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Niçin TelAş 
Ediyorlar? 

:YaaaD: HGMylııa CüLıl Y ALÇIM 

ingiltere Ve Fransa, Yunanistan Ve 
Rumanyaya Kat'i Teminat Verdiler 

1 .d ö --ta:.:u-::'::.: .~y: E B l u k B. T •• Uğ l 
!i~~::!.:;:;~.; ger un ar na sız ır ı ecavuze rar arsa 
§~E::7.EEE Derhal Yardıma Koşacaklann.ı Bildirdiler 

Romada Fransa 
Aleyh~nde N.ümayiş 

111 • • 

Bu havadisi Havas Ajansı Ro
nıad.an aldığını Jşaret ederek teb
liğ ediyor. Bir Fransız ajansı şu sı
rada bitaraf addedilemiyeceti i
çin bu havadisi ihtiyat ile karşıla
tnak i~tedik. Fakat doğrudan doğ
ruya Stefani Ajansının yaptığı teb
liğ de aşağı yukarı bundan farklı 
değildir. İtalyan Ajansının bir 
İtalyan gazetesinden naklen verdi. 1::'. ; ·ı • 
fi rnalômata göre, Arnavudluk me- r TQnBanın ı ngl terenın 

il il • 

Belesind.en istifade ederek Londra rraahh.ada 'T'aahh.r..dı:n 
't'e Paris etrat.ı telişa verınete ı ~ U ı ~ U U 
fcalknuttır. Çünkü Balkan devlet- Paris: 13. (A.A.) - Bu akşam Londra: 13. (A.A.) .... BapekQ 
lerint Totaliter devletler aleı,yhinde . ?ıqvekil Daladier Fraıısıa milletin~ Chamberlain bugtln öfleden BOnra a .. 
bir misaka sürüklemek için bunu hitaben metni Fransa ve tngiltere vam kamaraamda yaptılı beyuıat-
fırsat bilmişlerdü- Böyle bir ittifak tarafından mllftereken tesbit olunan ta, parlament.onun içtima& davetini 
olursa bundan lngilterenin kArı a- &f8iıdaJd beyann•me)'i netntmil· icap ettiren son hld:iaelerln Avrupa. 
çık surette görüldüğü halde Akde- tir: da ve bllhasea prld Akdenlzde bU-
nJz devletlerinin kAn ne olacafı (Franlla htıkOmett, Akdeım ve yük bir endile uyandJrdıimı möyJe. 
beUi değildir. İtalya tarkt Akde- BaJkaa yanmaduıı atatukosunun mittir. 
Diz devletlerini h~ bir zaman teh- cebren V8)'& cebir tehdidi albnda heı Batvekil, 8 nilluıda Arnavutıu-
dlft etmemfftlr. AnadoludaJd Ya- tlrltl ~ mUI Ola.-u tun Lon!h'a mg'ftln Büyü Bdtan· 
DıMı felAketinin mee'ulfl İtalya azami ehemmlyetl verm.ekt.edlr. ya hWıOmetbıden keındlsinl ttmltaiz. 
defildir; Suriyede rerJeşen ttaJya Son hafta hldiaelerinin doğurdu ce mlldaf• eden ldlg8k bir mlllett 
cletfldir; FilistiDde kanlı h&dise- p bttytlk endlleleri nuan itibara yardım için elinden geleni yapma&\• 
ler çıkaran ltaly.a değildir. Fran- alan Fransız hutibııeti, Romanya m iatemif olduPııu aöylemif ve: 
sız ve İngilizlerin Türkiye ve Ya- D. .. ftldll o.ladler (Soma s a..ca ea~da) (Sona 3 ünc:i .. y1 ...... ) ta,W. Bapeklll Cllamberlala 
nanlstan topraklannda bir hese· frauas __, ım•••••••••••ı••••••••ımmi••ı•m•ımm••ı••••••• nıonya emelleri vardir. Bu devlet- mııanl'ı T 1 1 111 ı•ııı11ımı1111111ı•uı111111111mıası11111ıı11 lllllllllllHJltmıı ı 11111mı2111 

~:r!uh:~:~~=e~~~::~ı ve ona Yedek Sübay okulunda' lrana Giden A 1 m an Propaganda 
ı:u.u. ıtaı,...aa ıazeteshafn ·~ u ~v'eti·mız· 

tb'aıaıu.~~ •••• oa Y ı ·~..., o· daJd mantıbız1ıfa ff pal1tbfa n apı an .......... . 
hayret etmemek kabil değildtr. Musuldan geçerken 
Bir meseleyi etrafile anhyabilmek 
lçin, başlangıcından itibaren bfl- •ı Ol J800 r-ence Dan b yük tezahüratla 
tun safhıasile göz önünde tutmak lrıezun . an ,.Uı karşılandı 

• 
Dr. Göbbels Diin latanbul Mize 

:ve oı:ıa yerinden tetkike kalkma- D. l maları Tevzi Edildi 
lnak ıeab eder. lp O 

Ortalıkta bir teliş, bir rahat. 
ıphk ve buhran husule geldi ise 
ihutu ne fngittera Ç'lkardı, ne Fran 
sa. Harp tehlikesi İtalyan ve Al-
man tehdid ve taarruztarı ile vü
eud buldu. Garp devletleri sulbü 
nıuhataza uğrunda ÇekosJ.ovakya
yı feda etmek hatasıinı bile irti
k&p ettiler. Fakat artık arazi ba
kımından hiç bfr d.a.vası kalmadığı
nı flAn eden Almanya Çekoslovak
Jayı bir hamlede ortadan kaldır
dıktan J>qka hayat sahası diye 
11l0bhem bir tibir ile kendisine 
daha yeni 7eni kurbanlar a.zım 
ol<lutunu ilin etti. İtalya, Fransa
dan birçok şeyler istedikten ve 
bunlan koparamadıktan sonra, Ar 
navudluğu gözOne keatircU ve bir 
Jıamlede onu mahvetti. 

Yedek Sübay okulunun bu ae-ı 

neki devresi nibayetlenmif oldu- l 
fundan bu seneki mezunlara dün 
diplomaları tevzi edilmiştir. Bu 
müllasebetle okul binasında istik .. 
lal marşiyle başlıyan bir merasim 
yapılmıştır. Jsttklil marşından 

sonra yemin mer.aaimi icra edilmlt 
ve okul komutanı mezunlan sıra i
le çafır~ak diplomalannı tevzi 
etmittir. Bundan sonra okul ko • 
mutanı Albay SHTı Şener bir hita
bede bulunmu,tur. 

Bu sene okuldan 1800 genç me-

Türkiye - Amerika 
Ticaret Anlaşması 

5 Mayısta Mer'iyete Girecek Olan Anlaşma 
f ki Memlekete de Fayda Temin Edecek 

Ancak bu vakıalardan sonra- Ankara. 13 (A.A..) - Ttırldye 1 imza edtlmiı olan ticaret anlara· 
dır ki Şarkta ve Garpta bfltfln kft- ile Aıııertb Birleeik devletleri ara- lllDID. ana batlarmı evvelce blldirmil· 

çUk ttJevleller kendi · -bayatlannı !!:aın:d~a~t~N:•:•:"~;t939;~da~!!A!!nk!!arad~=a~==(So=n=u=3=Un=ctl=sa=yf=•~m='~ır.da~~);:9 tela..... hfelettller. ÇO!Jıkfl mil-
letler arua aGnuebetter sahasın
da ~ cablarına hiç bir engel ta
mmak iıtemlyen, kuvvete daya
pan mflstevll devletlerle karşt kar
fıya, yapayalnız kaldıklannı gör-
dOJer. Bu mOstev~ de.vletleriıı 
muntazam bir program dahilinde 1 

hateket ettikleri sabit oldu. Par- ı 
ça parça v.e tedrlct bir istUA ile . 
&ahmets!zce emellerine vasıl ol
mak fatediklerl anl&fllıyor. Onla
rın, bu sly.uette en birinci aflAhla
n tatil a6zle e~lerf teskin edip 
trirdenblre hflcum etmek ve muvaf
fak olmak yolu•ur. Binaenaleyh 
hiç bir devlette Berlfn - Boma mJh
vertnden gelecek teinlnata inan • 
lltak kabiliyeti kalmamıştır. Bagfln 
hiç bir devlet adamı bu türHt t&
lbfnatt.an ciddiye almak mesull· 
Fetfnf yüklenemez; böyle bir te1 
1al>maia balda yoktur. 

Hü~yia Cahid Y ~iN 

• (Soma J ... -~a••> 

Casus Mustafa Sagil'.' 
Nasıl Yetişti ? 

lstanbull nadan ııldl ? 

kimlerle T amas Etti? 
Bulgaristana 

Niçin Gitti? 
Ankarıya nasd n niçin lfttl ? 

Nasıl Tutuldu Ve 
Nasıl Asıldı ? ea- Mı•taf• Saglr 

Pek yakında Neşre Başlıyacağız 

Musul: 18 (A. A.) - Anado
lu Ajansının huaust muhabiri bil
dirfTor: 

Ve Camilerini Gezdi 
............... 

İran Veliahdınm izdivacı me.- Al 
rasiminde memleketimizi teman e- man 
decek olan Türk heye.tini ve askeri Nazm DoQru Berllne Gidecek 
kıtasını hamil hususi tren dtın sa
ba'b kardeş frak topraklanna gir
miş ve Telkösekten Musula kadarki 
yolda, istasyonlarda gerek hflk6-
metin gerek balkın samimt dostluk 
tezahürleriyle karşıtanmıştır. Hu .. 
dut yakınlannda heyeti ve TUrk 
ordueanun mlmeasili kıta11, llWAıl 
koJ.orduıu Kurmay i>8'kanı binb&fl 
Yusuf Beyin riyasetinde Muaul po
lis ve demiryollan mBdflr muavin· 
lerinden mürekkep bir heyet kar
'ılamuş ve Türk heyetine ve ordu
su mttmessillerine kardeş Irak 
hftktlmet ve ordusunun selim ve 
muhabbetlerini .bildirmiştir. 

Heyetimiz Musul istasyonunda, 
Kuaul mutasarnfı Celil Halid Bey 
mınta-ka kumandanı KasHD Mak
eud, Belediye relal Hayreddfn, Po-

<Sonu 3 üncu .. yfada) 

Trablusgarpta 
Bir isyan Hareketi 

Paria: 18 (A. A.) - Parla .. 
lılidf gazetesinin Kahire muhabiri, 
Arnavutluta vukubulan taarruzun 
rerlf ahalide uyandırmıt oldutu 
lnftal yflzflnden Lf.byada bir iayan 
tıbnlf oldutunu lia:ber vermekte
dir. Muır ile Ltbya arasında bfl
tan mOna'kallt, lbilAmel inkıtaa 
airamıftır. 

Libyadan gelen bedevtler, İtal
yanın hazırhklan ve İtalyan kıta
ıarının dahile doğru yapmakta ol· 
dU'ldan harekAt hakkında bir ta-
kım maJ6mat vermektedirler. 

ötrenildfğine göre Tibesti hu _ 
· dut mıntakaları ile Murzuk mın

ta.kasmda karg8'ahklar çıkmıştır . 

Almaa llUlft Saltaaahmet camlial ....... 

iki ıilndenberi t•hrimlzde bu·\ 
lunmakta olan Alman propqanda 
nazın Dr. Göbbelı bug{ln dotruca 
Almanyaya gitmek üzere şehri

mizden aynlacaktır. 
Misafir nazır dUn de şehrimiz

deki şayanı ta.maşa mahalleri l'e-

ti~R SABAH 

urek mülkiye ve ukerl mtselerle 
camileri dolatllUf ve lstanbul VaM 
ve Belediye reill Ltltfl Kudara bir 
kartvizit aöndermfttlr. Dr. Göl>. 
bela bul'GD aaat 7 de tehrimizden 
taY"Yare ile hareket edecektir. 

BİR SIÇRARSIN ÇEKİRGE •.. 
Bir lt.aJ.,an saaeteat 10D hldi-ı 

aelerclen balaaederken .. ArnaYUt· 
lak Karadıenize dot11.ı bir eaçrama 
tahtası olabilir.'' buyurmUf. 

Blöfe blöfle mukabele Türkün 
fAD1Ddan değildir. lati7 .. -. ietedi.ii 
tarafa aıçnyabilir, uçr&hEeD kafa
emı bir yere çarpıp zedelenmek de 
daima hesapta vardır. 

Biz, ltalyan hükUınetinin fikri-

ne tercüman oldal-a ula ilatimal 
vermediiünis laa ltal,.... sazeteei
nin 'ba elÇl'&ma ltlöf&ae bir atalar 
sözüyle mukabele7i daha mak\kl 
buldukı 

Bir aıçraram çekirse, iki uv
rarem çekirge, iiçtindicle slrw.a. 
ele.. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLU 
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SEHİR HABERLERİ .. 
Birlngili2 
Lordu 
Geliyor 

Bl1lk BıtWıJa llaııedamoa 
menaap Lord Atlon ve reflkaaı 
prensea -.. refakatlerbade dön 
klfi oldup halde bu aabahld Sem
plon ekspre yle .. brımıse 181teek 
)erdir. 

Lord ve refıkuı tasyonda va
li muaviDi tarafmdan karşılanacak 
n motıllrle Hqdarpafaya ıeçe

r* Tam elarpı'lliJıe Ankaraı& 
Pi cektfr. 

_.~,..,..,..-...~~~NV_,..~ 

Trak Vapuru 
Hakkmda Tahki
kata Başlandı 

·ı lı lhtildflan 
Hakkındaki 
Proje 

'"ilme it verqter arasındaki 

Birkac tin enel •1Mlaa7• -
'nrtlye anmıda braJa ._.. 

ihtil&flan hallecleeek olan .__ 
aaıu projebu aareti tatbW ........................... 
...... 

Projeye nazaran i lerbı eete
ceklerl m meuıllenn intihabı ma • 
718 aollımlll kadar netlcelendMI• • 
eek ve ı.a mtllMllDer ll basfran· 
c1u itllaana 1>-.b1acülaftbr· 

latanbul bölae lmJrUll dünden 

Trak vapuru haklund ki tahkikat 
bqlamlfbr. Dan vapur Jllvariai 
Denis Ticareti JIQdürlOtone celbe
dilerek ifatlelı alınmıştır. Slvari 
verdlil ifadede, sıdı seferi emı• 
sında Adalan ~ IOll1'& Jta. 
sıralı n nde tesadüf ettig m 
ve Boz burunda ılerl rken oluDll itibaren bu hu tı b tlln it nrle-

:.. mllo, -.z:-m:.. "'":! ~ 
a· ı ca te rar tam 1olla - • 
vuu.ıı;ps.u. M d ya7a yaklAfu'k D TramvaJ çarpmaaile 

r r başl m1ıt ve Jludan a a v --•· eh 
ed fldde le agır , ...... n 

a ~ı.w.rı• k raya klenerek Bellek •w-ı ı.attmdıl '-il1Qen...__ 

Tlrill'• &ılerınde tornlatan eltili ı1ıt ••---
de kar d mit- ..... 

tir 
Vapurda bu n Denis TICanti 

mtld l f tarafıDclu 
bir m ene ıapıı.eak w _....., 
ld h'8U miktarı tMblt ~-

Y.al)ılacü kefil ve t.elıJrBreMen 
...,. Udfle•e m...ı olup ölmadl
lı tubit elu arak bir raporla ftH 
Jete blldiriledrtlr. 

Trak ~Dda tamir etlllmek be 
n ı.tiaı• ba.wzlanaa paeelttlr. 

"-- ....... , ............ 
•• 





......... 
ispanya sahlllerlnden 
Gacecek gemilerin 
Tabı oıacaoı sarait 

tspanya aulanndan geçecek ec· 
nebi gemilerin tabi olacaklan tera· 
ite dair Deniz Ticareti KfldürlOltl 

Okullararası Spor 
Ha re ket 1 eri-::::::=~ KOroğlu Ayvazı Buluyor 

!.e.~lectir~1:'1:;: · Bayanlar Arasındaki Voleybol 
: :"'!... °:"' ..!:: :;ı: Köroğlu A.)'114mın Jyi Saz Çaldığını Duyunca Çok :Jıarfılafmalarına yarın baflanıyor : ~ ı.w::ı=:=.: Sevindi. Çlnln1 Kendiai Je Saz Şairi /Ji 
lı ft ba Mhllde ablukayı temin eden 
donanma konurtanmm mU...deai 
Qhmılmzm hiçbir gemi geçemtyece
ji gemilerin bu 8&bile Uç milden u 
bir mesafeye yanapmıyacaıdan w 
JUl8l8Dlarm müsadere edilecefi. 

Kartacena mUstabkem mevkii 
JIÇllrlannda ve Tarela, Truve ft La
meaeden itibaren Capo Palona ka
a.r olan mmtabda buhmaeak olan 
~ aemilerine buraya IObJ. 
mak l8tiyen gemileri hangi mQlete 

1118D8Up oluru olama llatırmak ... 
11'1 ~: Clmhuriyetçi ı.ı-
p Hm•nlarmdan garp HmaNva 
._ nakleden pmllerln budlra· 
• Dl oluna oJaun batırmak emri fto 

ıtldllL 
c:nmı.lll'i1ettl tapuya ltmll'Ja. 

. ,.... prp linumlara emtaa ak· 
~-~ 1-dllUl - oı.r._ 
~ NaQonalttt İaJU1& 11m,n1a .. 
ıma ve terelhan ......., ......_ 
~ wya V•Jekıp ..._..~ 
etneleri muktezidlr. 

Keyft)et yuJraridül ........... 
I08 htUdUneti tanlmc1aa 'l'il'lll,. 
tJJcOljfne bildlrllmlftlr. 
~~ 

IU••lltii: . 

Çocuk bahçeteri 
geniıletiliyor 

.. llaarlf JlildUrlUftl l8hrimladekl 
ft mektep bahçelerinin ihtiyaca 
Jrlti geJmiyecek tadar Jdlçtlk okfutu 
nu ııuarı itibara alarak bttyttttllme· 
8i mOm.kUn olanlan süratle btlyflt;. 
'9 biv vermietfr. Bu lrada Nitu
t.it m lnei mektep, Cafa1otıu ı m· 
il mektep Fatih 40 ıncı mektep, tt• 
klldar 22 iııei mektep ~ 
alvardaki analar i8timWı edlJerea 
llllntle bitirilmesi kararlattınJrmt
tll'. 

IUl~alr Mualal• pa,. Ulr 
mektebi 

Kilçük Mustafa paeada yapJl· 
makta olan ilk mektep inpatrnm 
hun•mlanması için verilen tahsisat 
llltmie ve hU81181 muhasebeden mun
am tahsisat iat.enmift:ir. 

Çeculr ... luma .. ....._. 
• Şehrema.i llallreYbldea: 

18 f/939 Alı günönden ltıüaren 
Bmlay BeJ!llfre okulu öp-etmenle
rinden Bayan Fatma Enenm. taTa· 
tmdan nazari ve ameli olarak lıuta 
Ye ooeuk bakımı denlerJne bqlana
caktar. Bu deralere devam etmek ia
tiyenlerfn kayıt için Ev aekreterli
llne milnlcaatıan. 

Konte ... n•l•r 
8ebnmbd llallrevllldea: 

uı•IB cumarteai ıunu •kla· 
"11181.t 20,80 da Evlmlsde B. lDmin 
n Yaem tarafından (Adabı ..... 
eeret) adh bir koDferana verilecek
tir. 

Kla•ll ·- ..... ........ .. .... ~ ...... - •• .. 
't ,. _ 7 _ - s- i* ...., 1* .._ Jır: ...... 011111 

olMü, but ....... AJ'fUI - ....... ~ - •,at lalddl lltr a• m ---. ılderla· 
dea IJI Jttrekll oldaiaa ~. 8ua imam 18W 
8ft8 veıldele ......... Y.-. 111 ftl'. len döllll 
~ Bola h8JI &Dil ... flıllat cok bvvetll lb 

···- .... •ftl ... .... ......... ,..,....... "±n at•• k ~. BeJhôl lrwmla nh•ı., 
- ..,.... ....,_.. BeDd ., ıttnlene Çunhbele 

~ .. IDlkldet wfmda ... - ,_. 
,_t-Jllaa*airı,..._,_ ...... ,..... .... .. 
...... ltlrtl - &iM,..... e't'llllı JaJ'llllll8IL 

- ..... flıllat - ,...,_, 
- Kwtme --. bir erkek arkadae buL n .. 

d, .. )'erlade olllan. Rem leJll egleadlreltllsln, hem 
de leabmcla .. dölüförbn, .... yardım eclebllBIL 
Kola Jobo ...... .,. ve wUanuJa makWlr olsan.. 

- Doira aöyltiyol'IRlll. Palrat IJen öyleelnl ne
rede bulayım. 

jhnl de ölret. Duydaiama ıöre htanbal, tf sklldar 
ook blelwhk Mr yennlf. öyle alpegtlndtiz kdıcl Qe

ldp dölrk&nm kap181M da,......ır bb' fayda temin 
etın....., • J9ıPR'Üf 

- .,.... ............ Klllcı ~ ............. 
cJUlrklnma dayumağa kalkarwı ~ bir 18Y becere
me '•· Ona 1G1D ma bir bile öpet.9ytm. v.ködara 
J'llrh .......... Johlma penla. ÖDbe bef OD ko
J'U abnaL Koyulan t)eldldana arkMmdül PJ'll'· 
lara blrafor, kPMpbaflnın dffkkAnına damlarsm. 
Kendisine koyalarmı -.nnM late«UIJnl, koymalarm 
da tbrahlm ap pyamda oldapnu liylenba. Soma 
bir yolunu bulur, Aywm ,Ulafır, ona da beraber 
p~ol, dört boynuzlu bir koyma l&lterecelbd 
IÖyleriln. Tabii o da merak ederek blrUktA9 pllr. "8-
ldldaıdan lmlara cıJnncw, lserbıdeld ~bu goeaiu
DU a1ar \11 Ayvua &tmol terkWlle E lhnu kaQar.. 

• • • 
- Sana aillk nn;im. ha lataıaltalclan pil. 

yorana. Onda lbB VMlldar Kmp ...,....m 1UID• -. 
da AJWm ..,... bir .......... bahmdquau duy- · 

.......... Kaaaı-IMlp iM delllıuhya - Aitim yapa- Körolhı lnnnol tilıerlDe fıılekldir ederek ·blh· 
JWIB1ll. kftlbJI a- delalyor, ......_ demiyor, 11111 cadınadU pldl. &-.lrBMWM bir ooliaa IO
hops tokhllm ....,..H)'o,..... v.a dmmadaa eulo uydurup atma atladJiıı llbl 1'1tidarm yolunu 
divlyonm11- Ba AJ.ftm evvetee - Jdbu bir .oe18 tatta. O bdar Mele ecllyoıda ld &Ne dfllolJw, ela
•• ap:ıu11. 8oan4aa uan, ...._. iilmtlt, m1ıu1 dls demiyor, gldiJorda. Nihayet bir gb Ka.ruaala-
• ...,..n ...,...., brnlllr ft aftllıyı yabam hl- met ......_ ftl"dJ. Ollu pçlw 1'flldWuı &dine 
n'Jeuahr. Git, ba delhahJı al. -~ 11em blr MrplllverdL Vllldltl&rm bu yerden görllallttl P gtl
IJlllk PPJIUI ohmAua, hem de tok iyi bir arkada§ d8i .ıcu. Körollu hem bu ınanzan,a. 1ıem de lld tuafa 
kuamnm. Hem A)'9M ........ da eabY•nmat- tJo1ra uzayıp ilden deallıe 1IS1lll1ISllll bakt:I. Ba IDUl· 
Seli de gllzehnlf. s..ı bot ftldfilerlnde eAJeadlrlr. 11U'& OD111l .... garip bir heyecuı uyaadJnb. Fakat 

- .... mlf fazla vakit kaybetmeğe gelmelldl. 
- Elbette ...... IDo .... ... ....... ,... Etraflu. bakmdı; makp bir ~ym)a bir ~ban 

möyler miyim f lıo)"llll odatqoıda. AUı heme• oraya 98nftL Çobana 
.,... diye ........................ metli- Jllldalfı: 

ettlll dellbnbnm ..... ve ilde de •hdar llalaa- - Banana lllDl • ub&lff cli)'e IOrda. 
-, D....... ~ Wr Mtbııee dUetlrmllttll. - Buraya lbraldlll Pala P)'ll'I derler. 
Çlnldl enel&, Klnlha da ı.- Mır tafr, hem de Körolhı hemen eebbulen bir .ıtoa pkanp ~ba-
mveBrfta.1ta. Yani taa -Av• ~ Mr alll.... ... Öllllle atta: 
oll1llia llW btlJtlk Wr WN*'Wı da... YapDil 1mt- - Al -- bir 9lt:m. Bana kaıtıbk bana yirmi 
..... ,..... .. ,. .,......, .. 1 • ..... .... 1ııo,.. ..... 

Konferwtan IODl'a teman kolu ._ MW llML ......... .a,w da Wr ....._ Çobu Mr a1tau görtblee s6sled falt-.ı 11b1 acal-
tarafmdan huırlanmıt olan (Y81l- lllr ...... ~- folr ~ llmdl blr - dl. B- JWt1ea aHuu ahb. Körolhı deftDI etti: 

f: :nve .::::=~)~ 
• ~ tedarilı: edfHr ln-=1=- Misafirlerimiz Geziyorlar l[""""""""""" ·: • • : J .. v~ Askerlik işlen 
. Betfktat Halkmnde ıı Nllan .. 1 ................... . 

~919 e111Dart.1 aq•mı JWbri ,a. llln 
etim kanılu uuılldla naata. r..ma.ı ukerlik --~-.ı-- .. 

C K&711ar tarafmdan tl1lbk 111k1s ır~ 
816-881 dahil piyade mtıslim 

1 menuu berinde Mı ....,._ erler bu kere celb ve sevkedilecek-
,... verilecektir. KoDf-.,.ı '1ha • l&rdlr. 
~ bir temail takip edecektir. Bunlardan vaziyetleri normal 

:. olanlann bedelleri 20 nisan 989 
Ewnlaln4l Halkeftndeaı &qamına kadar kabul edilecek ve 
1M-t89 cumartetl ,.anı IUl 11 nisan 989 sabahı aaat 8 de fU· 

(17,80) ela ll'rimlzhı Caialollun- bede toplanarak sevkedilec&kler-
daki salonunda tııııventt. prot.. dfr. 
ilörlerinden Hamit Hatls Pamir Kanuni davete icabet etmiyen-
tarafmd&n (tatanbul htuumı ta- ler fiddetle takip olunarak kanu

ni CN&ya çarptınlacaklardır. 
Buna meydan verilmeden her 

•tlkellefhı vaktinde tube1• Jbfln. 
.-atler:l ilin ObUlllr 

Futbellle ı a...nbul ··Clllhdtl .. r•r. Haıyrlye - H•r
d•r.,..., letlldll - Bolulçl lla•l•rl k•rtt .. tııor ----

İstanbul okuUan spor bölge-1 
si tarafından tertip ve büyük ali· 
b. ve dikkatle takip edilen spor 
kartılaşmaJanna bu hafta Ba
yanlar voleybol mflsabakalan da 
il&ve edilerek devam edilecektir. 

Yann T.a.ksim stadında yapıla
cak futbol mOsabakalariyle Kaba
taş Hse8f sahasında oynanacak er
kekler İstanbul kız lisesinde oyna
nacak !bayanlar voleybol mttsaba
kalannda kal"fllaşacak takımlar 
hakem ve saha komiserlerini aşa-

VOLEYBOL (kızlar) 
la. Kez liaeai .. haemdaı 
Saha komiseri: İffet Yılırör. 
Erenköy kız liaeai- Ctlmhunjet 

lisesi saat 16 de hakem: Mesadet 
Saver. 

Kandilli kız lisesi - Kız Öğret
men okulu saat 18 da hakem: Şe
hime Özdemir. 

Yüce Ulkü lisesi • lnönO kız ll· 
sesi saat l 7 de hakem : iffet Yıl
gör. 

lı yazıyoruz: Okul maçlarında seyirciler4ea 
FUTBOLz Taksim stadında duhuliye (antre 
Talıııaim etadmdat ve tribün) 10 kuru, balkon lçl• 15 
Saha komiseri : lbrahim Hakkı kurut alınacaktır • 

T1ırpy, Pıvfmyonel ~ ................ 
İstanbul erkek lisesi • Galata- Bu paiar Tak8im atadıllela lf4• 

liaray JiBesi uat 14 de. va Kurumu menfaatin h~tt Pnt-
Rakem : Tank Ozerengin. feayonel ,lllr8f mtlsabakalatı ~•PJ-
Hayriye lisesi - Hflydarpaşa H- Iacaıct.aı lddialı ve gek qteNall 

sesi saat 16,10 da hakem: Adnan olacaiı temin edilen mta&llakala-. 

·.AJan. ra saat 18,80 da b~ •• fa 
· İStfklAl lisesi - Boğaziçi lisesi s•- pehlivanlar iltlrlk : 
al; 16,lO da hakem: Sami. Tekirdatlı Hheyhı, PebU.n • 

VOLEYBOL: 
Ka._tat eahumda lröyll Maatata. Jlom.aWl)'ab ~ 
Saha k-0miseri: Neeatl Aygen. Jııtamaalı Balll, lıf tılaytm, Yan• 

Hayri Ra1Pb Yalım. dlnya SUleyı_nan, lıfolla Jlehmel 
Kr.bataf erkek Itsesi • Işık lisesi BEŞiKTAŞ T AKl.U AtiKAİtA YA 

saat 1!5 de hakem; Ferhat Acar- GiDiYOR 
kan. İstanbul pmpiyonu Beffktat 

İstanbul San'at okulu _ Erkek takımı idare heyetinden S azamn 
Öğretmen okulu, saat 16 da hakem da iştirAkiyle bu sabah milU kame 
Muhsin Akyürek. deplasman maçlannı oynamak fl .. 

.Haydarpafa lisesi • Şişli Terakltl zere Anll~~bı edeeektir. 
lisesi, saat 15 de hakem: Hayri Ra. Şampiyonumuz Ankarada ilk 
~b Yalım. maçını yann Ankara IJ&Dlplyonu De-

İAtanbol erkek llsesi - Hayriye l mirsporla ikinci kal'fll&fDlasmı da 
Uaesi saat 16 da hakem: Selim lSbllr gUn Ankara lldncial Ankara· 
Duru. gücü ile yapacaktır • 

Dantzigde 
Hazırlanan 
Bir Hareket 

Vall<>va: ıs (A. A.) - · B. 
Bitlerin doğumunun yıldöntıma 
münasebetiyle bu ayın 20 sinde 
Danzigde mtıhim nümayişler ya-
pılacaktır. 

Kurjer Polski'nin öğrendiğine 
göre Danzig parlamentosunun 
Nasyonal • Sosyalist me'buslan, o 
gün bir toplantı yaparak: 

1. - Milletler Cemiyeti Ali 
konıiserinin istif uını, 

2. - Dantzig'in ı·uben Alman
ya ile birlik olduğunun ilAnını, 

S. - Serbest şehrin kanuni sta
tUsUnU kati olarak tanzim etmek 
maksadiyle müzakerelere girişil -
mesini istiyeceklerdir. 

DANTZIGE iL TICA EDEN 
ALMANLAR 

Berlin: ıs (A. A.) - "Garb Po. 
lonya birliği,. nin itisaflanndan 
kaçan Polonyadaki Alman ekalli
yetinden 100 k&dannın Dantzig'e 
iltica etmi9 oldukları ha.her veril
mektedir. Polonyadaki Almanla
nn birçok hakaretlere maruz kal • 
mış olduklan ve hattA bunlara aid 
emlAkte yangınlar çıkanlmış oldu
iu bildirilmektedir. 

Mısırda bir mikaat tepbblal 
Kahire: 18 (A. A.) - Dahlli

ye nazınna karşı bir suilrıaat hazır
lallllf olan senç llımWar cemiye
ti mensuplanndan alb kifi tevkif 
edilmlftir. Birçok tabanca ve 
infillk ?Qaddelerl ele seçmiftir. -·-•nt1ı.... ..,•belerlnln 

gezintisi 
Balikesir - Sındırgı blrincl ve 

ikinci okulu dördUncll ve bethıci 11-

mf talebeleri öğretmenlerlle birlik· 
te pazar gUnU ot.obllalerle tehrlıniu 
gelmiller, o gUn Oiretmen otuluuu, 
At&tUrk parkım, BtıkOmet konalmı 
ve diğer muhtelif yerleri gemıleJer, 
gece laat 20 ele Smdıtlı1a cl&:imlf.... 

lrlandalıların 
Yeni 
Suikast/eri 

Londra: 18 (.t\. A.) - Irlan• 
danın CUmhuriye.tçi ordusunun ted 
hişçileri, dün gece hepsi de abcleat. 
hanelerde olmak Uzere 11 auikasd 
yapmışlardır. Bunlann 6 m Lond
rada, 4 ü Coventryde ve biri Bir
minghamda yapıJDllftır. Tedhiş. 
çiler, karabtlr dö kalayUmJtı esaslı 
bombalar kullaDllUfludır. Baaa
raıt mflhim delildir. Fakat bfr~ok 
yaralı vardır. · 

ROOSEVELT'IN <>Cat 
INCILTEREDE ' 

Southampton: 18 (A. A.) _ 
Amerika reisicUmhurunun otlu B. 
J ames Roosevelt, evvelki gece bu. 
raya gelmiftir. Mumaileyh, B. 
Chamberlaine bir nezaket ziyareti 
yapacak ise de seyahati tamamty .. 
le hUı8usl mahiyetıteclir. 

Urt.g•a• .. 
Urfa kurtulutunun on doJmnır 

cu yıl döııUmtı dolayısfyl• '8hriırıfs 
deki Urfalı sençler, dQn araı~ 
da bir toplanb yapmıtlar ye hlF• 
ram1'ışmışlardır. 

Aynca, bu nıfhıaaebetle, ıı ıv, 
• 989 pazar ıeceaf, Tvlq Paıu 
otelfnde • sabaha kadar devam n. 
mek flsere _bir "UU'4 G~ 
tertip olunduta haber ahnJDlfbr. 

Gecenin D8f811 ft efleneell 181 
meal ve Urfa Halk f&l"Jalan Ye ma. 
halli oyunlariyle ıflalen~ 
i~n, ~!er, •cabeden ~ uc 
mal etnıtfliralr. 
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- ag - iKTiBAS VE T E RCÜME HAKKI MAHFIJZntJq -
Erzuruma Karşı 

Harekete Hazırlık 

Gaziantep e Umran· 
Milli Kahramanlığımızın İlô:hi Bir 
Timsali Olan Gaziantep; Hemen 
Her S!'hada Seri Bir Terakki 

inkişafa Mazhar Oldu 
ve 

Ordudan Gelen Emirde Erzurumda;Kısa Bir z.~man için~~; Gazi Şehirde Başarılan Büyük 
7000 Ermeni Olduğu Bildiriliyordu işler ye v~~~~e .. Getırılen Güıel Eserler; Her Antepli

nın Gogsunu Kabartacak Ve Diğer Şehirlere 

Erkanı Harbiyemle Birlikte Emri Okuyup Haritama 
işaret Edince Hayretlere Daşti1m 

Ensum Mebun Karakin Pastırmaciyan Kafkasyada Raslara iltihak etmek lsere hareket 
ederkeıa icra olunan ruhaai ayinde 

- Pek hesaplı hareket ettiğime itimat buyuru· 
ouz. Gerilla harbine esasen Ermeniler kendil~ri im· 
\an bırakmıyor. Çünkü yapbkları cinayet~en~ .ka~
ıılığı olarak ordumuzun da üzerlerinden ~ır s~lındır 
Jibi geçeceğini biliyorlar .. Erzurum m~vkıı müstah· 
kemine gelince esaslı keşiflerle •. ve bızzat .temasl.a
nmla emin olarak taarruz edecegım. Ermenıler müt
liş katliamlar yapıyorlar ve yakıyorlar. Vnkit ge
prmek Erzurumu bir yangın yeri ve bir mezarlık 
ılalind~ görmeğe sebep olabilir. Eğer mühim anbar· 
ar elde edebilirsem derhal 36 ncı fırka) ı da cepheye 

&lacağım. 
_ Erzuruma karşı kat'i hareket iç~ emir ~a-

ııyorum. Sana Filistin c."Cphesinden havadıs vereyım: 
• 21 şubatta lngilizler sol cenahımıza karşı taarruz
larını tekrar etmişler; her yerde püskürtülemedığir.
den kıt'atımız ewelce muayyen yeni mevzilere çekil
miştir. Falkenhayim Almanynyn gidivor; yerine Ley
man Paşa Yıldınrn ordusu kumandanı tayi~ olundu. 
2 ve 6 ıncı ordular; Yıldırım ordusu emnnde~ k&· 
rargihı umumi emrine alındı. Birinci ordu lag\'?lu· 
narak beşinci ordu namını aldı; Bandırmaya gıde· 
cek.,, Yaptığın ileri emrivakileri bu efer de k?~ul 
ettim. Erzurum hakkındaki emre intizar edersınız. 
Gözlerinizden öperim. 

_ Teşekkür eder, hürmetlerimi arzederim. 

••• 
J:l şubatta ordudan ŞU emir geldi: 
"Erzurumda 7000 Ermeni kuvveti tahmin edil· 

mektedir. Erzuruma karşı harekab katiye icrasına 
mübaşeret edebilmek için birinci ve ikinci Kafkas 
kolorduları (37 tnci fırka müstesna) ileri kıtaatil.3 
işgal eyledikleri hattın (Yeniköy - Aşkale - Of) gar
bında ihzarat yapmakla meşgul o~acaklardı~. IV. kol 
ordu ile ı. kolordu arasındaki keşif ve em~ıyet hat~ı 
fasılı Kerkerşeyhten sonra Parmaksız • EJd~~pesı: 
Karagöl dağı hattı balisı - Araplar m~~ (cu.m~e&~ 
birinci Kafkas& dahıl) istikametinde bınncı ve ıkincı 
Kafkas kolordulan arasında dahi Karabıyıktan son· 
ra Evreni • Ağviran - Gez (cümlesi ikinci Kafkasa 
dahil) Erzurum istikametidir. 

Birinci Kafkas kolordusu 36 c11cı fırkanın gen· 
deki aksamını Erzincan ve civarına celbedecektir. 

Erzunıma kartı yapılacak harekatta 11 inci 
Kafkas fırkası ile beraber ordu ihtiyabnı teşkil ede· 

cek olan 10 uncu Kafkas fırkası 28 şubat 34 ten iti
baren muvakkaten ikinci Kafkas kolordusu emrine 

airecektir. Bu fırka iaşe maksadiyle asgari zamanda 
Şirvan ve havalisine alınmalıdır.,, 

Erkinıharbiyemle birlikte emri okuyup harita
ma ip.ret edince hayretlere düştüm. lki mühim mf}oo 

aele tareısmda idik: 
1 - Bir fırkanın iaşesini temin ederek Erzuru

m& kadar gidebilmek 1'ln uğrqırke~ ordu kumu· 

danı her iki kolorduyu da Erzurum karşısında top
lamağı dU§Ünüyor ve oimdiden Yeniköy garbınd~ 
kolordumu hazırlamaklığımı emrediyor. 

2 - Erzuruma taarruz için ana caddeyi tama· 
mıle ikinci Kafkas kolordusuna tahsis ederek beniıo 
kolordumu Evreni - Agviraıı cenubunn yani bu mev
simde geçilmek imkanı olmıyan mıntakaya sürüyor. 
Erzincanda bile her taraf en az bir metre kar içind~ 
Karın, Erzurumda telgraf tellerine kadar olduğuna 
şüphemiz yok. Şose bo) undan ayrılmak felakettir. 
Ordu karargahının bulunduğu Su şehrindeki ilkba· 
har mı hatayı yaptırıyor; yoksa iaşe imkan ·ızh
ğından dolayı iki kolordunun Yeniköy - Aşkale 
hattı garbında toplanması imkansız olduğu bilindi· 
ğınden münferit bir halde Erzurum karşısına gide· 
m mekliğim için mi böyle emir veriliyor anlıya
madım. 

Fakat bu halde Erzurumun hali ne olur acaba?. 

• •• 
Bu gün 27 şubat : Kavurma Çukuru tarafında 

Ermeni kuvveti görülmedi. Fakat Aşkale prkına 
geçen kıt'amız Ermenilerle müsademe etti. Erm~ni-

ler bir top ta kullanmışlar. Kaçabilen TUrk köyleri 
kıt'alanmıza iltica ediyorlar. 9 uncu fırka kumanda· 
nınm bugün için tertibab §U: 

''Halit bey müfrezesinin ileri kıt'alan Tilki ıe. 
pesi - Karabıyık - Yukarı Kağderiç hattında bulu
narak U. Kafkas kolordusundan gelecek süvari ala· 
yının Aşkaleye vüruduna ve bizim 28 inci alayın 
Yeniköy mıntakasma yaklqmasma intizaren Kara· 
bıyık prkma ke§if kollan gönderecek. Halit bey em
rine 28 nci alayın cebel takımı verilecek, Bicandaki 
kudretli cebel takımı Kargına, Sansadaki avcı ta
buru makineli takımı ve kudretli cebel takımı 
da Bicana gelecek.,, 

Jleri hat iyi. Fakat keşif f aalıyetinin Erzurum 
mevkü müstahkemine kadar götürülmesini ltizumlu 
görerek 9 uncu fırkaya bugUn (27 ıubat) ıu emri 
verdim: 

"11eri müırezelerle işgal olunan Tilki tepesi • 
Karabıyık - Yukarı Kağderiç hattının ıeçilmemeai 
hakkında verilmiş olan emir pek muslptir. Bu hattan 
daha ileri olan harekat Y eniköy ve Af kalede bulunan 
erzak miktarına tabi olacak, 9 uncu fırka lntaatmm 
kısmı kOlllsile Yenik6y hattına muvasalatına kadar 
ıimdilik ileri hareket tehir edilecektir. Fakat Emı· 
rum ve civarının esaslı ve etraflıca ke§file mahalli 
mezkfırdaki kuvvetin miktar ve cinsinin ve Ermeni 
çetelerinin hangi hatta mukavemet edeceklerinin tet .. 

kik ettirilmesi.,, 
Bugün II. kolordunun mürettep süvari alayı da 

.Aşkaleye geldi. Kop dağlarında kar pek ziyade oldu· 
ğundan yaya olarak bUf.Uk sarluklarla geçebllmJtler. 

(D1t1amı Hf'l 

l 
1 

Örnek Olacak Derecededir. 
Guiantep (Hususi) - 'Oç tepe 

\lrıerine kurulm\11 olan Gaziantep. 
Eti medeniyethıin inkip.f ettiği bir 
aahadır. Guiantep; Hitit, Asuri, A· 
rami, lran, lakender, Roma, Bizans. 
Arap ft Tllrk unsurlarına ıtızergih 
olmuo, 7 inci ve 8 inci yUz yıllanbl 
milhim bir ilim merkezi fken 9 uncu 
asırda Tlmurlenk tatafmdan tahrip 
edllmlttir. Şehir hicri 922 de Yavuı 
Selimin Çaldıran dönüşünde Allücl. 
devlu ln ZOlkadirlerden Şahıüvar. 

otlu AH tarafından maflflp ve 
batı keellmMi tızerbıe Oimanb tm. 
paratorlutuna Uhak edilmiftir. AD· 
tepte daha ilk çağların ltUyUk hare· 
ketleri dUfUmlenmit, erta çaiuı en 
ugm ve çıJam aelleri akımftır. AD· 
tep dört yandan plip Suriyecıen a · 
ha uaklara giden Tllrk akıncıları• 
Dlll pçit noktam olmuıtur. Bun~ 
devir ft lstill yqıyan, tarihi millt· 
tan çok evvellere dayanan ırazi yurt.. 
un Tllrklutüntı daima ve her eeye 
rağmen muhafaza ebnittir. 

TVBK VERDVNV 
Aııtebin tstıklll harbinde göster. 

diği kaliramanlık Türk tarihine aı
tı.n kalemle yazılmağa JAyiktir. Son 
sıstem harp vasıtalarile mücetı hez 
ve galip bir dil§man ordusunu, ma· 
naz bulunduju aayuns mahnımlyet. 
lere rağmen dokuz ay hudutlarmda 
mıhlıyan bu yiğit gehir, akıl ve m~m
tığın • ihata edemlyeceği harikalar 
verm.ış, her gUn yeni bir &ehamc .. 

. b' h .., 
yenı ır amaset, yeni bir celi.Jet Y k d G . . menkıbesi yaratmışbr. j u at •: ~zıaatebın .~nltiir caddesi, •taiıda Cümburiyet 

Gaziantebe, onu işgal için do- tebı talebelerıaın yaptıkları sergiden bir köşe 
mek· 

kuz ay harp etmiş olan düşman kuv- Harbiye Nazırı Antep harbine işti- ZiRAAT VE SANAYİ 
vetıeri başkumandanı (Türk Verdil- rak eden zabitan ve efrada hükfımet 
nU) adını vermiştir. Dilştinmüyorlar namına en bir tebriklerini bildirmi~ 
ki, Verdünü doven iki buçuk, müda ve General dö L'Amot (Antep har
faa eden üç buçuk mılyondu. o, zırh bine iştirak eden askerler Antep is
lar içerisine girmiş, iner çıkar tabi· mini kendi sancaklarına iftiharla 
yeler altına saklanmış, ihenin bir yazabilirler) demiştir. 
kale idi. Antep açık, silahsız ve göğ- Harbin en müşkül bir devresin
sUnde yalnız imanı, sarsılmaz ima- de -ki artık müdafılere erzak yerint! 
nında.n baş.ka. her §C~den mahrum ve.rilen acı zerdali çekirdegi de bit
tek bır şehırdı. Onun ıçındir ki, bü- mış ve cephane tedariki imkanı kal. 
yü~ ve ebedi şef "Türküm di~en ner mamı tı- Muhasarayı yeni ve büyük 
tehir, kasaba ve köy kendisine Gaııi- kuvvetlerle takviye eden General 
ant.ehi kahramanlık örneği alabilir,. Guronun "Şehrin hemen te Jim edi
buyurmuş ve milli &ef sayın İsmet leceğine delalet etmek üzere kalenin ı 
İnönü 932 de Gazi yurdu teşriflerin- Fransız karargahına nazır burcuna 
de siperleri gezdikten ve müdafal\. b<:yaz bir teslim bayrağı çekılmesi
hakkında malumat aldıktan sonra ni,, istiyen Wtimatomuna; taş taş 
"Antep mlidaf &&81, dilfrnarun istlLl üstUnde kalıncaya ve bir tek Antepli 
ordusunu üzerine çekmek suret.ile sağ bulununcaya kadar müdafaaya 
~tepJe birlikte bütün bu hala- devam edileceği cevabı verilmiş Vd 

Uyı it~den kurtann11tır,, hükmll.nü kalenin Fransız karargahına nazır 
vermişler, Fransız Şark orduları ko- burcuna teslim bayrağı yerine bU
mutanı General Guro (Franıuz or- yük kıt'ada şanlı bir Türk bayrağı 
dusuna Antebi işgal için dokuz ay çekilmişti. 
beklemek lizım geldi. Anadolud; Gaziantep! Sen, milli kahraman. 
bin Anteb vardır) delllİ§, Fransı1 hitlDllJD lWıl bh tlmulisinI •• 

GıliıateWa pyretli •• kıymetli •alt.i B. A. R. Çevik 
ar•aclapmıı Toboya koauıurkea ' 

Gaziantebin gayet mUnbit ve 
mah uldar olan topraklarmda her 
nevi hububat büyük bir bereketle 
yeti ır. Bunlar ara ında fıstık ve 
deli ttittln gibı bu mıntakaya has 0 _ 

lanları da v rdır. ş nı fı tığı adı 
venlen ve fak t ş mda bir tek a~a
cı d~hi bulunmıyan kıymetli yemış 
Gazı an tep 'e mil h katından bir kı
sım toprak! rda) ~- ir. Piyasalarda 
daima rakip ız k lan ve rekolterJn 
r-. 80 nı h nç m ın 1e:Cetlerc gönderi
l~n fısb~ Antebe scoode bir milyon 
lıra vand t temin etmektedir. 
Cümhurıyet hUkümeti fıstıkçılı •a 

layık olduğu ehemmiyeti vermiş ;e 
burada bir fıstık enstilUsU kurdu· .b. gu g! ı yurdda t:ırrumme de çalışmış-
tır. Deli tütün meı:ırup ..:ıt·· d ı.u un en ta· 
mamile farklı v ıflara maı·kt· Ye • ı ır. 

. ~ane mu terisı Mısırdır. Nil va· 
dısı sakinleri mah ulUmtizU Ce 
tab" tt k vzc ~r e ı lcri narç-il lerdc tömbeki 
yerme ve bazan da aiız otu olaraM 
kullanırlar. Ekimi bir kanunla yaJ. 
nız Antep merkez kazasınıa hasredf. 
len deli tiltün mUstahsillerini koru
mak ~zere teessüs eden kooperatif. 
ten büyük faydalar görUlmtıotUr. 
Bağcılık ta çok milterakkidir. lJmu. 
mt harpte zarar gören bu ıube alı· 
nan tedbirlerle terakkiye ı..ftı 
ve ti uta91Blruf 
U~en sayısı Uç milyonu aşmıştı~ 

. . ve pekmez ihracabndan mil~ 
hinı nısbette gelir temin edilmekte
dir. 

Antep eskidenberi mühim bir 83• 

nayı merkezidir. Mahallf fhttyacı gt. 
lleren tesJsat ve •-kil! .. -- ---

1 
~ ~~ ...ı~ına-

zar a kWliyetJJ miktarda ihracat ya-
pan ~at şubelerinden kıaaca bab. 
&eaelim: Bunlar arasında dokum 
cılık bqta elir ... 

. g · Yalnız bu sanat ıu· 
besınde kadın, erkek yedi bin lnsaa 
ça.kşır. l 933 te beş bin olan tezg&ıa: 
sayısı her nekadar U9 bine dil§m. • 
se de elde edilen randıman bu:u• 
.daJıa fazladır. Alaca, aba, havlu, ku~ 

(S,., inal •)'fada) -



- B~ ııra ,/ 

- Oıı beş lira 
-- Kaç dedin? 
- On beş. 
- oyleyse r~st. 
- Rölaııslar derhal oıur. .Kr.~ 

dedikten sonra rest diy~mezsin, ro· 
lnnsları aynen g"rebilirsin. 

- ~itmedim ki. 
- !ı:dtmemezliğin bir srbeo tı-s-

kil etmez. 

* - Bob dedim atmadın. 
- Attım, sen görmedin. 

- Paraları say bakalım 1tltmış 
mısın? Yerde yüz elli kuruş vardı. 

- Hayır! Pılasman yapılmış üç 
ytlE vardı. . 

- Sen de oyuncu musun, aklın 
.başka yerde, Bob atıp atmadığının 
farkında defil in. 

Bu münakeşslar ekseriya her 
toplanı ta. olur gibiydi. Fakat bu ka
rede çok ciddi ve ıyi oynıyan biri 
vardı, o da Nihattı. · 

Nihat µzun boylu, siyah dalgah 
saçlı, koyu ye il gözlU, çok yakışıklı 
ve kibar bir gençti, ve epeyce de ser
veti vardı. Fakat fena bir huyu var· 
dL O d ifrat derecede poker oyna
maktı. Bu poker ekseriya bizim ev
~e oynandığı için ben de seyirci sı
ra.tile bulunurdum. 

Nihad bana, ben Nihada kal'§! 
ıldkasız değildik. Her gelişinde "o
ııun yanından aynlmaz, onun koyu 
yeşil gözlerinde istikbalin mesut nn· 
iannı göriir gibi olurdum. Tesadüf· 
ler aramızd ki bağlılığı arttırdı, 

hattil. evlenmiye bile kanır verdik. 
Ben bu fikrimi aileme açtığım 

zaman onlar da muvafık buldular. 
~alnız bir nokta üzerinde tereddilt 
gösterdiler. O da Nihadın pokera 
~ar§ı olan zifı idi. Ve bana: Kızım, 
Nihat hakikaten terbiyeli ve yakı
eıklı bir genç! Fa.kat çok oyuna dUş
kün, sonunda bu huyun fena neti-

Rüşvet atan memurlar 
tevkif edildiler 

Unkapanı komiser muavini Ulvi 
Oe polis memurlarından Cemal, 
(Unkapanı) ında Ali isminde bir sa
bıkalıdan rüşvet almak suçile yaka
lanmışlar ve dUn müddeiumumiliğe 
teslim edilmişlerdir. 

Birinci Sorgu Hakimliğine se' -
kolunan suçlular hakkında, geç va
kit tevkif karan verilmiştir. 

Bu karar, tastik olunmak Uzcre 
Asliye 1 inci ceza mahkemesine gön 
d"Iilıniştir. Diğer taraftan dUn biı 

gazete 5 memurun ayni suçla yaka· 
landıklarını yazmışsa da tahkikah
mıza göre bu haber yanlıştır. Ve ev
velce yazdığımız bir hadiseden ga
lattır. 

Hır ız çır k ma kOm 
oldu 

Uzunçarşıda kunduracı Kirko· 
run çırağı Zeki, dün ustasının (~1-
tın yüzUğü) nU ve paralarını çaldı
ğı için yakalanmış, Sultnn Ahmet 
1 inci sulh ceza mahkemesine veı n. 
miştir. 

Mnhkeme, Zekfji 25 gün hapse 
mahkftm etmiştir. 

Ç hnmı mah ~tın alan 
m h Qm oldu 

~ (Gilzel tzmir) nnbnrındnn Ui§ı· 
}hğı bazı c~yalan çalan Hüseyin is· 
mfnde bir hamal ile bu eşyaları tın· 
tm alan Mahmud, diln Sultan Ah· 
~et 1 incl sulh ceza mahkemesıne. 
erllm~lerdfr. Mahkemeye Hilse· 

,ın gelıneml3, Mahmud da, çalınmış 
hlr malı bilerek sa.tın aldığından 10 
llra para cezasına mahkQm olmuş
~r. 

H p h n d ki k 1 ı 
, tm k 1 eml ier 
' ıstanbul H.apishancsinde Hasan 

ve Hamdi isminde iki mahkflm, ha· 
plshnne helA.sınm Uzerindeki bir ka· 

ı aökmtl§lcr ve hapishane çama· 
ısına satmak istemişlerdir. 
Çamaşrcınm ihba.n Uzeıine Ha· 

an ve Hamdi mahkemeye verllm~
lerdir. 

DUn Sultan Ahmet 1 inci sulh 
mahkemoslııde başlanan bu da· 

YAZAN: ENFIN 

celer vermesinden korkuyoruz dedı
ler. Her ha!de evliidınm istikbalim j 
düşünme~ bir anne "~ baba için pek I 
yerinde hır harekPll\r. 

• ~~ihatla evleneli bır sene oluyor, 1 
mesut yaşıyoruz. GenP Nıhat pokere 
devam cdıyor. BUtiin uğraşmalurı- j 
ma rağmen onu bu huyıırıdaıı vazge
çirmek imkanını bulamadım. Niha
yet onu kaybt>tmek korku ve tehlı
kesiyle sUkut etmeyi tercıh ettim. 
Bu şekilde geçt"ıı gilnler ayları, ay
lar da yılları takip etti. Sonunda 
Nihadın kumara karşı gösterdıği 

iptilti onun vazıfesinden uzaklaşma
sına sebep oldu. Artık gUndüzleri de 1 

ciddi bir iel uğraşmak imkanını 

bulamıyan Nihat tamamen değiı;
miş, bana knl'§ı eskidenberi göster
mekte olduğu sevgi ve şefkatten 
kendisinde eser bile kalmamıştı. Ma
aşın kesilmesiyle elimizde kalan bir 
miktar para da bizi eskisi gibi ge-I 
çindiremiyecek bir hııdde inmişti. Ni1 
hat bu hayati darlıktan ders alacak 
yerde eldeki son para ile de pokere 
gibneğe kalktı. Isranma rağmen 
gene gitti. 

Bilmem nedc·nc; o gece içimda 
bir korku vardı- Nihat kapıdan çı
karken arkasından oağnnııştıın ! 
Nihat hiç olmazsa bana biraz acı, 
beni dUşUn! Bundan sonra ne yapa
rız! 

Nihat gittiği kumarhanede elin
deki son parasını da verdikten baş
ka ödeyemlyeceği bir miktar da bor
ca girmişti. Kumarhaneden gece ya. 
nsı perişan bir hnlde çıkmış, ve bir 
otonun albnda ezilmişti. 

Bu dehşetli haberi duyduğum za 
man bir çılgına dönmUştUm. 

* Aradan :::eneler geçti, hdla Niha-
dın bu ölümünün bir kazadan mı ya. 
hut bir intihardan mı olduğunu bil
miyorum. Yalnız kumarbaz bir ko
caya bir daha vannamağa yemin et. 
tfm. 

400 seyyah geldi 
Yugoslav bandıralı Kraliçe Mat·· 

ya vapurilc diln limanımıza 400 sey· 
yah gelmi§tir. Muhtelif milletlere 
mensup olan bu seyyahlar ~ehrin 
muhtelif yerlerini gezmişlerdir. Bu
gün de mUzelcri ve camileri gezdik
ten sonra Yunanistann mütevecci
hen §ellrinıizden aynlacaklardır. .. 

Denizde bir aza 
Şirketi Hayriyenin 60 numaraıı 

vapuru dün sabah Ka\'aktan köprıi 
seferini yaparken Salıpazarı önılne 
geldiği vakit vapurun baş taraf1 .da 
bulunan yolculardan Ahmed isn•in· 
de biri kaza ile denize düşmil§ \ı;; 
istimdadına derhal sandallar yeti
şerek kurtarılmıştır. 

Sultanahmct 3 üncU Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

Davacı İs. Divan yolu 52 No. 
lu e\•de Hayriye Up vekili a\·ukat 

'f ENl5ABAH>-

c· ye 
Sivas (Hususi) - Sivasa bağlı • 

Kayadibi nahiyesinin Kabasakal k~i· 
yünde ıki kardeş arasmda bir tarla 
yüzünden zuhur eden kavga. feci biı· 
cimı.y~t halini ahnışllr. Bu hususta 
yaptıgmı tahkikatı bildiriyorum. 
Hadi e şudur: 

Knbaeakal koyilnde oturmekla 
olan Mclımed oğlu Ahmed Çiydem 
ve Yahya ıkı kardeı-ıtiılcr. Ahmed 
Çiydem lıenüı toy denecek yaşta 
bir köy delikanlısıdır. Diğer kard<-~1 
ile araJarında üç yaş boy farkı Yxı·· 

dır. Se siı ve mesut koyiın 

lıer k6) tlliisli gibi bunlar da 
kendi y u ,. a l a r ı n ı ıı sı. 

cak köş'!ıerinde köy işlerile uğraşır 
hayatlarını tallı ve ahenkli bir şe
kilde yaşamaktadırlar. 

1ki kardeşin aralaı ı son günlerdt; 
bir tarla ekmek meselesinden dola· 
yı a1ı:1lmı bir haldP.dir. Bu yüzden 
birbil'leıinc kin beslemektedirler • 
Havaların ıyi gitmesinden her itöyl 
tarla işleri ile m~gul olmıya başlı
yor. Bunlarda araları açılan bu tar-ı 
layı ekmek meselesi tekrar yine ta
zeleııiyor. Yahya kardeşi Ahmedi ı 
bularak: 

- Ahmed bu tarlayı bu yıl ben 
ekmek istiyorum, diyor. 

Ahmet i e: 
- Ben razı değilim her yıl seıı 

ekiyorsun bu yıl da ben ekeceğim. 
diye münakaşalı konuşmalar kavga 
halini alıyor. Yahya di~lerini sıka
rak kardeşinin Uzeıine yürüyor. Vo 
belinde taşıdığı kamaeım çekerek 

......_ Şimdi görürsün Sen mi ala-

• 
ır 
• • 
ı 

Katil Yahya 

caksın yoksa ben mi diyerek z .. 
Ahmedin üzerine kaması ile yilkleıu 
yor. Ahmed kendi öz kardeşinin 
çektiği bıçabrın derin yarası ile iş· 

kence ve s1.s:ıla1· arasında yere dü
§üyor. 

Yaralı Sivas memleket hastaha · 
nesine getirilirken yolda aldığı ya
raların tesiri ile öluyor. Kardeş ka
tili vakayı mliteakip kaçmış ise d~ 

24 saat sonra yakalanarak tevkif 
edilmiş, hakkında adli tahkikakatn 
başlaıımı tır. 

Neşet Na/it: 

Neden· 
'Aspirin ? 

ÇtnFuASPIRİN seneler1 
denberi her türlü soğukal .. 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
fesin şa~maz btr illiç olduğunu9 

lsbat efmişlir. 
- :a 

A S P 1 A 1 N in tesirinden 

min olmak için lüUen ffi marka.., 

sın dikkat ediniz. 

Ferid ~rafından Düriye ve bman ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hakkı aleyhlerine 89/926 No.lu 
dosya ile açılan izalei şuyu dava-, 
sının yapılmakta olan muhake • 
me.sinde .gelen tapu kaydında f' 
simleri yazılı Sultan ve Yasefin 
ikametıguhlarının meçhul olduğu ı 
anlaşılmasına binaen 15 giln müd-
detle ilAnen tebligat icrasına ve 
muhakemenin 28-4-939 tarihi -
ne mUsadif cuma gOnU saat 10 a 
talikine mahkemece karar verilmiş 
olduğundan yevm ve vakti mez -
kOrda hazır bulunulmadığı tak • 
dirde gıyaben muhakemeye devam 
ve karar verileceği Jlanen tebliğ 

olunur. {989 - 926) 

ZA YI - 5981 sicll numaralı 
amatör şoförlük ehliyetnamemi 
kaybettim. Yeni.sini çıkaracağım
dan eskisinin hilkmU yoktur. 

Karaköy palas 4 üncil kat 11 
No. da .avukat Celnl Ensari-Oğlu 

vaya suçlulardan Hasan gelmiş ve 
HamdlnJn tahliye edilmiş olduğı:. an. 
ln§ılnııştır. Mahkeme, Haırıdinin cel-

' bi için talik olwunU§tw'. 

Sultanahmet 3 üne·· Sulh Hu
kuk m hkem sinden: 

Ömer ve Velinin şayıan \'e müş. 
tereken mutasarrıf <>lduklan fstan
bulda Eminönü nuntakası dahilin
de Çelebi oğlu Al6.eddin mahalle
sinde Sabuncu hanı caddesinde 
(304) ada ve (29) parsel ve (53) 
kapı numaralı kdrgir dilkkanın 

iznlei şüyuu zımnında füruhtu ta
karrür ederek müzayedeye vazo -
lunmuştur. heyeti umumiyesinin 
kıymeti muh.ammlnesi (4000) dört 
bin liradır. Birinci açık arttırması 
17-5-939 tarihine müsadif çar
şamba günü saat (10 dan 12) on
dan on ikiye kadnr icra .kılınacak
tır. 

Kıymeti muhammine inin yüzde 
yetmiş beşini .bulduğu takdirde 
o gün ihalei kat'iye i yapılacak
tır. Bulmadığı takdirde en son 
arttıramn W.ahhüdü baki kalmak 
üzere on beş giln müddetle temdit 
edilerek ikinci açık arttırması 

1-6-989 tarihine müsadif per
şembe günü saat (10 dan 12) on -
dan on ikiye kadar icr olunacak 
ve o gün en çok arttırıma ih.ale odi 

leccktir. İpotek sahibi alacaklı • 
larla diğer alakadarlann işbu gay
ri menkul üzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa da'ir olan 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle 
yirmi ·gün içinde bildirmeleri Hi
zımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicil
leriyle saıbit olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç kala -
caklardır. Müterakim bilumum 
vergiler borçları nisbetin<le hisae
darlar.a ve dellil.liye ve Vakıflar 
kanunu mucibince verilmesi lllzım 
gelen yirmi senelik taviz bedeli ve 
ihale pulu ve tapu masraftan müş. 
teriyc aittir. Arttırma şartnamesi 

işbu ilan tarihinden itibaren mah
keme divanhanesine talik kılın

mıştır. 'l'nlip olanların kıymeti 

muh.amminesinin yüzde yedi bu
çuğu nis'betinde pey akçesini hami
len o giln ve saatte İstanbul Divan 
yolunda dnirei mnh:susasmda Sul
tanahmct Üçüncü Sulh Hukuk mah 
kemesi başkfitipliğine 939/10 nu
mara ile müracaatları iUln olunur. 

. , (939. 10) 
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Yolda Gelirken Kastamonu fara 
Amasyalılar da Katılmıştı __ ............ . 

Yıldırım; binlerce av köpeği. 011 

binlerce süvari ile Radop balkanla
rında bu şaşaalı ve Avrupaca na
mağlup sayılan kumandanlnr önün
de yaptığı sürgün avından sonra· 
fedyei necat mukabili azat ettiği bu 
meşhur cengA.verlerc şöyle hitap et
mişti: 

- Sizleri bırakıyorum ... Canım· 
zı bağışlıyorum. Arzu ederseniz tek· 
rar gelip benimle boy ölçebilirsiniz. 
İşte; size iki türlü şekilde Türl: kud
ret ve kuvvetini gösterdim. Biri Niğ 
boluda ... diğer: de, o gıbi c·ı:nklerc 

hazırlık ol!l 'l sü:-~tl:ı avamla .. 
tşte; Türkler P.Ül"giirı a\'mı böy

le yapailardı. Ve Anadolu Tiirkleri 
bu ava çok meraklı :dileı· ... Bugün 
bile; küçUk miıcyasta Ye l:a~ka şe
kilde Anadoll!1ı.;. .tı:irgün avı yapar
lar ... 

Fakat; bugün Ana.doluda yapı
lan süı·gün a .-IMı ... ern, yiiz l:işinin 
bir kaç geyik p<'.şi.ıdc"l dnğdan, da
ğa ko. masından ibarettir .. 

Okuyucularımın başını ağırtmaz

sam şu çok cnteı essan olan 1ngiliz 
terbiyesinden bahsedeyim: • 

"1ngilizler, izciliği ihdas ile genç· 
Iiği dağcılığa ahştınnağa mahsm:ı 

bir terbiye sistemi ortaya lwydular .. 
Bundan otuz sene evvel İngiliz Ge
nerallerinden Baden Pawi isminde 
bir zat izcilıği tesis etmişti. Dağlar
da, ormanlarda çadır kurmak, gece
lemek, hayvanları gözlemek, onlara 
sokulmak, belli etmeden resmini al
mnk gibi bazı dersler vücuda getir
mişti. Göriiyoruz ki otuz sene ev
vel bu İngiliz Generalinin vücuda ge
tirdiği izcmı;; bütün milletler gen~
lerini terbiye için hudutları dahiline 
soktular ... Haldlmtcn; Generalin vü
cuda getirdiği, kitabını yazdığı, mak 
sat ve gayesini tayin ettiği bu tcş
kiliit gençlik için en ehemmiyetli bir 
terbiye vasıtasıdır. 

Halbuki; yukarıda okuyucuları-
ma arzctliğim Türklerin sürgün avla 

nle bu yeni garp teşkilatını muka
yese cdcl'3('k aı ahırında nekadar ba
ıiz farklar olduğunu görilrüz ... 

sUı·gün avlarile başlı başına bir ter· 
biye vaıiığı ortaya koymuşlardı. 

1ştc; okuyucularım Kastamonu· 
luların, Sivn lılarrn, Tokatlıların,/+.· 
masyn.l.ılanıı bir yandan bir yanıı. 
güreşe gicl,,rken binlerce atlı ile hare 
kctlerini göz önüne getirirken sakııı 
beni mübalağa ediyor ve atıyor di· 
ye itham etmtjiniz ... 

Hayır; ne mübalUğa ediyoruDl, 
ve ne de bir efHane ve hatta tarih 
yaratmak scvdasındayım... Hakika · 
ti yazıyonım. 

Mnalesef; dok. an sene evvelki im· 
paratorluğun inhit11t devirlerine ait 
hatıra ve menkıbelerinden bahsetti· 
ğim için belki de kUçillüyorum ve 
vakayH küçültüyorum. 

Çünkü; doksan sene evvel impa· 
ratorluğıın bakımsız idaresi ve sui· 
ahvali dolayısile Ana.dolu Türkü e· 
sasen perişan olmuş ve eski an'ane· 
Ieıinin bir çoğunu sefalet ve zı:ını· 
reti içtima.iye dolayısile terketmeğe 
başlamışll. 

Fakat; bütün bu sui idareye ve 
hatta soygunculuğa rağmen, Ana· 
dolu Türkü yina benliğini kaybetme· 
mişti. Bir yandan bir yana giderken 
hiç olmazsa Uç dört bin atlı ile ha· 
reket edip gidebiliyordu. 

Binaenaleyh; devrin her türlil 
kahrına rağmc'l Kastamonu Türk· 
leri pehlivnnlnrını Sıvasa götürmek 
için davul zurnala.n önlerinde Uç bin 
atlı ile yola çıkmışlardı. 

Ne ise; gelelim Kastamonulula· 
rın yUrUyUşünc: 'Oç bin atlı gUle oy· 
nıyn hanlarda, kervansaraylarda 
konaklıyaralr, kazan kaynatarak 
Amasynya varmışlardı. 

Amasyalılar, misafirlerini karşt· 
lamışlardı. Bir iki gün istirahatten 
sonra: iki tiç bin atlı ile l{astamonu· 
lularn karışan Amasyalılar hep bir· 
den yola çıkmışlardı. 

Sabahlı>yin Amasyadan kalkan 
knfile, akşam ezanından sonra To· 
knda girmişlerdi. 

Tokadın bağlarına ve korulukla· 
rınc. kunılan c:.adırlara yerleşen mi· 
safirler iki gün kadar da Tokatta; 
at oynntarak, at yarıştırarak, cirit 

Yani, Türkler yüzlerce hatta bin 
oynıyarak, eğlenen ve istirahat eden 

lcrce sene evvel teşkilatsız, kitap kafile, Tokatlılann da bir iki bin at· 
sız, gazetesız, sıl'f ruhu millide mek- lısı ile bllyüdüktcn sonra; Sıvas yo· 
nuz bir hareketle n.n'anelcştirdikler~u tutmu~lardı.. (Devamı var) 

RADYO PROGR MI 
CUMA - 14 4 939 

12,SO Proğrarn. 
12,35 Türk müziği • Pl. 

13,00 :Memleket saat ayarı, a· 
jans ve meteoroloji haberleri. 

13,15-14 Müzik (Kanşık prog
ram • Pl.) 

17,30 Konuşma. ( İnkılap tarihi 
dersleri • Halkevinden naklen) 

18,30 Program. 
18,35 Müzik (Bir kuartet - pi) 
19,00 Konuşma.. • 

19,15 Türk mUziği (Fasıl heye
ti) Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan GUr, Basri Üfler, 
Hamdi Tokay. 

Okuyan: Celal Tokses. 
20,00 Ajans, meteoroloji haber

leri, ziraat borsası (fiyat ) 
20,15 Türk mUziği. 

Çalnnlnr: Vecihe, Fahire Fersan 
' Refik Fersan. 

Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıs
kan, Radife Neydik. 

1 · Hit;ez peşrevi. 

4 • Refik Fersan - Tanbur tak· 
simi. 

5 - Bimcn Şen • Hicaz şarkı . 
Yıllar ne çabuk geçti. 

6 • Dedenin • Hicaz §arkı - Şu 
knrşıki dağda bir yeçil. 

7 - Hicaz saz senıaisi. 
8 • Salfıhattin Pınar - Hüzzam 

şarkı - A§kınla EÜr'ı!nsem. 

9 • Salahatün Pınar - Hüzzam 
şarkı • Seviyordum onu. 

10 • Faiz Knpa."lcı - Htizzam şar· 
kı - Büklüm büklUm sırma saçın. 

21,00 Memleket se.at ayan. 
21,00 Konu§Illa (Haftalık spor 

servisi) 

21,15 Esham, tah\il t, kambiyo· 
nukut borstı.Sı (fiynt) 

21,25 Neşeli pldklar • R. 
2130 Müzik (&ılf.lnik pllklar) 
22,30 MUzik (Melodiler ve solist 

ler - Pl.) 

23,00 Mtlsfk (Cuband • Pl.} 

23,'5-~ Son ajans haberleri ve 
yarınki profram. 

2 • Sadı.;Uah ağanın • Hicaz yU-
rUk semaisi _ Nldcyiffi. S•hibi ı A. C alcıddin Sar•çothı 

3 • Hacı Arif beyin • Hicaz pr-1 Nqri7 t Udilrlh acid ÇETiN 
kı • Benim halim firakınla. Buddıtı :rwı atbaal t:btizsi,a .. 



14 NiSAN 1939 • 
Gaziantepte Umran 

faaliyetinin artması yolunda mUte· 
(Bqtarafı 5 iaci aayfada) madi gayret ve mesai sarfetme'k 

,ak v "re olmak üzere (1600) to- tedir. Bu yUkaek kıym~tten ilhaın 
na yakın mamulit alınmakta ve ih- alan arkadaşları Aksoyun yolunda 
racattan memlekete milyonlarca U· yürümek ve ar~ ~yık oı_ 
ra girmektedir. Kilimr..ilik te müte- duklarınl isbat edebilmek JÇIP geceli 
raklcidir. TezgAh saym SOO il bul- gündUzlil çalıp.rak evin yiik.e6k me' 
muş ve ucuz olan Gaziantep ]dliınle- kilni muhafaza etmekte.lirler. 

T&R laA•A• 

BÜYÜKLERE VE KÔÇüKLERE~ 
ltimad ile verilen Ye azami yirmi dört saat içinde aolUCA11lan 
tiüşilrmeğe, kat'i tesirini gösteren Sıhhat Vekiletiain resmJ 

müaaadeaiai haiz 

İSMET SOLUCAN BİSKÜVİT 
leriaia piyasaya taldiclleri ~br. Sayua Yatudqlanmama 
kutuların üzerinde daima (iSMET) markamu aramalan ve 
iatemeleri menfaatleri icalndır. Her eczabaaede bahnıur. Ka
tuau 20 kuruştur. rine bütün vatanda rağbet artnııŞ· JIEl.ırotlYE FAAUYE'ft 

tır. Son zamanlarda tnkipf eden tri Gaziantep belediyesi, örnek bir ========================= 
kotajcılık bucün yüz ma,kineye ma· müesseae vasfına bihakkin li.yıktır. 

Devlet Demiryolları IIanıan lik bulunmaktadır. Satiunculuk, ba- Anadan doğma belediye-:i vasıflan1 1 
kırcılık ve debagat te mühim ibra· na malik, genç, enerjik, hayatta 
cat yapan endüstri şuabatmdan~':: maksatlı ve tddiab oımasmı bilen • 

'Cümhuriyet hUkUınetinin be.hşett'gı kimseler elinde bütçesini elli bin li· •-----------------------nıuafiyefü~.ı· dolayısile hemen bütün radan 215 bin liraya iblağ etmek &kişehir deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahmınen 
sanayi şubeleri malcineJeştirHıı:ekte- muvaffakiyetini gösteren bu değerli 80000 ton kömurun vagonlardan yere bo a tılması ve ıerden makin 
dir. Dört yıl içinde yetmiş tezga.hl~ mıies.scscnlıı şehi d .. vlicude getirdi· ve vagonlara yukletilme i4leri 20 4 939 tarihıne mUsadif pe~em-
büyük bır meruı cat fabrilcasile ik_ı- ği asarı §Oy1eoe sıralıyabiliriz: Eski be günü saat 16 de H. Paşa gar binası d.ahH.inde 1 cj ı,ıetme kom 
ser bin ığli ile ipltk, bir ba.Jcı:r, bn ankaz ve harabeler kaldınlmı§, çar- yonu tarafı d n kap h z rf usuliyle ihal~i yapılacaktır. 
elcktrlk fabrikası, mitteaddit ua vr c:ı ve pazarlar yeni baştan ıslah_ ve 

tu ~ B er ton kom ır n t h · e i 15 ve tahmıli ıçin de 20 kuru 
s b n ımıUi anel · k rul u r t nzim olunmuş, kerestecıler ıçu 

Türk-Sunye h t boyunda e23 ~ . b r ç ı k rulmu , umumi P - ha b d 
den sonra kurulan ak. }R m r- zar yeri tevsi edılmiş, diğer satıcıl:ı 
k 1 n en G · adiy t ıçm çarşılar aynlmı , her tUrlü fen- tek 
il n er çok z gö!1ll _d ni tesısatı camı bir mezbaha bır ba· m · · lazımdır. 
hük etinıizce alı an kı ve yenn ğırsakhanc, 73 dlikkinh m dern bir me] r E k Mhir depo "yle H. Paşada 1 cı ı 

me komi ~on rei!=.lıgı ara ndan par ız "Ver"lir. (2006) de t~·rıer sa esi' de ırıuntnz m bir kasap ve sebı.e hali, toptan sebze ve 
azal arzelm" Ur. R Uzerindeki meyva satış mahalli, büyük bır bm 

&~b~~m~~~~ M~ıve~~~~'•••-•••••••-•••••••••----~J ğunun kapanmış, bır kısmının da if- çocuk b bçesi, aile parkı. asri me· U 
li a :ı; tutmuş om ı hep bu .t~- zarlık tesis edıJmiş, şehir medeıi 
binn iyi ve faydalı neticelendir ışığa kavuşturulmuş ve en tenha so
Millt aerveti kemiren bu mikrop ve kaklara kadar elektrik l&mbalar:: 
melanetten kurtulan ticaret ve sa- taJnlmış, içme su ~tı 80lla er: 
nayi stıratle inkişafa başlamlttll'· miş, §ebitl~r lbidesı \•e ayar_ saatı 

SIBBAT IŞl,'f'.Rt dikilmiş, 1400 metre uzunlugunda 
ı .. ı......; tam ve b ı Gaziantepte SJhhat ~· ve 20 metre geniolliinde bir u var 

mükemmel b\r flelıril.d• yUıiimekte- ac;ılmıl ve ağac;lanmıt, hükumet cad 
dir. Yetmiş beş yataklı memleket desi ve bulvann bir 1wanı asfalt dö· 
hastahanesinden başka otuz yatakh ~" diğer caddelerin parke dö· 
Amerikan, yirmi yataklı operatör şcnmesine ve binlerce metre murat-· 
Mecid Barlu, yirmi yataklı trahom baını bulan kaldınm ferşiyatına de 
hastah8.114'lerile on iki yataklı doktor vam edilmi§, ı;ehir imar planı ve ha
Saip özer doğumevi "ardır. Serbest ritası yaptırılmış, belediye binası e· 
olarak sekiz dllktor, ltı di ı;i ve beş saslı tamir gonnilş, itfaiye teşkilatı 
eczahane çalışmaktadır. _ kurulmuş ve arazözler marif etilc 

Havzbot ''Yüzer Ev,, 
Sahibinin Askerliği 

Dolayısile Satılıktır 
iki yaz mevsimi Kalamı~ta. Suad'ye önünde veya 
Pafabahçe koyunda takdir ve gıpta ile aeyret
UAlnlz Havzbol (Yüzer Ev) aatllıia çıkanlmı,.br. 
Yaz mevsimini maalle aıhhl bir surette geçir
mek lstlyen deniz va denlzclllk severler için 
bulunmaz bir llrsaltır. lateklllerln ) akalmde 
General Recep sokak MUbarek aparlı anında 
(t) numarada Bay Recep Erkmana müracaatları. 1 

Hariciye, Dahiliye. kulak, bog~, şehrin temizliği temin edilmiş, bir 
burun aen·i terini havi bir pollkilı· çok meydanlar ve u~~ helalar. a- ===================================-:= 
nik ve bir salgın paviyonu ile mo- çılmı , Gaziantep tarihi ve beledıy MEKTEP VE HA ST ANEL[RJN 
dernleştirilen memleket hastahane- 1>roşilrU yazdırılmı§, mürıe ve kütiıp 
sinin bbbt levazım ve t;eclıizatı ta.· hane kurulmuş, ekmek fabnkası, as- lbtiyac olan Bat ani e, Yatak, Yo ı••, 
mamlanm11. doğumevi lstanbuldaJd ri g r j inşa t şirketi te bbü.slerı Çarşafı n HaYlulan lstanbul Sultanhamam 
emsali .m,..me yükaelmiş, trahom ileri mi tir. -~ R o u 
fa mttcadele artmıe. köylerde tra- Gaziantep belediyesiningo te dı- BUR A PAZA 1 HASAN H SN 
bom tedavi eYlıeri aQllnulı, birer kil- ği bu muvalfakiyette en bUytlk hle 
çük yyar bımbaneJJ andıran P- senın .) m i s. A · Rıu Ç viğ de araymız ••. 
dclkam~~~~ ~as- ~t~du~nd uphe~oktu~İd reci~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
keri hastahane kurulmuştur. bazımızın cıdden en kıymeth crka 

MAARiF HAREKEl'LERI nın n bınsı olan ve butün Gazian 

POKER 
ER~ trq bıçaklan •• sert nkaiı 

bile yener ve c idi yum ,. tır 

H d POKER 
traf hıçaldannı er yer e ısrarla iateyiniz. 

Antepte maarif hateketl ri eski· teplilerin hakiki ıtimai ve saygıları 
denberl ve c;ok canlıdır. Halkın oku- nı kazanan güzıde ılbaym daim! ma
ma zevkini her zevkin üstünde tut- betli dırektiflen .., devamlı nezaı et, 
masındandır ki, buradan yüzler_ce mürakabe ve alakalan sayesindedir 
Şair edib ilim ve sanatkA.r ye~ ki, Gaziantep bu kadar çok ve gilZ'"J 
nıi~r. B~ r.evk zamanımızda bils- esere kavuşmu tur. Münevverleri 
büttin artmıştır. Şimdi olduğu gibi bir araya toplıyan ve her türlü koo
bir lise bir orta, on ilk, altıml köy foru haiz bulunan şehir kulUbU .ı~ 
ve elli 'mınet mektebine tarihin hiç kıymetli valinin eseridir. Bu faali· 
bir devrinde tesadUf edilmemiştir. yet vili.yet merkezine ve imar wa
Buna rağmen mektep ihtiyacı hentls sma inhisar eylemiş değildir. Bütün 
kareıJanmıt değildir. Talebe lld ki- mülhakatta ayni şekilde ve faydalı 

§ilik mralarda ttr, dörder oturdu· te.Sısat vilcude getinüniş ve bay Ali ••••••--------------•-•mi 
ğu halde yine müracaatlara tama· Riza Çeviğin Seyhan Valiliğine üa- ===============--:::::=::===================== 
mile cevap ,-ertıemiyor. Ulus okul- ziantepten aynlışı umumi bir t~- ••••••••••••••••••••••••• .. 
lan muhit için bilhusa faydalı ol atlr uyandırmışbr. TobO'JI inhisarlar lJ. Müdürlügv ünden : 
ınuttur. Bu sayede okuyun yazan 
nıiktan yarıdan razıa artmışbı ~on r.:-: Çocuk Hek mi 
dört yıldır tahsisat verilemem.esıne 
rağmen fedakir Gaziantep mualliırı Or. Ahmed Akkoyunlu 
leri bu işi parasuı gormekte ve yurt Taksim. Talimhane Palas No. 4 
daşJanm maariften mahrum bırak-
mamaktadırlar. Balkevince haplsha- Pazardan mada her l'ID 

nede 8'Jıllm millet mekt.eblııden de ·---S•a•• tmmSmtİİeİİnİllİaİİoinriiaim~~ıl 1 
malıkem vatandaılar faydalanmıı 

Cinai: 

Muhammen B. <ıo 7,5 teminatı 

Mikdarı: Lira K. Lin Kr. 

Yangın söndür- 13 k lem 684 42 40 08 A ık 

me l vazımı 
Yangın ileti 
ve eczuı 

2 k 1 m 1096 70 82 26 .. 

Eluiltme 

Şekli Saati 

~ 14 

" 14.30 

TORK HAVA KURUMU 
27 nci TERTİP 

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

BUyUk lkramiyıı 40.000 liradır. 
llldaa upa: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır .•. 

Yeni tertipten bir bllet •l•rak lttlrak etmeyi 
lhlmll ebneylnlz. SJz da piyangonun mea'ud 
ve bahtlyarl rı araaınaı glrml• olursunuz ••• 

İstanbul Defterdarlığından : 
nı 'e atı Mahalle okak Kapı v th rname S 

123 1 Ag p Do meci S ruri ola- 29 1 

ta~ı 

135 1 Hu eyin Kahvecı S ruri Mo-10 1 
ata ı 

147 1 M.o'z GBrıcir kutu .ardi)•esi 
Surun Cami 

30 

7 20 K. 
1 44 B. 
4 20 K. 
84 B. 

77 90 K. 
15 68 B. 
14 02 c. 

Cilt V. 

58 lll 

58 21 

58 27 

160 1 Simon Teızi Sarnri Handan 60 18 (\0 K. 58 35 
8 60 B. 
8 24 c. 

179 Mum az Sa ldıkçı S ruri Cami 32 11 22 K 
2 24 B. 

166 1 lbrah m adt: Ali Rı a vc
kil1 Yor · E alyadi Tucc r Suru· 
ri Ca r ga Han C. 

46 1 S: el" R • m Nallı e it 
C. ga o lu yoku u 

373 • I. Se a Kom· 
ni T ır İ.}e hım 

oncu rn ir , e-

2 02 c. 
46 20 2 K. 

4 O B. 
3 66 c 

7-9 

2 

6 

27 00 K. 
5 40 B. 
4 86 c. 

42 00 K. 
9 68 B. 
6 31 c. 

68 36 

58 41 

60 7 

935 

,. 

.. 
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,, 

., 

" 
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ub' 

ıı muc b n 

lstanbul 

oJu ur 

e 

n olmad ğın
ı m ddel .. 

(2514) 

Belediyesi llinları 1 
F erde Avcı b y mahalle8inin Koyulubahçe sokafında 8 No. 

lı ah p ık" kat ı ev harap ve mahzurlu aziye tedir. 

.Mahallinde yaptırılan tahkikatta abibi bulunamanu tır. Tarihl 
iland it bar n 15 g1l zarfında ah"bi tarafından yıktmlıp mahzu .. 

ta kdırd lar kanununun « Qncü maddesi 
muc b ce b v hed m enkaz bed l n 
de B) 2541) 

NAFIA VEKALETi 
lst bul Elektrik ışJeri Umum MüülüliiAdaR: 
1 

mıye konm tur. 

mba nn aat 15 te ida n n Ton l b .. 
ında M o an bin ci k nda toplana k a a ek 1 e 

ve fay.t.ıanmıJrtadırlar. 932 de -iOO •llİİİmliİIİİİIİmilllll••••-111 
mevcutlu olarak açılan lise fevkaJ&. Baker Mağazalarının 

atbj1 Kostüm ye Pardösüler 
emulaiz hir biçimdedir. 

4!e rafbet g6rmilı ve devam edenle" 
bini geçmi§tir. Ne yuık ki, cenubu 
bu değerli irfan mtteueseei lA.yık ol· 

Yangın tulumbası 5 k 
,, hortumu 75 m 

m 595 - 4.( 62 
re 118 87 8 91 

,, ,, 
Pazarlık 

A ık ek · tıne 

14,4u kom yonunda yapılacak r. 
16 

16 30 
Bu e at .-rt eler id. reı ·n Iev ım 

duğu binadan mahrumdur. SAGLAM 
ŞIK 
ucuz 

N8friyat Ahasmda Türkiye bi· 
rlncisl gelen ve Dil Kunıltaymca ku 
ruma • ook faydası dokunan U~ 
Ralkmn&m ikinci olarak ayılan Halihazırda piyaaamıııa •• 

K m)on 2 ad 

Kam on 

onluk 

1 ad t 
6 IS - 6 uk 

Satış kamyo u l ad t 
2 to ıluk 

Kam) O ı t 1 adet 
1 tonlul 

4 00 - 60 -
p rası olar 1t dank ed l r. 

4000 - 800 .. 15.45 4 - Jı1 vakkat tem"na 712.5yedi yQz on ıki b çuk · dır 

6 Tek mektuplı..r ın 2490 sayılı ka &bk mı a 1JYSU ~ 
8100 - 2 3 16.80 olarak eksiltm den en az b r saat evvel kom 700 re lıtıne k z 

mubbilinde verilmif olma ı lizımdır. (2296) 

1645 ;.::::::::.;..:.....:...::.:....:...::::::=:...:=================-MOO. - 2215 - ,, .. 
bu kWtttr mUM&eSem~ emsali ar11.- zenıin çeşitleri, her yerden 
bıda milmtu bir mevki l&hibidlr. ucuz fiat Te mUıait ıartlarJa ı _ ş rtnameleri mucib'nce y rJda cın ve mi darı l zılı 8 kal m 
Gaziantep Halk~vinın ihraz ettiğı malzeme hızMlannda cö terilen uııull rle a n alınacaktır. 

Tasfiye h•llnde bulun•n TUrk Anonlll'I 

Şirketi Müteşebbiseai Hissedarlanna : 
Mı yllbek muvattakiyette bae rolll utılmaktadır. 
eski Parti ve Halkevi balkanı bay ~----------~~f il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek iltme uat-
Onıer Amm AJaıoy oyıı&lllll ve sa· leri hisalannda aöstenlmf.ttir. 

27 m&Jl8 919 camarteei güntl saat 10 da Galat&da. ömwablt 
hanında birinci katta il nıımarada yapılacak umumi her.t lcthlıam• 
da a,afıdakl ruzname ~orUş lmek Ozere azır bu unu ası rica olu~ 

)'ın edibin Jllbek -rUt Y• blJpiM k E m - Eksiltme 21-4-989 CUB a güntt Kaba ~ta Levazım Şube-
hıztmam eden devamlı meaafsi evi S blJ V aindeld Alım kom· )onunda yapılacak r. 1 - T ye memurları ve mürakip .rapo ı. b &nçoıuın ıka-
flD8all arumda birbıof yapmJ,§tır a iV - •ll'tn&m• V• lteteler her aün 1 Ü ~eçen ,ubeden almabile- bul 'YI tudıkj Ye tasfiye memurlannın ibN ve buna mate& k ka• 

nur. 

Büttın &m1l .ilmi tet.eblll.,. tetkik· celi ıfbi Jr,apalı aatıf kom onu pllııı da sor lebllır. rar tttnıazı. 
~~D~~~ ~~~~ V-~~~~~çna~~b 00 km M ~ ~~~1==?:~~=============

1~*=11=·s~m-~•=•c 
llefriyatmı tePil eden Jlrml aldden d11indı (lft) uyılı ıv altında- etmek iatiyenlerln katalotlarfyle karo er· 4ekli de 1Uhllt tak fmatını ıtanbul Berberler Cemiyetinden : 
leldabıt blaat Jr.endial )'UDlll n do- Jd klrair n altındaki iki mataza göltırfr bfr pl&n Hı benBfn arfiyatı ı terrr fenni tekli lerinı hale 11.4.989 salı il Q idarı heye de m dd G uanıq 
kuz IUbeyt cSe ıayeye en uyaım n il• 1&tılııldır. hteklUmn GaJa.. p.tındea g ela evvelin. kadar İnhisarlar Tuz Fen fUtbuia vvmı yerlerıo. yapılan hapta ekleri et tem 18.4. Q 
lb.Uftftak balo ptlrmfttb'. Delerll tada Bahtiyar unın mtıbadele l&ııadlr. aal ırQnQ 8a&t 10 da 18 ,. kadar ld ci defa o u Cemiyet Jlerk 
Abay, iNie aı•amm kemDit •• ita komilyonuada Bay Kaeide •1- Vl ..- ı.teklileria eluiltmt için tayin edilen filD ve aaatlerde yüz- smde P pılacatuu Mlcllı1ı D lf'Wll Q11ıUr.ti dH~ 
•11ta)!da Aa baJıınmyt olduiu la&lde racaatıan. '• T ,1 tlve&UBt i&r~l• meaklr. usllT.Qlll ıtlmeleri. (lllJ). ıbirllkte ıeJmıleri tllll 9la.aQL 

ll9fe eüW lfW ellh!enmaJrta ft 1.----------.. 1 




