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HER YERDE 

3 
KURUŞ 

Yugoslavyanm 
Vaziyeti 

·Amerika Cümhurreisinin Mesajı 
Almanyada Menfi surette Karşılandı Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

Amerika Gazeteleri Mesajı Bir ''ihtar,, 
Mahiyetinde Telakki Ediyorlar . " 

DD S lhunu kurtarmak için son bir teşebbüı yapan 
nya u Amerika Cümhurrelsi Rooıevelt 

MOSKOVA MEMNUN 
Romada Mussolini ile Göring ara
sında Temaslar Yapıldı. Arnavut
luk Tacı İtalyan Kralına Verildi -

........... •111• 

Berlin: 16 (Hususi) - Ame·ı 
rlka Reisicilmhuru Roosevelt'in 
göndermiş olduğu mesaj • . Alman 
yada fena karşılanmıştır. 

Deutcher Dienst gazeteııinin 

dünkü resmt tefsiratı ile Alman 
gazetelerJnin umumiyetle yaptık

ları tefıdrat, Alman siyasi mah
fillerinin Roosevelt mesajı karşısın
da.ki menfi hattı hareketlerini sa-
rih bir surette göstermektedir. 

"Deutcher Dlenst" ga7.etesi B. 
Roosevelt'ln mesajı hakkında şöyle 
diyor: 

"Evvela tahrik etmek, sonra 
bar~ş peygamberliği oynamak .• Bu 
ilk defa tesadüf ettiğimiz bir po
li)-.ika değildir.,, 

Gazete, B. Rooı:ıevelt'in bu te
febbüsünil teredd iid ile karşıla 

makta ve: 
"Almanya. müzakerelerle ada-

let •beklemenin feci bir vaziyete 
müncer olabileceğine, kendi zara
rına olarak tecrübe etmiştir.,, de
mektedir. 

N'evyork: 16 (A. A.) - Gaze
teler, B. Roozeveltin B. Hitler& 
ve Mussoliniye mesajının bir mil 
racaattan 7.İyade bir "ihtar" ola
rak addedilmesi lazım ge1diğinl 
kaydediyorlar. 

ROOSEV )l;LT'tN VERDtöt 
iZAHAT 

Vaşington, 16 (A.A-) - Alelace
le içtimaa davet edilmiş olan ve bi· 
naenaleyh ancak birkaç gazeteci • 
den mürekkep bulunan matbuat 
konferansında B. Hoosevclt, Hitler 
ve Mussoliniy~ gönderilmiş olan me
sajı okumuş ve tefsir etmiştir: 

Müşari.ınilcyh, bu mesajın gön 
derilmesinden evvel hl!;:bir de\·letla 

(Sonu 3 ünrü sııyfamu:da) 

Me.sajı menfi telakki eden 
l"\.lmanyrı Devlet reısı Hitler 

ile Mussolini 

Vefa Doğan.cJtor maçından bir estantene 
(Yazısı 4 Uncu sayfamızda) 

HER SABAH 

AMERİKANIN SES/ 
Birletik Amerika Cumhurreisi 

Ruzvelt, açık ve sarih bir teklif 
teklinde, dünyanın dördüncü kıta• 
amm Avrupanm sahne olduğu aon 
hadiseler hakkında ne dütündüğü
nü bütün dünyaya bildirdi. 

Muhtelif payitahtlarda muhte
lif tesirler ve tefsirler uyandıran 
bu uzaktan gelme aea acaba cihan 

sulbuna ne dereceye kadar hadim 
olacaktır? Hlç fİiphe yok ki bu
sua.lin cevabını bize istikbal vere
cektir. Yalnız tu dakikada bilinen 
bir fey varsa o da kudretli bir de•· 

let reisinin ağzından çıkan bu 
kuvvetli aözler daha fİmdiden aulh 
aeverlerin ilmidlerinl takviye et
mit bulunduğudur. 

Vakıa müteveffa VJlaon'un. 
prenaibleri dünyada ebedi aulhu 
temin edemedi ama intallah Ruz• 
velt'in teklifi hiç olmazsa aon 
buhranın önüne geçer. 

Bu duaya amin diyebilmek i· 
çin Amerikar.ın sesine Berllnin ve 
Romanın verecekleri cevabı bekli
yelim. 

A. CEMALEDDlN SARAÇOGLU 
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TJ:NISA•AH 

Denizde Feci 
Bir Kaza 
Oldu ---

Deııizden Hüvi
yeti Meçhul Bir 
Ceset Cıkarıldı 

' 
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Bombaları Safların 
Ortasına Fırlattık 

Pervaneler aıtına giren 
birinin bacağı kesildi 

Halk Baharın ilk 
Haftasını Dün Kır
larda Geçirdiler 

Bir müddettenberi çok müsait 
bir şekilde giden havalar dün ilk 
baharın geldiğini müjdeliyen bir gü
zellik arzetmiştir. Bu sebeple bütün 
1stımbuJ halkı dört mevsimin bu 
en sevımii mevsimi olan baharı bü
yilk bir neşe içinde geçirmişlerdir. 

Kasımpaşa iskelesi civarında dün 
denizde hüviyeti henüz katiyetle 
tesbit edilemiyen bir ceset bulun -
muştur. 

Yeni İspanyanın 
Akdenizdeki mevkii 

1spanya devletinin istinat ettiği 
toprakların jeopolitik mevkii, Akde• 
niz siyasetinde mühim bir rol oyna• 
masına imkii.n verecek şekildedir. 
Garp kısmında mühim biı· mesafed• 
Portekizin önünü kapamasına rağ• 
men. İspanya hem Atlantik ''e heni 
de A kdenize göğös verecek bir vazi· 
yettcdir. Hele buna scvkülcey§ cilıe
tinden ehemmiyetli olan Balear ada
ları ve İspanyol Fası da ilave edilir
se yeni tspanyanın her hangi bir 
zümreye iltihakının doğuracağı akis
leri ortaya koyabilir. 

Düşman Bölüğü Bir Anda Karıştı. 
Feryatlar Yükselmeğe Başladı ---=-------Uzandığım yerden başımı kald:.· misinin türbe kapısındaki kahveda 

rıp yola bakmış, tez bir hareketi~ her gün eabahları bulabilirsiniz. Ge
doğrulup bombama el atmışbn:. ceyi burada geı;;ireceğiz. Sabaha kar.

1
1 

Tam o esnada düşman bölüğü hep şı silah ve cephanelerinizi Şefik be-, 
bir ağızdan bir yürüyüş marşına ye teslim eder, sessizc:e ve birer iki- ı 

baslamışlardı. Belki de sarhoşlardı. şer Beykoza inersiniz Vapura da 
Çığlıkları, ağaçlarda tüneyip etra- topluca binmeyiniz sakın. fakeledc, 1 
fı koUıyan baykuşları Urkütmü~, Beykoz kahvelerinde birbirlerini<.le 1 
kuytuluklarda sinip ağaçları gözli- katiyyen göriişmeyiniz. Bunu hil -
yen çakallardı. hassa rica ederim sizden.. 'Btı va-

Korkutmuştu. Onlar da acı acı zife hakkında istanbulda hiç kim::;e
feryada, ulumağa başlamışlardı. O ye tek söz hile söylemeyiniz, 
an da bir yay gilıi gerilen kolumdan Demiş, hepimizin ayn ellerimizi 
fırlıyan bombam, yolun tam ortası- sıkmış ·ve alın1arımır.rlan öpüp a:r.I 
nn, düşman bölüğünün saflan arası-· rılmıştı. i 
na inmişti. Biribiri ardınca sa- Biz de döıt arkadaş ertesi giinü 
vrulan bombaların kopardığı acı istanbula inmiş, Kalafat yerine ge
tarakalar her tarafı sarsıyor, oldu- çip Top ömerin kahvesine slıtmişt!k. 
ğumuz yerleri bile titretiyordu. Düş- Bizim esnafm ve hule mavnacılar ce-l 
man neferleri yia.e avaz avaz bağm- rniyetindeki arkadaşların vazi.yetle-ı 
yorlardı. Fakat, o anda söylediklerı rini çok sıkışık görmüştük. Düşman
marş değildi. Can kaygusu ile acı ı lar cemiyet reisi kahraman Mehmet, 
acı haykınşıyorlardı. Birbirlerirıi ile Çiloğlu Abdullahı araşıtırıyurlar-ı 
çiğneyerek geriye doğru kaçışıyor- dı. Çünkü, yurdun bu ak yüzlü ve 
]ardı. Aldığımız emir mucibince bu pak yürekli evlatları, Karaağaç an-' 
baskında hiç tüfenk kullanmamı~. barından yükledikleri bir mavuna 
xaçanlaruı arkalarından zehirli kah- cephaneyi, Sirk~ci rıhtımında bağlı 
kahalar atmıştık. Beş dakika sonra bulunan Fransız bandırası çeken bic 
yol üzerinde vurulup düşen yaralıia- ı Rus vapuruna aktarırken bir yurt 
rın iniltilerinden. can verenlerin har- haininin düşmana uşak iJhnuş bir 
Jıaralarından başka ne bir ses ve ııe sütü bozuğun huysuzluğuna kurban 
de bir nefes bile kalmamışb. Boıu- olmuş, i.ş üstünde tutulmuşlardı. Za
lan bölük, yokuş aşağı kaçıyor de· valh mnvnacılar krokere atılmtş, 
ğil, sevgili dinleyicilerim, sele kaı)ıl- mavuııa da Tophane rıhtımına bağ
mış kUtükler, büyilk taş parçaları laıımı~tı. Bu hainliği yapan yin~ 
gibi, birbirlerine çarparak, <',.atırdı- Değirmeııdereli 1brahim alçağı idi. 
yarak akıyordu. Köy sokaklarma l\favunacılann eli ayağı dunnuş-
varabilenler, kendilerini açık duran 

1 

tu. Şnkcı değil, JJU kaçıncı knrhılıışj 
ev kapılarından içeri atı~orlardı. ve tuttıltı-:udu. Cemiyetin bütün a
Köy, kıyametten bir manzaraya şa- zaları elJeri çenelerinde düşüniiyor
hid olmuştu. Çeteler geliyor! .. Kil!- J larclı. Sakın sevgili dinleyicilerim bu 
se öniinde makineli tüfek kuranlar erlerin can ve istikbal kaygı ve tu
ve daha neler neler. Hele deniz keııa- ::>asına düştüklerini ve onu dlişün
nnda buldukları sandallara atılıp di.ikleriııi sanmayınız. Bütün varhk
karşı sahile kaçmak için birbirleri!.~ !arını canları ile berabe1· yurdun, 
boğuşanların haddı hesabı yoktu. • milletin selamet ve rnm•affakıyetine 

K<iyün kcmırıııa katlar kovalaaı- n<'zreden bu kahramanlar, foebolu
ğımız düşmanın bu perişarı hallerini mın bu fedakar yavruları, ellerin.?, 
biraz ibret ve iftiharla seyrettikten vurulan manevi kelep::e) i sökmek, 1 
sonra, biz de, onlarnı kaçış süratla· çoktanbcri mahrumu kaldıl.Jarı hiz-j 
rı ile geri <;ekilmiş, ihtimali gördü- met sırasına geçmek çarelerini dü-. 
gümiiz ikinci bir çıkı§ hareketini şünüyorlardı. Bunun için hk:bir tür
yandan vurmak iizere lncir köy geri. lü fedakarlıktan çekinnıiyorlard!. 
sindeki sırtlara doğru yürümüştük. Varlıklı hastalar gibi dertlerine der
A:radan yanm aaat geçtiği halde man aramak icin, elleri keselerinde 
P b h · d ı kapı kapı dolaşıyorlardı. Yalnız paa~a a çesın eki Çiğlıklar daha de-
vam ediyor, hatta gittikçe ele artı-ı ra saçmak değil, zavallılar el, etek 
yordu. Tam o esnacla, Çubuklu il~ bile öpüyorlardı. 
Göztepe arasında ve hemen hemer.. O sırada, yurt endi!1Csile kıvra
Çubuklu Üzerlerinde de bir çatırdı 1 nan bu dertlilerin karşısına Enver 
kopmuştu. Olduğumuz yerde dur- ı adında bir adamcağız çıkmıştı. Kim 
muş, o tarafa dönmüştilk. Çırpına-1 ve kime mensup olduğu bilinmiyen 
rak dinliyor ve içimizi sanki didikli- bu adam, onlara düşman teşkilatın 
yorduk. Ateşin ansızın durmasından da büyük bir mevki sahibi, hatırlı 
oradaki arkadaşlarımızın da vazüe- nufuzlu olduğunu söylediği bir a. 
lerini muvaffakıyet ile başardıkları- damla. görüştürİneği ve bu adamın 
nı anlamıştık. Hepimizin yüzü gül. faydalı yardımlarını temin etmeği 
mliş gönlü şenlenmişti. YUrUyüşe vadediyordu. Fakat o zamanda böy
geçmiştik artık. le ne olduğıl belirsiz bir adama ça-

Ertesi sabah iki müfreze, Kara- bucak inanmak, bir çocuk saflığı ile 
kulak ile Dereseki arasında ve evvel- açılmak ta her halde tehlikeli bir ha
ce kararlaştırılan yerde yerleşmiş. reket olurdu. Bizim babacanlar baş 
ük. Mül8.zim Refik bey. yü:r.başınuı ba§a vermiş, uzun uzun diişünmiiş 
elini sıkarken gülüyor, söyliyordu. lerdi. Bazıları göz göre tehlikevc 

- Aman yiizba§Jm, bir görme-
1Iydi11iz. Sürek avında ateşe tutulan 
. karaca silrtileri gibi nasıl da dağılıp 
kaçıştılar. Ben Çanakkale, Revandlı 
ve Irakta birçok muharebelerde bu
lundum. Fakat hi~ de böyle taban
sız, yüreksiz düşmana tesadUf et
memiştim doğrusu. Çok teşekkür e
derim size. Bu gece beni alıkoymak 
suretile cidden unutulmaz bir an ya· 
p.ttınız bana. 

O günü bulunduğumuz ormands. 
ıeçirmittik. Akp.m tizeri Yusuf bey 
fine bizi etrafına toplıı.nıı§tı. Ve tat 
h dili ile: 

- Arkada§lar, bu defaki vazife· 
miz bitti. On bej gün sonra, yino 
toplaııacağıs ve yine böyle ctinbüş· 
lU gUnler, geoeler yqıyacağu:, Size 
o zaman nerede ve namı toplanacağı 
~ızı tetanbulda birle§tlg1miz zamaıı 
IÖY.liY.~· Beııd f.iıı• BeY,urt ca. 

atılmağı uygı:1~ saymıyorlar, bir~z ı 
daha beklemegı, kader ve taliin hoş 
bir yüz göstereceği gune kadar bir 
kenara çekilmeği uygun buluyarlar
dı O günkii müzakere yine çok uza. 
mış, zaten dar olan yUrekleri b6is
bütün daraltmıştı. Çiloğlu Abdullah 
ayağa kalkmış ve: 

- Arkadaşlar. Demişti. M~hur 
meseldir. Denize düşen yılana san
Iır. Bana kalırsa, öni.imUze çıkan b•1 
adamı kaçırmıyalım, belki heli! sut 
emmiş, ak soylu bir adamdır. Dedi
ğini yapan takımdandır. Efer mü
nasip görüyorsanız, bu adamla be:ı 
konuşayım, anla§mağa çalışalım. 
Bundan sizin haberiniz olmasın. bir 
çiyanlık ederse etsin, bırakınız beni 
soksun, zehirlesin. Tek müradınııza 
bir gün evvel erelim. Böyle, himıet 
günlerinde, ocak başlarında çorb1 
plfiren nineler gibi oturacak mıyız 
su masanın baemda? (Devamı var) 

Limanda dün bir deniz kazası ol
mu§, Hüsnü isminde biri şirket va· 
purlarmdan birinin pen·aneleri altı
na giderek bir bacağı feci mırette ke 
silmiştir. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: 
Çatal kaşık fabrikasında çalı -

şan Gedikoğlu Hüsnü dün Tophan 
rıhtımından bindiği bir sandalla Ka
bataşa gitmek istemiştir. Sanda{;" 
Tophaneden epey bir mesafeye açı
larak Kabata§a yaklaşırken srında
lın öni.ine ~irketin vapurıarmclan bi
ri çıkmıştır. Ve sandııla bindirecek 
derP-cede yaklaşmıştır. Vapul'Un Gal
dığı mütemadi diidüklerden itidali- ı 
ni kaybeden Hüsnii. sandalın parça
lanmak tehlikesinde olduğunu zan· 
nederek kendini denize atmL'i ve fe
ci hadiı:ıe de bu anda vnkua e;elmi~
tir. Vapur kaptanı sandala bindir -
memek için gemiyi bUtün süratile 
dümen kırarak çevirmiş, fakat bu 
defa da çok yakın mesafede bulu
nan Hüsnü dalgalar aragından va
purun pervaneleri altına gitmiş ve 
bir bacfl ğı kesilmiştir· 

l(azazede kanlar içinde etraftan 
yetişenler tarafından kurtarılarak 
derhal hastahaneye kaldırılmıştır. 
Zabıta ka1.a hakkında tahkikata baş 
Jamıştır. 

Hafta tatilinden istifade eden ;ı 

ileler kadınlı erkekli kendilerini 
yeşillcnmekte olan kırlara atmışfa · 
dır. !stanbulun bilhassa Şişli, Meci
diyeköyü taraflanndakl kırları baş· 
tan baş:ı. halk kahkahalarile oolmu~ 
tur. Suların henliz tamamile ısın · 
nıanuş olmasına rağmen denize gir
mek için bazı kim~icrin mayolari
Ic birlikte sahiJJe!"e gıltik.leri de gö-
rülmüştür. ;. '· 

üniversite 
Talebesinin 
Bursa Seyahati 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
ve İktisat Fakültesi talebeleri 23 
Nisan bayramı dolayısiyle Bursa
ya 'bir seyahat tertib etmişlerdir. 

Seyahate 500 talebe ve ao - 40 Do
çent iştirak edecektir. Seyahat 
Denizbankın Marmara sistemi 
vapurlarından biriyle yapılacak ve 
l\Iudanyadan Bursaya husus! bir 

iskelenin kırk elli metre ilerisin
de bulunan bu ceset uzun müddet 
suda kaldığından tanınmıyacak bir 
hale gelmiştir. Kayıkçılar tarafın -
dan Kasımpaşa karakoluna yapılan 
müracaat üzerine mahalH zabıta ce
sedi denizden çıkararak müşahede 
altına almıştır- Cesedin üzerinde 
elbiseleri kısmen çürümüş ve yırtıl
mış olup yapılan aramada pant.alop 1 

cebinde bir miktar parası bulun . 
muş ve ayriyeten üzerinde Kadir is· ı 
mi yazılı bir makbuz meydana çık
mıştır. 

Zabıta cesedin hüviyetini tesbit 
etmiye yarıyan bu vesika uzerinden 
tahkikatı derinleştirmektedir. Yapı 
lan tahkikatta Kadir isminin mağ -
ruka ait olduğu hakkındaki kanaat
ler hayli kuvvetlidir. Zabıta vak'ada 
herhangibir cinayet veyahut kasit e
maresi olup olmadığı hakkında da 
tahkikat yapmaktadır· Maktülün 
cebinde mevcut parası bulunduğuna 1 
göre bunun herhangi bir tama eseri 1 
olmadığı zannedilmektedir. Cesedi ı 
üzerinde hiçbir yara veyahut her
hangi bir darbe eseri de tesbit edi
lememiş ve dün Morga kaldırılmış· 
tır. Zabıta oldukça esrarengiz 
bir mahiyeti olan bu vak'a hakkın
da tahkikata devam etmektediı . 

Plaj 
Hazırlıkları 

On Beş Günde 
Tamir Edilen 
Sokaklar 

tl'eııle gidilecektir. Yaz mev:ıiminiıı yaklaşması mii-
Bursa Belediyesi Üni\·ersite nasebetiyle Beledi~ e Ji'loryn. plftj -

gençliğine Çe1ikpala-ı otelinde bir larını münakasaya ~ıkarmıştır. 
htanbul Relediyesi Umıfından ziyafet verecektir. Üniversiteliler Belediye Florya<la bu 8ene plajı! 

Kadıköy Kaymakamlığrna \'erilen Ilurı:ıada 23 Nisan bayramına işti- 1 rüzgarlardan korumak maksadiyle 
15.00u lira ile .Mart ayınnı son on rak edeceklerdir. Bur:.adan gen&, yeniden çok mikdarda ağaç dik _ 
beı;: gününde yapılan sokakların hut:usi trenle Mudanyaya dönen ta-ı miştir. İstanbul Be!ediyesi bu .sc-
listesi şudur: IPbeyi götüren v;ıpur 1stanbula ge- ne Floryaya :·ağ;beti artbrniak 

Recai Zade Ekrem sokugvı, Y:o- tiı'ccektir. maksacH~ le pl5j fiyatl.ı:·ırıda ge-
V'l/V'V''•"'-"'~"'"VV'V'~ 

ğurdçu Park soka~ı. Murad Bey çen ~eneye nazanııı mühi:n mik- 1 
sokağı, Nazmi Bey ~okağı. HAHKEMELERDE : rla!'<la tenzilil~ .ra!ını ·ık üzere 1 

K d 1 d ğ tetkiklerde hlıl:.ınmakta .. ln-. Bu ! 
Üskiidarda vaınlaıı ''alları a ID arı sıra aya ına ., 

J J tetkikler nıü~bet ,.;urettc:: ııeticclen-
Beyleı'.byi ca~de:4i, H~ydaı.'pa-,, çekmiş di~i takdil'de plılj fıyatları derhal ı· 

Şa cadde-.ı, İhsanıye <1okag1, Bu'r - · ·1 • ·ı kt' Fatihte Atpazarı Tcz~ahçılaı· so· ınuırı ece · ır. 
haniye caddesi, Aziz l\fahmud E- k<4ın:1a kırk rllmarada oturan H.a-ı Diğer tar:ıftan Beledi,\'f• Flor-ı 
fenni ~okağı, Bağlarba~ı, Abacı şidin evinde dün bir hadise olmuş- ya pl§.jlarından Kiiçük Çekmecej 
Dede, EYliya Hoca, Bun<lan başka tur. ' pifljmı halka becla\'a olarnk tah::ıisl 

· etmek lıu suretle fakir halkın d:t · 
Üskiiclarda 848 metre murab'baı la'- R 'eli d l d - b' j • aşı n e\' e o ma ıgı. ır zaman- denizden istifadesini temin etmek 
ğım hafri;rntı yapılmı~tır. da karısı Muz_aff~re aY1:ı. evde otn· I üzere tetkiklerde bulunmaktadır, 

Eyüb kazasmda da son on beş ran Mehmet ısmınde bın sataşmış j VVV'/'/V°'"'-"..-v"v'V'v'V'VV"VV"VV"V"V'V"V'V"V'vv 

giln zarfında 1961 mt?tre murabbaı ve kendisine bazı tekliflerde bulun- VtLAYET.rE: 
parke yol tamiri tamamlanmıştır. muştur. Bundan muğber olan Mu- l 

Rakırköyiiııde yapılan yollar zaffer vaziyeti görümcesi Müyesser· 
,unlardır: ve kaynanası Elüe bildirmiştir. Bu- ı 

Hazırlık sokağında 340, İzzet nun üzerine bu vaziyetten muğber 
Molla sokağında 114, Biti~ik Bağ- olan kadınlar Mehmede daha terbi
lar sokağında 42, Orhan Gazil.er yeli hareket etmesi lazımgeldiğiııi • 
248, Ye~ilköy ista~ron caddesinde hatırlatmışlar, vak'a bir ağız patır- J 

344, Korkuluk Bo . .,lan sokağında clısı şeklinde devam ederken yukarı· 
41 mcfre murabbaı. katta oturmakta olan Mehmedin e-

Beyoğlu kazasında da ba:;.la -

nan birçok in.5aat tamamlanmıştır. 

MAARIF.rE: 

Liselerde yatılı talebenin 
vereceği Ücret 

Maarif Vckfileti 1939 senesi zar

fında leyli mekteplerde talebeden a

lınacak pansiyon ücretlerini tesbit 
etmiştir. 

fendisi Cevat a$ağı inerek kadınları 
dövmeğe başlamı§tır. Bunun üzerin') 

hadise büyümüş ve vak'aya zahıta 
el koymuştur. Hadise dün akşam ad
liyeye intikal etmiştir. 

· Eski sevdlllnln evine 
taarruz etmı, 

Aksarayda Sofular Sülüklü cad

desinde oturan Memnunenin evine 
dün bir taarruz hadisesi vukubtıl· 
muş, ve hadise adliyeye intikal et
miştit" 

Vali Ankaraya gidiyor 
Vali ve Belediye reisi Doktor! 

J;Qtfi Kırdar Belediyeler bankasın
dan alınacak beş milyon lira için 1 
temaslara geçmek iizere bu birkaç· 
gün içinde Ankaraya gidecektir. 

Vali ve Belediye reisi Ankara
da iki gün kalacak bu ziyaretten 
istifade ederek muhtelif Vekalet
lerle şehire aid meseleler etrafın
da temaslarda bulunacaktır. 
~._- - -... -- ... ... ... -_-._ .... _______ .., .. ....,-....,--.. /'" .... -... . .,: ... ...,,,.,. 

Erdün Başvekili 
bugün geliyor 

Evvelki gün Londradan şehrimi
ze gelen Maverayi ErdUıı Emiri Tev 
fik Paşa bugiin şehrimizden ayrıla
caklardır. 

Mulıterem misaffrimiz dün şehir
de bazı gezintiler yaparak müzeleri 
\'e 8ehrin şayanı temaşa mahalleri

İspanya, mevkii itibarile, hef 
hangi bir ihtilaf halinde İngiltere i· 
le dost veya hasım vaziyette bulun· 
mak mecburiyetindedir. 1931 ihtili· 
linden evvel İspanya İngiltercni•l 

mi.ittefiki idi. Bu sebepten şarki Ak
deniz havzasındaki Britanya barajı· 
nı takviyeye yardım edeceği tabti 
idi. Ve bu hareket birliği en yüksel; 
ifadesi 1926 da İspanya ile İtalya a• 
rnsında yapılan gizli itilaf ile kendi· 
sini göstermiştir. İngilizlerin arzus·ı 
ile yapılan bu anlaşma hükUmlerineı 
göre İspanya ile italya, Fransanın 
Cezayir ile olan sevkülceyş müna· 
kale yollarını iki yandan tehdid~ 
uğratabileceklerdi. Halbuki ikinci 
bir ihtimal da İspanyolların İngiliz• 
lerle bozuşması Britanya imparator· 
luğu menfaatlerine mugayır bir si• 
yaset takip etmesidir ki bu vaziye" 
de 1931 den sonra ortaya çıkmıştı. 
Fakat bu vaziyette de 1spanyollann 
mevkii pek sağlam değildi. Zira 
Fransız itilafının ve Akdeniz kalele· 
ri gibi İspanyolların da deniz ku\'
vetlel'i Cebelüttank boğazı vasıta

sile ikiye ayl'ılmış bulunacaklardı. 
Fakat üçüncü bir ihtimal son ay

ların doğurduğu neticelerden husula 
gelmektedir. O da, İngiliz ve Fran· 
s17Jarı bırakarak, ayrı bir siyaset 
manzumesine yani Beri in- Roma mih 
verine iltihakı keyfiyetidir. Bu isti· 
kameti, dahili !spanya harbinde se
zen Fran3a ile İngiltere, Franko nez
dinde, yeni vaziyetler karşısında es
ki rekabetlerini unutarak, uzlaşıcı 
bir siyaset takibine başlamışlardı. 

Fa.kat bu hususta bilhassa İtalyanın 
fiiJl yurdım1, ve Berlin- Roma mih
verinin diplomasi faaliyeti galiba 
İspanyayı kendi taraflarına doğru 
çekmeğe muvaffak olmuşlardır. 
Bedin- Roma mihverinde yer alacak 
ispanya, jeopolitik mevkii itibarile 
otomatik bir surette İngilterenin ve 
dolayısile Fransanın karşısında yer 
alacaktır. Vakalar bu istikamette 
seyrettikleri gün de İspanyol Fası 
ve tspanyaıı!n Atlantik sahilleri, ay· 
ni zamanda Akdenizdeki Balear a
daları mühim sevkülcey§ noktalar 
halini alacak, kuvvetli hava ve deniz 
üsleri meydana çıkacaktır .. Bu ara· 
da Cebelüttank boğazında bulunan 
küçük Pergil adasının tahkimi me
selesi de ortaya konacak ve buna 
karşı, şimdiye kadar tahkime mu· 
halefet eden Büyilk Britanyanın it· 
tihaz edeceği tavr dikkate şayan o
lacaktır. 

Neticede, 1spanyıının harici siya
setinin ve Akdenizden Atlantiğe ka· 
dar geçiş imkanını hazır].ıyan top· 
raklurının ehemmiyeti itibarile ts
panyol unsuru, ittifak sistemlerinde 
arzettiği iınkAnln:r sebeblle bilyüK 
devletıerin Akdenizin garbindeki si
yasi sistemlerinde mühim bir mevki 
halini alacaktır: 

Veka.Ietin bu husustaki kararına 
göre, Galatasaray lisesi 240, Eren· 

köy kız lisesinin ilk kısmı hariç ol. 
mak üzere, tstanbuldaki diğer y:ıtı
lı mekteplerle İzmir mektepleri ve 
İsmet Pa~a kız enstitüsü 200, Ereıı· 
köy kız lisesi (ilk kısmı) ve Ba lıke
sir lisesi 175, Erzurum lisesi 16!5, 
Adana, Bursa, Diyarbakır, Kayseri 

liselerile Bursa kız öğretmen okulu 
160, Edirne, Konya, Sivas, Kars, 
liselerile Çanakkale ve Manisa orta 

okulları ve bilumum sanat okulları 
150, Trabzun lisesi 154, Kastamonu 

Gaziantep, Yozgat liselcrile Bolu, 

AydınJ Maraş orta okulları, 140, 
.Afyon, Kütahya liseleriJe Bilecik 
orta okulu, Niğde orta okulu 120 li
radır. 

Silivrikapıda haınurkiirlık yapan 
Şaban isminde biri 8 sene berabel' 
geçinclikten sonra kendisinden ayrı
lan Memnune isminde kadımn tek
rar beraber yaşamak için kendisini 
uzun mtiddettenberi zorlamağa ba~
lamıştır. Kadın bu miltcmadi teh . 
ditlerden kurtulmak için kendisini 
zabıtaya. şikayet etmek meı:.buriye 

tinde kalmışlır. Bundan muğber 0 _ , 

lan Şaban dtin yanma aldığı yeğe
ni Hüseyin ile lvfemnunenin evine ~i 

Bu bakımdan şimdi yeni İspan
yanın kati olarak Bertin- Roma mih 
veri siyasetine iştiraki Fransızlarl~ 
İngilizlerin mUşterek siyasetlerine 
dikkat etmeğe mecbur oldukları ye
ni bir cpheye karşı hareket etmek 
mcburiyetint tahmil edecektir. 

ni gezmiş ve akşam da Pıukoteld~ 
biı' miiddet istirahat ederek Peı·a 
palasa avdet etmiştir· Dost milletin • 
başvekili bugün saat 8 de Toros eks 
presile memleketine avdet edecek
tir. 

Dr. Reşad SAGA Y 

TAKVİM 
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f Aile çocuk h&yatlannı birbi
rine ekleyen en sağlam dü
ğümdür. 

ismet lnönü 

derek sokak kapısuu tekmelemiş, 88 eg SU 
bilahare Menmunenin teyzesi tı:ı.ra- (23 Nisan Çocuk Uayramı) 
fından açılan kapıdan içeri gı'rerek Bayram yaklaşıyor. Şimdiden 

yavrulnrımızın Iıazırlıklanru 
evde cam ~erçeve ne varsa kırarak k yaparsa çocuklarımız bayra-
kaçmıştır. Suçlular zabıta tarafın- mı daha ııe~li geçirirler! 

Hicri ı 27 S.fer 1558 
R1m11ı 4 Nuaa 13S5 

K ... : 161 

Kutu fırtııaaıı 
D•t• aaatl: S,17 

ôtl• • ıt,14 - lklatll ı 15,59 
Aktaa• ıa,sô - Yat.ı ı 20,27 

dan yakalanmış ve mahkemeleri dün ~ A 
geç vakit meşhuden yapılmıgtır. ••••••AllİIAııi--İİ--İİ-llİ_.,...Iİ_Aıl-Aııi_il-Ail_ilA-·--·-··A-·A---- '••••••••••••il ı ••• 1ı ıl,21 
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j;ı. !l;:;;t;i·,~=--1~~~.~ı,,'§1=·~1~1 
Amerika Cümhur
reisinin Mesajı 

Yuuoslavyanm 
Vaziyeti 

(Battarafı 1 in-~; ıayf amızda} 
akilane hareket etmiş yoksa Yu
goslavyanın mı doğru görmüş old11-
2.ıı fillen tahakkuk ettiği zaman mey 
b 

dana çıkacaktır. Eğer Yugoslavya, 

\ Edebiyat : ... 

·ıMehmet Akif 
Abdülhak Himit 
Ve Muallim Cevdet 

Bertin- Roma mihverinin sözlenn& 
Roosevelt, vaktile Nilson~ ~~p· ı inanma.sının cezasını bir gün kendi 

İran Veliahdı 
Zevcesile Beraber 
Tahrana Vardı 

(B~tarafı 1 inci .ayfamızda)· 
her tarafa İran ve Mı~ır bayrak
ları çek• lmiştir. Kesif bir halk 
tabakası yüksek rni~afirleri alkış 
lamıştır. 

<Baa ...ırafı 1 inci sayfada) .. J 
İstışareae bulunmamı§ olduğunu soy 
lemiş, yalntz evvelki gece t~Igrafla 
cenubi Amerika hükumetlerıne ma· 
l(un.at vermiş olduğunu beyan et· 
nı.iştir. 

Reisicümhur, bu mesajı son had~ 
dine varmış olan gerginliklerle y~nı 
den çıkması muhtemel b .ı'ıran ara· 
sındaki fasıladan bilistifarb bu me
sajı göndermiş ve bunun tçın hafla· 
larca düşünmüş olduğunu beyan et 
nıiştir. Çekoslovakya ve Artıavutl~k 
hadiseleri bu mesajı daha evvf:l gon 
derınesin~ mani olmuştur. Zira o )<a

dar süratle emrivaki karşısında kal· 
ınıştır ki, mesajını gönderme~e v:ı · 
kit bulamamıştır. 

B. Roosevelt, şimdiki buhra~~ 
:müdahalede bulunmasının sebeb~ı 
izah etmiştir. Müşarünileyh, dernış
tir iti: Amerika, harbin önüne geç
nı.ek için hiçbir fırsatı f evtedemez, 
Bitler ile Mussoliniye müracaat ~t
nıeğe karar vermiş olduğund~n duıı 
B· Hulle görüşmek ve me~a~ı tan· 
zinı etmek üzere davet etuıiŞtir. Ge· 

d .. gece rek kendisi gerek Hull, un 
her zamankinden ziyade vicdanları 
ınüsterih olduğu halde uyumuşlar· 
dır. 

:&IF~AJIN TAIILiLİ 
Vaşington, 16 (A.A.) - B· Ro· 

osevelt, bir mesaj göndermek s:ıre
tile beşeriyeti yeni bir harp felake
tinden kurtaracağını ümit etmekte-
dir. . 

Mesajın okunması esnasında B. 
Roosevelt, galip ve mağlup milletler 
Yanında "bitaraf milletlerin de ız
tırap çektikleri nokta-;üld-ı f;;ddel· 

" b .. le le ısrar etmiş ve kcndisir..i ?Y 

1 bit" mesajı göndermeğe sevketmış ~
lan amilin dürüst bir surette tefsı
rilli k .;ı: • • bitaraf memleket • n enwsının .. t 
lere karşı olan alakasını teb~ruz e • 
tirmesi 18.1.ıın olduğunu tasrıh eyle-
llliştir: . 

....... ''nil·vh bütün milletlerm 
~'/.luşaru eJ , I 

harp tehlikesinden korkmakta. :rr· 
~ukları noktasında ısrar etınış · 
b. Roosevelt, mutasavver konfer~~ 
lara müteallik olan fıkraya geldigı 
~aman Amerikanın iktısadi konfe • 
l'an.slarla teslihatın tahdidine mü~~
aıtik konferanstan iştirak edecegı· 
ili, siyasi konferanslarıı iştirak. et : 
tniyerek hudut meseleleri ve saıreyı 
Dıüzakere etmek hususunu doğru · 
la.an doğruya alakadar memle~~t.ıe
re bırakacağını beyan etmi.şttr. 

Bu beyanat, derhal Amerik~nın 
Avrupadaki herhımgi bir mesullyet 
kabul etmesinden korkan ınfiratçı
lann endişelerini teskinı! matuf ol
luğu suretinde tefsir erlilmiştir· 

CENUBt AMERiKA 1'EZl•"J 
MUZAHiR 

Vaşington, 16 (AA.) - I-!aıiciye 
ı ezareti, cenubi Anı<•rika ınilletle
ı"i.ııin dokuzundan B. Roosevelt"in 
İe§ebbüsiinü tasvib eden tebligat 
•lınrnıştır. Hariciye nezareti bu mil 
letlerin hangileri olduğunu tasrih 
tbneını· t· ş ır. 

.UIERtKA FiWSU üSLERiNE 
DöNUYORLAR 

Vaşington, 16 (A.A.) - B. Ro
•Sevelt'in mesajını gi'Jn.dermiş oldu
funu haber verdiği ınatbuat konfe
ıre.nsınm içtimaında n biraz sonra 
11ahıiye nezareti, halihazırda Atlas 
Okyanusunda bulunan bütün .Ame
rika donanmasına büyilk Okyanus~ 
ltakt Ussü bahrilerine avdet etmesı 
•nırinin verilmiş olduğuriu ilave et· 
-U§ti.r. 

.., FRAN'BIZ GAZE'rELERi 
l\'lEMNUN 

Paris, 16 (A.A.) - Bütün gaze· 
leler, B. Roosevelt'in teşebbüsünü 
büyük bir memnuniyetle karşılam~k 
tadır. Gazeteler, göstenniş oldugu 
cesaretten dolayı Ameıika reisicUnı 
hlll'u.nu tekrim etmektedirler. 

. Muhtelif gazeteler, Amerika re· 
kto'lnıhurunun bu te~ebbiisil hak • 
iıııda mUtalealar yürUtmeld:e ve dik 
&a:törlerin ümit edilen yolda yürü
lnelerinden ~Uphe etmektedirler. ~~ 
bıafjh gazetelerin umumi edası, ıkı 
diktatörUn kaçamaklı yollardan gi
deıni~·ecek bir hale getirilmiş olduk· 
ları suretindedin 

:Petit Parisien diyor kiJi 

tığı gibi, Aimanyaya ma~kesını m- hududları içinde faşizm medeniyet 
dirmesini ihtar etmektedır.,, ve adaletinin tesisı teşebbüsü ile ç~-

La Victoirc, yazıyor: ker8 e buna Balkanlı müttefikleri 
Mesajın uyandırdığı en büyiik a- kendisinin en halis ve samimi dostla 

laka, iki diktatörü kaçamaklı Y~ · rı stf atile pek müteessif olacakları 
lardan gidemiyecek bir hale g~ r- gibi Berlin. Roma mihverinin de ar
m~si ve onları "evet,, veya~u_t ha- tık hit<bir tarafta manevi bir kıymet. 
yır,, der.ıegc mecbur etm.esıdır. ieri kalmıyacaktır. 'Berlin- Ronıı'!. 

Petit Journa! gaz,..tPsınden: mihveri kendi diplomasilerine bir 
"Büyük Am~ııka. cümh~riyeti • değer ve ehemmiyet t<C'min etmek is· 

nin reisi, yapmış ve tamamile yap- tiyorlarsa Yugoslavyaya hiç ilil?me-

mı.ştır.,, . mek mecburiyetindedirler. 
Figaro ga1.cteı:5i d~yor k: :_ ,, Düşünülecek bir nokta daha var. 
"Bu teklif, bi:r.zat ifadesı ıle, ha· Yugoslavyanın bu sükiıtu, hatta bu 

yati ihtiyaçlar,, için kuvvete 1»:~~- ihtiraz ve ürkekliği acaba Arnavutlu 
caat zaruretini ruüd~faa eden ,butun ğun işgalinde hakikaten bir mahzur 
delaili çürütmektedır.,, görmediğinin ve kendisi için bir tehli 

Le Journalden: • . ke tasavvur etmediğinin alameti mi. 
"Bu plan, pek necip bir telik~ı dir. yoksa korkusunu bile izhardan 

mahsulüdür. Talıakkuku, dar.a zı- içtinap edecek derecede derin bir en. 
yade güçtür. Sulhu istemek kili d~ j dişa içinde bulunmasının neticesi mi· 
ğildir. Sulhu yapmak lazımdıı_".,, dir? Çünkü Arnavutluğa İtalyanın 

Ordre gazetesinde Pertınax, yerleşmesinden nasıl bir mahzur 
şöyle diyor: .. .. görmiyebilir ki bır kere, Adriyatik 

"Bir ademi tecavüz t.aahhudu • sahilleri artık Yugoslavya için hiç 
nün, bütün dünya tecavüzün tarifin kıymetsiz bir yük haline gelmiştir. 
de mutabık kalmış olmadıkça, ~a- Adriyatjk denitinde kapalı bir Yt..· 
kiki bir ehemmiyeti olamtyacagını goslavya bilmeyiz ki kendisini ser· 
unutmamak lazımdır.,, best bir denize çıkmış te18.kki edebi-

La Populair de B. Leon Blumt lir mi? Sonra. Arnavutluğu bir köp· 
§Öyle diyor: . . rübaşı gibi kullanacaklarını alenen 

"Roosevelt'in mesa~, takdire şa- söyliyen ttalyan gazetelerinin yazı. 
yandır, dünyayı maruz bulunduğu lan herhalde, Yugosla,'Yantn karadan. 
felaketten kurtarmağa matuf kah- da az çok rahatsız edileceğini şirudi
ramanane bir hareket ve ga)Tettir.,, den açıkça anlatmaktadır. Şimalden 

YUGOSLA \'YADA iNŞtRAH BP.rlinin ve Macarların aşağıdan f· 
Belgrı:ı.d, 16 (A.A.) - B. R:0 _ose- taıvanların her an tazyıkma açık ı..ıir 

veltin mesaj., Yugoslav rnahafıJınde haİde bulunan Yugoslav dostlar1mı
ve efkarı umunıiyesinde derin bir zm nefes darlığına benzer bir s1kın· 
intiba hasıl etmiştir. n duymalarından pek korkarız. Helf'! 

Bu jestin B. Chamberlain ve Yugoslavya dahili işlerinin arzettiği 
Duladier'nin son beyanatlarını va- zorluk hariçten eseeek rüzgirlarlı.. 
zıh bir surette tamamladığı ve bey- her zaman arta bileceği gözönünde 
nel.mileJ vaziyette yeni bir dönüm tutulursa Yugoslavyanın rahat yaşı. 
noktası teşkil ettiği kanaati göste- yabilmesi ancak Bertin- Roma mih-
rilmektedir. verinin keyfine ve lütfuna kalmış 

Diğer taraftan siyaf'İ ~ahfil!e." bir iş gibi görünüyor. 
ve efkarı umumiye, Anıenka reısı · Yugoslavyalı müttefik1erimi2 ih
cümhurunun bu kadar nazik bi"' timal ki mevsimsiz bir ters çehre ile 
anda milleti namına müdahaledJ kuvvetli komşulannı sinirlendinne
mülhem olduğu insani hisler biUrn.s mck ve tecavüzlerini tesri etmemek 
sa kaydedilmektedir. tarzını kendi hayatı menfaatled i-

1\IOSKOV A KABUL EDiYOR çin daha muvafık görmüşlerdir. Bi· 
Moskova, 16 (A.A.) - Gazeteler zim bütün temennimiz onların 

Roosevelt mesajını tamamen tasvip bu tahmininde aldanmamış oldukla-
cdiyorlar· rını ve her zamanki gibi kuvvetli, 
~"UNANiSTA:SlN '1.'EŞEKKVRV mesut ve rahat yaşadıklarını gör-

Atina, 16 (A.A.) - B. Metaksa; roektir. 
Yunanistamn vekilliği hakkında Hüuıym Cabid YALCIN 
Fransa ve İngiltere tarafından ve-

1 
- --

rile n te~İıli~tı aldığ.ı~ı bu _iki ı;ı-e~ Tayfur So"kmen ve 
leket elçılerıue teblig etmi!, 1' ~ 1 

~:~~~~·.derin minnettarlıgıru bıl - Abdurrahman Melek 
Rumanya Hariciye nazırı Ankara Yolunda 

Berllne hareket etti 1 

16 (II l ·usi) _ Runıan- !skenderun, 16 (A.A.) - Antal-
Biikrc:=;: t" ~ am;., 1 d 

. ·. Gaf enko bugün ya mebusluguna seç~ o an ev· 
va harıcıye nazırı · · T yf · s··k il Ant 
• B ·J" müteveccihen let reısı a ur o men e ep 
saat 14 de . ~1 ıne mebusluğuna seçilmiş olan başvekil 
harek_et e:mıştıı·: lCİ ·ıldöniimünde Abdurrahman Melek, Ankaraya ha 

Hıtlerın 50 n ;, h reket etmişler ve Payas istasyonun-
hazır bulunacak olan Rumen e. 

t . . dig~ er aza~ı da yarın saat da VekiUer, mebuslar, konsoloslar, 
ye ının zabitan ve mülkiye erkAnı tarafm-8 de hareket edecektir. 

Bu vesile ile bugünkü Bükreş dan uğurlan~şlardır. . . . 

1 .· b'. ok makalelerini Ru- Devlet reı.-;•ne meclıs l'eısı, baş-
gaıete eı 1 ırçd ~tı ~una ve is •bir- vekile de adliye vekili vekalet ede· 
men - Alman os Uc; • • 

t h . etmiş bulunmakta- cektır. 
lig~ ine a sıs 

. , ünıle Universal Alnıan- ........................ •••••••••••••••••• 
dıriaı. Ezel , a.~ına dahil olduk- ltalyan kra'ı Arnavutluk 
yanın Tuna ıa\ z . t k b 1 Hl 

Rumen . A iman ticaret mu- acını resmen a U e 
~nve i~ Kr 
hedesi imzalandıktan son.ra·-· . Roma: 16 (Hususi) - al 

~evlet arasmdaki mesai bırlıgmın Emanuel bngün öğleden sonra bü-
. heden kuvvet bulduğunu yük mera.c;imle Arnavutluktan ge-her cep .. 

1 
b' 

kavdetme kte ve yazısını şoy e ı- len heyeti kabul etmiştir. Bu me-

til'~ektedir: rasimde kraliçe ve kral han edam 
''Rumenler samimi olarak sulh erkanı ile ba~vekil MussoJini ve 

. · 1 Fakat biz, sulha ne bu""kı1met erkanı da hazır bulun .. ıstiyor ar. d 
kadar bağlı isek lıud.,utiarımıza a 

kadar kuvvetle bagiıyız.,, • 
0 

1. , G;wing görüşmelerı 
Mu•so ını. d 

Roma: 16 (Hususi) - Bur~ a 

muş hır. 

Kral EmanueI, Arnavut heyeti 
ı·eisinin nutkuna mukabele ederek 

kendbine teklif edilen Arnavutluk 

1908 inkılabındanbeı:i yorulmaz 
bir çalışmakla, yılmaz bir sebatla 
neşriyatta bulunarak milli kütüp
haneye kıymetli eserler vermekte 
devam eden Eşref Edibin şair Akif 
hakkında yazmış olduğu, müodreı.:a

tı gibi görünüşü de güzel olan eseıi 
baştan sona kadar okudum ve ısti
fade ettim. 

Uslii.bupdaki Aadelik, tertibinde
ki güzellik te::sirile mtitefekkirleri
ınizce nasıl karşılandı? Diye matbu· 
atta bu eser hakkında yazılanları da 
muntazaman takibediyorum. Fena 
bahislerini söyliyenler arasında 

iki muharririn, benim daha evvelce 
neşretmiş olduğum muallim M. Ce\•
detin hayatı, eserleri \.'P kütüphane· 
si adındaki kitabımla Eşı·ef Edibin 
kini mukayese ettiklerini ve birbir
lerine benzettiklerini gördüğümden 
ben de bu beğenilen tarzda bir ü
çüncü eserin daha yazılmasına bel
ki vesile olur diye birkaç satırla bu 
bahse karışmak ieıtedim. 

••• 
Y anm asırlık ömrünü ilme has

rebniş, kazandığını hep kitaba ver
miş, birkaç es~r de yazmış, hatta 
ölürken son valani ve ilmi bir vazi
fe olarak da on bin cildlik kiitüpha
nesini millete teberru etmiş olan 
muallim M. Cevdetin aziz hatıraı.nnı 
ebedileştirmek, ilim hizmetini gele· 
cek nesillere bildirmek arzusile adı 
geçen kitabı yazdığun ve belediye
nin himmetile bastırdığım zaman, 
onun hacminin şişkinliğini görert 
bazı kimseler o sırada henüz hayat
ta bulunan Abdülh?-k Hılmidin adı
nı ve şöhretini ileri sürerek: 

- Bir muallim Cevdet için böy· 
le bir eser yazılırsa Şairi azam Ab
dülhak Hamit için acaba ne yapı
lacak? 

Demişler ve daha başkalarını da 
ileri sürmüşlerdi. Hallıukj Mua11int 
M. Cevdetll! şair Abdülhak Hamit 
arasında meslek ve hizmet itibarile 
çok, hem pek çok fark olduğu içİu 
bu endişeye asla mahal yoktu. 

Bu türlü düşünenler Eşref Edi
bin Akif hakkındaki kitabını görün
ce- ikisi d~ büyük şair olduğu, yani 

Yugoslav 
Hariciye Nazırı 
Romaya gidiyor 

Peşte, 16 (Hususi) - Berlin ve 
Romadan buraya gelen malumaU. 
göre Yugoslavyanın İngiliz ve Fran 
sız garantisini istememek suretiyle 
yapmış olduğu jest gerek Almanya
da, gerekse ttalyada çok iyi kar
~alanmıştır. Bu mahafil, Yugoslav
yanın kendisini bir sergüzeşte at -
mamak suretiyle göstermiş oldu -
ğu dirayeti öğmektedir. 

Diğer taraftan Yugoslavya hari
ciye nazırı Tsintsay Markoviç ya
kında Romaya giderek Kont Ciano 
ile görüşecektir. 

Bükreşte yapılan 
Mühim Toplantı, 

Bükreş, 16 (A.A·) - Dün saat l 
17 de sarayda kral Ka rol'un reisli- ' 
ğinde bütün krallık müşavirlerinin 
başvekilin ve hariciye nazırının iş

tiraki ile bir konferans aktedilmiş

tir. Hariciye nazırı B. Gafenco sor1 
zamanlarda sarfedilen diplomatik 
faaliyet ve elde edile,n neticeler hnk 
kında izahat vernıi~ ve \bu izahat 
umumi tasvib ve memnuniyetle kar 
şılanmıştır. 

Alman devlet adamı 1\'Ia· 
bulunan . üt d 

1 Go .. ring Mnssolinf ıle m ea -
reşa 

. . ........................ ·-········· tacını kabul ettiğini söylemiştır. .• •+ 
dit görüşmeler yapmıştır. 

Dün akşam Yenedik sararı_nda 
yapılan görüşmeler e~nasııı_da ıtal 

Ya hariciye nazırı Kont Cıan_o da 
. .h t r N .._ıırcdılen hazır !JL111uıımuş u . "'• . 

t bl.w de üalyaıı - Alman noktaı 
e ıg k" 
nazarları arasında. her .zaman ın-

kuvvetli bir ahengm mevcut den . 
olduğu kaydedilmektedır. 

~::a~Yı~~A~~~~t-st~:yolar ! ŞAFAGA DONOŞ ~ 
ve Kovporasyonlar rnecl ·ile ayan 
meclisi, kralın "İtalya ve Amavut 
hık kralı ve Habeşistan !mparato • 
ru" ünvanını kondisi ve halefleri 
için kabul etmiş olduğuna dair o
lan kanunu alkışlarla. kabul et -
miştir. 

Çiğan Müziklerinden 
ateş alan bir film 

" 
• Yakında LALE' de • 
~ ~ ...................................... 

Yazan: Osman Ergin 

aralarında münasebet bulunduğu i
çin acaba bu sefer ayni endişeyi iz
har edecekler midir? Bflmern. Fakat 
şunu bilirim ki Abdülhak Hamit için 
muhallit ve muazzam bir eser ya
zılmak imkanı her zaman mevcut 
ve yazı meydanı da el'an boştur. 
Bununla beraber sayıları h.inleri ge
çen, edip, şair ve muharrirler ara
sında henüz o meydana atılan \'e bu 
mahali mümkün kılan görülmedi. 
Hernekadar Hamidin sağlığında bir
kaç defa ihtifal yapıldığı, birçok ga· 
zeteler ve mecmualar onun hakkın
da fe,·kalide nüshalar çıkardığı, hat 
ta şairliğine tkhmeıı Aza1P sıfatı 
kafi görülmiyerek Azimillşan dey~ 1 
de vasıflandırıldığı ,.e hatta ölüsü 
Aküten çok muhteşem kaldırıldığı 
halde ölümünden önce ve sonra ti
caret kasdile yazılıp bastırılan bil'· 
kaç risaleden başka onun Azimü.lşa
nuıa yakışacak bir pheseri henüz 
gözümüz görmedi. 

• •• 
Diğer taraftan bir tek adam, e

yet bir E!;'ref Edip, Mehmet Akif i
çin vücude getirmiş olduğu 700 kü-
sur sahifelik muhallit eserine ara
da üç ay geçmeden 300 küsur sahi· 
felik bir ikinci cildini dalıa ilave et· 
meklc Edirnekapıda Türk gençli
nin yilk:ıek karlir~iııashğı ile yapıl
makta olan taş abide bitmeden önce 
herkesin evinde yazı masası iıstüne 
konacak ve oradan asla ayrılmıya
cak iki. sütunlu bir irfan abidesi fü. 
kilmiş oldu. Eğer işidildiği gibi bi,. 
Mita.t Cemal, bir Basri Çırntayrn 
cildleri de bunları takibederse Aki
fin manevi abidesi daha ~imdiden 
dört sütunlu bir şekil alm19 oluyor. 

işte bir Muallim Ce,·det için ya
zılması çok goıülnıilş olan eşerin di
ğer büyük adamlarımız hakkında 
baRka eserler yazılmasına biı· mani 
te.-;ıkil etmediğine. Eşnıf Edibin şu 
cildlcri güzel bir misal teşkil etqıe~ 
mi'! Eşref Edibi tebrik ederken edip
lerimizin, şair ve muhaı t irl'et·imizi l 
Ahıliillıak Hfunit hakkında da bi: 
şaheser· orta.va koynwlnrrnı diler 
ve kendilerini bu vazifeyi yapmıy..ı 
dav(•t ederim. 

Yeni Yıl 

Veliaht ve misafirlerle maiyet
leri bugün Tra ngfra ııien hattının 
hususi bir treni ile hareket ederek 
ve yarın öğleden sonra Tahrana 
varacaklardır. 

TÜRK HEYETl HUDUDU 
GEÇTf 

Tahran: 16 (A. A.) - Pars A
jam;ı blltliriyor; 

Fevkalade yabancı heyetler bi. 
ı·ibiri at·kasından muvasalat etmek. 
tedirler. 

Türk heyeti ve askeı·i müfreze 
diin sabah Fusrevde hududa var -
mış, hariciye ve harbiye bakaııla 
rmın mümessilleri ile bir müfreze 
tarafmdan karşılanmıştır. 

Heyet, küçiUc bir istirahatta-ı 

sonra Kermanşah'a hareket etmiş· 
tir. 

HEYETtl\liZ HAl\IEDANDA 
Ha.medan, 16 (A.A.) - Anado

lu ajansının hususi surette gönder
diği muhabiri bildiriyor: 

Türkiye heyetini hamil bulunan 
8 otomobil saat 14 de Kermanşaha 
varmıştır. Bütün güzergahta süva
ri, jandarma, şehir ve koylerdeıı 
askeri müfrezeler, bütün resmi bi
naların önlinde Ttirkiyenin kardeş 
İran milletine ve onun şanlı şefi m.ı 
jeste Şehinşalıa Türk milletinin \'e 
onun şefi ile hükumetinin tebrikle
rini götürmekte olan heyetimizi s~
lamlamışlard1r. 

Mükemmel olan yolun kenarların 
da. Pehlevi idaresinin maziye malet
tiği §ark Kervansarayları yerin~ 

benzin depolan, fabrikalar ve silo· 
far görülüyordu. 

Kermaıı~ahta heyet öğle yemeği
ni hükumet konağında yemiş \'e Keı· 
manşahtan ayrılırken muvasn.latuı

da olduğu gibi geniş caddelerde ve 
hükı'.'Lmet konağı öniinde toplanan 
halk tabakaı-ıı tarafından hararetle 
alkışlanmıştır. 

Heyetimiz, akş::ı.m \izeri geç \'a
kil Harncdana varmış ve geceyi va
li nezdinde geçirmiştir. Tahrar :J 

varmak için önümiizde 350 kilomet
relik yani hu sabahtanberi geçti
ğimiz yol kadar bir mesafe var. 

dün öğ·lc yemeği Şahabadda venıni~ 
tir. A"keri nıiifrezemiz gec~yi Ke;. 
manşahta geçirmi .. h:• .. dir. Müfrı::zd 
bizden bir gün sonı·a Tahr·ann \'.ı
rac::ıktır. Müfrtzemiz, her tarafta 
İran ordusW1un hu::.~f·i bir illtiına • 
ınına mazhar olmn'<tl ,.e halk tara
fındıın do~tane ve ~nraıetli teı.ahür Bütcesi lerle karşılanmaktadır· 

Ank~ra, 16 -B. M. M. bütçe en- Lehlstanın iran 
cümeııi 1939 bütçe projesi iızeıin- Veliahdına hediyesi 
rleki tetkik ve müzakerclerme baş- 'f:thran. 16 (A. A.) _ RWD 13 
la.mış bulunmaktadır. Encümen şim adındaki Polonya tııyyare!'li Tah
dıye kadar Kamutay, Cümhuıı;eis- randa kara~ et inınistir. Bu 'layya. 
liği, Divanı Mulıascbctt, BaşvekalPt, re, Polonya Rcüsicümhunı tara-
Devlet Şı'.'ıı ası, 1:->tatistik umum mü fındırn diiğlin hediyeı::i o lam k İran 
dürlUğ·ü, De\'let Mdeoroloji i~leri Yeliahdınn gönderilmiştir. 
umum miidür lüğü ve Diyanet işle- !;-;;;;;;--...,~-!!'"""'"'~==~~-....,,:;;;;~~ ....... ~= 
l'i reisliğinin 1939 büt~ projelerinin Saldıray 
tetkikini bitirmiştir. 1 Martta Ka-

mutaya verilmiş bulunan 1939 büt- GeJ(Jl• 
çe projesindeki tktısat ve Nafia .l 
kadroları, yeni ihdas olunan Tica· 
ret, Münakale ve Muhabere vekalet· 
leri ile müştereken tetkik ve yenı 
den hazırlanarak Kanıutaya veı ile· 
cektir. Bütçe encümeni, dört veka
letin biitçesini y~ııi şekliyle müza· 
kere edec~ktir. 

tktısat, 'l:ıcaret, Nafia, Münaka· 
le ve Muhabere vekaletleri yeni büt
ç;;elerini hazırlamağa devanı etmek
te diğer taraftan da kadrolarını 
tanzim ile meşgul olmaktadırla,. 
Her döı t vekaletin yeni teşkilat 
kanun projelerinin önümüzdeki haf -
ta ortalarına doğl'U l'amutaya 'e
rilmiş buluna.cağı habcı verilmek · 
tedir. Henüz tesbit edılmiş bir ·va· 
ziyet bulunmamakla beraber her 
dört vekaletin ~·eni kadrolarında nı ·ı l 

(Ba4tarafı 1 inci sayfamızda) 

tinıefrelik, bir tane <le tayyare da
fii topla miict'hhezdir. 

Yine GermaniR tezg-ahlarında 
inşa edilmekte olan "Batıray" :b
mindeki ikinci denizaltımızm ela 
resmi tenzili yaııılnuştır ve ikmal 
edilmek üzerı> buluıımu~tur. 

l\Ia!Cım olduğu üzere bu ~ınıf 

denizaltı gemilerimiz dört tane O· 

lup mütebaki iki tıme::ıi Haliçte 
Türk \'e Almım mUtehnssısl rmın 
nezareti altında inşa edilmektedir. 

Haliçte in!;'n edilmekte olan de
nizaltı gemilerimiz Saldıraym AI
manradaki eşinin memleketimize 
gelmeı:inden bir ay sonra denize 
fnclir:ıeceklerdfr. 

hirrı de0işiklikler olacagıy anla~ıı • =::::::::====================== 
I:> ~ 1 .................................... . 

maktadır. Bu arada Türkofiste ü- .•• w • • • •• 

çUncU bir reis muavinliği de ihda<:; ı. Nagmeden .... Şıır ve : 
olunacaktır. Aşkdan örülmüş eşsiz E 

1SPA?\'YADA l\IUAZZıUI bir senfoni G 

GEÇİT RESMf o o E 
Madrid: 16 (A. A.) - Gene- ~AFAGA D N ~ : 

ral Fı·anko, Sevillete gitmek üze- Y " Y i 
re buradan geçmiştir. General, y k d LALE' d 
Sevil1ede 80.000 kişiye .bir geçit j\ 8 ID 8 8 İ 
resmi y11ptıracaktır. • ...... - ... - ...................... •• 
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Paşa kapısına Müracaat 
'' Zatı Devletleri Köroğlu Denilen Lainin· Makaadı 

Habislerini Bilmiyorsunuz ,, 

" Ynın Çift&. b..U Aı•u •ilam• •• , Ailayıpta bul yoldu etleme ., 

- to-
- Ne var, Hayrola ka•apbaıı? diye aorar 

sonnaz, hemen söze girişti: 

- Nasıl anla .. yun paşam. büyük biı' ~Jiket 
vukubuldu. Köroğlu denilen Bolulu bir haydut., be

nim dükkamma kadar ııeldi. Beni tehdit etti. Hem 
bunca. yıldır biriktirdiğim be§yüZ altınımı, lum1 de 
~yvazımı alarak kaçtı, gitti. 

:.... Ne aJyorsnn r Ne vakit oldu bu 1s? 

- Bir aaat evvel! 

- Kolculara haber ,·erdin mi ı.. 

- Aman pa.~am, kolcu kullarınız filan onunla. 

ba.' edemezler. Köroğlu denilen bo haydutla koca 

Bolu be)i ba.~ edememiş, kolcular ne yapa~1 

· - Ya! Ne tarafa. doğru ~tı? 
- Geldiği yoldan.. Boluya doğru! 

- Şu halde Bolu beyine ve yollardaki eyalrue-

rin beylerine birer t.ezkere yazıp ta.tarla. gönderelim. 

J'ez bu feririn kellesini kesip bize iaal ederler. 
- Aman paşam, ayağınızın türabı olayım. Tez· 

kere filan göndermek para-etmez .Hem Köroğlnnun 
altında öyle bir at ,·ar ki ona tatar fitan yetişemez. 

- O halde sen bilirsin, yapacak İf katmaz. 

Madem ki Köroğlu l.tanhul sınırlarının dıtına çık· 

mıttır. Bize ba,ka if dü,mez. 

Ka.sapbaşı işin sarpa sardığını görünce yeniden 

terlemeğe başladı. Pa!;ayı bu fikrinden döndürmek 
i~in ne yapmalı idi~ Birdenbire aklına yine şeytanca 

bir fikir geldi : 

- Pa..,a. ha1.ret1eri, yalnız şu \'ar ki zatı valiları 

Köroğlu denilen lainin maksadı bahislerini bilmiyor· 

far. Bu terir vakla ki palasını kölelerinin boğazına 

dayayıp parayı iatemişlerdi, kendisin~ tehdit mak· 

aadile: 
- Behey gafil! Bu yaptığın lıareket bilmez mi

sin kJ felaketini intaç edecektir. Zira dnlıal paşa ka

pısına. baş vurup seni şikayet edeceğim. Paşa da. el
bette seni yakalatıp derini yüzdürmekte t.ereddüt 

etmiyecektir, dedim. 

Fakat melfuı şerir, bu sözlerime sadece güldü ve 

bana. cevaben dedi ki: 

- Ben paşadan filan korkmam, aradan biraz 

vakit geçsin, Boluda.n öbür arkada~)~ da yanıma 

alıp patanın konaiını basacağım. Konaiında kadın 

erkek kimi ele geçirirsem götüreceğim. Paşamn 

halktan rÜfvet yolile topladığı çömlekler dolusu al

tınları da alacaiım ve pafayı hata huzurdan kauk
soura e\ini de ateşe vereceğim. 

Affedersiniz. Sözlerim edep lmcJudonu aştı am
ma, kendisinin sözlerini aynen t.ekrnr etmey_i murat 
ettiğimden böyle söylemek lazım geldi. 

Sadrazam, l»u sözleri dinlerken renkten renge 
ıiriyor, sakalı yelpaze gibi titriyordu: 

- Vay mel'un vay! Diy.e homurdandı. Sonra 

sesini biraz daha yavaşlattı.: 

- Acaba bu söylediklerini tatbika teşebbüs et .. 
meğe cUr'et edebilir mi dersin? 

- Vallahi belli olmaz.' Haydut bu.. Laf falan . 
dinlemez ki .. yapar mı, yapar? Gilpe gündüz benim 

dükkaruma giren hem paracıklarımı, hem de Ayva ... 
zı aldığı gibi tozu dumana katarak gözden kaybolan 

bir hayduddan her şey ümit edilir. Hele arkadaşları 

da kendisi gibi böyle gözü pek, 18.f anlamaz, belab 
şeylerse, ki bence böyle oldukları muhakkaktır. 

Cidden korkulmağa sezadırlar. 

Paşa şimdi parmaklarını seyrek bir tarak gibi 

kullanarak sakalını boyuna tarıyordu. Hilekarlık· 

korkaklık okunan gözleri, iki kara sinek gibi 
konacak yP.r arıyırlardı. Nihayet bula bula yine ka· 

'sap başının patlak ve çapaklı gözlerini buldular: 

Peki, buna meydan vermemek için ne yapma· 
n, ne şekilde hareket etmeli ? 

- Az vvel arzetmiştim. Herşeyden evvel bu ada

mın Boluya varmamasını temin etmek lbımdır. 
Bunun için derhal peşine en seçme yeniçerilerden 
bir kıta. çıkarmalı, kendilerine bol mük!fat vadetmeli 

ve Köroğlu denilen haydudun ölü veya diri mutlaka 
ele geçirilmesini emretmelidir. HattA kulunuz, onu 

yakahyacak olana benden gasbetmi~ olduğu beşyüz 

altını hediye etmeğe hazırım. Tek böyle bir ıaaki yer 
yüztinden siline.. -' , . 

••• "... ·-
Köroğlu belki bir saat, başını bile arkasına çe-

virmeden atını sürmekte devam etti. Kır at, üstünde 
iki kişi olmasına rağmen bana mı demiyor, yokuş

ları, bir iniş rahatile tırmanıyor, dereleri koşar gibi 
geçiyor, hendekleri bir kuş hafifliği ile atlıyor, koşu
yor, koşuyordu. 

Zavallı Ayvaz, bu baş döndürücü süratten ser· 
semlemiş, düşmemek için Köroğlunun beline sıkı 
sıkı sarılmıştı. tık önce bir hayli bağırmış, çağırmış 
imdad istem.işti. Fakat gelen giden olmadığı ve bu~ 

mm kendisine hiç bil' fayda temin etmiyeccğini anla
dığından susmuştu. 

Böylece bir saat geçtikten sonra bir yokuşun 

başında ağaçlı bir yere geldikleri zaman, Köroğlu 
atının dizginlerini çekti. At durdu. At durur dur
maz hemen başını arkaya çevirdi. Takip edilip edil
mediğini anlamak üzere ufukları gözden geçirdi. 

Hayır! Hiçbir hareket görülmıyordu. Takip e~ 
dilmiyorlardı. Ondan sonra Ayvaza döndU. Sesine 
bir şefkat ve yumuşaklık ahengi vererek: 

- Biraz dinlensek Ayvaz dedi. At epey terledi. 
Biz de yorulduk. Terleri kuruyuncıya kadar biz de 

bir iki lokma bir şeyler yiyelim. 

Ayvaz hiç cevap vermedi. Attan indiler. Zavallı 

çocuk ümitsiz gözlerle geldikleri yolu taradı. Sonra 

uzakça bir ağacın dibine çök~p hafü hafif ağlama· 
ğa başladı. 

. (Devamı var) 
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Küme Maçları 
Vefa Doğansporu 

Gücü Beşiktaşı 
6-2 Ankara · 

1-0 Yendi 
Ankaradaki Maçta Cümhurreisimiz de Bulundular 

Bisiklet, Atletizm 
Müsabakalarına 
Devam Edildi 

Milli küme maçlarına Şeref 
stadında dört bine yakın bir seyir
ci kalabalığı önünde 1zmirin Do
A-an.spor takımı ile Vefa arasında 
devam edildi. 

Vefalılar sahaya şu kadro ile 
çıktılar: 

Azad - Vahid, Süleyman -
Sefer, Lutfi, Şükrii - Necib, Muh
teıem, Gazi, Sulhi, Mehmet. 

Hakem: Feridun Kılıç. 
Oyunun başlangıcında İzmirli-

ler yorgun bir manzara arzediyor
lardı. Fakat bu görünüşün saha 
yabancılığından mütevellit oldu -
fu anlaşıldı ve altıncı dakikadan 

· sonra canlı ve mütevazin bir oyun 
seyredilmeğe b~landı. 

Her iki takım ayni derecede e
nerjik bir oyun oynuyorlardı. Fut
bolun inceliklerinden ziyade atle
tik hareketlere tesadüf edilmekte 
idi. Seyirciler oyunu zevkle değil 
heyecanla takib ediyorlardı. 

Hakem oyunculara sık sık ce
za kararları veriyordu. 

1lS inci dakikadan itibaren Ve-,---

Doianıpor-Vefa maçından 
bir ıah11e 

fal'ılar ağır basmağa başladılar. 

Gazinin çok iyi idare ttiği hücum 
hattı İzmir müdafaasını bir hayli 
hırpalıyor fakat iki iç muhacimin 
mütemadiyen ofsayd olması bu taz
yikin semeresine mani oluyordu. 

Sulhi ile Muhteşemin böyle mü
temadiyen ofsayd kalması Vefa 
atkımrna muhakkak iki gol kaçma
sına sebeb oldu. Hakem bu golle
ri saymadı. 

33 üncü dakikada Vefalılar ilk 
sayılarını çıkardılar. Sulhi sağ -
dan gelen şandeli vole bir şiltle ağla 1 

ra taktı. Dört dakika sonra yine 
Sulhi ikinci Vefa gollinü kaydet
meğe muvaffak oldu. Birinci dev
re 2-0 Vefa lehine bitti. 

ikinci devre: 
Yalnız iki sıfır üstün vaziyette 

olduklarından değil birinci devre
nin büyük bir kısmında gösterdik
leri oyun faikiyetinden ikinci dev
rede Vefanın sayı adedini arttıra-

cağı tı\hmin ediliyordu. Nitekim 
oyunun başlangıcı bu tahmine hak 
verdirecek bir in kişnf seyri göste· 

riyordu. Vefalılar diidilkle be
raber hücuma geçtiler ve İzmir ka
lesi önünde ;birleştiler. Doğanspo
run müdafaası tehlikeli anlar geçi
riyor. 

Y •ilı ıtıreşlerde bap sGreıe• pehHTanlar 

Yağ Güreşleri Ciddi 
ve Heyecanlı Oldu 
Tekirdağlı ldmansızlığını ileri Sürerek gür~. 
medi baş birinciliğini Babaeskili İbrahim aldı 
Dün Şeref stadında Milli Kiline 

maçlan devam edilirken Taksim sta 
dında da Hava Kurumu menfaatine 
tertip edilen yağlı güreş müsabaka 
lan yapıldı. Küçük orta, büylik or
ta, baş olmak üzere 3 sınıf üzerin
de icra edilen dünkü güre§ler evvel
ki haftaya nazaran ciddi ve heye· 
canlı oldu. 

Güreşlere saat tam 1,40 da kU
çük orta ile başlandı. Meydana ilk 
çıkan 3 çiftten Gerzeli Mustafa, A
dapazarlı Celali 6 dakikada, Silivri
li Küçük Hüseyin, Adalı Mehmetli 
ayak kendesile 7 dakikada, Malka
ralı Osman, Adapazarlı Rızayı 5 
dakikada yendiler. tık iki güreşin 
galibi Silivrili Küçük Hüseyin ile 
Gerzeli Mustafa tutuştular, Silivri-

li ayak kendesile mağlup oldu. Hur
şitle tutuşan Osman hasmını yen
dikten sonra küçük orta birinciliği
ni aldı· 

BtlYtiK ORTA 

5 çift arasında yap1Jan bu sınıf 

güreşlerde Bulgurlulu Koca Ahmet
üsküplü tdrisi, Bandırmalı Şerafet· 
tin - Romanyalı Alımedi yendi . .Ka
ramürselli Hilmi - Adapazarlı Hü • 
seyine pes ettirdi. 

Pomak Süleyman Adapazarlı Ser
veti kaldırarak yendi. 

Abdülaziz devrinden evveline ye· 
tişmiş olan meşhur başpehlivan 

Hançeroğlu Celil'in yeğeni olan Po
mak Süleyman her önüne çıkanı ye· 
nerek büyük ortanın birincisi oldu. 

BAŞ PEHLİVANLAR 

Baş pehlivanlara sıra geldiğinde 
hakem heyeti mikrofonla kendine 
güvenen baş pehlivanları ortaya ıia· 
vet etti. 

KURTDERELt :tÇtN 
Baş pehlivanlar güreşe başlama· 

dan evvel vefat eden Türk kudret 
ve kuvvetini cihana tanıtan Kurt.
dereli Mehmet pehlivanın hatırası· 
na hürmeten bir dakika ayakta du· 
ruldu· 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Kurddereli Mehmet 
Pehlivan Öldü 

Kurtderelinin Türk sporculuğuna meslek düs. 
turu sözlerj: "Her güreşte arkamda Türk mil
let1nin bu1unduğu, millet şerefini düşünürüm, 
Tü~:kü.~ kııv~·~t ve kurfretini biitiin diinynya tanıtan Awupanın' 

~ü!iin ıı>ılıı pehlıvanlarınrn s•rtını yere getirerek senelerce şaınpiyon
m_ou muhafazo . . ah?ıı. meşhur Kıırddereli evvelki gün güreşten çekil
clıkten sonra zmırıtla me.~gıtl olcluğu Balıkesirdeki köyii11de dünyaya 
00 liralık bi1' çek id1'. · 

.. Kurddereliye rahmet diler aile ve Tü,·k .<:;01·culuğuna taziyetleri
mız~ sunarken Ebedi Şefimiz Atat iirk tm•afıııdan Kıtrdde1'eliye gön
detılen Kw·dder~linin Türk sporculuğuna meslek düstiitu olan sözleri
ni ihtiva eden kıymetli bir mektubu aşağı koyuyoruz: 

Kurtdereli Mehmet Pehlivana 
0 Seni cihanda büyük ün almıf bir Türk pehlivanı olarak ta

nıdım. Parlak muvaffakıyetlerinin ıırrıru fU aözle izah ettiiini 
de öğrendim. "Ben her ıürette arkamda Türk milletinin bulun
duğunu ve millet ferefini dü,ünürüm .. ., Bu dediğini yaptıkların 
kadar beğendim, Onun için bu deferli aözünü Türk ıporculu
ğuna bir mesle'k düsturu olarak kaydediyorum. Bununla Hnden 
ve sözlerinden ne kadar memnun olduiumu anlaraın. Çoluk ço
cuğun için sana ufak bir armagan gönd.ıwiyorum. O mektu· 
bumla beraberdir. Pehlivan ömrünün tam .-thkla uzun •ür-
meıini dilerim .. ,, Altıncı dakikada İzmirliler gü- 1 

zel bir hücum yaptılar. Doğanspo- ATATÜRK 
run sağ içi Vefa kalesine bir ~üt ( ) At t ·ı k · <IV\I\ x a ı r ,in armagam 1\1\JU lfralık bir çek idi. 
attı.Azad~puk~ti~ihaldebloke 1ı~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

' , (Sonu "I inci sayfada\ 



Bir İngiliz • Italyan Harbi 
Kopacak Olursa .•• 

RZiM<R-nEı uıun~ 
KURTULUlU . 

Yazan: General Kazım Karabeltır 

Sansa Boğazında HANGi TARAF KAZANIR? 

Y E 
• K , J B'i1ya/ı Donanmaların Çarpıımalarıntlan Kuvvetle-

-4a- /l(!IBAS VE TEFlOi}_ME HAKKI MAHFUZDUR 

ol Boyunca nnenı ıt a annın rinin Azlığından Dolayı İtalya Çekinecektir 
Bırakhklan Eserler Görünüyordu YAZ_AN_: G~NE_RAL KAzıM KARABEKIR 

Nihayet Ermenilerin Büe Terketmek Mecburiye· 
tincle Kaldıkları Rus Toplarını ela Görcliik 

~na.,......-'•••'...._ 
_ "Arkadqlar, kendinizi meyuaiyete kaptır· ytlrtlmek mecburiyetini duyacak tadar ayUJanmuı 

bıaym' So bir çare akhma geldi: Harita)anmlSI tlfllyordu. Berkee artık aneak tek bir cl1mJe söyliyt
aizı - D boru gibi bllkelim ve hep bir aiısdan bjliJ'orcbı: "Omramde blyle IOfuk s6rmedJmJ..,; 'fi 

Duur ! diye uzatarak bajıralım. Şose de kavis yapı- hemen de aizmı burnunu örtüyordu. 
Yor. Atlılar biR doğru bUJrillecekler, belki sesimizi Karanbkta Sawya vardlk. Bi9e huırlanail iJd 
itittirebillriz. göz (ufacık oda) h bir eve lirdik- Bol atelin etrafına 

Bir ~an ve uzatarak avazımız çıkağı kadar toplanmadan önce kulak ve burUJı1arımmD donup 
<Duuur') diye kiğıt borulanD içinden haylarJIUDlZ, donmadığmı muayene ve netieeye hamd ve etlkret
tam -in büküm yerinde kafileden bir ııeteri bize tikten sonra soyunup dökOnmeie bqlaclık. Fakat 
dn&...- '--..... -~. He h ·~-1ft __ ,«1 18namağa bat· Usttlmtlz açıktı. YıldızJar görtlltıyordu. Damın direk· 

"'l§•u ..... unu. men an~- . . krinl çoktan alıp Jıarcetmifler imif. BugOnJdl sah ladık. Kafile durdu ve artık hepsi bizi gördO. Bız bır etı kıyas ediline bu d6ıt dıvar içinde ~ 
nıuharebe kazanmış kadar sevindik. Atlı karar._ahı- :Ol::: feydi : O'stUmtlz açık da olaa atet bapnda il· 
ftUz dört nala yanımıza geldi. Yanıb&şlanndakı bu 
kadar insanı ıöremiyecek kadar gaflet içinde l'iden le konup., cepheden -gelen raporlan, ordudan gelen 
zabitleri biraz ha,ıadım. emlr1eri okuyacalt lcaplannı yapacaktık. Ta'&il ham 

B' •. . 
60 

k'Jometreden faz. bulunan sıcak çayJannmı da içecek ve karnımw da 
ız dya bugün katedecegımız 1 doyuracaırtık. Sonra it yatmıya gelecektL Bu biru 

la olan bir mesafeyi kısmen f aytonht geçerek az. yoru- imk&nsıs ise de ona da katlanacaktık. ÇOnktl lfY&• 

lacaktık. Kısa yoldan gitmekle de gılya atlı kafıle ar· mız gelmemişti. 
kadan biP.e yetişecekti. Ba11mıza geleıı bu hidise bid Yollarda rastladığımız kimselerden anladık ki 
blWda gok yordu. KOfUJD atlan takat&~~~~ t;r· bu yıl kar ve soğuk her yıla nisbetle boğazda pek 
lolllanmızı da yardımla bataklıktan ~ ·-· ıs fazla lnlie. Bunu Erzincanlılar da RefaJıiyelller de 
de arbk atlanmıza binerek ~ye ~ı~ :.:. veUıasıl herkes söyliyordu. Dereceyi (30) la (35) 

~tli Un çokluğundan tanıamile ~rtmıltkin • ... murlu arasında tahmin ediyorduk. Böylebir 1'8CeYi damsız 
Ye kalktık. Fakat fayton atıan.bı ve.,,,_.. bir yerde geçirmek ömUrdU. Fakat bütün ordumuzun 

Mr haldelerdi. Onlan kendi baJJenne bıraktık· bu gibi iztırablar kar ısında olduğµ ve önümüzde bizi 
Surpiranda öğle yemeğini yedik.~ so;;ra bekliyen zaferler ve terefli itler bulunduğunu dtltil· 

::- boğazının hiç te Erzincan -~~~t :,,;· nünce bu damsız oda bize pek lüks bir salon gibi ge-
yen yakıcı bır sofuğile kaflll119wa• • liyordu, vazife haricinde, karargihmıda samimiyeti 

ea aiden şose bazı yerde hemen ırmağın kenarına hüim kılmak idetim olduğundan yemekte Erzin
Jaklaeıyordu. Yol boyunca Ermeni kıt'alanDJD yak can ganimetlerinden konserveler yiyecektik. Erzin. 
:-nba veya bıraktıktan eserler ~örWU>;:1u. B~: canda tatmadığımız et konserveleri hakkında çoğu-
.. _._.. , kamyon -tabii içlerinde bır şey a mamıt muzda iyi bjr fikir yoktu. Ge~ etler •• .ı.. .. dana ne-
aatllGe- • b kılmıtb Sana ..... , Yol kenarlarma çekiJmil, ıra ~ · vindendi. Fakat taze ete alı11n11 olanlar için et kon-
lioiazmm, içine gömWdUkçe ne korkunç bır yer ol- aervesi yemek ve hele bnkadar yorrunJuk tızerine 
cl1lfu anla11Iıyordu. Erklnı harbiye reisim Cavit w çekilir 18Y değildi. GUr.el yemeklerimiz ağırlıkJan. 
Pek illetin ve neeell erkinı Jıarbim Avni (10nralan mızla birlikte idi. Bunun ne zaman ıeleceji de belli 

lılı,ot harekatta erklnı harbiye rei8liii vuifealnt delildi- Dedim ki: 
IOl'dfl) ve diler arkadaş)arımın çoju, Rus orduları- - İsteyen, kolll8l'Veleri yer ve ateşin etrafında 
llba brtıaında bu ı...Jr..zdan çekilen Jcıt'alanmızın ne- •..u de ltr .,.,.. bQsWtlr, yere yatar. muyeD ağırhklan bekler. Ben 

tektilderini anlattılar. ha giri Batımızda Denim. aoJummda (şimal) de ıra- birinci gmu yorum. 
l'lt datl&n göklere Jtıbelerek boiUI Jot bir hale ikinciye giren görtllmedf. Konserveleri açtık, 8 .. 

ko)ln\lllardı. Derillın ciheti pek arpb. Her yerinde tefte kaynattık. Okadar lezzetli bir et çıktı ki bun
._ Cörthım• puau1ar ııurnıaP mu-it binlerce iı· dan Enincanda yemediğimiııe acıdık! Yalml bahtı 
l'lll1dıkıar vardı. yol boyunca tek tttlı Ermeni öltılerl beceremedik. Ruslann binlerce fıçı bahk etoklarma 
l&iU&yoldu. Nihayet ıcnnennerm birıe terketmek göre elbet bunun da yenebilecek bir hazırlama tarzı 
lbecburi)'etlnde kakllldan auaıann mtt1remmel 4 ah· olacaktı· Bunu Erzurumda yakalıyacağımıs Ruslar· 
ra ~ 2 cebel topunu da gördtlk. Bun)arm Brzincaıtr. dan .. .z.-..Wliwfilr. [tteri hareketlerimizde pek çok 
llaJdi eırırini vermfltlm. Bu topJann naslı gidif)e-l Q5U_..,.,.,... ~ 
bl7;& bllyak sevinç yerdi. mıkdarda et ve balılt konserveleri elimize geçti. Ba-

. 8anaaya pJpneclen akpm baabrdı Soğuk ta ıtt· lığı na,111 yiyeceğimisl de öjrendik. DiPr kitabımda 
~ fiddetini ırtbrdı. 'O~erimizde içi kGrk· TebıUden bahllfWIHirken Rualann pek bUyü et kon
ltl &)'ak a.tılcekler olduiu ve 8~ da Jnav· eerve maesseseleri bulwıdutu da aöaterilmfttir.] 
,_ ... , ft ci"eler baJmadaP baldl ....... py& :Dna1111 Hr) 

8 diğlm veçhile Mehdi iayahlan eonun tinem için Kamaran &dua da Mu-
ŞarktaJdnfn adı Akaba körfesı· da l899 da tngllizlerin elinde kaldı. aaua k&l'IJ8Ulda ve Aaya tıyı1arm. 

dir. (1) 2.~11.000 kilometre terbbnde ve 6 da tngilizlerin bir adamdır. 
AKADA LiMANI : mılyo~ kadar nüfusu vardı. Hepsi HARP NASIL BiR omış GöS-
Burası prkt Erden (Trans Jor· de tslamdır. TEREUEKTIB f , 

dan) m iskelesidir. Cihan harbinden . ~aş şehrı Hartum 53,000, diğer KARADA: Kısır, Bhagazi. Su· 
sonra tngiliz manduı altında kalan büyük şehırle~ Omdurman 104.000 dan,Habef iki taraf kuvvetlerinin 
Sarkl Erden 40.000 kilometre terbi- Kassala, El Öbeıt, Vad Medani 30.000 çarpıtacaklan bir sahne olacaktır 
inde 300,000 nüfusludur. Bq gehr:i e~ Abu Hamed, Atbara, Berber 2Q ltalyanlann Habeetere tareı mllda: 
Amman 12.000 nüfusludur. bmer, Kodak (Faşoda), Ladio, ş.. faada kalarak cenuptan Sudana, 

Akaba körfezi ucunda Akabayı ~all Hartum l4000 er, Sennar 8{)()1J Bingaziden Mısıra ve .tngilizlerin de 
tqıyor. Payitahb KudUste bulunaı nüfusludur. Sek z dokuzbin nUfus!u Hind ordusu ve sair kuvvetlerle J 
Süleyman peygamberin Kırmizı de- daha bır kaç şehri vardır. talyan SomaJiatne ve Eritreye t.aar• 
nizdekl dcmaamam da burada durur DENBABVLM.ENDEB - PERtM - A · ruzJan görWecektir. • 
m111. Yemen, Hint ve Afrikanın bil- DENtZDE: BtlyUk doa•nmaJa-
hwa ~bar alilllerine gidip ge- . Kırmızı denizin cenup ağzına BA rın c;&l"plfJDamıdan kuvvetlerinlıı u 
ı. gemil6rin toplandığı denis tecim bWmendeb yani ölUm boğazı diyor- lığı dolayıalle ltalyaıılar getlneeeği 
merkezi Jmif. () saman burada tıat lar. Buranın genifl~ en da ... )er.n- tabiidir. 
famlndt bir tebii' vanme. Abba de- de 21 kilonıet~ir. Perim adaalı As- Ban filoları, denlultı ~ 
aiMıll yer aahDden 4 kilometre kadar ya saJlillae 4 kilometre kadar yakm- ve torpito hatmmlan• Jrnnıuar 
IU'ilü ~ 200 nutu81u eski bL.- dır. Ve ara yer de ııjdır. Afrika d - deetroyerlerle aJnnlır belhDA;: 
ı..ı-.aı- .... _ .... _..;. uı---- beti ise 1l'raneız eomaliliine 20, ıtaJ. '--~-~ ....... .nuwa ....- giden haeı- lllalAur. 
Jan mahdau igliı yaplmıetır. Kör- ya.oı.ra terkolunan Ytft iee 21 kilo- Her iki taraf tnat ~ lü 
t.aa .pinclald Tiran adumclan metre meaafecledir. ttalyanlann P- birlerlnln ahOlertnl ... .._.... • 
k&t_.. Ucuna bdiu' mellafe tM 1rl gen __,. bdarld hudutlan olan eclecet ve naUJatmı u 
lolDetndlt. K&feida Pni1Uji 22 Jd. ~burnu 28 kilometre idi. Ge ~. ........ 
lom8tre deriıilitl de 40.5'10 metredir miler Perim adliılile Alrlka U'll8llt- HAV ADA: Bava abalu9idaa 
Dd taraf •hDleri bUı ~ dan seçerler. Perim adamaa Şeytan İnai)terenln naaibllli -•---
dant ıır:l .. t..;...-t.1.6..- - __,.___ adası da deder. Araplar Majun ada- '--~- ... _ .. __ ~ tilllll 0-

'.t;" -,, .... .u-, uvv __ ..,J.,. 81 da der: v ... u.. ..... _ -..aur. ·~93• ~ arbl Jaa.. 
Jlk alma ,. ... llOtkGiilJ .. .._.. itmnı ~-- bılettir. Bti- vadan ve deıtl.im ~ 
tedir. Bu k6rfeshı futmua çoktur ler z bıgUl&le'J' l'l99 da itPl etti· Her iki taratm imnca ve malca • 
ft aerttlr. 8imaıt f&l')dden pek Pi- mllk=~ tanda ve eıı yiatmdan İqfllderinkf daha a-= ~ im fırtmalara ~ llUlflur. Usun toplu= olun- clonanına "bir lwıım onla ııuJ'!. 

or. b-.barda denlsl durgun· döver ~ mOateıma olmak bere llÖIDQrselfn 
dur. Bu körfezi L6t s61Dne dar bir p · w MJJrmı fakat ıta1yan1ann her 
ftdl ~. Adı Arap vadi· inde ~~'1=--Uf 18 kilometre terbi- dikleri mermi balla lta1ya CM•Nı: 
ıfdir. L6t a6)8nan de TaberJ7e dlfl- ra rtal n Ualudur. Yllda ba- ıtaıyan mılma dejwktir Bu.mm 
ne Şeri& nehri vadl8lle bailı ohnuı U: o - ama 2'14 vapur utnmak- acmm bira olnn aJablHıi.. 
bu vadinin Taberl)'e •bnaline dofnı lan :a bUyü kömür depo- vadan aJablleceklerdlr. ha-

Jlr8meli tlmalden cenuba dofru 11- ADEN • ttaJyanlann IOD .w.m. borbal'-.. 
- .,.. _.,, .. almtali.. 

1 dmwı üaba bu gtln bir tngiJls •aat11ıt y.._ ............ .... upJdan IMı Jıl ....... 
Ve hava 6aa'1 haline H .. n-a~ NliJıde iJren Portekislerfn IJa ..ıatJ. 1JOO .!!!- Bir l*f 1 .. lla 1,,1 --
ffj ge ..... _...~. 1eri latillaında cmJann JOI'. au cim acaldudaa hcP'rtn• 

cu hattına ve lluara demiryol!t, tU. Kanuni Stll ellerim dile- dahi 900 tam ftl'dl. Talıll ftl' Jm: 
eymu um•nmda tetlerlle her Bd taraf tüdh1an ta-

lrauıdarm Akd~iz fUoa 0 • a modem ı-111 Dmd&:erk 
şose ve hava vasıtalarile batfanmak 1 Oam 1J tadır. an ı ar saptettt. 1839 da tngUis-~ 

fete-Hiııdistaıı • Irat . 1 ler lıir veoilo bıılaralt Ufü Aden ,__ pek - Artılı: ııolor ırapldıjı da 
Mısır bu suretle birbi~ :ı: 1 ~=su::uy;:rner ve bura1ann uçakları ei.J~ bu llatem 
olduğu gibi karadan ve havadan da· I o ç sultanına da bir Btlyü miılılar için hı perçinlenme~. ayhk batlac:blar. Sonra her fırsatta kın bir sunan Jlmm iki )'l1a ya. 

SUDAN • genitledller. Cihan harbinden IODra ler bir yılda, .. da kruvuör 
• TaJz mmtakaaınuı hemen yarıauıa ı lan deatroyeıter, denizaltı.. 

Burasının karadan Eritreye ve kadar yayıldılar. Garp cihetinde da· ~ az zamanda, uçalrlar i8e 
Habet ilinin hab lnsnuna ve hele hi Perim adamnın k&l'IJ8Uldaki Şeyh ~~~e:.çınde fa~ılabilir. Nitekim fn. 
Tana gölU havzasına k&rlJl çok te- Saide kadar yerleetller. Bu gilnldl ...... . pek yenı sistem olmak bere 
~rll durumunu yukarda söylemiş. Aden eömürgeai 24.800 kilometre Taymıa nehrini mtıdafaa için u •· 
tim. Sahilleri de Kırmızı denizin en terblinde ve 100.000 tsılm nüfuslu- manda 200 uçak yapllllllardJr • 

~l limanı olan ve içeriye iki de- dur. 1ld tarafın denis ve bava kunet
mıryollle bağh bulunan Suakin 8000 Aden tehri limana hlldm bir ya. leri hakkında 80Jl fudda mal8mat 
ve heıııen timaHnde Port Sudan nmada üzerindedir. BUJ'UI mUkem- verdim: 
29.300 nUfualu Hmanlarile Kırmızı mel surette blnalan ve ialek limanı Burada IUDU bJdetmeliylm ld 
deniae kartı önemll bir illkedir. Bu· ve kömür depolarlle bir Avrupa il· İtalyan)ann hava ve denf11lb ve b-
raaı ltalya • llabet eeerimde bildir- manı &'ibidir. Aden kasabası 82.490 ra kuvvetleri a;yıca fngiHaJere falk

nUfualudur. Coiu Araptlr Hintli, tir. Buna karfılık ta tnıouıer1n cle
Afrikab, lallm ve Yahudi· tecimen- •izflatU kuvvetleri çok faiktir. AaıJ bq 

ler de • ytık meeeJe - iJd ·-- - fı vardır. ldmınm lima1 tarafın aruuıdald --.uu Ud1erl 
daki Şeyh Omnan da 12,18'1 nUfuslu deDis -'-~tır. llwll ıtal)raa 
bir laJlm fe)ıridlr. U~ı UÇUf bblQı9ti Yt 

Aden bUtUn ulws1ann . maJwne itibarile ~it 
açık bir iakele ve bir ~:::. !:::!ı~ Fakat iti tarafı bllanq 
dur. Fakat bir harp tehlikesi halin· && an:: 8ICi19 ve.._ lılntr lnmelteri 
de liman kapanır Nitekim b abmra ~ ook fa· 
lerde dahi ka_...,:... ...... Yıldau lfln- Jktir. Bu denfllercle daha tok d"•._ 

ro-.wa • Ol'tA• Dtilecek bir mtleledir A: ...,..-
lama 1630 vapur Umana girer Jd ı. Od • YDI Jmdnt. 
6.807.286 l&fi ton tutar. harp gemJal ayni darbeler al-

lurada her tında Jrahnca ı~ ..._ Gnce 
saman IQbı 3 batar- Jlıprl edeceklerbıti 

ya lngiJis sahil topçusu ve bir uçak iki u~ ta böyle .: edAmea. 
tll8tl bulunur ki tqUlm olarak .. ın,m.a.. • 
ker mevcudu 2 dlr. la,;;;;;,;;;..-: ~~~lul u. 

Kumm deltildt bacdU'lll Jıana.; --11--..... 



'l'&NISA8AM .,,.. ü§fi.iiii 

'Nlhdve ~aılililln-- Sunan Aziz Devri 
/zmir At Koşularının Başpehlivanları 

Yıkılan ~~~~!~Ne 2 ncisi Çok Neş' eli Geçti -Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -
nesihiçgelmemişti:.So~r:d~~t5a1;; Yalnız· dönüıte trenlerdeki vagonlana azhğından -t•- YAZAN: SAMI KARAYEL_ Evden neeeyle ~ıktılar .. Şehriu 

muntuam yollarında. kız erkeğinin 
koluna girmli, her ikisinin de göz
lerinde saadet ıeıkları yanıyor. Ye
filt.epeye doğru gidiyorlar .. 

Yeşiltepe (B .. ) nm güzel manza 
ralara hikim ltüçUk bir tepesidir. 

=l~:~~::~~a:e:ıe:~ çekile~ sıkınh; halkın bütün neş'esini kaçırdı! IAkkoyunlu Bı.rdenbire hem de Orhanın ve Selmanın anne.:;1 

yaıımda haykırmışlardı.. . A Fuar hazırııı1 , turistik yollar ve son kenserllr D . •• 
Orhan müdahale etınemış. hatta g -~ Hasanın Alhna u· ştu 

annesini haklı bulmuştu... mıyor, izdihamdan kimse bilet ala-d Sel ahak ye İzmir (Hususi) - Bu hafta pa-Bir tarafında bUtUn kırlara ya
yılD1J1. diler tarafında kıvrılarak a
kan ince bir dere ve ötesinde göz a
labildiğine uzanan zilmrU.. tarlalar 
var ... 

Ayrılacaklar ı.. ma n · . mıyor, on bini mütecaviz hallı:ın kar-
1 · · ı ·ıe zar gun·· U at koşularının ikincisi yı • 

re kırılan izzetinefsının acı arı d psmda on vagonlu tren çocuk oyun· • M _, J ç· .r.t Sii n 
günlerce .kıvrandı .. Fakat yine sev- ne büyük bir kalabalık huzurun a cag·ı gibi bir şey kal.ıyordu. Halkın Karabekır e"aanaa lT j re 

ı be ld b nı;atılar pek n-eli bir şekilde yapılmıştır. .T 
gilisi ga e ça ı, a ".# •• "".# Al trene hücumundan hızar olanlar ar- Ô • • Dol clu 

Bir senedir nişanlılar .. Yakınd t Saat ikide başJıyacat kO§U için - bk kncıulara rağbet etmenin_ manası kü. 'er Gıbı a•ıyor 
Yqiltepenin ye§il toprağına otu

nıyorlar .. Sırtlannı baharın ılık n 
tatlı rUzgln o)qıyor ... 

-· ı · 1 ak Buna. sancaktan saat birde kalkan tren ...., .-.1
1 

T da nikah ve düğün erı o ac · olamıyacağına karar venyorlard1. 
hazırlanıyorlar.. daha gelmeden her taraf dolmuş, tkı"nci tren yanm saat sonra gele- • • • ....... • .. • 

Bqbqa saatlerce, istikballerin · 
den, kuracaklan yuvanın güzelliğin
den balısedtyorlar .. Gençlik .. ne bit
mez ttıkenmez ümitleri, ve sengin 
hayaUeri vardır ... 

· k sah sınm bir tarafını süsleyen d d h dır. Bu oyuna ecnebiler Kile Ameri· 
· ·· k Q.D ve tadsız- giDel çamlık, yemekierile gelen aha- k k bil ~IAt .tkinci k ..4-•• ı- Kel H n adeti Sivulı kan derler ... 

Sabıraızlıkla bekledikleri o giın· oşu a ceği ic.;in birinci udet trenine h\i • Nihayet; kurt kapanın aıı a 
1
1 

ler gelince yem muna a.- linin hücumuna uğramıftı. Hava çok eumdan binme a -..- """'"" asa • . . • Hıaııa boynunu iki el w kol }ıklar çıkmak ihtimali içini bir daha trene kalmıi olan kogu hakem reisi )'&bana bir feY yapamaam gibi bir do'----ile _ ... __ - u_..._ ~Y-a. sıcak denecek bir derecede idi. Tren treDde ba ~ _.. ~ aaı....u. ırv -"~ a.aw.v sızlattı. İsyan ettirdi: bibü-..a... ne saha Evliyuade Bay Refik, • t&Vir ta_ınm.,.ı. .. .. .. . re'- ... m .. ır ıakar .ibi bökttp çe'rir· _Hayır Orhan .. Yeni yeni so- geldiği zaman ne ıauç., • ğıra bağıra memurlara tiliyette bu\ Akkoyunlu; büsbütün çiledenÇtk .. ---• •· 

Serinlik bqlıyor, kalkıyorlar .. 
Genç tımı .Wer yUzil birden mah 
zun bir hal ahyor .. Haftf bir cöğtls 
geçirdikten sonra erkeğine: 

ğuklauklar olmamalı .. Buna taham· nın diğer yerlerinde duracak bile yer lunuyordu. Bütiin kogu için sarf~- JD11b. Aubma hlkim C>lamaclığı gö memmktir~ =-'~ :.:.:::. 
mUl ed ......... m artık! .. Hem de korka- yoktu. Hele birinci kQfU başlayıp ta .__ eme'-lerin ~ .......... ...a .. böyle dü-

1 
riU81Ql"du. . 

3
u. 

'<'&&- birinci_._ NlrvaDamn 4 numara- mu .. ---~ ( -...: Ak wmet dönerek sırt Uattı çevrilir''" nm ki olacak .. Zira aksi şekilde ha- •- melmesi ve üren ilivelli cibi basit if: l'abt; hiç lilphe ~ .. , ; . · 

- Ne olurdu sanJd, ailelerim:.Z 
arumda 111 &oiukluk olmasaydı 
chtil ml vrtıan ! 

reket auretile, zemini şimdiden ha- h biletlerine 51 lira tevsi edildiği lerin yapılamamasa bittabi herkesı j koyunlu haamma hlkim bir vazıyet- ~~ ol~ucak •• a-i .. a dıl!Te 
zırlıyoruz. illn olununca büttba halk bilet gİfe· artı nazara mecbur blrakacaktır. te IÖftlf)'OMu. . ~ •'"...,...... 

1 f 1 
r &erine htlcum etti. Herkes bahse git' Temennı· --..:- -...: a'a'--..1-..1-- ...,._.. Hasan bir kere dahi olsun yulan dedikleri bu oym oldukça -Sus .. Söyeme aza. ~g ~ --· - ud B 

· dan mek ve bilet almak istiyordu. Şim- ---. . ..:- ...__... ____ ...... mühim bir plibiyet oyun ur. u 
- N°IÇİn BÖyiemİyeyun, llOlll'& hu ilJen ~t --... _. Beldri -----· L.I ....a.• 

UzUlmektense... diye kadar beter. onar, nihayet o~ mı temin Ye avdet seferlerini tamim Sıvaslılarm ytld gWüyordu. Peh oyunu ele pçirmek te ""' ay -..u· 

tur 
kejin de neııesi birden uçmu ~· 

- Şüphesiz evet .. Fakat ne yapa 
bilirts Selma! .. 

-Kea-i diyOl'Ulll-!., ~ta;:! :':r!°; :::n ıı.:: ebônler. Yolllla hu gidiale lqa de- livanlarıwn yüzde yüz plip ııe- ~ıı.:::;ı:.ıın bu dolaba 

- Bu nasıl bitap, Tahkir mi e- amca lıolJrta oyuaa lnbimolı o dere- alldlği ......,. inMnm bir ..ı..ı:. uj- 1-jbıo emin idiler.:.._,_, __ kurt 1 Ayal .....- ela ayaktan lıir 
diyorsun beni? _ arttı -...: 9i-~ -.a&-...:ıı-'--= :.-.: • ramıyacağı bir saha hatıra ıe · Hasan, kurt kaı-a........... '~ • takmak 

""" aı e._lllC:nll UUUllU~ IMll rbest } hasma devi yulan OyDnU - Bılmiyorum.. ""-- ~ •. nı--L. bir ~ ıı:ıı...ı.-.:a:ye 8 ... E'ft.6vwı ll.E ELm'l"SIK. duktall sonra; daha se ve sa· __ , Bek" . b 
M&Uı a--.. --. ,..~..,,. ~ ~ •..:. t tt kolay dejildir. Siv_,ı ırın u - Hakkuı var!.. Yalnız, yeni lıir - Ya .. ~kidir ederim ö:Jle iae. - mııu. lçill bir ça- TILUIVAY şaıııı:n A&AlllN'- dım lıir gtlnıt tanı u u. . .. oyuna luıptınııwııa bGtıın ..,m:ı 

._. !:lbwımdan olıadar tor- 1ki -t evvel gllle kramp -·- re rica odilmipe ele lralıil olamadı. DAIU DAVA Altkoyıaılıı lıwıımm yem ııw<i eler haynt etmillenll. 

ı..._ lıl... ut bir çift olaralı çıkbklan tepeden, Bilet •belan lıir ı.u.tıılı: içinde 1mıir elektrik ve tramvay gir- talıl,..ıne memnun olmUllu. ~ "'···- ovnnu "-'--- talnnu has· Çıktıll:Jan yoldan iniyorlar .. T:ıd- birbirlerini kırmağa, sehirlemeğe mr çolı:: ld.meelerill iltil'ak eciemiye- keti ile belediye arasmda tanzifat ve netadar saldırıcı güreşirae karBas~ mmı&;;p :.::~ ~ek istemiş· aızlığın mesulü olarak birbirlerinin hazır, bedbaht ilti iasan olarak ia· _.Tri bir -ı.ıı.:a... -·varlandı _..... On •-vıra· t -:-..a..- dolayı c:ın-.... i,., .. 
0 

derece el'V'el'illi olurdu. • 3~ 
-n rini ııırN>+....h- lar h "'"'"&" ,........ ı- •·- ıı.caa ·~ Y"-K~· ~ .--: .. .ı- ~.... ti. l'abt: Sivulınm kavi ve adalJ 
1111

81~ &"""""'u3ur • ilcuma gc.- ıniglerdi... dan mnra da hiç bir bilet HO veya devlette yirmi bin liralık bir dan mmı ac;ık bulup bir Z""".......,.. -.ae'" 

çiyoriar.. Erkeğin suratı brarnuf, kafa- 150 kunJIU ~ Yardır. Şmyı Devlet §irbtin iddia- mak kolaylaşırdı. Kıs d1ltllnUyor, üç sene çılğınr.a ıımda karma lıar$k diifilnceler.. Birillci ~ tat iatinılı: etmiş- mu ....ı ile ~ -at iki pelıltfaD 1ıirb1r1erinl lıir ta-
aniştilrteıı 10nra ıııeanlanıyorlar.. Kwıı göderi bulan•lı, yü.ıi lıw. ti. FevR L6tft ııe,m Ninanaııı lıi- .., tenvirat ,_. taıeıımde ı..ıua- raftan 1ıapmap • .,...-: ~ 
Uzak birer akraba olan aileleri tara- Cadde, Ç&l'll, solıalıJan geçiyor- rinci, Felınıl .., Arif lıeyleriıı Qnke81 llUlSIDın lıalılı olduğuna lıanr ver- yu.ıa na- Kel Huanın el•ne 
fındaıı bu netice, pek iyi karşılanma- lar .. ikDıi de dolgun ve ......__ yürü- ikinci, Rlfat Kihya oğlunını Ydmazı ıııiştir. goıçt;. 
Dllftı. Orhanm aUe~ile arasının biraz müyor da sürükleniyorlar sanki... üçüncü geldi. 1kramiyeleri 265, 55, TAl:.l"ARE SEFEKLDU Deve yuları denilen oyuna tah·· 
açılması, kabahatı Selmaya yük!e· Kızın evi önündeler şimdi .. Er· ve 20 lira idi. lan Kara Bekir, meydan --rinde çift 

İstanbul - Ankara - 1mıir tay- J -melerine eebep oluyordu. Genç kız kek elini uzatıyor: Birinci haftanın koşusunda bi- süren 0-ı.:ı-'er gı"bi otlan yolarak w 
anlıyor, bir şey ııöylemeden sevg'.sl - Allaha ısmarladık Selma!, rinci gelen Tığ bu 9 hayvan arasında hafta yumıştun. Tayyare eeferieri tanyaralı dola.,)'Orılu. yare seferlerinin başladığuıı geçen .. ~ 

lçill lıatlanıyoıılu.. - Güle, güle Orhan .• Temenninı hulundağıı !Çin 1ıalk bep o nolıtays muatnoman - -· Se- Hwn. b•-""" ı.o,........ıan ge-

ll'Uıat içinde 6yle aolar vardı ki nıeout olmandır.. topla- w 'a-.ıı Nirvam fer saatleri !IU şekilde tekanilr et- çirdöği oyunla onu savurarak yere oevgiliolııin alleslne hiçbir zam... iki çift gö.z son defa, aeı.., at·- biletleri amııl lçia elll lıİftl' lin ilıra- miştir: vurmaKo çalıtıı>"!'•· Bel<ir de bu !''" "--M•vam•ırdı onu .. Blr ameliyat gc- rap dolu bakışıyor ... Biri şapkasını · lmışlardır t•• bu bidise hal- k · · ı dişın ... 
u.ga,,- mıye a · ~ ı Şaat 10,10 da Ankaradan kalka- lardan kurtulma ıcın canın -cirmil on onbef gün hastaharıooe yüzüne iyice eğiyor ve yürüyor .. Di- kın bilet~ hücumunu inta~ ..a.. •-· 

1 
k takmış kurtulma.ğa savaşıyordu. 

...... -. B' k kraba k a gwerinin gÖt&lerinden birkaç damla ...... f-_._ -M.ıo.t te cak tayyare 12,55 ~ ı=nıre ge ece 
ya......,.... ırço a ve ar a !lŞ· et.mit ve bittalli uu - A-t§_, ve H,l:S te Jzmirden hareket ederek tki hasım: olanca zorlarını sar-
lan kendisini yokladığı halde, Or- yq, yıkılan saadetleri arkuından bilet ikramiyelerini uaıtmıttır. fettiler. Nihayet, Kel Hasan emeli-

17 de Ankaraya varmış olacaktır. ilanın babam bir defa uframış. 'l11- yürüyorlardı... ikinci koşuya 7 at iştirak etmiş- k ne muvaffak oldu ve Bekiri yere ~=======~================= ti~M~~~~oo~~~.B~- &d8~hb~~~~bcab~ ~-~-( • B J d• iz- •t • t ... m.ı;.,ı Fehmi Vunlm A1derrişi, ikin- yare 10 da Ankaraya varacak ve k zmıtte e e ıye mı IS as yon ~ thsan Athnm Yamanı, üçüa- Ankaradan 15,55dekalkıp17,55 do! Kel Hasanın pençeleri çok U\l'· 

S . . H tl e· ...r.H1ı<;i\ Salih Temelin Mustılu kazan- -- "' e- .. ~A tstan'-ula -lm'· olacaktır. Ankara- vetli idi. Haddinden fazla iri olan e • eçJmJ arare e masJ "-~.. dan 10,15 te kalkacak bir tayyare Jeri Akkoyuıılunun meharetine ve 
mıştır. tkramiyeleri sıra ile 225, S.5 l2,25 te Ada.naya varacak ve 13,30 kuvvetine galebe calmışb.. Devam Ediyor Y ıkıbyor "' 31 lb-adır. da Acbnadan hareket ederek 15,ro Akkoyunıu yere düı;er düşmez. 

1mıft (Hususi) - Devlet ŞUra-u hmit (Hususi) - tmıitdeki is- Cçüncü koşuya ' hayvan iştirak da Ankaraya gitlftit bulunacaktır. )"ular o; unu da tabiaU e çözülmü>ıtü. 
tarafından ibtallne karar verilen tasyon binası bugün ihtiyaca ki i o-etmiştir. tntiaımsıı: kallrtı.'ltlan için pazar .. Hnleri tayyare sefcderi yok- Hasan hasmını altından kaçırma· 
beıediye 

_bni _., ..... - .. ~ gü- gelmemekte ve bu vn-ı..... ı.;...,.... l iki defa geri kalml§, üçüncüde tek- tur. mak için sım sıkı belinden ka\•ramış 
-Y- e-s- ı--a- 3

.._ uu~ -· 1. .. 11.-... 
1 
.. ..:1 .... Birinciliği F'evzi FuanoA FA UVET DEVAJI duruyordu. Bekir de ayaklarını al-nü httl•mlfbr. Büyük ihtilif v~ miişkilllerie ~. Dev- ·- ~'™ ~ 

keşlİıekefler içinde devam eden be- let DemiryoUan idaresi bmitdeki es L6tfinin Yatağanı, ikinciliği Salih EDiYOR tma almış, gizlenip büzWmüş bir va-
lediye illeri, Kocaeli va1ieinin mtlda· ki ve temelleri ohmyan Uıtuyon bi Temelin Babrayı, üçüncülüğü de Ji· Fuar komitesi faaliyetine de- ziyette idi. 

haleei ve Ankaranm da allkası ~ nasmı )'lktlraeak Jerine 300 bin lira ne Salih Temelin F.cesi. kazıuımışt:D'. vam etmektedir. Bilhassa eğlence Deve yular 0~ unu karakucakta 
güzel bir neticeye bağlanm11 ve Tu.r- aarfi~ büyük ve gtbıel bir gar yap- -.uv JU&...-a ... 'ıl~ yerlerinde bir çok yenilikler vücuda bir nevi boyunduruk oyunu ur. u, BirinCISl. · ..1nn, ı·ı.:-:-: 75, nMt.....n..n d B 

kiyede ilk defa olarak yalnız tmıit tıracak ve mevcut demir yolu hat.- 25 lira almışbr. getirilmesine karar verilmiştir. Bul- oyun alaturkada yoktur ve olamaz. 
belediye seçimine münhasır olmak U- lan da genişletilecektir. Dördüncü kotu 7 atla yapılmış- garistandan büdirildiğine göre Bul- Çünkü yağlı vücutte bu oyun tesbit 
~re Parti tlllmab haricinde partili lstasyonun arka kısmında bulu- tır. Bu koşu haliskan İngiliz at ve ga.riatan trmıeri fuar zamanında edilemez. Bu oyun hakikaten deve 
arkadaşlardan 96 zat belediye aza nan deniz sahilinde de gi.iael bir nh- 1nsra.klarma mahsustu. Mesafesi tensillt yapmayı şimdiden kararlaş- yularına benzer_ 
numedi ~rilmeeine karar ven1- tun ~cud bulmaktadır. Bu rıhbmın 2000 metre ve ikramiyeleri 300, 75 tımnşbr. Deve yuları; serbest güreşte var-
mit ve karar ımtt Şefimiz 1nönünftn gazhaneye kadar uzabJmaeı çok ar-- ve 25 lira idi. Bu sene Alman ve tngiliz pavi-
)'llksek tasdikine de iktiran C'Jerek zu edilmektedir. Bhincftiği Bilrlıaneddin Işığın y<mlan birbirlerile fazla rekabete 
DUUetler ilin edilmişlerdir. lzmltt.e 23 Nisaa çocuk •)'l'laml Kbliaarzı, ildndliği Ahmet Atma- giripnifler ve ttalya paviyonunuu 

Balk bllytlk blr heyecan ve ha· 23 Nisan Çocuk ve Milli Hikimi- nm özdemiri, öçthıeWttğtt Amm Cır· da teyBiine brar verilıniftir. 
nretle BBnıbk baljlDa katarak reyini yet bayrammm caııh ve güzel bir panın Tomrusu kaqnml§br. 1'VIUS'it& YOLLAR "2Dirr 
lltecfijt gibi aerbemtge istimal etmek- §ekilde kutlulanması için hazırlıkla· Beeinci kOfU Fevzi L6tfi beyin EDiLDi 

te va kmlt1ıı imarma bly6k hbmıet ra bqlanmıştır. iki ab arasmda yaplmış ve GazftSi tzrnir villyeti dahilinde yapı· 
ft emekleri geçen mevab taha1Uk1e Uzun zamanlar milııhal buhma11 birinci plmiftir. lllkifat 130 ve 40 lacak turilltik yollar tesbit olunmuş
aeçmektedlr. O kadar Jd, intihabın Karasu kaymakambğma Yumurta. lira idi. Bununla eski matbuat arka· tur: tmıir. K&rlıyaka, tzmir. Sel
yapılmakta o1ciup belediye binam lık kaymakamı Adil tayin edilmişti'" dapmıs Fewi LOtfi dolma y6z lira çuk, .hmir. BumOft ve tzmir. tn
halkın tehacUmUne uğramış ve izdi- Viliyete ait işler için Ankaraya kadar kOIU i.kramJ)'e8i keunm11 olu ciralb yollan tllriBtik yol olarak ka· 
ham son haddini bularak bina çök- gitmi§ olan Vali ve Parti baılranımız yor. Kimbilir bu atlar için nekadat" nwıu mahsusu mucibince bir buçuk 
mek ve yıkılmak tehlik~i gösterdi- Ziya Tekeli ıtelırimlze dönmügtür. masraf ihtiyar etti .Maamafih bir sene içinde ikmal edilecektir. Ma· 

linden tahliye edilmek zorunda ka· Matbuat takımı f zmite l§inamızm kazanması bizi bittabi ek lfım '*1uğu üzere turistik yollar kA-
hnmı§tır. lzmlt de belediye tarihinde •d• ha ziyade aeviDdirdi. milen asfalttır. Bir Fransız grupu 
)'t!bek bir merhale olarak teJikki e.. gı ıyor Gerek kotU ...,aSJnda ve g\ftk bu yollara talip olınut ve bir milyo!l 
dilen bu seçime ilt1rlk eden halkm tzmit (Hususi) - 1ttanbuıan koşudan sonra ~ne binmek zama- yUz doksan dört bin liraya ihale e-
htlcumunu yukarıdaki resim daha na mağlüb UnlU Matbuat talumı bq. nında halk ar&llDd& inüzamsızhktan dilmiştir. Vilayet daimt meclisi ta--..n. .. _ .. , __ ,_ ,_.. ___ ..... _:_. •-u kanlan ve hakemleri Ahmed thsa- ı.~ edenler ~ 
Y-.u.a &l&U&l"a uau::~-11.Q&U" .L91&'1'- ve k&rl§lklıktan şi-.yet ~ rafından verilen ihale kararı tasdik halkı belediye aeçiınlnde herkes\ nm reisliğinde olarak mayıs ayı i- çoktu. Meşrubat tarifeleri çok yti.k. ten gelince yollara başlanacaktır. 
memnun ve mhmettar eden vaHmtw çlnde şehrimize geleceklerdir. sekti. Bet kunıtluk gazoz otuz kuru K&J'llY8.ka ve 1nciraltı yollarının bu Çok •-kkttr etmektedir. Mütekait matbuat sporcuları bu· satılıyordu. 

"'il"' I& sene ilmıal edileceği söylenmektedir. B•ysal kft.phan... rada hmit Gücünün mütekait oyun- Gigeler vakit ve ı:amanile açıla- Rll"ASETtCVMJru:a ORKESTRA, \ tmııtteki arkadaşımı•· Cevdet culan.ile bwılaşacaklardır. Matbu-
2 

ts 

Yakubun (Baykal) isimli bir kitap- at takımmı fevkal!de bir eekilde kar Une göre bir çay ziyafeti ke§ide Si ŞEBRbUZDE 
hane açmata teşebbüs ettiğini mem- IJ)amak ve izaz etmek için spor öğ- eyliyecektlr. hmir Halkevi Reisi CUınhunı 

• llllDlyet1e ölrendik. retmeni Tahir Dtizgören ile Futbol Buradaki Mütekait sporculardan muz tnönünc müracaat ederek Ri-
Baybl tttaphanesi ayni saman- ajanı Müfit Saner hazırlıklara baş- gueteci Cevdet Yakubun Matbuat yaseti Cümhur fil&rmonik orkestra. 

fı1a tstanbul guet.e ve mecmualan- lamı§lardır. Gelecek gazetecilere be- takımı ile oynaması söyleniyorsa da, sının bütün kadrosile :tzı:nire gelme
am da umumi bayflllfni deruhde .. Jediye bahÇ9 ve lokantaamda mü- tmıit GUcll takımı buna meydan ver. sine ve İzmir halkının da bu konser
hk va netrtyat felerlni bu mm.ta- kellef bir ziyafet ftrilecek, Karma- Dliyecet w laka geçmesin diye ken· lerdea istifade etmesine müsaad ~ 
kda ~. ~ : ra ıwttli de Mmıca bdlliaw by dlıdnl at açık oynatacaktır. etmelerini rica fJtmil ve muhterem 

tsınet tnönU tarafından bu teklif ka
bul buyunılmuştur. Orkestra Paza" 
gUnii şehrimize gelmif ve pazartesi 
aq&mı '2hamra salonunda ilk kon
.eerini vermiştir. 

tkt konser daha vererek gidecek. 
tir. Konser fevkalade rağbete maz
har olmuştur. Bu rağbetten sanat
karlar çok memnun kalmışlar ve iki 
konBer yerine Uç konser vermeyi~ 
rarlaştırrmşlardır. Sa.nat.kirl&r ge

refine Halkevi tarafından deniz ga
zinosundan bir çay liyafetl verilmil 
ve ziyafette vali muavini bay Cavit, 
Belediye reisi doktor Behcet Uz, ve 
Halkevi erkin.ı ile bir çok tanınmış 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

Yalnız bu konserlerin duhuliye
siz bir şekilde veya çok cüz'i bir an
tre ile daha umumi yerlerde yapıl
mış olmasını istiyenler çoktur. El
hamra salonunun genişliği kifayet 
etmemektedir. Fuar zamanında bu 
konserlerin tekrarına müsaade iste
neceği ve belediye reisinin de fuarda. 
geniş ve pek ç9k kimsenin buluna~ 
bileceği bir yer tahsis edooeği ve bıı 
suretle filarmonik orkestranın eser 
lerinden herkesin mlistefit olabile
ceği de haber ahnm11tır. 

mvı~ 

• 

ensesi Duanın mengeneleşen iri el· 
leri arasında bir çelik çubuk si
bi yaylandı. Kırılmadı. Bu aebehle 
meydan yerinde iki hasım harman 
sürmüş. 

tki tarafın zonı o derecede idi ki 
yuları sökemiyen Akkoyunlu Be· 
kire karşı Kel Hasan da, oyunun 
tam manuiyle tatbik edemeyip 
neticede Sıvulmm boynundaki yu
larla yüz üstü yere düşmesiyle nl· 

hayet buldu. 
Yere d~ çok sert ve yanla· 

ma bir şekilde olduğundan Basanın 
da oyunu çözülmftfşttl. 

Eğer, oyun l!IÖJrillmemiş olsaydı, 
yere düşen BekiTin ma.ğ'ınp olması 
yüzde yüzdü. Çünkü; bu oyunla bit 
hasmı yerde mağlüp etmek daha ko
laydı. 

Bekirin zordan ensesi morarmış 
tı. Gözlerini kan bürümüştü. Hasan 

hasmının elinden kurtulduğuna içer
lemişti. Bu fırsat bir daha ele geç
mezdi. 

Bekir, o dt-rf"Ce sersemlemişti ki 
yere dü er diışmez olduğu yerde bü· 
zUIUp kalmıştı. Fırlayıp kaçmak vll 

ayağa kalkmak aklına bile gehnem:' 
ti. 

Deve yularının zorile akıl ve iz
anı kaybolmuttu. 

Hatta; Kel Hasan bile bir an ~in 
şaşalayıp kalmıştı. Kolay değil, ka· 
pana girmiş olan hasmım elinden ka 
çınnıştı. 

Ne ise; Hasan kemanede, yinnı 
beş otuz saniye kadar kaldıktan son 
ra; harekete haşladı. 

Beldri. mütemadi,_ havalandı
rıp öne atmağa ~u. VakMCfl 
anlaşılıyordu.. Hasmına kurt bpmı 
almak istiyordu. 

Bir çok saV&§bktan sonra; niha 
yet Haaaıı hasmına kurt kapanını 

takb. Şimdi, Bekir, Hasenm kapa· 
nına girmiş up uzun olduğu yenle 
yabyordu. 

Hasan, hasmmı gutlakbyarak 
arkası üstü çeYirmeğe çahşuhn, Be 
kir, birdenbire olduğu yerde kunal· 
muş bir saat yayı gibi bü.züldü. Ve 

yine boşalan bir yay gibi birdenbire 
açılarak havalandı. 

Hasan, kapandaıı boşalarak ha&
nunın üzerinden düpıüttil- Topla• 
narak, ayağa kalkmıştı. 

Bekir de; bir ceylAn hısile mc;n• 
yarak ayağa kalkımştı Kel H&l!Jaft, 
bu h~etle kurt kapanı oymıunu 
da elden kaçırmıştı. 

Sıvaıdının hem deve yularından 
ve hem de kurt kapanmdaa Datttste 
kurtulUIU Sivaslılara kuvvet varmtl 
ti. Kastamonululan da dl\tftıuıir
•UttO-" 
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Vefa Dogansporu 6 - 2 Ankara 

Gücü Be~ş=ik-=-=t_a~şı_l __ -_o._Yı==en=d=i= 
(Baş tarafı 4 üncü sayfad~) ]' --- -·~"~··:+·~, ·~-----··-"·-- -~- "' ·--~~~--· --~~--~, 

edemedi. İzmirliler topu kaptılar i e j·· -~ 
ve ıbos kaleye attılar. Süleyman ....... i 
ümidsiz vazıyette kaleye girmek 
ti.zere olan topu eliyle tuttu hak:m ~. 
penaltı verdi. Azad şüti\ tuttugu 
halde elinden kaçırdı ve Murad 

topu ağlara taktı. . . 
2-l vaziycie gelen 1zmıı·~ıl~r 

canlandılar Vefıı. müdafaası sınır

li ve isabetsiz ovnuyor. 
11 inci dakikadH :Murad güzel 

bir firik ik nıruşiyle takımı bera
ber vaziyete getirdi. 

Bu yazh·etten sonra Vef<ılılar 
panige düştüler. izmirli muhacim- ~ _ 
ler birası hecerikli olsalarcll bu ~'a- hl 1 
nikten istifade ve belki ele galibi- DGnk6 yağlı güreşlerde başaltı pe . ivan arı 
yeti sir.orta ederlerdi. l . c· dd. 

Oyun 25 inci dakikaya kadar y """ G .. eş erı ı ı 
Vefa aleyhindeki bu seyrini muha- ag ur 
~::n~!i~ri ~~:r~~~ı:;:::n ~!~~ı~~ı:ı~~ ve Heyecanlı Oldu 
dı. Buna ilaveten mutlaka sayı 
kazanmak ist!ven Doğansporlular 
ınüdafan. elen;ımlariyle muhacim- \ sında oldu· Çok üstün bir pehlivan 
leri arasında tebeddüller yapmış - (8a,ştarafı "- cil sayfada) olan Ali Ahmet zevkli ve hareketli 
lar ve geri haili zafa duçar et- n;KJRDAöLI Gtl'REŞMiY?R bir güreşten sonra 38 inci dakika.da 
ınişlerdi. Vefalılar bundan .is:i:ade Tekirdağlı idmansız oldugunu Mollayı bastırdı ve yendi. 
ettiler ve son 15 dakika ıçınde söyliyerek güreşmedi ... B' ... k ib- Büyük 1brahim ile dün hiç gü· 
Muhtesemin, Sulhinin, Neci hin ve ı Bu .suııfııı ilk güreşını uyu reş tutmamaş Pehlivan köylil Mus· 

· d · t l ı · ile Yarımdünya Slileyman - 30 d k'k tir yine Sulhinin aya klariyle ör go ra um tb h' Af tafa. karşılaşması a ı a s • 
] 6 ? o t B~b.,eskili Büyük ra ını k d bera daha çıkararak Vefalı ar -~ - yap ı. .. " -1 müş, havanın ararmasın an -

, lu Y· arımdünyayı bir dalma ı e l . ı· larak oyunu kazan<lılar. )On t d"ner bere olarak netice enmış ır. 
altına aldı. Süleyman alt an ° · İbrahim hakem heyeti tarafın -

Ankaragiicü - 1 ken yeuik düştü. dan günün baş pehlivanı olarak ilan 

Be •ktaş O füind Güre~: edilmiştir. 
Şl - ~--~A~l~i~A~h~m~e~t!le~M~o~ll~a~1~f~eh~m;:et~a~ra~-~~~~ımıl!lll--111_111111~ ..... llll!!"'!l!!!!!!!Jl!llll~!!!I!! Ankara (Telefonla) -. İsfrn.- - - - -yapıldı· 

bul ;;ıampiyonu Be.;ıiktaş taınmı ı - - du. Dani-;-Şiı:~liniıı ikinci goliinü· ı Atlama ve abnalar üzerinde ya-
kinci karşılaşmasını bugün Hl ~la- -...aptı pek az ::.;o.nr.·a d_ a. Pera .. Çola~ı pılan dünkü müsa. ba. kalarda. ço. k iyi 

10 000 den zıva- .ı k I ıne hır yıs stadyomıında · · , · yasıtasiyle Şişlıııın ı 1 go t 
1 

dereceler elde edildı. Mev"Sl!IllD. er-
de seyirci kitlesi öni.inde Ankara! golle cevap vel'erek salrnyı 2- ken olmasına rağmen Pulatın yük· 
ikincisi Demirsporla ya})tı. mağliip bıraktılar. sek atlamada tuttuğu 1,81 iki se-

b . · · de,ı·esı· Ankara d h · ,1· oynadı ~ı. Ara Oyunun ırıncı · . · Şişli takımı a a lJ d · ç~ nelik atlet olmıyan Beşikta;?ü -
glicü hakimiyeti altında geçtı. Bn I Ve iyi oyunu sayesinde e. ma tın güllede 13.32, Muzafferin uzım 
den·en:n 15 inci dakik:ı.:mıda Va- 2-1 galib bitirnıeğ muvaffak ol- atlamada 6,87 si, Halidin üç admı-
hap Ankaragücüniin birinci ve ga- dular. da 13,60 1 batın sayılır dereceler -
libiyet Rayısını yaptı. y r,.. ~ oo ılı dir. 

Devrenin sonlarına dogru um- Falih Halkavi : 2 Teknik neticeleri aşağı yazıyo-
İ İ .. ·· açlaı a 

huı·reisimiz :;met nonu m Barut gücU : O ruz: 
seyre gelerek gençliği taltif bu- d he- BtRtNCi KIR KATAGORI 

D .. Raru tglicü sahasın a 
ymdular. un ·ık ·un MÜSABAKALARI 

l·kı"ncı· dewe mukabit hücum- :vecanlı maçlar olmuştur. I ~~ B Yük' ·s,ek Atlama: 
. t .... B ile Fatih Halkevı 

larla geçti. Son 7 dakika Beşik~t.aş Banı .gucu maçı Birinci Pulat 1.81, Münir, Halit 
d ~ fl takımları arasında -olmuş ve 

ha.kim oldu ise de neticeyi egı · - t .. il R takımı 2_o kazan- Uzun Atlama: 
tiremedi. Maç 1-0 Aııkaragücü Baru guc · Birinci Muzaffer 6.87 Vahit, Ve-
lehine bitti. mı8tır. Fatih dat. 

. B ik ,GLiııün en mühim maçı ... 
Günün en iyi oyuncusu, eş • ·lk . A takımı ile Banttgucü üç Adım Atlama: 

taştan Hüsnü, Ankaragücünden Ha evı ld Fatih Birinci Halit 13.60, Fethi, üçtek 
Natık ve Vehap idi. A takımları arasında 0 

u. :[ h Smk ile Yüksek A.tla.ma: 
cıo aa 00 Halkeviııde Haşimı Fa:uk, ~t efa- Birinci Sudi 3-10, Şerif, Halit 
rıtı ao C 1:-1 Bahri Seyfı, Musa ' 

ı 1 PERA ı met e et • ·' ·ı G"'lle Atma.· Ş ŞL : 2 - : d 'b·ı birinci sııııf oyuncı e u • 
Nevza gı d Birinci Arat 13.32, Şerif, Bülent ·· Şeref sahasında milli küme ma- ·d llk devre Nevza ın 

çından evvel birinci oyun Anadolu oyn_lk1):01. ucl.evrede de l\Iustafanm Disk Atma: 
d 1 ı ve ı 111cı · B Birinci Arat 38.10, Tevfik, Şe-Risarı ile Bozkurd arasın a yapı - v .k. golle Fatih Halkevı a-

t .. e yaptıgı ı 1 f k ol rif dı. Anadolu Hisarlılar i.is un v rutgüciinü yenmeğe muvaf a - Cirit Atına: 
güzel bir oyunla rakiplel'ini 3-0 

v ff k ld hır dtt. kl .. b .. sahasın- Birinci Reşat ·19.74, Şerif, Ali. 
Yenmege muva a o u . Bakırköy Spor . u. u • ~ iKiNCi KATAGORt 

Günnü ikinci oyunu Hilal • d da Bakırköy spor ıle Tıb Fa- MtlSABAKALARI 
Kurtuluş muhteliti ile Beykoz - k~ltesi takımları bir maç y:pbmış- '\.'iiksek Atlama: Miicahit 1.60, 
I<:urtulus muhtelitleri arasında ola- ·ı · takını da 2-... era-

. lar ve het· 1 n ' Kıyas, Muammer 
caktı. Fakat Hilal - Kurtlu~ muhte- !bere kalmışlardır. Uzun; Ya:iar 6.11 (Y. R.), Çaroğ-
liti sahaya sekiz kişi çıktığından 00 00 00 

Beykoz _ Kurtuluş muhteliti hül{ - Blsiklet yarışları . . 
ınen galib sayılmıştır. Seri bisiklet yarışlarınm 8 mcı-

Günün üçüncü maçı Pera - i~- . d.. Topklpı ile Silivıi kasaba
tanbulspor muhteliti ile Şişli - Su- ı;ı tııbı., . 'le.ri;;indeki 75 inci kilo-

d Ya sının naz ı .. k 
leynıaniye muhteliti arasın a - nıetreye kadar gidip ~elnı.e olma 
ınldı. ı-o kilometrelik bır mesa-

t k üzere :> 
Her iki takım daha ziyade a - f dahilinde yapılmıştır. 

Viyeli Pera - Şişli karşılaşması ma~ e Topkapı stadının önünden ha· 
zarası arzediyordu. Hakem Ahme ket eden koşuculardan Ha~aıa.m
Adenıin idaresinde oyun başladığı re .

1 
Torkum biraz sonra ılerıye 

2aınan iki takım sahada şu şekild& bo 1 e lar Silivriye kadar 1beraber 
&'öründüler z . fırlanıış 

Dal taı gitmişlerdir. . 
SiŞLt: Arınanak - as • Sı'lı'•rriden sonra Haralambo ı-

ridls, Ruhi - Martıyaıı, lbrablm, ' ı ·ayı aç· 
leri fıriıyarak Torkum a ar .. 

Arfedir - Haraç, Nubar, Soldor, t Bu ara açış do-
Dantş, Diran. mağa başlamış ır. tmis 4 44 daki-

H . t nu~te ayni devam e " , . 
PERA: Cakanbino - ırıs o, katla Haralambo birinci Tor kum ı-

Ci\relek - Toto, Haaan, Çiçevlç- . . y . üı>üncü olmuştur. 
Mesineji, Pulafi, Etyen, Pa.npinG, .kincı, anı Y 

ag 811 00 
trola. . • •• b kaları 

Oyunun ilk devresi daha zıya- Atletızm musa a ... w. 

de et~ı takımının h!klmfY.etf altın- tstanbul Atletizm m~~ıtörlü~ 
da a-eçti ve Viranın s.ttıAı bfr gol· tarafından tertip edilen Altın çı
lv devreyi 1-0 ~ifli galilb bitir~ v1 atletizm mUsabakaların.m ikin· 
llu arada Peralılar bir de P.ena ci,~afta kar~ılaflmaları dün 132 at-
.kaçırdılar. . !etin JgtirakHe Fenerbahçe stadında 

lldncl devre oolt Jieıeoanlı .ol· 

lu Hayri. 
Vç atlım: Mücahit :ll.72, Yaşar, 

Şevki, 
Smlc Stawo 2, 70, Kemal, Cemil 
Giillc: Muammer 13.05, Hayri, 

Fuat. 

fif· 
Disk: .Muammer 31.17, Fuat, A-

Cirit: I\:emal 42.82, Fuat, ihsan. 
VÇVNCü KATAGORt 

MüSABAKALARI 
Yüksek: Dinçer 1.59, (yeni re

kor), Ragıp, thsan. 
Uzun: Kemal 5.58, Hayrettin, 

1lhan. 
Gülle: ihsan 12.841 Veeçhi, Nar

dik. 
Gelecek hafta koşulara başlana-

caktır. ATLET 
MENEDiLEN MAÇ 

Paris: 16 (A. A.) - Dahiliye 
nezareti, bir takım hadiseler çık -
masına mani olmak için Fransa 
takımı ile Alman takımı arasında 
icra edilme.'3i mukarrer olan futbol 
maçının ;rapılmamasma karar ver
miştir • 

Almanya Mektubu: 

1 
gmzesini iyaret 

Berlin (Hususi) - Berl;nin en 
genç ve en küçük ve fakat en ziya· 
de alaka uyandırıcı milzelerinden hi · 
risi, alelllde müzelerin bulunduğu 

bir mahalde değil, bir kilisede, "Gen 
darmemnarkt,, taki Fransız kilise
sinde yer almıştır. Berline s1ğındık
larının iki.yüz ellinci yıldönümUnü 

kutlu1amak üzere 1935 senesinde t.e 
essüs etmiş olan bu sergi bir Kalvi · 
nist yani protestan taraftarı sergi· 
si, Brandenburg vilayeti Kalvini~t 

an'aneslnin bir timsalidir. 
BerJinde Fransız sergisi ve KaJ

vinist Alman cemiyeti kli.ti.iphanesi, 
bu kolleksiJonun serm,ıyesini teda
rik etmiş ve koJleksiyon da Kalvi
nist ailelerin verdikleri zengin hedi . 
yeler, yadigarlar ve iarelerle tekem 
mili etmiştir. Bn son üç sene zarfın· 
da yapılan mübayaat, hali hazırd:ı. 
550 parça eşyadan mürekkep olan 
bu müzenin sen•etini artırrmştır. 

Fransada on altıncı ve on yedinC'i 
asırlarda protestanlık harekatına 

dair küçük ve taı ihi bir mukaddi
meyi "Taivin,, in tabloları, muasır· 
lar ve mllritler bize öğretiyor. Ayni 
zaman Senbart.elmi gecesini, Nant 
fermanı ahvalini ve Fontenblodaki 

ftikatlan tözündeıa Fr.aaaadau kovulan Kah•inistlerlo büyü1t 
Elektli1' tarafından kabulü 

fesh ve ilgayı ve ezcümle Hollandalı 
Jan Luiken'in, protestanlığı kabul 
edenlerin Fransada maruz kalrlıkla~ 
rı müthiş işkence ·ve mezalimini tas
vir eden eserlerin;n takclir etmekten 
insan kendini alamıyor. 

Küçük salonhlnn kısmı azanı ı 

Bedin cemaatine tahsis edilmiştir. 
Orada, onların mabetleri, en meşhur 
papasl:arın tasvirleri ve i~lerinden 
bazılarmın allka uyandırıcı bir ta-

milltecileı in fedakarlık fikrinin ve 
cemaat mefhumunun birer şahidi· 
dirler. 

Aslı veya fotoğraflan çekilmiş 

vesikalar, mesela Nant ve Fonten

blö fermanları v~ bilhassa Fransa

dan koğulan mi.iltecilerin kabulleri
ne müte<lair olan Potsdam fermanı 

ve ez\:ümle bazı madalyalar bu kol
leksiyonu itmam ediyorlar B. Z. 

Bir İngiliz - İtalya Harbi 
Kopacak Olursa ... 
HANGİ TARAF KAZANIR ? 

(Başta rafı 5 inci aıayfada) \ yapabilecek gizli ı;ıeyleri de buluna
varlıkları yeni yeni tedbirlerle yük- bilir ve az zamanda uçak, denizaltı 
seltmeğe çalışmaktadll'lar. torpito, top gibi şeyler ortaya çıka· 

Seciyeleri ve sinirleri bozulan bir rılabilir. Artık bir harp olursa son 
ulusun sekiz on yılda eski halini bul· fasıldaki ccdvelleri ve haritaları ele 
ması mümkün bir iş değildir. 1 a arak ve ajansların ve gazeteleıu 

Bir harbin muvaffakiyetle başa· verecekleri karma karışık ve birbi · 
rılması için lazım gelen diğer iki pek 

ti} • d h d k' d rine uygun olmıyan havadhı1erd"'n m um unsur a a var 1r ı o a: "· 
doğruyu bulmıya çalışarak harbin 

Para ve Casusluktur! hakiki gidişini seyrederiz. 
Para hususunda İtalyanlar ken · 

di başlarına kalırlarsa İngilizlerden - S O N -
pek zay ıitırlar. vvp-vvvv'V'vl"""k"""-v..."-"''V'-""""""'"""""A/V 

Casusluğa gelince; Elbette ttal· azar 1 Jı Sa hş yap an 
yanlar da bir çok yerlerde yuvalat• esnaf cezalandırılılaca k 
kurmuşlardır. Fakat bu hususta Pazarlıksız satış kununu me\•
!ngiliz parası ve İngiliz knfası çok ki mer'iyete geçtikten sonra son 
kuvvetli olsa gerek: Çünkü bu ku- zamanlarda 'bazı esnafın yine es
rumları çok eskidir ve tecrübeleri ki şekilde pazarlık usuliyle ın ÜŞ· 
de çok geniştir. terfye mal sattıkları görülmekte. 

Nitekim cihan harbinde sulh dir. 
mikrobu vesaire gibi muayyen kı-
lişelerle mi.ithi~ muvaffak olmuşlaı'- Alilkadarlar yaptıkları tetkik-
dı 1 lerde bu kabil sahşların bHhassa 

••• 
Her iki tarafın da uluslar sosye

tesinde gizli bazı hünerleri varsa 

görülecektir. Her halde bir çok baş. 
ka işler yapan fabrikaların bir harp 

için orduY.a lazımğelen malzeme~} 

Mahmud Paşa civarındaki esnaf 
tarafından yapıldığı neticesine var. 
mışlardır. Bu vaziyetin önilne ge
çilmesi için yeni tedbirler alınmakta 
dır. Kanun hildfına hareket eden· 
ler şiddetle cezalaııdırılacakh\l' • 
dır. i 

,.,.,., 1 

RADYO J 
Pazart~~ 17/ 4/ 39 
12.30 Program, 12.35 Türk mti

ziğl- Pl. 13. Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri. 13.15· 
14. Müzik (Senfonik müzik- Pi. l 
18.30 Program, 18.35 Müzik (Cevad 
Mcm<luh keman ve literatürü ko
nu.~nıa) Plaklarla misaller, 19. Ko
nu~ma (Doktorun saatı) 19.15 Türk 
müziği tHalk türküleri ve oyun ha· 
vaları} Sadi Yaver Ataman tarafın. 
dan, 19.35 Türk müziği (Fasıl heye
ti- I\:a1 ışık program) Hakkı Derman 
Eşref Kadri. Hasan Gür, Basri Üf· 
!er, Hamdi Tokay, 20. Ajans, mete
oroloji haberleri, ziraat borsası (fi
yat) 20.15 Türk müziği (Klasik prog 
ram) 

Ankara Radyosu küme heyeti 
idare eden: Mesut Cemil, 
(Hicaz Köçekler\) 
1.- Acem kızı. 

2. - indim gittim. 
3. - Baharın zamanı. 
4. - Güzel gel aklımı aldın. 
5. - Gönüller kapıcı. 
6. - Bir sevda geldi başıma. 
7. - Ştıhi, sitemkar. 
8. - Yine yeşillendi. , 
9. - Yalvarırım kuzum sana. 
10. - Oyun havası ve devri tu-

ran. 

21. Memleket saat ayarı, 21. Konuş. 
ma, 21.15 Esham, tahvilat, kambiyo 
nukut borsası (fiyat) 21.25 Neşeli 
plaklar-, R. 21.30 Folklor çeyrek sa
ah- Halil Bedi Yönetken, 21.45 Mi.i
zilc (Türk Müzik Biıliği Korosu) 

1. - Mozart- Sabah şarkısı. 
2. - Schub..~rt- llılamur ağacL 

' 3. - W><eber- Barkarol. 
4. - Meııde1ssohn. Demirci. 
5 - Meııdelssohıı • İlkbahar. 
6. - Zeki. !{emanım. 
7. - Zeki· Aşkım. 
8. - Hasan Ferit- Bahçe duvarı 
9. - Ulvi Cemal- Ağlama yar. 
10. - Cemal Reşit- Çayır ince 
11.- A. Aclnan Saygın- And 

22.10 :\fiizik (Kiıçilk Orke~tra. Şef: 
Necip Aş.km) 

1. - Ziehrel' '- Şetsmayister ope
retinden vals. 

2. - Lincke- Kapri İtalyan sere
nadı. 

3. - J. Strauss. Hayatın zevkle· 
ri valsı 

4. - Noack - Köy hikii.yeleri 
5. - FfüJer!- Viyana şarkısı 
6. - Vollgraf'- Kalbim aşkı has· 

retle bekler. 
23. Müzik (Cazbancl- Pl.) 23.45.24. 
Son ajans haberleri Ye yarınki prog. 
ram. 

VVVV·~~~VV'V'v'V'v'V'v'VV'V'v'V\.'V\."VV 

İki tuğla hırsızı 
yakalandı 

Sarnrburnu mı:thzeuleı·iııde ya
tıp kalkan Osnıaıı Kale ile Mehmet 
Arslan bir aydanberi Saraybur -
mında Emiki .l\Iilliyeye aid boş 
ve harap fımılardan çRldıkları 

568 aded tuğlaJ ı 12,IS kuruştan 
Haçik Sımiryan, Dikran Kinva 
Papaı:: oğluna r.ıtlUıkları zabıt.a ta
rafından te ·bit edilmiş ve suçlular 
Y<t kıt la nmı.-;;laı-dır. 

Metresinin 950 llrasını 
Çalmış 

Kah oı cu Çflkmak c:okak 223 
numarada oturan Keti adındaki 
bir kadın iki gün evvel Bankadan 
aldığı 950 lira'iının metresi 'bulu • 
nan Koço Çok~illen tarafından 
çalındığım iddia ederek polise ba~ 
vurmuş Koço yaırnlanmıştır. 

Ddaye pencereden 
girmiş 

Talıtakale Qokaldarıııcla yatan 
İbrahim Snltaııahmeti.e medrese o
dn~ında oturan Hızırın pencere ca
mrnı k~raı·ak odasına girmlc:: ve pa
ralan ile ba?:ı eşyalarını çalmış 
tır. Suçlu zabıta tarafından yaka. 
lnnmıı;ıtı.r. 

Oç klfl yUzelll kurut 
çalmıtlar 

Fenerde oturan tütün deposu 
kantnrcılarmdan lbrahimin 150 
kuruşunu yankes.icilik suretiyle ça .. 
lan Kemal ve karde•i Ziya ve E
min zabıta tamfından yakalan • 
mışlardır. 

Otomobil çiğnedi 
Gazi Osman PRşa mektebi tn .. 

lebesinden Nuri diin saat 14 d~ 
bir kamyonun arkaşına takılıp biı• 
müddet gittikten sonra ye.re atta .. 
nuş fakat tam bu su·adn arkadan 
aelen bir otomobilin şiddetlf sadme. 
sine marus kalarak J>aoağmd.an ve 
kafasından y.aralanmıttıl\ ŞoftJ;ı.-. 
1akalanm19 v• faPMı da }!aata~fi .. 
ntY.t ~~dırılımfbt. 



TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. 
MERKEZi : ANKARA 

Her Nevi Banka Muamelatı 
ff er ay faizleri ödenen : 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 
ŞUBE LE Hı --------

'ANKA,RA: / r:;b:.D~:.,": eu- ::,~:•ı. ISJ ANBUL:~! 
. ~ Safraabol• 

tel:JoD ·~ bt6 I J 8olu ükltelllr Teklrdat Telefon ! mn:ı 

'dyenin her tarahnda muh~birleri vardır. 
TELGRAF ADRESi 

Umum Mtldiirlnk: TÜRK BANK - Şubeler: TiCARET 

·.\ 

~-- TALiHiNiZi BiR KEREDE __ ,•------------.-

Y U B T GISE iNDEN 
deneyinİL Her keşidedebır çok yurtdqları zeniin edea " eayıa 
mOf terileriaiD. biletlerini 19a ketide 1Dnillle kadar ulW,Yan 

YURT GiŞESi 
Yeni tertip biletlen aa tmağa ltaşlamııtır. 

T •ıra aiparifleri seri Ye muntazam g6aderilir. 
Adrese dikkat: lstaabul Yemcami İt Bankaaı karşıımda No. 17 

Mehmet KıYanç 

. . 

ODEON 
Yeni' ~J kan Pliklar 
Vedia 1Rıza Giz 

270279 ıo.: 
- Hicaz ~kı • Güller arasında ~ 
- Hil?:am şarkı - Adanın yeşil çamları 

Kilçük Melaha,t 
270281 No.: - Su:ı.inak şarkı - Bir senedir bekliyorum. 

- Tempolu gazel - Kim teselli etsin beni 

Nedime Birses 
270283 il - Hiizam şarkı - Kırıldı kadeh 

nO. : - Koca pınar .. 
Urgü:plü Fadime ve Fadi' 

270285 NO , - Halk şarkı~ı - Dağda sıra sıra bad~~ 
• • - Kozan dagı şarkısı 

Hamiyet Duygulu 
270280 il , - Eviç şarkı - Adanın yollarında 

nO.. - Hüzam şarkı - Yıllandı çektiğiı .. 
Urgil.plii. Relik . Başara~ 

270287 NO , - Halk şarkısı - Elinde sü: güyümii 
• • - Halk şarkısı - Kozan dagı 

TORK HAVA KURUMU 
2 7 nci TERTiP 

Büyük Piyangosu 

SAÇ EKSİRI 
Saçtan besler, köklerini kuvvetlendirir, Dökül

mesini önler, kepekleri giderir. 
· tNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

DEMiR KÖPRÜ .tNŞAA Ti -----
Nafıa Vekaletinden : 
1 - Balıkesir vilayetinde Balık esir - Kepsut yolundaki "Simav" 

ve "kille" köprülerinin kenar ayaklan kigir orta ayak ve kirişleri de-BirincL Kaside; 11-Mayıs-939 dadır. mir ve döşemesi betonarme olarak yeniden inşaatı (92 500) lira k~ 

rlJ7 

Vapurlann Haftallk Hareket Tarifesi 
7 Nisandan 24 Nisana kadar muhtıllf hatlara kalkacak ıapurıan 

isimlerı, talkıı ıon " saatıarı " kal~acuıan rıhtımlar 
Kuadenlıl, -- Sah 11 de (Güneysu), Pe11embe 11 de (Ka-
laattma · • radeniı)~ Paz.a.r 16 da {Ege). Galata nhtı· 

'l. d , mm an. 
Bartıa laattma - Salı 18 de (Antalya), Cumarteei 18 de (Ül-

8'8n). Sirkeci nhtımından. 
l•mlt hattına - Salı, Pertembı ve Pasar 9.80 da (Ufur). 

Mudaa,.., 
hattma · " . 

• 
Bandınna· 

hattına · 

KaT"ab'" 
hattına 

lmroz hathnll 

Tophane nhtımında11. 
- Her a-ttn saat 8.415 dı, Pazartesi (Konya), 

ta.tı, Perşemibe, Cumıa.rte'Si vı Pazar (Suı). 
.,;a11amba, Cuma (Anafarta). Cumartesi ay-
.tıca 18.80 da ( Aiıafarta). Tophane nhtı
mından . 
Pazartesi, Çarş.a.mba ve Cuma 8.115 de (Sus), 
ayrıca Çarrş.amba 20 de (Ülren) ve Cumarte
af 20 de (Antalya)'. Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Burea). Tophane rıhtı
mından. 

Pıa.zar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın
dan. 

Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi US de 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

lzmir aür'at 
hattına 

- Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından. 

Menin hattlna - Salı 10 da (Koııy,a), Cuma 10 da (Tan) • 
. Sirkeci rıhtımından. 

NOT ı Vapur seferleri hakkında her türlü malO.mat aşağıdaki te
lefon lfumaraları yagılı Acentelerden öfrenilir. 

Karaköy Aoentelfti - 1Caraköy, Köprübatı 
Galata ,, - Galata, Deniz 'ficaHtıl 

Sirkeci 
" 

• .M üd. Binası altında 
- Sirkeci, Yolcu SalıOnu 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
. "" Bir metrealnin 

Cinaiı Mlkdarı: Tahmin Be. Tahmini, 
Fiyab 

·' 
Cilt bezi 2210 Met. 46 K. 1016,60 L. 

42862 

40133 
22740 

o/o 7,S 
Muvakkat 

:reminab 

76,25 L. 

Basımevimiz için nümune, renk ve mikdarlan evsafı sairesile şarl
namesinde yazılı 221 O metre ~ört renk cilt bezi açık eksiltme ile sa .. 

tın alınacaktır. Açık eksiltme 2-5-1989 salı günü saat US de bası• 
mevimizde yapılacağından isteklilerin % 7,IS muvakkat teminat akçe• 
sini muayyen vaktinden önce basımevimiz veznesine yatırmalan. 

Şartname direktörlükten p~~ o)arq ..alınabilir. 
') :.:=-

:: i} t: . w.: i~t 1 

ADEMİ ıiKTIİ>AR 
ve BEL GEVŞEKLl~INE KARŞI 

H MOBN 
-

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lstanbul 

Havzbot "Yüzer Ev,, 
Sahibinin Askerliği 

Dolayısile Satılıktır . 
İki yaz mevsimi Kalamışta, Suadiye önünde veya Paşabahçe 

koyunda takdir ve gıbta ile seyrettiğiniz Havzbot=z (Yüzer Ev) 

satılığa çıkarılmıştır. Ya~ mevsimini maaile sıhhi bir surette ge
çirmek istiyen deniz ve denizcilik severler için bulunmaz bir fır
sattır. İsteklilerin Taksimde General Receb sokak Mübarek 
apartmanında (1) numarada Bay Receb Erkmana müracaatları. 

· Lokman hekim Taksim· Talimhane Palas No.' 

Dahiliye Mütehassısı Pazardan mada her fln 
Di•aayolu 104 Saat ıs tea •oma 

Muayene saatleri pazar han~ --·-----------

BUyUk ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan balkı: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyeler.le ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mii-

her gün 2,& - 1 ıalı, perfembe 
şif bedeli .üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. ve cumartesi sabahlan 9 12 r··-··---··-·-, 

2 _Eksiltme 2-6-989 tarihine müsadif cuma günü saat (16) fukaraya T 22398 İ R KQSKUN 1 

kaf at vardır • •• 
Yeni tertipten bir bllet alank lfllr•k etmeyi 

lhm•I etmeyiniz. Siz de piyangonun mea'ud 
ve bahlly•rlitn •r•••n• glrmlf olur•unuz ... 

.......................... ..: ............ 11 12:~ .. 
da Nafia Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır, / 

, =sASIMEV 
3 - Eksiltme tartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (463) •••••••••••• I 

kuruş muk&obilinde adı geçen reisli kten alınabilir. s ı k E 1 lstanbul: VU&yet Kartı&• No. 21 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel •bir is- ah ) V ı• Kitab,. Mecmua ve her ttirUJ 
tabı işlerini en temiz, en gtl-

tida ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu giil>i inşaat yapabileceklerine zelve en ehven geraltle seri bir 
dair müteahhidlik vesi.kası a?ma ları lı1zımdır. Kabataşta Dolmabahçe cad- L surette yapar. 

ıs - Eksiltmey& girece-klerin 4 üncü maddede bahsedilen vesika desinde (177) sayılı ev altında-
ki kargir ev altındaki iki mag~ aza •••••••••••--•••-•••••••n•••.-ı 

ile Ticaret Odası vesikasını ve (5875) liralık muvakkat teminatlarını 
ile satılıktır. İsteklilerin Gala

lwıvi olarak 2490 sayılı kanunun tarif atı dairesinde hazırlıyacaklan tada Bahtiyar hanında mübadele 
kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline ka- komisyonunda Bay Macide mQ-
dar komh;yon reisliğine ma·kbuz mukabili~ vermeleri lazımdır. racaatları. 

\2567) (1365) . 

Sahi.his A. Cemaleddin Saraçoil• 

Netriyat müdliril: Macid ÇETiN 

Buddıi• r•r ı Matbaal Ebtlz:ı:w• 


