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Sa,faı 1 

Şehrimizin Su Trak V puro 
Tefrika No ss Yazan ı M. SIFIR ihtiyacı Tamamile 

R . . v d. "" . Emı·r Temin Edilecek Kurt anldı 
eısın er ıgı ıstanbuldan gidie aeferin1 yapar-

Bu m k ti T k .. ken sis yüzünden Mudanya ile Tirilye 'B Ak M k K _ı a sa a er os go- arasında karaya oturan Trak vapu· u şam er ez umanaanı lünde yeni ve esaslı rudörtgündenberiyapılanmütem&· 

Esat Beyin Yaverini Göreceksin!,, tedbirler alındı ~a:t1~~~r ~e!c;::;t!~~= 
·----- İstanbul belediyesi şehrin ıu ma ameliyesi çok güç olmuştur. ÇUn 

- Reis ~k fena bu, dedi. He- dirip verdikten ıonra, ne aradığımı ihtiyacını önlemek için yeni ted- kU vapur kayalık bir mahalle bindir
rifler sonra bize soluk aldırmıyacak- ıöylemiştim: birler ~lmak Uzeredir. Birkaç gün mi§ olduğundan bu kayaların par
buldukları yerde canımıza. okuya· _Kumandanlık yaveri Bürhan be evvel terkos gölünde yapılan tesi- çalanması icabetmi!}tir. Vapuru tah
caklar. Biraz uşaklara nasihat ver- yi görmek istiyorum efendim. , satı yanında sular müdürü Yusuf lls eden gemi kurtarmanın Hora ve 
mek, bu gibi aWganlıklarının ara· - Yaver Blirhan benim. Bir ar- Ziya ve Sular idare heyetinden E- Alemdar gemisi ile kazazede Trak 
aını kestirmek lazım ... Bu gidişle.. zun mu var? rnin Ali ve makine mühendisleri vapuru dlin limanımıza gelmiştir. 

Coşkun Salih kaşlarını çattJ, diş- - Efendim, beni ham.mallar ce- olduğu halde tetkik eden Vali ve Trak burun tarafından ehemmiyetH 
lerini gıcırdattı ve: miyeti reisi Salih kahya gönderdi. Belediye reisi yeni makinelerin surette hasara uğramıştır. BugUn 

- Bırak ağa, dedi Bu kadarcık Bürhan beyin yUzU ciddileşmiş. montaj işleriyle meşgul olmuştur. sıkı bir muayeneden geçirildikten 
ta mı ~apm ınlar, milletin göğe ti. Beni, bayağı alıcı gözile bir kaç Yapılan montaj ameliyeleri Hazi- sonra tamir edilmek üzere İstinye 
doğru tüter gibi yükselen ahlarına, defa ba tan ayağa süzdükten sonra, randa itmnm olunacak ve Haziran havuzlarına çekilecektir. 
feryatlarına yürek dayanmıyor. Ba· ismimi sonnu tu. orta ında şehrin suyu günde (10) 
na kalırsa az bile yapıyorlar. Bıra· - Kara Mehmet. bin t~zayüdiylc bugün alınan su-
kın uşakları kendi halkrine, bozma- Karsımdaki çehre birden gülüın- yun dörtte biri m 

0

kdarında tezayüt 
ıflll keyiflerini, kırmayın şevklerini semiş ve: edecektir. 
&llahını severseniz. Rastladıkça te- - öyle ise gel benimle. Belediye gelecek sene terkosun 
pelemek, ke mek değil, bunları kök- Demiş ve ilerlemişti. Elile bekle- islil.hı için daha esaslı tedbirler ala-
'ım temizlemek, tohumlarını ez- memi işaret ederek, önünde bir inz•· cakt:ır. Alınması Hl.zım gelen ted-

İki Kadın 
Kazaen 
Yaralandı 

aıek gerek. bat neferimin beklediği büyük ve yal birler etrafmdn .bu sene mütehas- l - KadıköyUnde Yeldeğir-
Göriişme, dertleşme bu mevzu ü- dızlı bir kapıdan içeri girmişti. sıslara etudlcr yaptırılacak ve su meninde Demirci sokağında otu -

z;erinde yarım saatten fazla sUrmU~ 1.ki dakika sonra, duvarları tavan ihtiyacının tnmnmiyle temin olun - ran Bayan Mevhibe dtln pencere-
tu. Reis blittin kinlerini doya doya lan yağlı boya ve yaldızlı kabartma masına çalışılacaktır. den düşmüş ve kolu .kırılmıştır. 
ortaya atmLS, bir hayli de göz yaşı çiçeklerle sUslU, tavanından, 0 güne Belediye bu arada ıadaların su 2 _ Kızıltoprakta Kayışdağı 
akıtmıştı. Gitmek üzere kalkıp elle- .kadar bir eşini göremediğim derece- ·meselesini de halletmek çarelerini caddesinde oturan Bayan Suad iı
rimizi sıkarken. tekrar yerine otur~ de büyük ve pınl pırıl pırıldıyan bic arac:tırma'ktadır BUyUkadanın su kemleden düşerek ayalı biletin -
muş ve gOlerek: avize sarkan genle bir salonda ve ihtiyacının Haziran ortasına ka- den kırılmıştır. 

merkez kumandanı miralay Esat be- dar muhakkak temin olunması için """vvww..,_.,..,,..-'V'.""--'VV'V'V'wvvv 
- Ne d mke geldim, neler de

dhn size ben. Az daha unutup söyle
meden gıdiyordum Kara Mehmet. 
Bugun akşam \iıeri lstanbul Merkez 
kumandanı Miralay Esat beyin ya· 
veri Burhan beyi göreceksin. Seni 
kumandan bey istiyormuş. Sakın u
nutma gıtmeyi kard~ im. Haydı hak 
'Cümlemizi koru un. 

D mi , tekrar ellerimizi sıkarak 
gitmi ti. 

Merkez Kumandanı miralay E· 
sat f1eyi o g"in<' kndar görmemiştim. 
Fakat bizim Hem inli Abdullah ve 
Mehmet ile Salih r i ten methini çok 
Jşitmiştim. Bir gün söz arasında 
Hemşinli Mehmet, onun için bir ka
dın kadar zarif ve nazik, bir arslan 
kadar sert ve tik bir adam demi~ti. 
Mertliğini, c aretini 'e hele cihan 
harbi esnasında S•ıriyede gösterdiği 
fed kiirlıklnrını uzun uzun anlat
mış, arkadaşları arasında ona Şeria 
kahramanı denildiğini de ilave et
mişti. Bu sözler ve hakkında anlatı· 
lan diğer bazı menkıbeler icimde E
aat bey haklu.nda sonsuz bir sevgi 
te saygı uyandırmıştı. Şöyle bir ke
recik olsun görüp konu§Dlak için can 
atardım. Nihayet bu arzuma da ka
NŞ&caktun işte. 

O gün tıraş olmuş, yeni elbisele
rimi giyinmiştim. Eski zamanda gö
ricllye çıkacak kızJann dikkat va 
lhtimamile, el aynamın karşısında 
kendime gUzelce bir c:eki, dUzen ver
mi§tim. Gönlümde sevgi ve saygısı
nı t&şıdJtım bu .zatın karşısına öyle 
gapaçul bir kıyafetle gitmek isteme
.mlotim. tkindi vakti idi. Ben kuman
danın yaveri BUrhan beyin odasının 
bpısuıda idim. Fakat, her zaman 
~t dai_relerde başıma geldiği gi
bi, yıne bır pısırıklığım, beceriksizU
lim tutmll§tu ift,e. Bir türlü kapının. 
~una el .uzatıp ~vinnt>k cesaretini 
l'osteremıyor, kapının önünde bir 
wçlu çekingenliği ile gezinip dunı
yordum. O sırada ansızın açılıveren 
kapının etiğinde görünüveren temiz 
kıyafetli, sevimli çehreli, mert ta
vırlı bir zabit efendi ile göz göze gel· 
mfştlk. Bilmem neden, utaııcımdaıı 
u daha kaçacaktım oradan. Bereket 
ftndn bu zabitin güler yüzü, tath 
leSİ imdadıma yetişmişti: 
' - Kimi arıyorsun arkadaş., 

Bir sabitin bana arkadaş diye 
laltabı çok dunuJandırmışdı beni 
CUnkU Abdtllhamldht istfbdatlı sal~ 
tanatı u.maaında ben ukerHffm.i 
tam dotua buçuk 98De pala saııa: 
mak §&rtile, Yemen çöllerinde yap. 
ınıştım. İnanınız bana sevgili dJnle
~cllerfm, bu müddet 1çhıde ben. böy
le candan ve tatlı bir hitap k~
ınnda kaJmarn•!;t.ım. Çok hoşumA 
aitmiştl bu t.osun zabitin içtenliği. 
Derhal pısınklıtım, çekfn-l·x.· . . t• o .. ıKım ge 
cıvermış ı. o anda kalafat yerindeki 
~~rbest tavırlı Kara l\frhmet olm 

u~-

tum. Tazim \ e selinıım~ asJ.:erc6 bÖ. 

yin karşısında idim. Bir bakışta, Belediye sular idaresine katı emir
hakkında işittiğim meth ve senalara ler vermiştir. BilyUkadada su 
liyık olduğuna inandığım bu gerçek· tanklarının yanaşması için yapıl
ten güler yUzlü ve mert görUnU§lü ması karnrlastınlan iskeleye çok 
kumandanı seliUnladım, mermer bır mikdnrda !U çimentosu ]Azım gel
direk gıbi dikildim karşısında. Mert mektedir. Memleketimizde bu 
ve sert bir sesle: çimentonun stoku kalmadığından 

- Efendim, dedim. Ben Kara Avrupndan ihtiyaca kati mikdar-
Mehmet. Emretmişsiniz geldim. da geldiği ta.kdirde Haziran ayı 

Kumandanın meraklı, tesirli 00• içinde bu iskelenin jnşaatı da ta
kışları baştan ayağıma kadar do- mamlanac-aktır. 
laştı, nihayet yüzümde durdu ve ta- vvvvvv-vv-~-'V'.""""_...,vvvvvvw~ 

kıldı. Tatıı tatlı giUümsedi ve: BELEDtTEl>E: 
- Memnun oldum a Iarum, de-

di. Ne iş y par n bakayım sen? .. 
Bu c unle ne cevap verebilirdim 

ben. Elbette ki, emeldi ve tövb kar 
olmu bir ka kçıyun. şimdi de ara 
sıra tepeledi ~ "m.iz dil§manların kı

rıntı. ı ile geçiniyorum, diyemezdim. 
Utançla önüme baktım ve sustum. 
SUkütum, merkez kumandanına her 
halde, sbyiemeğe cesaret edemedi
ğim hal ve vazi~ etimi ifade etmiş 
olacaktı ki. hemen bahsi değiştirdi 
ve: ' 

Belediyenin yerinde 
bir kararı 

Belediye riyaseti tarafından 

memleket i~leri hnkkında verilen be
lediye tenbihlerine nahiye müdürle
rinin ve polis komiserlerinin pek e
hemmiyet vermedikleri ve bu i§i !a
kaydı ve müsamaha ile kar§lladık
lan anlaşılmaktadır. 

Vali ve Belediye reisinin riyase
ti altında bütün kaza ka;makamlart 
nın ve belediye reis muavinlerinin 

- Bizim. dedi. Hemşinli Meh- iştiri.kile bu akşam yapılacak top· 
metle Abdullah gibi seni de yanım- lantıda bu mesele görüşülecek va 
da çalıştırmak istiyorum. Tabii ge- esaslı tedbirler alınacaktır. Belediye 
lirsin d..;;:ı · ' "'6" mı ·.. tenbihlerine lazım~ gelen ehmmiyeti 

Yüreğimi yakan tallı sevinç yU- vermiycn nahiye müdürleri ve 
ztlmU kızartmış, gözlerimi yaşart. polis komiserleri inzibati ceza ile ce· 
mıştı. Kendimden geçer gibi olmu§- zalandırılacaklnrdır. Birkaç gün i· 
tum. Az daha, aman beyim gelirsin çinde bu tarzda hareket eden bazı 
değil mi ne demek. Hem de oynaya komiserler cezalandırılmıştır. 
oynaya gelirim diyivarecektim He- BakırköyUn au ihtiyacı 
nıen toplandım kendimi ve: temin edillyor 

- Emredersmiz kumandan bey 
dedim. Yanınızda bulunmayı şeref' Bakırköyünde su ihtiyacını te-

t · · • min için toprak altında yapılan son-
va an ıçın çalışmayı hizmet saya. dajlara tekrar başlanmıştır. Bu ;w. 
nm. _.. 

çok ehemmiyet veren İstanbul bele· 
Yıne gülümsedi ve: diyesi üç dört ay içinde Bakır kö~l-
- Eksik olma arslanım. Şimdi nün su ihtiyacuu tamamen temin e

seni, senin gibi tosun bir zabitin ya· decektir. 
nına vereceğim. Onunla beraber 9&· Vall muavini Ankaraya 
lışırsuı. 

Dedi. Yaverine de: gitti 
İkinci vali muavini . ~ ·~<Ufer 

- Kara Mehmet ağayı yih:başı Akalın dün Ankaraya gi 
Yusuf bey ile çalıştıralım elmasım. 1!!!"~~~~~~~-
r~mrini verdi. Yaver Bürhan B. bi tam arzuma uygun bir usu. 

sonra beni, tıpkı kendisi gihi Sevincimden yüreğim hov.ıuyordu. 
mert tavırlı, bir zatla tanıştırdı. Kahveden kalkacağuruz sırada zabi-

Sivil elbise ile gezen lmiriın ytız. tim sordu bana: 
hafı Yusuf bey beni gUler yQzle kar. - Kara Mehmet, bıçağın het" 
§ıladL Hemen Merku kumandanlı- halde vardır. Tabancan var mı? •. 
fından çıktık ve Beyaııd camisi f - İkisi de var amma üstümde 
türbe kapısındaki kahvelerden~ değil 
de kartilıklı oturduk. YU8Uf bey ger. - İyi kurşun atar mısın? 
çekten çok tatlı dilli, alçak göntuın - Eh ... YtızUmU kızartmıyacak 
babayanJ bir zahitti. Kahveler.hnizİ kadar. 
içerken: - Ne ile? .. 

- Arkadaş dedi. Ben ıigara İQ· zerle. Hem tabanca hem de nıav
mem. F.ğer içiyorsan mpruı ken-
dinden, kahvesi benden. - Güzel. Tanıdığın, eline beli-

Yarım saat içinde birbi..:-ı_, an- ne, diline güvenip inandığın bİr kaç 
la •uııaı arkadaşın var mı? .. 

mt§, &nla§Dlli ve bağda§Dll§tık - Var efendim. 
Yusu. t .beyin merkez kumandanlı"": 

t 6' - Kimdir onlar bakayım?. 
nın uı ıhbarat işlerinde '4lıştıfıru . - Mipavrili 1bralıim var bir. 
kara yttzlU nanklSrlerle uğraştığın; 
anlamı ve çok ho~Janmıştım y; - Bu lbrahlm uzun boylu, irl ve 
Yazlfem, arayıp ta .. btılamadıiım ~ ~t burunlu bir deıtkanlı mı? 1 

f f1Jf'\<\JlH ''tr} 

23 Nisan Çocuk bay
ramına hazırlıklar 
23 Nisan Hakimiyeti Milliye bay

ramının yaklaşması mUnasebetifo 
o gUn yapılacak merasim ve tezahü
rat proğramını kararla§tırmak üze.. 
re yarın vilayette kaza kaymakam· 
lan, kaza parti b::ışkanları, Kızıl ay 
ve cocuk esirgeme kurumu murah
hasları ve ordudan bir mtimessilirı 
iştirakile bir toplantı yapılacaktır. 

.OENm..ERDE: 

lstanbul limanı projesi 
İstanbul limanının ileride alacağı 

şekil için tedkiklerd~ bulunmakta o
lan İngiliz Gips şirketi mühendisleri 
vekalete arzedilmek üzere Avan pro
jeyi hazırlamışlardır. Proje bugUn
lerde vekalete gönderilecektir. 

Şenltlen yapi .. C.k 
romorkörle r 

Memleketimizdeki limanlarda ya 
pılacak yeni in§aat ve tamiratta 
kull&Qılmak üzere yeniden yapılma
sı mukarrer olan iki romörkör ile 
iki tarak gemisi ve daha birçok mat
zemenin Deniz Ticaret mUdUrlUğiln
de yapılmakta olan projeleri bitmiş . 

tir. Bu malzeme ve gemilerin mu· 
hammen bedelini tayin etmek için 
bugünlerde bir münakasa açılacak
tır. Fiatler tesbit edildikten sonr4 

projeler vekaletin tasvibine arzedi
lcccktir . 

Karadeniz ve Marmarada 
karayal fırtınası 

Karadeniz ve Marmarada dün
den itibaren karayel fırtınası başla
mıştır. Fırtınanın gittikçe §iddetlen
mesi ihtimaline karşı Deniz ticaret 

mlidOrlUğU acenta ve alakadar go· 
mi sahiplerine muteyakkız bulunma
larını bildirmiştir. 

Karadenizde seferde bulunan 
birçok gemiler Amasra ve Sinop il· 
manlanna sığınmışlardır. Ereğlide 

kl:SmUr almak için bekllyen tllepler 
de Amasraya gitmişlerdir. 
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Şehirde Kapalı 
Bir Jimnastik 
Salonu Yapılacak 

Dolmabahçe stadının 
projeleri hazırlandı 
Dolmahahçcde inşası takarrür 

eden stadyom ve spor işlerini görüş 
mek iizere geçen gün toplanan is
tişare heyeti dün akşam da Vali 
va Belediye reisinin riyaseti altın
da Partide bir toplantı yapmıştır. 
Bu toplantıda stadyom için İtalyan 
mimarı Viycti Viyoli ve iki Türk 
şerikinin verdiği projeler gözden 1 
geçirilmiştir. Bu projeler üzerin-, 
de bazı tadflat yapılması takar-1 
rfır etmiştir. Yapılacak tadilfit 
üzerinde kati bir karar verildik -
ten sonra bu mimarlar stadyomun 
esas planım hazırlıya.cnklardır. 

Vali ve Belediye reisi stadyom. 
dan lbaşka bir de kapalı jimnastik 
salonunun İstanbul için ehemmi
yetini nazan dikate alarak bu se
ne içinde böyle ıbir salonun inşası 
etrafında tetkikat yaptırmaktadır. 

Salonun muhaklrak bu sene in
şa. ı takarriir etmiştir. Bugünler
de inşa mahalli hakkında karar 
verilecektir. Bu salonun inşasını 
müteakip jimnastik sahasında hay 
li geri bulunan gençlerimizin bu 
ihtiyaçları da temin edilmiş bulu
nacaktır. Bu salonda sıcak ve so
fuk su d.uş1an ile basketbol ve vo
leybol sahaları da yapılacaktır. 

VVVVVV'VV'.-.,~IV'-~'VV'V'V'VVVV"VV'V 

GVMRUKLERDE: 

Gümrük imtihanlarında 
kazananlar 

Gümrüklerde yapılan komisyon
culuk imtihanında şunlar kazanmış· 
lardır: Zekfil Ylicendcl, Armenak, 
Nusret, Şevki. Hakkı, Cemil, Vah-

1 
dettin, Rükuli Refik, Maiyet memm
luğu imtihanında muvaffak olanlar 
da Runlardır: Atıf, Besim, Hakkı 
Tüccar müstahdimini imtihanını cln 
5unlar knzannmılardl.r. Kadri, M<'h· 
med, Ali F'ettal.. 

Muhafaza T•ikllltında 
yeni motörler 

Muhnf a teskilatı sahillerin da
ha emin bir surette kontrol edilebil
mesi için yaptırmakta olduğu iki sü
ratli motöıiln inşaatı bitmiştir. 

İdare yakında bu motörleri tes
lim alarak çalıştırmnğa başlıyacak
tır. 

mn&AT iŞLERi : 

Berberler cemiyeti 
toplanbsı 

Berberler ctemlyeti idare heyeti· 
n1 seçmek için dttn Sanayi birliğinde 
bir toplantı yapmıştır. Fakat bu ton 
lantıda ekseriyet temin edilm~ 
olduğundan Cemiyetler kanunu ah· 
kamı mucibince toplantı başka bir 
gilne tehir edilmiştir. İkinci toplan
tı önümüzdeki salı günü Sanayi bir
liğinde yapılacaktır. 

Vasatı çek ftatlalr 
Muamele vergisi kanununun O· 

nuncu maddesine tevfikan orijina! 
faturalarla menşe şehadetnameleri
ne yazılı ecnebt paralarının Türk pa
rasına çevrilmesinde mayıs ayına 8 • 

it vasatt çek fiatleri alakad,rlara 
tebliğ edilmiştir. 

~·""-AA."A._...,'VVVV"""'...v.AA..AA.AAJ 

Türkiye Cümhurjyetinin 
harici siyaseti 

Bilyük Millet Meclisinin toplan· 
tısında Başvekil Doktor Refik Say· 
damın yeni kabinenin proframını o
kuması sırasında. harici siyasetimi?.· 
den de vukuflabahsetmesi beklen\. 
yordu. Filhakika son İtalyan~ 
ketinin Akdenizde tevlit ettiği neti· 
celer arasında Balkanlı devletlerin 
ve İngiltere ile Fransanın yeni vazi· 
yet kar§ISllldaki hattı hareketlerini 
tedkik zaruri bir keyfiyet idi. 

Siyasi haya tın karıştığı, harp ilı · 
timallerinin arttJğı bir devirde orta• 
da. dolaşan, ve gayri resmi ajans· 
!ardan çıkan şayıalardan manalal' 
çıkarmak, faraziyeler kurmak çok 
yanlış bir harekettir. Bu sebepten 
Türkiye Cümhuriyctinin Akdeniz d.· 
lemini alAkadar eden büyük mesele· 
ler karşısında ittihaz edece,,i 
tavrın ve alacağı tedbirlerin esa· 
sını öğrenmek ancak bu siyaset· 
le uğraşan mesul ş:ıhsiyetlerin 
ağzından dinlemek zaruri bir haldir. 
Bu arada hiç kimse bu mesul şahıs· 
Jann, memleketimizin kurtarma sa· 
vaşında yer almış, tecrübe sahibi, 
vatanın mukadderatının en iyi nasıl 
himaye ve muhafaza edilebileceğini 
bilen ve dil§ünen devlet adamları ol· 
duğunu aslft. hatırdan çıkarmamak 
18zımdır. 

Başvekil Doktot Refik Saydamın 
beyanatı her türlü tereddiltleri izale 
edecek mahiyettedir. Ajans haber· 
lerin de okunduğu veçhile Türkiye 
Cümhuriyctinin ve onun hilkfuneti· 
nin halihazırdaki esas prensibi, dün 
ya vaziyetinin her an değişiklik irae 
eden inki§afı karşısında her zaman· 
kinden ziyad~ bir teyakkuz göster· 
mek lizımgeldiği kanaatıdır. Şü}'· 
hesiz ki sulh hayatını idame gaye· 
sinde yürllse bile, her hangi bir mH· 
lel:, kendi mevcudiyetini alakadar 
edebilecek muhtemel bir tehlike 
karşısında müdafaaya girişmeyi bi· 
rinci vazifesi bilir. Ve bu istikamet 
teyakkuz, hadiseleri dikkat ve iti· 
na ile takib en esaslı bir tedbir ma.· 
hiyetini alır. 

Fakat Türkiye müteyakkız du· 
nırken, devrimizin deği. en hadise· 
leri önünde, harici siyasetinde bir t:ı 
dile giri..smck yolunu tutmamaktadır 
Tiirkiyenin önündeki yol, dostlukla
rına, ittüaklanna sadık kalmak \·e 
herkesle iyi geçinmek tarikine' de
vametmektedir. Başvekilin sözleri 
halihazırda siyasetimizin ana hatla· 
nnı vuzuhla gösterir: (Bu kargaşa-

lıklar önUnde CUmhuriyet hilkfunet· 
inin büyük kUçUk devletlerle ayni 
samimiyet ve dUrüstt albnda de>R· 
tane milnasebetlerini idame etmekti! 

bulunduğunu ve bundan sonra da 
idameye çalışacağını size söyllye
bilirim. 

Sulha hizmeti, hilkfunetimiz bu 
dost siyasette buluyor. 

Fikir ve menfaatlerin bukada'" 
şiddetle çarpıştığı samanımızd~ 

Türkiye için ne bir fikir cereyanı 
ne de her hangi bir menfaat hırsı 
sulh yolundan inhirafda AmU olma
maktadır ve olmıyacakır.) 

~u ~özlerden de görUldUğü veçhf
ı~.Tür~~~in bütiln devletlere karşı 
ıosterdigı samimi ve dostane bita· 
raflık, doğrudan doğruya veya bil-
vasıta ihlAl teşebbUsil hariç hilkfı· 
metimizin açık bir slyuetl' olaraM 
kendisini göstermektedir. 

Dr. Retad SAGA y 

Erkek yarahyan kız lfALDvLDuNDg : 
Pil§& bahçede oturan Eıniııe is- Konferana 

~de ktıçUk bir kız, dUn Hikmet Beyoğlu RaJkeviadeıu 
ısminde bir ']Oeuğu taaıa h~.a yerle- 1 - 13 nlsan 939 pel"lembe l11• 
rinden yaralamıştır. nft saat 18,30 da Evimi&bı Tepeb&-

Blr nalbant; ... Y••• tmdaki merkea binumda •Y .. 
nal•rll•n y•rel•ndı Mefharet Enin tarafından "Cocukw 
Büyük derede çayır batı sokağın lara rtifvet w mtıklfat venııt,.nm.. 

da nalbant Hasan, diln dilkkinında mevsuunda bir lronferamı "Nl'tJeeell. 
Wr seyılr nallamakta iken, hayvan tir. , 
çifte atmıt ve Hasanı yaralamıştır. ~ _ Herkee gelebUtr. 

Zavallı nalbant, Beyoğlu hasta- ::::m--m:::ım::::=ı:::ııır::a:::::m:-.=-a:m 
hanesine k&Jdınbru§tır. 

K••m ile ... 
U~kü~a blrbirlerUe §llkala§an 

Hayn ve Şükran ismindeki iki co
ouktan ŞUJcran. bir kalem De Hayri
nJn gözUnU yaralamlff;ır! .. 

Yumrukla gözUne vurdu 
Davutpa§ada oturan ım.,m. 

~ün . irkecide §Öför Mitntı J.Umnı1'-
1a E' ., . '1 v1r~Iı:tn11Rt1r!. 

Bir ktze111tz merdiven
den dutta 

Beyamtda ~kmecflerde oturan 
it yqında Tevhide dUn JDerdlven• 
&ın dtıemtıt ve Şişıt çocuk hastah .... 
neahıe kaldınlmııtırf. 

Hırsız çırak 
par.ıkapuda tııkender boğazın• 

Ha Artf nfn dfikklnında ~aİışan H.t .. 
rant, on yedi lira calıp ka911ııftır. 
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İsvicrede • 
Feci Bir Kaza 

TSNll AaA • 

Tayyare Piyangosunda Dün ·~ 
~ ~}! 

Bern: 11 (A. 1.) - Firma -
Gri on - Civarında lcA.ın ,.idaz'da 
iC}inde 28 ki ı bulunan bir çocuk 
pan~·yonu d ğd n k yan knyala -
rın al nda kalmı.,tır. Yaraları 

ağır ve hafif olmak Ozere 11 kişi 
enkaz al ınnan çıkarıJmı.ş ise de 
bunlardan 15 i ölmilştür. 12 çocuk 
bu Junamamıştır. 

Kazanan Numaralar ·Spor Kalkınmasında 

F'.acia kurbanları arasında bü
yükler v& çocuklar vardır. Facia 
hakkında ,u ta!silAt verilmekte -
dir: 

Fi-daz halkı dün uat 11,415 te 
Flimerstefn'de şf.<Jdetll bir uğul -
tu lşitmişlerdir. Her sene flkba -
barda blırada çökme hadiseleri vu_ 
kubulmaktadır. Fakat bu sefer
ki kadar şiddetli bir uğultu du
yulmamıştı. Muazzam bir bulut 
halindeki tozlar dağıldığı zaman 
halk, korkunç bir manzara ile 
karşılaşmıştır. 

Takriben 300 metre genişliğin
de bir abada, çilrilyen bir kaya, 
ev büyilkliığünde parçalar halinde 
Flimerstein'in eteğine yuvarlan
mısb. Sunnehuesly çocuk pansiyo
nu, kaya parçalarının altında 

kaybolmuştu. Derhal imdad isten
miş ve Fleius klisesinin çanları çal
ın-ağa başlamıştır. Kurtarma ekip
leri Jazım gelen malzeme ile bir
likte biraz sonra vak'a mahalline 
gitmişlerdir. İtfaiye, polis, askeri 
kıtalar ve hastabakıcılar öğleden 
sonra ak,ama kadar facia kurban. 
lannı kurtarmağa uğraşmışlar

dır. Her lahza dağdan kopan ka
(alar, ameliy.atı sekteye uğratmak
& idi. 

Tavzih 
9 Nisan gUnkU gazetenizin Mi

mar Sinan'a tahsis kılınan sahife
sindeki resimler arasında asfalt yol 
Uzerinde Sinana ait tamir edilen· 
köprülerden birinin altına (Trakya 
Umumi Müfettişliği tarafından ye· 
niden tamir edilmiş) yazısını gör
düm. İstanbul- Edirne yeni asfalt 
yolu Uzerinde rastlıyan Sinan köp
rUleri bir tane olmayıp Çorluda, Ka
rıştıranda, Lüleburgazda olmr.k :ı

zere üç tanedir ve tllJllirleri de yük
sek Nafıa Vekaleti tarafından yap
tırılmıştır. Aynca Babaeskide dör
düncü Murat devrine ait ve Sinan 
Ekolinin eseri olan tarihi köprü dt! 
yine yUksek Nafıa Vekaleti tarafın
dan halen tamir ettirilmektedir. 

Gazetenizde çıkan resim Çorlıı 
ile Lüleburgaz arasındaki Sinan e· 
seri köprUdUr. 

Trakya Umumi Müfettİflİği Nafıa 
Mnıavir Muavini Yüksek Mimar 

MAZHAR ALTAN 

Gadlkpaşa - Şahzadebaşı 

AZAKIFERAH 
Sinemalannda Abdülvehabın 

2 nci bilyllk Şaheıeri 

Yaşasın 
Aşk 

Tlrkçe s6zlü Arapça şarkılı 
Fılmini hu lıafta 60.000 kişi 
aeyretti. Bul'ii• den itibaren 
100.000 kiti d aha aeyretmek 
için hazırlaaıy0r. 

ERAH'dı 10.30 AZAK'dı 12.30 
dan itibaren d an itibaren 

dev• mll •e•n•l•r 

26 ncı tertip tayyare pi
yangosunun 6 ncı ketidesinia 
çekılmcsine d nden itibaren 
başlanmııtır. Ketideye bu aa
ıah saat 9 da devam oluna• 
caktır. 

Okuyuculanmız; dlink6 ke· 
ıide:le kazanan numualann 
bm listesini aıaiıda bula• 
caklardır. 

Tayyare piyangosunun dünkil 
keşidesinde kazanan talihliler pey 
derpey belli olmakt.adır. 

Bu keşidenin en büyük ikrami· 
yesi olan 200 bin lira Samsunda Zi
raat katibi B. Mustafa Hepşene 
isabet etmiştir. 

Eminönü Nimet kişesinden bile
tini alan B. Mustafaya bu eR bü
yük müjdeyi vermek üzere Ba
yan Nimet bir tayyare kiralamak 
istemiş ve telef onla Ankarada dev
let hava yolları umum müdürHJğli
ne müracaat etmiştir. 

Fakat; kendisine; ancak Ma
yı~tan itibaren hususi tayyare ki
ralanabileceği cevabı verilmiş -
tir. 

Bunun üzerine keyfiyet yıldı -
rım telgrafiyle B. Mustafaya bil
dirilmiş ve kendisi İstanbula ça
ğırılmıştır. 

Dünkil keşidenin en büyük ik
ramiyelerinden olan 40"'bin lira da 
şehrimizde Valdehamnda Bakkal 
Ahmede ve 20 bin lira da Samsunda 
Bağ.dad pazarıııda Bakkal Rasime 
isabet etmiştir. 

10 bin lirayı da Ba1cırköyünde 
Ömer Naci sokağında 104 numara
da Bayan Şefika kazanmıştır. 

Biletlerini Bayan Nimetten al
mış olan bu Uç talihli paralarını da 
diin büyük bir sevinç içinde Bayan 
Nimet almışlardır. 

Şehrimizde bulunan Samsunlu 
Bakkal Ra, im; kazandığı para ile 
ticaretini büyütmek iizere mal mü -
bayaa edeceğini söylmiştir. 

200000 
Lira kazanan numara 

24675 
Bu numaranın son üç raka

mı ile nihayet bulan bütün 
biletler 1,000 ı:ra, yani 1/10 
biletler 100 lira kazanmışlar
dır. 

40000 
Lira kazanan numara 

30342 
Bu numaranı• son fiç raka

mı ile nihayet bulan biltil 1 

b letler 1,000 lira, yani 1/10 
biletler 100 lira kazanmışlar
dır. 

25000 
Lira ka'lanan numara 

26003 
Ba nümaraaıa son llç raka

mı ile aihayet bulan bittin 

Sinema tarihi yerinden oynuyor .... 
Film kahramanlan sela ma duruyor .•••• 

KEŞiF ALAYI 
EROL FL YNN - OLIVIA DE HAVILAND 
Unr• 9lmdl.J• k•d•r bu luld•r yUk••k bir ••• 
girmedi,.. lne•nl•r eenelerdenberl böyle bir 

fllm aeyrelmedL .. 

YA~!-!!S~!_~AIJ DA A 
LALE SINEMASINDA 

biletler 1,000 lira, yani 1/10 
biletler 100 lira kazanmışlar
dır. 

20000 
Lira kazaııan numara 

4890 
Pa numaranın son Oç raka

mı ile ni _ ~yet bulaa bütün 
biletler 1,000 lira, yani 1/10 
biletler 100 lira kazan ışlardır. 

15000 
Lira kazanan numara 

38365 
Bu numaranın son üç raka

mı ile nihayet bulan bütün 
biletler 1,000 lira, yani 1110 
biletler 100 lira kazanmışlar
dır. 

10000 
Lira kazanan numara 

2979 
3000 Lira kazanan 

393 7 1. 

1500 Lira kazananlar 
tt2'7 3t&e9 2333 

39&0 20585 Bt27 
3 848624792 

1000 LiRA KAZANANLAR 

33978 14054 1670 14317 19743 
22709 22092 8563 37133 14900 
34290 

200 LiRA KAZANANLAR 

1514 12874 4887 32842 17658 
33911 36740 11169 24697 18266 
36116 35972 10407 31348 22856 
29868 6464 28717 13820 277415 

7124 3680 7564 10057 19518 
1210 39185 29462 9986 34005 

21650 3384 22461 1276 31938 
8041 33880 17598 26181 12882 

20138 5696 30131 36423 24463 
34720 1242 11274 25238 24940 

1279 8662 4320 9103 8545 

70 LiRA KAZANANLAR 

15977 7704 34355 34376 8272 
33489 9450 26689 39340 33837 
24907 16476 21277 6989 18602 
36612 31933 4402 38984 35761 

4970 10693 17330 21078 37247 
36575 15849 12095 34118 24297 

3052 29527 10325 39 30254 
6504 2754 7229 21656 39609 

22668 38166 28546 37522 8270 
37909 3134 ~;77 2443 4909 
21850 32532 20522 5433 9846 

4194 37240 20135 982 9788 
12681 22240 19606 3906 39088 
32761 9694 14452 24778 19135 
16734 .30 19475 17003 39843 

9033 30103 30177 10540 4490 
25307 3725 10378 6864 32709 
13168 36108 30587 2073 85410 

3882 17213 24120 381115 25352 
24538 10256 32047 39646 2184 
15803 11519 80865 24603 6908 
22621 24136 6248 32339 4823 
22694 18802 29640 22383 37779 
20714 35356 22027 4526 20400 

774 38560 80290 20178 21076 
4661 27788 29488 8292 28826 

16694 26167 29812 10640 26363 
21685 12384 16258 85531 7538 
21843 14191 30708 26103 9978 
17973 10061 80183 21278 4419 
16793 11924 14122 27589 24598 
24843 20311 20021 5275 16529 
24138 16824 

40 U RA KAZANANLAR 
12248 18186 16671 33735 18241 
33872 801215 18754 l93lS 13572 

9161 14615 26456 18282 32402 
18178 89328 8657 58615 6570 
87150 82285 28707 12044 19049 
28148 25416 5366 22010 15509 
29700 10369 15800 4968 8870 
38714 652 1114 89407 10587 
82106 18064 22049 4118 18828 
90486 8781515 1698 88468 29181 

296 17605 2781 2252 21488 
,26 6447 289.11 11• 8 16811 

18364 24911 22030 86063 960 
84728 11637 28756 85783 21262 

8490 1535 8243712277 81916 
26318 27448 84077 5567 6978 
80119 26390 271568 169158 81226 

8819 82685 8870 89868 28717 
585 571-0 29401 19020 87127 

19211 85400 26151 11411 12402 
7578 28575 215874 17806 28232 

878154 2961 115997 1231515 7881 
29595 26994 17122 20418 85298 

8048 24934 82971 27766 28995 
15841 18874 80924 18568 29549 
88986 6491 14930 11450 4630 
258015 19788 29058 29427 88153 
80360 29467 16023 18156 18250 
27892 18452 15283 25291 23382 
20788 16359 12509 6700 17735 
21708 805 86929 24725 231 
87353 3539 3817 15074 1962 

1111 17174 19147 33291 29004 
38662 31600 16562 39653 16908 
30249 25673 8114 7064 7177 
83561 13822 28151 8101 17210 
19604 23095 29260 38987 29178 
11940 36278 3593 1941 28211 
85593 26255 2839 22151 30798 

8845 25132 9160 22652 14058 
27199 9357 10846 30028 17253 
20823 32982 33678 2149 21360 
17136 12871 18147 19774 29542 
27524 26432 30404 11955 82592. 
26460 16482 16588 28958 7950 
19603 2012 26732 33392 38614 
23748 16709 25041 27213 5251 
18899 36227 889 5921S 10753 
17905 15449 22035 35085 85626 
36557 18752 18221 13606 19068 

1092 18508 16223 2998 27627 
3706 84553 1456 3346 33809 
7241 39921 690 37234 32708 

23598 5702 10233 38874 14598 
20213 8091 38885 12425213485 
12671 2494 230 2100 16775 
12749 20434 3614 32132 21075 
19474 30758 21085 31074 14549 
23687 13429 283 26620 38054 
31616 15695 38069 1772 14893 

2062. 

50 LiRA KAZANANLAR 

11910 18462 29494 20012 16710 
24942 32489 827 25681 7737 
32946 8541 10715 19156 29197 
33388 3021 1488 7776 37411 
23677 23438 150 8692 15765 
20439 32698 28660 18345 39616 
21037 8347 7506 12651 7915 
24816 9944 38452 3567 4856 
17441 32734 39979 37914 24020 
37536 15486 4255 7665 1788 

7138 14430 20964 34179 7981 
32832 26813 18086 21772 2798 
39416 27900 12629 19314 22038 
31680 21601 19225 27767 16635 
11786 29980 13930 20495 23235 
28971 16503 37993 ·523 22351 

787 1890 4843 6246 18718 
19482 95 30504 15954 32062 
30471 14402 29392 270~6 10063 
14292 9534 4769 11513 377~9 
38866 9397 39285 7324 33464 
27907 18855 5428 3929 27552 
27495 4860 31862 22836 910 
39249 35818 13697 4132 13272 
21489 39664 30507 18904 27964 
39963 6854 6265 39870 16949 

1623 4168 11727 22252 12876 
5157 32975 2212 2i905 27935 

25665 21499 1399 1189 6276 
26324 6109 9980 37207 32614 

2194 1167 29709 2939 82168 
11106 7702 7121 2183 39866 
20982 11175 17776 6383 15268 

4417 28647 24891 84450 32178 
26050 88003 4784 32115 5500 
22228 22117 26701 187315 22566 

10844 24132 2932 18742 6223 
6432 28105 21445 14120 23527 

27843 7644 3893 2978 16667 
25907 328815 39417 32710 18000 
30356 26051 29018 2098 13315 
25177 221 28841 25783 2467 
23495 10185 2916 21648 16652 
14895 7282 34643 32141 17548 

215449 8511 5624 27839 25505 
83758 25529 6064 2509 5542 
17613 88603 10329 25412 674 
20179 20683 6279 16332 31717 

8142 84188 12977 13868 18298 
883215 28824 14448 34244 21263 

3947 80780 22199 32537 18785 
88176 84670 17060 10077 115072 
95497 29660 20973 29299 8671 
89448 87915 7748 34326 27778 
8770 24886 29153 21866 12034 

86968 6118 •620 9600 18897 

Sporcuya Düşen Vazife 
Spor kalkınmasında muvaffakiyet. faal spor
culann üzeri erine düşen vazifelerini bilerek, 
hissederek yerine getirmelerile mümkündür. 

YAZAN: ATLET 

Bundan evvelkl yazılarımda Beden Terblyeal Umum 
ıpor kalkınmasında teşkilat, klüp- M UdUr U Ank•raya g ili 
ler ve gazetelerin fü;erine düşen va· Bır haftadanberi eehrimizde bu• 
zifeleri aaymış, muvvafkıyet ve Junan Beden Terbiyesi Umum Mcıdil
beynelmilel müsabakalarda Türk şe- rU Cemil 'l'aner tedkikatını bitirdi· 
refile mütenasip dereceler almabil- ğinden dünkü ekspresle Ankaraya 
msı ıçın üzerimize düşen vazife- hareket etmiştir. 
}erin el birliği ile çalışmak sure - General şehrimizde bulunduğd 
tiyle yerine getirilmesi mümkün milddetçe tstanbul bölgesi başkanı 
olabileceğine işaret tmiştim. Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar 
Bugün de faal sporculardan bahse- ile İstanbul sporuna verilecek vee· 
derek bu seri yazıyı bitireceğim. heyi tsbit için müteaddit görüşmeler 

Spor seferberliğinde muvaffakt- yapmıştır. 

yet ve beynelmilel rnilsaba:kalarda . Dolmabahçede yapılacak şehir 
Türk şerefile mütenasip derecele~ stadı, Taksim ve Beyazıtta yapıla
ulaşmak hükumetin himayesi, teşki- ca.k kapalı jimnastik salonları yerla. 
latın, gazetelerin üzerine düşen va- rile tamiri icabeden sabalan birer 
zifeleri yerine getirmesi kadar belki birer dolaşarak tedkikatta bulun• 
daha ziyade faal sporcuların vazife- muşlardır. 

lerini hüsnü niyetle yerine getirme- Dolmabahçe stadı projesi üze-
lerile milmkUndiir. rinde tcdkikata başlıyan komisyon 

Bizde sporcuya vakit vakit epey- Beyazıt ve Taksimde yapılacak ka· 
ce yardımda bulunulduğu halde e- palı jimnastik salonları projeleri 
sirgenmiyen yardıma, yapılan feda- üzerinde tedkiklerde bulunmak içirı 
karlığa karşı spor terbiyesi, daha çalışmalarını uzatJnl,§lardır. 

doğrusu umumi terbiyesi noksan o- Anlrenllr kura u le .. n-
lan sporcuların kendilerine ehemmi- b" ld• açllacak 
yet vermeğe başladıkları idare eden- Yerli futbol ve atletizm hocası 
lere karşı otoriter vaziyet takındık- yeti§tirmek Uzere geçen sene ilk dc
lan çok görUJmilştUr. fa Ankarada bir kurs açılmış 

Son zamana kadar teşkilatır., ve (17) hoca yetiştirilmişti. öğren· 
klüplerin kendisine herşeyi yapmağa diğimizc göre bu sene antrenör kur
mecbur olduğunu tabii gören, neti- su lstanbulda açılacak, ya yüzme 
cede teşkilata itaat etmiyen, iyi ha· ha\ uzu bulunan Beşikt.aş klübilnde 
rcketlerc karşı muhalcf ette bulunan h t tat"l d K leli 
k d. b · t d·-· · k ve ya u ı zamanın a u 

en ı aşına ıs e ıgını yapan, en- askeri lisesinde çalışmağa başlıya· 
disine naı:;ihat vermcğe kalkıldı mı · caktır. 

spor yapmıyacağını söyliycn, eğer GÜNEŞLi REBll FENERBAHÇE-
seyahatte ise kendisine ne için geç YE GiRDi 
yattığı sorulduğu zaman ertesi günü 
memlekete döneceğini söyJiyerek 
kendisini seynhat.a çıkaranları teh· 
dit eden, sporculara da rastlanmış
tır. Kısaca; umumi spor kalkınma
sında klüplerimiz, gazetelrimiz 
gibi sporcularımız da Uzerine düşen 
vazıfeleri yapmamışlardır. Bundan 
sonra malzeme, saha her istecli0 1ıni 

zi emrimize hazır bulabileceğimiz i
çin 4 gün evvel Halk Partisindeki 
toplantıda Beden Terbiyesi Umum 
Müdürü Cemil Tanerin söyledikleri 
gibi teşkilat, klüp, sporcu ve gaze
teciler el ele verelim Türk Epurunu 
layık olduğu mevkie ulaştırmağa 
bir olrırak çalışalım. 

9481 22800 6310 6496 34464 
13576 24170 4424 35393 8539 
24109 39751 2169 35540 37553 
11797 19740 14353 6179 39755 
20312 27164 10424 1764 22899 

1652 15095 36024 13769 28084 
35286 25721 4019 16090 33653 
38850 328 19765 646 29752 
13644 1438 14403 34468 6107 
5898 1666 39882 5773 16704 

14849 33641 32118 15815 28577 
11240 14270 38181 13230 36131 
89846 34495 22537 8988 28606 
25019 16442 3937 27640 29582 
23642 84754 33105 18473 9941 

2097 28931 27047 1656 9082 
87255 14869 28483 26474 19271 

5817 18755 19395 7006 1129 
34668 28482 31417 80184 17041 
20725 20167 21103 15939 10699 
25910 84346 7765 13978 8851 

1705 80717 11204 6393 11251 
27152 3583 4056 3752 89208 
26706 27880 7073 39102 11734 
24711 23510 89760 16979 263215 

8890 7618 16453 29466 6062 
35535 988 10433 7666 8164 

8880 24942 30264 19082 27738 
822 23808 16985 35140 26063 

1300 21292 89306 28451 29900 
6156 2292 tıs308 614 16628 

89704 87545 20033 9231 352 
29662 5429 7823 81094 27826 

3841 16193 2354 1317 24020 
3839 14889 2786 2653 14450 

84706 39086 22688 29766 29686 
38206 23733 111550 14487 88724 
25732 21287 14681 82201 84560 
18885 8510 85788 9837 80986 
20724 3892 8945 15866 22704 

4201 15001 14038 16729 8878 
18507 26478 221815 81327 88989 
28131 28214 20138 84778 14308 

Güneş klilbünün lağvı karan 
üzerine Galatasaray ve miJJi futboJ 
cu Rebit Fenerbahçe spor klübilne 
girmiştir. 

Aüet Recep lzmite gitti. 

Bir ay evvel Güneşten ayrılarak 
Beşiktaş klübüne intisap eden milJI 
atletlerden 800 eti Recep askeri va 
zifesini ifa etmek üzere İzmite gön
derilmiştir. Esasen İzmitli olan Re
cebin askerliği müddetince 1zmitte 
çalışması oradan müsabakalara gir
mesi tzmit için bir kazançtır. 

Hilil- Vefa maçı yeniden oynana 
Hilal- Vefa maçı yeniden oynanacak 

Pazar günü şild dömifinal kar· 
şılaşmasında 1-1 berabere kalan Hi
lal- Vefa takımları 7 mayısda tekrar 
karşılaşacaklardır. 

lstanbul l•Ufare heye
tinin dUn akfamkl 

lopl•nbaı 
İstanbul istişare heyeti dün ak

şam 18.30 da Vali ve Belediye Reisi 
Lütfi Kırdann başkanlığında Bederı 
terbiyesi umum müdürlüğü mimarı 
Şinasi Reşid, Ankara stadyomu mil· 
dürü Kerim Bükey umum mO
dürlük istişare heyetinden Bürhan 
Felek, Mazhar, belediye ve nafıa mi· 
marlarının iştirlkile İstanbul bölge
sinde toplanmış, Dolmabahçe ıiadl
nın alacağı son §ekil ile Taksim ve 
üniversite yurdunda yapılacak ka· 
palı jimnastik salonlan h•kkında 
görüşmelerde bulunmU§lar, kararlaı 
alm11lardır. 

lea.nbul •lletlerlnln 
General Cemll T•n•rden 

bir dllejtl 
16 Nisanda (AJbn çivi) mUaaba· 

kalarile mevsimin ilk atletimı mil· 
sabakalannı yapacak atletlerimis 
bugün federasyonla atad mtWtlrlye

ti arasındaki bir anlataır:amaıbk yG 
zilnden Taksim ıtadını meV1iınin f. 
lerlemiş olmaaına rajmen eUrl kol· 
lan bafh olarak dola.şmaktadır. 

Bugiln İstanbulda ne pist ve nt 

de muntazam bir dut vardır. Sayın 

General Cemil Taner lıtanbulun 
saha, pist, dut derdini bir an evvel 
cezrt bir şekilde halle medar olacaJI 
emirlerinizi memleket ıporu namı· 
na diler, bu işe vasıta olmanızı ric& 
ederiz. 

lıt.anbuüpor o.tütüm 
kcıptcını: 

CEVDET KERiMAN 
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- a7 - f.K!IBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

are ita Devam 
~şkale ve Y eniköyün Gece Baskın 

Ile Düşmandan istirdadı 
Y eniköyde Zahire Ambarlarının Bulunması 
ihtimali Bizi Fn ~ zla Alakadar Ediyordu 

mtJBUJI BABUATl.NA DEVAM Y ı ordunun d n mrettitl cephe tefekkaJ et.. 
bulunuyor. 

* 25 §Ub tta benim ceplıemln vuıiyetl ve vukuatı 

~ 111batta Yeniköy istikametine 50 k lik b1r m 
ldlvari abit ketif kolu ve Afkale istikame de 4 
mangalık bir abit ketif kolu, milislerle ta ye edı· 
lerek, g&ıderildl. 

llJyledir: 

BugOn plen ordlu mri Trabzonun 87 nci fırka 
tarafından ifgal olunduğunu bildiriyor w kolordu· 

ların en Deri cepbesinı Şöyle gösteriyordu (Kroki) m 

Van &öJtl JDyımndalrl ülat · Pirhan • Ebulba
laar • 8ubm Kımıhatua • Baybmd .. Ka•anga de-

ftlli ('l'rallal ....--> 
v-....... eldd1ettıe lluhiadunftak '" &)'Dl 

--·· ......... ~ 8lrll8cek ..., kol· 
lliw lllmlıe .-. ._.. 215 pbatta ı wa fllb 

..... - ...... flDl'ia lılt'fee• ....... 
..... 1-J mlfJ•B ' ' llir talııurla dam tüYiJe 

ela& ,.._ .. t ..... e knc-tre prJmadakl Çmar 
ı.a w....,,,..,.. V&nlk • Peeeric hattım kOloNa 
....... Jlatta ôllnk tabmm. 

... "'Wr.I ~ ~ kWUsinl tetkl1 .. 
W'alar ._ ..... ,.,... ye Klltlr ~ 
.............. ., 

M .............. -.~b----lllQldJll. 

18.000 Van ve cnar bllalilrda. 
1.80Cl BI .... ft lıavdldnde. 

uoo BeJuıtta 
ıuoo KaraldHll <Bmn• teklitim asenı. Ka

-. illmi ftl'ildl) .,. Jaaftljelnde, 

14.000 Bam Tatak Y8 Kut mmt:akumü .. ., ......... 
'n.909 Yikb kali z 80 000 ~ 

....... ~ kolordalUm ftliJıld 
llıJeldl 

......... iV ............ cenah fJrbm 
fllılan AJalatı "'918'.tlr'l1a .ı c•btu ., ....... 
--- ................ MJ Duql ...... 

~ EflUifunA ......... mledilebtı. 
meal 'ffln cleko1vllbl tUrlbhie PJret- ecHlafn., ...._ Y....,_ atilr c1elrolll 11Mtan,.... 
lumı bllC ~ ...... ,...,... lılr 

............. llfeit 4ıiu1GW1 ... '!'.....,,.. .......... 
ld ltlldlrtllde act*'an madm ·1r1m1r1 ocaldarm& 
clQPI ıapbriüta 1'abmclutmm w ba hattm 8lnJra. ....... _ . ...,._ ......... ) 

11.-.ı.u ... ,..... ...... ·-
ıuu ızıır ınt'ltDDm' bil sW npaniDdaa uJldlk Jd 
.. , ....... baatlD de 1'IDlllılJ tin'' hr .... 
olnn-nltw· ...,.. ld 

:&ıbWe .. ............ .. •ı• atbiııl 
attrmmtte. mlrtll Hl'nlNtllli ...... ...., ... ı.. 

-- ' • .,...,.. alıı1t --....... ..,,... 
............ lilrllkte-. lüat .............. .. 
......... ... Dili ......... •Jdal ...... ... 
iDllil1er Enurma lill ı ~ ~ı AtbJt .. ,... ........... '*" b11 ........ la • ...... ........ ...... , .. .....,. ...... .... .......................... 

Bolu Beyi Emir Verdi : 
"lkiaini de ~ldi1rebilirainiz. Fakat Köroğlunun 

Altındakı Atı Mutlaka Diri /•terim,, 

..... 
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Ne Güzel Bir Rüya! 
Yuan: MEHMED 

n 

Suttan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

-Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -
Rüzgar~ aağuk tar gibıdii. Ha· 1 

va kararmak üzere, sokaklarda in· 
san akınları gıttikçe çogalı:,•1r. 

'bamvaylania yer bulmak imkim 
yot. 

- Otur. 
- Nerede? Y!ri siz tayin edin. 

• 
Son Aylar içinde Bir Çok Yeni 

Ve Gazel Eserler Yapıldı Pehlivanlaryekdiğerin 
YAZAN: SAMI KARAVEL -it-

• Bir kadın dakikalvdanheri bek
liyordu. Etinde paketi r var. Nazar· 
ları r. So ~r · 
:ae gtbe1. ne çirtiD. Viielldu mce de-
mı:ıek kadar ~ 

NiMJet '* tn.YQ aöriindl 
(Şişlf - Tilnel). KalaM) ,. njmen 
bdm arka •"-nbğa atlaıh. içenle 
rer yok. Demir ....... yuma 80-

bluverdi. Dlrt erllM ftlda.sUan-
lıtta. Baktılar. -- Jine ...... 
llftlrip aobktUi ~ ---dal
.... Halbôi ....... JWP .-e:ı 
~ •IAlrecler tleiiJdi. Uarla
... aık mk~--;,a ..... 
f 'anhJan, .... bıdra! n ...W 
~u. ..... ~lııir 
,_ arar gibi ha,. a ı bati w -. 
..... gkJerilli ,....... s.ra ... 
... bir ıl)iıdaa Qallll' libi b

nabk naarlunu * Drafına kor 
.. torb haltı. Bu JOll• ~ 
&llll bir 1&tiralma gilceııi var. aa 
lll1ah ~ .. ı.nl' aynJr dtl
daklarda sönmemiş bir arzunun a
teei var. Biletçi bağırdı: ''Taksim-,. 
I_,.., w..ıı .. ıadm !tep ayni yer 
de hareketsiz duruyor. Yeni bir yol
cu. ta .karşısında, kew"z· ~
Gkm-mM.. iciD .... tl'I.._ l'a
kat ••ka .....-.. Wmv~ 
tı. Ne sıcak bültlan Wll'dı lHı ada
mın. Kadının simsiyah kalbinde ~ 
çUcUk bir aşık yandı. "Acaba.? .. 
"Belti!,, "Her halde!,, "Neden ha· 
,.-!,,. 

Korlrmadan battı bu sefer. Bu 
maW1itie JOIR• aaarlan dinlendi. 

GaisU .... .an -- pem~i. 
Nuarlan euludL.. 

1Derbn. arUaıuı oma da inme

" Jıamiandıiım farketti... Şimdi A
cleta yanyana yth11yorlar. Erkek p.p 
bamı ~kartıyor: 

• - Burada mı otunıyol'8Wlw:? 
1racim bira llereeanJa: _ ........ 
- a.tic)t ., ....... de. 
-Traa...,-. ..... baktınız 

JilsQme! 
- Siz de baktum, tabil.. 
Kadm gtUc!U, sonra tatlı bir ses.. _...: 
- kminiz? 
- RU.W. 

- lS) ha tahanesinde.. 
- Pek b oram y rmı. 
Kadın tanf etti. Ayrıldılar. Ne 

tatlı bir rüya Kan iıı1anamt10rdu. 
En \ alnız, en bedbin bir gününde 
bu .. -:adüf. Fakat tahayyG1 ebneie. 
o pal clieM• wğe brkuyorchı. Ya 
M"1JMnam hastahanede. Yanlııt 

lıir verde beldene. Ketke adrellini 
istneydim. Oma bldup aonra kq. 
betmek • acı. Jleaut gibi. fakat aa-
adetine JINIMMl)'ordu. 

••• 
• sanpa erkek adeta aa.ıııımaıa,1 

'yer tutt ..... Mp ... diilln&-

JW. "*' ·-...... ~,... 
l'abt mtllr ~ ' 1ılliiııl)W. Kar 
•' lh'ılan m ........_ b:atlEa 
bir ima olank Net•.U •ilrbin, 'M
~ '9k .... bdıa silaL 

Nm,a ~ 8Ul geldi. x. 
dm ~ .., -1r .. lıir otomolıl
Je atladı.. '-ılutaNıne Gnbe aelin
ce. ~ ~ huırlaMı.. 
Şofir. bina bekle_ dedi. .indi. Bu 
tôaae pek kalabahkb. Fabl o n.. 
•iz ~ Otomobilde beJrleme
yi tercih etti. 

İlkönce sabrrlı idi, fakat dakika
lar ~•• •brı azalıyordu: 

- Saatim kaç şoför efendi? 
- On sekizi çeyrek ~ıyor. 
- Daha bekliyeceğiz ! 
- Emndeısiniz ! 
Yavae ,avaş sinirleniyor, gözleri 

hep içeri girenlerde. Fakat ona ben· 
zer kimseler yok. Herhalde daha ge
lir. Belki bir iti çıktı. P'akat ya yan-
9' •ir yenle 19ekliyorsa. Neden. ad
rt'8isri a.._dt? Ge.lm<a. hfll' eey 111-
teeek. Onu - daha nerede IJulabi
lir 1 

Kadm :Up ~aati soru,.-. Her 
g~en dakika imitlerini bina dMa 
kısıyor. Her azı vücudu biru daha 
yorgun. 

Saat on dokuz. tlmitleri tuu.-
111e11 11&u11Üş gibi. Fakat bir tilrlll 
IQföre arbk 1'rU cli7emJyor. Çh
kl ~..,,_ .. var. Tatlı bir rll· 
,..... scmn. &'k1erial braabk IJlr 
h•Jcjkate açmak var. Korkuyor ..... 
Nihayet: "Arabayı yUriiWn! .. Giye
lıildf. Afrr abr. sonra çabuk çabalr 
mit mabedinden ~
Artık kadtam nazarlan arkaya çev
rilmi,.-. CeMdl sanki bombot. Göz
lerinde ne iztirap, ne yaş. BMnn hia
leri domnt gibi, BelJd atlabldL 
Belki de ortada yanlış anlaşma var. 
!htimal o da bqka bir yenle lllekle
mi§tlr. Kadın korkmakta ne kadar 

- Ou. pkıa Wr ..,. eczaa. h· lıakh lmft. .. tnmmlar teudiifQa Yıl 
bt ne abi teadiıf, lfhnja meebta- lladerin elinde oyuncak. ..... 
ram. Bqb bir aat wqa bir gila • • • • • • • • • 

at lflreblllr m'1fm? KMm her zamanki l'ihi yine ya-
. - ~! \)lyallm, aoluk bir ..,. altında da-

- Re Ydft? 1 IUDUyor_ ... K• .... l qbirayfa u. 
- Ne vakit lsteraenb. Ben her tünde yalnız gu cUmle,yi lılralrb: 

. akpm .. ....., "Ne g(lzel bir rUya! .. sonra iki dana-
- Şa haWa wma Sini .at on la 181 bu ctbrıleyl nokta gibi tamam-

a "' zde rica etaem. lada. 
~ 

Ç ı-luda Küçük Talebeler Tavşan, 
~ .,aYUk istasyonunu Gezdiler 

.,_.. (R ad) -~ 
Dkw-• .., d..,,, ........ btta 

1auıiıylee wr • , * -· 
lllllMBtlııil'la'6ttılt· .............. 

Kafile 911 da Atatlıkh oereftm. 
dlrdJli söçma evtnl liyaret eıttll
tım m ıa,..... tawk t.tnra• 
... pmall ft ,ata olnabwd• mlrflr 
.... .......... ltbdl d&mıll*. 

birtürlü yenemiyorlard 
Fakat İki Taraf İleri Gelenleri 

Güref i Ayırmıyorlardı ------

Bilecik: (B.ul)" - IJg IOD 

7J)Janla iHmhıde hu••ah Jwnl• 
ı.rı. ıantıJaa 791ll Jul eeerler • 
den ballsederlcen bu earlerde bClıa 
yük bir teairi bulunan zatın, vna. 
yetimizin kıymetli Vallat Ali Rıza 
Okay'ın .sinnen tekaüdlOtfl mOna-
Mbetiyle yakıacla aramızdan ayn. 
lauiım dütönenk dl&Ydatumua 
samimi teeuirtl d• ifade etmek I&. 
umdır. 

Temis bir nasiye H• memlek .. 
tine fuıluıa Si yıl mtlllfm ı.tsaaet. 
ı. ifa ederek bet aenedenberl bu~ 
rada mümtaz hasleteleriyle kalbl .. 
r.iaıizin derlıılilderiae dahnış olaa 
bu mahtenm sata kartı ..,_. 7al· 
nız kadirşinaaane bir va&if • değil 

ayni zamanda vicdani bir vecibe 
addederim. 

Vilayetin umranına ait olarak 
başanlan işlere gelince: Yeaiclen 
yapılan, tamir edilen 101lann a)'ft 
ayn ~~ft vererek, üzerinde 
tekerleklerinin sessizce kaydıfı 
bu 7Ql1ana alzleri eqqoan güzel· 
lllai methederek 7U1Dta tahsis 

olunan hacmin haricine çıkmak fik
rinde değilim. 

Evvelki 1e11e iatu7on 6nilnden 
aeçen Kansu tlzerinde mOceddeten 
büyük bir beton köprü kurulmuftu. 
Bu sene Yeniköy köprüsü de beton 
olarak inşa edildiğinden Söğilt'ü 
BfJecife raptederek Eskişehir ve 
Ankaraya tadar uzanan ve iktisa
di bakımdan llususl bir ehemmi
yeti Uiz olan bu yol kazandığı 

f'l iki kipri ile mil.sten& bir mQ -
kemmaliyete mazhar olmuştur. 
Yine evvelki sene i0,eanıa bqla -
nan Halkevi binası da son zaman
larda fkmAl olunarak Bileciğin bu 
mlbrem fhtfyacı da bertaraf edil
mit: ayni samanda bu mahteıJem 
binuın yaıiında bir de havuzlu 

• M 111 

Gilref, dört saati bulduğu halde ı 
pehlivanlar daha hali. kesilmeıniş
ı.rdl. Her iki taraf ta güreşe başla
Mlan lfbl canlı ve nefesti idiler .. -
S. Uda • mrbirlerim incitmeden. 
kavga etmeden bir babayiğite yakı
pn bir efendilikle çarpışıyorlardı. 
Buan; mukabelei bilmisil olmak il· 
zere, birbirlerine öyle boyunduruk· 
lar çekiyorlardı Jd; boğWup ölme
_. hiçtendi. Fakat; tadında bira· 

IDJorlar- lleri vanaıyorlardı. 
Nihayet; sular kararaıağa bat

ladı. tld hasmın birbirini mağlfıp e 
demiyeceklerl anlaflldı. Zaten: bir· 
bfrlerne yaptıkları gilreş denle ve 
berabere idi. 

tıd tarafm ağalan beraberliği 

hat.ıriarma setirmi.)orlardı. Ne Sıvas 
1ılar ve ne de Amasyalılar sular ka· 
rardığı halde gunırlanna yedirip 
müracaat etmiyorlardı. 

HaJden anlıyan Tokat~ ili 
mayna etmeğe karar verdiler .•• Ço
nım ve Kaatamonu beyleri de bir a
raya gelerek fıakosa başladılar ... ve. 
Amasya, Sıvaa beylerine mttracaate 
bnr verdiler .. 

Amas)'a beyleri, tavas ut ricası
na yanafllll,JOliardı. Sıva.slılar da ay 
m fikirde lıulvnuyorlanh. Lüiıı, 4 
aa.athk bir boğuşmadan sonra; peh· 
livaalar gUreli ayıı detmek ~ gece 
karuWğında da ı• "' ~lder delll
lerdl ya ... 

Blld Ziraat ..... , 
B.Cemal Taa 

Stvas ve Amasyahları yola geti· 
park vOcacla •etirilınlftir. Ceza nıııııııiJe beyler; sözD geçen ve ha· 
hAkimimiz Necmeddin Giritli oilu- U. m.evktinda bulunan Tokatlı peh 
nun teşebbtlsiyle Şar ldtlp namı - livan Yiirllkogluna müracaat etti
na teais olanan ba parkda Ziraat ler ... Hakem heyetinde Taşköprülil 
midilrimh Cemal Tan'ın 1rı1trtet- Kel Hasan ~bBvan da vardı. 
li pyreUeri)rle meydaaa ,.._İf Jlüem heyeti: beylerin tavassu· 
çok ca&ib bir tekil .ımlfbr. ı... maimi ronnüş ve bbu1 etmış-

Cemal Taıı ~ pl'fkaa Ye b1I ti Pehlivanlan berabere ayırmak 
itibarla takdirlere ~an.bir arka- nwvafıkı insaniyet ve hakkaniyet 
daş olduğu içindir ki ke~disini ta- olduğuna k~naat ~tmiş bulunll)l'm'
nıbnat Osere fotofrafisi de tak- do. Yilriikoglu; müracaat eden bey-
dim edilmiftir. }ere 90rdtJ: 

Bilkimetıe Balke'ri arasında - Snuhtar, Ama yalılar ne di-
bu lvar haline kalbolunan Ali Os - yor? .. 
kay. caddesinde Cemal Taa'ın a- - Kabul etmiyOl'lar taftSAtu-
meliyata nezaretle iktifa etmiye • muzu ... 
ret ıbazan çam fan eliyle dikmekte - E!.. Ne ola akmış sonra? .. 
bulvan muhtelif Çiçeklerle hususi - Gece de olsa birbirlrrini mağ-
bir itina ile shlemekte olduğunu li)p edime,e )radar boğuşacaklar· 
herpn peneeremden g&ilyor, o- 111111!-
nun şu mesleki qkıaa cidden hay- Hiç bö~le ş Y olur mu! Gör
ran oluyorum. mü3'orlar mı ki· R nlc dtlşmlş 

bulunuyor? .. Birb"rlerini mi sakat· 
il il lasmlar ba babay ti ? .. 

Kırkpınar Profesyonel GUres MUsabakalan Evet; h Jı:kınız var ... Fakat, 
çok uğra bk, bir tUrlU tarafeyni ra
zı edemedik. 1 ........... . 

Çoaak Eairseme KUl'Ulnll Edir
llllt Vill,.etl merlıu he79tinclen: 

BugüDlerde prof esyoael pellli
vantaıımwıı yekdijerine meydan 
okuda'ldannı sayın razetenizin spor 
sMbnlannda okumaktayız. 

Bu pehlivanlaruı F.dinlede ku
rumumuz menfaatine icra edileeek 

. )[ıl'tpmar ~reşlerinde rOreşmele
l'fni fatiyor ·.a bekliyoruz. 

Xırtpmar gtıre,leri TOrk spo
'l"Dltda çok esltfden yer almıştır. 
Kunet w l'lretpne ~ahşmaJanna 
aDftM• pe)tlfvanlar bu gtlreşlere 
f.Pirik .-., ...._edilf '" bflmedi
ii ~ ba ..... te lfrenir. A
•eta imtihan olur, kazandıfı dere
CÇ9 ske ...ı.Jcdatlanna meydan 
okv. 

Koca Y..ıtar, Adab Ballller, 
Kwle.ıkh llalmatlar, Xarddereli 

Kırkpınar göret)erini .,ilmiyen 
ve ba gilreşlere ~k ebn.ben 
pehlivan yok sibidir. Kırkpmar 

gQreş}eri an"'aneye tevfikan her 111 
bımrilyas «ifntlnden bir l'flıa enel 

açılır. Bu yıl da m&y1m1 15 i1ICi 
cu .,.un4 açılacak Ye ...,_. 'l 
ne r sana ôpmı aou ere-
cek ç .un devam edeeektir. 

Kurumumu ba Jd Klrt
pınar güreşleri için başa 180. ba
şalbna ııso. kDçlk ortaya ıoo. deste
ye IO lira üWat koya8'bn'. 

Bmua.n in: 
Jtgnet, nmt Ye oyun}anna 

gUwn Ye yelrdiplledae me,daa o 
kuJU pebllnDlarl ............. ... 
vet....,__. ···-n...a •1t11a 

Mehmet pehlivaıalar, Kara Bmba- ~...,..,..,..,..,.,.._.,.-vv..,..,.~-~--...".1 

HenaNrh c:ıocn1r1ena _......._ 
ler ve bu ayarda b~ok peh]iyaa- .,......._.._. ..-- ~-
lar bu g1lreşlerde 1erlerini alımt- ~ iDlmua llrlkler. Yok-
lar, Türk kuvvet ve kudretini dOn mi Ja\'l'uya brtarmak lda YJI. 
F&1'& J&71DJ9lardır. Son sama.n - da Bir Lira wr ÇocU B 1 P 
da Teldrdaflı IrtbMtJ'fa .. f>u alan- .. Kuaumw °'9 ol! .. "'" ... ··--------mı 

- Pdilt..-
Dedi. Ye yanında balwwa Kel 

Bam» dB ıelt: 

- s-n pelaliwaa ne deniD -
...... ! .. 

- 'famamile Rnin fikriııııde.tia.. 
... pelllnanlar dlirt IUt dalla sa
l ı hr 'YUIJl!t ,me ........ 

- Ke Ja..•hm denin! 
- .,...... ~ lıis .,. trn 

cinli derim... 
- ~; lla,JdL. 
Bahm ........ h"•• Bd ........ il···-..,....., .. .._ 

Jer_ Blnllree lldk lll ..ı. chnlL 
Ylrllr.U ................. 

&inli. Ve: 
- A:t\etı' ; &'ı- a!llll. Gl-

nıtials ....... Dkt .. tir .. 
IN4<QU& ....... ..... 
....... "' ........... 11' '-
.___.... ..... dedi. 

Ylı .......... llfluı ..... 
sb'lltl Çlntl; - i1d ...... 
Mnlen Mira .. rlı!ı a Ve ..... 
tlrll de lımebt .,, 1 Ilı .. ..... 
Pi .... ,.. .. & .......... ..... 

o tarafm beyleri oma korbJdıJda ıt-. ....... 

YUrükoııu; peblivanbğıa bu gi 
incelıklerın· bildiği için, her ikı ın 
birden mukabele etti: 

- Pehlivanlar. sizın dedı~'li7.'• 
olmu tm if.- Habaı lae,eti böyle 

kararlaftarnuşb. Sm itaatıa .aav 
edeıiı.. Gireti JlleJI eGiyHVL 

Kel Hasan ~ Ylriik• 
oik1 da Ayıboğam önliyerek ve tu
tarak meydandan çıkardılar. 

Sıvas ve Amasya beylerj V'" di
ğer seyirciler usul ve Adetten oldu• 
ğu .-eçhUe hakem heyetinin hu kara
nna tek tar itaa~ ve mal • 
balede bı•2-..mıar.-

Bitıl.erce halk; kU7.M Jİbİ \"C b t 
sportmene ve baba.yiğite yalupr ita· 
atıe sükut etıri.j)t-rdi 1]. Pehlivan· 
lar da fi geri f arlu lif etmediler .• 
Birbirlerinden :ıynlırken lmcatlaştı• 
lar. Mimfahayap.pö~r .. San• 
ki. birm~rini bQiaa ve ' -ğe 
çalışan onlar dcğildı. 

Da' ullar, surıtalar çaımap. bat
laru OeUallar bağ!rı:tordu: 

- Pehlivanlara konan hediyeler 
berabere bkhktan ~in yan yanyr. 
taksim olunduuuu ... 

PeiltivaDlara. IMıdt)'edıen başka 

mr ~J Y~ lboudlııde, ve 
Rumeli gUfeşi olan yağ günşinc:la 
olduğu gibi pehlivanlarm avuç llÇIP 

parsa toplaması Anadolu pehliva~ 
larmca çol< ayıp bir şeydi. Hiç bir 
pehliwaa ~ ~ dlem llbl parR 
taplar~!- ~bu 
IUiıll ve lııieüher' &det bllbımezdi 
bile ... 

iM aeticedm Sat_.... da, A· 
muyabkr da 1De1Uun değillerdi. 
Her halde plip .,.., EMri llzımch. 
Fakat; A~ Aklloyunluyu 
yenememesi de epeyce dedikoduyu 
mucıp olmu.gbl. 

Çünkü; Ayıboğan. Akkoyunluya 
nazaran daha an salm1' bir pehlivan 
dı. Hem Amasyalılar. A.ktoyunluyu 
mağlQp edlıe&kleıiw ,... yUz e
mm buhHMIJ'Or:laN. 

Sıvublar, biru da ••iai)wlar· 
dı. Amasyalıların namlı yijiti 
mağJQp edememişti Akko~. 

GOreıe bfttiğl için. herkes gece
den yola c;ıtıyordtı. Yu gecesi ~ 
~ .....,. bdar yol almak 
faae!inwb 

Yatım. Kıstımonuhıfar, Srfts. 
b1ardan gftl'Ş iıltiJortıriL ~ 
rillU Kel Ha•n1erüe Alııbjmlu;Ju 
kapıştırmak arzusunu izhar etmif
Bdi. 

~: Ylrlkoğlu aibi. Kel 
u .... da ...,..... çıkanı~ 

b.~~Umağ• 
.. ettiil cRrzftle cmclaJı bir lllnt .. 
... g .. ,.......,. haJda idl 

'Oste de; K8I R"M, Ytlrilkalla De 
............ ai1ııt berabere tal-...... . 

s.l Buaa; yaba& atdaealr bir 
pıllliftD deiM &ttl; Yltlk>t· 
.. lan, AkJmıeıeJwle•, ~ 
dan da iri ,..U w daı. ı.11 bir 
pelaliftllllla. .Aa • _..g&ıi lmnetli 
bir edewb Yabm. Mna ..-ıı ve ........ 



l2NLIAN ... 

Zonguldakta 
Hamit Gecesi 

Zonguldak balkvevi, büyük pir 
H8.mit i in bir (gece) tertip etmiştir. 
Ulu airimızin ölümünün S UncU yıl 
dönümüne rastlıyan 13 nisan 939 
perşembe günü yapılacak olan bu 
törenin programını kaydediyoruz: 

1. - Açım sözü (Ev başkanı A· 
kın Karaoğuz) 

2. - Hamit (H. Uluğ) 
3. - Himidin dehası ve sanat 

felsefesi (Şadi Varlık) 
4. - Himldin eserlerinden par· 

çalar (Sedad Ataman) 

5. - Her yer karanlık, pümur
o mevki (pllk) Şebmehtap handei 
melekat (pll!r) 

6. - BüylU· şairin ölmez escrle-
rinden temsil (Nestrenden bir par· 
Ça) 

88 00 • 

Çanakkale belediyesl 
too bin Hra borç aldı 

Çanakkale (Hw;usi) - Elektrik 
.makinesinin bozulması dolayısite 
ısehre ki.fi derecede ışık verilmedi
fini nazarı itıbare ala nbelediy~ 
encUmeni belediyeler bankasından 
yüz bin lira ikrazatta bulunmağı 
kararlaştırmıştır. 

Bu i§ için belediye reisi Osına!l 
Günel Ankaraya gitmiştir. Bu para 
sırt elektrik santralı ile şehrin mt1· 
hiın ihtiyaçlarına sarfolunacaktır. 

Sertabipsiz bir 
hastahane 

Çanakkale (ftnmısf) - Kemle· 
ket hastahanesi başhekimi Operatö1" 
KlzımGüneyin başka yere tayinedil
mesile yirmi gündenberi yeri hail 
~. a..t.•· üd doktGda ilh~ 
re edilmektedir. 

Buraya bir operatörün gönderil· 
mesi fiddetıe ana edilmektedir. 

Çok çirkin bir tecavüz 
Çanakkale ? (Hususi) - Ayva· 

cılrta Cemal oğlu Saim ve Ham 

Saffet otıu Jıfthntu fmıail Dandanı 
evlerine davet ederek rakı içirfp 
lsmaili sarhoş ettikten sonra zorla 
Çoc~ ırzına geçmişlerdir. Suçlu
ı. ~ teftif ol~ ve uıuha-
JremeJeri "'~ fisere Çudb
le Ağırceza mahkemesine aıevkolun-
muştur. 

Yeni çıkb 
Meşhur çocuk romanlan: l 

Vatan SUrgUnU 
Fı 10 Kr. 

R. G. ARKIN 

Canlı Tarih 
1 - Perde, 2 - tablo 

23 lisan için yazıhnıı okul piyesi 
Fi. ıo Kr. 

Her rerde ldbpplarcha 
ve pzete bayilerinde& a,..,.az. 

BALIKESiR 
AKIN KITAPEVI 

1 RADYO_f 
OARŞAMBAı Ul'/889 
12,30 Pro~am. 
12,35 TUrk milziii 
Çalaıılar: Refik Fenall, l'alm• 

J'ersan, Zühtü Bardakoğlu. 
Okuyan: Melek Tokgoz. 
1 • KUrdill hicazkAr peerevi. 
2 • Rahmi beyin - KUrdili hicaz· 

kA.r cıarkı • Sana "' -nımm oam • 
fendim. 

3 . •Jlb•ttbı Pmar • JCllrd1I. 

hicazlr:lr prkı • Nenden -· 7 

4 - Kürdili hicukir ıarkı • Cıl· 
gınca aevtp. 

5 • Zühtü Bardakoğlu • Santur 
taksimi. 

6 - Tltrldl - BeDllJl aldım~ 
tan. 

7 • T\irkU - A benim mor çloe-

lim· 
13,00 Memleket aaat ayan. a-

juıs ııe meteoroloji haberleri. 
13,15-H Mbfk (Riyaaetl Ollm

hur bandosu. Şef: lhsan KUnçer) 
1 • Mal'3 - Frlç 
2 - P. Lincke - Atk valsl 

........... 
Sütçüler aleminde bir hadise ••• 

SUT MAKiNELERi 
1939 11odanarı ıelnştir 

DibaJaaıa en utJaia ve u ac:aa 

Mİ ELE 
SÜT MAKINELERl 1k 

....lanmaz, leWe- .. '-qi. 
maz. Yedelcekee- daı.. me.-

cuttur. Anadoluda acente 
aranmaktadır. 

TAŞRA SATIŞ YERLERi ı 
Koa7ada Kqıkçı Necati, Ernram
a Ne(et Sokkoll•. 

Türkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şsı. İstanbul Tahtakale No. il 
·~ · Ankara acentenı.iaJ Yuauf E.endemir Ye oiulları 

Adana ., Ömer Batefme• 
lfonya ,. ...,...,.,, Şükrll, Necati IC.atlkçı 
Ceyhan ,, Said Akmalı 
Gazianteb fthatafa oil• M. Şam Öqeker 

Erzurum ., , Nef'et Solakoğlu 
Polatlı ., ~ Süleyman Uzgeneci 

8 - Keradante- "EllBa.,. elau· ======================= 
dlo,, (Uvertür) 

ltL :1·;~:-Tburban-~~ Havzbot ''Yüzer Ev,, 
h> serenad. Sahibinin Askerliği 
~> _ EJ.1~.ti.Am;rs _ Skoçya rante- Kaça DERMAN, TababaUn aon kaffldlr. Her •• 

11aı Dolayısile Satılıktır bulunması zaruri olan DERMAN ka,elerlnl 
18,30 Program. iki yaz mevsimi Kalamıfta, 8uadlye önUnde vaya eczanelerden alınız. LUzumunda gUnde 
18,35 Müzik (Dans müziği-Pi.) Pa•.abahçe koyunda laktllr ve gıpta ile seyret- t - 3 kaşeye kadar allnır • 19,00 Konuşma (Çocuk F.ıdrge· ,.-

me Kurumu) llllnlz ltftzbel (YUzer EY) ubll .. flhnlm9'br. MUHABERE VE MONAKALE VEKALETi 
ti )

19,15 Türt miizi&I (i'aal .,. Yaz mevsimini ...... ••ht bir ...... u. .... lsh.M.ı t!.H.& ...... Um•.. IMılllrflifu·ıu11n •• 
mek laDyen deniz ve denlzclDk ••varlar için ıanBU t11ıuuı ıtnnı unı muuu11ug 11u 

Çalanlar: Hakkı Derman, l'..ettf bulunmaz bir flraalbr. lateldllerln Tarlabeçında 1 - Kalıplan, ctirtif, çimento, su ve elektriği idare tarafında 
Kadri H11san GUr, Basri 'Ofler, Ham- General Recep 90kak MUbarek •INlrbmanında verilmek üzere 750,000 adet cüruf tuğlasının Silahtarda. imali ve Jaua-

~ ~~ !~t~D!W~~~5N!!d!a~!~5!~&~~·~~5-~~-5~5~·~·!'~~5n~-~!l~~~~~~~~~~~l~~~~ Okuyula1': Cıe1l1 ~, !aft. bedelle açık eksiltmeye konmuştur. 
ye Tokay. 2 - Ek iltme 26-4--939 çarşamba günü aat 11 de idarenin TbeJ 

20,00 Ajans, meteonlo, haber- ''B 1 ı .. -- Çocuk lllt.U bqında Metro ha 1 blnaııında ı in · katında laaacak arttırma •• 
leri, ziraat borsası (fiyat) ana nanınız eksiltme komfayonunda yapılacaktır. 

20,15 Türk müziği 9 9 Dr. Ahmed Aldloyunlu 8 - Bu ite afd şartnGM, mukavele proJe i " fenni şarıu.. 
Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Bu su••t kreması Taksim. Talimhane Palas No. 4 idarenin leva'Zım mildUı lilğünde parasız olarak zi edilmek~cBr. 

Fersan, ZilhtU Bardakoğlu. 4 - Muvakkat teminat (146,25) yüz kll'k alt.ı ra yir b-
Okuyanlar: Seıııahat om--· ı·· ·m1 ,....,. ......... ~- •in ruftur. 

HaMk Recai. USU U S8YesJ e Sa t lS ten ıonra 5 - İsteklil rin muvakkat tem·natlan ve sair k nt b la' leri:Jle 

1 • Mahur peşrevi. 60 J8'10d8kl bir Çok kad Rllr ilan edilen gfln ve &a&tte komisyonda kazu· ltulurım an. (1,09) • 2 • Dedenin - Mahur şarkı • Sa- Y 
na layık mı. 8RcU 3 Q J8ŞIDdl Vsküdar Sulh birinci hukuk hi-

s - Litif ağarım - Mahur Pfh- •lll8cekllnlir. ldmlljtnd•: 
.AJdl aklım 1*' gonca 1 b.. pı Aılbrada Yı Neeaın.ey 

4 • Neyzen Rıza - Suzinak f&l"kl· Sokak .23 numarada Periluuı Nıuıu-1•-------~~--~~ .. --------.-Çaldınp çalgıyı. Maltawn B. % 7,5 teminatı ~ 
1 4 - Kürdilihicazkar şarkı. Gön- diğer Nenm..uı. Ciıui: lılikclan Lira Kr. Lina ltr. Şekli s.lıll 

IUmll başka. Hazıne vekili tarafından sizinle Nişasta kola 18.425 Ki'. 3067 76 230 08 Aflk & ıı aô 
6 • Reftk lf'erl8a - Tanb.ır tak· diğer müddaaleyhler aleyhine ika- Mobilya 18 k'llem 2598 65 194 89 ,, ,. ıı 

•imi. me edilen Selimiye piyade alayının " 10 .kıalem 884 00 28 80 ,, ,, 18.IO 
7 • Leminin • Hicaz prkı • So- 938 senesinin heaabı bir numaralı 1 - İdarec• kabul edilen tipler dahilinde ruJm ve tutnam"-f 

rulmasın bana yesim. mucibince yaptınlacak cins ve mikdarı müfredat listesinde yazılı 18 
8 - Şev-ki beyin - Hicaz prkı • teftiş komiayonu tarafmdan verilen parça e.şya ile yukarıda mikdan yazılı Nifasta kola, açık ekafltme,. 

Demem cana beni yadel raporda öltl murisbıiz Mehmet konmuttur. 

9 • Rafll Ymnıfun • Bicu l&l'· Zlhtil borcunduı dolQı 'll liN ldl- il - Kuhammu M4eli, •avakltat teainllJan. ebilmıa tekli • 
kı - Setda71 ruhun &lk eline. silr kuruşun tahsili dav881 Uzerine saatleri hizalannda l'Öllerilmiftir 

ıo - Su MB•i•i. Oklarla ipret edilen daveti kanuniyeye icap etmediğiniz nı - EbilbH IO ' - Plqembe dnil hinlarmda S&ltıerilm 
~ = saat ayan. yerlere tatbik ediniz. den hakkınızda gıyap karan veril- :.:::~de Kabatqta. Levazım tubesfndeki ahın komisyonunda YfaPlla-
21,11 ...,.., talmllt, kambiyo- 8onna da bUIUn ,az .. mit ve aaam•H sıyab kararmın ıv - Şartnam.- •• listeler her sin ıöza seçen tubeden alma~ 

11111mt boram (ftJat) boynunuza •Or8nUz. Unen 20 gün mlddetle tebliğine ka· ~ l'ibi reafmler dt llrillebilir. 

21,25 Netıel plllrler • iL Buruşmuş, solmuş ve gevşemif rar verilmesi üzerine muhakeme V - isteklilerin eksiltme igin tayin edilen •Un ve aa.atte wQ ... 

21.80 Temsil (iki bduı tipi-Ko- bir cildi, tazeleyip gen~ 10 51939 c;arwamba ctmil aat 10 a 7.6 .,UVean.e paralariJ1e 1llftktr lromiqona •tlmelerl. (118İ) 
medJ) için işte sa.e basit bir usul: Taakim talik kılmmıı olduğundan tarihi illıı * 

Yazan· Ekrem ftetld ve tasfiye edilmiş bir miktar si\t llahammen B. 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden: 

22,00 ~......... (Kn..MI.. ork--- • dan itibaren m.tiddeti mezküre ..... cm· •i M!L...I • L 
-....... -.- çaw-. kreması bir mikdar saf zeytinyafı i- -an a.ıra KUl'Uf 

g Ay I lef: Neelp Afkm) le karıttırnuz. Sonra hepsini iki kı fında itiraz etmediğiniz ve mahke- .8u)&fık Jlkama 
t2a 8IDllll Kllleli AMerl &ıelıl 1 • 1. atn.u. . Sabah havadia- mn en iyı krema ile karıtbnmz. Bu meye gelm.ediğmiz surette vakıayı makinesi 1 adet 1900. -

o/o 7,5 Te. EDU-. 
Ura KUl'Uf Şekli s.at 
M Açak l& • 

f lld ammdu aWıim tuch1ma. 
lllllld D)'l ~ y...,... .......,.,_ 

111"1. llalita, cildinizi besleyip tazeıeşın-e- kabul ile mahkemeye kabul olun- Su tesisatı mal. 
1 - Toman - ViJ'IUI& hülyalan cek ve inanılmaz bir güzellik temin mıyacağınız ve mlıhakemeye gıya. zemeli 11 kalem C'MIJ. - 818 il .. 14.11 
• • V.nder - Polka --lluAktir J..-

~ • -=D dwam olun°-.ıı:.. ilinen ihbar Pin"...- -•·.n • .- 81770 ad t 67° .. 2 90 4 • Bizet • Arleziyen silit No. 1 --.• ..,, •wa- . e •· - • ,, 
a) Preltıd. Bir aktris l'ençlik manzarasını 'ile tebliğ olmuır. I - Detiftirllen f&l'tnıameti mucibince v• feraiti 1&bıka 

itan ldUmdl ,.,ttur. 
Ferit Oaaberk 

..... AluDet s tlneil llU)Jı llalmk ........,....: 
Davacı 'C'sktidarda Şekerd Ha· 

1a11 tarafmdan ıs. Şehzade ba§1 boz. 

lotan kemeri Ka,_.tK Alnnet pa-

muhafaza ve idame için bu basit 
b) Jlenuet. -... (1) adet Mlqık ,ıkama ınMinesiyle yukanda cina Te mfk 
c) Adaclyo. usulü tatbik etmiş ve 70 yaşında .. ~ ... 11!11!•••••!!111""11111 psılı (1) .kalem malzaa• hizal819la &"Ölterilen uadllerle ........ 
4) ~ llDC kadın rollerini oynaml§tır. F.c- Kin mıinl 1a:mı.-.ısa 11hlal> bamgftur. 
1 . Bamıs Löhr • DutUI ~ ucınız da halitayı ıize ihzar edebi- ni düşününüz. Onlıara çocuk a- n - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan Vt ...... 
28,00 MUslk (Cuband • Pi.) lir, fakat mahtel'iyab az iktuda ra.balannın .kraliçesi olan ve en leri hizalannda rösterilın1'tfr. 
oo .. r n .. s Aj habe ı~ o1ma1r1a beraber pahalıya mal olur iyi imal edilmf•, en fazla tekem-
-.-- OD aıuı r ısn .,. • " m - Bksiltae 11 ' 111 ........ g. ....... 1 lit ..... 

,.._.. JftlT&Dl. (Yajsıs) beyaz renkteki Tokalon mül ettirilm~ en ııhht araba71 ltapat f'lı9eaindtld ahıa it...,....,...."".._.. 

~..:~-=== ~ ===~~ s;;== ··~-~~:-::......... de ı.tlaaleflı'ı .... ......... ınOkemmtl ve bakild bir cilt unsuru- n,u,~• _. ... ,..a.,.a.ı .a.nı~.a. auJ veu.lkle birltktıt •• la•••• '1111'1 illa ıh er. 
- .. _._ - .. .._ ftJ8&N 1'1YA'lllD8U. .... .... 1lılli9 -----bet .... w.r.A ...,.~,,.. .. ... " 
•- ...- -....a.uuı Sadi Ttlı 08alll tmııı- ıı.ı.-ı halci bulabilirsiniz ~v 4\ 

................ , • tı --..• Hmereıai p.ran uu-. wı &''ll•İlll--------.. 1 .. rm s'dlnın ..... uruu.ta .... ,..... ... eılf'lt"Jr. ,. 
L9f81111. 'g" ........... ••> 'w Halk~......_ , __________ .. 

E."=:..~~:. ·::=:lfloo._, Sablık Ev f Dr.ffifiz*Ca~ii 
lllJm w _.., m '" 11119 ta- .. ,...._ Kabat.atta Dnlmaltahç.e m- 1 LM=.. laelda 
rJhlM mftnM 01111& ,... IUt ll 11a11r •pere• ~ ••· ..W• cı'IT) _.. • ., aJtlntla- Dahiliye Mütehassa• 
• tA1t1nna bnr '99ll1m!t oldufuıı· ..,. 1 iri l*lb' • aM ,., iki -ım 1 Dwaarola tOI 
lua tarW .u&adlD Mibana l lb .&lev polll Ot 11tılıktır. lıteklilerin Gala.. Jıluarue uatltri puar harft • 
•rfında ttlru tdilmedilf Ye mali• (Bttyflk mftam.,.) tada Bahtiyar hanında mflbadele Jler da 1.1. t aab, P•rtemhe 1 
kemedı ... _ L_,_ __ ..... takdirde 11 Nll8n Puar komJayonunda Bay Kao1dı mtı- ve camartell ubahlan 1 • 11 1 ----------------------• ~ UW~& .,__ lüiWı ...... C-lecWlııa • A. A c o Q Ltı. .._.._ ..... .__ _ ı. .. -• .... n ....... a.ı ('ART.'Bf'UB r.nnn•Jllı NIU-Ae fa.kanJ& T. 11111 ...__., ~u 
•Y•.,.ıu llUILUIU yw ~- U.U~ f

1 

\l'•WIJ~ ........... - ------.. 
JJlıaa Wtlll olmm. (988 - 441}. (S. paa) 

----------------------



Piyango B8yiliği ·Yapmakta Olduou Beş Sene Zarfında, Sayın Müsterllerlne: 

' 
DAÖITTIÖI KA YDEN .. SABiT OLAN 

Piyango Kıraliçesi Nimet Abl~nın 

M y · GiŞESi 

. 

Bu Son Keşide<le Dahi Dört Büyük ikramiye Birden Vermiştir 

.. 

- 2 o o o o L .1- AL 1 
En Büyük ikramiyeyi 24675 No. lu biletle Samsunda Hükumet Konağında Ziraat Katibi Bay 

Mustafa Hepşen'e kazandırdı. 
NiMET ABLA, Müşterisine Müjdeyi bizzat vermek üzere dün aqam tayyare ile Samsuna hareket etmek istiyordu. Bunun için, büyük 

fedakarlıklara katlanarak Ankara Hava Yolları idaresinden hususi bir tayyare teminine teşebbüs etmişti. Fakat Samsun'a Tayyare Postası 
işlemediğinden, Altıncı keşidenin Büyük talihlisi Mustafa Hepşen'i bir Yıldırım Telgrafı ile haberdar etti. Mustafa Hepşen, Vıldınm Telgrafına 
cevap olarak 200,000 lirayı almak üzere Samsundan hareket ettiğini bildirmiştir. 

2 - NiMET ABLANIN Uğurlu elinden bilet alan Valde hanında lranlı Kasap Mahmut 
ve arkadası 30342 No. lu 1/5 biletle . 

4 o, o o o Lira .vı 
3 - Yine NiMET Gişesi 4890 No. ile Samsunda Buğday pazarında Bakkal Rasime de ; 

Ro.ooo Ll~AA YI 
4 - Yiae NiMET ABLANIN uğurlu elile Bakırköyünde Ômer Naci sokağında Bay 

~ ( 

Se,[f} v:e Bay Abidine sattı it , . il etle ••• 
1 O. O O O L 1 r a J ı 
KAZANDIRDI NiMET ABLA'nın MUflarllertne peN verirken ...... 

en aon reaml 

11•r .. ,. Nimet •bhld•n ku•ndıla 
bllrUk lkr•mlreıt ....... · 
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eni Tertip Biletler Gelmiş ve Satışa Başlanmıştu 
il'aşra siparişleri serian ve munta7aman gönderilir 

Adres: İstanbul Eminönü, Tramvay cad
desi No. 29-31, Tel: 22082 

Dikkat : Hiç Bir Yerde Şubesi Yoktur. 
S.r Abidin Nimet •bl•d•n k•z•ndılı 

buruk ık.-.mlr•r• •l•rken 


