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KURUf 

Vaziyette 
Biraz lyiUk 

italya HükUmetinin Karadeniz Ve 
Yasaıa: H~ CalaW T ALÇIM Ege Denizi üstiindeki iddiası 
İngilterenln Fransa ile müşte- -ı-----·----------

reken biraz harekete gelmesi ve • l V' b 'C'. •ı l 
~~!n~:~~k:•::.~:::: göı::-~ Eğer Türkiye; Lıman arını ı a ancı r ı o arın Emrine Verir-
;~::E:~~;?1;~;:;:t se; ltalya /Gar,Wniz ve Ege Denizine Doğru Y ayılaeakmış ! 
n.Uz reamen teeyytıd etmiş sayıla-
maz. İngiltere BaşvekiU tarafın- • • • • • 

:~:.!!~~=~;~~!~~i;! Roma, Balkan Devletlerının lngıliz Garaoti-
!:t·~~:~:~~esi~ilnr:~:=~~i s·ıne G·ırmelerini Arzu Etmı·yor 
ahvalde tereddüdün ve vakıt kay-
betmenin büyük bir zaran olacağı 

muhakkaktır. Her 11eyden evvel d N•h A K 1 B •• 
J'•pılacak şey kimsenin kunt gQ- p . V L n ra ı aı arar arını ugun 
rOltOye ehemmiyet vermiyeeetfnl arıs e o ilin Edecekler 
anlatmak, blöf ve tehdidin 6nOne 
ıeçmek ve, kat'I bir munbele ve -:=-"· huır ~ ~"' •• /ngiltere, DolU Akdenisinde. H_erf!b'liJ Ye'!i .A_•lıert lcra"tı Daımanca Bir Hareht 
4.~':1.!";:!~:.~~".:'0::::;:•r 7~~ Teldklıi Edecefini /tal.yaya Bddırdi. Maaaolınının Cembarlayn ve Met"k•a•a Melttaba 
bir tecavOzfln lngtltereye mfltevec-
ıfh bir tehd1t addedilecetfnln İtalya • • • 
hükCmetine teblil edflmft oldufu- Londra Elçımızın 
nu temin ediyorlar. Londradaki si-

faaliyet Yunanlstanı bu suret- Dünk Ü Ziyaret 
hücuma karşı emniyet al. 

bl görönOyor. Bun- v T ası 
flmulUl ve mOtekabfl e eftl 

gelmesine intizar Londra: 11 (A. A.) - Ttlrld· 
bakku.k edJncfy ye bflyük elçisi T. RUttO Aru, a,u 

fhtan tıatıada ıalbaJa tn.ıtız hariciye nezaretin• 
arsa onu kınnlf •ltmlftir. 

Roma: 12. (A.A.) - Havaa a• 
da Yunanlsta • janBı bildiriyor: 

na temlna.t verdftfnl ve onu lnpl· Balkanlar haklmıda. alyul mah
tere Jle an18'maktan ınen'e ~atıştı- fillerde bildirildiğine gö.re, y~ 
tım ~ı1lyoruz. Asıl işin ga.rf ~ ve a :Verile nranti bU menueketln 

da ~': • i ... 

~a Y-5 - len çevhme 
Jetler Yunanistanın yahut Balkan- prtlle muteberdir. 8111 mahtlJler, 
daki sair Jrllçttk d tıerfn lngfl • tngiltere taraluıdaa PoJonyaya ve

~ ter!! i)e anlaşmalannilan neden bu rilen garantiye '--' bir tngUts 
ar siP!rlenfyorlar? Hiç bir za- garantisi Balkan memleketlerine M 
.yu.nhistanın ltalynya yahut 

~~ ~a karın teca\'ilzt bir e- verildiii takdirde l\nıawtlutun il· 
,
111
\s. Yunanlstanın bOtOn galini Egeye ve Karadenhıe dolru 

. tJteceği ş~y kendi milli hu- yeni bir ltaıyan yayılmamnın UJ1W 
e emin yaşamaktan 1- edecefiııl tllve etmektedir. 

Hatay 
liz~-
Vazlyet 

m müzakerelerinin neticealzliğine 

bir ipret olarak t.eWdd edilmekte
dir. abilfr. lngntere ne yap. Btıtun pzeteler, lngil1s ~ 

yahut yapılması mevzuubahis ne girmemeleri lçlıi Attna, AnDn. in ,. ~=========== olan anlaşma sırf böyle tedafilt bir (Sona 3 6nc6 aa:Jfada) ....... Ana Kaauumda PeyuattaBuhmacak Olu tim 8apeldU Çembarla a Hltlerle beraber • 

gayeye fstinad eder. Gerek Yuna·I----------~----~-.,------~~~~--~~~---~-----------------------:::::: ~nı~!;~~-:::: Alman Propaganda! Hollanda~a 1 _A_rn_a_v_ut_Iu_k~ 
bakımından bır faah1et urfed• Seferberlık y • • 
bilirler ki bu da mOstaldl bir mil- ş h . . d en 1 Bı r Hu·· ku· m •et" devlet sıfatlyle onlann en Nazırı e rımız e 
bUJt ve en fptidfll bir haktandır. BOTUN iHTiYAT SINIFLARA 

Bitıaeısal~ bu hakkını kullanan HAZIR BULUNMALAR! T 'k ı· ı o 1 un d u 
Yunaniatan ttaıyada htç bir tnflal Doktor Go"b•la Dı.11- 'atanbu 'un BiLDiRiLDi 
tevlid etmemek icabeder. ~· Ull l• ıi La haye: ız (A. A.) - Bollan 

tta~anın YunanJstam teminat v / • • Ge"' J.ı• da Ajansının bir tebliline göre, 
Yefdlli rivayeti dotru lsı bu sah- Muhtelif .. er erını ... uı aeferberllte teveasOl etmek icabet-
• ..,. 1Nden ihtiyar ettftt suali bili tftf takdirde hazır bulunmalan •••hfnlere setir. ÇflnH böy- için 'bazı ihtiyat sınıflanna emirler 

....,.~mnata Yunanfatanın na- Yerllmfftir. 
al~liiiJilılliecell akla 11fmas. Azı. -----
nat1itt0 '4:-tya ne aıkı bir dostluk 
mbUlbet.i besliyordu .. Arnavut
lukta ,.aınıs İtalyan nflfusu cart ~ 
dl. Arnavutluk hiç bir tarafa 1'3• 
oevlrlp ele kendisine bir hlmt ara.
mamıtta. Böyle oldufu halde. ıtl· 
nftn birinde İtalya Amawt kralı 
Zogonun memleketi zalimane lda· 
re ettttlnf ketfettl. Ve AmıYUtlu
tu iltil&1a kalktı. F&ffzm 14aresf
Din acklate f)u kadar dfltkOn ol
ntmuı dolrUu bfhıaf7orduk. Fa· 
fizm ......,.. Dlar 41nTap 
ıtendtllal itiyle bir llma fle tamt
ma11 ihmal etiulftl. Herh&l4e Fa-
fiat aclaletlllhı beynetmHel aba-

da Dk tecelllaf doet •• nrClttefllc 
bir m!lletf botuJamak ıaretfnde t.&
cılU etmlftlr. YunanJstu da si· 
non birinde kendfsfnf Fqb.m ada
letine bir ıahne rörmekttn fhtfras 
edene onu Jdm hakllS 1'6rebillr? 

Eter ltalyanııı Yuıtufttana 
kartı biç btr tecavl• tfUl kla 
b.ıiıten tarafından Yunaalltanıı 

N..,_ CalaW YALÇIN 
~, .... ..,,.......) 

Belçika da 
Askeri Tedbir· 
ler Aldı 

Bröksel: 12 (A. A.) - Ne,,ra
dllen bir tebllfde, Belçikanın ica
beden btlttlıı aakerl tedbirleri çok 
evvel a; ~ .ş oldutundan 7eni as
ker ıevkiyatı haberlerinin clotru 
olmadıiını bildirmektedir. 

KôRoGLU 
Mwad Sertoilan- ro

manıa,tırdıtı bu bUyf.lk halk 
deatanmı, timclif• kadar 91· 
kan laıamlerm laül&eıiyle 
birlUcte 4 ..... ..,., •••• c1a 

Yeni Kurulan Aaaamble Arnavut
luk Tacınıltalya Kralına Ve,. 

(Yazı .. • Uncu ••Jf.mtzda 

H~R SABAH 

Halkı Telaşa Vermiye 
Saklamaya IUzum yoka Siyad ı ha ıayret edenek 

Y&siyet hiç de emniyet verrlci de- s1rhhaı taretlerinl 
fildir, Mittln dUnya alnlt'ler pril- larmı dold-
mit bir halde Balkaıdann aalme YadWer ..,...•lllliliflı"llLJ!l6iıl9 •la fi.lr. 
olduia 10D hadiaeleri dikkat •• I• k'- clialılıllf Mlllelis. S.79 
uabiyetle talcib etmektedir. Batnldliıwlbıia tledili silM, 1a--. • 

Li.kin blltUn bunlara ratmen ma atranak aslanlar slW d~, 
bGtiln limidler lcaybolmllf da .aya- ~ela yaa •a1cn&7& cliır'et .... 
lamaz. Şimdiye kadar ...... ya. cek J.&.HDCI ıhlere dUn7&)'1 ..... 
km ihtilatlar tek ıtWa patlama- ~ ederia. Bin dol.'V'Ulmas• ifl. 
claa halledildi. mis aUdbnu.te rahat rahat ..... 

s ..... ~ı ha.,.dla cU,.. filaa pi olur, -~ ........_ 
mletm f11 kadar mll7oa aalrer Vaaiyet ha .. isat&llaa ..._...,. 
tepladatau, diterinla l:tatt.eyaları- d.~e ..ı.s-ur. a. YllMIMd 
na harb vaziyetine ıetirclitini iri bti11batfla ı..m•a lalt Mr aM 
puntularla ilin edip halkı tellfa ,,. Nftf t.uanar edemiyonaa. 
cliltilnmekte ne mina •ar T HBa- U..utm1.7abm ki bis TUrklar ıiW 
tar,alarm harb Yaziyetine aetiril- harla lçiade J'oiuralmat bir m.~ 
meai'' ne demektir? hwaua ne aa- '9 lalrl• buhranlı dakikalarda~ 
kerlikte ,...1vardır,iMi111antılcta. k.,.n Uç fe1 Yahhrı Vakar,~ 
Bizim bildltimis harla patlıacb ma .,. teJ•kkws. 
.. lar7alar •tef açarlar. Biraz .ta- A. c ... w ... 1ARAÇOCLU 
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~ 

Tefrika No 59 

Yeni Stadyom 
Bir Sene İcinde • 

,.. 
Kardefini Çakı 
• ile Boğazlayıp 

Son günlerdeki 
lngiliz faaliyeti 

Bütün Hazırlıklar Tamamlanacak 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı ÔldiJren Adam 

Arnawtluğun ltalyan ku\-vetle 
ri tarafından işgali illerine lngW. 
hUlrumetinin mUhim diplomui faali• 
yetleri yanında Cıll! tedbirler de al• 

Dol11U1b•h~• Sbadı 
811 

Müzelik tqla yol DUn ADırcez• muhake- dığı Avrupa siyasetiııde ve ilden ı ,. l ? de müşahede edilmektedir. FakRt. 
bin ldfl •c•k bU,Ok- yapı ır mı mealnde h•P9• m•hkOm bugün lngilwer tam latedllderi Tamamlanmıştı llld• r•pdlyor. Jlnü .. ~· l«ular dol- edlldl gayeye n.nnış değillerdir. Harici 

... · fİ 'r Vali ve Belediye R.ı Doktor· n&dur; biı.i,oru. Şii ,alw t. ErenköyUnde kardeli Enver ilt siyasetleri normal tnkipfrna henU• 

Çubukluda Bir unan ı abur ile Lfttfi Kırdarın riyaseti albnda stad nula. biH anl<ıtılanı ya.nronu. IHhl fiddetli bir bolufmadan sonra, onu- erişmem~tir. İqiliz hDldbneti 

Ç k K E Ol k 
yom ve spor itleri hakkında muza- fda.rılcınemuı u4nı1c11ı bir olcuvu- öldüren, Yasemin hakkında dün A· son aylardaki siyasetindeki ana 

arplfQCd UVVefe r mUffU kerelerde bulunmak tbere toplanan oımıu.ı bia:e l'lttu cınlattu jır ceza mahkemesinde karar veril· prensiple, bi11ülc küçük devletlerin 
___ _ iatip.rl komit.e, Dolmabahçede yapı- mittir: v istikW ve beynalmilfd taahhütlerinin 

- Ta kendisi efendim. rflrüm. Fakat. bu pn akşam- lacak stadyomun plinı halrkmda - Eyüpteki Akar ~eden E- Okunan evraktan aıılaşı1dığma riayeti esasma mnstenit, bir Avrll• 
- Çok iyi. O bir. Başka!.. dan sonra, bana yapılacak bir kati karannı vermiftir. dirnckapıya kadar olan ana cadde· göre Erenköyünde dellallık yaP1\t1 pa sistemi çerçevesinde tqrilrl n ... 
- Bir de Boca Bekir var efen· yolda bir teklif veya ricayı da, sa- Yeni stadyumun İDf&8l yakında nin; nihayet tamirine başlanıldı. iki kardeşten Enver, bir gün Hasan sai eden mihver devletlerinin beyne\• 

dlm. km gönlünüz kınlmuın arkadaşlar başbyacak ve bir sene lçerisfnde ta· Fakat, bu tamirin ne kadar üatUn iamıinde b1rhd1e kavga etmit, Yase- milel taahhütler karpmıdald hare-
- Hoca ise geç, bize gelmez. alçaklık ve hainlik uyar, ve yapanı mamlanacaktır. Stadyom 25,00 ki- k~ril bi~ ta~ir 0~~uğunu g~dip ye- min araya girerek kardeşini teskin ketlerine rağmen tngiliz bqvekill 
- Aman yüzbaşım. Senin bildi- da ağır surette cezalandınnm. öl· tilik olacak ve bu yirmi bet bin kişi • nnde bır gormelı · Sıkı yagmurlar etmek istemiştir. mUtemadiyen bu sulh niqmmı kur-

lin hocalardan değil bizim Bekir. mek, yaralanmak, aç, susuz vı uy- etadyomda oturacak mOsabakalan ve bir kaç k.amyonun UBttlste ~~- Li.kin, Enver buna çok kızmış mağa çalıpnıştı. Fakat bu vaziyet.o 
Bele bir getireyim de gör onu. Ne kusuz kalmak, yorulmak daha ne eeyredJlebileceklerdir. Stadyom fut- dan geçmem öyle sanıyorum ki soz- ve ildai; biraz sonra yolda giderler- gelmek için de kati bir tavır ve ha• 
mal olduğunu bir bakışta anlarsı· bileyim, hatır ve hayale gelmiyen bol sahasından başka yedi ki~inirı d~ ~ir edilmekte 01~ bu yolu ken yerden bir taş kapıp Yaseminin reket ittihazı llzımdı ki bu da yapıl· 
mz. her türlü mihnet ve meşakkatler, bu ayni zamanda koşacağı bir Pisti de bilsbutUn harap. ed~ktir. Madem başına atmış ve yaralamıştır. mamıştı. 

- Daha başka? l.kp.mdan itibaren, çıkacağımıs yol- havi bulunacaktır. ki buranın tamiri içın bu kadar mas Bu vaziyet karşısında Yasemin, Son hadiseler İngiltere hükfımett 
- Bir de Hemşinli Nuri var. Bi· da başa gelmesi umulan aeylerdir Stadyomun içerisinde asgari yüz raf ediliyor, bu masraf biraz daha bıçatmı çekerek kardeşini boğazın· ve dolayisile İngiliz efkin umumi. 

ru genç amma, değme babayiğitlere 1.evkleri de yok değil, bele ,erefleri sporcunun, soyunması ve fenni te- arttınlsaydı da herkesin de gözü dan yaralamak sure tile öldürmüş- yesinde bir aksülamel husuJe geti""" 
değipnem onu. pek çoktur. Size bet dakika mtthlet kilde istirahatını temin edecek 5 orada yola benzer bir eeyler gör· tUr!.. mektedir. Artık Büyük Britanya ım 

- HMDe.inli Mehmet aöylemişti veriyorum. DlttönUp taemm. Zorla pbaa mahlıua 100 loca yapılacak w eeydi ! Ne ise, bu ciheti gec;elim de Ağır ceza mahkemesi, hadisede paratorluğu hayati menfaatlerinin 
eli bma. Peki Kara Mehmet. Şim· değil bu iş, amı ile arbdqlar. tçi- bu localardan her birinde ayn ayn gelelim başka meseleye: <ıiddetll tahrik) görmilş ve bu ee- ciddi surett.e ihlllinin batlamlf oldu· 
4i1ik bunlar yeter. Bu akşam yatsı nizde vatan için ölmek, öldürmek duşler bulunacaktır. Buranın tamiri için eski, ha- heple Yasemini, yedi sene dört ay fwıu görmekte ve bunun için d4t 
vaktinde bu arkadaşlarla beraber kudret ve kuvvetini nefsinde göre· Stadyomda sahanın en göze çar- rap kaldınmların külüstür ve ufa· hapse mahkfim etmiştir. mi1U birliğini tanzim ve ordusunun 
TarJabqmda, Halep 10ltağmda 4 ntl mi1enler, yüretind• JUrddan lf. pan bir yerinde U5 kişilik bir 18J'8f cık tqlan yetişmeyince şimdi mü müdafaa ve icabında taarruz kabili• 
maralı madam Eftilbı evinde gelir yade aile ve yuva muhabbeti besli- locası yapılacak bu loca Reisicllm· teahhit Edirnekapı mezarlıklarımıı _llilBllTE ___ _!. yetini kuvvetlendirmek için büy:.itıt 
iteni bulununua. Yalnız, Halep eok&- yenler, rahatuu eevenler varsa he· lıur ve er.kAm htıkQmete tahafe olu- kenarlarmdan eski, döküntü tqlar bir faaliyet sarfetmektedir. 

ima aaparlı:eıı, eve girerken önilnU. men ilimdi sillhıııı bırakır, erliği ve nacak br. Aynca eehrimizin niwn- to~ b- clllşilyor_ Aynı Dumlupınar okulu lııglltere ilimdi Ak &m•..ıe w 
81'C1mı ~ nautma ve çok dik erlik 19refini kirletmeden gidebilir- tirlerine ve büyüklerine mahsus 100 ~da Ed:nekapı yolunda Mus- liğv4!diliyor ezcümle p.rk havzaamda mühim bir 
b.tli davran... Jer. kifllik bir loca da ini& olunacaktır. •-'-~~ tLkelli ~=-~ Dumlupınar 1atı okulu ders ıH~ diplomui hareketine giıiemiftir. l>u 

Demi 
u__ de D . "'"· ö •- ~· ti K S+ • .ı .. omdan ma·'•n - llftftr m"-- waaClllll mermer ......,.... -.. rada .. __ ı. ewuııı usulcacık bir emıt ve ,_,ını nuae '"'•wlf • u- -us .,,... ""' -...... ~ pWrilyorlar ki bu mermer vesalr nesi sonunda lağvolunaeaktar. a ArnaWtluğun iega1inin Akde· 

betlik kaime sindinnieti. mandanımw çevrelf7en aJtmıt dört haJdarmı takip eden gueteciJere tqlar antika old .. a.. içın· vaktile Mektebin talebesi civar köy yatı niz statukosunda bir deiifildit v\1· 
o .. ı. .... -, A<rrc..na-H mm· ...... i ... ..ıı- arkadat hep birbirimize """"- a+-·· mahna ao ldellik bJr loca da '-·-m .... cude O'etirip o:e+l---11~'- .__Lu.I ............. l!i-'&&U _.,._...UQ ..... •W&&UJt AU90 mtıze tarafm..1-- m"•-ye 1.-ldınl okullanna daiıtılacaktır. 8 0 WU&&~ ..-UA& 

ıataı ezanı okunurken bb de dört baklllanmızla aramızda ldlllıını bı- takarrur etmlftir. Bu locada pze- 1. ___ u::_,_~ a~ı ı..: lizımdır. ltalyanlar böyle bir--.. -~.ı.... B rakı -kilecek bir adam .-.ı. tecinin daktilo maldneai ko--ılh mıama aanu· YVU&&•utrW• y»UW - Profaaör Plltardın ıid ~ -W&Oli• ursa sokağından cami P ..- aram.,wa. .,-~· JOhm müteahhidi tapm1ıktan bu iki I k .._ va olamıyacaimı, daha er tokağma ciımit. Tarlabqa cadde- Bırakmak '6yle dunun, lnmıldıyan. bir mm bulunacak ve guetecilerin antika tq1an dahi aldınp kırdıra· ne on .. reneı 1915 Londra muahedenameaQe um 
aine inmiştik. Bet daJdka sonra da llillbını Jamıldatan bile olmaml§b hariçle mubaberelerini temJn mak- rak yollara Mfemektedlr. Jlbe ve Profesör Pitard dün aqam sa- elçiler konferansında Anıavuilul'JD 
Madam Eftiğin evinde ve kU((UK b"r içimizde. Hepimiz de eok aeviJımil, l&dile altı telefon mahalli yapılacak- Evkaf idarelerinin nazan dikkatle- at 18 de Üniversite konferans sa- bir kısmı üzerinde ttalyan blliml· 

od 
· mler '·t bil •""derimizi ,_ ____ ..a__ --c..... tir lonunda ikinci konferansını ver. - y ti · t ·ıt anın içınde idik. Ki Y"~ u • .,.. aUU1&11WWtm1Z& ~· .. - • rini celbederim. e nın ngı erece tanmdılmı ileri 

lelliz bu odada. Harbiye Dl\~n Ziya miftik. Ve aaııki ittifak etmif gibi, Sahanın muhtelif yerlerine ho· Olmyueumuma bize söyledikle· mıştir. sürmektedirler. Halbuki .2 kinunu 
pqaıım yaveri yUzbaşı Ki.mil, Mer- hep bir ağızdan bağırmıştık: parlörler konulacak bu suretle m&e:· rinl itte bb apen yudık.. F.ığer bu, Konferans büyük bir dinleyici sani 1937 ttalyan- lngilis itillfı ve 
11ez Kumandanlığı yaveri Bilrhan, - Hepimiz, vatan ve millet için lar hakkında verilecek mal1lmatm tarafından alflka ile dinlenilmiş ve 16 Nisan 1938 anlaşmasile her iki 
lişham karakolu inzibat yüzbaşısı ölmeğe hazır olan erleris. kolayca ve herkea tarafından ifidil· doğru lıle alibb m•kemlann ba fiddetle alklflanmıştır. Bayan memleket de AkdenizdeJd statuko· 
levket beylerle bizim Yusuf bey toı; Ytızbqı Y\18\lf bey, bqmı kal· mest temin olunacaktır. lıJe bls de dikkatlerini gekerlL Pitard da bugün Kız Muallim. mek yu değiştirmemeği taahbDd etmif· 
llınmlflardı burada. lki de sivil bey dırmış, nemli l'özlerini yüzlerimizde Stadyomun ve muhtelif spor tebine siderek saat 18 da Jan Jak lerdt. Ve bunun ınlnası cblsarih idi. 
~bir kenarda. gezdirmifti. GWUmaiyerek: •~helerinin tcabettirdiği bUtihı tek- Piyango Talilileri Ru u hakkında bir konferans vere- Akdenize sa.hll devletlerin halihazır 

Yaver yüzbaşı Kim.il bey be.rıi - Hepiniz sağ ve var olun ar· mk ve modern tekemmülit toplan· cektlr. me"YCudtyetlertnin ileri meVzilerinin 

99 
arkadaşlanmı görünce gülmiiş, kadaşlar. tıda derpi§ edil.nrlt ve nazan itibara -.......- vvvv-" devamından başka bir 19y cfUiöııtlle-

llPlm Ymuf beye dönerek: Demiı ve o gece yapacağımız mü allDD\lfbr. DUnkG ve evvelki gUnkU OBN1ZLlllDS ı mezeli. 
- YU&Uf, demifti. Dedilderin eademeyt tatlı tatlı anlatmıetı. Ll-~ ~ ----· k8fidede ldmler k•z•ndı? lfte bu vaziyet karpwıda lngil· 

11mt1aı- i8e dördilnü de tanının. Hep- zım gelen tenbihlerinl, emirlerini ver Bll!IJmtf BDS : Tayyare. piy~gosunun talililen De11izbank Umum Mü- tere yavq yavaa pasif tavrmdaıı 
• de ölçüye uygun adamlardır. H1<; mtş, müfrezeyi yUrllyftte geçirmiş. Cezalandınlan •snaf dUn tamamıle belli olmuştur: d .. - b .. r çıkmata başlamıştır. Akdenizin 
MeUnme al yanına. ti. ~ ıoo bia Ura kan•ular twllar- uru ugun ge ıyor prk havzaamda ve BalbnJanta 

Yanm aaat kadar bu beylenn Günet battıtı, ortalığı karanlık İstanbul Belediyem pazarlıksız dır: llalatyada 7but mtidürtl Ek· Geçen hafta içinde Ankaraya bir tevessü hareketinin yakın bit'Za-
ıamnda oturmut, ne olduğumuzu, sardığı vakit, Göztepe ile Elmalı satı, kanununun tam mlnasile ee- rem, MBiafa tik melıtıep hadflme&I gitmiş olan Denizbank Umum Mti · manda mtıstemleke imparatorlukla
• yapaeağunm bUttln teferruatite bendi arasından geçen ve Çubuklu- hJr dahilinde tatbikını temin mak- ömer, tıanlr Devlet Dellatry9lkn ees dürü Yusuf Ziya Erzin'in büglliı nna vahim darbeler vunılmuma 
~ Yusuf beyin kuman- dan Alem daima ilden Yolun iki •dile mücadele bafladıtıDi )'UDUf- atölyMlade Sün, <lhaaglnle Oh- tehrimize dönmeei beklenmektedir. bep olacalmı 1ngiltere • 
...... Çubukluda IRllnun Yunan yanlarına posta posta daiılınıe. pu· tık. Bu mücadele neticesinde pazar- dtis apartunamacla Argdlld, Sam- Denizbank ·-~lltında ıla Ve bunda Frama da mltteflktir lalııanmun palibryalan ne ÇIU'plP.- suya yatmıştık. Yorulmak, Uşenmet hJanz •tıe kanununa mugayır haJ'e- sullda zlnat kitlbl Mntafa. ~ yap • 
u ...... ..._La,-· er olm........ bilmi- ..nzbaeımız, her postayı ket eden buı mUeaae11e ve dtikkln- ,._ •-- cak tebeddUlit lltinakale Veklletl ~!8 btlttln faaliyet IDgDbderdea .-a llU" a ~ "'9"1.&A J- ;,u )a 40,008 llra -ggp.gmr.: taraf tetkik -..aıı- -.ul? Olmakta, J'rana hAM\--" 
IB. Olıadar aevinmif, okadar q. ayn ayn ıezmlt, icap eden tenbih· nn bilhassa kanunda kati saraJıa. ındau 'C'UUUıektedir. ·-~ a· 
--... ... ı..: Jerl ·--:.-;;, Ben ve arkadaalanm ta rafrııen 8fYa Uurine narh ko._ ı.tanbulda Çakmakçılarda Va- llkb•ll•r .. rllelerl yağuım tempowııu tncflblerin]dne 
_...,...... .... evden çıkarken etrafı ·~ ..... w ._ madıkl rT lide hanında dellal Rahmi ve kuau uydurmaktadır. 
~ kol••mayı bile unutmue- yUzbafmm yanında idik. arı teabit edilmiştir. Tutulan ,.rın b ... •lllJOr 
tak. Jllapmw Jd. 9JDUDÜ iciıı evle- O pce, Çubukludan Ermeni kö- zabıt varakalan dafmt encllmen ta- lılehmet, Kumkapıda Vanidia, Be- ı:urketi Hayn'ye ve Denlzbanla ttalyuım Arnavutlup ymıe.me-
ıılıldm Mbi& fırbıu. :rvama ~ yUno gldeeeii haber olman bir dtiı;- ~ letldlt olunmua ve bunla- ııikt&I ,..,, baba 17 numaralı lıanedo .,. a ııile fagiliıı MVkllloo.n .ıva..ıı ,.,ı 
ouldarm neoe ve lrayıı-hğı..., nam m .. bölilğünU bekliyorduk. Yusuf ra ıcabeden cezalar "1!rilıııietir. 8 · Cemal, lıonirde Alaıeld banlrasa· :. bah97 tarlf.-1 yaruıdoa ltilıa- lılr hldloo Do lıarlılalmılbr. n.Jy.a 
.. aPmdan cıJran bir men.nl hızile bey, l'erc;ekten alçak gönUllU bab&.· Yeni aoıc.k llmbml•rı da Raşid, Aydında Ahmet Sabri tatbık edilmeğe bqlaml.:aktır kuvvetlerinlıı AnumıtJuia ,...,.. 
fır1amıetık kapıdan. can bir satb. Biraz ilerimizde, bir Belediye lstanbul sokakl 15,000 lira kazananlar: Her ıkt idarenin kış tarifeleri g~-en mesinden evvel de ttalya Adrlya Ui 

Hazırlığımız Uç gUn siİrmÜflll- tllnıııelin geri iılde yol boyunı gi;•- tenviri mak•adlle henU. ha anun Beyoğlu Asmab mescit Despina· senelere nazaran hayli gen~ oldu- denizinde faile bir kuvvet olarak gil-
•-t9"cl gUnil '--'-· ı H Jl d 

1 
va gazı Sanurun demi"""ollan gümrtlk an· • d rUIUyordu Fakat Otrant ~ .. 

-19... AUIUU Anadoluhlsan- eyen oca Bekirle Hemşinli Nuriye _e ay ın anan sokaklara 23 elektrik ·" gUiı an ilkbahar tarifelerinde fazla · ...,.....,.nı, anı berinde, Elmalı,, suyu bendinin arastra aesten· lambası ko t bannda Kemal, tzmirde Orta mP.k- b. d Balkanlara ayak butıktan sonra ta-____ ıyor ve: ymWJ ur. Bu sokaklardan tep hoccası Ramazan ve lokan~~cı ır egi ıklik yapılmıyacaktır. Yal· mamen k ak Ak bulunduğu yerd ıdik Kıyaı ti 
1 

i- - Hoca aa, aç gozlerıı;ı Sakın kazanı! n 72 hava gazı lambası d Ahmet. \.d nız on po t ıara b·rk ç sefer daha apıyar • denkde fleıll· 
.biı'lle blzd n h ç te farklan olmıyaıı uyuyayım d me ha. .. Dikkat et, bu- ihtiyaç gorili n karanlık sokaklara 1 ilave cdiJmi ir. Tarifelerdeki eni Y çizm inin yan tamını yani bmandanlanmıs yU bqı Yusuf ve rada Awkat Leon yok ku tara ak tev i olunar k derhal y kılacaktır. O,OOO lira ku.ananlar: . g ş şark kısmını tamamen mubaha al· 

u mülkimi Ut beyi r. Ana- bizi. HemalnU oğlum lkid b' b Bakırkoy Ömer Nacı sokak 104 tebeddUJat yaz tanfel rinde tatbik tına almıt bulunmaktadır. HeJe Yu· 
v çf di.ıc.ı • e r ası- Taksim bahçesi rad edilecektir goelavyanın mihver devletleri tara· 

uhiunvla kahvecilik yapan rah- aedamr :~~:.de kara gaflet çökmesin genlfletlflvor numa a Seyfi ve Abidin. Ortakoy .;"o.A~'VV'-·~~"""""~~-VV'vvv 
Rizeli tJjuın llU arabalan ile, '-6'- ı oartı i inde madam Suzi ve arkadaş- POUSTE : f ından tamamfle sanlmaaındaa 

lfreltl n araında ~etirdlii ta- SözlerUe llt fe ediyor w. Bekirle bo Taksim bahçe inin arkas ndaki lan, Orduda lsmail Rıza, 1zmird•l -.n. 
bomba, matara, ft bez lfempnHnin anlat+•.1.- m raJ stanlığın Belediye na.mına ıstimli- T bal İIDdi n8118le ttaıyanın ve Al-

df " rd '""6.... ace arını ki kararlqtınlmıştır. Daimt encU- 0 ı Diril köyttnde Mustafa Şa- Bir talebe tramvaya t:alarumzı gözden geçlrmlş, biz nuyo u. Böylece Uı' .ıa.at geçmiş.. ban. manyanın ma.takbel ~ ... 
erlerine cı.fıtmıtlardı. O gtın öğle- ti Nlmem. Bls YUllUf beyle tath bfr menden karar alımr alınmaz bostan binerken düştü İngiltere mihwr ldyuetlııhı llericN 
ian evvel bUttın teçhizatımız ta- IOhbete da1mıttık An41ıam birl"D hk ~timli.k olunacak ve Taksım bah lat.nbulun •l•ç .. n- Haydar paşa liaeai talebelerin- aıacatı pk.IDerl arbk aezmiı llbidır. 
••ml•"D'll• avqa hazır bir vazi- tan Nu:inin Mili Qllanılf;ı 18Y· çesıne ilA.ve olunarak bahçe bir mık- dını...... den 15 yaşında Mehmet dtln EmfniS.. Ve bmıa kaqı bir mukawımet eep-
pt alm$k. (n-:__ dar daha genlşleWecektir. 1 hesf kurmata ve bu pyede her tör-~'Yar) 1.Unred• bozuk eok•kl•r stanbulun &Pçlandırlmaaı için nünde tramvaya binmek laterbrı m dtlflhıcelert eline_, __ ._ ..... -.~-

Jıfatr..misba f&f9 itlerini idare ... -~~ ... --~İİİıİİİİİIİİİııı. bu 8811e de • .a... .. ··"'--- dtteerek başından yaralanmıetir. --..JL.. ..... ._ ....__ tclloliinl Ye ilatlyat mtllblmi oldu· • fstiııyedekt bozuk sokakların ta- -.-.. uuuuv JDeVBimlnde y.qm ·~·karar vennll bulumaaJda. 
..... ~ ıı.ak boy ile kah- T A K V f M mlrlae Arfoluamak tlzere 80 metre lıeledlye lle!ıiktq Adalar, Kaddıöy. BeYoiluada ABmalı .-ı.ı.. dır. 

'9al Dıu \111 ... 111111aınme l'Ui· _......... ... ·- 111ik6bı tq alınması için Sarıyer Sanyer, Beylıos, Oaktldar, Bakı!'- Leblebici eokafmda Dervle ade &• Neticede 90ll ~ fnglh 
,.._.. Jııekhw .. ..ır w tembih lS N1aa 19'9 Çarwa• bJmabmlıtma lallhfy.t verfJmit- köy w BeJOilu lıualan dahilinde partuwumn ikinci dairealnden din faaliyetlednln Roma- Bertla mlltft. 
llriDl wıe ,...... YURf t.ey, Dl- Ur. çok mıkdarda ağaç diktinniltlr. Di- Yantm çı1mıqaa da etrafa ılira~ rl alyuetbda DUd üWll- .,.....,.. 
llaJ8t ..._ m.l de ttrafma topla- Hicri• 23 leler ısse 881 98Chlld.... ı .. ın kilen aiaçların nevileri muhteliftir. meydan vvllmemiettr!.. oa&ı .. 118 

......_ ••en w .cal-
mıfb. Veı •-1111 Mart ıw bmk ,,... kd ı 2011e T • JUl de9let nl 'r lala• .. , .. • - ArbdllJar, ilim bllli dinle- B8'Jc••-+-- ı~vl :::. ar an ya baliğ olnsk- h~k ve hindi hıraızl•rl Yap .,._. d!Jrbtlt hld- *' 
,.-. ı.teabulda 118pUaWe1 ayn qn _,_ •u• eocukJan iefn ·balide oturan hamal Cemal ot· keyfiyet ine etmett..ar. 
~ Mmın ,uı. IDylemlf- Kum: 157 bir bakımeYI yapılnraaı Jı:ararlat: T•k•lm helleı lu Muzaffer De Kltif oflu Mustafa Dr. Repd SAGAY 
...... dlla olarak l1Bi .e.leri bir tınlnnfbr. Yenfct.n ve modern bir Taksimde yeni inşa olunan heli- kOIDflllanndan 'blrlıatn bir koywaile ::c:~~==========-
.... 419 llurada teknı' etmek lılte- - ••ldld• fn.ta •lunacak ba'.lnmeYI a- Din inlaatı bitirilmietir. Hell yann lld hindi ve bir tavuta11 Jahnlllv Y•I ..... rurdtl 
p .tQinlNıt lluWIJdı, oaa tatla, f1!~~a n. ook a11sel bir meydan belediyece ı.llm almacaktır. Tee- ve yakalanm1,lardır. •_.,_-L ı ... _, 
-.Jnk ___..___. Def- ... t1: W .awı• setlrilm..ı k Um..1~ .uıa-a _...,_.... Jdma .. 
.--- ve ........-. w de ....,,.. O,le ' 12,lf - bda41 ı IUI ne arar verilen - llODl'a Taksim meydanmd• OtomobU Çllrpb JUi .ıtmcta .ın ı...aw Khue ~ 
lllkibı km...._ J.al ıü-lrM A'L •• -'• " -.-. Bar'baroa ttlrbut mı~anında fn- tok çlrkbı bir manura teşldl ede Şöför Ard•- idar-'-..a....ı.a - mlir Ymanaa, ... ..._,_. __. ...... lıurad& -.V.llllUl ft .......... uada 4alı••' ....,. - • ... ı ..,.. .. olunacaktır. Binanın meydana llabtlı hellnm tıbn .l ~ ÇDJ.llUvıu , _.... Mrl-.uıtJm -.•uuu ..... ·-

llU )lıanlrılU ille tıa; 8'IP ~ WlrW t...ak ıs,3' .... Dür. Yerecek ı.tr tanda ı----j- nacak yı asına başla- numaralı otomobD, dUn Takaimden ..m. btv twl~ 
aa .. ı ... ı ....... ı. .. _ , ~- t-biu:: mOmll:Ua ~ ailrat- seçerken AH isminde birim_..__ Biri..- dll öıfkla1ere JDiun tte 

~ _., "• 811.u l5lda • -...,.~ • --- ~kkflll '1'6at Yula" ı..1a1 .,. • ı .- fthafifQe~ lae•kbt. 



italya ispanyadaki 
Askerini Çekecek mi? 

Bir ,... ı~,.~ ~ 2 lapa• 
,.d•n ıeldlecılf ...... ela MU.O.IW._ lngilt 
rer~ temiut v-ercn& iiier taraltMade ltalyam ISpaa,.,. .-. padeıdili bebe viliyor 

a ,. ,. JI - ti urıklltll .,. 
ı.oıulra ı• {llula81) ~ twJu ı 4• lsı-nr•ra yem tt.aıraıt ku 

h6k8metl; hentı hpanya 7aımı leri ıevkeclilmiftit. , 
.aasmda- baJuıwı il bl1ı ita.,_. :Madridfn llkutuiaan ao.-
neferfnl; ınflmlsdetl t':Watısta ispanya a 17.000 ltaı,an askerli 
Pranto Madritle .ırdfkten sonra ihraç edfldlffne daır verllen ha• 
teri celdlme ...... lllkl!netine bert resmi Roma m&lıfelleti te)(alb 
l>Dd.irmttt&· • etmeınektedlrle • 

BiR YANDA!f dA ttM:tA ltab'M uterı.mrn 1 llayıs-
ASKElt CöıtDERIYt>ll tan evvel seri ıalmacatına dair; 

) 
G ı... Kassolial tarafmdu 7apılaa •aid 

Londra: 11 (.&. A. - "' parl&ınentodaki muhaUflerle mu .. 
ler, ltalJn tıtaatJnnı yftlllclen bafaıaklrlamı bfljlk 'bir laim•m 
~.,a ~ olddu da tatmin etmem!ftir. Bunlar oıe• 
iarar etmektecUr kllr tarihten evvel pet cidcll hlcll-

D&lb' Telgraph, D.UY ıterald, "1•r oıb,bil.ıinl .b87.an. .tmelrt
Dan, Bxpr..., 1>• pzeteler ara • teclirler. 
~amr. Baıı lnıilı~ mem'ba.lartndan bft. 

DaU, Bera14 ._ ıw.r•lı11v- dJrtl-- .-., htJltere 11~ 
daU "* lln1 meti ltabran ukerlerinia ol-



....... 
Jş Kanunu ve 
Fazla Mesai 

• 

Günde 18 saat çahşh
nlan işçiler mi var? 

1§ kanunu proje.sinin tayin ettiğ 
mesai müddeti haricinde şehirde ba
zı i§ yerlerinde 16 ve hatta 18 saat 
çalışan kimseler görülmektedir. Bil
hassa hayatlarını kazanmak için ta
yin edilen 8 saatlık hadden fazla ça
lışmak mecburiyetinde kalan kun
iıracı esnafının toplu bulundukları 

bazı hanlar içinde cumartesi günleri 

., •• •••aı•• 

~öroğlu Artık Dillere Destan 
Bir Kahraman Olmuştu 

de çalıştıkları görülmektedir. Ala
kadarlar neticede memlekette işsiz- r 
~~t':, ~~.ı::k~~~~.;u:ı~ ÇIKAN KISIMLARIN HDLASASI 

Altında Harikulade Bir At Bulunan Ve Kılıcını 
Maharetle Kullanan Bu Adam Şeytan Gibi Birşeydi 

maJ.p.adır 

Tifo 
--

Zalim bir derebeyi olan Bolu Be,.i, en iyi se,.i.i Deli Yuıufun aeçtiii l>ir tay yüzünden ıözlerini oy-
mut Ye aahvermifti. Deli Yuaufun Ali admda bir çocuiu vardır. KUc;Uk Ali l>üyüyor. lki eene zarfında 
tay da büyüyerek fevkalade bir at oluyor. Deli Yuıuf oiluna mütemadi,.en Bolu Beyinden intikam alma
.. m ve halkı bu zalimin pençesinden kurtarmumı telkin ediyor. Şimdi Bolu Beyinin adamları Deli Yu-

Şlma~en ted~r alınmaaı~•.u.f.~~K-~.·r.o~i-~.".u.n~p-~~in.e~d·b~··.m.~~~.r.d•ir··~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 
blldlrlldl 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdar yaz mevsiminin yaklaa 
ması dolayısilc şehirde muhtemel bir 
tifo salğınını önlemek için şimdiden 

•tedbirler alınmasını ve afakadarla
rın azami surette müteyakkız bu-
lunması maksadile bir tamim gön
dermiştir. Yapılan tamime nazaran 
bilhassa bu hastalığın sirayet imkan 
~ hazırlıyan sebze ve meyvaların 
fyi bir surette yıkanması ve esnaf t1l 

~ı bir şekilde kontrolii emredil
;ncktedir. 

Belediye şubeleri bu işle daha sı
.u bir surette meşgul olacaklardır. 

Valinin emri üzerine Emniyet 
~iıdürlüğü de bu tarzda bir tamimi 
t0lıs komiserJiklerine ve Emniyet 
hemurluklarına bildirmiştir, 

Kaldırımlar 
.atanbul kazalarında ye
,ıden ne kadar kaldırım 

yaplldı 
Şimdiye kadar vilayet hududun

da yeniden inşa ve mevcudu tamir 
etmek ilzere yapılan kaldırımların 

mikdarı şunlardır: l{adıkoyde 60117 
metre murabbaı ii.di kaldırım, 1000 
metre murabbaı parke kaldırım, bu 
ister için Kadıkdy kaymakamlığına 
15,000 lira tahsisat verilmişti. 

Beşiktaş kazası dahilinde 3157 
metre murabbaı adi kaldırım ve iha
le suretiyle de 2400 .metre 
murabbaı parke kaldırım ta-
p1ir olunmustur. Bu kazaya 
'.\•eı ilen tnh~isat 16.000 lira idi. 

Eminonü kazasında, müteahh;u 
ve ameleyi daimi ile 14,724 metre 
murabbaı kaldırım tamir olunmuş
tur. 

Bu kazaya 15,000 lira tahsisat 
verilmişti. Beyoğlu kazası dahilinde 
746 metre murabbaı parke inşaatı 
692 metre murabbaı parke tamiri 
200 metre murabbaı kaldırım inşaatı 
2720 metre murabbaı adi kaldırım 
tamiri yapılmıştır. Bunlaıdan ba§k:ı 
400 metre uzunluğunda 111ecra inşa 
olunmuş 770 metre uzunluğunda da 
mecra tamiratı yapılmıştır. Kazaya 
verilen para 20,000 lira idi. Verile!l 
tahsisatla. yeniden ihale olunan yol
lar bu rakamlara dahil değildir. 

·~tanbul yeni Halkevle
rine kavuşuyor 

Dün Vali ve Belediye Reisi Dok· 
tor Lutfi Kırdann riyaseti altında 
halkevleri için bir toplantı yapılmış
tır. Bu toplantıda evveli, planlan 
hazırlanmıB bulunan Kadıköy halke
vinin süratle inşası, Eminönü halke
vi yanında yapılırken tahsisat olma
ması yüzünden durdurulan jimnas
tik ve konferans salonu sUratle biti
rilmesi için bir istikraz yapılması 
kararlaşbnlmıştır. Aynca, Beyoğ
lunun modem ve mütekamil bir hal
kevine olan ihtiyacı da nazarı itibara 
alınmış ve burada da modern bir 
halkevi inşası için müzakereler ya
pılmıştır. 

f 

"" 

Yurdda 35 Milyon Türk ne 
büyUk Kuvvet ve saadet kayna· 
ğıdır. Çocuk Esirgeme teşkilfı
tını yardımınızla kuvvetlendir
mek bu saadeti bir batında te
min etmeğe kafidir. 
Çocuk Esirgeme Kıwumu Genel 
Merkezi 

·-- Akhma bir s:are geldi baba.. 

- Nedir! 
- Acaba kır at, ikimizi de ~nıunaz auf ~-

nl terkime alsam! 
- Bir at için ~k ağır oluruz. Kır ata itimadım 

var... Fakat ... 
- Olsun Wcrübe edelim. 

Ve hunu der demez atJDı babasına yaklaştırdı. 

Deli Yusuf hemen ata atJadı. 

Köroğlu atın dizginlerini salıverdi ve kır atın 

kulağına eğilerek şöyle dedi: 

- Haydi kır atım, haydi pehlivanını, kendini 
göster ,.e bizi şu zalim insanlara yem olmaktan kur
tar. 

Kır at, sanld üstünde hiç bir yük yokmuş gibi 

dört nala kalktı, ve tozu dumana katarak koşmağa 

başladı. 

Atlılar, ikisinin birden ayni ata atlıyarak dört 

nala umkla~ma~a koyulduk1ar111ı görünce: "Çok 

geçmez, at )'Oruhır. O 1,aman ikisini hirden yonllmuş 

ta\şan gihi yalmlanz,, diye dü~ündüler. 

Ji'akaf ha) ret, aradaki mesafeyi hir türlü kapa

taınıyorla.nlı. nu kır at ne yaman bir hay\.·arulı!. 

Atlılar şimdi atlarını ~-atlatırcasına koshıru1or

lardı. 'ihayct içlerinden bir kır at aralarından ileri

ye doğru fırladı. Köroğlu ile: bahasının iizr:rinde ol
duldan ata doğru )aklru~mağa h~5ladı. Köroğlu ikiclc 
bir(le arlmya bir göz atıyor, kendilerini ta'kip eden
lerle aralarmdaki 1nesafe~i ölçüyordu. Bir kır ntm 

~uklashğım göriiucc baba ma haber ,;erdi: 
- naha, hir at bize ~aklaşı)or. ' 
- Atın rengi ne? 

-Kır! 

- O halde ~amura s\ir. Kır hay\'an çamurdan 
geçemez. 

K(iro~hı atın dizginini hafifçe çekti. At sol ta· 
raftaki bir bataklığa doğru döndii \'e bataklığı sanki 

topnıkmış gihi geçtl, peı:;lerinden gelen kır at çamu

run önüne gelince hakikaten zınk diye durdu. 

Aradan cı)CY zaman geçti. Bu sefer ikinri bir 
atlı yeni bir hamle ile ileri atddı. Ve kendilerine yak

bışmağa ba~ladı. Köro~lu bunu görünce '\iue baba
sına haber verdi: 

Babası sordu: 

- Atın rengi ne?' 

- Al .• . . -- . ... 
- öyle ise dikenliğe aur. Al naziktir, dikenden 

geçemez. 
Köroğlu bu sefer dizgini biraz l&ğa. çekti ve bir 

gül bah~inin çitini aUıyarak içine daldı. Kendileri
ne yalda.~n al atsa, bir anda kan içinde kalmışb. 

O da orada saplandı kaldı. 
Yine aradan bir müddet geçti Bu sefer üçüncü 

bir at, bir hamle De ileri atıldı. Köroflu buau q 
gördü. Babası sordu• 

- Rengi ne! 
- Yağız .. 
- öyle ise sarp kayalıklara sür. Yağız at akıd 

olur, kendini yere \ıınır. 

Köroğlu öyle yapb. Hakikaten yağız at, biraz 

sonra kendisini yere ~arptı. Hem kendisi, hem de Us

tiindeki telef oldu. 

Yine bir miiddet böyle geçti. Nihayet bir dör

dlincii at da kemJilerine yaktasmağa ba.sladı. Deli 

Yusuf ren~ini sordu: 

- Duru! 
- J)unı attan kurtulmak biraz gü~tür. Bunun 

için hir tek çare \ar. Att suya sür. Biz ka~ıya. geç
tiğimiz zaman durdur. Ve bir hile ile onu da suyun 

içinde iken clurdur. Yorgun olan duru at, suyun i~fn

de durursa ~Atlar. 

Blı sırada önlerine bir dt>re cıkmıştı. Köroğlu. 

ah hemen dereye sürdü. öbür tarafa geçince dur

durdu. Duru atlı bu esnada tam derenin ortasmda 

•uıunuyonlu. Köroğlu ona batırdı: 

- Dur biraz, ıa.na bir fey ıöyliyeceğim ! 
AtJı bu 8ÖZ özerlne dkghılerl teke.rek atını dur

durdu. AynJ anda dunı at ~yıverdL Köroğlu bu
nu görür &örmez atını yeniden malımmhyarak dört 
nala kalktl. 

Diğer atJıJar, ba ınrada derenin öbür tarafına 

varm11lardı. Hicliseyi görünce hlddeUe ba.5lann1 sal
laddar ve dl~erlni gıcırdatarak söylendiler: 

- Nafile! Nekad&r gayret et&ek kendilerini ya

kahyannyacafls. Bu şeytan gibi at altlarında olduk

ça kendllerinl ele geo)nnek bot bir tlmitttr. Geri dön
mekten başka çare yok. 

Ve çaresb, döndWer .•• 

Köroğlu artlk arkalarından kimsenin 'gelmedi

ğini görünce atım yaWl}lattı ve vaziyeti bahasına an
lath. Zavallı Deli Yusuf, kendilerini bu betadan kur

tardıi'ı için ellreini havaya kaldırarak Allaha dua 
etti. 

••• 
Araflan, günler, haftalar, aylar gt'Çti. Şimdi bir 

isim. biltün Boluyu ve bütün hava1isini titretiyor, 
Bolu beyinin yüre~inl ağzıııa getiriyordu. 

Köroğlu! 

Altmda harikulade bir at bulunan ve kılıcını 

cidden biiyük hir meharetle kullanan bu adam. şey
tan ~ihi bir şeydi. Hiç bir şeyden korkmıyor, hiçbir 
~·yden yıhmyordu. Uolu be)inin onu, ölü ,·eya diri 

ele gt•çirınek kin baş \'unluğu çarelerin hiç biri fay
da rnnnemişti. 

Bu vaziyet kartmnda Bolu Beyi kendiaini adam
ları anısın:ı almayı diişünnıiiş "~)le kılıcı <lönmez, 

n1iithiş at kullanan bir adama ınalfü olursam, gayri 
sırt.ım yere gelmez,, diye dür;ünmüş, el altmdan ona 

h,_berler göndermişti. Fakat Köroğlu bütün bu tek
lifleri istıhkarla rccldetmiş \'e ölünceye katlar, zalim 

derf'beyiııin dii~mam olduğunu söylemişti. 

Hiç korl<madan, lıen'aSızca Bolu he) inin lu~r
vanlarını vunıyor, Bolu be) inin adamlarmın çe,·ir
dlği ken•anları kurtanyordu. Bolu heyi ile uşakları 

ve hırsızlık ortakları kendisine nekadar diş blli)or
larsa mazlüm halk ta kendisini okadar SC\'iyor, atlım 
okadar hürmet ve sevgi ile anıyonlu. 

Yalnız, ne de o1"'8 bir ha)•dut, bir P.Şkiya olduğu 

'cin, daha doğnısu böyle tanındığı için herkes kendi
sile temas etm~kten ('eklniyordu. Blltabl, bu yalnı:ı. 

hayat canını Hıkıyordu. Bir gün yine bahasının ken
disine verdiği ö~tleri hatarlıyan Köroğlu sığınmış 
olduğu Çamlıhelin tept'Sine bir kale yapmağa karar 

verdi. Bu iş için iki sene durmadan çalışh. Bir çok 

adam da çal1thrdL Böylelikle mükemmel bir kaleye 
_sahip oldu. Kalenin dört tarafına. delikler açtırdı. 

Bunların vasıta&ik> her tarafından kaleye yakla.58JIM 
lan kolaylıkla görebilirdi. 

Bu işi de tamamladıktan sonra )ine canı sıkıf
mağa. ba.,ladı. HH şey var, yalnız candan bir arka

datı yoktu. Böyle bir arkad .. nerede bul&ırum diye 
dUşünUrken bir gün kalenin pencerelerinden ka~ı 

yaylada bir 9ftdır kurulmuş olduğunu gördil. Çadır

dan gen~ ve gtiP.el bir kız ('ıkıp girdi. Köroğlu bu kızı 
görünce aklına geldi: 

- Yahu ben ne diye e\•lenmlyorum 't Pekala 

ıidip fU kızı babaımdan iıtiyebilirim, diye diqün

dü. Ve kır atın atladığı gibi çadırın yolunu tuttu. 
Kızın babası iri yan, haydut kılıklı bir adamın çadır-

dan içeri girdiğini cörünce bayağı korktu: 

- Sen kimsin? diye kılıcına sarıldı. Köroğlu 

aılamcağızın telaşını görünce .kcncllslni tanıttı: 

- Bana. Köroğlu derler. Büttln bu yerlerin ha
kimi ve Bolu beyinin düşmanıyım. Korkma, sana f e

nahk yapmak itin gelmedim, Çaml1belin tepesinde 
yaptırdığını kalede pek yalnızım. Canım sıkılıyor. 

Uzakta.o senin kızını gördüm. Allahuı emri ve pey
gamberin ka.vlile kendisini istiyorum. 

Adam, bir müddet sakalını karıstırarak düşün
dü, sonra l()yle oevap ,·erdi: 

(Devamı var) 

n~"193• 

Piyango Keşidesi 
Dün 1 mal Edildi 

Kazanan Numaraların Tam listesi 
----.::;>-.::;> C:c='---

300 
Lira Kazananlar 

13399 

1500 
; Lira Kazananlar 

19391 38229 

1000 
,: Lira Kazananlat 

11931 36746 
27124 8638 

200 lira 

8770 13988 21660 
8778 6097 

kazananlar 
88851 9154 8487 28141 12302 
23780 23388 9789 8879 25208, 
28411 27701 89298 14085 131251 
81698 23999 7793 20398 316981 
38285 683 38285 4438 29808 
85542 15536 81699 35805 7674 

2388 85494 26694 386~0 3014 
29064 31256 82741 14200 6831 

70 lira kazananlar 
39057 31125 14716 19468 8733} 

3 22432 21296 31541 14965 
13232 90008 2072 16645 237491 
37089 35410 28849 6976 37946 
16837 156 11128 87978 28363 
38133 12055 20970 5621 2875 
21879 23300 29291 35270 4864 
38973 25933 10781 81498 25859 
83744 82694 14957 18617 204 
31756 994 13906 26464 21079 

1392 8415 22584 25494 19288 
14554 33684 30971 9453 21694 
2177 24905 36467 35447 39871 

37719 11629 13481 20008 4324 
84598 18438 22516 8315 8654 

1845 3767 39888 35808 10356 
181~7 32637 15869 4799 1605 
26102 12006 13n2a 22222 21326 
23852 8828 2244 33878 5361 
25506 26443 39727 18470 30765 
21567 12211 21oas 2n157 2ssrı3 
29280 16912 2257 31360 18920 
33175 2RG69 14n~o 28801 3690 
25902 3165 29574 14188 1374 
35820 20492 ô812 

50 Lira KRzananlar 

38498 81524 16474 27264 2481 
12124 38004 8181 14976 87712 
84592 7396 13153 11916 528 
34130 26417 23950 10614 18657 
25600 118~ ~71 82960 12856 
25012 29745 38211 29878 18780 

6291 5644 39556 22141 88903 
1726 37542 8448 19650 13281 
392 1631 82038 18658 23712 

32221 2273 37950 16971 2607 
20729 4112 21467 31517 1255 
29650 10314 9864 123~6 9088 

9073 85902 29973 24670 7474 
81685 1415~ 14152 4305 83651 
13927 29985 2198 15570 88975 
14908 39692 36184 27038 14759 

4621 8556 21066 3779 12693 
6704 21819 9632 20212 9129 

36165 20997 13750 2419 87521 
10987 2272 10686 18690 87678 
18991 9277 2501 80245 1957 
82543 5096 6915 26829 16786 
35859 1519 82206 7637 4064 
82873 39998 15745 11957 6839 

592 39834 80094 21098 89111 
4874 5868 151~4 19790 23592 

25580 1692 29540 12153 1•819 
13871 7571 24899 35155 2668 
36506 25111 28126 30371 30623 

3318 24488 2278 14507 1863~ 
37430 5502 19866 35628 23842 
20810 3265 5756 20654 7978 
32801 34941 28578 7099 21584 
7042 16410 14782 22710 37739 

19795 9510 5600 13849 11625 
6~40 16997 32957 36250 20354 

14651 20764 19531 7130 6466 
17270 23788 29924 13466 25312 
146~9 9994 1993 17529 21847 
171~8 35153 36771 21297 21987 
34506 25870 38634 5409 7923 
32053 19894 4552 19355 12257 
28749 3353? 21258 11904 38111 
10550 27376 28673 24422 26735 
9695 10988 286 15069 88062 

3'2!Hl6 12428 4052 17415 17512 
7512 3143 33920 38289 14129 

13586 Rr,285 38380 26258 29212 
30570 27843 4044 12657 87906 
38515 10371 89485 34445 7557 
38279 10928 21714 18446 84798 
29061 38535 4789 9700 6946 
34845 10410 14569 22160 6571 
3792 6143 21633 2094 643 

50.000 LiRALIK MÜKAFAT 19~57 2rırı45 11583 5422 2774 
3167 l05~2 37701 5761 14286 

26581 518G 24504 8211 16325 En son çekilen ve 100 kişi ara-
7285 26305 22553 4005 31780 sında taksim edilen 50.000 liralık 

17789 l 6!J38 8812 mükafnh aşağıdaki 100 numara . 36310 36349 
30G7 4 22937 22455 1 7977 22535 kazanmıştır. 
2947~ 27897 28347 21630 30001 25327 18352 28554 7032 22991 
37057 35131 10192 82912 422 9946 11808 10311 32018 6365 

27255 11546 37061 17394 2388ö 18575 10399 1783 27489 39233 
2579 906 465 18361 2185 

34858 22295 39442 8131 1739 28576 21763 31880 86831 23246 
12529 3926 11367 30819 33618 30657 10106 15452 18632 12120 
39752 14854 38344 21135 19937 13467 8399 35108 27417 1662 
15374 16670 23062 25768 20058 35502 84 30273 28305 82893 
18346 18004 8888 1555 30433 39501 28699 39218 23116 87406 
15779 9230 28~17 16002 13351 5060 6734 16892 86687 12826 
10125 7521 16159 862 8485 9644 14766 9158 86207 14888 
20772 35688 32978 11261 9404 36668 29068 18771 27704 5831 
33442 38470 1~651 14727 35195 34397 21315 81724 36428 2529 
35297 21676 7904 6549 27850 20155 21051 15636 13681 38454 
8478 12740 26089 25104 26175 25504 9688 82126 12747 22698 

31407 21699 37373 35048 22626 82273 25344 29063 22334 22764 
30178 16759 38295 5115 24638 24233 26223 81791 5796 18490 
23878 27481 10n79 34898 763 949 83386 2856 2569 80290 
1888 28999 39481 23816 5332 35608 8216 89907 32454 19881 

35413 25027 6777 7383 21033 6706 25436 4188 82524 89588 
9250 88196 33050 35191 21347 

13436 5347 27658 2094s 30796 Teselli Mükafatı 
5311 7215 35949 6876 24327 

20608 8920 4235 38738 16224 
13734 10876 10254 30528 18003 
s55o5 562 13600 17408 11808 
31828 12278 6132 4931 28902 

Bu ke9idede ikrami,.e ve 
mükafat kazatımıyan ltiletler 
onda bir heıabile ( 1 ) lira te
Mtlli mükaf ab alacaktır. 

11895 22665 88123 34120 20912 =============== 
85543 1088 38946 12463 4595 

514 29951 13152 26925 31946 
18368 6605 29256 39670 2688 
36751 38074 10518 2742 10100 

Büyük Bir 
Yangın 

6013 2687 31875 36444 30176 Mısırda iki kasaba tama. 
21895 12650 38496 35590 26016 men· yandı a2 kişi öldU 
15649 4719 28380 38720 3801 Kahire: 12 (A. A.) - Aşağı 
26844 24872 3231 11557 1268 Mısırda kilin mahallei kebir civa-
2369 18599 6333 7388 26698 rında iki kasaba bir yangın neti-

10099 29034 32393 28209 89561 cesindo harab olumuştur. 32 kişi 
2530 9518 12808 15652 26924 ölmüş, 800 kfşf yaralanmıştır. 

27740 23872 85617 11605 1268 - • -
40 Lira Kazananlar 

2324 37530 504 16492 25658 
9601 26588 39962 17359 88035 

17142 15292 27770 10398 34296 
20994 83360 29237 293 30390 
30157 8451 88939 29170 4184 
81119 86172 89574 15888 86412 

Bulgar sosyallat partlal 
daillldı 

Londra: 12 (A. A.) - Royter 
Ajansınnı Sofyadan istihbanna gö
re, dahiliye nezaretinin emrJyle 
Bulgar Nasnoyal Sosyaliit partisi 
daiıtılmıştrr. 
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Yazanı General Kaz.ım Karabelıir 
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Bir 
i KTiB AS VE TERCÜME HAKK I M AHFUZDUR -
Telefon Konuşması 

Akşamüstü Telefonla Görüştüğüm 
Vehip Paşaya Teminat Verdim 
"Pek Hesaplı Hart: ket Ettiğime itimat Buyuru· 

nu.z. Gerilla Hi!rbine Esasen Ermeniler Ken
eli/eri lmkdn Bırakmıyorlar,, 

Enara• phrini• 
Bu' cUıı (26 pbat) Yeniköye kareı yapılan Jıre

ıifte köyden dumanlar çıktığı Jöıilbnila, fırka sttva
risi taamızJa buray,J,. illal etmiı. Ermeniler burada 
20 kadar ev yakabilmişJer. Bir mıkdar erzak bırak
~~ Halit bey mllfrezesi 27 ıubatta Yeniköye gi-

decektir.,, 
Tuzla vadisindeki ke§if kıt'amız da Yavi üzeri· 

ne yürüyormU@. 
İaşenin aldığı şekli de şöyle bildiriyor: 
"Kıt'alarm getirdiği demirbaş ve ihtiyat 7 gün· 

lük erzak ile geriden Surpirana celbolunan, ayın 27 
inci günü akşamına kadar iaşeye kafidir. Mamaha
tunda bulunan kıt'alarm Surpirandan erzak celbine 
imkanı yoktur. ı marttan itibaren iaşemizin Sansa
dan temini ve kademe kademe ilerliyen kıtaatm 
Sansadan iaşelerinin gönderilmesi için bir mekkiri 
veya develi kolun emrime verilmesini istirham ey-

lerim.,, 
Hergün ileri gidiyorduk : Ermeni kuvvetlerini mi 

Yoksa erzak ambarını mı arıyorduk bilemiyorum? 

• • 
1 !-

...! :ı: 

lqe _Grupları 

3,500 925 

7,606 2700 

2,290 6H 

4,09S 1000 
9,310 1717 

Hayrete deler elbet, en fena iaşenin Kemah 

ve Melekeerlf gnıplarmda oJmaaı idi Yemlik hazan 
eksill veriliyor, bazan da hiç verilmiyordu. Bu mllna· 

aebet.aWik bareketimiziden önce de olurdu. 
İafe edilecek bir çok boğazın o mıntakadan ay

nlmasma rajmen menzlltn böyle davranmaam& hay· 
ret ve llkiyet ediyordum. Bundan bafka menzilin 
ili hayli hafifledliüıden Yerhandan bize erzak ver-

memesi, anlatılır bir .\'eY delildi. Bunu ve iaşe vaziye
timizi bqfln ordu kumandanına bildirdim. Cevap ola

rak bana "88 ncı fırkanın Kemahtaki kıt'alarını Er
dncana aldırmız,, emri geldi. 

Sıbebi, menzil Kemahı iqe edemiyormut ! 
Buıtın (26 pbat} ben de ordu kumandanına ay-

nen fU t.ekllfi yaptım: 
"limdiY• kadar cereyan eden ahvale ve istihba~ 

ata göre Ermeni getelerlDin Erzurumda bt1yt1k kıt
atıa pek okadar mukavemet edeceklerini tahmin et

Dıedilfmden 86 noı fırkanın reri aklamınm Erzin
canda bulundqrulmasını temin• hasredilecek ia.te ve
aalthaln 9 wacu fırkanın Bnbıcandald mUtebald ak· 
••nun dül ileri ll8VkiDe tab.ta ve bu fırka ile c1aha 

_ _ , mauaruı 

Bildiğim bir teY 'Yara& o da, mUtlrlt katli lmJarm ve 
yanguıJarm bir dUziy• burwıiarmusa. saçtığı kan ve 
yangın kolluau idi. Bu tesirler altında ben mühimce 
erzak ele geçireceğimizi h&li. ümit edip duruyordum. 
Bu ümit, belki de kanh göz yqlarile ordumuzdan me
det bek1lyen, bfiıblr ıstırap lçJD® kıvranan ve inliyea 
Erzurum halkının bana ruban yapbkları bir teslrdi: 

Geliyoruz, Erzurumlular geliyoruz! Açlığı ve so
ğuğu dilşünecek halde değiliz. Gündüz olduğu gibi 
gece uykumuzda dahi sizin inıltilerinlzl duyuyoruz. 
Birer avuç arpa da bulabilsek duracak değiliz! .. 

Ordu kumandanının gösterdiği cepheyi 60 kilo· 
metre kadar daha prka geçmiştik. Vehip Paşa ıifa· 
hen de vadettiğine rağmen henüz menzil bize Yer
handan erzak vermiyordu. Bundan dolayı ben de piş
dar (öncü) ırrupunun tevzi ambannı Sansaya nakle
demiyordum. 

Erzurumu kurtarmak için ne ağır prtlar altın
da bulunduğu.muzu anlatmak için 26 pbat akşamki 
iaş.ı vaziyetimizi kaydediyorum. 

• .!. " ~ ........ .... ·- i ., - • 
>~ 
s i 1 MÜLAHAZAT 1 ., u 
>~ ., 
Ton z 

4,6 Sllrpiran Yenfköy Ye Mamaha· 
tuada e lbnl1e r eçen 

11 Yerhaa 30 filalük yiyecek 121 

' Sarek flallk etlik ihtiyat• 
tır. 

5 Taki F. 10, kolortla ..Ua 

ae1.ı.&. Ye oba• tabuları. faz. 
10,S la apbldar, hasta 

Melek~erlf • e sa lu 

karip bir anda Erzurumun ~ muvafık telikkl 
eylemekte oldufumu arzeylerim.,, 

Ali:pm Oat1l, Vehip Pqa, telefonla benimle IÖ

rOfttl: 
- KAzım bey, başını aldm, k()fturup aidiyorsun: 

muvaffakiyetlerlnhıden memnun olmıyor değilim. 

Fakat At ve aol yanlamıdaki kolordulan hfnnıta 
alamıyorum. Ben cephe hattını çiziyorum, sen 60 ki
lomet.re daha ileri fırb.yorsun. Şimdi de yalnız bir 
fırka ile Erzuruma atılmayı teklif ediyorsun. Seni bu 
kolorduya niçin getirdiğimi söylemiftim. Endi§eleri
mi unutma. Erzurum mevkii mtlstahkemi ve Gerili& 

harbi karşısında kalabileceğini hiç düşünmüyor mu

sun'! 

(De•ama Yar) 

DUzellme 

Enelld rDakl tefrikammn 4 8ııcll a •tınnda 
1934 ,.ı.e 1834 yazılmıtbr. Dbeltir, 
k ir cllleris. 

Bir İngıliz • Italyan Harbi 
Kopacak Olursa ... 
HANGi TARAF KAZANIR' 

• • 
Sevkulceyş Bakımından Malta Adasının ve Tunusun 

Çok Büyük Ehemmiyeti Vardır 
YAZAN: <aENERAL KAzlM KARABEKIR -·-lnaflt.ere Akdenizden pek uzak· 

]ardadır. Mmır ve ll'Watlndeki amal 
kurumlar Akdeniz hlkimlyetine ka
rar veren ve buna göre hazırlanan 
ttalyanlarmkilere bakımla pek za. 
yıftır. Malta adumm ıtaıyanlar e
lbıe geçmeai, ili daha fena bir tekle 
80kacaktır. 

ttalya ise Akdenizi lldye bölmttş 
lpir sanatlar cllyandır. Donanmasını 
ve zaten faik bulunan hava fllolan· 
m yenilemek,, tamir etmek için do
juya veya batıya karp pek mt1thiı 
bir varlığa aahiptir. tngiltere ise bu 
IMıJmndan olduğu kadar bir Mısır 
taarruzun&. kartı -Akdenize tama
mile hAJdm olamazsa- karadan dil 
zayıf dUtebilecektir. İtalyan ordula
n kolayca ana vatandan tazelenir, 
kunetleııir. lngilil ordusunun iae 
&ı kaynaklan uzaktır ve keallmiftir. 
Nefsi Jıl:llnr, Blndlatan veair aöı.ııttr 
pJerden tlalU\l!I& dahi Kırmwdenizi 
10We hayli uzak ve bu denizde ttaı
yan denizaltı gemileri Eritredeki U· 

çaldan tarafından tehlikededir ve 
geleceklerde hakild ttalyan kanı kar 
pmıda lnıWz değil eömUrge halkı 
olacaktır. 

Şu halde Yunanistan mUkemmel 
bir halde olan Pirenin yakınlarmda· 
ki Salamın tersanesinden ve (l'ale· 

Yunanllrtandakl thtlllllerln ve so
nunda kırallığm yeniden kabulUnlln 
hikmeti daha iyi anlqılır. 

MALTAADASI 
Malta dediğimiz tek. bir ada de

ğildir. Malta ve Go.zzo adlı iki büyü
cek ada ile bir adacıktan mürekkep· 
tir. 300 kilometre terbiinde ve 242 
bin ntifusludur. Bunların en mWıim
m.i ve askeri Hmanı olan Maltadır. 

Halle malbz cinsindendir. Şam 

Arapları gibi konU§Ul')ar. Kibarlan 
ttalyanlapııtır. tngilWer aon za. 
manlarda İtalyanca tahsilini yasak 
et.ıni§tiP. Bu adalar halkına tnglliz· 
ler 1921 de meşrutiyet idare vermiş
lerdir. 

Malta adaları vaktlle Finikeliler, 
Kartacalılar, Yunanlılar, Araplar 
Rodoa tövalyeleri ve Franıızlann, 
en sonra da tngilizlerin eğemenlltl
ne ginnietb-. Türkler de bu adalan 
hayli milddet muhasara etmlflerdl. 

Bonapart 1798 de Mısın ilPla 
giderken burasını da ifgal etmifti. 
1800 de İngilizler ltsal ettiler ve 
18H Paris muahedeaile de iJhak et
tiler. 

Malta limanı çok iyidir. Mükem
mel bir deniz llatidUr. Son aylarda 
tngillzler bu adalan telörgilleri ve 
8iperlerle ve uzun toplarla dehtetli 
tahkim ettiler. Umanı demir at ne 

de mailtlp olduklarını Çanakka
lede dahi görmilftilk. Bakahm bu 
sefer neler götillecek ! 

Eğer ltalyanlar TunuS& sahip 
bulunsalardı Sicilyadaki Marsala ile 
140 kilometre uzakhktaki Bon bur
nu ve Tunus ve Biurt limanlan ve 
bunlann gerisindeki Pantelleria a
dası Akdenizi bir kıskag gibi ikiye 
aıkl§bnrdı. lşte bugUntl heaaphyan 
İngilizler daha 1881 de Tunusun 
Fransızlann himayesine geçmesine 
yardım etmitler ve hemen ertesi 111 
Mısın alarak Fransızlarla helAUBf
tıkları gibi 50 şu kadar yıl sonraki 
bııgilnkü durum için de kendilerini 
müthit bir cendereden kurtarmıt. 
lardır. 

••• 
C'çUncü mmtab olan garp mm. 

takasında tngUtderin Cebelilttarila 
ana filonun fıraııt bulunca ttaıyaıı 
adalannı ve aahillerini bombardı
mana yanyacak bir hareket "8idı 
oldufu gibi bofam kapayarak ıtaJ. 
yanların tngiltereye denizden ÜJil• 
lar yapmaama ve Afrika cenubun
dan Habe1' harp lahneafııe nüHjat 
yapmasına mani olacak bir harp n. 
manıdır. Fakat burasmm .. ldr 
saha olmam do1aJ11dle 1ta1yan hava 
ve &mtmıtı taarrmıan bura71 4a 
rahat bu'&kmıyaeaktır. 

Bu mmtüada ~ Blıo 

lagilizlerin denize yeni indircfi.lderı •Beti nci Jorj» dritnotwauı1 mU.takhel idi 
ron) daki uçak Ussünden (buradaki kapadılar. Torpil tarlaları ve hava lear fe 
fabrikayı İngilizler kurmU§tur) ve hUcumlanna karp bir çok to adalan ve Barselone ve Karta-
Atina ile Pire arasında bir çok fab- makineli tüf ekleri ve karaya p ;~ ca limanlan 1935 yılı baemdaıı,,._. 
rikalarmdan ve diğer şehirlerindeki mıya karp her tarafta siperleri he- tahkim olunmaktadır, Bunlud,pı 
müesseselerden miikemmel surette men iegal edecek kuvvetleri v~ ze. hangi taraf istifade ederse mDhhn 

ietifade edeceği gibi bu devlelin hava hirll gazlere kartı sığmakJar ve ma.3 rol oynıyacaktır 
ve deniz ve kara kuvvetlerinden is- ke ve yeraltı imdat merkezleri sanki fae Fransa . 
tifadeden sarfınazar ltalyayı deniz· harp içinde gibi hazırdır lerini yı ve Fııııım lalül· 
den ve havadan ateşlemek için Yu- PANTAI 1 · karıtbnnıyonım. Bunlar ne ta 
ll8Jl topraklan ve adalan İngilizler .. QIA ADASI rafa geçerse o tarafın Akdeal 
için pek kıymetli yerlerdir. Diğer bir a~talJ:~ !.~~a İtalyan Malta ağır baaacatı me~ . q 
faydası da Yunan adalarının bt1tt1n 1 r er. .ounaa.a ltalyanm 80.r- • 
Adalardenizi boğazlan k gi1n yeri idi. Aylardanbeii dehfetli IDBMID DENiZ 
rak Karad~ gelen best;::: tah~ olundu ve en uzun menzilll ~ bllyut bmıı ıngm.. 
rmı da kapamasıdır aahil toplan yerleotirlldl Son gön- lerin elinde veya nutuzun..ııa..a.- CLL 

• lerde dahi örft idare lJAn "'-- mal ........... ,,.... 1tte bu kıymetleri bilen ve İngi· ttaı oıuudu. ve eenup kapılan da palı ıorlu 
lizleriD eline geçerse ya1nıs Girit a- . yanlar bu ada vaaıtasne tn- olarak yine İngilizler 
damnın bile nelere yanyacaimı iiliz donanmasını ikiye aYJl'8C&klan tulm tarafından tu· 
ren ltalyanlar Yunan sulannda ': kanaatindedirler. Sicilya aahillerine ~· ltalyanlarm ise Erltnt 
!olarını eksik etmiyorlar ve 12 ada: dahi ka.rplıklı ayni uzun menzilli sa- ri ve burada Kaasaua ve A8'o 
da bir karaya çıJmıa ordusunu hazır. ~ toplan yerleşti rildlfinden Sicilya sah limanlan varc:br. Harp dolQJ8l. 
tutuyorlar Haritadan tetkik 1 Tunus arası hakikaten tehlikeli le buralar daha sivade tabtfm ......... 

• 0 u- bir mıntaka olmU§tur ,,. - V.lllll• 

nursa bu adalara pek yalQn olan Gi· • mU§, uzun top)ar kODJIUll, denüı ve 
ridin bir baskına uğraması ihtimali Bu ada Maltanm 20 kilometn hava Ualeri Jaırulmqtur MWdm 
görillUr. kadar etmaU earldstııdedir. Volkanik Jarb.1r ele • °" 

bir adadır. 100 kilometre terbiinde- ~ BabWmendeb'e yaba 
ttalyan menfaati, Yunanistanın olarak Fransıs1ardan 

tngilizlere bu kıymetli yardımı yap. dlr. NUfusu 10.000 dJr. Umanı yok- alchldarı bir 
maması için kendisile birlikte gitme tur. Deniz ortasında pek mUthit bir parça arazi ile de bu bofam toppı 
ai veya bitaraf kalmasını teminde- tabiye! .. Ad8lllll cevreei 10 kllomet- ale§i altında bulundurabilirler. ttaı-
dir. Yunanistanın bitaraf kalması re kadardır. Vasatı yanm kutru 10 yanlara ait olan bu yerler halrJcmd 
İtalya için büyük faydalar temı'n kilometre olan bir be~'Ztdir. (Bizim İtalya - Habef eserimde ~ 
d Marmara adaRI kadar, yahut da 4 eliğim' den . bllgller ver-

e er; fakat İngilizler için bu durum kilometre wmnhığundald BUytlkada İngilizlenn ellerJndeld par 
zararlı ve belki de tehlikeli görülür. ile Kınalıada "e aralarındaki adal&- çalara geçiyorum. 

Cihan harbinde Belçikanın cog- nn kaplad ğı sah k K d · 
rafi vaziyeti bir Akdeniz harbinde ı a adar) ırmızı emrin eimal tarafı talle 
Yunanistanınkine göre pek kenarda Sicilya adasmdan 112 ve Tunus 1&11 kulakları gibi iki dar kirfezle 
olduğundan daha az kıymette idi lnyı)armdan da 23 kilometre uzak- biter. Her iki&inin de ağız tarafında 
Böyle iken nasıl hareketlere maru~ tadır. Rodos adasile Girit aruında adacıklar rd kaldı ve D&8ll ezildi, gördük. Yuna- ki Karpatos adalı nuı1 Adalardent: gibidir So~:uır. Buraların bekçiai 

zfni kapıyorsa Pantellerla da öyle • iniıı nflıayetmcle ka .. 
nistan iki btlytlk devletin çarpl§Dlll Akdenizt Ddye ayınyor. Demek ld nal varrlır. Şunun hakkuıda llzını 
88.haamm tam ortasında olduğun- AkdenJz harbinde Maltadan daha olan blJgtJeri dfiv ll8l'lmde yumııa.. 
dan vaziyeti daha naziktir. ziyade İl8 yarıyacaktll-. Dotıanma- ıı,._ r 

Bu sabrlan okuduktaıı sonra lann kara tablyeleri ile muharebe-



HKOM 
Y2zan: Ziya Sev r 

S~RinP. acındıracak bir hal vere
rek., 

Doktor, h ... tcun gene hastayım, 
ı ınnti:mı l ı ım başl::ıdı barakları:n 

t..ıtmıı~"'. 
Doktoı ufok biı muayeneden son 

r . h g rdı ,ına donerek-
Evet dc<lı.. Bu adam hnst::ı.-

1ki gün i tirah t \•eri) orum, 
ı l • < nıı~ ·cık ve kt>nclbine 
\ ıc ; \ r·ıec k .. 
r•ar<lıl an. Doktorun ıızattıgı 

vizite ldiğıriını alarak odadan çıktı. 
ah uml r. · ii.hlı gardiyan! rın 

neznretı altında, Hapishanenin bil
' uk kapLc;ınd!tn çıl arken o bir kııı • 
uı y J n nı aı dıı-nn hiıcresınin d'> 

•ır p rmn\tlı ,lı ufnk ııencer sin
d n ı ra.sıın dum nını savurarak 
mlistchzi b:ıkış.larln onlnn süzüyoı · 
d • Son kııfil de ka ıdan çıktıkdan 

nra m 1 halme getirilen kor 
dolu tenek mi önüne çekerek kendi 
kendine .. 

- Şu 13 rakka.mı bana ne uğur
lu geldı dedi... On üç numaralı mah· 
kum 13 Şub tta ha\adan ilci gün i
ıın alıyor. 

Ve gülerek devam etti: 
- Hey gidi Doktorcuğum hey .. 

Sen bu ha tahanede knlclıkçn galiba 
ben de nngnr~ ayı unutacnğım.. . 

Ufak bir kutudan çılınrdığı be
yaz bir tozu burun deliklerine yaklai 
tırarak derin derin içine çekti. V•! 
yata[;rına uzandı. 

Nihayet ikinci gün gelip çatmış
tı. O sabah istemiyerek kalktı, ür.e
rin bir uyu ukluk, bir t.enbellik 
vardı. Çaresiz bugün angaryaya gi · 
decekti Zira doktora sık sık çıkma~ 
pek iyi sayılmazdı... Diğer mahkfım 
larla beraber siyah bir dilim ekmek 
ve tadsız bir çaydan ibaret olar\ 

Kışın en şiddetli zamanı idi. So· 
guk bir şimal rUzgan insanı dondu
ı·uyordu. O elindeki kazma ile kalın 
buzları kırmağa ç.."lhşıyor. Başı ateş 

gıbı ~·anıyordu, vücudunu dondw11-
cu bir ateş kaplamıştı. Artık vurdu
ğu ycıi göı miyor kazmayı güçlükle 
yerinden kaldırıyor ve sonra ağır 
bir yuk gıbı elıo en bırakıyordu. 

Biraz dursa, kulnklannda ya bir 
muh.ıfızın ağız dolusu küfürilnü ve
ya omuz ba Zarında şaklıynn bİl' 

kamçının sızılarını duyuyordu. Dur
madan çalışıyorlar.. Fakat iş bir 
ti.ırlu bıtmek bilmiyor. öğleye do.ğru 
kemeri r iyice açıldı. Sıra köprünün 
tiz d ki karların temizleıımes:11ıte 
gclmi ti. 

Bu nisbet n daha kolaydı. Şlın
di nıahkümlur kureklerle kırdıkları 
bulları nehre atıyorlar ve bu buz 
p r aları nehrin kuduran suları a
r mda kaybolup gidiyordu. 

tş erte i gün ve daha ertesi gün 
ayni şekilde de,·am etti... Bugün, 
elın<lekı kürek gittikçe ağırlaşıyor, 
ve kalkmaz bir hale geliyordu. 

Hayır artık çalışacak bir halde 
değildi. Ne muhafızların ağır kü· 
fürleri ve ne de kamçılan onu har~· 
kete getiremezdi. Birdenbire başı
nın şiddetle döndüğünü, gözlerin1n 
karardığını hissetti. Ve olduğu yere 
çöktü. Dönlişte ancak nrkadaş1arı· 
nın yardımı ile yiiriiyebiliyordu. 
Dar hlicresine girdiği zaman kendi
ni bitkin bir halde yatağına bıraktı. 

Ertesi sabah kalkamadı. Göğsl! 
gittikçe daraldı, nefesleri güçleşti. 
Ve nihayet son nefesini verdi.. 

Akşam dönen mahkumlar onun 
hücresini boş buldular. O arbk şe· 
hirdeki teşrihhnneııin buz doJabın
da sırasını bekliyordu. 

kahvealtısını ettikten sonra muh.t ============== 
............................. . . .... 9 •• 

1 Askerlik işleri 1 
.......................................... 

Patfh Askerlik ubesLrıden: 

1. - Evvelce davet edilen 316-
332 (dahil) ve bu sefer davetiye 
çıkarılan 333 doğumlulardan ve bun
lara muameleye tabi yoklama kıı
çağı bakaya ve saklılarla muar.ıcle

leri tekemmuı eden ve hiç askerlik 
etmemiş olan (piyade) sınıfına 

mensup Jslftm efrat askere sevk e
dilecektir. 

2. - Şubede içtima günü 21/ Ni
san/ 939 Cuma sabahıdır. 

3. - Bedcl vereceklerin bedelle

YENISABAH 

Tar ustaf(ültür, Tecim 
Ve Sıhhat Faaliyeti 

Halkta Maarif Sevgisi Arttıkça 
Mek epler de Çoğalıyor 

T arsuı kaymakamı Bay M. Ali Oran, Parti •e Halkevi Bq-
kaalan, Bebdiye encümen aı.i.tı •e muharrir T oboy 

Tarsus (Hususi) -Tarsusta kUll 
tür hareketleri çok canlıdır. Bir or
ta, beş ilk okulla Uç diki§ ve biçki 
yurdu, bir Amerikan kolleji ve 82 
köy okulu mevcuttur. Bu yıl 115 köy 
okul kurağı daha lrunılınaktadır. 

Tarsus, kazn itibarile mektebi en 
çok bir kasabnmızdır. Halktaki ma· 
arif sevgisi yıldan yıla arbyor. Bil
hass köylü tabakası cidden uyanık
tır. Diyebilirim ki, Tarsus köylilleri 
Türkiyede en çok okuyan köylüler
dir. 

937 şubatında açılmış olan Hal
ke\'İ, değerli bıı.şkanı B. Fikri 'Ün
lünün himmetiJe ileri bir kültür mü
essesesi haline gelmiştir. Bina yeni 
baştan tamir ve tanzim edilmiş, sa
lon ve sahne inşaatı hitama ermek 
üzere bulunmuştur. 

TECiM VE ENDVSDU 
Tarsus, daha ziyade bir çiftçi 

menlleketidir. Mahstilabndan başta 
pamuk gelir. Senede vasati olarak 
beş milyon kilo pamuk istihsal edi
lir. Nafıa Vekiletinoe inşa ettiril
mekte olan sulama kanallarının hi
tamını müteakip Tarsus ticaretinde 
büyük bir inki af husule geleceğin
de şüphe yoktur. tiri muazzam men
sucat \'C iplik fabrikası pamuk istih-

sali.tının dörtte UçUnU harcamakta
dır. Aynca beş pamuk ve çırçır, bir 
un, bir buz ve bir elektrik fabrikası 
me\·cuttur. 

SWHAT iŞLERi 

Sıhhi durum iyidir. lemleket 
hastahanesinin )irmi beş olan eski 
yatak kadrosu ihtiyacı ka~ılıyama~ 
dığından kadronun elli yatağa ibl~ı 
takaırlir etmiş ,.e modem bir pav· 
yon tesis olunmuştur. tnşaata Tar-
sus fabrikatörlerinin bUyUk yardım
ları dokunmuştur. Bunlardan vatan 
severliği ve hamiyetperverliği ile te
meyyüz etmiş bulunan Çukurovr~ 

fabrikası sahibi bay Sadık Eliyeşil 
Tarsusa bir de modern ilkokul ku · 
rağı hediye eylemektedir. 

Geçenlerde temeli atılan bina o
tuz bin liraya mal olacak ve para 
tamamen sayın bay Sadık Eliyeşil 
tarafından tediye olunacaktır. Mek
tebin plinlan Maarif Vekiiletindeo:ı 

gelmiştir. önümüzdeki ders yılı ba
şına kadar talebeye açılmLS olacak
tır. 

Gene Tarsusun muhterem ve fe
dakar zenginleri Halke\•inin bilcüm
le mobilye ihtiyacını aralarında te· 
ıniıı ctıılişleı'<iir. 

tızıarın kordonu altında hapishane
nin etmfmdaki karlan temizlemeğc 
başladılar. 1ş oldukça yorucu idi. ı
kide bir azrall gibi, başına dikilen 
gardiyanlann tehditli bakışlan altın 
da çalışmamak imkinsızdı. Bütün 
gün, durmadan dinlenmeden çal:.ş

tıktan sonra, akşamın alaca karan
lığında düdilk sesleri ile toplandılar 
sıraya dizildiler ve ağır adınılarla 
yavaş yavaş hapishanenin taş kori
dorlanndan hücrclcıine dağıldılar. 

Akşama kadar durup, dinlenmeden 
çall§manın verdiği yorğunlukta.n ot 
minder, şimdi ona sanki kuş tüyün
~ gibi geliyordu. Uzanınca, çok 
geçmeden gözleri kapandı ri 20/ Nisan/ 939 perşembe akşamı """'""""""'"""vvwvv-""""""'-..""""""""'""'vvvvwVV'"""./V"o.-..,._IV'\..vvvv~Vlo. 

Sabahleyin uyandığı zaman, bu 
sefer hnkikaten vücudunda bir k•
nklık, başında bir ağn hissediyor
du. Sesi kısılmış arada bir gelen ke
aik öksürüklerden boğazı yanıyordu. 

- Eh bu karda kışta çahşmak
tnnsa biraz hasta yatmak her ha\
d daha iyidlr. Dedi. Kollanın a~· 
rak tatlı tntlı gerindi... Vizlte defte
rine ismini ynzdLr1p sırasını bckle
meğc başladı. Doktor ufak bir mua· 
yeneden sonra kiınIBini İ§e, kimislııi 
hlicrcsine gönderiyordu. O oturdu· 
ğu tahta sırada, gözleri yarı kapalı 
içeri girip çıkruılnrı seyrediyor. Bu
gün herkes yolda kar temizlerken, 
o gene k r dolu mangalının karşısın 
da tellendirdil{i ignrasmın duman
larına bakarak bir hayal aleminde 
dolıışacaktı. 

Haata bııkıcı gardiyanın bir teh· 
wdi andıran sesllc kendisine geldi ... 

- Hey! Haydi bakalım, miskin 
mis uyuklrunn. Senin keyfini bck-
liyecek değiliz. tçeri gir! .. 

AğJr ağır olduğu yerden doğrul
du. Muayene odasının kapu;ını hçın
ca ağır bir ilAç kokusu burnunı.; 
gıcıklıyordu. Doktor birinin girdiği
m g6r0nce .. birdenbire olduğu yer
den doğruldu.. Adet! haykırarak: 

- Gene mi n 1 Dedi.. 'lştcu 
kurtulmak: icin herglln bir tarafın 
ağırır. Bizim bunlara her zaman 
lnana.cağımızı mı zannediyorsun? .•. 

Ve sonra gardiyanlara dönerek: 
- Bugiln bunu en ağır i§de ça

bştıraca_Jamnz! Bizi kandırmağa 
kalkışmayı görsün de. Sonra canı is
terse bir daha. gelsin dedi. 

Cevap vermeshıe meydan kal
p.adan, kendisini odadan çıkardılar 
.\le yalandaki klSprtlntın kemerlerini 
bkayan buzlan temızlemek üzere 
.SO kiailik bir kafiyeye Jcattııar .. 

na kadar kabul edilir. I 
4. - Gclmiyenler hakkında k~. L 

nuni takibat yap:cağı ilan olunur. RADYO PROGRA MI 
21.15 Esham, tahvilat, knmbıyJ 

- nukut bQl'SaSı (Fiyat) 

Kadıköy ~ erH askerlik jubesin
den: 

939 Nisan celbi için 316, 333, 
dahil doğumlu islô.m piyedelerden 
biç askerlik etmemiş olanlar sevk 
olunacaklardır. Bunların toplanmrı 
günü 21 Nisan 939 cuma gilnil saat 
11 dir. Bedeli nakdi 20 Nisan 939 
akşamına kadar kabul olunur. Alıi.
kndarla.nn muamelelerini yaptırmak 
üzere şubeye müracaatları ilan olu-
nur. 

HALKEVLFm1'ı'DE : 

Çocuk Bakımı Dersleri 
F.JninönU Jhlke\ intfoıı: 

Sosyal yardım şubemiz tarafın
dan 5 hafta devam etmek üzere 
her çarşamba Evimizin Cağaloğlun
daki salonunda çocuk bakımı dersle
ri açılacaktır. Bu dersleri Doktor 
Nacı Somersan verecıclı: ve çocuk 
haftasına rastııyan 26- Nisan- 939 
çarşamba gUnU saat (14) de ba§lt· 
yacak ve diğer haftalar derslere 
saat (11) de başlanacaktır. 

Bu derslere muntazam devam e
denlere birer vesika ve münasip bi
rer hediye verilecektir. Devam et
mek istiyenlerin Evimiz barosuna 
müracaatla kayıtlarını yaptırmaları 
rica olunur. 

23 Nisan Halk Saltanatıwn ku
rulduğu gündür. Bunun içia 
Cocuk Bayramı ve bunu takip 
eden Çocuk haf tasında çocuk 
saltanatı tesit edilmektedir. 
Çocuk Esirgeme Kurumu GeMl 
Msrkni 

PJ!;UŞEl\IBE - 1S/4/S9 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji habcrlcıi. 
13.15·14 Müzik ( Senfonik plak-

lar, opera aryalan ve saire - Pi ) 
18.30 Program 
18.35 Milzik (Neşeli plaklar) 
19.00 Konuşma (Ziraat saati) 
19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti; 
Çnlanlar: Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan gür, Haluk Recai, B:ı • 
ri Ofler, Hamdi Tokay. 

Okuyan: Tahsin karaku§. 
20.00 Ajnns, meteoroloji haberle

ri, Ziraat borsası (Fiyat) 

20.15 Türk müziği 
Çalanlaı·: Vecihe, c.evdet Çağ'r., 

Refik Fersım, Kemal Niyazi Seyhun 
Okuyanlar: Mahmut kannuaş, 

Melek Tokgöz. 

1 - Karcığar perşevi. 

2 - Snlii.haddin Pınar _ Karcı
ğnr şarkı - Sana gönül verdim. 

3 - Udi Ahmet - Karcığar §ar'
kı - Elimde iken senin. 

4 - Şükrünün - Karcığar şarla 
- Hasta bir ümitle bekledim. 

5 - Halk türkUsü - Urfalıyım 
ezelden. 

6 - Cevdet Çağla • Keman taksi
mi. 

7 - Raif Beyin - Karcığar §ar

kı - gülüyor sevdiğim. 
8 - S dettin Kaynngın • İ§tc-

&eni ven benim . 
10 - Hüseyni saz semaisi. 
21.00 Memleket saat ayan . 
21.00 Konuşma (lılizah ıaati) 

21.25 Neşeli plaklar • R. 
21.30 Müzik (Küçiık orketra • .. 

Şef: Necip Aşkın) 
1 - Dohtıanyi - Rapsodi 
2 - Glcssmer - Kırlangıçların 

vcda'ı 

3 - Borcbcı'd - Bir gecenin ro
manı - Vals 

4 - Leopold - Karlsbad hatırası 
5 - Künneke - fai elbiseli hem

şireler operetinden 
Mar§ - Final 
6 - Hamı Löhr _ Tempo tem

po- Galop 
7 - Pachernegg • Viyana s~Jti 
1 Kilçilk geçit resmi 
2 Operada balet müziği 
8 Grabendc gezinti 
4 Pratcrde atlı karınca 
22.30 Mazik (SoJistler - pl) 
23.00 Müzik (Cnzband - Pi.) 
23.45·24 Son ajans haberleri ve 

yarınki program 

H VT.EFEBIUK ı 

Konservatuvarın 
akşamki konseri 

Bu akşam Konsevatuvar orks~ 
rası tarafındnn saat 21 d F . e r:ınsız 
Tıyatrosunda Seyfeddin Asal' . 

t . d ın n-
ynse ın e nJtmıq kicıilik b' f .k k v ır sen o-
nı onser verilecektir. 

~on ere so1ist İskender Arda
da ıştirak eyliycceklir. Konserde 
çalı~ac ~ e erlerin nrasında Hay
~en ın nııJiter senfonisi Ramo'nun 
üç dansı Balet müzigi ve Mozart'm 
keman konsertosu vardır..,-· · 
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Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

- Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -
- t 2- YAZAN: SAMI KARAYE L 

Görülmemiş Bir Güreş 
Ayıboğanla Akkoy unlunun 
Güreşi Bir Masal Olmuştu 

Sıvaslılar, Ayıboğanı yeneme-ı 
mişlerdi. Fakat; Akkoyunlu Karn 
Bekirlileriııin de kinı olduğunu gös
termişlerdi. 

Ayıboğanla galibanc güreş ya
pan Akkoyunlunun nnmı şark ve 
garp vilayctlerinı sarıp doldurmuş
tu. Dillerde destan olmuştu. 

Kastamonulular, Taşköprülü Kel 
Hasanlanndan emin idiler. Çünkü, 
Kel Hasan da çok snrp bir J>ehlivan
dı. 

Kastamonulular, Kel Hasanları· 
nı rejime çekmişlerdi. Ta.şköprünün 
çamlık yaylalannda idman ettirıp 
besliyorlardı. 

Nihayet; güreş günü gelip da· 
yandı. Kastamonulular Çorum üze· 
rinden Amasyaya ve oradan Toka· 
da, Tokattan Sıvasa gideceklerdi. 
Mesafe oldukça uzaktı. 

Fakat; o vakıtler halk bu gibi 
uzun yilrUyü lcre a~ık idi. Hemen 
hemen hepsi atlı olarak hareket e
derlerdi. 

YürUyüşlerde konak yerleri ma
hlmdu. Tıpkı şimdiki şimendifer is
tasyonları gibi yollarda hanlar ve 
kervanhaneler vardı. 

Knstnmoııulular, hilafsız ilç bin 
atlıdan fazla olarak yürüyüşe <;;ık

nuslardı. Her ağanın ve beyin ma
iyeti ayrı bir grup teşkil ediyordu. 
Her grupun önünde davul ve zurnası 
vardı. 

YUrüyÜ§, adeta bir sürgün avına 
gider gibi tertibatı havi idi. F.sasen; 
Anadolu Türkleri sürgün avı )~apal'· 
lardı. Süı-gün avlar,ı sefere çıkan bir 
sUvari fırkası gibi tam teçhizatlı ya
pılırdı. Bu avlar hazan bir ay devanı 
ettiğinden sil8.h ve hayvan itibarile 
yola çıkışlar harpten f arkBız olur
du. Bu sebeple Anadolulular daima 
seferber halde idiler. Yürüyüş onlar 
için bir zahmet ve külfet teşkil et. 
mezdi. 

Şurada sıra gelmiş iken çok me
raklı olan sürgün avından okuyucu~ 
farıma bir nebze bahsedeyim. 

Sürgün avı eski Türklerin spo • 
hareketlerinden biridir. Bu av Av 
rupada, ve şimdi memleketimizde 
yapılanlara benzemz ... Eski Türkle
ıin Oğuz koluna mensup olanlaı ı 
sürgün avını adeta bir sonbahar ve 
kış spol'u olarak yaparlardı. 

Osmanlı Türklerine intikal eden 
sürgün nvcıhğı daha hula Anadolu· 
da kiiçi.ik mikyasta da olsn mevcut
tur. 

Siirgün nv1, bin ilfi. yirmi bin atlı 
tarafından yapılırdı. Binlerce nv kÖ
peklcrile ava çıkan Türkler büylilc 
bir vilayet nııntnkasını muhasara e-

derlerdi. Ormaıılnn, geçitleri posta, 
postn tanyarak çemberi daraltırlar
dı. Dnğda, bayırda, ormanlarda bu
lunan ne karlar hayvan varsa bu 
~mbe_r daraldıkça tıı>kı balık ağına 
du§müş balıklar gibi hepsi bir yere 
toplnnıp kaçarlardı. 

Çember hnricine tek bir hayvan 
kaçamazdı. Ve her hangi bir geçit
ten veyahut cepheden harice hay-
van kaçıran grup gu··ı·· ah 
cup bir halde kalırdı. 

unç vem -

Binaenaleyh ; adeta bir muhare
be meydanında imiş gibi dağ, tepe, 
kayalık, ormanlık içlerinde atlı ve 
yaya olarak gece ve gi.indilz tek bir 
hayvan muhasara hnttından dışarı 
kaçırılmamak şnrtile çember sıkıstı. 
nlırdı. ~ 

Geyikler, ceylanlar, kurtlar, a-
yılar, tavşanlar, parslar ilh H 
bu çemberin içinde kalırdı. 

... ep 

Şüphe .yok ki, bu vahşi hayvan
lar ağa gu memek için bütün mev
cudiyetlerile avcılara iter cephed 

.. d en 
gece ve gun Uz hilcum ederlerdi 
A vcılnr da durmadan bu vahşi hay
vanlarla boğuf}urlardı. 

Bu vahei hayvanlara orman w 
dağ ta§ geçitlerini kapamak ve bun-

larla cenk etmek kolay bir ~y de
ğildi. 

Hatta; dil mnn askerile muha· 
rebc etmekten gUçtU. Bu çember 
silrgtin avının vüsatine göre devam 
ederdi. Bazan, biı kaç ay devam et
tiği olurdu. 

Çember daraldıkça; hayvanlarla 
boğuşmnk ta teblik leşirdi. 1şte; bu 
suretle yapılan sürek avlarında hay· 
vanatı vahşiye ile ccnklcşe, cenkle.~ 
pişen Türk gençleri harp zamanında 
her hangi hır keşif vazifesinde, her 
hangi bir muhasara ve hücumda hiç 
bir 1.orluk çekmezlerdi. 

Okuyucularıma §unu arzcdeyim 
ki; sürgün nvını Türklerden başka 
hiç bir millet bilmez ve yapmamış
br. Bu av sırf Türklere mahsustur. 
Türkler bu avı eğlence için yapmaz
lardı. Kışa girerken elde ettikleri 
hayvanların pöstekilerinden kaput 
yaparlardı. 

Geyik, ceylô.n ve saire gibi el• 
geçirdikleri ylizlcrce, hatta binlerce 
hayvanların derisinden başka etleri
rini kıghk kavurma yaparak saklar
lardı. 

Osmanlı Türkleri ecdatları gibi 
sürgün avına meraklı idiler. Sultan 
Yıldırım Beyazıdın sürgün avı için 
sakındığı köpeklerin tasmaları altın 
ve mücevherden idi. 

Yıldırım, NiğaboJu muharebesin· 
de esir ettiği ehli salip kumandatı
lanna bir gösteriş yapmak istediği 
zaman onlan evvela sürgUn avına 
götürmUştU. 

O vakitler Türklerde sürgün avı 
demek ordunun, mllletin kudret vı 
kuvvetini gösteren bir manevra idi. 

(Devamı va r ) 

TAV7.Jll 

Randınna Ticaret Odası Ef'dek 
Mümessüliğinden.· 

Sayın gazetenizin 30 Mart tarih 
li nü hasmm G ncı sayfasının 8 ün 
cü ve dördilncU sütunlarında (Er 

dekte zeytin hilckfırhğı) başhklı ya
zılarda Erdckten verilen rnaJumatı 
berveçlıizir tııvzih ediyorum. 

1 GenıJik ve Mudnnya gibi diğ r 
Zeytinci muhitlerde bu sene Zeytin 
mahsulUnün noksanlığı bir kısım tü~ 
carın Erdeğe tehacümüne vesile ol
muş; bu hal ala.kadar tüccarlan re
kabete dUşUrmUştür. Piyasayı dil· 
şiirmek için bir uyuşma olduğu hak
kmdaki hakikabn tamamen zıddı 0 • 

lup bilakis bu sene taze zeytin fint
larınm normalin pek fevkinde oldu
ğu kuyudat ile sabittir. 

2 - Tuzlu Zeytin piyasasındal...i 
düşkiinlağun mevsimin dahli varsa 
da ihracnt cmtiasuıdan olan bu mah 
sulümüzün keyfiyetilc fiattaki nok· 
sanlığın ba~lıca sebcblerinden biri· 
dir. nitekim ihracat tUccarls.rı sipa· 
riçlerini; fiatlan ihracata elverişli 
olan Gemlik ve Mudanya piynsala
nndan temin etmektedirler. 

3 - Erdekte Zeytin üzerine ya
pılmış bir lıilck8.rlıktan malumatı
mız olmadığı gibi her hanği bir tüe
car;.n ~.entin ihracatı da menedilmiş 
degildır. Muhtelif ne\1deki Zeytinle-
:.in harman olnrak ihzar ve sevkinde 
otcden berl bir mahzur görülmedi
ğine göre son def n bir tnccarın al
dığı siparişi bu suretle hazırlamış 
olmıı.sı keyfiyeti vaki müracaat ve şi
kayet Uzerine makamatı resmiyeye 
arzedilmiş ise de yapılan ihracatın 
(Türkiye malı mahlut Zeytin danc
si) mell§eli olduğunu ve bunda bir 
mahzuru kanuni göıillemediğl bildl· 
rilmiş olup ancak alakAdar tüccarla
rı tereddlite dU~n bu gibi ının ı 
hakikat ihbnratın memleket mUstah 
sllleıinin zararına mal olduğunu e
hemmiyetle kayda lizum his ettiği· 
mi arz ile ihbaratl vakıanın tekzibi
ni rica ederim. 

Ba.ncbıma Ticaret Odası 
.. Erdek MUmeunu11 
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SPOR 
Atma Ve 
Atlamalar 

Betlen Terbiyesi ıstubal Bölge
ai Atletizm aJanlıinldan: 

F 

Ur fanın 
Kurtuluşu 
Heyecanh mer•elml• 

tealt olundu 

T&RllA8AR 

Açık Arttırma ile Emsalsiz Satış 
Nisanın 16 ncı pazar günü aabah saat 10 da Teşvildyede Ki

athane caddesi 69 No.lu Gozem Apartmanın 2 No.lu d-afrede Bi
zanten, Romen ve ııaf .. mermer ve toprak heykeller. XIII den 

XVIll asra aid hayli Tilrk çinileri ve nadide Epok eşyalann 2 nci 
satışı olacaktır. 

Mevzuubahis eşyaları evvelce gormek için arzu edenler 16 Ni
san cumartesi günü sabah saat 10 dan akşam 6 e kadar ziyaret 
edebilirler. 

S.7faı 7 

1 Beyoğlu Vakıflar o·rektörlüğü llanlan 

Aylık kiraıı Sokafı: No.aı Cinaiı 
Lira K. Semti: Mahallesi 

04.- Fındıklı Yahya çelebJ Karakol çıkmazı 15-17 İki ar~ 
04.- Galata Yeni cami l'lami derum; 

06.- Beyoğlu Katip Mustafa Hocazade 1-10 
ı. - Fenerba.hçe sahası koeu pis

ti esaslı bir surette tamirat görmek
te olduğundan 16 4 1939 Pamr gü
nü yapılması evvelce karar aıtma 
alınan müsabakalar 23 4 1939 ıa
zar gününe bırakılmıştır. Proğram 
mucibince 23 •11939 puar günü ya
pılması tekarrilr eden atma ve atla
malar 16. 4. 989 pazar günü saba
hı saat 10 da Fenerbahçe sahasmdP. 

Urfa: 12 (A. A.) - Urfa dün 
kurtulutunu ı kutlulamıştır. lnki
lap senelerinin bağrında il.Şıklı bir 

ok gibi yaşıyan on bir Niıan kurtu_ ill•••••••••••••••••••••••••• 
Iuş günün Urfa ve Urfalılar dün 

Çelebi 

Oda 

Garaj 

yapılacağından bu müsabakal~~ 
girmek istiycn atletlerin cuma günıı 
akşamına kadar Bölge Atletizm a
janlığına müracaat etmeleri tebliğ 
olunur. 

2, - Aşağıda isimleri yazıh ha
kemlerin 16 4 1939 Pazar günU sa
bahı Fenerbahçe stadında bulun
maları rica olunur: 

Ali Rıza Sözeralp, Cemil Uzun
oğlu, Kizun, Vasfi Nazmi. Nerimaıı 
Tekil, Fürüzan Tekil, Bakır, Bap
ran, İhsan BeJor, 

Blalldet mUeabak••• 
Beden Terbi)esi ista.nbul Bisik-

let Ajanlığından: 

heyecanlı bir ıurette kutluladılar. 
Yıllann gerisinde kalan o g(lnOn 
manevi hatırası önOnd• etlldiler. 
Merasime Belediye parkında Ata
türk anıdı önilnde lstiklll marşile 
başlandı. Vali verdiği ıö1levde 
inkillp başbuğlannın hatıralanm 
heyecanla andı. Belediye reflf bu 
mukaddes günün yapraklannı ka-
rıştırdı. 

Urfa saylavı Şeref kurtuluştan 
sonr'a TOrk vatandaşının bu gOnkO 
vazifelerini habrlatarak aziz şe
hidlerin hatıralarını hürmetle yad 
etti ve Atanın manevi huzurunda 
eğilerek İsmet İnönünün yiıce şah
siyet" nin bütün Türk milleti demek 
olduğunu anlattı. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma 
Ve Eksiltme Komisyonundan: 

gıcantmeye konulan 1t: Beybellada Verem Sanatoryomunda 
lacak kömtırlük dıvan Jnşaatı fti. 

xe,if bedeli: 4590 lira. 

Jıluvalrkat garanti: 846 lira. • 
Heybeliada Sanatoryomu kömOrlUk duvan inşaatı iti açık ıki11t-

meye konulmuştur. 

1 - Eksiltmesi 14--4-939 cuma günü saat 16 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimat Muavenet Mildürlüğil binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - İstekJiler şartname, proje ve buna ballı diger evrakı her 
sün komisyonda görebilirler. 

8 - İstekJiler cari seneye aid Ticaret Odası 'e "kaaiyle 2490 sa
yılı kanunda yazılı belgeler ve bu ite benzer en az 3000 liralık i' yap
tığına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vfliyetinden 
almış oldukları müteahhitlik vesikasiyle birlıkte bu işe yeter muvakkat 
garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte be1U gün 'e saatte-
komisyona gelmeleri. (2128) 

08.- Kabataş Ömer Avni 

04.- Kaaımpa.şa Camiikebir 
199-207 Dükkin 

Kulübe 

Dolma bahçe 

Havuz kapısı 

Kayık iskelesi 

Vakıf dukkinlar 

l&.- ,, 
" 

08.- Kabataş Omer Avni 

tistiınde · 

08.- Kuımp8fa Gazi Hasan Mektep 

paşa 

O!.- Sarıyer Mehmet Kethüda • 

' camii altı · 

05.-Kasımpaşa Camiikebir rurabt babı 
-.50 Ortakoy Yahya efendi 

harimiuile 

'! 
,, 

Kasım paşa Sururi cami 

• - Jmiikebı-"· 
"' Turabt babş 

" " ,, ,, 

" ,, 
" " 

48 Ardiye 

'Mt mahala 

17 DtlkkAn 

1 göz kayıkhane 

7 Ahır 

Matbah yerı 

4 2 İki oda 

Ev 

60-62 Barak• 

1-5 Ahır 

15 D ıkka 

18 ,, 
1. - Seri Bisiklet yarışlarının 

Bekizincisi 16 4 1939 Pazar günü lift 

- Bundan sonra Urfanın kurtu
luşu canlı olarak temsil edildi. Kab 
raman a kerlerimiz bir geçit resmi 
yaptı ve tayarelerimiz bu törene 
çok heyecan verdi. Civar vilayet 
kaza ve nah~cle~en gclen ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

02.-

04.-

08.-

02.-

02.-

02.-

02.-

08.-
" " ,, 

" u .. 
Atik tersane kapısı 34 Oda 

babı yapılacaktır. 
2. - Yarışa tam saat 8.30 da 

Da§lanacaktır. 
3. - Yarış yolu:, Topkapı saha· 

111 onUnden başlamak ve ayni yerde 
bitmek üzere Silivri kasabasının i
lerisindeki 75 inci kilometreye ka
dar gidip gelme olmak üzere 150 ki 
lometredfr. 

kurtuluş mücadelesinde bulunan 
kahramanlara Belediye tarafından 
bir ziyafet verildi. 

Bu gece Urfa Halkevinde bü
yük aile balosu verildi. Urfa ta
mamiyle donanmış Urfalılar bu 
bflyük günün bayramını ya,amış-
tır. 

4. - Bu yanşa iştirak edecek o- s•t fi k 
lan Bisikletçilerin yanş saatinden 1 3f 8 J 
evvel hazırlanmış oldukları halde K t d•J• 
yarış yerinde hazır bulunmaları ve anununun a 1 1 
IBimlerini hakem heyetine kayıd et-
tirmeleri ıizımdır. Amerlk• mebuaan mec-

Oumartesl gUnll yapdacak maç- Hal mUzakerelere ba,ladı 
lar: 
Fener~ stadı: 
GaJatagençler- Beylerbeyi 

15 Hakem Şahap Şişmanoğlu 

Vatington: 12 (A. A.) - Me-
Saat busan meclisi hariciye encilmeni 

Yan hakemleri: Rıfkı Aksay ve 
Talip Gürkan. 

Doğanspor- Fenerbahçe SaAt 
16 45 Hakem Halid Galip Ezgü. 

Yan hakemleri Feridun Kılıç vt-
FŞ'ef Mutlu. 

Pazar günü yapılacak~: 
Şeref Stadı: 
Anadoluhisan- Bozkurt Saat 

11.15 Hakem lu.et M. Apak. 
Yan hakemleri Fikret Kayral ve 

Ziya Kuyuınlu. 
Hilal, Kurtuluş- Beykoz, Kurtu-

luş muhtelitleri saat 13 Hakem Nec
det Gezen. 

yan hakemleri Tank özerengin 

ve Nuri Bosut. 
1stanbulspor, Beyoğluspor- SU-

Jeymaniye, Şişli muhtelitleri. 
Saat 14.45 Hakem Ahmed Adem 

Göfdiln. 
yan hakemleri Şazi Tezcan ve 

Adnan Akın. 
Doğanspor- Vefa Saat 16.30 Ha-

kem Feridun Kılıç. 
Yan hakemleri Halid Galip Ezgü 

bitaraflık kanununun tadili müza
kerelerine başlamı\ tır. 

1\luhtelif hatiplerin bu müza
kereler esnasında ileri silrdilklerl 
fıkfrler şunJaroır: 

Guyer - cUmhuriy1>tçi - : dunya 
yeııi bir umumi harbe tahammm 
edemez. Kellog paıktını imza e
den 68 devleti, mezkOr paktı 

yenilemek için Vaşingtona davet 
ediniz. 

Faddis - demokrat - : bitaraf
Jık kanununu busbütün kaldırınız 
ve anayasanın umumi bir harb ha
linde reisicOmhura verdiği hare
ket sel'bestliğini devlet reisine bı
rakınız. 

Fish - cümhuriyetçi - : bütün 
bitaraflık kanunu, mUtearnz dev
letlerin kim olabileceğini httkOme. 
tin evvelden tayin etmek arzusuna 
istinad etmektedir: 

Maas - cümhuriyetçi - : Bıta
rafhk kanununu tamamiyle orta .. 
dan kaldırıml!k icabeder. Bu ha
kiki bir bit raflık pren 'blerin 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstubul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Ölü Mani Zade Bay Hfi eyinin 1649 hesap No. siyle Sandığımız 

dan aldığı (375) liraya karşı birinci derecede ipotek edip \'a<le inde 

" ,, 
'Yukarıda yazılı V:akfa aıd mallar 81-5-940 günü sonuna ~ 

dar 10 a-Uıı müddetle açık arttırmaya konmuttur. İhalesi 18-4-981 
aalı 1ıünft saat 14 de yapılacaktır. İstekliler Bel oğlu Vakıflar M 
dflrlUj11 Akarat fubeaJne gelmeleri. (2404) 

boreunuve~~~~d~3202N~lu ~unun 46m~madde~~nmdu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

fu 40 ıncı madde~ne g&e sd~mamica~enÜskildan~biMalclp~e ~~-----~••••••••••••••••••~ 
esk1 vapur iskelesi yeni çiftlik cadde inde eski 519/10 yeni 7 numaralı MÜHİMDİR, OKUYUNUZ : 
müfrez ve bahçe.si olan klrgir bir dükklnın tamamı bir buçuk ay mDd- T•n•re ~ango Bllellnlzl herlulngl glfeden .... 
detle açık arttırmu:a. konmuştur. Satış tapu sicil kaydına gore yapıJ- dalınız halde, Amorti va lkramlrenlzl hiçbir 
maktadır. Arttırma~ a girmek istiyen (64) lira pey akçesi 'eı·PC'ektir fark almadan derhal 
Milli bankalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik- y u R D G ş E s N o E N 
miş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icare~i 'e taviz bedeli İ İ 
ve telliliye rıısumu borçluya aittir. Arttırma ,artname i 20 4-939 Allnız. Yeni tertip bllatlarl gelmlftlr. 
tarihinden itibaren tetkik etmek ı tiJenlere ı;ıandık hukuk i ı ri er- Tafra alparltlerl aerl ve muntazam gönderlllr. 
visinde açık 'bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve air luzum1u Adrea ı Yenle.mi 19 Bankaaı kartıaınd• No. t7 
izahat da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Artırma a girm'ş 8•hlbl: MEHMED KIVANÇ 
olanla~ bunları tetkik ederek satdıia çıkarılan gayri menkul hakkın ~--•••••••~••••••••~-------~~ 
da her şeyi ö~renm'ş ad ve itibar olunur. Birinci arttırm3 6-6 939 
taı ıhine milsadif sah gün O Cataloğlunda kain Sandığımızda saat ıo 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabılme i için tek
lif edilecek bedelin tercihan alınması icabedf'n ga~ ri menkul mükel
lefiyeti ile sandık alacağını tamamen g~miş olma!lt şarttır. Ak~i 

takdime son artbranın ta-ahhl dıi baki kalmak fartiyle 23-6-989 
tarihine müsadif cuma gilnil ayni mahalde ve ayni saatle son arttır • 
ma ı yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıranın il• 
tıinde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan alAka. 

darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakJannı ve hususiyle faiz ve 
ma arife dair iddialannı ilin tarıhinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbiteleriyle beraber dairemize blldirmelerf tlzımdlr. Bu suret
le haklarını biJdirmemiş olanlarla haklan tapu slciJJeriyle sabit olmı
yanlar ıatlf bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha :fazla ma
Jümat almak hıtiyenlerin 9a8/677 dosya numarasiyle sand1tım13 bu .. 
kuk işleri servi~ine milracaat etmeleri lllzumu ilin oJ -.aur. 

• 
DIKKA1 

Emniyet Sandıjı: Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek gö:!lter-
mek i t'yenel re muhammin) rimiz n koymu olduğu kıJ metin nısfını 
t c kad r bo 

P. T. T. F abrikaaı Müdürlüğünden ı • 
4060 kilo 15.9X200 m m "25,4 m m re de on bır dif,, eıvata maa 

aomuı 

20000 ., 6,6X82 m m l&ma demiri 
2500 ,, Dif Osttl 18,60, dit dibi 16.90 uı m "26,, .m m • 3f 

rede on blr dit aomun 

15000 ,, 16 m m )'Uvarlak demir ..._ 

1600 ., l,6XIOOOX2000 m m demir saı· 

450 ,. 10X25 m m yuvarlık batlı demir peroln fl"-
1885 ,, O,&X20 m/m demir çember 

100 ,. 60 m m boyunda ambalij çiviaf 

12000 a4et 12,5Xl 00 m m 4 kate bı&flı ağaç vidası 

1'"'aibrika ihtiyacı için kapalı zarf usullyle cina, eb'ad ft ınn•aıs 
rukarıda yazılı dokuz kalem e,ya satın alınacaktır. 

Muh11mmen bedeli 7299 L. 15 kuru,, muvakkat teminatı 542 llra N 
kuruftur. 

Ek itme 14 4 989 tarihine r a artınU aaat 16 dt 

_u~y~u~n~d~iiild~ıri.~iiii~~~~ii~iiiii~~~~~~~~~~~i;~~ii;;;iiiiiiiiii;;ii;;~ •······ ........ . ............ &••········ ii 
ve Eşref Mutlu. 

Mıntaka Ticaret 1 IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
Müdürlükleri L-------·--.............. --~-.~~-u1 

S nelik ========================::::a: .. 
y enidea ihdaa edilerek Tnrkofia 

ve T. Odalan vazifesini 
g6rece ler Arnavu k yunde Lütfiye mahall sinde El i k gında 29 67 No. lu el 

,, Elçı da 3S 5 N o.lu ev, 
Ank ra: 12 (Telefonla) - ,. " E ı ok ğı da 27 55 No. u ev 

Lağved' nuş olan mıntaka ticaret " " :: K ç k aJ a ma ok ağında 25 51 
müdürlükleri; yen'den ihda olu • " " ,, ,, ,, ,, 11/23 

" " nacaktır. " ., Ön ,, 5/7 
Bu mildilrlilkler; Jağvedilecek " " ,, Aralık sokagında 10 15 No. lu Ev 

1 " olan Türk Offsi ve Ticaret Oda arı ,, ,, ,, ,, ,, 9 11 No.Ju Ev, 
•azifelerini göreceklerdir. .. Ktlçuk ayazma ,, 24/49 No.lu Ev " ,, 

Diler taraftan ihracatı teşkl· ,, " ., ,, ,, ,, 10 21 No.luE1 
)ltlandırma mOdOrlütll de ıenitle- ,. ,, ., On ,, 14/89 No.Ju Eı 
Ulecek ve umum müdflrlOk kalın• ,, ,, ., Palacı ,, 18/29 No.lu 
aetlrflecektir. B, _ J,dı :flaheıotlu mahallesinde keçeel piri ıokatında 199 numaralı 

~·~ Dilkkin 

A R d 
Hasköydı keçeci piri maballeelndt ~wnbarbane ıokafında 48 No.lu , 

Dkara 8 YOSU BeyotJu Htlaeyin ata mahaUeahıfn !'arlab&fl aokatında 51 numaralı 
dOkkln ~ , 

r.hammen !lk 
rU'aaı: temına..!!_ 

48.- 8,60 
72.- 15,40 
86,- 2,70 
72.- 6,40 
72.- &,40 
72.- &,40 
60.- 4,50 
60.- 4,150 
B6,- a,10 
'f2,- 5,40 
60.- 4,150 
48,- 1,80 

18.-
18.-

ıso.~ 

1,88 
l,88 

1,TI 
Huirucla ubala nepiyataaa Tophanede :ıtarabaf mahall81inha NUeet hendek sokagında 20 22 n, 

L ... ı1 or maralı Mehmet ata mekteb! 1 71.- &,40 
.,_.. y F t1ht Jdrmasti mahalleain1n oamt avluıu ııokafında f •umaralı 

Ankara: 11 (T&lıf onla) - a 8 ., _ ... __ _. llO - l1 26 
111-.11.. 1;;. teknik v• fdfl,. Bahrfteflt &J&• m~ · • ~,,e kadN' ~•ı Senelik muhammen ıw.ıan Jukand• 7uıh bulunan mahaller teeJim ütıhfnden ~tiaren birer HDe mtıd.. 
H ubebler dolayı yl• aabah ..... detle kira a verilmek Ozere ayn &Jl'l açık artırmaya .konulmuşur. Şartna~elen levazım mDdlirHliU• 
lb&tuu 7ap.mıyaA radyomuz~ ha-- d 

0 
a.ı ~llt. ı.t.klller hlzaJannda 7a&ılı ilk teminat makbuz vıya mektu'bıyl• bıraöer 1~-989 ou .. 

lllrandan itibaren ıab\l\ ~etnYatı- • g r U 8 t · 14 10 el& D&{Jlll Bn,cQmen4t bulunmalıdırlar. ..,,t (8502l 
•qJındJktp 1 

•• pıa ,Un 1&a , 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artbnna 
Ve Eksiltme Kom· syonundan : 

Eka lt eye konulan iş: S hht Muze 
dm !şf. 

Keşif bedeli: 2982 lira 76 kuruştur. 

Muvakkat aaranti: 224 liradır. 

8ıhht müzede yapılacak pencen cerç•Yelert tebdUf ifl •tık ebllit 

meye konulm°'tur. 
Eksiltme 14-4-919 ctıma cttnü ıaat 1',80 da Catalotlunda Sıfi.. 

)at ve İçtimai Muavenet Müdürlttttt binasında kurulu komisyonda. ya. 

pılaeaktır. 

ut.kitler tartname, proj• VI buna bajlı ~llter MT&kı )Hl' e11n ko

aiayonda cörebtlfrl•r. 

18tekltht1" oaı1 sanıyı aJd Ttaaret Oduı ftefkuttl• 1490 sayı. 

h kanunda yazılı bell'•l•r ve bu ff• 7.ter muvakkat ıaranti maJ<buz 

nya öanka mektubu Ue birlikt. ebfttme tarihinden 8 rün evvel ı .. 
tanbul VillJ'8tind8D almıt olduklan VI lbu ife benzer •I .&& !000 a. 

hk it pptıltna dair almıt okluklan tAHJA !JM~&lill• iSrllktt ~ 
iÜll " ıaattt komi.yona cılm .. td. ... 



BAHAR KOKULARI 
cııartarlılzl nasıl ııkar. nası'amızı arttırır. zevkimizi tazalarsa 

Nefis ve Malıemmel Bir Gıda da 
L ~ '• OMROMOZB OMOR, kuYyE11MIZI KUWET KATAR 

AMARKA 
PiRiNÇ ve HUBUBAT UNLARI 

Sıhhat ve Neı'e Kaynağıdır 

• 

Haammı&, Şl,W.U1r, M•b, Gu, 

Saca, Mide Bozuldata. Banak 

ataı.tı, / NK 1 BAZ 

M J DE ektilik v.,........_ 
n bitim M l D E, ıs.nak 
I~ kal aDl1111. 

Horos markasına di16at 

ikramiyeler Kaynaiiı Olan 
KADER GiŞESi 

u son keşidede dahi b~ .. çok vatandaşlan sevindir • 

20QQ Urayı 
!.mini vermiyea miifterimizden biri 

• 
g O O 8 Lirayı 

Bay Ali ı Beyazıt Üniversite Hademesi 

ıt oe• 
Bay Nuri ve Arkadaılan Ortaköyde çar 

içinde MANAV 

KAZANDILAR ve PARA Yl 
TAMAMEN ALDILAR 

KADER GiŞESi 'n· 
tbft tet, ÇitftiDlDis.ıtli~i ~· • 

mazhardır ·te. :ilttamiye isabet etmesı·-·-~, .... ,. 

hemen hemen muhakkaktır 
Siz de bahtiyarlar arasına kablmak isterseaiz, biletintd mutlaka 

KADER Gişesinden Ahnız 
Yeni Te~liP Biletler Satılmal~ Bo'al.*"1ı 

Tgra ~ Seri ve ~-· ~~&. 
dres; Emin6niJ, 11 moay Cad. No.19 TIJ. 239~ 

Ye 

a.eteklr 
8ADEDDIN KAVNAK 

PLAK A x 2149 
Sahibiaia Seli MGelMsri. p1aq.ı.k ilinde ew çok hwu lweket etfilj ~ ba. en

j'nal eaeria \,ata. iaeelikleriai pltp almak h-.ıGda sarfettili mml eh__,9* • •C* 
~~~==~~=:i=::#~::::=:============:~:::;:::ı::=::::c:::=(I deliiiai de HAMlYET Y0c.EsES fiii m.ıeketia ~ ~- ......ı1..u. •teklria 

o.at UQWlllJI. Waat nfakatiDi t..ua et.it elmakla iepat .-.. 

er. 

GOZEI .1-iKLER ••• 

İ)İııijada mevcud bütün 
..,1erc1en üstünclir. 

ONU KORUYUNUZ. 

KREM PERTEV 
Slzia bu yot.ım mücade
leaime kendisine ithnad 
edilebileİa ea kunetli 

vuıtacbr. 

Trabzon1Ul Tabakhane m•haUe 
8inden Kösemustafa otullanndan bl 
nderim Mehmet oflu HGae1hıle 
sus kanemda ha»aJ JkeR 936 _.. 
»esinde buhipnuftum. o zamandan 
bert keodiainden lüçblr haber a"la-
~ B~ Baıt>..111'.dun ·I .. ________ _ 

'1bi'd bzuına wltulit o14Uiunu öi
ieıidtm ile de u.rilııadNatnl bibniyo-

rum. Bilenlerln aatıJimı ve sarib ~~~~~:;=:~:==~:;::~:;;;;:.:=:E=e=='.!7===:::::ı::=~~:;m::: adresini insaniyet namını bOdttme ~ 
leriDi riea ederim. 

JCrd$ aaenda Kahveci Hak· 
/it V881tuile Tqga. Trat..onıu Ke
mal.. 


