat memnuniyeti mucib bir 

tarzda ilerlemekte oldnö..... 1 )'or. -cwud yazı. 

~Uy Teiegraph, .MoskovadakJ 

::::ı Büyük ~~e bu hafta kati 
Bu verilecetinı zannediyor. 

P2lıete'j'e göre, Sovyetier il" 
taraflı bir lngiliz _ Fra 111 

ittifaJorun . n~ • Sovyet 
dir. ıe.tilini teklıf etmi~ler-

Şefbni• kabul etti ,.., 
Yenıep ahkoJ du 

Reimcttnıı.ur lsmet ın- fi Nalf'i köp . on • Eınir 
leleri lerinde kabul ederek af. 
halde~ da huır bulunduklan 

ogle ~i beraber yemiş. 
lerdir . .l:ıntr Na• R~t-1.. ·, "'""«--u.ı.ıuıur ı.. 
met lnöno•nthı fahri yaien:: f 
P6cak •ıs•D y:ı. 

1 ve ayni zamanda muhafız 8 • 
ayında staj görecektir. 

~ V""°vaya ta\"Siyest 
ndra, 1 (A.A..) - lngiliz mai-

buatı, Avrupa meselelerinin ve Leh· 
Alman mtrnasebetlerinm~ nok
tası gdrü.nen Dantzig meselesini tet 
kik ederken, Polönyanın isWAglm 
bir hattı harcliette bulunmasını teş
vik etmemekle beraber, Polon)anın 
ınenfaatlen AlikA.r olan böyle bir 
mcseime müzakere faydasının Al· 
manyaya müiılıasır kalamıyacağını 

knydc..'Onet-fedir. 
• 'm 7 zetcsi, Polon) aya ga-

ranti veren bUkfunetlerl tmeselefrl 
a ız aıuı;yacaklarıni ehemını
yeUe k9y eyledikten sonra Hitlenn 
nutk:mda .,una dair olan kısma i§a· 
ret etmekte ve Hıtlerin Polonyanın 
hattı hareketi ile evvelce Çekoslo
vakyanın ittihaz ettiği hattı hare
ket arasında yaptığı mukayese hak 
kında §U satırları yazmaktadır; 

(Bqtaralı 1 insi aayfamızda) 
ayni pNUlbler htımm ~na 
da bu ideale yaklaftığııma derecede 
kendimizi medent blr hayata, atıldm. 
ve ıstikrara kavuımuı addedebili
rl&. 

Almanya buna taraftar dağildir, 
kendisinin ruhu, zenbereği olan ırk 
felsefeai, cNordlsme• davaları bunu 
icap ediyor. Almanlar kendilerini bil' 
cHen·envolk• addederler ve bütün 
dünyayı hegemonyaları, tahakkUm
len va iradeleri altında tutmak is
terler. Çünkü onlar, kendi iddiaları· 
na gbıe, Roma ve Yunan medeniye
ti de dahil olmak Uzere bütün dtlıı· 
ya mcdenıyetlerin\ doğurmuş olan 
şimal ka vimlennin en güzide, eu te
miz ve halis mUmessilleridirler. Bit
ler 1933 tarihinde toplanan Num
berg kougresind1ı açıkça söyledi: 
Tabiatte Y11,mruk hakkı, eu kuvvet
liıun hakkı, hUkum surduğü gibı a
kıl ve mantık ta bu hakkı kabul e-
der, dedi. Almanya milleUer i~ bir 
Hayat salıast> kibw eden felsefeyi 

kendisine rehber ittihaz et.mlttir. 
Yumruk hakkına istinat edebildili 
miıddetçe, kendisine ait hayat saha
suu. başka mılletlerin hakkını unu
tarak ve hm türlü vahi bahanelerle 

Bu mukayese çok fena olmuş

tur. Zira Polonyayı azimli bir siya
set tntbik etıncdi~rl. takdirde kendini 
bekliyccek olan akıbetten sakınma· 
ğa samimi bir .rurette teşvik ede- bu hakkı çiğnıyerek, tevessü etme
cektir. Bununla beraber, Polonya ğe taraftardır. lngiltereye hiddeti 
bir ay evvel Cbamberlain tarafın· de bundan tlen geliyor. Sana doğ· 
dan 'erilen teminattan sonra Al· rudan doğru dokunmuyonımya, ba
manya çekinmeden muzakere ede- na neden engel oluyorsun? diyor. 
bilir_ Çünkü istiklilinın Fransa ile Almanya anCllk kendisine kartı mat 
İngiltere tarafından tamamen ga- Hip muamelelli edildiği zaman hak
ranti edilmiş olduğunda. emindir tan ve adaletten bahseder, G.qka 

DaiJy Telegraph gazetesi, HiUe- · m!lleUere karp galip vuiyette kaldJiı 
rin nutkunun ve Alman matbuatı • uıı ya eski Cermen imparatorluğu 
tarafından Polonyaya karşı yapılan zamanını hatırlatır, ya dar bir •· 
tecavüzlerin ilk neticesi olaraic cSov hada lllklfDUI aekaerı milyon Alına· 
yetler Birhğinin mlldafaa sistemine nın hayat hakklD.l ileri rirer, yayıl
ittirak ihakkmda fimdiye kadar nı~ zaptetmek leter. Hitler fimal 
Val'§Ovada göeterilen ihtiyatın azat-! devletlerine dokundum mu! diyor ve 
mış~ olmasını mmınuniyetl6 karşıla- bunu gU.ya, hakka, •ulhe riayet etti-
maktadır. gine delil diye göeteriyor. Blltfua 

Alman Silez)'a&lnda hicfüıe~r d~nyaya birôen dolcunmak ve teca-
va....... 1 ( AA ) _ K . vuz etmek kabil olmadığını çocuk· 

. ,,,..,va, · · ur.:rer l da takdir ~-- lr da 
WaM5Zawslri tesi Al Sil . ar ~. BıLa r u u-ga.ze , man ez . . de ___ ı. bir '-- de 1.-..ı.-
y&smdaki Oppel 'd Leh al hta nıan ıçın an~ -ç Y-.au 

bazı h::ı..a ·-• ~ eb ld ğuney '- n vücudii kaldınlabillrdi. Sandan IOD-
.uınıc:ıer VUAU u u u .. ay . . 

deylemelrtedir ra Almanyaıwı bu kadarla iktifa • 
· deceği ne ile mal~? Bitlerin bUtün 

Danzig'de Lehli dükkanlann kapı- sözleri billkfs istlll ve tahakkUm 

çemberinin gittikçe genişliyeceği ka
anatfnl veriyor. 

llUaej'lll o..llid y ALÇIN 

· Zarını katranla boyadılar! 
Varşova, 1 (A.A.) - Danzig'e ge

len haberlere göre bir takım meç
hul eşhas danzigdeki Polonya kili· 
sesinin camlarını taşlıyar.ak kırmış -
ve diğer birçok Polonyalı dükkanla- Moskovada 
: da kapılannı katrana boyamış- Gecit Resmi 

Polis bu hadiselere mani olmak i
çin biç bir teşebbüste bulunmamış
tır. 

• 

N<:vyo~~ta Muhteşem 
Bır Kuşat Merasimi 

Moskova, 1 (A.A.) - Bir mayıı 
bayramı Kwlmeydanda Stalin, Ka
lenin ve diğer Parti ve hükı'.imet 
erkanının huzurunda kutlanmıştır. 

Müdafaa komiseri Mareşal Voro
şilof söyledıği nutukta Kızılordu

nun vazifesini tebarüz ettirmiş ve 
bu orduyu sulhun hakikt muhafızı 
olarak t.uvir ederek demiştir ki: 

(Ba•--IL ı • • ----- ......... __ <Kızılordu, yuvamızın eşiğini zor
la açmak isteyenlere karşıdır ve on
ları imha edecektir. Kızılordu har
be karşı duran hakıkl bir kuvvettir. 

. ~ atcı aayfaın12da 
eergısi üt mlan 
bi ına mış m hdut ecne-

pavyonluından bir dir Türk az-
ını milletler mucadelesinde üstün 
çıknuşba tır. AçlllJ D1e.rasiminde Türk 

Yl'ağını N 
ki Türkiyelil~~ taşımıştır, Es. 
mızın etrann,. birçoju bayrağı-
öpmilşlerdir. toplanmıı, hasretle 

Roosevelti 600.000 kiti di1l~ 
Nevyork, l (A.A.) -Dün 

fen itibaren halkın c y arı.nkl saa; .. ı 1 

~~ın· hArikalannı 5eyredebilnıun-l 
~n -"'-. bü eı 
tır R;ı6 ... m tün kapılan açılm*' 

· sictbnhur nutkunu söylediği 
:ad• sergiye 600.000 ki~i girnıiı 

Ulnlyortf u. 
Sulh avlulUJla h.aL· 

rUtan F .-.ım olan Ame-
resrnı tr~al kP8Tyonunun önünde 
rafta ser u.rulmuştu. Yan ta
b giye litirak eden milletlerin 

ayrak.larlle sil . 
ler hoın bul ~ olan Millet-
tah Is edUe:nmaktadır. Misafirlere 
tecavn resnıı rnd ahalde 60.000 l mü-

1 avetli vudı. 
Ik resmı nıerasinı 

ba~Ianı t oglcden evvel 
pa ır. çika ve Hollanda 

'VYOnlar:uım uı ündeki kulelerdeki 
Çanlar cçanlann seofnniıt. rıi. nıilll 
ID.a!'§ları ve vatani Amerikan 
laruu ı. .... ~ i&rkJ.. 

ça .... ~ ardır. Bırkaç saniye 
IOnra sergı aının Grover Whal 
Dlııler nıaı..-.:ı,_ ! ~ en. 
~ küp.t resmini yap. 

~tır. Bu biııada b tün dinler tem
edih:n kte ıdi. 

Rei&icunıhur se g ye saat l.2.30 el& 

=~~unıaileyh, öğle yemeği. 
Jturuıa. llO Federal Pavyonmıd~ 

- JdıiUk ~ "'nda :Y• 

:miştir. Yemekle hazır bulunanlar 
arasında ecnebi milletlerin diploma
tik mümessilleri ve umumt komi
serler bulunmakta idi. 

Hnlk, milli elbiselerile geçen Çe
kosıo,·ak ve Arnavut heyeUerini 
bilhassa .alkışlamıştır. 

Bu meyanda Türk pavyonu çok 
beğenilmiştir. 

Milletler Holünün •yüksek bir ma. 
hallinde duran silAhlı münadiler, 
borularla reisicilmhurun resmi tri
bününe geldiğini i11n etmişlerdir. 
Bunu mu tea.kip 60 milletin ba.yralı 

_ muınaueyhin lSnünden geçmiştir. 

Nafıa Vekilimiz 

Bu nutku müteakip 20.000 asker 
geçit resmi yapmış Ye 700 kadar 
bom'bard!man ve a\rcı tayyare3l 
meydanın üzerinde uçuşlar yap
mıştır. 

-·-Çok flddetll bir zelzele 
Vaşington, 1 (A.A.) - Geor~ 

Town ünivemtesinin Sismografı 

dün şiddetli bir zelzele kaydetmiş
tir. Zelzele saat 3.10 da -Greenvicb 
saatf. bı.:şlamış ve saat 8 e kadar de
vam etml~tir. Zelzelenin merkez üs
tü 13.840 k\lometre uzakta ve ağlebi 
ihtimal Çin denizf civarında idl 

Dan aerunc;•n •vdet .111 F antoma Mehmet 
Hitlerln M fnd doğwn yılı gen-

likleri mtinasebetile yapılan mera- Çaldı§ı bir aandella n 
simde htUrftmetimizi temsııen hazır arkada~larfle lstanbuf
bulunan heyetimiz reisi Nafıa Ve- dan lzmlte kaçarken 
ldlimiz Alt Fuat Cebesoy dun sa- yakalandı 
bahJti ekspresle Berlinden aehriınizc 1stanbulun maruf hırsızlanndan 
dömnfiltür. Fantoma Mehmet, dün yeni bir hır-

Natıa Vekilimiz doğruca Pera- sızlığa teşebbils etmfş, a.rltadaşlari-
Palaa oteli.Dıe gitmi§tir. le beraber çaldığ_ı bir sandalla bmi-

Mumaileyh bu sabah gazetecileıi te kaçmak isterken yakalanmı§tır~ 
kabul ederek görü~cektir. Sancaktar Hayrettin mahalle-

sinde oturan Fantoma .Mehmet, v.. -· - ., .. 
Paraıva1da Relslcu111-

ltur intihabı 
AisoınptJOn, 1 (AA) - Beisi

cumhur intihabata. silki\net içinde 
cereyan etmektedJr. Estigarribia 
Paraguay CmnhurnW ve Rian reia 
JDUavbıl iıdlhq .,,.....,~ 

nıııa arkadaşları, Mercan hanında 
yatnn Avaclis ile Ruhi ve Manok ol
duğu halde Samatyaya gitmi§ler .,. 
sahilde bulunan/bfr flandala binip, 
yelkenleri de açarak İzmit yolww 
tutmak istemJ§lerdir. 

Fakat polla kendilerini lakala· 
IDll ve adliyeye vermfoc:Ur. 

gisi Dün Törenle Açıldı 
(Bqtarafı 1 bıci aayfamızda) 

tarihçesini yıpmıf ve bqvekil Re
fik Saydım'duı Mrliyi açmak ıaı. 
funda bulunmalannı rica etmiıtir. 

Refik Saydam. muvatfeklyet te
menniaile kordellyı keserek büyük 
bfr muvaftakiyetle tertip edilmiı ,,_ 
lan sergiyi ge7.mlı ve takdirlerini t~ 

fıde eylemiftir. 
Atatark'iln hatmuına şükran 

Maarif Vekili Hasan Alt Yücel, 
Ne riy•t Sergisini açarken fU nut· 
ku söylemiştir: 

c- Sayın Başvekilim, sayın dı· 

vetlilerimiz; 
Bundan on yıl önce kültür haya

tımızın en mühim dönümlerindP.n 
biri o}an yeni Türk harflerinin ka
bulü ve biltün memlekette derhal 
tatbikine geçilmesi inkilap tarihimi
zin en mühim safhalarından biri ol· 
muştur. Tı.irk cemiyetini, ilerleme· 
ğe engel her türlü bağlardan kopa· 
rıp kurtarmı§ olan Ebedi Şefimiz A· 
tatürk'u milletine ettiği hizmet ve 
iyiliklerin en önde gelenlerinden 
birini bu mevzuda yapınış olmak 
vesilesile de anmayı milli bir vazi
fe bilirim. Asırlar ve asırlar irfan 
nimetlerinden Türk milletini güç i.,. 
tifade ettirmekte en tesirli lmiller· 
den biri olmuş bulunan eski harfleri 1 
bırakıp rasyonel ve tatbikatile d:ı

ha kolay bar harf sisteml koymak ve · 
medeni vasıflann ilki olan okur ya
zarlık davasını Türkler ıçin kökün
den halletmek hareketinin başındl, 
yine onu gördük. E~t Şef, ayni za 
manda Türklerin, ebedi baş öğret
menidir. Biltün yüreğimizle bağlı 

olduğumuz hatırasına se\•gi, saygı 

ve minnetlerimizi tekrar etmek b~
nim için bir zev:k, fakat hazin bir 
r:evk oluyor. 

Mim Şef lnönii.nün eserleri 
Biraz sonra içeri girdiğimiz za. 

man, onun bqladığı ve Milli Şefi
miz Büyük İsmet İnönU'nün sarsıl
maz bir inan ve yorulmaz bit' irade 
ile, diğer bfitiln işlerde olduğu gibi 
parlak bir surette tahakkuk ettirdi
ği bu inkilAbın yaşıvan esrelrini gö
receksiniz. 10 yıl içinde resmi, hu
ıust kurumların, devletin ve şah· 
sın teşebbü9lerfle basılmış kitaplar, 
mecmualar, gazeteler gözünüzü ala
cak ve eminim ki göğüslerinizi ifti
harla dolduracaktır. Hayalinizde ya 
pacağınız küçük mukayeseler bile, 
benim bu tahminimde aldanmadığı
mı gösterecektir. Dün btzim okudu
ğumuz elifbeler bugün Türk çocu
ğuna okuttuğumuz alfabeler, dün 

millete vı efklrı umumiyeya verdi· 
jim1% gazeteler ve mecmualarla bu· 
gün takdim ettiklerimiz,.umumiyet
le diln basılan kitaplarla bugiln ba
ıılmlJ olanlar ... Bunları birkaç da
kika sonra gözlrlnizlı gördüğünüz 
vakit hayalinizde yaptığınız muka· 
yeselerin hakikatte ne kadar yerin· 
de olduğu meydana çıkacaktır. 

Türk inkılAbı, büyük Tilrk tarihi· 
nin hiç bir safhasında tesadüf edil· 
miyen bir sürat ve isabetle, başla· 
dıtı her işde muvaffak oldu. Bunun 
en biiyük sebebi, inkılapçı ruhunun 
çok şey istemesi, çok şey yapmıya 
teşebbüs etmesi, fakat memleket 
hizmetlerinde yaptıklarile asla ken
dini yeter bulmamasıdır. Bu on se
ne içerisinde basılmış her nevi eser
lerin yekunu ihmal edilmez bir 
kemmiyet teskil etmekle beraber, 
derhal ifade etmelıyim ki, ict'JD.iz.i 
rahat ettirmiş ve bizi doyurm~ de
ğildir. Hatta yazıcılık, b:ısım ve ki
tap tekniği bakımından, her iki ma
nada Türk sanatı keyfiyet itibarile 
büyük bir terakki eseri göstermış 
olsa da, bunun daha iyisini yapmak 
.arzusu bu yoldaki isteklerimizi ta
hakkuk ettirecek esaslı bir progra
mın hazırlanmasında ancak bizi teş
vik edici bir amil oluyor. 
Tam:ımlanmamış bulduğumuz ve 

yarın icin daru mükemmelini yao
mıya var irademizle karar aldı~ı

mız memleket işlerini, bütün yük
sek emellerimizin yüce şahsında 

toplandığını görmekle bahityar ol
duğum"iızu Milli Şef İsmet lnönü'
nün emrinde ve devrinde gerçekleş
tirmek ve basarmak, biz.im için sa
adet verici bir gaye, bütün varlığı
mıza yayılmış bir imandır. 

Onun, daima hatırımda tuttuğum 
şu sözünü bir kere daha huzurunuz
da tekrar edeceğim: 

«Yüksek. medeni, ileri bir mile!t 
olmak davası oyuncak mıdır?. 

Medeni bir millet olmak dav.asın
da ve medeniyette ilerlemek iddia
sında bulunduğumuza göre, Mıllf 

Şefimizin bu sözünü her sahada ol
duğu gibi kültür alanında da tahaıc
kuk ettirmek ödevindeyiz. 

Bu hızla ve bu imanla çalışmak, 
yapılanların daha iyisini yapmak 
azminde ve karanndayu. Onun için, 
şimdi göreceğinizden deha olgun ve 
zengin bir mili neşriyat takdim et
mek vadini, h1tfen davetimize icabt!t 
buyurmanızın bir f{ikranı olarak 
kabul etmenfzi bil~assa rica ede-
rim .• ·-·-· .... ••••ı:.••·······-··-··-·-..--· ··=·-···· -••-1:••• ••-••••••• ıe ••• wwww .. ~e • •••••••••= ::iiiiiii= 

Fransız Hey'eti 
An karada 
• 

---sıG..., .. toı __ _ 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Ankaraya gelmiş ve istasyonda Mil
li Müdafaa Vekıiletı Ordu Dairesi 
Reisi Ttimgeneral Abdi Pandit', Ha
riciye Vekaleti Birinci Daire Reisi 

Ve.lali Sedat Zeki örz, Ankara Mer
kez Kumandanı Albay Demir ve 
Fransız büyük elçisi M&S8İgli ve el
çilik erkim tarafından karşılanmlf
br. 

P'raDBa efaretine İDftl general 
Veygand'la bir mülakat istedim.. 
Kendileri yorgun V&o hali iatilıatte 
olduklarından yaveri erkiruharp 

yüzbafw M. Gasser'Je görüştüm. 

Beni :neaaketle kabul eden lıl. Guser 
seyahatleri hakkında şu malfımatı t 
vardi: 

c- Marsilyadan Bağdada tay
yare ile, Bağdaddan Barifeyne ka· 
dar tirenle \'e oradan Tahrana da 
otomobille gittik. İran Şehinşahı he 
yetimizi kabul etti. General Vey
gand kendilerine itimat mektubunu 
takdim etti. Yol da Isfahanda da iki 

gün kalarak §ehri gezdik. 
Tahranda dUğiln ayın 23, 24 ve 

25 inci günleri devam etti ~• nisan
da 4 saat süren btiyük bir askeri 
ge~t resmi yapıldı. Bu geçit resmi
ne Be;Yruttan gelen üç l<"ransız de
niz zabitinin kumandasında 50 l!"rnn 

sız bahriye silahendazı da i tira~ t't
tl. Nisanın 26 sında Tahnuiı terket
tlk. Ayni yolu tersine takibe ı Bağ-

da.da geldik. Bağdadda Fram:adım 
Ankara yollle Parise dönmek için 
tallmat aldık. Halebe kadar askeri 

tayyare ile, Halepten güzel merke
zinize de ·Toros ekspresile geldik. ı 

Heyetimiz İranlılar, 1ı aklılar ve 
Türkler tarafından ayni harareUP; 
karşılandı. Çarşamba akşamı Fran
saya avdet etmek üzere hareket e
deceğiz .• 

General Veygand Ankaraya mu
va.salat ettikten sonra doğruca Çan
kayaya giderek defteri imzalamış, 
hilihara &§vekil Refik Saydam 
Hariciye Vekili ŞilkrU Saracoğ!u v~ 
Mareşal Ji"evzf Çakmağı ziyaret et
~- Bu ziyaretler iade ediJmi!t
tir. Dtin akşam Fra.nS1% sefaretinde 
heyeti fe!'efine bir hususi yemek ve
rilmiştir. Yann • Mt:
dafaa Vekili General Naci Tınaz ta
rafıudan, ak§am da Fransız sefa
retinde bir ziyafet verilecektir. 

Bunu bir süvare takip edecektir. 
Çarşamba günü öğle , aleti Hariciye 
Vekilimiz bir ziyafet verecek ve ak
şam üstü heyet Anknrtlclan hareket 
edecektir. 

Prens Naib 
Ankarada 

<Baştara.fı ı ..ncı .. !'1ada) 
mut .. nı Albay İsmaıl Hakkı, Rıya
seti Cumhur yaverlerinden Cahit 
tarafından karşılanmıştır. Prens 

Ankara'da aske i staj nı ikmal ede
cek ve buradak1 ikameti esansında 
reisicümbur İsmet İnönü'nün ya-! 
verliii vazifesini ifa edecektir. 

ladaıl 

• 
Irana Giden. 
Filomuz bir 
Kaza Geçirdı 

(Baftarafı 1 inci aayf amızclaı 
rağmen yoluna devam ~ Di
yarıbakıra vardı!ı, Qradan gelen 
gelen telgr&ftan anlaşılmıştır. 

Tayyarelerin T~briz•.!e toplan
maları ve hava müsait oldugu tak

diroe te~ ur uçarak memlekete av· 
det etmeleri mukarrerdir. 

Harbiye Vezirliği ile Türkiye bü 
yU kelçiliği o.ra.aında tayyarecileri· 
mize azami yardım gösterilmesi için 
temaslar yapılmaktadır. 

TayyarelerJmizden ikisi mecburi 
bir ini~ neticesinde kazaya uğramış 
ve her biri mUrettebatından bırini 
maalesef şehit vermiştir. Diğer mü
rettebat sıhhattedir. 

1randa tee ü.r \ e tazlJ eler 
Tahran, 1 (A.A.) - Anadolu a

jan~uıın hususi muhabiri bildiriyor: 
Tayyarelerimizin memlekete dön 

mck i.ızere cumartesi günü uçuşları 
esnasında iki tayyarecimizin şaha
deti ile neticelenen ve hepimizi ma
teme garkeden müessif kaza karşı
dan alaka göstermiş ve bu acımızı . 
samimi \ e içten paylaşmı.ştlr. 

Müessif kazanın \•e iki tayyare
cimizin şehadetinin tahakkuku fü:e
ıine dün sabah Hariciye Veziri A
lam, Türk heyetinin misafir bulun
duğu konağa gelerek heyetimiz reisi 
Rana Tarhana ve Türk heyetine 
Ali.hazreti Hümayun Şehinşah ve 
İran hükümeti adına taziyede bulun 
muştur. 

Haıiciye Veziri, Genel Kurmay 
başkam ve hava komutanı da Tlirk 
heyetine ve Orgeneral Kizır Oktaya 
aynca taziyede bulunmuşlardır. Ha
riciye Veziri Alim, büyük elçiliğe 
de giderek büyük elçiyi Şehinşah Ye 

hükfıınet namına taziye etıİıiftir. 

Başvekı1 Cem, büyük elçimiz e
nis Akaygen'e hilkfunetin taziyele-

rini bildiren bi rmektup göndcnnif
tir. Afgan Hariciye Veziri, .Afgania
tanın Tahran bilyUk elçi&i ve Afga
nistanın Moskova büyük elçi9i •

bık Ankara büyük elçiai Sultan Ah
met han da berayi taziye heyeti n 
bUyilk elçiliii ziyaret etmielerdir. 

trak heyeti ve 1rak elçiliği erkl
nı da berayi taziye bliytlk elçillğf
mizi ziyaret etmiflenlir. 

Afganistan heyeti matem.imiz se 
bebiyle Saadabat paktı mtimeaille
rlne vereceği öğle ziyafetinden fera-
gat etmiştir. " 

Bahar Bayramı 
Dün 1 mayıs, bahar bayramı idi. 
Bu mbnasebctle; her Yıl olduğu 

gıbi bu sene de bir çok aileler kır
lara, Adalara, Boğaza gitmişler, ka
balık halk grupları mesire yerlerin
de eğlenmişlerdir. 

Fakat, maatteessüf, daha sabah 
tan kapalı olan hava öğleden sonr-a 
tmamen bozmuş ve uzun müddet ys 
ğan yağmur açık yerlerde eğlenme
ge gidenleri ıslattığı gibi umumun 
neşesini de kaçırmıştır. 

Dün resmi daireler ve mektep
ler de tatil olduğundan havanm bo-

zukluğundan endi§e ederek kırlara 
gidemiyen binlerce kili ile aiııema
lar, kahveler, pastabaneJer tıJdml 
tıklım dolmllflur. 

Bahar bayramı mttnısebetile ,. 
hirde bir kısmı otomobiller çioeldet' 

. le suslenmit. Büyiibda ve Boğazld 
gibi yerierdeki dlkkinedar da ken
dilerine sayfiye m~rilerlnin geli 

tini müjdeliyen bahan, kapüanu 
taze rnr çiçekle!"' .)•\O aamak aw. 

tile karşılamışlardır. 

Minimini yavrular da dün Maarif 
Cemiyeti namma roEt dağıtarak gö 

ğüsıc.ri stislemiflerdir. 

DUn geceki •oneer 
tstaııbulun tanınml§ keman sa

natlcirlanndan Lilıa l'Albare diln 
akşam Beyoğlu Halkevinde çok mu
vaffakiyetli bir keman resitali ver .. 

mıştir. 

Konserde, vali ve belediye reisi 
B. Lôtfi Kırdar ve e§f ile konsoJ<>&
lar ve refikalanam w bir çok mu-

siki ta.kdirkirlan hazır bulunmut
lardır. 

ıtaıyan sanatkir? çok gfizel par
~ çahn13, allrJilanmıı ve takdk 
~ mGteadd.lt parçalar tekrar ... 
tirllmJttlr. 



Saka Nlyıtlnı 

Bam,a Çekirdeğidir 
Efendim 

DOıltum Naci Sadullah bir ıa-
111& ı .. ~ Kubarriri eh· 
.... bir ideoJoji deifidlr. Zira tarihi 
bir aruıetten ~ diyor...... 

(Bu taribl aruret .. Robot.o ft. 
llD Pbl armaya 'N 11m•na sön cJo. 
luıaa ,.ı icat bir kadm olacak ... 
llba!] 

Naci, mubarriıtn fikrinde dejil; 
tbktl tarihi ınaddlyecllik (yani ko
mtbıbm) de bunu, kendi düflbıdtl· 
il pbl dlttbıtlJOl'lllllf. JD, hakkı 
var tabii; madeıiı ki tarihi maddi-
J'ICililıt bö71e diyomıut. akaiDi iddia· 
mn mınem var mı? 

Ancak bu takdirde 1U Fqimı 
ne olsa prelıt acaba T 

Habnma eski bir bank&CJmlJ! 
geldi. Merhumun, bJanmağa abdal
Jıtın dahi kifayet etmecfiii mtlball· 
galan vardı. BlrgUn, eaJd lmıirin 
Kramer guinosuna gitmie. Hava 
sıcak, ll8l'd8 lfpnanbk ta var. Rafta 
karpu&1ar görlyor: cAman, diyor, 
ne iyi. .. Şu havada aerln aerln, tath 
tath ne yenir milbarekl• ye pno
nu catınp: 

- Oilum, diyor, IU karpular· 
dan birisini bana keser misin? 

Garson gWUmsiyerek cevap w
riyor: 

- Onlar karpua değil efendim. 
'?-Ya ne? 
- Bamya çeıwrdeği! 

* Ebedi tefin en bllyWt mirasla-
rmdan olan ideal bir Kemalizm re
jimi vardı, ona imanımız vardı. Hat
ta efkirı umumiyeyl heyecanlandır
mak, yahut aesimid .Ankaraya du
yurmak üıtedifimis -.man baimr
dık:-

c- Biz Kemalizm çocuklanb 
veaaire vesaire ... 

Ebediyen çocuk ka1rnağa azmet· 
mil görllnen Kemalizmin evlitlan 
llmdi bunu unutup birbirlerinden 
eüphe etmekle meşgu]. Sen F&§ist· 
ain, ben Nazi, öteki Komilı)ist. ıu 
&ördtıilbı de Tıbnat !. Naci, mevzu. 
c1a marazi imiller de anyarak bü
yük Ustad Mazhar Oamandan istim· 
saçlarda bulunm111: cNeye üst.ad, 
demle, bunlar ellerini yukanya kal· 
duvak aellm verirler?. Peki am· 
ma birader, ellerini yukarıya kaldır
dıktan sonra bir de yumruk aallı
ranıar var (tapanya harbinde re
aimJerlnj çok görmu,tü). Bunlar da 
tarihi maddiyf'r 'i~n kabul 
et.edili faraz Je e ·::len mi ? 

Tarihi zaruretler, zamanın icap
lan demebe t maddi tarihiyecllik 
labiratunm affetahı) P'qizm Av
rupaya '" Afrikaya mütemadiyen 
fDis atan bamya çekirdekleridir, cfl. 
19 enap vennel kabil. 

LIJdn döıftunnı lmdırmaktaıi 
brklQ.Ul'mn. Aabiyett artıp; sonra 
clılab ile lıften rejlm)erJe idare olu
- mD1et1er1 (ki içinde biz devam) 
•Yok!. dl)'iverinıe bu aefer yine 
Jluhar o.mana mllracaat etmek 
Jbmaplecıld 

,,.rp Ol• .. • t 
Blttba IDahanirlerinii timdi ka-rii.., lllllm IOl'U)'orlar: cBarp •· 

eü mı? Ne vakit._? Nerede o-
laü?. Bmr D1u gllıl mnılilne, tü. 
.... ..,.. llir 117 olla belli merak
-- ,....... pyret edilirdi. Bil
,. aaianlrlere fikir Ye1'9111e1Dek. 
... ok1l7UCll da eJem çekf7or dol· 
.... r .. KaJGm ,., dBrdbctl kuvvet 

... ! o da llMlrlanacak. Harbe ,. • 
t 1'1111" llrtUttl lltoklan ;yapacak.. A.· 

J 

e:... bre .efe ruat merkalerine, 
...._. aa..ı-Botlltadlarma, 7Abut daha 
..,_ ......-. llamoUnine 10--'--
lfe lll J1De~..-.. 
ı-se Mıp Jl&tlana me1ele blmıya.. 
-. •ınat dlrllal •nhldacü ft 
.-ılulmla ...._. olaoak .. Artdıl =- 8Cllll'a ıaPlwtı cıalar bilir-

....... o • 

• 
TaRllA•A• 

Ayvazın Esir Düşmesi 
--------------------------------~-Bolu Beyinin Adamları Bir Anda Ayvaz ile 

Y akalayaralc Baflatlılar Hoylu Beyi 

AJYU O. Hoyla BeJia pkalaadıklaruua N11Didir _ .. _ 
. Boylu bey de, Ayvu ela llrlftlklerl te§ebbUatla 

l)Ok dellee bir barekefi oldulm u•emvor cıeıw-
dl. Fakat buaa Japmvehr, KIJrolfinmr 8ohaJ1I boJ· 
hJ&caiml Mlıyorlarcb. Ba ela teflerbala bayata idil 
muhakkak ki oolr f.ehlllrell bir 187 olaaaktl. 

Boyla beyle AJVUID orta bir &tlraUe PfUjl yol· 
1an1an bir b9 claldka evvel hqb bir atll 4olu da
lla t.om dnmua katarak pçmlfU. Ba adam, u ev
vel KöroihmDll tofrumda m piri lohjlle balom 
Ye Nerlds Nelderbd metheden lloha beJiala euuaa 
idi. 

<Una, Bolu beyinin auayaua &lllae ftl'thil a
maa benla hol'Ollar ifmeie IMlthmem11tı. ~ 

• lar keadlabd iılludıldarmdaa hemen a..,ert bmıktdar 
w Bolu beJlal de aJUduvpk DNilan• ,..._ 
ıa.derdlderl -- ......... 'ftt ................ 
&örmek •t.edllbd haber verdiler. 

Bir be Mldlra IOU& .... hlytlk bir heyeeu
.. yap*'iı illeri ulatlJw ve KiıojlaaOll merede ile 
............ w1lde Nerldaleıl bpu'lllM ~ ple
eejbd ...... verlJ ....... - plrj, Dıolla ... 
.-aer1 &6nnelr ltıla PleMll•• dedlll -· lie-
- ....... lmlBlll 'ftt ...... 'banda ........ 

lloha beyi, hım ............ bir keee dola-
....... fJrWtddu .,.... ..... llanlrete Piti ft 
.... Nerlda cloelderlaln ............ ......._ etra-
fnu 1Ue )'8loa • eeaar, ea MPM ..._.. knptı-
wrdl. Tam .............. bll'*ı leler, berlree yerlM 
........ lluuhkta .. atla ............. ... 

nıddlt .... tavafa ................... ·--
...... J1lı'til1orlu', • ......, sM-m ı ılı,... tıe
...... ~As ...... ,.... dnarlana 
........................... ceftk .......... 
...... JM .......... ,.... ............ 
•zMu ... .__....._......_ .. ,w.._ 
ıme, ....... •••c-m >• ••• ..,....._. •••• ................ ,.. ..,.. A1ft8 .. ,..... .. 
..................... tnMhB ........ ... .,,...,. ............. ......... 

IM 1 •1G1'1*wla1Vrnellllrn.....,... 
............... farlreatee ............ -........................................ ...................................... 
......... bh ......... ._ d'hh - .. 
,.. ...... .....,... .............. teıı ...... 
tlded +' • • 71 lrree brp, -u 19 .._ .,._ 
............. nim..,....... 

OllllW ...... ,. ed ........... ...,.._ ........................... .....,.... 
&14iWi141wwblla~hlh.....,IOUll 
............................... Hssı'ftelı. 
................ taıfl ........ ....,. bpatdmlf ......., ......... 

Btltla .. iller obdar ............... ki Boylu 
IJeJ de AJvu da 88nMDleineldm ........ eh .... 
mlkrb.NedmlOlll'a...._._~ 19 ......_ 

........ 'ftlll)9tl ..... Plllıdler. Her ......... 
pulelr Jıı1r Wildde ~ 

,.....,rdllm, llaber ~ .,...,. ook le\'lnmlt
tL Fekat u soua bODlerdaa hiç birinin Köro~a ol
mayıp ancak kendlBbaln beDl hath en JÜ1ll adamJa.. 
rmc1an oJclnklan Ycllrlllnce IOD Jıiüde VU'IDil olaa 
neteal blru ualdL Mee-aftlı pnık &oyla bey ismi· 
Dl, &erelme Ayna llmlzl tclk defaw 111' ..... t 'e 
na da gösterdikleri kabnmeahk ve eeaarete hayran 
kafmılf;i. IDc ohe•a balama ela JMalan11111 olma· 
in mnhpkkpk ki ook b8fllk bir llmnçtı. 

Bola beyi eöyle dUftbıllyordiı: 

- Kirolla, kendisine en yalma Od adam111111 
esir ~· görilDce oalan lmrtarmak lçla elbette 

bir - fetebblalerde balunaeaktar .... bunlardaa 
hlrlncle beaa talllm blru yardım ecJecek ôlnna kea
dWıd de ele ~ benim lçla ook holay oleeek
tlr. 

lfaunatlh Bolu beyi, Kiıolhm• birdenbire 
pnba pllp blltUn pynWe harekete geoereJı keac1I 
ukerlerhll majl6p etmMllll cJe hnM- balm.,..ıa. 

ç.i iyi anbyorda ki Dıolla • Wr deha brp
lepeak ve &la.le melllP oheü olana bayatmı da 
bybetwl ............ Ba ...... adem ....... 
7$ • 1efer .. aal buelrma-h. 

• •• 
Ur_ojhı .&y... • Boylnaa blyle bir tmap 

....- Bola t.Jlae esir olmalen h&dlaell l9erlne 
deliye cl&ldl. B1t1a b11111era lrewlW•ln hadeleca te-

ltep oldalaa ........,.,r ve iradi kendine mltldl 
lmayonln. NelPI ul&n;fta ela blyle ooeak dbl badl-
nlmlttaf Nwl Glmutta da o m plrlaba 1k1er11ie 
•••nntf.af .... bir tmak oldapay .......... 
•em.,.f • 

ea-ıt llerslla hleel• tllt .._ cdo1or, &111-
1111 .,......... beJtaade yere A1ftda .. ,..,. ..... 
.. ............. • ••• tellerl ....... doleılJOI', 
.......,...,. ......... >-* be..NIAa ....... 
,...ı 'l.·-

A1ftm ,.., .. .., 
AIJualatlhcllstlle. ..,.. ......... 
Glfll .&,.... p1...il 

* Baftlerda .. TuM, . ......... ......, 
...... PMm. .......... 
OIUl .&,.... ıerme& _, 

1 * . 
Ga)M ie ftldao ~ 

~ -- .... im, .......... ~ Gitti.&,.... 

* OlcJerkea llellDeetm ., 
Ktlaldla lcllk ....,_ •1 ==::T) 

* :Vana 81Jleyla ~ 
D ... kiydi cana, , 
Ne.plnnedla .,. ha JUi\ 
Gitti,&,._ ....... 

fllAYDlmt 

---1 MEŞHUR OASUS l••ı. -

MUSTAFA SAGIR 
- NAIMI. TCJ'FUI OtJ. NASIL NllLDI?-

-·- ' Y•z•n ı R. KARAo6UZ 

Casus Mustafa Sa gir 
İstanbula Vannışb 

Memurlar Kapiten Harding'in 
Göaterdiği Hürmete Şaııyorlardı ............. 
DUnkU kısmın hUIAaaaı : 
Mutafa Sap Hiadi tandan 
ıeJea J&mU bir lzagiJiz CalU

mdur. latUdll harbi eaum· 
da Aakarada ele ıeçen bu 
cnaa lıtanbula Tapurla ıel
lllİf bu1UD1Daktadır. 

Qddiliği, fazla grur ve kibirliliği 
ile tanınan kapiten (Benet)in göster 
diğı bu hadsiz hUrmet, nihayetsiz ilti 
fat Rum ve Ermeni olan kontrol ve 
tercüman memurlannı ee§U'bnış, iç· 
terinde uak ha1dı olrak, ıiddetli bir 
merak uyandırmıştı. 

taşıyan askeri bir motorbot ile U.. 
sUbahrl kumandanlığın& göttlrllle
rek §e}ıre sokulan bu yolcu, her hal• 
de alelide bir adam o1amazdı. Acaba 
kimdi bu? .. 

Kontrol memurlanm bir tarafa: 
bırakalım, onlar llztllerek çatıasm
lar, biz sevgili karllerimizi merak• 
tan kurtaralım. Fakat kimseler igit
mesi. Biraz zahmet edip eğilinis. 

Kulağınıza fısılchyacağım: 

- Bu adam Entellicens Servisin 
mUmtaz simalanndan Pipverli Jıf'WI 
tafa Sagirdir. 

' - Şu halde bunu da bilmeniz 11-
zım. Mustafa Sagir lstanbula niçin 
gelmiş acaba? .. 

- Latfen biraz sabırlı olunu-. 
Hadiseler gösterecek onu bize .... 

Bu esmer zat ttlm acaba ? .. 
diye hepsini üzüntülü bir dü· 
eünce S&l'llll§tı. Vapurun Suriyeden 
geldiğine nazaran, bu adamın ya bir 
Arap asılzadesi veya bir Afgan pren 
si, ya da bir Tqnak fedaisi olması 
ihtimali vardı. Fakat ne de güzel, Mustafa Sagir kimdir? 
fasih İngilizce söylüyordu, Adeta bir O vak.itki düpıanlanmız tngillz
tngiliz gibi görUşiiyordu. Hayır ha- lerin lstanbula getirttikleri bu töh• 
yır, bu adam ne Arap, ne Afganlı retli casusu okuyucularımıza liyıkı 
ve ne de Ermeni olamazdL Çtinkil veçhile tanıtmak için, bundan elli 
ne de olsa bu milletler, bu kadar te· be§ sene e\'Veline dönecek, gözleri• 
miz bir ıive ile :tııgillzce konuşamaz- mizi Hindistanm (Pipver) tehrine 
lardı. Hepsinin sabırlan q.şmıştı. çevireceğiz. 
Duramıyor, birbirlerine SOl'\lyor, bin Afganistan ile Pencap eyalethıfn 
tUrlU ihtimaller sawruyor, ciltleri haddi fasıl U7.erinde ve Kimiden ge
esmer olan bUtUn milletleri sayıyor· len bir nehrin kenannda bulunan 
lardı. içlerinden biri: bu aelılr o nmanlar gok viran ve 

- Canım, telişuıız ne. Bu kadar halkı da o nisbette fakir ve peri§aıı• 
UzUlmeğe ve meraklanmağa değer dı. Çünkü, Pipverin muhitini çevre
mi bu? .. Şimdi um:jm edilecek yol· liyen bir suru olmadığı için, Alga. 
cu listesine elbette bu adam da is- niatandan geçen efkiyalar aık mk 
mile, hUviyetile kaydolunacak, pa· bu eeJıri buar, halkm bUtUn varh
saportu görtilerek nereden geldiği ğmı yağma edip kaçarlardı. Şehir, 
ve kim olduğu apaçık anlaşılacak. ancak 1ngilizler tarafından iKaJ. e-

Demit. arkadqlannm phlanan dildiktelı ve bu tehlikeden konmmal( 

meraklannı dindirmitti. için eehrin etrafma on rqm JUk• 
Fakat ne o ya? .. Kapiten Harding, sekliğinde, kerpiç ve çamurla bir. 

bu esmer zatın elinden tutmut, gtl· IUI' çekildikten sonra, emniyetle o
vertenin yan kUpettesine dayanarak turulabilecet bir bal alabilmlftl. 
meraklı ve mtlteceasis bakıelan ile Birer kattan ibaret olan evleri 
yolculan gözden geçiren tısatıbahrl ve cbvarlan da, bpkı aurlan cilJI. 
kumandan muavini binbqı (Bover) kerpiç ye çamurdan yaınJmıl olan 
in yanma götürüyor. Bak bak tak-
dim de ediyor. Görilyot musunuz, bu tehir, uzaktan bir toprak 1Jlm• 
binbqı da birden toplandı, esmer tmmı andJnrcb. Sobklan dar, pis 
zata karp nasıl da htlrmetklr l>ir '" intizammzdı. Şehrin IU'kmda .. 
vaziyet aldı. Bakmız aellmlıyor, sa- lunan, içinde dalma Tllrldatan, A· 
mlmiyetle elini lllkıyor. Bu, her bal· cemiatan, Afganlatan ve Buharalı 
de tngilizlerce tanman ve çok sevi- tüccar ve •1)'8hlarla dolu olan, Ji
len bUytlk bir eahsiyet olacak. Fa- ne tek kath bl1yOk bir (KlrVama
kat kim?!. ray) ile lçlDde mahpus bulunan 

Ay, ay bu da ne? .. Meçhul yol- Blntlllere 1'lnden kilim ve ••ılf't 
CunUD bavullan, kaplten Benetin dokutturulan 'Ve na1ardan ip. 
emrile, hem de hiç görillmemit bir tldal bir auretü kqıt ~ha
eey, tnıDiz neferleri tarafından kon plehaneal, J9llne p çarpua ille 
trol motörtbıe indiriliyor. tfte, meç- JUk blnalan1fı. .. -
hul yolcu binbap (BÔver) in elinl () nmanlar, bu l8lan Ajan pc>H
mkarak yuımdan aynldı. Kapiten tik mıvanDe 11J8tao Kll'iltl admdll 

Denet ile Hardingtn aramda mer- bir tnglUa lıllkmedlyordu. t+dn " 
ctivmden iniyor, itte hep beraber Jerl, ima Ja ..n.a ha da 
bindikleri motör, a.tıbüırl kuman-JLn .- na gok ıılıl 

ve fena idi. 1 
danbtı dalreaine dopu gidiyor ... fi- ıaoo ydı hulranuım ilk haftua 
te ve itte- idi. 

Gerçekten merak edilecek birçok Pilaftl'de lıer ... tekrar ecuı. 
eeyler. Mtıttefilderln ve blJhana ın- meli Ddlll bir &det olan (itam llllel 
Cillzlerln benlmaecliklerl, her 1&ıc1en dtbllea l1ba " naerulm o glba ..,_ 
bbndıklan tat.anha.ala, kut bile U• lamlfb. Tam bir hafta .ar., 11aJb 
çurmadıklan ~ mkı zamanda, 'böy- '" l8hrl bir bayram 11111 8l9indlıwl 
le heıt tl1rHl kon~ kayıt ve mua- ve........_ tia a,m, lblMll lmnie 
melelslnden mlateana tutularak, te addedllm mllll 19 tarilll lllr ... 
bOyUk htlrmetler, ikramlar ı&arl- cUemln anluMhnlmae•Ma 111uett1, 
lerek, bem cJe mQtteftlrhi fol'IAIDU (Denim ftr) 

61- ,,....... • bt•••ı malaarrir ............ -~ 
FRANcl8 CARCO'nun HAPl8HANFJ.8RDE pplllt 

Etltlerm prabla ea lllıak Frum ..-.n: 
KADINLAR HAPISHA Si 

VIVIANE ROMANCE·FRANCIS CARCO·RENI ST. CYR 
Ba P-.emlle Akpwndıa iti..._ • 
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l.Js.TIBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

.Ru Membalarına Göre 
R s inhililinden Sonra Ermeni 
Kuvvetleri Nasıl Teşekkül Etti? 

Rus Alayında Zaptı Rapt Kalmamıştı. Efrat 
Kaçıyor Ve Y aemacılık Yapıyordu 

F.rzurumun kurtuluşu hakkında 
Rus topçu kumandanı Tvverdo 
Khlebof'un Rusca yazdığı tarihçe: 

[İkinci Erzurum kale topçu alayının, teşekkü .. 
lünden itibaren Osmanlı ordusunun Erznrumu istir .. 
dadı tarihi olan 12 mart 1918 ze kadar ahvali hak· 
lnnda] başlıklıdır. Kale içinde olup biteni olduğu gibi 
naklettiğinden aynen yazıyorum: [Rusların tarihi 
Rumidir. Bunun için tarihlere 13 gün zammı icap 

eder.] 

1917 kanunucvveli ortalarında Rus Kafkas or
dusu gerek ordu ve gerek başkumandanlığının milsa
adesi olmaksızın kendi kendine cepheden çekildi. Or-
du ile birlikte Erzurum kale topçu alayı da. 
gitti. Erzurum Deveboyunu mevkii müstahkemi kıta
atilc Erzurum topçu alayından yalnız 40 zabit kal 
dı. Bu zabitan efrat tarafından metruk bir halde bı 
rakılan toplarının başında vazifcten kalmışlardı. Di· 
ğer zabitan da gittiler. Mevkii müstahkeme de (400) 
den fazla top kaldı. Topların sevki imkanı olmadığın• 
dan bilmecburiye mevzilerinde kaldılar. ı:abitan iso 
rek vazife ve gerek namus düşüncesile başkumandan· 
hğın ya kendilerine yeni nefer göndermesi veyahut 
topları terkeylemeleri emrine intizar ediyorlardı. Bl· 
rinci alayın gitmesile kalan zabitandan ikinci Erzu· 
tum kale topçu alayı teşkil edildi. Ordunun çekilmesile 
Er~urumda ihtilô.l yolilc Ermeni ittihadı teşekkül 
ettı. Kendilerine (Ermeni ~sker itihadı) ismini verdi· 
le:. İşte o tarihte ordu kumandanlığı tamamilc ace
mı olarak ( 400) kadar Ermeniyi ikinci kale topçu 
alayına verdi. Bunların bir kısmı kaçıp dağıldı, ka· 
lanlar da ancak nöbet mahallerini ve mevzideki ba· 
taryalann muhafazasını deruhde edebiliyordu. 

Or<Junun çekilmesind~n bir müddet evvel şimali 
Kafkasyada muharcbatı dahiliye başlayıp Mavcrayi 
Kafkasın Rusya ile irtibatı kesilince Tifliste hüku· 
meti muvakkate teşekkül ve Mavera;i Kafkas komi· 
serliği ismini takındı ve kendisinin müstakil bir hü· 
kfımet olmayıp işler düzelinceye kadar muvakkaten 
hükumeti merkeziyeyi temsil ederek Rusyanın ay· 
nlmaz bir kısmı olduğunu ilfın etti. Çekilen o~dunun 
Yerine komiserlik 1917 senesi kanunuevvel 18 tarihli 
tamimile yeniden ordu teşkil olunacağını ilan etti ve 
yeni ordu .milis esası üzerine Rus, Gürcü tslam Er· . , , 
~enı kolorduları ve Çerkes Asetin ve Aysur gibi di· 
ger küçük milletlerden de ufak cüzütamlar teşkil 
edecekti. 

Topçu kıtaatı hangi milletten teşkil olunacağı 
meselesi hallolununcaya kadar Erzurum Deveboynu 
mevkii müstahkem topçusu muhtelit bir halde kaldı. 

Kumanda heyeti kô.milen Rus olup efrad Erme· 
~ idi. Kumanda heyeti gibi . esa.s kadrosu kamilen 

US olan bu topçu kıtaatını hıç kımse Ermeni f arze
denıez. Bunların Ermeni olduğuna dair hiç kimse bir 
ernir vermedi. 

0 
. İ§bu topçu kıtaatı daima Rus ismini taşıdı. Biz 

aıına Rus ordusu topçusunda hizmet, Rus veznesin· 
~en nıaıış aldık ve Rus kumandanlarırun emri altın
~a bu~u~duk. Alayda Rus papazının idaresi altında 

US kilıscsi vardı, Ermeni kilisesi yoktu. 
Henüz Rus ordusunun çekilmesi iki ay kadar ol· 

~~tu ki diğer milletlerden ikmal efradı gelmediği 
~bı Erzuruma diğer milli kıtaat ta gelmemişti. A-
Y~a zaptırapt teessüs edemedi. Efrat kaçıyor ve 

~agma ile uğraşıyor ve zabitanı tehdit etmeğe ve 
açıkça. emirlerini dinlemcmeğe başladılar. Bulgar Er· 
~ilerinden olduğunu İ§ittiğim miralay Torkom, 

. urum merkez kumandanı tayin olundu. Bu sene· 
:uı kanunusanisl evasıtında Ermeni piyade kıtaatın· 
b~n ~lr knç nefer Erzurum muteberan ve eşrafından 
~rhıinl hanesinde katledip malını Y.ağına etmişler. 

aktultin ismini hatırlıyamıyorum. 
g Bagkumandan Odleelidze, bütiln kıtaat kuman· 
kanlarını yanma toplayıp, mutlaka Uç gün zarfında 

aUUn meydana çıkarılmasını talep etti. 
Bilhassa. Ermeni kumandanlara katilin meyda .. 

*la çıkarılması Ermeni namusuna taallO.k eder mesele 
~lduğunu söyledi. Ve Erme~i efradı tarafından şehir-

• 

Erzurum: Yakutty medresesini Ruslar ıı~h! 
malzeme deposu yapmıştı, içerisi dol':1 ~lduguı 

gibi dışarıda dil içi dolu saadıldar elımıze geçt 

ralay Torkom eubatın 25 inde Erzuru1? ş:h~indeki 
umum kıtaata bir resmigeçit yaptırıp yırım bır pare 
top attırarak şehir sekenesine askerin kuvvetini gös· 
termek istedi. 

Resmigeçitte general Odişelidzeye, Torkom Er-
meni lisanile yazılmış bir nutku okudu. Bittabi Erme· 
nice bilmediğimiz için hiç birimiz bir şey anlamadık. 
Sonra söylediklerine göre: Ermenistan teşekkül e:· 
tiğini ve bizzat kendisinin de icrayi hükumet .. ~tmeg.e 
başladığını ilan etmiş: Başkumandan bunu ogrendı· 
ği vakit Torkomu Erzurumdan defetti. Hükumetin 
her ne suretle olursa olsun Ermeni istiklaline meY,
dan vermek iıııtemediğini bundan anladık. 

Gerek Erzurum ve gerek civarındaki depolardan 
ve cephede Ermenilere verilmiş olan eşya, esliha ve 
malzeme Ermenilerin kendi malları olmayıp başka 
kıtaat mevcut bulunmamasından dolayı bu ıeylerin 
Ermenilere muvakkaten muhafaza ve lüzumu inın· 
da iade etmeleri şartile verilmiş olduğunun erkanı· 
harbiyeden müteaddit def al ar ihtar edildiğini işit
tim. Bu esnada Ermenilerin Erzincanda silahsız muti 
Türkleri her türlü vahşetle katlederek o civara Os· 
manlı kıtaatınllı takarrübü haberinden dolayı Erzu
ruma doğru firar etmekte oldukları haberi geldi. 
Başkumandanlığın istihbaratına v~ mahalli vak'ada 
bulunup avdet eden Rus zabitanının ifadelerine göre, 
Erzincanda Ermeniler tarafından sekiz yt.iz Türk 
katledildiği halde ancak müdafaai nefis sırasında 
yalnız bir tek Ermeni telef olmlJi. Erzurum civarın
daki Ilıca köyünde de biçare TU.rklerln katledildiği 
anlaşıldı. Şubatın yedisinde öğleden sonra aokaklarda 
milisler ve askerler tarafından bir çok erkekler top· 
lanıp gayrimuayyen bir tarafa sevkedllmekte olduğu 
nazarı dikkatimi celbettl. Bunun sebebini sorduğum· 
da demiryolunda toplanan karların teınlllenmesi l· 
çin amele olarak sevkedileceklerini aöylediler. 

Saat Uçe doğru alayımın zabitanından mülazımı 
sani Lipiski, bulunduğu kışladaki Ermeni efrattan 
birkaçı sokakta be§ Türk'U tutup kıŞlanm avlusunda 
bir kenara sıkıştırarak dövmekte oldukları ve belki 
nihayet bunları öldüreceklerini telefonla bana söy
ledi. Rus zabiti bunları kurtarınağa teşebbüs etmi, 
ise de silahla mukabele görmUe ve orada bulunan bir 
Ermeni zabiti de bunların kurtarılması teklifine mu
vafakat etmemiş. 

a 

Sovyet Rusyada 
Tiirkler İçin 
Rus Alfabesi 

Moskovada çıkan R:ısça ve Sov· 
yet resmi gazetesi olan clzvestıya• 
nm 17.4.1939 tarihli nUshasmda 
cLAtbıleetirilen alfabeden Rus alfa· 
besine> bqlıklı bir ;v.azıda deniliyor 
kh 

Galatasaray e r 
4 -1 Mağlup Etti 

cSoD iki yıl içinde Rusya SosyıL• 
llat Müttehit Sovyet Cilmhuriyetin .. 
de bir yığın Cümhuriyet ve ülkeler· 
de oralarda yaşa.yan ka~er lltin 

alfabesinden Rus alfabesine ıeçmek· 
tedirler. Sovyetler Birliği Umum A
kademisınln dil ve yazı EruıtitusU 
bu mUnasebetle Rusya Müttehi.t 
Cümhuriyetl kavimlerinin lisanları 
için Rus yazısı temelinde alfabe ve 
J!tin kaideleri yaratmak sahasında 
bOyük faaliyet gösterdi. 

Eakırim Miisabakalarında, Flore 
ve Epede Ankara, Kılıçta 

lstanbul Kazandı 

Bu münasebetle anılan Enstitü
nün müdürü V. A. Petroseyan di
yor ki: cBu inle, alakadar Cümhuri· 
yet ve Ulkelerin fırka ve cemiyet 
teşkilltlan mümessillerinin letiraki
le, Moskova ve Leningrad dilcileri 
me~gul olmuşlardır. Rusya Mütte· 
hit CUınhuriyetinde yaşayan S:S ka
vimin dilleri için yeni alfabeler ha· 
zırlanmıgtır. Komi (Zırian) muhta· 
riyetli CUmhuriyetinde, Dağıstanda, 
Kalmuk Mubtariyetli CUmhuriyetin 
deJ Çeçen-tngu§ Muhtariyetli CUm· 
huriyetinde, Kınında, şimali Osetin 

, Fener • Galatasaray maçından h.eyecanlı bir an 

Roma müsabakalarının 

ülkesinde ve diğer cümhuriyet ve ül
kelerde matbu neşriyat, ders kitap
ları, gazeteler artık yeni alfabe ile 
çıkmaktadırlar.> 

Alfabe ve imla kaideleri tesbit e
dilirken her lisanın hususiyetleri 
göz önünde tutulmuştur. Şu veya bu 
lisanın kendine has seslerini belirt
mek için mütemmim harfler tatbik 
edilmiştir. Diyelim, Kavmuk lisanı 
için Rus alfabesinin 32 harfinden 
ba~ka yenid~n 3 işaret ilft.ve edilmiş 
tir. 

Dün havanın güzel olması ve eski r 
Galatasaray • Fener rekabetinin ye-
niden doğmasına vesile olacak maça ikinci günü : 
5000 seyirci toplanmıştı. A lmpero ve Dlan mUka· 

Saat 5 te oynanması lazımgelen 
maça hakem bulunmadığından an· falı yarışları yapıldı 
cak beşi çeyrek geçe zorla bulunan Roma, 1 (Hususi) - 14 üncü Reı 
Nuri Bosutun idaresinde : .. : ... baş· ma beynelmilel atlı müsabakal~ ' 
lanabildi. Hakem nedense soyun- rım ıikinci günü yalnız kadın bı· 
mamış ve sahaya sivil kıyafetle çık· nicileer mahsus Dinne ve .~r~ek 

t binicilere mahsus İmpero mukafa· 

Bu bakımdan pek çok miktarda 
seslere malik olan diller hususunda 
fazla güçltiklcr başgöstermiştir. Me
sela, Adıgey dilinde 63 tane ses var
dır. Bu dilin seslerini belirtmek için, 
32 tane Rus harfinden başka, Rus 

tı.lfabesinin iki ve hattô. üç harfini bir 
araya getirmek sure tile yeni harf· 
lcr icad edilmiştir. Akraba olan dil· 
lerde yekdiğerine benziyen sesler ay 
ni harflerle ifade olunmuştur. Rus 
harfleri ise Rus alfabesinde ne gibi 
sesleri ifade etmişlerse öteki diller
de de ayni sesleri ifade etmek için 
kullanılmışlardır. Bu hal, şüphesiz. 
ana dilleri öğrenmeyi kolaylaştıra
cağı gibi, mekteplerde, kurslarda ve 
sairede Rus dilini öğrenmeyi de tes· 
hil edecektir. 

Yeni alfabeler tasdik edilmeden 
önce işçilerin, çiftçilerin, münevver
lerin, ve hele pedagogların kalabalık 
toplantılannda müzakere edilmiştir. 

* Bir müddet önce anılan Enstitü, 
Yakut, Buriyat - Mogolo ve Tatar 
(Kazan) Cümhuriyetleri için alfabe 
ve imla meselelerini tesbit ve hallet
miştir. Bu Ctimhuriyetlerde yaşıyan 
kavimlerin dilleri için Rus alfabesi 
harflerinden başka 3 den 6 ya ka
dar yeni mütemmim i3aretler ilave 
edilmiştir. Bu işaretlt>r bir parça şe· 
killeri değiştirilmiş Rus harfleridir· 
ler. Meseli (0) harfile bir arada or
tasındaki ufkt çizgili bir (0) ilave 
edilmiştir, ki anılan her Uç dilde bu 
sesin ince şeklini ifade etmektedir. 

Uzun müzakerelerden sonra Rus 
alfabesi esasında, yeni Tatar alfa
besi Rusya Milttehit CUmhuriyetl 
Maarif Halk Komiserliği tarafından 
tasdik edilmiştir. tlk mekteplerde ve 
orta mekteplerin ilk dört sınıfında 
bu senenin 1 EylillUnden itibaren ll
tinleştirilen alfabenin yeni Rus al
fabesine geçmeyi temin eylemesi 
Tataristan Cümhuriyeti Halk Ko
miserliğince teklif edilmiştir. 

mış ı. s·· ·1 . . 
Fenerliler dün sakatlanan oyun- . tı yarışları yapıldı. uvarı erımız 

cularının yerine genç oyuncular ko· cumaya yapılacak Musolini kupa
yarak şu kadro ile sahaya çıktılar: · sı müsabakasına hazırlanmakta-

Nuri; Muzaffer, Saim; Haldun, .•-d.ı_r·----------·-
Angelidis, M. Reşat; Semih, Basri, 
Naci, Esat, Fikret. 
Galatasaraylılar da en iyi oyuncu· 

ları Salnhattinden mahrum olarak 
şu kadro ile oynuyorlardı: 

Osman; Faruk, Adnnn; Musa, Yu· 
suf, Celal; Necdet, Buduri, Nino, 
Murat, Sarafim. 

Oyunun ilk dakikaları mütevazin 
geçiyor. Her iki takım biribirini de
nemekle vakit geçiriyor. 

Oyunun ilk ciddi akını Fenerliler 
5 nci dakikada Taci vasıtasile yap
tılar. Tacinin ı;ektiği şülü Osman 
güzel kesti. 

Hemen bir dakika sonra Sarafim 
güzel b ir ortalayış yaptı. Murat, va
kitsiz bir dlişüşle Galatasarayı bir 
golden etit. Oyun karşılıklı hücum· 
Iarla geçerken Fikretin lilzumsuz 
bir hareketine şahit oluyoruz. 

Dostluk havası içinde geçen gü
zel bir maçta Fikret'in Musaya kar· 
il yaputığı bu hareketi sporculuk 
bakımından doğru bulmadık. 

18 inci dakikada Fener kalesinin 
önü karıştı. Top bir aralık kaleye gi
rip çıktığı halde hakem santra çiz
gisinde durduğundan bu golü göre· 
medi. 

20 nci dakikada Yusuf'tan Sara
fim'e gelen top, Sarafimden güzel 
bir aşırtma ile Murad'a, Muraddan 
Buduriye ve Buduriden de Nino'ya 
giden top Nino'nun yerinde ve gil· 
zel bir şütile Fener kalesine ikinci 
defa girdi. Hemen bundan bir daki· 
ka sonra Osman Fikretin güzel bir 
şütünü yakalıyarak takımını mu· 
hakkak bir golden kurtardı. 

24 üncü dakikada takımlar oyun
cu değiştirmlye b~ladı. Fenerli Ha
lit çıktı, Fethi girdi. Galatasaraydan 
CelAl çıktı, Bedi girdi. 

Oyun Galatasaraym bariz baskı· 
ıı altında geçiyor. Arada sırada bu 
'baskıdan kurtulan Fenerliler, ol
dukça tehlikeli akınlar yapmakta 
güçlük çekmiyorlar. Haldun tekrar 
girdi. Bu sefer Fethi çıktı. 

Nitekim 36 ncı dakikada Basrinin 
avt çizgisi üzerinden çevirdiği topu 
Taci güzel bir kafa ile Galatasaray 
ağlarına taktı. 

lstanbul - Ankara 
Eskrim Müsabaka1a rı 

Ankara - İstanbul eskrim müsa· 
bakaları Hariciye Vekili Şükrü Sa· 
racoğlu, Dahiliye Vekili Faik Öz
trak, Beden Terbiyesi Umum Mll
dürü General Cemil Taner, mebus
lar, kalabalık bir seyirci kütlesi o
nünde Siyasal Bilgiler okulu salo
nunda yapıldı. 

Maçları, Eskrim Federasyonu rei· 
si Rıdvan Kora idqre etti. 

Bfrinci müsabaka (Flore): 
Florede Ankara talamı İstanbul 

eskrimcilerini 7-9 yendi. 
ikinci müsabaka (Efe): 
Epe müsabakasını Ankaralılar 

5·11 kazandılar. 
Üçüncü müsabaka (Kılıç): 
Kılıç müsabakasını çok gUzel bir 

oyundan sonra İstanbul takımı 2-14 
kazandı. 

Bayanlar arasında gösteri: 
Esas müsabakalardan evvel ba· 

yanlar arasında eskrim gösteri mü· 
sabakaları zevkle seyredildl Maç .. 
lardan sonra günün galiplerin Dahi· 
liye Vekilimiz Faik Öztrak §ildler 
verdi ve şunları söyledi: 

cÇalışmalarınızı gördüm. Netice• 
yi galip ve mağlup diye ifade etmeli 
istemem. İki taraf da güzel oyunla .. 
rile bize heyecanlı dakikalar ya• 
şattılar ve istikbal için limit vcrcll1t 
ler. Hepinizi tekrar tekrar tebrik eı.. 

derim, dedi. l 

hafa, Yusuru sol hafa, Süleymanı 
sağ içe, Buduriyi de sol içe koyarali 
çıkmışlardı. 1 

Oyun ba§lar başlamaz Galatasa..ı 

raylıların hücuma geçtiğini göru• 
yoruz ve daha ikinci devre başlıyalı 
-40 saniye olmadan Nino Buduriyô 
kafa ile aldığı pası güzel bir şüfüt 
Fener kaleslen soktu. Daha bir da .. 
kika olmadan yapılan bu golün Fc• 
!erilleri adamakıllı sarstığı göı üln.1 
yordu. 1 c ika. olunan mezalim ve itaatsizliğe nihayet veril

:~s~ istedi. Yahut ki kendilerini mUdafaa edebilme
. içın lslil.m ahaliye silah tevzi etmek mecburiyetin· :e kalacağını ilave etti. Miralay Torkom cevaben bir 
~cı e~kiyanın zulUm ve yağma etmesile bUtUn bli 

ll~tın. lekelenmesi doğru olmadığı gibi bütUn Er-
11~?n de eşkiya olmadığını darğın bir tavırla 
~l uuı. Kıtaat kumandanları divanıharp te«>kT · . e ceza k . ... ı mı 
hun anununun tatblkinı, idam ile tecziyeyi baş .. 
bulun~::nn ~tediler. Bunlar hakkında te§ebbUste 
1.p~ u Söyledi. Ancak kaWin bulunup bul~· 

• Pllmixorum. Hatınmd kaldığına göre mt. 

Yakında bulunan diğer Uç Rus zabitini birlikte 
alıp bu biçareleri kurtarmağa acele ettim. Bana te
lefonlar haber veren Rus zabiti ile Erzurum belediye 
reisi Stavroski bana kareı çıkıp yine Ermeniler tara
fından sokakta yakalanmış olan bunların ahbabı bu
lunan bir Türk'U aramakta olduklarını söylediler. 

Yeni ders kitapları ve usulU ta .. 
lime dair edebiyat yeni alfabe ile 
neşredllecektir. Tatar Ctimhuriyeil 
öğretmenlerini mekteplerde yeni al
fa be ile talime ha.zırlamak için ayrı
ca kurslar açılacaktır. Bununla be· 
raber bu CUmhuriyetin (Yani 'rata· 
ristanın) Maarif Vekili yeni alfabe· 
yi ve iml~ kaidelerini Tatar mektep· 
teri bulunan bütün Muhtariyetli 
Cumhuriyetlere ve ülkelere ğönder 
meğe mecburdur. · 

* Şimdi Dil ve Yazı Enstitüsü Ka· 
bardı - Çerkes ve Karaçay • Balkar 
(ki bunlar da Türklerdir: Müter
cim) dilleri için olan yeni alfabe ve 

Oyunun bundan sonrası Fenerin 
hakimiyeti altında geçerek devrel-1 
bernbere bitti. 

ikinci devre: 
ikinci devreye takımlar oldukQaı 

değişik kadro ile çıktılar. Fenerliler 
Basriyi sol açık, Fikreti sol iç, Esadı 
sağ jçe almışlar. 

5 nci dakikada Fenerin güzel blı 
akınını görilyorum. Esadın çektiği 
§Ut kaleye girerken Fenerli Tac1nlq 
Galatasaaryı muhakkak bir goldetı 
kurtaran kafasını Galatasaraylılai 
candan alkışladılar. 1 

10 uncu dakikada Necoet'in bl 
ortasına güzel bir çıkış yapan em. 
leym:m, topu içeri atarak Galaatmf4 
rayın OçUncU gol\lnil yaptı. 1 

(Devamı var), imlaY.ı tesbit etmekle me§guldilr. Galatasaraylılar ise Bedii sautr- ,, · ı.sonu 7 1.not •1laıdal j 
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Dinleyin Hikiyemi! •• 
y zan : HBaametUn Nuri 

S i bir ömilnlilr §imdi. .• 
Kendini öldürene bir giln: 

- cKadın ! .. dedi. Bütün bir öm
rü dudaklanndald bu bir tek kan 
aıı.mlasma toplıyarak dizlerıne uza
nan yaprak benizli lara dudak 
yerme ~at ye · zehirli 
bir kadeh uzatnn di i ! .. 

Sen; kendi beynini ibıle yakan 
ürpertici kokunun içerisinde kendi 
kencltui .zehlı doyur-
mak ;giliniD 

ve_ 1'in için alev'lenen yaralı 
bir sevgi, ilk ateşrnin ılk hızını b~ 
gizli zelürln gizli sihrinaen alınış gı-
hiydL . 

Pembe bir bahar sabahı gôzlen
ni ya artnn, çılgın sarsıntıya ben~~
yen ilrpenn ıe sıla sarsıla gu
lemedi. 

Ağladı .. ağladı .. 

Katıl tu uakJa.rındakı hıç sonmi
l"Cn bu .klZlh , damla!annı 

b liin zehirile brr gu dişi o.amarla-
ıra ın:atnıaktan g n tal dı .. Vak 

o da duya.madm... tile ulaklannı yırt.ar cen nıh~n.u 
ey b.dın; ey ~enı doğan sarh eden kanlı oksüruklen gog-

sevgil bir ba.zuiıyan sunde bulan mağrur k dm, gözle-
d §i şeytan_. kan dudnkla- rinde dırmaolanan }ent bir korku 
nına yamanan çivili gözlerinle gö- ile ürperdi.. 
receksin ki, en bir efret Perl-e bir bahar babı gozlerıni 

eden bir ço yaşartan. sarsınbya be ı..ziyen ür-
kunç ve tehli "ılir.. permclerle sarsıla arsıla; 

Verem bir gırtlağın yırtik bir Ne güldü .. n de ağladı ... 
ökstiı · öktüğü bu bogu Sad öksürdü..... ve 
feryat,, gunmmu ederek diŞ knn tukürdii ... 
liğinc kadım taze bir' 
gırtlağın fırtın.ah sars-
tı. 

Ve._ Nemli bir bahar sabahı du
daklnnnda haşin bir topuğun ezile 
izlerile en bilyUk t:ievgisine ka\uşan 
fi.~kının l'Üle perçinli · eri bir da
tıa açılmamak üzere birbirine geçtiği 
zaman deli gibi güldü.. , 

Okadar güldü, okadar güldü ki; 
gözler.ine yilksclen bir damla ya.şm 
neşeden mi, acıdan mı olduğunu te
cesstisle sorguya cektiği gönlü bile 
lbilmiyo-rdu. 

Fakat; aradan geçen kısa bir 
zaman, hA.1! menbamı anlıyamadığı 
bu yqlara. annğen ona bir hakikati 
ibüttın acırue öğretmişti. 

Ayaklan dibinde hınlt:ılı öksü
rüğile ean veren bir sevgilinin ölü
münden doğan bir tek damla ya§, 1 
gönlüne kaynağı meçhul bir kederin 
zehirini de beraber getirmişti. 

Bir gün; 

Ycnı bir ölüyü kucaklıyacak ye
ni bır çukur kazmak için kazmasile 
nemli topraklara yapışan bir me· 
zarcı, kabarık bir yığın üzcrindc kı
zıl bir leke gordü.. Kahkahalı mcr-

·yeıer okuyan, :zehirlı dudaklardan 
saçılan bu kızıllığın yanında bir ka
dın \>ardı.. 

Tükürttüğu kan borcunu ver
mek için sevgili ölüsünUn mezarına 
kapanan bu kadının sanruıbsı ne bir 
kahkaha ne de bir luçkınktı. 

Her defasında köpüklü lekeler 
saçan bu sarsıntılar, öksüre öksüre 
en büyllk gnınına kaVU§all bu ka
dının ilk ve son zaferi füi.. 

Bu zafer, bu kanlı zafer, son 
kanlı hıçkırığile mağrur bir ömre 
son dilğümünli atarak ilk kahkaha
sına kavusturan on btlyUk kadın za
feri oldu.. ) 

Tarih Ve Su Şehri: 
Güzel Niksar 

Bu şirin kasabanın yol, mektep, 
ve içme suyu işlerine toplu 

spor, elektrik 
bir bakış 

Erbaa, (Hususi) - Kelkit.in naz-' 
lı kucağında orta• zaman devirlerine 
ait bir çok tarihi eserleri saklıyan 
Nıksar, tarih.in eski devirlerinden· 
beri tanıdığı aşinalardan blıidir. 

Eskı tarihlerde adı ( ~eosezar -
yeni Kayscriyc) manasına olup Nik
sar btmdan muharreftir. 

Şehrin BiznnrJllardnn fethi 4ô8-
t76 hicri yılma tesadüf eder. Fatihi 
Melik Danişmcnt Ahmet Gazidir. 
Bır aralık Danişmenlilere hükiımet 

merkezi dahi olmuştur. 

Kelkit düz bir ova üzerinde me
yilli, inhinalı kıvrımlarla uzanır ve 
üksan amlar. Mehtaplı geceler-

de, :llık bahar ve yaz günlerinde de
nizi aratmaz. Sabahlan yeşil ve bu
ğulu bir örtü içinde Niksarm gür.el
liğini bir tablo gibi seyredebilirsiniz. 

Diğer taraftan Niksarın arazisi 
her ·ı malısul yetiştirmeğe elve
~ir. Bilhassa tütün, pirinç, ~
ta gelen ürünlerd dir. Ceviz, mah
lep üzerinde de oldukça ehemmiyetli 
i§ yapar. NUfusu iki nahiyesi, yüze 
;yakın köyleriyle birlikte ( 40,000) 1 
&*1°· 

Yollar: Bu güzel kasabayı kom
~a bağlıynn ana J onann bil
hassa Niksar-Tokat yolu çok iyidir. 
N"ıksar - Erbaa ve Niksar • :Onye 
yolları üzerinde de faaliyet devanı 
etmektedir. 

Mektepler: Kasabada tam teşlrl
litlı üç ilk okul vardır. U.dı1t nahl
esinde tam devreli bir okul, diğer 

köylerde de iıç sınıflı okullar mev
cuttur. 

\i r ~ ri: Nıksar 
Halkevi muhite hiikim olmuş, de
vamlı çal §Illalarına hız vermi§tir. 
Evin temsil kolu muııt:azııman mu
vaffak temsiller vermektedir. Ge
çen hafta (Devrim yollan) piyesini 

muvaffakiyctle temsil etmişlerdir. 
Aynca evin dil, tarih, edebiyat kolu 
tarafından (Ülker) dergisi de muhi
tin tnrihi, lktısadi, içtimai varlığı ü
zerinde müessir olmaktadır. 

Elektrik s:ıntrah: Niksarlılar, 75 
beygir kuvvetindeki yeni- elektrib 

tesisatiyle bol ışığa kavuşmuşlardır 
Bu teslsatın kafi kudreti §ehri ten
vir etmekle kalmamı§ ayni zamanda 
radyo abonelerinin de ço~almasınt 
temine yaramıştır. Tesisat belediye 
tarafından yaptırılmıştır. Rilovatı 
15 kuruştur. Motör su kuvvetiyle i3· 
lemektedir ki masrafsız demektir. 

İçme suyu; Niksarl hatırlayıp ta 
Ayvaz suyundan bahsetmemek bir 
nankörlük olur. Tabiatin bağnndan 
:fışkıran bu ıifalı suyun her türlü 
mcthe liyık olduğunu kaydetmeyi 
bir vazife sayanın. 

Beş, altı sene evveline gelinceye 
kadar bu güzel içme suyunun yerin
de Niksar kadınları çamaşırlarını 
yıkarlardı. Esbabı da bu ılık suda 
yıkanan çamaşır:lann sabuna ihti
yaç göstermemesi idi. Bakımsızdı, 
yeri bozuktu, vnkta ki su tahlil edil-

di. Dünyanın en temiz içme suların
dan biri olduğu anlaşılınca belediye 
derhal suya el koydu. Etrafını te
mizlediler, çevirdiler, musluklar tak-

tılar ve halkın istifadesine bıraktı
lar. Az zamanda şöhreti Niksar mu 
bitini aştı. E~cr vesaitsizlik olmasa 
iddin edebilirim ki bu temiz su .An
kara ve 1stanbulda dahI çok alaka 
görilr. 

Tariht Niksar bu suretle hergün 
çehresini da.ha ziyade glizelleştir
mekte, yeni yeni umran haleleriyle 
Cümhuriyetin olgun §Chirleri sıra
sına katılınafa çal~maktadır. 

Basri Ahmet 'G'NAL 

Tt:NISA.aA.H 2"MAYIS 1939 

Sultan Aziz Devri 
. . Başpehlivanları 

Gaziantep Halkevının -Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-

ileri bir kültür müessesesi 

Muvaffakıyeti Artıyor 1 -so- YAZAN: sAMt KARAVEL 

. 8.. ·ı·v· Al Her -ki P ehli v an Neşriyat Sa asında ırıncı ıgı . an • 
Evmesaisineh raretledevamedıyor.Dıkkatle G ··re İyor 

• Gazi Ayıntap hususi muhabirimıı 
yazıyor: 

932 ~ubatmda ve bınlerce va~· 
daş.ın kalpten gelen co_şkun ie\'lng 

, c teuı.hüratı arasında açılmış olıın 
ŞPhrimiz Halkc\•i sa)·ısız muvaffa· 
kiyetlerılc menıleketımiz.in ileri bir 
kül tür müessesesi olduğunu ispa• 
etmiş ,,e emsalı arasında mumtaı: bir 
mevki Jlıraz eylemıştır. 
ru~kjye halke\•ler.ı ar:.ı..sında n~ 

ri.} nt bırinciliğmi alarak Dil Kur~ 
muna en çok faydası dokunan ~ 

halkevinden ikmcısi sayılan bu gi!.. 
zide ırfan ve kültur yuvası her sa· 
hada kıyfueUi ~C?rler veren ?YanJ 
takdir mesaisine muntazaman de
vam evlemektedir. 

Evin- bugüııe kadar başarmış ol-

duğu işler, sayılamıyacak kadar 1 
çoktur. Bunların hepsin'tien ~ahset
rnek için gazetemizi tamamıle bu 
mevzua hasreylemek lA.zım,gelecek
tir. Bir fikir \'ermek kastile ~~·le 
pek kısa bir hulasa yapabıliriz: Türk 
Dil Kuruıtsyı:-ıca Kuruma en çok 
faydası dokunan bir H Ik~ olarak 
gösterildi!Lne göre bu bahsi meskdt 
geçiyoruz. Ayni komite A~~p 
müdafaasını ve müdafaa P yesıni 
yazmış. broşür neşretmiş, tarih ha
zırlatmıştır. Ar şubesi; bando, cu 
ve orkestra kollarını k"urmuş, yüz. 
lerce müzikli toplantılar tertip et
miş ve muhtelif musiki kursları aç· 
mıştır. 

Umumi merkezin kabul ettiği pi
yesler ikişer, üçer defa oynanmış, 

Ahne tertibat \•e tezyinatma, deko
rasyona bilhassa ehemmiyet veril-
miş, her sene müteaddıt halk ders· 
haneleri, muhtelif lisan, san'at ve 
meslek kursları, sergiler açılmış, 

nümune köyü olarak ele alınan on 
köyde birçok faydalı tesisat vücu· 
de getirilmiş, köy gezileri sıklaştı
rılarak köylüye her bakımdan fay. 
dalı olunmuştur. Sosyal Yardımcı
lar, maksatlarını tahakkuk ettirmiş, 

25 eser neşredilmiş, kıtapsarayın 

cilt mevcudu üç bini bulmuc:, oku
ma odasına rağbet artmı5:, radyo ile 
her akşam muntazam n müzik, ha
vadis ''e konferans nesriyatı yapıl
mı§, sporun her çeşldıne yer verile
rek bu vadide önemlı muvaffakiyet
ler elde edilmiş, sergi ve müze a-

Firar! 
Bir mahpus hastahane

den kaçtı , tutuldu 
Bartın (Hususi) - Hasta olduğu 

için hastaneye kaldırılan hırsızlık

tan 4 seneye mahkfun Halil, hasta
nenin mazbut olmamhsmdnn kaç

nuya muvaffak olmuşsa da bir gün 

sonra Aşağı İhsaniye köyünde ya
kalanmıştır. 

il M 

Bir Kadın Oldürüldü 
ClnayeUn ••b•bf 

bellt de§ll ! 
Bartın, (Hususi) - Kurucaşile· 

nin Kuma Ören köyünde, geçen salı 
günü bir cinayet olmumır. 27 ya
şında Emine Çapraz .adında bir 'ka-

dın, tarladan dönerken, ayni köy
d n Sofuoğlu 24 yaşlarında Satı öz. 
dağ tarafından av ttifogıyle öldurül
müştür. 

Cümhuriyet müddeiwnumisila 
hükfunet tabibi bugün hadise ma· 
halline gıtmişlcrdlr. 

Ziraat Bankası müfettişleri 
Bartın (Hususi) - Ziraat Banka

sı müfettişlerinden İrfan Ülkü ve 
Salihattin Kumbaracıbaşı, teftiş i
~ şehrimize gelmişlerdir. 

Enseler, Yoklama/arla Yek-
· diğerinin Kuvvetini Deniyorlardı 

l!.viD mınaffakıyetindf. büylilt 
amil olan Guiaııtep meb'un 

Asım AklOJ 

~ılm11. mekteplerin vt faydalı cemi· 
yetlerin temsil, müsamere ve top
lantılarına tam muavenette bulu
nulm~ çarşaf ve peçe mücadele
sinde muvaffak olunıntJi, içtimai 
hayatta görülen kalkınmada başlı
ca rol oynanmıştır. 

Gazi Ayıntap Hallce\inin mazhar 
olduğu bu muvaffakiyette en buyük 
hisse değerli saylavımu: Bay Ömer 
Asım Aksoya aittir. 936 ya kadar 
Gazı Ayıntap Parti ve Hal.kevi ba~
kanlıklarında kalan ve C. H. Partisi 
Jb kanhkllrmın valilere 4evri ü
zerine Gazi Ayıntaptan ayrılan sa
yın hemşehrimiz evi bugünkü mev
kie getirebilmek azmile geceli gün
dürlil çalışmq ve etrafına topladığı 
güzide gençlerle eve bu şeref ve 
mümtaziyeti temin eyleml§tir. 

Senclerce edebiyat hocalığı y;ı

pan, yüzlerce genç yeti§tiren Bay 
Asım Aksoy yalnız Gazi Ayıntat> 
Halkevi için yedi kıymetli eser yaz. 
mJ.Ştır. Bunlarla beraber mnll kü
tüphanemize kazandırdıjı asarın 
yekunu onu müteca\•i.zdir. Gazi A
yıntaplılarm tam bir ittifak ve kalp
ten gelme sevinçleri içinde ikinci 
defa mebus seçilen muhterem Ak
soy, Ankaradan ayrılamamak _:vazi
yetinde bulunmasına rağmen şehri
miz halkevi işlerile pek yakından a
lakadar olmakta ve hepimize kıy
metli direktifler vermektedir. 

Boğanın Cinayet 1 
Bir boğa ; bjr itzcağızta tarnını 

deşerek öldürdü 
Bartın, (Hususi) - Geçen pazar

tesi a]qanu Kaman köyünde acıklı 

bir vak'a olmuştur. Köyden Ahmed 
Çeliğe ait bir boğa, Zeyneb Çelik 

admda 10 yaşlarında bir kızcağızı 

boynuzlamış, karnını deşerek öl· 
dürmüştür. 

88 8C !lE 

Meb'usların 
Tetkikleri 

B. Fethi Okyar ve Yahya 
Kemal Mersine gittiler 

Mersin, (Hususi) - Bir müddet
tenberi Şark vilayetlerimizde tet
kiklerde bulunan ~olu mebusu B. 
Fethi Okyar ıle Ankara mebusu B. 
Yahya Kemal evvelki gün gece ti. 
renile Adana'dan şehrimize gelmiş. 
lerdır. 

Sayın mebuslarımız, dün öğle ye
meğini Vali ve Parti başkanımzı B. 
Rükneddin Nasuhioğlu ile birlikte 
Toros Palasta yemislcr ve şehrin gö
rülmiye değer yerlerini ve bahçele
:rini gezmişlerdir. Mubterem misa
firlerimize hoş geldiniz deriz. 

Hiç §iiphc yok ki Araboğlu çıra
ğını Kara Sülo için getirmişti. Ona, 
;bir kazık attımcaktı. 

Nihayet; Kazıkçı poturunu aya· 
ğmda atfı. oepkenini sıyırdı. tizerin
de, uzun entari gibi bir gömlek v~
dı. Daha vücudü görünmiyordu. Kis. 
betini nya.ğıııa geçirdi. Kendi elite 
paça.bentlerini ve şira~lerim i~na 
ne yağladı. °'1mlcğini çikarınn diye 
bekliyordum. Çıkarmadı. Doladı, be
line sardı. 

Kollarını BI\: dı. OnUne kavu~ 
rarak ustasının karşısına emir bek· 
\er gibi dikildi. 

Bir kere dahi olsun Kara Silloya 
bakmıvordu. Siilo daha hill mere.k· 
la Bclrlri kontrol ediyordu. 

Başpehlivanların hepsi gömlek· 
lerini çıkardıkl n hald Beltlrin ne
den çıkarm.adığma herkes hayret 
etmişti doğrusu ... 

~~~r-,-.~~~·~-~~ 

Sonradan anladım ki; ustası çı _ ilibeJi Karaahmetle Hmçotlu Ali 
karmamasını :e"bih etmiş.. ı Sıra Ku.ıkçıya ıelince; herke-

- Neden· · ~ il r<n-....... dikildi. 1htiyar ba-
eden 7 e· . taraflar am goz ~ ... a. - Bak n . .. ızmı • .1:. rd 

Bek" . her ~ınyo u: 
da na.zara U~a~ ~derler.. ın - - Buna da ıneuhur Kazıkçı der-
kes tanımadıgı ıçın, bellu nazara uğ- J Sülo kolla kazıgın-dan kendini .. .. _ ... le '9.n.. gelin er... , 
rar diye us~ ~~a? Ud9ına • Peşrev başl.8.llll§b. Herkes Kazık. 
ceye kada~ g~mlegıııı çıkarmaması- çı ve Kara Süloya bakıyordu. Doğ-
nı emretmişti. rusu ben de onları gözlüyordum. 

Davullar, zurnalar rlı~ d urur- Aman oğlum, bayıldım Kazıkçı-
ken birdenbire durdu. htiyar caz- nın \IUcuduna, peşrevine .. Aman Al-
gır bağırmağa başladı: la.hun ne güzel pe§rev yapıyor ve 

_ Heyyy!.. Duydum, duymadını rd 
. lar k çırpınıyo u. demeyiniz!.. Başpehlıvan azan 

başına! .. 
Pehlivanlar, ardı ardına kazan 

başına yollandılar... Dikkat ettim. 
Bekir yürürken ayaklannm ucum. 
basıyordu. 

Seyirciler güriiltüyü kesmiş, ses
siz sadasız heyecanla kazan dibine 
gözlerini dikmiş bakıyorlardı. 

Pehlivanlar yağlanmağa başladı. 
Ben kazanın dibinde olduğum için 
herşcyi goıiiyor ve işitiyordum. Bir 
aralık Araboğlu Bekire dönerek: 

- Bekir oğlum, çıkar gömleği
ni. .. 

Bekir, gömleğini arkasından sı
yırıp almıştı. Aman AIIahım, bu na 
karayağ•z, adaleli bir vücuttu. İnce
cik bir beli vru·dı. Sırtında ensesinhı 
kökünden beline kadar uzanan iki 
torik ballğı yatıyordu. İler tarafı a
dale idi. 

Bekir, ustasını i~ice yag'tadı. Us
tası Be.kiri sağl dı. Yağlanma bit
mişti. 

Pclılh•anJar kıbleye döndüler •.• 
1şt.e bu sırada Cazgır Bekiriıı kolun
dan tutarak Kara Süloya eş tutmak 
üzere yanına götürdü. Çakır HUse
yini de Araboğlu.nun yanına getir
di. 

Eşi~. Cazgır tarafından tayin 
edilmişti. Dua başladı: 

- Allah illallah, pirimiz iistadı
mız Hazreti Hamza. ilh ... 

Dua bitmişti. Sıra pehlivanların 
menkıbesine -gelrni§ti. Cazgır Arab
oğlunun kisbetinin ka.snağmdan tut
muş bağınyordu: 

- Buna, Araboğlu derler ... Kün
desi yamandır ... Çaprazı boldur, he
le sarması tehlikelifür... Heyyy! .. 
Çakır Hüseyin kolla kendini, bildim 
bilmedim deme sonra ... 

Çakır HUseyın için de §U yolda. 
söyledi: 

- Araboğlu, Araboğlu buna da 
Çakır Hüseyin derler. Kündesinden 
kolla kendıni ... 

Sıra, Kara Stiloya gelince. Caz
gır bir z daha doğruldu. Sesini da
ha .ziyade yük eltti: 

- Buna, m ~bur Kara Sülo der
ler ... Çaprazından, kurt kapanından 
aman diler pchlıvanlar... Duydum, 
duymadım deme Bekir pehlivan_ 
kolla kendini. 

(D~vamı 11ar) 

Çay Kazasında 
Yapılan işler 

Çay (Hususi) - Bütçeyi kısa bir 
zamanda on dokuz bin küsur liraya 
iblağ etmekle muvaffokiyetini gös
teren Çay beledıye meclisi on beı 
senedir fasılasız çalışmak suretiyle 
bu tariri belde.} e modern biT şehir 
çehresi vermıştir. Fılhakika beledi· 
yemizın gördügü işler takdirle anıl
mıya şayandır. 

Yapılacak işler arasında elektrık, 

su kanallannı da kaydetmek lfızım· 
dır. Çayda Türkiycmizcfo ise r.adir 
rm,1lanan güzellık ve mükemmeli
yetle bir p rk meydana gctirilm:ş 

pek cüz'i bir para sarfile vüc:ıı.de ge. 
tirHen bu park o derece güzeldir 're 
öyle rağbet görmektedır ki, pazar 
günleri Afyon, Akşehir, Bolvadın 

taraflanndan gelen halk tarafından 
hıncahm~ denecek §ekilde doldu
rulmaldadıt. 

Belediyece şehrin haritası ve imar 
planı yapılmış, asri meydanlar hay
van ve zahire pazarı, iki umumi ha
la istasyonla şehir arasındaki cad
deler her iki taraflı ağa~lan?D.l§, yol
lar muntazam blr :şekle konın~tur. 

İstasyona elektrık verilmesi için 
karar veri~ vo nahiye merkezıne 

biı de hükumet biansı yapılacaktır. 
Çay Beledlyesinın vardığı bu güzel 
muvaffak neticeden en Uyık hisse
sini değerli idareci müdür Şevki Çe
tinele isabet eylediğine filphe yok
tur. Sayın kamunbayın yerinde dJ. 
rektifleri maddt, manevi yardımlar 
ve dikkaUi alakası Siyesindedir ki, 

Çay birçok yeni güzel eserlere ka
vuşmuştur. Sonra çal~malar yalnız 
imar sahasına inhisar eylemiş de
ğildir. Şehire bir çok güzellik geti· 
rildiği gibi nahiyeyi teşkı1 eden 
köylerde de ayni şekilde faydnlı ne
ticeler alınmıştır. Gösterilen bu mu
vaffakiyetten ötürü değerll nahiye 
müdürü Şevki Çetinel Parti ve hal
kevi başknnları ve yeni belediye re
isi, çalışkan beleBlye meclisi sami
miyetle tebrlke llyıktırlar. f' 

M. XARAKOÇ 
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Cinayet Almanya Mektupları : . ~=?.:ray Fr. Bahçeyi Bursada Meraklı bir 
~erlinde ,, yeni Müze '' 4 - 1 Mağlup Etti c. e t D a v a s 1 Bir köylUyU d•llrm•n•• (Ba~tarafı 6 inci sayfamızda) 1 n a y lldUrdUler 

de Mısır K il k • Oyunun bundan sonrası Galatasa- Bartınt (Hususi) _ 15 nisan cu-0 e s ıyo n u ray'm baskısı altında geçiyor. B~a, GH:ususi) - Orhanelinin 1 linde iken mi, yoksa daha onu çek- martesi gilnü akşamı Nebioğlu kö-
Fenerlilerin her tarafı bozulmuş Pe~çin köyünden Osmanla Tevfik meden evvel·ml elinden yaralanmış.- yünde bir cinayet olmuş, 35 yaşla· 

gibi. Yalnız bekleri uzun vurup to- Yılmaz adında iki kişi arasında bir tır? Diye bu cihetin fennen tesbi· rında Hasan Esen adında bir köy
pu biraz uzaklaştırabiliyorlar. 14 nacak meselesinden kavga çıkmı~ tini istemi,ştir. Talep muv.a·fık görü- lü değirmende öldürülmüttür. u Müzede Eski Mısır Medeniyeti

T akip Kabildir in Her Safhasını 
üncü dakikada.Fikretin 18 üstünden ve bu kavgada Osman Yılmaz ta- )erek ve müddeiumumi muavini Bay Tahkik.at ıonunda, lSldürenlerin, 
çektiği frikilti Osman güzel kurtar- bancasile Tevfı"""' birkaç yerinden Reşat Türelin de mütaleası alına· yin E 

Bertin, ( Hususi ) - Berlinde 
Prusya kralı d'rederllc • Giyom iV ı. 
un himayesi altında betJamıg olan 
c Yeni mlize> de, M.ısriyata ait m61 .. 
bur kolleksiyon, bu medeniyetin in
kişaf ve inhitatını en küçük tef er
ruatına kadar takip etmeğe mtisait 
b'ir vaziyettedir. Vaktile Mı.surda. 6· 
ltilere kar§! tatbik edilen derin say;. 
gı, ölüye, yalnız daimi bir mezarlık 
in§asını talep etmekle kalmamış, 
hatta hayatta kalanlara, cari haya. 
tın, silahlar, mücevherat, musiki a,. 
letleri, mobilyeler gi~ bilfunum fert. 
yatının da bah§edllmiş olmasını is· 
temiştir. M,ısırın, kumsal, çorak çöl. 
!erinin bir çok asırlar zarfında sine
sinde muhafaza etmiş olduğu bül'ruı 
bu e:',1ya, ilim ve fen yardımile elde 
edilmiı ve yeniden teşkil edilmiştir, 

&• Hasanın amcası oğlu Hüse sen· 
Bı. y.ııralamıwtı. Tevfik, uzunca bir rak Adliye dokotru Bay İzzetin le onun oğlu 14 Y8.flilda Mustafa 1!!-

15 nci dakikada Lino çıktı, Murat bir müddet hastanede yattıktan ve mahkemeye çağırılmasma karar ve- ıen, Yusuf Satıl~ljdemlr ve HaUl 
girdi. Bedi çıktı, Celil girdi. 

1 
yü tedavi edildikten sonra iyileşerek rilmi§tir. Demir adındaki ph11lar olduğu ve 

19 uncu dakikada Esat ace e • y 1 d Bu sırada Tevf•~ ... tedavisine ait ~ıkmıt ve Osman ı maz a mev· '-6~ değirmen ortaklığı işinden çıkan 
Eilnden bir gol kaçırdı. Oyunun bun- kufen ve katle te<>ebbüs suçile ağır rapor okunmuş ve doktor Bay H 

h~k· · 'it geçimsizlik yüzünden asanı gece 
dan sonrası Gala tasar ayın " ımı- ceza mahkemesı'ne sevkedilmişti. İzzet, Tevfi ~in elinde tabanca yok- d 

b bastırarak tabanca ile başın an vu-
reti altında ve birçok gollerin kaç· Bu mahkemeye dün a1'-ır ce7.ada ken yaralanmış olmasının daha kuv- anl .,..1 t 

ıs rup öldürdükleri a9~mış ır. 
aı.aslle geçti. . dev"'m edı"lmı"ı:tir. Dünkü celsede vetle muhtemel bulunduğunu beyan ahk' 

d kik d S ·· 1 .. :ı: • Katiller tevkif edilmiştir. T ı· 
Nihayet 39 uncu a a a u ey-- Veysel isminde bir <>ahidin evvelce etmiştir. Çünkü tabancanın kabzesi ·· ı k ıı Budu 'it kat, müddeiumumllikçe derinleşti· 

manın pasını guze u anan verdiği ifade okunmuş, bu ifadede: tutulduğu zaman Tevfiğin kurşun 
ri, takımının dördüncü ve son golü- Nacak meselesinden aralarında isabet eden parmakları tamamen ~_eırnektedir. 
nü yaptı ve oyundan 6 dakika son- kavga çıktığı ve Tevfiğln mütearrız kabze tarafından kapanmaktadır. TOPLANTILAB : 

1
,,,-

ra Galatasarayın 4-1 galebesile bitti. bir vaziyetle bulunduğu, Osmanın . Hem bu takdirde kurş1:1nun tabanca. 
NASIL OYNADILAR? da tabancasile ona Uç defa ateş et- kabzesine de rastlamış olması 16.-

Galatasaray takımı her zamanki d k t d tiği, Tevfiğin bu ~ırada elin e i a- zım ır. Tii.rkf ye San'a.t Mekcepleri Me· 
vasat oyunlarından birini oynadı banc"sı'le ateş etmnğe kudreti kal· Bu tatbikattan sonra evrakın mü- d 

1 k ı "' '" mn1ar Cemiyeti başkanlığın an: 
Takımda aksayan yer er ço o ma- madan vere du·· ştüğü yazılı idi. Suıs'· talea için müddeiumumi muavini . 

ı d i tü d J Cemiyetimize ait ni.zamnamenın 
ıına rağmen fırsat ar an s a e e- lu vekı'li Veyselin bu ifadesinde ı.ı:e· Bay Reşat Türele verilmesin·e karar . 

ıl ~ yeni neşredilen Cemiyetler kanunu-
derek d5rt gol yapt ar. • çen Tevfiğin tabancası üzerinde bir verilerek muhakem9 talik edilmiş- a göre tanzimi için bUtün azanın 
Takımda en iyi oynıyanlar Budu talepte bulunmuş ve bu tabanca .'!· tir. \ nl3-5-939 cumartesi gu··nu saat 17 de 

Davet-

Qok ve pek çok zamanlardanberi 
batmış, kaybolmu§ bir milletin mev· 
cucliyetine mütedair muhtelif ve 
mebzul emarelerin, asli manzarala
rUe müzede muayene edilmeleri im-ı 

rı ile Adnandı:Osman, Faruk, Sara- mı 00 111 il sg 
· tim, Yusuf, Süleyman, Musa her Eminönl.i Halk evinde yapılacak f ev-

2amanki oyunlarını oynadılar. Eğer T e h d ,. t M e k t u b u kalade kongreye teşrüleri rica olu-

. kan dahilindedir. Bilhassa Alman
lar tarafından yapılan müteaddit 
hafriyat teşebbüsleri sayesinde, in
san, Yalnız, binlerce senelik eski Mı
sır tarihinin bütün devirlerinden kal 
ma ve bu kadim medeniyetin bütün 
f ~aliyet şubelerinden neşet eden l
lat ve edevatı orada bulmakla kal
mıyor, hatta orada kıyas edilemez 
olan bir hayli sanat eserlerini de gör 
ınek fırsatında bulunuyor. 

Müzede taTaadan ıtıkiiiaan 

aalondan bir manzara 

hernofret:t in odundan yapılı fevka
llde istatUsU kaydedilmeğe &&· 
yestedir. Bundan maada Berlin mU
zesi, Firavun hayatını, dini sahnele
ri, bir çok Piramitten mabetleri tag.. 

vir eden kabartmalara da maliktir. 

.Milattan 1700 - 2100 sene evvelki 
devir, Portre sanati şa.heserlerile, ce 
nazeye müteallik ve zikre şayan me 

biraz daha akılı oynasalardı gol a- nur. --
~e;:~:~:~::lı~:~b~~~~!~·sakato- Go·· nderen Şakı·ıer'. 1 R A oy o _ı 
lan oyuncularının yerine koydukla· SALI: 2 ,51939 
n genç oyuncular eski arkadaşlarını 
aratmadılar. Bilhassa Muzaffer, Ya· 12,30 Program. 

ıan hiç aratmadı. Fakat takımın Bunlardan Biri; Kadın Kıyafetine 12,35 Türk müziği - Pl.. 
dünden yorgun olması yenememe- • 13,00 Memleket saat ayan, r a-

lerine başlıca ~mn oldu. Gı·ren Polislere Tabanca /le jans ve meteoroloji haberleri. 
İçlerinde Firket, Re~at, Angelidis, 13,15 Müzik (Karışık program-

Muzaffer güzel oynadılar. A t Et t . Fa k a t PJ.) . 
ü"rgani.zasyon kötülüğü hakemler e Ş le • • • 13,45·14 Konuşma (Kadın saatı-

üzerinde de tesir ederek, maçın bü- - - Ev hayatına ait) 
yük bir ltıkaydi içerisinde cereyanı- Tire, (Hususi) _ Tüccarlarımız- tup üzerine şehrimiz polis komiseri 17,30 !nkılfıp tarihi dersleri • 
nn vesile verdiğini teessüfle gör- dan Büberoğlu namındaki Musevi amele kıyafetine girmiş iki, arkada- Halkevinden naklen. 
dük. Hakemin idaresi oldukc~ ha- vatandaşa bir tehidt mektubu gön· şını da kadın kıyafetine sokarak 18,30 Program. 

f k h h Y···l ·nın· de pusu kurmus 18,35 '"'u"'zık (Virtoüzler • Pl.) fi H. derilmiştir. a ve anc c. tı ,· m. 

Mil.Attan 3000 - 5000 sene evvel 
Mısır, bize pek muhtelif hususiyet~ 
leri cami olan ve fakat hepsi de sa
natkarane bir &ekilde olup bu halkın 
malik olduğu fenni kabiliyetleri ifa-

zar taşlarile, ve ölülere mahsus te
berruatı gösteren küçük oyma eşya
larile tasvir edilmiştir ki, ın. Se
zostris'in esmer ve küçük başı tak
dire layıktır. 

Milattan 1000 • 1500 sene evvel 
Mısır halkının geniş bir tabakasını 
ihata eden medeniyet, bir çok abide
ler bırakmıştır ki kıraliçe Hatchep
sut'un granit taşından muazzam 

~ 8ft 8§ Bu mektupta ezcümle: ,sana hi.lr- tur. Fakat Büberoğlu bizzat gelmi- 19,00 Konuşma (Türkiye pos-

K 1 M metimiz vardır. Fakat bize de 500 yerek parayı karde~ile göndermiş: tası) 
a vga 1 aç lira lazımdır. Sen zenginsin, biz ise ve o da ayni zamanda saat on bire: 19,15 Türk müziği (Fasıl heye-

polı•S ve Adlı.yeye fakiriz!.. Bu parayı üzerinde bulun- gelmeden k.ahvehaneye gelmiştir. ti) 
duruver Seni zahmete sokmamak 1· Vak'anın kahramanları, Büberoğlu· Tahsin Knrakuş ve arkadaşları • 

Intı•ka) Ettı• çin biz alırız. Eğer hük\imete haber nun knrdeşini tanıyamamışlar, fa- Safiye Tokayın istirakile. 

Sfenks'i, yağlı boya resimler, cena
zeye müteallik hafif kabartmalar, 
möbleler, musiki Aletleri, sil8.hlart 

verirsen de bıçaklarız!..:t denilmek· kat bu ~ için gelenlerden bir şahsı 20,00 Memleket saat ayarı, a-
DUn oyuncuların ve seyir· tedir. teşhise muvaffak olan polis komise- jans ve meteoroloji habeıleri. 

ellerden bazılarının Musevi vatandaş mektubu -zabıta- ri ve arkadaşları harekete geçmiş: 20,15 Türk mUziği. · 

elbiseler, edevat, tüvalet eşyası ve 
mücevherat bunlar arasındadır. Bir 
çok iptidai maddeler, bütün bu eş-

yanın imalinde istimal edilmiştir ki 
ıekli nadir, ayni zamanda da zarif-

tir. Bundan maada müzenin zengin
liğini arttıran kolleksiyon, cenaze 

alayına mahsus takımlar, lihitler, 
ölülerin küllerini saklamağa mahsus 

toprak kaplar, cenaze alayına ait 
heykelcikler, ve bilhassa kıraliçç 
cNofretet:t in kireç taşından yapıl
mış boyalı meşhur büstü, mumya
lar ve sairedir. 

Milattan 300 - lOOOsene evvelki 
Mısır medeniyeti, ondan evvelki a-

ICraliçe Nofretetenia kireç sırlann medeniyeti kadar tekemmül 
taııadan J•pılıaıt büıtil etmiş bir surette temsil edilmiştir. 

de ed~n bir yığın kabili istimal eş- Bir parçası tasvir eden meşhur c: Ye
yayı bize bırakan bir çok kabilelerin şilbaş, sanat noktasından kıymeti 
•medeniyetlerinh ihtiva ediyor. Mü- itibarile ayni cinsten olan suretlerin 
zede bu devre ait, balçıktan veya serefrazıdır. Tunçtan yapılmış hay
taştaıı yapılnut fevkali.de vazolar- van istatücükleri, muska ve hamail· 
dan, kesme çakmak taşından silah· ler, hayvan mumyaları bu asnn tab
lar ve edevattan, fildişi ve odun a- losunu ikmal ediyorlar gibidir. 
!etlerinden mürekkep zengin bir kol- Papirus kolleksiyonu da eski Mı
lek~iyon mevouttur. Vazolar üstün- sır medeniyetinin bir vahidi gibi, mil 
dekı Yağlı boya resimler, kabartma- zede kendisine mahsus bir yer işgal 
~ü ~~ik_alar' .. balçık veya fildişinden etmektedir. Eski devre ait edebi e-

~ çük ıatatüler, tam manasile sanat- serler, ölü kitapları, iktisadi vesaire 
ka:ane bir hissin intibahı gı"bi ifade eserler, bu kadar aayanı hayret e-
edil bilir 'I le . e. · Bu eski devrin sanat eser- serler meydana getirmiş olan Mısır 
t nıun bqlıcaJan arasında, granit halkının ruhuna daha evvel nüfuz 
.;ından 8.Blan ile, kıral Narmar'ın, etmeğe pek müsaittir. 

bı ...... merm.r ... :rinden yapılım§ maymunu B. Z. 
•ç ..-.aeeerdir. =========================:::::::ı: 

F' Millttaıı 2000 - 2800 sene evvel N•mık K•m•I pull•n 
ır~ vun medeniyetinin ilk inki afı Posta ve Telgraf idaresi büyü~ 

ıu ıfham eden cPira.mid d · ş Vatan ıu•iri Namık Kemalin ölüınü-

ifadeler. mlındı D ı Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, .. ya· tevdi etmiştir. Fakat biraz son- - ur ... 
Evvelki günkU Fenerbahçe · De- ra mum:ıilc 11in evine ikinci bir Emrini vermişlerdir. Fakat o, fi- Cevdet Kozan, Reşat Erer. 

ml·ı·spor maçında vu.kua 71.!':en mil· k · 'lAh d Okuyanlar: Necmi Riza Ahıs-ö~· mektup gelmi§tir. Ayni yazıyı ta- rara başlamış, omıser sı a a av-
essif hadise tahkikatı ile zabıta va şıyan bu mektupta da: ranınca o da silAhını cekip ateş et- kan, Semahat özdenses. 
adliye meşgul bulunmaktadırlar. cPara ile beraber büyük havuzlu mek istemiş, fakat kurşunlar ateş . 1 - Hüzzam peşrevi. 

Ü k .. d ··ad · ·ug-· du"n 2 • Dedenı'n. Hüzzam yürük se-s ·u ar mu eıumumı ·ı, kahveye gel. Cuma gUnil saat 11 dl!! almamıştır. Kendisine mukabel~ e-
kavga eden oyuncuların ifadelerini orada bulun... Gelmiyecek olursan 1 den komiserin blr kurşunu da par- maisi • Rehi aıkmda. 

1 d bazı 3 - Selanikli Ahmedin - Segah almış ve aynca, oyuncu ar an - kendini yok bil!..• mağını koparınca teslim olmuştur. 
larile halktan vakaya şahit olanları Denilmekte imiş. Bu ikinci mek- Arkadaşları da aranmaktadır. iarkı · Zevk olur giryelerim. 

ı · t' 4 . Kanun taksimi - Vecibe. din emış ır. 88 88 111 8i 8i 
Zabıt.ama verdiği rapor 5 • Tatyosun - Hüzzam şarkı • 

t A ki e· K lK clı ? Suyi Kltanede. Di,er taraftan 1stanbul Emniye cı 1 ır aza u uz mu• " -Hacı Arif beyı·n- Segah p.r· 
Müdürlüğü de, bu mUessif hidise 0 

hakkında Kadıköy polis merkezin- kı • Olmaz ili.ç sinei satpareme. 
den aldığı au raporu vermiştir: t4 yatında bir klz derede Oç çocujlu brmallyan 7 - Şevki beyin - Hicaz iarkı • 

bo~uldu bir kedi tabanca ile Af eyle suçum ey gUliter. 
cAnkara Demirspor oyuncuların· 11 8 _ Sal8.hattin Pınarın _ Hicu 

dan tskenderre Cihafıgirde oturan Bartın, (Hususi) - Kümesler kö· IHdUrUldU 
F ı1 F tad d yünden Kabakçıog·ıu kızı 14 yaşla- Bartın (Hususi) - Geçen cuma şarkı · Kalmadı bende ne arzu. 

Fehmi az • ener 8 yomun a 9 _ Karcığar şarkı - Bilmem ki 
. oyun bittikten sonra birbirlerini tek rında Havva, karşıdaki değ!rmene günü, Hamam sokağmda, bir kedi safa ne§e bu ömrün. 

me ve yumrukla dövdüklerinden ya- gitmek üzere dereden geçerken ge- üç çocuğu tırmalayıp ısırmış ve tu-
t 1 ğ 1 1 t b ·1 10 - Leminin - Karcigar iarkı• 

ka.hınmışlardır.> çidi şaşırmış ve sırtındaki çuv.alla u amıyaca ı an a~ı ınca a anca ı e 
,..,.şmanı o mehveş1n eladır. 

suyun derin kısmına yuvarlanarak öldürülmüştür. Kedinin, müşahe- """ ·········~~··••&••················ .. ··•·•• 
iskander Ardanın cenaze merasimi b ~ 1 C t ık 1 t de altına alınmadı,., için, kuduz o- 21,00 Konuşma. 

ogu muştur. ese ç arı mı~ ır. ıs• 21,15 Esha.nY, tahvillt, kambiyo-

dün yapıldı 
tstanbul konservatuvarı muallim 

muavinlerinden tskender Ardan 
Gebzede atla yaptığı bir gezinti es
nasında attan düşerek y9"alanmış 
ve biraz yaşadıktan sonra ölmtiıtur. 

B 
lu polmadığı belli değilse de, Arazı 

Ursa nukut ve zahire borsası (fiyat) 
ciddi bir tüphe davet ettiği için ı-

21,iltS Neteli pllklar • ft. 

K l sırtlığı üç çocukta hayvana daha 21,30 Müzik (Radyo orlCestrası• asap. arının evvel temas eden bir çocuk tedavi. 
Şef: Praetorius) 

Bı•T Mıiiracaatı ye iönderilmiılerdir. Biri Ankara- ı - Giovanni Paesiello - Ji Bu 
•a, biri İstanbulda ve ikisi Zongul- biere dl seviglia operasından uveM 

Gebzeden şehrimize getirITen kıy- Bursat (Husust) - Kaaap esnafı 
metli sanatklrın cenazesi dlin arka- tarafından müşterek bir iatida ile 
daşlannm, konservatuvar talebesi- belediyeye bir müracaat yapılmlf· 
nin ve konservatuvar hocalarının it· tır. Kasaplar bu iltidalarında, bel•· 

dakta tedavi edilmektedirler. tür. 
Belediye, ihtiyatı bir tedbir ola- 2 • Michael Haydn • Senfoni d4 

rık sokak köpeklerin! öldürmiye majl>r, Op. No. 3 
ba1lam11tır. a) Allegro spirltoso 

tirakile Kadıköy-ündeki evinden kal- diyece etlere konan narhın kaldırıl· •assz±!!!!!!!l!!ll!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!ll!!ll!!!!!ll!!!!!l!l!!lll!!!!l~Y 
dınlmıt ve Oımanafa caınltnde na· masını istemektedirler. İleri sttrtt- Mlf, nam usulünün azamı fiyatı 
mazı kılınarak Karaoaahmetteki aJ. len bir miltaleaya ıöret narh kalktı- ~hdft ettiğtnt isteyen kasapların 
le mezarlığma gömülmüştüİ'. lı takdirde emaf arasında bqlıya- mevcut narhtan daha aşağı fiyatla 

Arkadaşları ve konservatuvar eak rekabet f1zerlne et flyatlannm atış yapmalarını meneden hiç bir 
taı_:arından hazırlanan dört çelenk laayli kmlıcajı tuh edilmektedir. hüküm bulunmadıtını cevaben bil-. 
te mezarına bırakılmıştır. Belediye encümeni bu meeıle üu- dirmif ve ıimdilik narhın kalkm.ası-

b) Rondo'un poco adagio 
o) Final, Fugato, Vtvace assal 
8 - Luigi Boccherini • SenfonJt 

la majör. 
a) Allegro assal 
b) Mlnuetto - Trio 
o) Andante Dıanıile el de&-....e-ı- ve > ·caıevdrı ta- ~ 

damı 6 '
11 ·~ n en a- nün ellinci yıldönüınü münasebetile 

ann mezarlarına alt ol bU. 
l>arlak hafif kabartmalarla sus·· anlü cvee- ve yük p.irin hatırasına hürme
llue ten bir seri N aınık Kemal pulu 9ı
te meraaiıninı gösteren fit odada karma~a karar vermiştir. 

tskender Ardan t.tanbulda dol· rinde müzakere ve incelemeler yap- nı muv.afık görmemiıtir. 

muş ve Yüksek Ticaret mektebini ============================ 
bitirmiş kıymetli bir elemandı. Mer- ••••••••••••••••••••••••••• .. 

t) ll'inale, .Allegro matlıon trop
po presto 

be msU edilnıigtir. Bu odalar, buna 
nzer bir çok ba§ka kabirlerle it- Üzerinde büytlk lairin çok güzel 

ma.ın edU i · bir protresi bulunacak olan bu pul 
in m ştır · Bir kaç sene evvel 
w.•laen ~mi§ olup tavandan aksetti- lar 6, 8, 12 ve 12,:S kuruşluk olacak-
uı ., al lardır. 
tatüler Y arla lllklanan salonda, is-
\tir ve bu asırdaki Mıl!lırlıları tas 

eden OriJinal tipl )'or ki b er nazara çarpı-
C!'auttte unlar içinde ·Dersenez> in 

n muuzauı istatüsU, J>er-

Pullar lsviçrede ve Atatürk pul· 
larını tabeden milesse.ede ve Ata
türk pullarının tabı' örter bitmez 
tabolunacaktır. Pullar posta ıiee· 
!erinde satılacaktır. • 

hum tskender Yüksek Ticaret Mele- Is b J 
tebine devam ederken ayni Kaman- tan U Belediyesi llinlan 
da konsevatuvara da devam etmiş -~-----.. --.. ••••••••••••••••• 
ve oradan diploma alarak 937 sene- ~ Ketff bedeli 837 lira S9 kunıı olan Çocukları Kurtarma Yurdu blna-
ıinde konservatuvar muallim mua
vinliğine tayin olunmuştu. tskender 
orkestralarda keman çaldığı gibi so
list olarak ta. çalı~ıyordu. Aynca 
kendi baeına da konserler veriyordu. 
Bu acı ka.yıptan dolayı merhumun a 
ilesine tazlyetlerim.W ıunarız. 

ıında yaptınlacak tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile 

ıartnamesl Levazım MUdürlUğünde görülebilir. İstekliler' 2490 aayılı ka

nunda yazılı vesikadan ba.jka Fen İŞieri MUdUrlUğünden alacaklan ve

sika ile 62 lira 82 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

15/t>/939 pazarteıi günü saat 14: buçukta Daimf Encümende bulunmalı-
dırlar. (1) • (2928) . 

' • K. Atterbe~ • Barok aüiU, 
op. 29 / 

a) Antrata 
b) Sarabanda 
o) Gavotto 
ç) Paatorale e gagliarc~, 
d) Sicillna 
e) Giga 

22,30 Müzik (Oda müzitı' ıı fLf 
18,00 Mtlzlk (Cuband • AS 

1 

23,~Ma Son ajaııa ha1*4fd • 
1(.artnki program. 



. y ıı . İ\kBa- : _______________________ .., YOLLARI İLANLARI DEVLET DEMiR 

har geldi. 
alata, Ma

rul, Sebze ve 
Meyvaların güzel

ce yıkanmayıp yenil-
mesinden barıaklarda 

solucan dediğhniz bir 
çok Muzir hayvanlar, Sağlığı, 
Daima tehlikeli hastalıklara 

sürükleyen bu hayvanlardan ko
runmak ve kurtulmak için her Aile 

Reisi yavrusuna senede bir kaç kutu 
Mutlak 

L 
vermelidir .. 24 saatte tekmil solucanları düıürür. 
tusu her eczanede 20 kuruıtur. 

Ku-

Nafıa Vekaletinden: 
27 Mayıs 989 cumartesi gilntt saat 11 d• Ankarada Nafia VeJc& .. 

Ieti binasında malzeme mildilrliliü odasında toplanan malzeme eksilt. 
me komisyonunda ceman 8058 lira muhammen lbedelll 22 adet Morı 

tipi telgraf makinesinin talip çıkmaması yüzünden kapalı zarf uıuliy
le yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (229.315) liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa malzeme mfl

dtlrlflğilnden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin teklif mektupla
rıın muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birllkte ayni 
gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri llzım .. 
dıı. (1990) (2421) 

, ADRESE DiKKA T: 1 1 fstanbul İş Bankası karşısında 15 numarada 

Gişesinden 
Alınan biletlerin kaıanç ihtimali çok oluşu, Gişe 1ahi· 

binin elindeki uğurdan ileri geliyor. Siz de hemen 

Uğurlu elden biletinizi alınız. 

Yeni çıkh 

Kadın Kalbi 
Ruayanın en m&fhur 
edlplerlnden Çekof'un 

eseridir. 
Haydar Rıf ataD teroümeıl 

30 Kuruş 

-- Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Takıim •Talimhane Palaa No. C 

Pasardan •ada her 1rlla 
Sallt lS tea ıonra 

Derine• Tıahmil ve Tahliye Ameliyesinin Taınif ve Fiah 

'-Amı•livanJn 'Jliu'I 

1 - Ambar dahlllnde aupalana hasırlamak ve 
vapur dahilinde vinçle supalan yapmak veya 
hab veyahut istif yapmak bu ameliyede nhtım 
veya silo lııkelesine veya vapur gUvertesli:ıe ver .. 
mek ve bırakmak da dahildir ve mUtekabllen 

1 - Supalandan açık vagona tahmil ve mUt;e.. 
kabilende vagondan supalan ve idare vinol ile 
vagondan denize vermek veya mUtekabllen de
nizden almak. 

8 - Vinç ljtiraki olmaksızın nhtım veya ıilo 

iskelesine veya güverteden alarak vagona tah· 
mil etmek veya mUtekabtlen 

i - Supalandan alınıp açık aruiY.• nakil Vf 
istif etmek ve mUtekabilen 

Maden kömUrll 

krom ve eml&ll l 
c1ökm• covheı 

Ton 

Maden kömUrtl ve 
eD1Bali dökme cevlı~ 

Krom 
~ 

26189 
1 

--
44993 

' ' 

1232G 

tJ - Silo iskelesine yanaşDlJI Tapur güverte
sinden veya silo iskelesinden nakil ve yerleştirmek 

8 - Vinç iştiraki olmaksızın vagondan tahliye 
ve açık araziye mağazalara nakil ve istif •• mu .. 
nekabilen. 

25140 

Beher 

tonu 

1 
1 

Ku. 

10 
ırs 

f ,5 

17 

23 

5 

~ . 

Kok Beher MuhtelU 

kömUı1l tonu malı: eme 

IJrlkot eaya v• 
emtla 

Ton Ku. Ton. 

28 -
4992 9 

5528 23 11778 

23 971S 

I> 

2103 24 89°' 

Ku. 

9 

14 

18 

16 

23 

T - yagondan idare vinclle açık araziye tahll
J• istif ve mUtekabilen 5 •75 14: 

8 - Vinçsiz merakibl bahriyeden küfelerle veya 
arkalık ile ve el ile çıkanlarak vagona tahmil 
açık araziye mağazalara nakll ve istif etmek ve 
mUtekabllen. 

269 20 195 277 18 

9 - Vagondan olukla tahliye 20411 !5 7 9 
~~~~~~~~~~~~~,.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

10 - Saatle mtiteahıiitten alınacak amele 268 18 

11 - Yevmiye lte alınacak amele 18 120 

(251595) llra 9 kuru& muhammen bedelli bulunan 17/,/939 da mUnakasası icra edileceği evvelce ilan edi
len ve bilahare görillen lüzuma mebni fesholunan Derince limanı tahmil ve tahliye işi bu kere kapalı zarf 
usullle tekrar eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 115/5/939 tarihine müsadif Pazartesi günU saat 11 de Haydar 
paşa gar binası dahilinde 1 inci İşletme komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin (1919) lira (68) kurul 
muvakkat teminat ile ayni gUn sa.at 10 a kadar komisyon kalemine teklif mektuplarını vermeleri lfizımdıt• 
Bu işe ait uartname Haydarpaşa Liman başmüfettişliğinden parasız olarak alınabilir. (2807) 

Traı olduktan sonra cildinize 
krem ıOrmeyi:ılz 

Traı bıçakları cildi yumuşatır 
Y• yüıünüzii pamuk gibi yapar. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri C. H. P. tlyönkurul Başkanlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş, Kayseride yapılacak Halkevinin satbt 
zemine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapılmakta olduğu cihetle sa~ 
zeminden itibaren binanın heyeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye kel"' 
nul.muştur. İnşaatın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi (127749) llradıt 

Bu bedeli keşiften sathı zemine kadar yapılan temel hafriyat ve inşa• 
keşifnamedeki nisbet üzerinden tenzil edildikten sonra geri kalan kısınd 
heyeti umumiyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır• 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: Her Yerde POKER traı bıçaklarını ısrarla isteyiniz. 
A - Eksiltme şartnamesi, 

A, B • Eksiltme şartnamesine ek şartname, 
B - Mukavelena!lle projesi, 

24/4/939 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılıp talibi zu
hur etmiyen Eskişehir - Sivrihisar yolunun 27+000-30+700 kilometre
İeri arasında (14779.44) lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan ve evvelce ilan edilen şerait daire
sinde bir ay müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. tsteklileıin şartnamede ya
zılı vesikaları hamilen Vilayet Daimi Encümenine müracaatları. (2969) 

TÜRK HAVA KURUMU 
ncı 

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

Büyük ikramiye: 40.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve J0.000 ) liralık iki adet mü-
kafat vardır . •• 

Yeni tertipten bir bllet alarak lftlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mea'ud 
ve bahHyarları arasına girmiş olursunuz ••• 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
24/4/939 tarihinde kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılıp talibi zu

hur etmiyen Eskişehir - Sivrihisar yolunun 13 + 000-21+920 kilometre

leri arasında 19094.60 ·lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 2490 sayılı 

kanunun 40 mcı maddesine tevfikan ve evvelce illin edilen şerait daire

sinde bir ay mUddeUe pazarlığa çıkarılmışb.r. lsteklilerln eaıtnıunede ya

zılı v ika.tarı hamilen Vilayet Daimi Encümcııine mUracaatlan (2968) 

BEŞİKTAŞ İCRA MEMURLU
GUNDAN: 

Ali Fuat Ataç ve Muhsin Sahir 
Ataç ve Melih'in şayian sahip ol· 
dukları Beşiktaş Teşvikiye mahal· 
lesinde füımamcı Gi.Histan ve Bah
çe sokağında kôin eski 5, yeni 48/2 
No. lu apartman ve arsanın tamamı 
kabili taksim olmamasından mah
kemece şüyuun izalesi suretiyle sa
tışına karar verilmiş ve dairemizce 
açık arttırmaya çıkarılmış olup 
2.5.939 tarihinde şartnamesi divan
haneye talik edilerek 5-6-939 tarihi· 
ne müsadif pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairemizce satıla· 
caktır. Arttırmaya iştirak için % 7 
buçuk teminat akçesi alınır. Beledi
ye resmi, 20 senelik vakıf taviz be
deli ve tapu harcı müşterisine ait
tir. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulduğu takdir
de ihalesi yapılg,caktır. Aksi halde 
en çok arttıranın taahhüdü bakl 
kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
temdit edilerek 20-6-939 tarihine 
müsadif salı günil ayni saatte en 
çok arttırana ihalei kat'iyesi yapıla· 
caktır. Satış peşin para iledir, kıy
meti muhammenesi tamamı 28000 
yirmi sekiz bin lir.adır. 

Evsafı: Zemin kat çift kanatlı 

tahta kapıdan apartmana girildikte 
zemini kara siman bir antre üzerine 
bir kapıcı odası ve camh bir ara ka· 
pısından girilir. Zemini karasimon 
koridor üzerinde bir oda, bir helA 
ve bahçeye çıkılır bir kapısı o1up 
bu koridorda iki ara kapısından 1 
No. lu daireye geçildikte zemini çini ı 
ve maltız ocaklı sabit çamaşır tek
neli bi'r mutbah ··• bir oda zemini 
çini bir banyo mahalli ve diğer bir 
odı:ıdan ibaret bulunduğu. 2 No. Iu 
dairenin birinin ayni olduğu; 3 No. 
lu dai <>pin zemini döşemesiz ve Si· 

vasız peııceı e ve kctpıları noksan o
lup bir sofa üzerinde 4 oda, bir he-

la ve biraz aydınlık mahalli ve dar 
bir koridor üzerinde bir mutbah bu
lunduğu, 4 No. lu daire bir sofa üze
rinde 4 oda, bir hela, bir mutbahtan 
ibaret olduğu, 5 No. lu daire 
8 No. lu daire gibi döşemesiy

le iç sıva ve tavanları ve kapı 

ve pencerelerinin noksan oldu
ğu ve 6 No. lu daire bir sofa üze
rine iki oda, bir hela, bir koridor ü
zerinde iki oda, bir banyo ve zemini 
beton maltız ocaklı sabit tekneli bir 
mutbah ve bir hamam mahalli bu
lunduğu ve 7 No. lu daire bir kori
dor üzerine 5 oda, bir hamam, bir 
helA ve maltız ocaklı bir mutbahtan 
ibaret olduğu ve 8 No. lu dairenin 
6 No. lu dairenin ayni olduğu ve 9 
No. lu daire 1 sofa üzerinde 4 oda, 
bir helA ve zemini çimento ş:ıp 

maltız ocaklı sabit tekneli bir mut
bahtan ibaret olduğu ve 10 No. lu 
daire bir sofa üzerine 2 oda, bir 
mutbah ve camekanlt bi'r taraca o
lup diğer kısmında üç oda bir mut. 
bak bulunduğu ve .ııpartımanın 

merdivenleri mozayik ve demir ı 
parmaklıklı olup zemin kat pence
releriyle cephesindeki 6 adet bal
konunun 3 ünde demir parmaklık 
olup diğer1erinde bulunmadığı ve 
apartımanın üzeri kısmen kiremit 
ve kısmen galvanizli çinko ile örtü-

C • Bayındırlık işleri genel §artnamesi, 

D • Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveh 
E - Proje vesair evrak. ' 

tstiyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Kayseri Parti BaşıtaO' 
lığında görebilirler. 

3 - 29 Nisan 939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltme>" 
konulan bu kurağın ihalesi 18 Mayıs 939 perşenbe günü saat 11 de vili 
yet Parti merkezinde tlyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

:S - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa MüdürlüğUnden ııJıO' 

mış ehliyetname ile cari senenin Ticaret Odası vesikasını ibraz etmesi ~· 
bir mühendis veya fen memuru istihdam eylemesi şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya~ılı gün ve saatten bir saat e'I 

veline kadar Parti Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. pot 
tada vukubulan gecikmeler kabul edilmez. (3003) 

4er güzel kadının yegane · 
dllsüntc~ 

tife 
verdiği Yadi tuttu Ye tutmakta• 
dır. Ne mübalağa ve ne de 

;_,,kisar1 hayaldir_ 

RE rERT . 
C ae yapacagı usır ner bangı 
bir kremin işi değildir. Binbir 
isimle türlü mübaliğa ile size 
teklif edilen kremleri ihtiyatla 

'tarsıla_y1nız. 

lü olduğu ve elektrik tesisatının bu- E PERTE f . 
lunduğu ve hududunun tapu kay-
dına mutabık bir tarafı hamamcı E· o reti neynuae aegıldır. 

m~rob~ftb~brnhMi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ arsnsı ve bir tarafı Aziz ve Vildan = 
maa bahçe konağı, 4 üncü tarafı Ha
mamcı Emin arka sokağı ile mah
dut olduğu ve tamamı 807 metre 
murabbaı olup bundan 320 metre 
murabbaı bina ve 487 metre murab· 
baı .arsa halinde bahçe bulunduğu. 
2004 No. lu İcra ve İflas Kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan ipotek 
ı;ahibi alacaklılar ile diğer .alA.kadar
larm ve irtifak hakkı sahiplerinin 

dahi gayri menkul üzerindeki hak
ları ve hususiyle faiz ve masrafa 

dair iddialarını evrakı müsbitelerly
le 20 gün içinde dairemize bildirme-
leri lazımdır. Aksi halde hakları taı
pu sicilleriyle sabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylll§masından hariç ka
lırla~ İşbu maddei kanuniye ahkA-

mına göre hareket eylemek ve dl 
ha fazla maICımat almak isteyenl6' 
rin 989/554 dosya No. siyle meıllıJ 
riyetimize müracaatları iltuı olunııt 

~ 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğ1ıl 
Netriyat miidUrü: Macid ÇETiN 
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