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KURUf 

Türkiyeye Yapılan Teklif r Yeni Tahtelbahirimi~ 
Başvekili Bugün Avam 

izahat Verecek 

. .....,.__... .. (AntG.-...ppnwld 
--•lllahakalarda '*8Yaffaldyetll bir atla1'fl 

atlı ......... , Bld•el ...... hı 9 milletin 
!fil ~ rr-. tngtHs, eot püala atlarile iyi yetipniı bini
~ 11111._,., ı.toıı· cilerlain iftlrak ettl'1 ve taaaifi fer 
~ Be&;~ bbılellerJni1l dl olan bu mlaabakada TUrk ve 
)'&. Polo11.1' ~ meratJe bat- im-~ llQer, JWGilra-
~ ft lılardan 2, Remen, Polonya, lngiliz 
landı. .,_ dan mtlsabakalara Irlaııda ve Letoııya ekiplerinden bi· 
~ ~=t :v::ı., Saim Polatkan, rer at ki cemu. 18 at parkuru hata 
Cevat Gürkan Eyllp Oncll'deıı mil· m bitirdiler. 
tepkkl1 klbf~lz terden çok güzel Birinci ile ancak 3 saniye zaman 

8eJde edn•"k bu müsabaka· farkile Saiın Polatkan tlçUncll ve al=ulan mtıkif.,.tıardan (8) iDl Cevat Kula onuncu, Cevat Gtlrkau 
almJllardu'• . , (loD1a S fınc& •:rfada) 

• •wzz t 

ııır Almanyada 1n1a olunarak dün n
«•nımı:ra geldfilnl ~ Sal· 
dıray denizalb gemimi• Dolmabah· 
çe &ıthıde demirlemlftlr. 

Qemimt,. llUlcak çekme merasi
mi bucflnJerde yapılacaktır. 

Dan Dolmabahçe, Fındıklı, Be • 
tlkttf, O'sktldar aahilleriııe topl•naq 

birçok hallnmı• yeni denir.altı ge.. 
mfmlzl llCt)'l'8tmJllerdir. Bazı merak· 
lılar da andallarla Saldıraym clva
rma giderek pmlmtm daha yakm • 
dan ıörmUelerdlr. 

Dün aldırdıfımıs J'MllllmfS Sal• 
dırayı.Dolmabahçe önlertnde göat.er
mektedlr~ 

ll'llHH•a ~ t- _.. .... _... • • • ' ' ~ ' • 4- ~ • f .. .. ' 

iki Miihim Seyahat 
Macar Bafvekilile Hariciye Nazın 

Dan Romaya Hareket Ettiler ·---------Berline Giden Romanya Hariciye Naan Y Glcla 

Evlenme Evrakı 
Parasi7 
Verilecek 

Ankara: 17 (Telefonla) - Ev
lenme evrakıada alrilan ve tay~ 
yare resmi hakkındaki kanunun 
husust bir kısmını teşkil eden mad
thleri tadil ederek, evlenmede kul. 
!anılan evrakın bazılannı .kıymet
siz hale koymak suretiyle bunlann 
parasız satılmasını temin eden ka-

. nun projesi üzerinde Kamutay 
encümenlerinin tetkiki bitnıiştfr. 
Proje, önümttzdeki haftalarda 
ruznameye alınacak ve umumt he-
yette Jli.Uzakere edilecektiP -.. 

Leh Hariciye Nazırile GörÜftÜ 
Parla, 1'1 (A.A.) - Cenup mat-, rekat etmteJentir. Yanlannda ıta\

buab, Macar bafvekili Teklld ile ha- ya orta el4llll B. Vilac ile haricf1' 
rlclye nazın Caky tarafından Ro· yUbelt memurlan vardır. ~~ 
maya yapılacak olu aeyahate bt1 • da Romanya ve Yugoelavya orta 
1'lk bir ehemmiyet atfetmekte- elçileri tarafından aelimlanmlllar • 
4ir. ·rahnila edildiğine göre, tetkik dır. 
edilecek mUhim meeelelerden biri de 
lılaearilltan, Romanya ve Yqgoalav.. VU10va. 17 (AA.) - Balll&ti 
~--'*it •'iti)~ J'• ~ .. B YOK~ 
Jdnda Yupda• mealektqı lle glSiltl- sırı GifenOd, ~ llllat-. 
teeek olan Kont Casky'nin Maca • at Beck ile görUpıtıttnr. 
listanla Yugoslavya arasındaki müş Varşova: 17 (A. A.) - Berli
tuıibn halledilmesi için tavaşsl!tta ne gitmek üzere Polonyadan geçen 
bulunmasının ihtimalden uzak olma. Romanya hariciye nazın ile Polon
dığı il&ve edilmektedir. ya hariciye nazın lbu sabah şaat 

Budapeete, 17 (A.A.) - Macar 11 de Cracovie'de buluıpnuşlardır .. 
ajansı bildiriyor: İki hariciye nazırı Ka.ttovitz'e ka • 

B. Teleld ve Casky, Rom.aya ha· dar beraber seyahşt edeeektiı 

Biiyük Resmigeçit 
Frankonun dün muzafferane girdiği Sevilde 

bugün; Madridde de 15 Mayısta büyük bir 
geçit resmi yapılacak 

lta1yaa asbrları 15 Maytsta ISJJ&nyad• ltklH•· 
Sevme, 11 (A.A., - ~bar 

raklarla donatılmıt olan Seville'e mu 
zafferane girmi§ ve htııdllııet memur 
lan, milli hareket ıilesaaı ve azim 
halk kütlesi taraf.mdan k&l'lllan -
llllltır. Kendisini kareıJıyanlar, ge. 
nerali ikamet edeceği Y anduri sara· 
yma kadar göttlrmtlflerdir. Yann 
yapılacak olan zafer geçidine '15.000 
kili ittirak edecektir. 

Madrlt, 17 (HUSUBI) - Bugnn 
General Jl'rankonun önU:nde Seville
de muhtetem bir resmigeçit yapıla-

HER SABAH 

ciLkbr. 
Aynca Burgoata da ordunun 1'lr 

zafer letl4i tertip olunacaktır. 
Bundan bqka lspanyol donan • 

ması da Valanslyada galip lamuuı
danm önünde muhteeem bJr reaml 
geçit yapacaktır. 

Ve en nihayet, Frankomm &ıtül
de en btlytlk remiıigeçit ll ...,._ 
ta Madritte yapli.catbr. 

İtalyan askerleri de; o '8D ı.. 
pall)ı&dan çeJdlm. ~ 
dır. 

Neredesiniz Varlıklı Hemıerller'! 
Oniveraite rektörü aaym Cemil 

Bilael'in O'niveraite,e ... eden 
yoksul gençlere bÜ'el" Bum tebem1 
eden ıatuıbul 8iaemacılarma aleni 
teeelddlrllntt iç aayfalanmızda ay
nen okıiyacabınıı. 

ldmleye roktörl~ a1enl tepkldl.. 
rUııll haamak bahtiyarhima ben1lil 

Hatuiadıtmusa göre Ayın rek· 
tar bundan bir müddet evvel var • 
hklı yurttqlara müracaat etm.fl ve 
onlan fakir ve kimsesiz 'Oııiversiteli: 
lere birer B11l'8 teberrllUne davet 
etmftti. 

Şimdiye kadar bu davete eehr.i
mlz ... .ıüpleriaden batka b1r 

emüt değillL 
Şebrim_isde ~ il' ... -

yoksul O'niveraitellnilı oJnun•ema 
~edecek ............. ,.. 
mufVarhldı~~ 
lerile mtllabak& ederceabıe bu ad 
ıre aecip 'YBzlteye na g.man kotacaJc 
Jarf 

1 

Stltmııanmız bu 1ıamı,etfi heliıt 
18rilerimizin isimlerini ~ 
daima hazırdır. 

A. CllMALBDDlN SARAÇQ()LQ 



Sa,tat 1 

Tefrika No 64 Yazan : M. SJFIR 

'' Oldu Olacak, 
ırlldı Nacak,, 

Bir Defa Çıktık Yola. Dönmek .. 
Olmaz. Onümüze Ne Çıksa Hazırız 

Çiloğlunun bu haklı sözlerime"'
llsi canlandırmış, tereddütlü azalan 
da kal)landırmıştı. Nihayet karar 
verilmişti. Cemiyet reisleri kahra
man Mehmet ve Çil Abdullah reisler 
Enver beyle görüşeceklerdi. Bu ada· 
mm yüzünden gelmesi ihtimali olan 
fenalığa gôğüs verecekler, kendileri, 
oi feda edeceklerdi. Hemen o gün 
Galatada bir yazıhanede Enver beyle 
temasa geçmi lerdı. Kahraman 
Mehmet, bu işi doktorunun önüne, 
dertlerini sermişti. Çiloğlu Abdullah 
da serılen dertleri deşmişti. ve: 

- Efendi, efendi demişti. Sanma 
ki menfaatimiz için uğraşıyoruz. Ha
yır. Biz yurdun menfaatlerini herşey 
den üstün tutan, milletin selamet 
ve muvaff akıyeti için çalışan insan. 
larız. Bizi, mavunacı deyip de hor 
cörme sakın. Dilediğimiz yolu aça
cak, çalışacağımız bu yolda bizi ko
ruyacak adamın hem elini hem de 
gönlünü hoş ederiz. Haydi, bu eli 
bulmak senden, o ele paralan say
mak da bizden. Hiç düşünme. pişir
diğimiz millet çorbasında senin de 
tuzun bulunsun. Bukadarcık olsun 
yardım et bize ve millete. 

Enver efendi, sanıldığı, şüphe e
dildiği gibi bir düşman casusu çık. 
m!Ulll§tı. Kahraman ile Çiloğlunun 
yüreklerinden fışkıran yurt ateşi 
onun da yüzünü kızartmış, gözlerim 
yaşartmıştı. Ve: 

- Anlıyor ve görüyorum ağalar 
Benden çekiniyorsunuz, haklısınız 
da. Ak görünüp da kara çıkan çeh
reler okadar çoğaldı ki, sof cübbeler 
altından öyle potlar saıktı ki, mem
lekette ak ile karayı seçmek ger
çekten güçleşti. Fakat inanınız bana 
ve temiz vicdanıma. 

Demiş ve muhataplarının yüre· 
iine biru emniyet vermişti. 

Cebeloğlu ile Kahraman o gün 
tiğleden sonra, Bebekte, AbdUihami· 
din mabeyncilerinden Faik beyin ya.
hsınm kaplBlnda idiler. Enver efen
di kapının zilini çekerken iki ahba
bın yiızleri sararmış, akideleri bo
ırulmU§tu. Biraz gerilemişlerdi. Bıı 
aralık Cebeloğlu dudağını ısırarak: 

- Ülen Kahraman, demisti. Ba
tmııza bir bela gelmesin bu 

0

yalıda. 
Bilmem ki, yalının sahibi için pek dP. 
iyi söylemezler. 

- Oldu olacak, kırıldı nacak ar
b~ Abdullah. Bir defa çıktık yola· 
Dönmek olmaz gayrik. önümüze çı
kacak ğfüm de olsa atılırız üzerine 
Silahımız yok değil a. ölürsek ölü; 
bir kaç baş da biz yeriz. Dil ünme 
artık işin gerisini. 

. Yalıya girmişler, salonun geni~ 
ltivanlanna serilmi§leıdi. Faik Bey, 
.,u b b canları cidden b baca ve 
candan karşılamış, gerçekten çok 
lıoş ve iltif tlı da\ ranmı ı S" 
sil değil hemen yardım elini 'uzat 

0
: 

mı§b· Ve: 

- Sizi §İmdi, de~'fti. Büyük bir 
kumandanın yaveri olduğu sôyleni
le~ ·:.Volk::" adında bir zabit ile gö
rtiştürecegım. Sakın hiç korkmayın. 
tekinmeyin. Herşeyl açıkça görüşüp 
anlatın. 

Kahraman Mehmet bu t.atJı vaad 
br§ısında biraz duraksamış, bl rkaç 
defa da yutkunmu§tu. Ve: 

- Beyefendi, demişti. Sakın bu 
ada~dan .siu ve bize bir fenalık gel
mesın. Bilmem amma, bu dediğiniı 
adamdan pek hayır gelmez sanıyo
ruz. 

Faik Bey ıninah m!naİı gOIUm
temişti. Ve ı 

~.Tere düşünnıeyin çocuklar, de
mi§ti. Altuı anahtar gönftl kapıları
nı açtığı gibi düşman gözlerini de 
kapar. Biz çok Yaeadık, gördük bili
riz. İnanınız bana bu adamdan men 
laat, yardım görecebiniz. 

ter "Volkcr,, uzun ve çekişe çekiş~ 
yapılan bir pazarlıktan sonra mav
nacılan, düşman tehlikesine karşı 
konımağı kabul etmişti. Hatta mav
nacıların elinde bulunan ve tstan -
bul Jımanmda yapılacak tahmil ve 
tahliye işlerinin İstanbul mavnacıla.
rına bağışlandığına dair olan eski 
bir padışah f ermanmı müttefiklere 
kabul ve ahkamını tatbik ettirmeği 
ve o sıralarda limanda büyük dubn
laı la nakliyat yapan (Modyano) a~ 
dındaki Museviye ii bile verdırme}i 
taahhüt etmişti· 

Mister "Volker11 nihayet bu hll:
metino mukabil ayda altı yüz Türk 
lirası almağa muvafakat etmişti. 
Hiç de az olınıyan bu miktar karşı
sında Kahraman ile Cebel Abdullah 
tcreddutle ba.kışmışlardı. Çok para 
idi bu. Adamak kolay fakat yapmak 
güçtü. Verdikleri sözü muhakkak ye 

rine getirmek itiyadında bulunan bi
zim babacanlar, paranın miktarını 

biraz daha azaltmak istemı§ler, bir 
hayli de dil dökmüşlerdi. Fakat, Mis
ter cenapları bu miktar üzerinde a. 
yak diremiş, hemen hemen müzake· 
reyi kesmek istemişti. O zaman da 
Cebel Abdullah kükremişti. Kahra
mana dönmüş. Ve: 

- Reis ben, demişti. Madem ki 
bu Müsü dedikledini yapacak, ne 
edelim, cemiyet varidatı yetişmezs;. 
ekleriz. Bu kadar adamız, her biri
mize ne düşer ki. 

Ufak ve zihni bir hesap üzerim: 
tok gözlü, açık sözlü fedakarlar, 
Misterin dileğini kabul etmek kara
rını vermişler, ilk aylığı da hemen 
oracıkta, titremeden uzanan o kara 
ele sayıvermişlerdi. Mukaveleler im· 
za edılmiş, yapılan işin şerefine çay
lar içilmiş, pastalar yenilmişti. 

Hakikat; mavnacıların altın analı 
tarı sihirli tesirlerini, birbiri ardın
ca göstermişti. Birkac gün sonra, 
krokerde toplanan adalet ( ! ) mah
kemesi, zindanda inletilen mavnacı· 
ların masumiyetini anlamıştı. Bir 
cephane kaçakçısının gösterdiği çi
vi sandıklan yerine mavnaya cep . 
hane sandığı koymak suretile ca
hil ( !) mavnacıları aldattığını da 

meydana çıkarmıştı. Çok da acımış
tı mavnacılara. Hemen o gün hepsi
ni serbest bıraktırmıştı. Ne yazık ki 
tam o sırada işi dengine koyup ka~ 
çıını~k üzere bulunduğumuz cepha· 
nelen de, Tophane rıhtımı önünde 
denize arttırmak suretile imhası ka
rarını vermişti. 

Mavnacılar gerçekten kurtul _ 
muştu amma, onların yerine bizim 
hem erilerden ikisi, karnnn verildi-

ği gece, imha edilecek mavnanın çı
malannı çözüp bulunduğumuz mo _ 
tore bağlarken ttrtulmu~, Krokere 
tıkılmışlardı. (Devamı var) 

88 00 00 
lzmit okuyucuJanmızdan Bay 

8amt)e: 

Yüzbaşı Yusuf Bey bildiğiniz zat
tır saygılar. 

Trabzooda (1\1. A.) ya: 
tltifatınıza teşekkürler· Mektubu

nuz Kara Mehmede verilmiştir. Ce· 
vabını bekleyiniz. Saygılar. 

Ba.frada Bay (8. iL) a: 

Gönderileceği vldolunan resmi 
bekliyoruz teşekkür ve saygılar. 

Sanyerde L. Nezihe: 

Sorduğunuz hidiseden birkaç 
gün sonra bahsedeceğiz. Saygılar. 

(28 Nisan f.ocuk Bayramı) 
Bayram yaklqıyor. Şimdiden 
yavrulanmızın hazırlı1dannı 
yaparsak çocuklarımız bayra
mı daha nef8li reçirlrler! 

FjÜJ( Be~ deiiji olmU§tu. Mis- iiiilİmmmmmmmmmmm 

• 

Orta mektep 
Muallimliği için 

• 

imtihan açılıyor 

Okuyucu lanmız 
Diyor ki ı 

ilk mekt;;· hocaları da Köprüde Susuıluk 
imtihanlara girecek Haydarpa§a ve Kadıköy vapur-

larının Köprüde yana§tığı iskelede· 
Maarif Vekaleti 4, 5 ve 6 sınıf- ki büfeden geçen pazar günü bir 

lı Muallim mektebi mezunlarından bardak su istedim: "Su satmıyo · 
olup üç senelik mesai devresi için- ruz gazoz var!., cevabını aldım. 
de müfettişler tarafından yapılan Tesadüf bu ya! üzerimde ga
teftişlerde iyi rapor almış ilk mek- zoza verecek bozuk param olmadı· 
tep hocaları arasından orta mektep ğından iskele U%erinde bulunaıı ga
muallirni yapmak için bir imtihan zinonun merdivenindeki tarifeye 
açmağa karar vermiştir. İmtihan- göz gezdirdim. Bir ~ise EU be~ ku
lar Tiırkçe, Tarih, Coğrafya, Ma- ru§ yazılı idi: Yukarı çıktım bir bat 
tema tik ve Fizik Kimya derslerin- dak su istedim: Bardakla su satmı
dcn olacak bu der lerden imtihanı yoruz, iyi su verelim şişesi yedi bu· 
kazanan i'lk mektep muallimleri "Uk kuruştur., dediler. 
orta mektep muallimi olacaklar- Merdiven başıncıaki tarifenizd' 
dır. fjişesi beş kuruş yazılı dedim: Cc-

1mtihanlar şifahi ve tahriri ol- vap olarak buranın kirası ayda iki 
mak üzere iki defa ve şifahi im- yüz lira dediler. Aşağı indim. Bi ... 
tihanlar her ilk mektep muallimi- kaç dakika da olsa susuzluğa kat
nin mensup olduğu vi18.yette yapı- lanacak ve beş kuruşu vermiyece\:
lacaktır. Tahriri imtihaı1lar An· t:-n. Etrafı tetkike başladım: Ta ı 
karada Gazi Terbiye Enstitüsünde on beş dakika zarfında bay, bayan 
ve Ağustosun 17 sinde yapılacak- ''e çocuk sekiz kişi su istedi. lkısi 
tır. Şüaht imtihan günleri tesbit gazoz içmeğc razı oldu. Altısı içme· 
olunmuştur. den aynldı. Demek her gün ak§ ... · 

Hazırlanan cedvele göre Türk- ma kadar birçok kişiler ya istarı· 
çe imtihanı 19 Haziran, Tarih coğ- yon haricinde su arıyacaklar veya.
rafya 20 Haziran. Matematik 21 hut da susuzluğa katlanacaklar. 
Haziran, Fizik Kimya 22 Haziran- Bugünkü belediyenin bu şekli ka
da y.apılacaktır. bul etmiyeceğine inanıyorum. Umu· 

Şifahi ve tahriri imtihanları mun sıhhati namına şu şikayetimi 
yazmanızı dilerim. 

kazanan ilk mektep hocaları (or-
ta mektep muallimi ehliyetname- Çemberllta5ta Yabaneı diller 
Si) alacaklardır. okulu direktörü 

Zi~ a ÇETtNKAYA 
İmtihanlar neticesinde muvaf-l-----....;;;....;.. _____ _, 

:fak olup da orta mektep öğretmen
liği için staj görmeleri lilzumu gö
rulen ilk mektep muallimleri Gazi 
Terbiye Enstitüsünde üç aylık bir 
kuı·s tedrisabna tabi tutulacak
lar ve bu kurs rnLiddetinden sonra 
tekrar imtihan edileceklerdir. 
Yalnız bunların 35 yaşını ikmal et
miş olmaları şarttır. Vaktiyle mu
allioı olup da çekilenler de bu im
tihanlara girebileceklerdir. As
keri vazifelerini ikmil etmek için 
kıtalarda bulup da imtihana gir -
mek istiyen ilk mektep muallimle
ri de kıtalarının bulundukları vi
layette ilk mektep muallimleriyle 
beraber o vilayette imtihan oluna
caklardır. 

BELEDiYEDE : 

ihtilaf 
Şlfh•nedekl yeni 
binası lntaatı bu 

durdu 

mallye 
yüzden 

Şişhane karakolunda yapılacnk 
maliye bina!lı in antı maliye ile 
belediye ara ındaki bir ihtilaftan 
dolayı durmuştur. Mesele şudur: 

İstanbul defterdarlığı; Şh~ha -
ne karakolunda yeni bir maliye bi
nası inşasına karar vermi ve bu
nun için bir ar a eçmiş ve yeni 
binstıın projelerini belediye fen iş
leri nı lid ürliiğiıne ta~clik ettirmiş
tir. 

Fakat maliye; tam insaata ge
çeceği zaman belediye; mali.} ece 
~ilen arsanın Evkaf tarafın

dan Belediyeye de\ roltınan eski 
bir mezarlık olduğunu ve Belediye 
ye aid bulunduğunu ileri sürerek 
işt.' müdahale etmiştir. Bunun üze
rine İstanbul defterdarı Şevket; 
Blediyeye gelerek Belediye muha
sebe müdür(! B. Muhtar ile bu 
mesele etrafında temaslarda !bu-
lunmuştur. Bu temastan sonra 
ihtilafın silratle halledileceği zan
nolunmnktadır !. 

Kooperatiften para 
alanlar dinleniyor 
lstanbul belediyesi kooperatifi 

hesabatını teftij eden heyet mesai
sine devam etmektedir. Birkaç gün
denberi kooperatiften para alan mi! 
murlar ayrı ayrı dinlenilmektedir. 
Bilhassa koopcratüten para alıp he
saplarını tesviye ettikleri halde koo. 
pcratif def terlerinde hesaplan açık 
bulunan belediye memurları dinlenil 
mckte, ve faaliyet bunlar üzerinde 
teksif olunmaktadır. Üniversite Rektörü Si-
lstanbul mezarllklarının nemacılara teşekkür 

ıslahı 
Beledıye Mezarlıklar mUdürluğü ediyor 

lstanbul mezarlıklarını esaslı §ekil- Dün Üniversite Rektörü B. Ce-
de tanzime karar vermiş ve bu tan- mil Bllael imzaııiyle fU mektubu 
zim işine başlnmıştır. Mezarlıklara aldık
hariçtcn ölü ziyaretinden başka 

maksatlarla birecek kimsel re mani 
olmak maksadile etrafı duvarla çev· 
rili olınıyan mezarlıkların etra
fı duvaıla çevrilmeğe başlan

mış ve duvarları yıkılın13 olan me
zarların ela yıkılan kı ımlann tami 
ıine ba§lanmıştır. 

"Alemdar, Alkazar, A ri, Azak, 
Hilal, İpek, Kurtuluş, Lale, Me
lek, Millı, Sakarya, Saray, Suad' 
Park, Sumer, Sure) ya Pa a, Şark, 
Şık, Tan, Tnk im. 

Şehrimizin adları ) ukanda ya
zılı 19 inenıa ı 'Cnh ersitPnin ge
çimi olmıyan çalı kan alebe i için 
her yıl birer burs vermek sureti\ le, 
yüce bilgi evim "ze ha) ırlı ) ardım
da bulunmuşlıardır. 

Ata R. hanı 
Yangını tahkika
tı dün Bitti 
MUddelumumlllk; hldlee
de ihmal ve tedblralzllk 
görerek fabrika idare 

memurunu mahkemeye 
verdi 

Suıtanhamamında "Atabek" 
hanında vukua gelen yangın tahki
katı; dün müddeiumumUikçe ik -
mal olunmuştur. 

Müddeiumum1lik; tahkikat ne
tice inde; yangının; mezkur hanın 
üst kntmda 'bulunan "h·ikotaj fab
rika ı" nden çıktığım te bit etmiş
tir. Ye hadisede "dikkatsizlik" le 
"tedbirsizlik" görülmüştür. 

Bu cih<"tten "trikotaj fabrika
sı'' idare memuru B. Suavi aleyhine 

mi.iddeiumurnilik tarafından bir 
dava açılmıştır. Mumaileyh ikin
ci sorgu hak'mliği tarafından istic
vap olunacaktır. 

Madam Atina 
Randevuculuk suçlusu 

dUn kefaletle tahllye 
olundu 

Rande' uculuk ve dö\ iz kaçak
~ılığı suçlnriyle Adliyeye verilmiş 
olan madam Atina, Katina, Zizi ve 
Marilrn hakkında "rnnıle'rnculuk" 
davasına diin Asliye 2 inci ceza 
mahkemesinde devam olunmuş -
tur. 

Dünkiı celsede Ati nanın vekili 
B. Sadi Rıza; maznunun uhliyesi
ni rica etmiştir. 

Muhakeme heyeti; kı n bir mü
zakereden sonra bu talebi kabul 
etmiş ve Atinanın 600 lira kefa
letle tahliye ini kararlaşbrmış-

tır. 

Diğer maznunlar esa:seıı mev
kuf bulunmnktadırl r. Muhake-
me; bazı hususlnrrn tetkiki için 
başka bir güne talik olunmuştur. -·-Yarın seyyah gelecek 

Yarın lngiliz bandıralı Titisia 
Transatlantiği şehrimize 350 seyyah 
getirecektir. Seyyahlar şehrimizde 
iki gün kahcaklar ve şehrin şayc
m temaşa mahallerini gezecekler -
dir. 

Bulgar konsolosu gidiyor 
Bulgar konsolosu Dr. lv. Slivens 

ky hariciye nezaretinde diğer bir 
memuriyete tayin edildiğinden ya
kında şehrimizden ayrılacaktır. 

Oç senedenberi lstanbulda bulu-
nan ve iki memleket arasında. dost
luk bağlarının takviyesine çalışan 

Dr. tv. Slivensky arkasında iyi dost 
luk nişaneleri bırakarak gitmekte -
dir. Yeni konsolos Biserof Atinadan 
lstanbula gelerek burada vazifesine 
başlamıştır. 

Edimedeki Bulgar konsolosu Ba
klacief te hariciye nezaretinde baş
ka bir memuriyete tayin edilmiş ve 
yerine Tirandaki Bulgar sefarethans 
si ik"nci katibi Peyço Peef gelerek 
vazifeye başlamıştır. 

-·- . 
Şehir ••nahlar• temiz 

gösterilecek 
lstanbul beledıycsı seyahat mev

simi zarfında şehrimize gelen sey
yahların bilhassa gezdikleri mahal· 
leri daha temız tutmak maksadile 
yeni tedbirler almaktadır. Bu ara
da F.clirnekapıda surların ha.ricindt} 
ve surları takiben de; Mevlanakapı
ya kadar asfalt yolu ve Topkapı sa
rayı mUzesi meydanını; badema her 
gün sulamağa karar \'ermiştir!. 
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POLiTiKA 
Avrupa işlerinde 

Amerika 

A VRUP ADAKİ siyasi karı• 
şıklara Amerikanın <la 

sesi, Reisicümhur M. Roosevelt'in 
mesajı vasıtasi~ le, karıştı. Adirya• 
tiktckl vaziyetin tevlid ettiği ger .. 
ginlik karşısında iki mukabil si• 
yasi zümrenin faaliyetleri çarpısır 
ve anlaşmalar vilcude gelirken Bir
leşik Amerikanın da takınacağı ta• 
vır e aslı bir müvazene unsuru o• 
!arak düşünülebilirdi. Zira her han 
gi bir silahlı ihti!Afın \'ukuu tak· 
dirinde, yalnız A vrupanın değil, 
fakat bütün dilnyanın temeli sarsı
lacağından, beynelmilel bir siya .. 
ete ahip Birleşik Amerikanııı d,. 

bundan müteessir olacağı ihtimall 
hakikate yakın !bir keyfiyet arze· 
der. Bu sebebden İngiltere ve 
Fran a .bütün siy ast faaliyetlerini 
ve aldıkları karar ve tedbirlerini 
Va ington hükOmetini haberdar 
etmeği siyasetlerinin pı en iblerin~ 
den biri oJarak kabul ed'yorlar
dı. Gaıb demokrasilerinin Ame
rikanın Avrupa işleri hakkında dfi· 
şimdüğü fikirleri ve ittihaz edece .. 
ği kararlan bilmeleri Londra ve 
Paris kabineleri için ehemmiyetli 
bir koz idi. 

Filhakika Amerikan Reisicilm .. 
huru tii 1936 da Buenos - Airesde 
irad ettiği bir beyanatta A~erika .. 
mn, arzın herhangi bir kısmında 
\'e daha ziyade A vrupnua zuhur 
edecek bir bilyük har'bin .Amerika 
kıtasını da ahikadar edeceğini, 

menfaatlerini lıalele uğratacağını 

ve bazı bU) fik devletlerin iktisn· 
di inhidamlarının Amerikan refa • 
hını da ı::arsacağını israr ile sby-
1 emişti. 

Bugün de Amerikan reisicum· 
burunun totaliter de\ Jetlerin devlet 
reislerine gönderdiği mesajda ar· 
nl prensiblcr daha zi) ade teba· 
riız ediyor. Amerika biribirine 
muhalif iki tez takip eden vaziyet .. 
te birleşme i imkanı olan bir siya .. 
setle barışabilmelerini Amerikan 
göziyle müşahede ettiği devletleri 
büyük bir konferans önünde top· 
lamağı derpiş ediyor. Rei icümhur 
Roosevelt Almanya ve !talyadan 
me~ajında saydığı devletlerin istik· 
laline ve Avrupa stattikosuna on 
veya ) irmf beş sene milddetıe rıa• 
~et edilme ini de istemektedir. İk· 
tisadi anlaşmaların ve iptidai mad .. 
deler ihtiyaçlarının tatmini gnl e .. 
sinde böyle bir konferansın toJ)4 
lanması bilhassa Berlin - Roma 
mihverinin takınacağı tavır ve ala• 
cağı karar ile tahakkuk sahaıııntli 
girebilmesi ihtimaline vabe tedir. 
Garb demokrasilerinin mesajı 

memnuniyetle karşılamaları bu sa
hada dermeyan edilen fikirlerin 
tatbik sahaı;ına konmasına yardım 
edemez. Halbuki Berlin ve Roma .. 
nın noktai nazarı burada ibaşlıea 
muvaffakıyet şartıdır. Yalnız 

tereşşilh eden nıaHlmata ve ezcüm .. 
le Alman matbuatında gorfilcn 
menfi akicıler, totaliter devletlerin 
Amerikan reicıicümhurunun bir ta• 
va ut ve ayni zamanda zımni bir 
ihtar mahiyetinde olan mesajına 
kendilerinin hayatı addettikl<'rl 
menfaatlerin tanınma ı ve bunun 
için de hali hazırdaki faaliyetleri· 
nin idame ine mecbur olacakları 

şeklinde tevap verecekleri ve bu· 
nunla eraber Amerikan efkdrıu• 
mumiye ini de tatmin yoluna gide• 
cekleri düşfinülebilir. 

Bundan başka bütiın mezarlık· 
ların iç yolları tamir edilmekte, di· 
ğer yollar açılmaktadır. Mezarlıkla
rı ağaçlandırmak gayesile de hiç a
ğaçsız olan mezarlıklara kA.fi mik· 
tarda selvi ve mazı ağaçlan dikil
mekte ve su tesisatı ve çeşmeler ya
pılmaktadır. Bu suretle tamir gö

Adları üniversite şeref defte-
rine kaydolunan vergili sinemacı _ ~.,.-•••••••••••11 ... • 

Netice olarak. Amerikan ı e 0 !'li'" 
cilmhurunun sulh uğrunda giriştıgl 
ve ayni zamanda aksi vasıta i• 
le menfaatlerinin haleldar olma· 
mac;mı temin maksadiyle yapmış 
olduğu hareket Avrupanm gergil\ 
siyaset Aleminde ant ve müsbet bir 
tesir yapacak mahiyette değildir. 
Fakat ne de olsa, Amerikan efka· 
rıumumiyesinln Avrupa i~leriyl• 
yakından allkadar oldutunu ve 
müstakbel bir fhtll!fın Birlaşik A• 
merikanın iftirAk edeceği siyasetin 
hangi siyaset olacatını gösterme• 
si itibariyle mesaj ~ayanı dikkat• 
tir. 

ren mezarlıklar aunlardır: 

larımıza Üniver~ite adıııa aleni te
şekkürlerimin u?aştırılmasına de
ğerli vesatetinizi rica ederim. 

Bakırköy, Mcrkezefendi, Feriköv Flloryada gazino 
Zincirlikuyu, Merdivenler arası, E-
mirgan, Kısıklı, Heybeliada, ve Kı- d Belediye daimi encilmeni Florya-
nalıada mezarlıkları. a inRası mukarrer gazinoyu 11880 

lira nokranilc 64532 liraya ihale et· 
Bebek - latanbul yolu miştir. Gazino üç ay içinde tamam-

Bebek - lstinye yolunun açılına- }anacaktır. 
sı için lazım gelen istimlak muame- ~~~!!!!!!!!":!!"'~---_,,,,_,,,,..._ • ..__ 

Aile çocuk hay tı. rını birbi- • 
rine ekleyen en srığlam dii· ı 
ğümdür. 

TAKVlM 
NVWVW\•,-. .. ''' n' '""W.IMN 

18 Niaa• 1939 S\U 

Hlcrt : 28 Sefer 13SI 
"-••l: S Nisan 1355 

Ka••: 162 Amerikan reisictlmhuru, Ber .. 
Hn - Roma mi hverlne gl:Snderdfği 

Nisan yağınurları bu feref beyannameleriyle, Ameri• 
D•t~ aaati 5,15 kan milletinin katt tavrının ne ol• 

duğunu ve ne olabileceflni göster• 
: 12•14 - Udatil : 1S,S9 miştir ki, Berlin ve Roma müstak• 

lelerine başlanm~tır. Bilhassa yol 
Uzerinde bulunan iki büyük yalının 
istimlak muamelesi bitirilmek üze
redir. Muamele bitirilir bitinlmez 
yalılar yıkılacaktır. 

H! 51 - Yataı : 20,28 bel hareketlerinde bu yeni vaziyeti 
! """:3,26 d tt y b 11~ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİiıİiiİiiiiiiiiiiİİİİııİİiiiiiiiiiiiiiiiii I ~--••••••••••'• 11azar a u maııa mee ur olaca..-
t"'met 1nömi 

. tır. 
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-~ : ....................... K~~~~!~_.,'!!!, , İran Veliahdı ve Suvarilerim:;~ 
kı• seslerin• kadar göklere çıksa R ~·k rr h Mıu L"L" k · 
örede, iki günlük yavrusunu ~öğsü: e,-ı ası l a ran -'a va,-,-a ıyeti 
n• basarak hasta hasta vatanından aı (a, .... ,, 1 mci .. ., ........ , aynlmağa mecbur kalmıt bir lo- 14 Uncu olm ışlardır. 
husa k.adının ıztırap iniltileri beşe- Heyetimiz de Tahrana V d .. ~u mUs bakalar JÇın konan 20 

' riyetin .kulaiına çok daha tesirli 3f 1 mu~afaltan dordünU Türk b n cil . 

Türkiyeye Yapllan 
Teklif 

(Baş tarafı 1 incı sayfada) ı 
P~"er devletlerın toplanması~a 
hır vesile teşkil edeceğ'i tahmın 
olunmaktadır. 

Türkiyeye yapılan t klif 
Londra, 17 (Hususi) - Ba..ş\ t:· 

kil Chamberlain bugün kral altmcı 
George tarafından kabul edilnÜŞ 
ve kendisile uzun bir mülakatta bu
lunmuştur. Başvekil yarın (bugi:nı 
Avam kamarasında son hi.disdcr 
ve hükfunetin siyaseti hakkında i.1.a

hat verecektir. 
Romanyaya verdiği teminat. Sov 

yet Rusya ile giri§ilen ticaret mü
zakereleri ve TUrkiyeye yapılan tek 
lifler hakkında izahat verecektir. 
Başvekilin Amerika Cümhurreisi 
Roosevelt'in mesajına da temas et -
mesi muhtemeldir. 
P ARISTE YAPILAN MÜZAKERE 

P.arie: 17 .A. A.) - Diploma
tik bakımdan dün mühim ibir hadi
•• olmamı.ıştır. Hariciye nazırı 
Bonnet yalnız Türkiye Büyük el
çisini kabul ederek Paris ve Lond
ranın Ankara ile .}'aptıkları müza
kereler hakkında .görüşmüştür. 
Bu müzakerelerin yakında muva
fık surette neticeleneceği teeyyüd 
etmektedir. 

Sovyetler Birliği ile yapılmak-
ta olan müzakereler gelince, .ki 
bugünkü diplomatik müzakerele -
rin dllğümünfi teşkil etmektedir. 
Pransız maslahatıgüzannın bugün 
Moskovada Litvinof ile görüşmesi 
Pek muhtemeldir. Hariciye nazı
n Bonnet de yarın Sovyetler Birli
fi elçisini kabul edecektir. 

Fı-ansız - İspanyol münasebet
leri hususunda dundenberi yeni hiç 
bir hadise olmamıştır. 

firi Maiski ile Frans"' ııetirl Corbln surette çarpar. Tahran: 17 (A. A.) _Pars A- k A n azanmışlardır. 
bugu··n hanciye nezaretine gı·tmişler- Arnavutluk tacınm kabulünü janaı bildiriyor- ya as erı heyeti de akşam üzeri fldncl Miu..ı..ıı.: ta vib eden faşist meclisi ltalyan !ran. imparatoriçesi ile Mısır Tahrana mu\asalnt etmi tir. • Tasnifi binnci mil abaka g•lıi ~ 
dir. milletinin mukadderatını Arnavud- kralı:esı• !ran Veliahdı, Pren•es Tahran: 17 (A. A.) Anado- dib,ek20 mUkifatlı olan ıkmci mur 

BERLININ TEFSiRi iuk milletinin mukadderatıle asır- Fevzıye dün öğleden .. nra hu u 1 lu Ajan ının hu " 1 muh biri bil- sa a a)a Türk ekibınd n S 

B ] 

. 7 A ' ) M t tre l T h dırı} or: Pol tkan, Ce,·at Gurkan C aıın 
er ın: 1 ( .• "1.. - a bu- lık dost bağları e a ında birle;;ti- n e a rana varmı1,1lardır. Daha D e\at K 

lt

. kl"fl · "' faf k ök Un ogle vak i K Z\ i 'e rnu,·a- la dahıl 1 s ' u-
at, Rooze\ e ııı te ı erıııi gulunç ren bu tarihi hadiseyi sevinçle k" a • erken tehirde tav ifi im- 1 ° mu • un 'e Cevat Gur-
oiarak tav if etm ktedir. Gazete- seiimlayor. Fakat, bu hidise'-e an ız bir şevk ve heyecan ve hum- s at ede Turk he · Turk"ı e kan 9 un u Cevat Kula 19 

1 H tl 

. Al S . J mal b. f ı· büv k elç tarafırd n kar lan- rak ta nifc dahıl olmu larduırncu l -

er, ı eruı man~ anın ovyet- seyırci olan cihan efkarıumumiye- ı ır aa ıyet görülmekte ·d· 
fer Bırliği ile a,·n" n a aya otur- si diısüııiıı or. Afrıka ortalarında Tahran Pitoresk bir manzar: ~·i- '

1 17 
d K ce'ı e ' r- • Bınncıl nmwn elde ~ttik • 

mak istemedıjfni beınn edeceğini ~azı vah ı kabileler ihtiyarlayan Mlf, her tarafta baıraklar dalga- mı ır. Türk h • l ·n, hnr"c ·e len yukarıkı d re e r ve b yazmaktadırlar. Hitier, büydk bir ana babalarını boga?.iayıp yemeyi !anıyor, zengin tezyinat umumi : ı 1 

B. Al m, of ordu kumnn- ha • bırın i mdsabakada 3 b : 
ihtimalle So>ı etler Birliği il• de- bir vazife bilirler. Galiba !talva hayranlığı çekiyor, blı\ün çehre _ anı Ah dl ' t r"f t mudur i cımızın bırden hatasız ını
mokrasiieri halihazırdaki l>eynel· siyasileri de milietierarası mü~a- ler~e se,·inç eserleri görülüyordu. !im! :ıh r tile mul katları çok a- ~ar b~r .. ında Y r alışı ~~=-~~ 
milel vaziyetten mesul tutacak- sebetlerde dostlarmı boğazlayıp Sevınçl<!n taşan bir kalbi• mutad- . t Ş mu ur. N zır Alam ma- e ızı ılerıde yapılacak takım m tır. ortadan kaldırmak usulünii icad dan evvel uyanmış olan bütün halk ıe e n ah •e lran hükOmcti sabakalarmda b!rıncilıge gotürec-~ 
BiR ISP AN YOL GAZETESiN iN ediyorlar. !talı a ile Arna vudl uk Veliahdını karıııla mak için sokak- ".a mın a h l ete hoş geldmiz dem, • muvaffalayelicrdir. 

ISTIHZASI arasında "a ırlık do t bağları l~ra dOküimüş. herkesin elinde is- tir. lime kiben > uk ek ?.°rant . Geçen sene yapılan beynelmiH 
Madrid: 17 (A. A.) - Roose- mevcud ise ona hücum ederek;~'. tıkbal programı bulunuyordu. A- ~e~.~ınde çay ·ç·ımiş 'e am"nu Nıs atlı min!a müsabakalarında b" 

velfin mesajı hakkında yegane tikliline nihayet vermek mi icap l~yın geçtiği bütün güzergahta has 
1 

alde bulunulmu tur. B. Tar- 1rıncı gelerek Polonya, 5 sanıye far~ 
ı r k b k tl an. Tü. rki.} e heyetine k ı ı go - a ıkınci gelerek Bel 'k .. 

mıitalea beyan eden Ya .ırazetesi, ederdi? talya aleyhinde dünyada ,ıçe u e eriyle ta!Obe ve izciler terılen hf m .. k"f çı a suvanııi 
Amerika reisicilmhurunun teşeb- bu sözlerden daha miıthif bir it- y~llarda, yeni evlileri alkışlamak • 

1 

mamdan dolaı 1 

B. A- u a atını kazanan ve ferden a 
büsil ile istihza etmekle ve 'öyle ham b · ç bir ecnebi propaganda- !çın memleketin her bucağından lam' a. le ek kOrl erini bıid" rıniş ' e ayn güzel dereceler elde eden b,;:;'. yazmaktadır: cının aklına gelemezdi. BüWn f. gelen ziyaretçilerle bir kat daha h.e) elın kendi ini kendi memlekc- cıienmmn ayni muvaffakıyet; . 

"Bu meaaj, hayalperest Ame- talyan dostlarının bu hakikat kar- kesafet peyda eden ahalinin önün- t nde hi eUiğini kaydeylemi- ir. terecelderinden emm olarak g~ 
rika reisicümhuruııun mutadı olan şısında gözleri açılmak llzımgelir de dizilmi~ü. Heyet Tahran'a saa 18.30 da 

1nnın açık olmasııu diler ve '::d~
Amerikanvarl ve tiyatroya yakı,ır zannederiz. . ~inlind!ya ve Norveç heyetle- vaı;n"br. Pehı.,ı cadde inin met- enni tebnk ederiz.. • 
je>tlerdendir... Faşist meci!si "kıymetli Arna- rı du~ sM>ah gelmiş ve hariciye ba- :•hnde heyeti bir a keri mufreze Al~ iN VERDICI l'AFSIL\'.1' 

HERYO NE DiYOR? vud milletine asayiş, terakki, a..ı-_ .kanlıgının mümessilleri tarafından t'arşıl~mıt:ı ve iki karde~ rnemleke- b .. Nıs, 
16 

(A.A.) - Hususi muha U>il ı• l m mıllı marıı.lan ralındıktan son- ınmizden: -

Paria: 17 ( A. A.) - Siyasi iet., .ıı:ötlird üğilnU ilin ediyor. Bun- se .m anmışlardır. 8 
• • D mahafil, B. Rooseveitin mesajı daki ferapl eserini, bundaki Gümrük ve lnhi'Rrlar vekili B ra. · Tarhan • keri tazim mera i- Tfirk 

6

':ı burada yapılan konkurip"ke karşısında çok mü.aaid bir intiba "altruisme" i hakikaten alklfl•- R.a?a Tarhan'ın başkanlığında 14 ~1 e~~n müfr zeyi teftiş e) lemi•-
1 

d' oınen Fransız, İngiliz lr 
gö>tennekte ve bu mesajın dikta- mak lizımdır. Faşist ltalya ken- klflden mürekkep bulunan TOrk ır. ıvarda toplanan halk Türki- anpa, Belçika, Portekız, Le~n'-· • h t• dil .ıı:. ye milme illerini bııraretle alkış- ve olonya olmak üzere 78 Jh. 

törleri kaçamaklı yola sapamıya - disinin muhtaç olduğu nimetleri eye 1 n ö,.leden sonra Tahrana ıam,.lardır. kuz etıp iotırik eım· atla do-

cak bir vaziyete get·rmiı olduğu- nefsini hiç duşilnmeden dostu Ar- varmıı ve hariciye nazırı B. Aliim H B • ıştir. nu beyan etmektedirler. nıavudllara a-ötilrmek fedaki ı ~ tarafından karşılanmı~tır T .. k. evet, kendi ine tah is ed'len 
1 

u mi.ısabakaya iftıri.k eden t-
·• • r 1gı- =~~=~~~==~· ~·~;t~ır~ı-~ ~g~u~z~eJ~b~ir~o~t~e~le~in~m~i~~f~r;:;. ==--::-:::-""'": erdan, Fransızlardan u • 

Bilhassa kendisinden beyanat nı ihtiyar ediyor. Fafizm medeni- !ardan •k" 1n ç, Betçi kah· 
· te B H · t dü bütil ti · d 1 t• · M ı• • D 

1

' galız lrlanda P ıs nen . errıo • oyanın n ye nın ve a a e ının ne olduğunu ec .. k .. A Portekiz \e Rom. • olonya ıuib ve mü.aaiemetseverlerin!n A- ltalyada hayat hakkı buiamıvarak )Sin Un Ü merikadaki olmak·· enlerden birer at 
merika reisicumhuruna karşı min- harice sığınmış mütefekkirl~r bü- TopJantJSI sız baş=~:~ Uç at parkuru hata-

nettar olduklarını bildirmiş ve ili- tiln dQnyaya anlatmışlardır. Ar- Arnavutlar B" 

ınncıye nazaran U . 

ve etmiştir: tık yakında Arnavudluk limanla- la yüzbaşı s ım Poıa.!.ı &alUOyke fark 
"Roosevelt ismi her tarafta tak- rına, melhuz "te'dip seferleri .. için, T•yfur Sökmen ile Ab- .. <Boqtarafı 1 

inci .. ,ıam12da) daki atiyle üncü adın 
dis edilecektir. B. Blun1, bugün- fıçılarla hindyağı çıkarıla<'ak ve dUrrahman Melek tahlif bıldırmı 'e buna binaen "Arnavut- daki ı· 1 

' ve Kanat adın. 
P 1 

· te · d k. k f · t d I t' lu~. hüı bir memleketken kabul et- a ıy e de altıncı yu· b 
kil opu aıre gaze sın e ı ma a- aşıs a a e ı hakkında 'bir fikir edlldller _ vat Kula Gü lU 

1 
· z ı C.. 

lesinde diktatörlere fU suali sor- edinmeleri için, kafile kafile Ar- tlgı, Marsılya kon olosluğu vazıfc- tir. 

1 

e onuncu gelmı~ Ankara, 17 (A.A.) -Bu"yu··k Mil· sınderı ı"st.·r k y-

let Meclisi bugün Şemsettin Günal- lemiştir. rıca ey- uzbaşı Cevat GU k maktadır: navudiar me htı r "Ada !ar" a nak-
1 

a ının abu! unU y . "Barışı i tivor musunuz?.. lolunacaklar demek oluyor... tayı b k 1 ~ d ile 14 uncu·· olmuştur r an, Akıno 
P

,•»tS OAZE'.l'ELERI NE DiYOR! n aş an ıgın a Uıplanmıştır. ARNAVUDLUK iŞLERi .an HUae.,in Cahı·d Y •L('IN Cel""" · ı Bugu· n yapıla ile.· . 

b 

. ~ ""'nın açı masını mUteakı·p Ar.- MO n 
ALIYOR Paria. 17 (A.A.) - Bu sa ahkıı-----... ------ STEŞARLICI d ıncı musabak 

tef ı . talya mebuslugu-na serilmı·ş 01..... T a da yuzbaşı sa· p a. 

Tokyo: 

17 

(A. A.) _Japon gazete siren: }'ı • • -· ıran: 17 R d\O) 1 b mı olatkan. ...._ 
1 

. unanıstanın Hatay devlet reiaı Tayfur Sökm han - a )lln ı Cevat Gürkan be ,u.u lııatbuatı, Roose,·elt!n telgrafları- Gazeteler, ııooeeve t mesaıının ile G · te er. . 1 ~e v 
1 

r ıde Arna' ud uk zuncu elmiatir. rabere doku-ıtal Al ad h ıl tti

-· azıan P mebusluğuna seçile ı ı er ı b -w 

1U uzun uzadıya mevzuu'bahis et- ya ve many 8 as e gı ~ kk H ta b n r rlık t o- B 

ilk 

. l hakk d taf ·ı:.tt b eşe uHrli a y aşvekili Abdurrahman Me- lunmu ur. und n nraki konk bıektedı"r. tesır er ın a sı a. a u- 1 k M ti . san, 8 m vı ta Ro urlar, 30 _, 

Albay Listerin İspanyaya ia
desi için İspanyaca hiç bir talep 
Yapılmadığı teeyyild etmektedir. 
JAPONYA ROOSEVEL TE 

KARŞ ICEPHE 

e cc sın sürekli alkışları aras _ 1 l &u 

Japonyaya bu telgraflara tam lunmaktadırlornf. . ~ k . Atina: 17 (A. A.) - Atina da birbiri takıben kürsüye geleremk ta yan l<ralı Arnavut heyetini sabakal r·da g haz~ada ve son mü-

hir sükunet ile muttali olmuştur. Cevabın me Jı olacalagı anaati~- Ajan ı bild°ri> or: and itmişlerdir. kabul etti da BUl<re$e yapıla:::kntır, 
1

.

6 

haziran. 
Bu U!lgraflar dı0plomatik bir tamim de bulunan Le ourıı gazetesınuı B 11. B Roma, 17 (Hu u ı") Arnav••t· 

h b

. . .. d j . 1•letakı:ıas, dilıı İngiliz ort.a undan sonra ruznameye g""'ıle-
den başka bı·r şey deg-ı0 ldı·r. Ve en- Roma nıu a ınnt> gore e rnP.sa l · · · d k M ı· ~... luk ba vek 1 V • 

e çısını avet ederek kendi ine re ec ıs binası in aatı masrafla· ı ı erl ı'nın rı ase'"ın-
ternasyoııal v.az.iyeti hiç değiştir - Roma.da müsait bir surette karşı • Yunanistan hakkında B. Cham _ r~1 faslından 90 kü ur bin lira ındi· d kı lı Y t bu1!lln kı al Ema.nuel ca-ınemift!r. Bunları İngiltere ilham laIUDllllır· beriain tarafından Avam Kama- n •.rek Mili t Me li ı 11138 yılı bilt- rafmd k b 1 il ı ı Arn t •imiştir ve dünya statüko unun mu Mesaj &omad., ek.ıksız ve ı«- rasında yapılan beyanattan dolayı çesme munzam tah ı.at olarak ko- hey 

11 0 

1 en F . t g .' ~ hafazaııını istihdaf eylemektedir. siratsız neşredilmi§ör 'Ird bu hal, Yunan hükômetinin hararetli re • nulm ına aıt kanun liyıhas! ı nın } pi b }uk g ıt re mm-, Aınerikanın Avrupa işlerine kan- Almanlar tarafından mesajın pek şekkilrlerini bi dinnış •e bu te- man umum mUdürlilğU 1~ ::;:;; hazır b in mu r 1 u 
.. cağını gösl<!rmeden b&Rka bir fena karşılandığı goo önünde tutu- şekkürierin !ng"ltere hukilmet!ne yılı bütçesine 78 bin kUilsllr liralık Mus 1 nı d bulu mu t r. 
lnabiyeti yoktur. !unca. bir mina ifade etınelrledir. iblağını rica eylemi ir. munzam tahsisat verilmesine alt k • -·--·· •••• .. •••••-••••• ........ 

İspanyaya gelince, siya~etini ttalyanlar cUmhur reisi Roose - B. Mctak as, hu be'-·anatın Yu- nun layihasını müuekere ve kabul Erga • değiştiremez. Japonya Amerika- velt'in, .AmerikalılanD da blltün di- ' etıni§tir. nl nan hükumeti tarafından f e\ kala-ııuı harici siyasetine milteessiftir. ğ<r dünya milletleri kadar arzu et- d• bir memnuniyet hi• Me karaı- Meclis, çareaınba gunU Uıplana. 7'ahvı.llerı• 
Amerika bugilnkil Avrupa buh- tikleri bantı kurtarmak çaresinı ı d · ' caktır. J j 

an ığını ve bütün Yunan milleti-ranının hakiki Amillerini anlamak dllşilndUğUnde müttefilrtirler. nin bu hisse iştlrik etmekte old 0 _ - • - DO n lknı:r iye ke,ıdesl 
tatemiyor. • c·· i ou 

S ti R 
ğunu ilave e~ ]emiştir. or nu n de ya~lldı 

Tok. fo Asabi Simbun gazetesi ovye erJD OZ• Gazeteler, birçok defalar tec. A 
de b 1 M . ?.!{ ıa: 17 (A. A.) -lkra-

' ızzat Amerikada Rooseve t 

1 
•• h rübe edilmiş olan İngiliz_ Yunan ussol' 1 'I mıyel d 

te

t&kliflerinin Almanya ve ttalyaya. ve te muza eret 1n1 1 8 . ~ ~ uz e be~ faizli 1933 Er-dostluğun u tebarüz ettiriyorlar. ganı ı l kı t h 
kliflerintn Almanya ve İtalya ta- Gö rı · zı a villerinin bugün 1'afı T 1 f Katimerini gazetesi diyor ki: rUstU falı.} e \ ekal ti, Merkez B k 

hı ndan kabulüne imkan olmadı- e gra 1 ve d. b n ası ı t BOyUk devletler hUkômetleri. N ıger ankal r müme illeri) le 

le k n eslim edildiğini ehemmiyet- 7 ( nin Yunanfstanın itiraz götürmez . ~~· 12 (Hu.sus!) - Mareşal o.ter huzurunda yapılan on ı·kı·n-
aydettikten sonra mezkftr tek· Moskova: 1 A. A.) - Tass Gönng ile Mussolini arasında bugü i k lllıerin daha ziyade dahili siyaset Ajansı bildiriyor: haklarının teslim edeceklerinden uzun b!r .. mWikat wkubulmuştur.n c ı ramiye ve altıncı keşide ·nde. ~tlan ııtJttDtDnü yazıyor. Sovyetler B!rllti yOklek Sov- fOphe etmiyordu. HükOmet rel•i Bu gorilşme esnumda '--..a..a 

12

1.

313 

numara.. 80.000 lıra . 
•"41.YAN GAZETE'J:Bi ll()06Fr yet meciiai divanının reiai B. Kali- tarafından İngiliz orta elçiaine çok Ko . -ye 

115

·

776 

" 15.000 
Vl:L'l"E ınıcuıı: EJJIYO& nin 18 Nisanda B. R .... velte af&- samimi ve hararetli suretle yapı- :ur. nt Ciyano da hıımr bulwı- 11

·

92

0 8.000 " '"--~ 17 (A.A.l - ~ -t ğıdaki telgrafı çekıniflir: lan l<!şekkilr Yunan milletinin en MareoaI 

156

•

496 

" 3.000 " -u&tı bu••" .. Roo ıı•tn teldıflen samimi ve en hakiki hissiyatına 1ıı:: . Göring ve refikası saat 169.992 " 3.000 ,, 
_ a~ seveı - ."Almanya ve İtalya hilkllmet- " ı rAvw.k Alman 6 - .. __ -..a tercUman olmaktadır. v .'S".1·- geçe yaya mUte- 2.788 909 " 

-Bu· Y-.&• vet aımıttır. • • Jer1n8 yaptı"'ınız as"lAne mflraca • eccih " "-1..1:11~ b i..2..ı~ .. gU IS ' a. Elefteron v· d.ğ dır. en eehrimişden ayrılını§lar 64.636 " 909 ,, 
,._ ~-. kah& ır ~ • attan dolayı derin sempatimi v• ıma ve ı er bütün 70 8 " - bir kllatalıhk athil bır Yunan gazeteleri de buna benzer · fi8 " 909 ltılıalot ~ ve~ de tavaıf .. mimi l<!briklerimi bildirmek be- tefsirat nC!Q"etmektedirler. -·- 164.292 " 909 " G1ıuuı.atta.ıır ınıreliD 

1 

nim için zevkli bir vazifedir. Te- Bü ~k b• h 198.296 ,, 
90

n " tlıı bina • Gueteler _.,.,. tebbtllUnOzDn cihan baıışının mu- -•• yu ır ava V • " llıekte t pbınoa da hlicUDl eyle • hafaza ını samimi surette arzu e- ACRININ KURTULUŞU seyyah.ti · e aynca 

289 

tahvile kırkar li-
1 .. __,,_ veWhmesajını dahllltahri m-~~~=--· den Sovyet Sosyalist Birlfl'i millet- Ağrı: 17 (A. A.) - Dün 1·1ı·mı·- B ti ı ra Jk~8:°1i e H G.200 tahvile de ~ ın em bir k v~ı· ııs ke r~ sava: 17 (A. A.) -Yan- amortı ı b e i ir. 
~ olarak . ktedir )erinin kalbinde en derin bir aids z!n 22 inci kurtuluş yıldônümıl, bil- e Clıpper, .Greemı; ich saati ile 
l.oND teli.kki eyleme • bulmakta olduğundan emin olabi- yük tezahürat ve sevinç içinde te- 17.41 de denıze inmi•tlr. 4 FRA~o-.:o .... •c:ıı ~ := SEFt- ıı·rainJz." s·t edildi K rt 1 T a:.aa.ao 
~~ · u u uş tıırenine sa- ayyare, bundan evvel saat OEBEUlTrARlllTA 

- Londra, 17 (A.A.) - Sovyet ~ ----- at 9 da Cümhuriyet alanında baş- 9.40 da Hamiltonda ve 11.86 da CebelUttank 17 (A.A.) - La - Uitler landı. Bermudes adalanna uğramı tı Lo . 
t., A.ınerikadan iakselon ses, ba- nı -·- Yankee Clipper, Atlaa (ıı:;,._ llı:i rraıne ve La Bretagne adındaki •ı nıa Yolunda doğrudan dofruya Avusturyada T••hlh nosunda yapmıı oldu· Fransız zırhlw ile Le Fantaııque bı~ tesir yapmasa bile>'doiuracağı Dün.kil nüshamızda ilçüncil say- mesna ında saatte va ~~ 2::Y~~:~ ve Le Terrible ismindeki lkf torp·do 
ti 1 lallbel akis vı neticeler itlb•- Kıl•b tettlf etti fada (Mehm t Akif, A illbak Hi- etre katetmek suretiyle 24 saatte muhribi, bu sabah buraya gelmi !er 

~ ~ ve hela carb demokrasilerine Berlln : 17 ( A. A.) - Hitler mit, Mualbm Cevd t) ee vhalı m • 17.800 kilometre kat tmlş ·r lf ve methali kap tan b n •Akl~d ettiği kuvvei muevfye yük- oelmi• ve kara ordu u kumanda- kal" · 14 ·· u a ta ile· Hamilto · or- le amirall k araJ ar 

8 

bebi-- lıfi b 

1 

• • ,nın unc satınnda (kanaatle- n arasındaki seya- . limanına gıremedllde-
lllax. akımından nazarda tutu· m General Von Branchitsch tara. rini) olması 1izım gelen kelime yan- hat, kuvvetli bir muhalif rüzgAr- nnden cenupta dalga kıran ••değer. tından taqıl•nmJftır. llitler ora- lı§lıkla (fena lıııhlalerini) diye di.ıJ- dan dolayı biraz milfkOllta ut- nında demiri m yab-

Dr. Repd SAGA Y dald ulı:orf kıtaatı lottif ıtmlfllr. mlftlr. Dtloeltir .. &dlr dilerla. ramıt ve tayyarenin ıttratı aaatte emielerdJr. Bu iemile -ltl Jdl etr rin ne kadar zaman burada lr l 
om e7e lnmiftlr. ·' lan malQm delildir. _. .acU-

Kublay ihfifaıl 
BUyUkmeraalmle Mene

mende yaplldı 
M men, 17 (A.A.) _ lnk.ıli 

şehidı Kubil y ve arkadaşları . . p 
Kubılay abıd ı onunde tzmir ıçm 
M~ıaıl ~ 
hususi tJ' c r kaza ve köylerden 

1 
en vesaır nakil vasıtalari

e Menern d toplanan h 
mekteplil r, ı c·ıer ve binler:~ 
tarafından büyük bır ihtifal 
uılitır. 1btlf ide 1zmir vali yaJ.ııl· · muavlni 
mustahkem mevki komutanı parti 
U: kilitı heyetleri, Mania ~ ve
kıli, parti t kılatı üyeleri M 
men kayın kamı, beledi ' ~ -
lihli Al h. ye reısı, Sa-

' ır, Turgutlu Be 
Foça kazalarından el ' rgama, 
ve bır skeri ~ en heyetler 
tur. a kıta hazır bulunmU§-

lhtifale saat 14'30 da ukeri 
zıkanın çaldığı lstikW marpJe m1-
l~tır. :Marvı taloöen tmıır bq. 
tı teşkılatı adına .. 1.-, par-avı.&&&t Ekrem o-
ran, Manisa parti tefkilitı adına 
Azmi önakın tarafından b" d4 
lev verildikten sonra rdı.rer eöy-' o unun e.ı 
genç subayı teğmen İbrahim Ökten 
Jdlntlye çıkarak a ti bır hita ~
bulunmuştur. -

Bunu tak ben ogretmenıer adın 
lbrahim Gok yla , e M " 

d 
enemenlile • 

a ına da H Ik vı b kanı Kemal 
der tarafından heu~--1. ön 
8Ö 

1 
. .1~ nutukla• 

Y emı tir. Söyl 'ı rden so l 
hldeye y yakın tükran ura • 
leJl61 ko ulmut ve bir mtıfnme çe. 
!:; tarafınd havaya tlç el .::; 
miz m ~ uretf fnkıllp ıehitleri • 

anDJJ§tır. 

Burad M m ne gidilınil, 
OUınhurlyet m Y mda A 
heyk li ziyaret edil k tattirk 
leııJde re §l1knm çe-

rl k nulmue ve gece de M 
men HalkeviDde 1zm1r Halkm ene
lıll kolu taratmdan • tem-
plyeai 

'Kaıaan adenn 
teman edilm)ftfr. ~· 



Vali Bu akşam 
Ankaraya Gidiyor 
5 milyon Liralık l.tikraz mu

amele!İ bu 1eyabatte bitirilecek 
Vali ve Belediye reisi Doktor 

Lfttfi Kırdar bu akşam Ankaraya 

gidecektir. Vali Ankarada evvel

ce yazdığımız gibi Belediyeler ban
kasından istikraz olunan (6) mil-

yon liranın alınma şekli etrafında 
Belediyeler bankasiyle temas ede-

cek bu ziyaretten istifade ederek 
şehre aid işler etrafında muhtelif 
vekaletlerle görilşece ktir. 

Vali Ankaradan cuma günü 
dönecek ve döndükten sonra şehir 

meclisinde (6) milyon liranın sarf 
ve tahsis olunacağı işler hakkın-

da izahat verecek ve 'bu i~in prog
ramını hazırhyacaktır. 

Kanlı Bir Vak'a 
__...., __ 

Şalıreminiade bir nrboı kama
mm kapıya aaplayıp beklerken 

bir adıtmı vurdu 
Şehremininde kanlı bir vak'a ol-

~ mU§tur: Şehremininde Uzım yolda. 

: Evliya Ata sokağında oturan ~adri· 
ye isrrıinde bir kız; bundan bir müd 

: det evvel Stlleyman isminde bir geı.ç 
le nipnlanmıştır. 

Sadriyeyi çılgınca seven Süley
man; bir gün ümit etmediği bir ha

kikati öğrenince sevgilisi ile evlen· 
mekten vugeçmiştir. 

Genç adam; kızın ailesine "ni -
kihsız,. yqamağı teklif etmi§se da 
onlar razı olmamıelardır. Bunun ü
zerine SUleyman: araya ekmek . ı 
lılustaf a isminde birisini koyarak 

, tehdide başlamı§tır. 

Evvelki gUn ; sarhoş bir vaziyet · 

• te klZln evinin önüne gelen Mustah 

kamasını çekerek kapıya saplam•ş 

ve eşikte oturup beklemcğe başla · 
mıştır. 

Bu vaziyeti gören halk; sarhoş•1 
yerinden kaldırmak ve bir hadisenı!.1 
önünü almak istemişse de Mustafı:ı. 
birkaç kişiyi kovalamıştır. 

Bu sıralarda Yaşar isminde bir 
adam da Mustafayı önlemek iste -
miş; fakat Mustafa kamasını olanca 

kuvvetile Y aşann sağ kolu altına 
saplamış, onu kanlar içinde yere 
sermlştir. 

Mustafa; bunu takiben kaçmak 
istemişse de biraz ileride ayağı bi: 
yoğurtçunun tenekelerine takılarak 
yere dÜ§IDUş ve polis tarafından ya
kalanml§br. 

y qar ölüm halindedir. 

Vali Düıkünler evinde 
Vali ve belediye reisi dUn sabah 

\ Dl\eldhıler evini ziyaret etmiş ve 
j müessesenin ıslahı için alınacak ted 

1 birler etrafında Ev mUdUrU ile ko-

DUIDlU§ ve icap eden direktiflf>r' 
vermiştir-•• -·-irtihal 

Galatasaray lisesi sabık müdür
lerinden ve mUlkiye mektebile Kule-
li ve Halıcıoğlu Askeri liseleri sa. 
bık hocalanndan Salih Arif Pota
mos'un oğlu Şerif Potamos kısa bir 

hastalığı müteakip pek genç bir 
yaşta dUn sabah vefat etmiştir. 

Namazı bugünkü (18 nisan 193~ 
salı günü) ikindi vakti Yenicamide 
kılınarak Eyüp Swtanda Bahariye 

. caddesindeki aile kabristanına def
nedilecektir· .Mevli rahmet eylesin. 

• Çelenk gönderilmemesi bilhassa 
rica olunur. 

r ana matnıelerden i tibaı:-a 
zadıbaşı Ferah sınımasınd 

Tenzila~ 'E-rc~·~ ,üıiü Ye 

NEŞ'E Y AGMURU 
R•y Ventur• C•ztnın 

fttiraldle Blynk Fılm 
OKTOR SOKRA 
POL llUNI H.Jecaa •e 

-- tlelafetler ..... -· 

Y&llllA•AR 

Köroğlu Aldı Sazı Eline 
.. 

Ayvaz: Köroğlunun Saz:ın Telleri 
Kuı Hafifliği İle Uçan Eline 

Uzerinde 
Bakıyordu 

Bir 

- tt -
Jlöroğlu AY\'&ZI t.esem etmek için ~k uğra§b. 

Fakat IÖZlerinln hiçbiri, tizerinde umduğu te8lrl 
yapmadı. Nihayet aklına Ayvazın sazdan hoşlandığı, 
güzel saz ~dığı ve şarla söylediği geldi. Büyttk bir 
rtllt olduğu kadar da bttyük bir sanatki.r olan Kö
roğlu, musiki nağmelerinin, SÖ7.den ~k daha mües
sir olduğwru ~k iyi bWyordu. Hemen, dalma yanın
da tqadığl, en bü)iik kavgalarında bile atının üs
tünde bir yanma 881lnı1Ş olarak. götünlttğii sazıın 

aldı eUne, bakalım ne söyledi : 

At üstünde Ayvaz bana sanlır, 
Baban duysa, Ayvaz sana darılıı, 
Ayağına giymiş çizme sandır. 
Başı Bağdad p1lı Ayvaz ağlama 
Ağlayıp da beni yoldan eğleme 

• •• 
Ağlama Ayvaz, l8oll& yazıktır 

Ben atamı bailadıjım kazıkt11 
Bir kuzum ••r o da aana layıktD' 
Bati Jlaidad plb Ayvaz allama 
Ağlayıp da beni yoldan elleme.. 

• • • 
Bu ayvazın entarüıl mavidir • 
Babasını 801'88D ldbarvaridlr 
ipek kuf&k sarmlf renci allıdn 
Yüzii ~lft.e benli Ayvaz ağlama 
Ağlayıp da beni yoldan eğleme 

• • • 
Göriiniince ~mh belin Weri 
BahÇt"slnde ~ılmıştır gülleri 
Ne dökillUr gözlerinin selleri 
Ba.51 Bağdad şallı Ay\'8z a.ğlaıu~ 
Ağla~,p da beni yoldan eğlem"' . .. 
Koç Köroğlu derler benim adıaua 
Dü~nler kurtulmaz asli yedimt.. 
Merhametin yok mu bu feryadıma 
Yüzü çifte benli A)'\ az ağlaın:b. 
Ağla~ ıp da heni yoldan eğleme 

Bu Köroğlu ne yaman adamdı yahu! Ne güzım 
de saz ~yordu. Bir aslan pe~sl kadar iri olan 
eli. t.ellerin üzerinde ne kadar hafiflikle u~onlu. 
Sanki bir t\irlü yerinde duraımyao, hll'Çm, canlı bir 

kuştu. Onun kadar çabuk, onun kadar ~ hare
ketlerle t.elden t.ele konuyordu. 

Sonra, sesi de nekadar tatlı, nekadar yumopk
ta. Ayvaz hayatında asli bokadar yumupk ve bu.ka
dar t.eeirll, fakat ayni amanda bukaclar gtlr ve ba
ka.dar erkeqe bir 1e& cluymamıtta. Onu ba MJ8I Ay· 
vaa, yavmBUDa mmldanaa bir ulam hatırlattı. 1'· 
serinde blraktılı korkunç kttvlyet bir uda erlyl

ventl.. Şimdi arak Köroğlu ona göre ul& korlnmo ve 
lrldllttr bir pWyet değDcli. 

.Köroğlu da göz adle Ayvaza &ibıöyordu. Onda 
h'OIRlle gelen btlyttk tahavvttltt llflZlnee için için mem-

m oldu. Ve blrdenblnı -.zı keserek cödArlnl bllyilk 
Wr pfkatle AY\'IWll gözlerine dikti: 

- Nual. korkun geçti mi gayri! 

- Geçti.. 

- Görüyorsun ya, hiç de fena bir adam c1ejlllm. 

Senin de fenahğmı ist.emiyonım. Orada kalsan ne o

laeaktm ! Kasapbaşmııı npğı değil mi! Her gttn 

sabahtan akşama kadar et, barsak, ciğer taf1"'9k
tu ve ttst.ellk kamını bile doyuramayıp her gtta 
dayak yemekt.en başka ne yapıyonlun ki ne olacak
tuı ! 

Ayvaz hiç ce\·ap vermiyor, Köroğlunu dinliyor
du. 

- Ben, sonlum, 80nıtturdnm. Senin btttttn geç-

mitini öğrendim· Anan, baban kibar adamJamut. 
Onlar ölünce Kaeapbap deııllen salim adam 1enl 

almıt. Hem mallanDJD üstöae komn'Uf, hem de lleal 

açlıktan ve dayaktan öldürerek btltttn mallann üs

tlble konmayı kunnut- Yanlıt bir teY möyltlyonıua 
eöyle! 

- Doğru söylöyonun! 

- Sea, akıDı bir ~ Fakat ne de olsa ço-

enkpm. Kendini konımaya kadir değDsln. Halbuki 
a.. 1a11a hürriyeti tattıracağım. Seni eslrllkten 

Jwrtaraeaiun. Sana ata blnmeğl, kıhc kullanmayı, 

bir erkek gibi )'&llUD&yı, öğreteceğim. tyl bir ata bi
nip iyi kılıç kullanarak zalimleri t.epelemeyl, maz. 
hunların, mvallılana lındadma koşmayı öğretece

llm- Böyle olmayı ister misin! 
Büyük bir yumqakhkla ve ayni wnanda btlyök 

bir kattyet.le aöylenea bu sözler, Ayvam gözleri öntt-

• yepyeal ve .... bucak• bir Alem acıyordu. 
Gayri llatiyarl bir •vlıaole: 

- Elbet ist.erlm! diye haykırdı. 
- Güzel bir atın ve çifte su \'erilmiş ~ilkten ya-

pılmış ve usta bir demlrclnin ~kici altında dö
vübnüş bir kıhcın olacak. Ve dünyada hiç kimseden. 

hiçbir ferddeo, hatta benden, Köroğlundaıı bile 

korkmıyacaksın. BUtUn bu güzel dağlar, iri yaprak

lı ağaçlar, kokusuna doyum olmıyan çiçekler senin 

olacak. Hiç kimse buralara yaldaşa.mıyacak. Korkak 

ve zalim derebeylerl, güneş batar batmaz senin kor

kundan kalelerinin kapılanm kapıyara.k karanlığa 

~ömWecekler. Halbuki hayat, hiçbir zaman güneşin 
batışile bitmez. Güneşin batlşlle ancak ta\'Uklar \'e 

koyunlar uyurlar. lşt.e birçok lnsanlan tir tir titre
t.en derebeyleri de hakikatte bir ta\'uk, bir koyun 

kadar ürkek ve karkaktuia.r. 
Halbuki sen, güneş battıktan 801U'a da yaşıyacak 

ayın güzelliğini, bWbWllerln ötüşünü, gecenin 8e8lnl 

görecek ve dinleyeceksin! 
Ayvaz, bilyttlenmlt gibiydi. Yerinde duramıyor, 

kendisine bukadar btlytik bayat kapdamu açan 

Köroilunun boynuna sanlmak lçbı içinde btlyük blr 
lleves duyuyonlo· 

Köroğlu devam etti: 
- lşt.e sana büttin söyllyeeeklerim bokadanhr. 

8eDi Udsindea blrlnl seçmeğe davet edlyonım. Seni 

lst.emiye istemlye kaçırdım. Fakat ba.'ka türlü de 

sapamazdun. Seni bir yenle bulup, bütün bunlan an
latamazdım. Şlmdl işte söyledim. Gayri söz senin •• 
Ne lst.ersen öyle yapacağım. Yani eski hayatını isti

sorsan seni Vıtküdara götürür, Kasapba.,ınm dük
kinma bırakınrn· 

Yok, istemezsen, benimle bt'raher gelmek ister

sen o zaman iş değiı>ir. Benim Bolu yanımla Çamb

belde bir kalem \'ar. Doğnca ora)·a gider, birlib.-te 

)'aşarız. Ben seni bi~ baba, daha. doğrusu bir ağa
bey gibi müdafaa eder, sana )iğitliği, silah kullan

mayı öğretirim. Yanımıza. başkaları lla iltihak ede·· 
cektir. Hep blrlikt.e Çamlıhelde yaşanz. Zalimleri te
peler, mazlumlann imdadına koşanz. 

Çamlıbel arkamızda oldukça hl~bir şeyden kor
kumuz olamaz. Dur, sana şunu da anlatayım. Belki 

sen de duymuşsundur. Halk arasında (Köroğlu ylğit

Uk dersinJ itten alcb) diye bir söz vardır. Bu lif yan

lış deiil, doğrudôr. Hakikat.en ben ytğltllk de1'81nl 
IU.n aldım. 

Daha ktlçttkkea bisim köyde bir bidlleye pJıld 

ohnntf;mn. Köytimttze dvar köylerdea birinden bir 
köpek Plmittl. Tabii köyün bötöD köpekleri 117.erfne 

höcam etti. F'üU ba köpek ~k akıllı bir 1tmft. Ar
bsmı bir dawra verdL Böylelikle üzerine l8lcbna 
dört bet köpep lllOlaylılda karp geldi. Şimdi ben de 
ayni ıeyl yapıyonun. Arkamı Çamhbele verdlktea 
llODJ'a hiçbir teydea korkum kalmadl. Ben istediğim 

zaman onlara hbm icJlyorom. Batun sıkıhr salal
mu hemea Çuabbele çeldlh·eriyornm. 

Ne ile lifı dünya kadar uzattlk. Şimdi aöyle ba

kalım. Neye karar \'eriyol'8Ull ! Seni Vıldidara götü

rilp Kasapba§aya t.esllm mi ede)im ! Yoksa benimle 
beraber, dağlann hildmi olmak nu istersin? 

Ayvaz biç dü§ibımeden ,.e tereddüt etmeden ce
vap verdi: 

- Seninle geleceğim! 

- Haydi, öyle l8e hareket edeUm. Fazla dnnna-
p gelmez, Kuapbap herhalde arkammlan atlı 

falin çıka.nr. Batamız sdoşmadan uzaklaşmamn ve 
ÇamhbeU. yolaaa tutmap büahm. At bir, biz lkL 
Ne o• yetl§lrler. 

••• 
Kasapba§llllll aöyledljl llÖZler, papnın üzerinde 

amclup t.eslrl yapmışiL Derhal yanma kibyasuu 
caiJrdı: 

- Çabuk haber göndeJ', blslm ~ ellihı. 
nm lmpnmnlar ve atlanm llazırlumlar. Dua da 
Boyla beyi Nmn. 

Pa,anm bu Boylu bey elediği adam, görillmeml§ 

kuvvett.e, mUtbit bir )iğittl. Belki ıimdlye kadar 08 

sefere iştirak etmiş, on yara almış fakat buna mu

kabil de akla hayale sığnuyacak itler becermişti. As

len sipahi kU ve Boyda doğmuştu. Bütün orduda da 
Boylu bey diye maruftu. Bir adamın ylğitllğlnden, 

yamanhğındao, kaJıramanlığından bahsedildiği za
man (Boylu bey gibi) derlerdi. 

Boylu bey harpt.e on asker gibi ~rpışır ve on ki

p birden üstüne .aaldırsa, bir anda onunu birden ye

re 1erebllecek deıeeede uiaea klbç kullaıımh. 

(Deı•<ımı var) 

18 MISAN 1939 

Yazan: KERiM KANOK 

'O'ç dört ay evvel Amerikada u
zun bir tetkik seyahatine ÇJkan bir 
arkadaşıma Amerikan gUre§ orga
nizatörlerile şahsan temas ederek 
pehlivanlarımıza para ve şeref ka· 
zandırabilecek bir mahreç temin et· 
mesini kendisinden rica etmiştim. 

Hakiki bir güreş meraklısı ve iş 
adamı olan bu arkadaştan Londra
dan yazılmış bir karttan başka uzun 
müddet bir haber alamamış ve A
merika seyahatinden vaz geçtiğine 
hükmederek bu işi adeta unutmuş
tum bile. Fakat geçen gün üzerind~ 
Amerikan pulları bulunan açık ma
vi zarfın bir köşesinde A. H. Ergiıı 
214 East Brood Street antetini gö
rünce mektubun kendisinden geldi
ğini anlıyarak memnuniyetle zarfı 
açtım ve okudum. 

Arkadaşım evveli kendisine ait 
bazı tafsilat verdikten sonra asıl 

ı .eseleye temas ederek güreş hak· 
kında bana uzun uzun tafsilat ve
riyor. 

Amerikadaki \'aziyet ve zihniye· 
ti çok açık bir surette gösteren mek · 
tubun bu klBımlarını hiçbir kelimo 
değiştirmeden okuyucularıma sunu
yorum. Bu suretle gerek Amerika· 
ya gitmek istiyen pehlivanlarımıza 
ve gerekse memleketimizin ~ 
efkin umumiyesine en doğru malu
matı vermiş olacağımdan dolayı de-

. rin bir zevk duymaktayım. tşte mek
tup: 

"..... Sana burada gUreş mesele· 
sile alakadar olacağıma dair temi
nat vermiştim. Oldum ve oluyorum 
da Amerikada güreş pıyasası benim 
bulunduğum yerden (90) mil ilerde 
mahut otQmobil sanayi merkezi 
Detroit şehridir. MalUm ya burada 
yakın şarklı yani Rum, Suriyeli, Er
meniden başka pek çok Türk tc var. 
Güreş meraklısı olan bu insanlardan 
dolayı en çok güreş seyircisi bu şe
hirde toplanmış oluyor. Detroit'in 
müddeiumumisi bir Ermeni olduğu 
gibi en bilyük otellerin idaresi de 
Türklerin idaresinde Krayslcr v•J 
Ford otomobil fabrikalannda Türk
lerden gayet mühim mevkiler işgal 
edenler var. Geçen hafta gayet mü
him bir güreş maçı Qldu. Ortaya 
20.000 dolar kondu. Gittim, gördüm. 
Müthiş bir merak uyandıran bu maç 
hakikaten heyecanlarla dolu geçti!. 
Maçtan sonra organizatör me§hur 
Rum John Pamidis ile görüştüm. 

İstanbulda çok kıymetli pehlivan
lar olduğundan bahsettim. Alikada: 
olmadı değil Fakat diyor ki: Neka
dar kuvvetli olursa olsun bir pehli
van bizim istediğimizi yaplliağa me~ 
burdur. Yani bu maçta yenileceksin 
dedim mi, yenilmeli. Halkın namrın
da bir pehlivan ne gibi tesir bırakır
sa biz ona göre hareket ederiz. Peh
livanın sempatik olmaması eartı A
zamdır. (Dikkat et olmaması) di-

POLIS'l'IC : 

yorum; bizim dil§Uncemizin tam ak
si) Rum arkadaşımız devam ederek 
dedi ki: 

-Pehlivanın çirkin, korkunç in· 
sandan başka her şeye benzemesi ve 
halkın nefretini kazanması lizım. 
Zira burada halk nefret ede ede bir 
pehlivanı seyretmeyi çok sever. La
kin onun yenilmemesi de şarttır. 
Zira nefret edilen pehlivan bir defa 
kaybetti mi, ikinci maçında seyirci 
adelli yüzde seksen azalır. Tabii bu 
nefret edilen pehlivan ilelebet kaza· 
namaz. La.kin o zamana kadar (pro· 
moter) ler ondan ki.fi miktarda ka
zanır. Ondan sor,ra da onu ikinci sı
nıf şehirlerde güreştiririz. İlh .. 

l§te bu cidden enteressan satır· 
lan okuduktan sonra bizim pehli
vanlarımızın oralarda pek tutunamı
yacaklanm anlamak güç olmaz. 

Geçen gün dünya havadislerin· 
de Amerikada yapılmış bir gi1re§ 
maçı seyrettik. 1ki et yığını biribiri
ne sille, tokat, yumnık, tekme giri· 
şiyorlar. Sonra biri diğerini ringin 
iplerinden seyircilerin Uzerlne kaldı
rıp atıyor. Halit arasında bir kıya
mettir kopuyor. Herif tekrar ringa 
tırmanmağa çabalarken rakip mtıt· 
hiş bir çifte ile onu tekrar dıeanya 
atıyor. Şimdi işin en ehemmiyetli 
tarafı başlıyor. Bay hakem ile kan
şıyor. Mütecaviz pehlivanın bacak
larına atılarak onu mindere yuvar
lamağa ~abalıyor. Bu esnada öteki 
de ringe giriyor. 'Oç kili arasında 
müthiş bir boğuşma baflıyor. Arbk 
seyircilerin zevkine payan yok. Ni
hayet Uç herif ringe aığamıyarak 
hep beraber dışarı fll'hyorlar. Göz· 
leri kızmış boğalar gibi tekrar bir
birlerine saldırıyorlar. Yumruklar 
yıldınrn gibi işliyor. Fakat ~i
ler hep ayakta. Nakavt olan yok. 
Sadece gösteriş ve palavra olduğu 
be;;belli. Nihayet bu da yetişmiyor
muş gibi hnlkm altından iskemleleri 
kapan bu Uç palyaco birbirlerine is
kemlelerle girişiyorlar.. Kafa göz 
sallıyorlar ... lştc bu çok meraklı yer
de perde kapanıyor ... Komedya da 
bitiyor ... 

Yukarıdanberi izah ettiğimiz bu 
şartlara uygun bizde de talip çıkar 
ve bunları harfiyen tatbika razı o
lursa kendilerine Amerikan piyasa· 
sında iş bulmak çok kolay. 

Fakat bugün gerek Avnıp:ıda 
ve gerekse Amerikada isimleri halk 
arasında birer kahramanlık destanı 
olarak dolapn Koca Yusu'flaruı, 
Kurtderelilerin ve sair yiğitlerin ah
fadı olan bugünktl pehlivanlanmızm 
böyle zelil bir mevltie inmeyi ula 
kabw etmlyecelderlnden gtlftl sa· 
hasında şimdlllt Ameribblara tari
hi TUrk kuvvet ve teeaatini göster
mek pek te mtımldln olamıyacağmı 
bir kere daha teessürlerle kaydet
mek llzun geliyor. 

1 ····'"!.:,. 
Kasımpaşadaki Ceset Yeni Fatih Ortamektebi 

Tahkikatı Maarif mUdUrlUği tarafından 
Evvelki gün Kasımpaşa sahille- Fatihte tesisi dUşUntllen orta Dlek-

. d b··, k k esed" hakkı tep için Fatih yirminci okulun işga-nn e wunan er e c ı il· li altında bw • 
dak. tahkik dün d k unan binadan bir ki8-ı ata e gere müd- mının tefriki kararla§tınlmıetır. 
deiumumi muavini Fehmi ve gerek wvvvv-~~w-"""'~w-,,,_,.,, 

zabıta tarafından ehemmiyetle de - IK'l'ISAT 111.l!!IU ı 
vam olunmuştur. , 

Yapılan tahkikat neticesinde. ce Bakırkly baz f abnkasınıı NZI 
sedin tubatın birinde Balatta • un klSlmlan pazar:an da aÇlk kliClk 
değirmeninde buğday boşalttıkta'l Bakırköy Stlmerbank bes fabri· 
sonra mavnasile hareket eden ve or- kası Hqil ve Apre dairelerini cu· 
tadan kaybolan "tnebolulu,. Osman martesi öfleden sonra ve puar gtl· 
oğlu Kadire ait bwunduğu tabak • nU de çalıoabilınesl için belediyedeD 

izin istenml§tfr. Vaziyeti tetkik .. 
kuk etmektedir. den daimi enctımen talebi muvaf.i 
daki tahkikata gerek mUddeiumu- bularak i8tenen mtlaaadeyl ~ 

Ceset morgdadır. tir. · 

Akla 811 .... r•n H•rllull•r ·• • • Giz lul11111fb ... n 
GUzelllkler • • • a.,.aız Mllyonl•r • • • K••ra• 
gibi DUnr.•JI S•r•n Ordular • • • Fırlln• gibi 

Oıkeler Dol•t•n Al•Jl•r •• , 

KEŞiF ALAYINDA 
EROL FL YN - OLIVIA DE HA VILLAND 

L A L E ., de 
Glrillmemif •e ltltilmemlf bir rajbetle ..... ..U,er 





2 .,. •• 
YE!fjSAaAH . 

; 

Ofiaı Z» li111Pil,. Sultan Aziz Devri 

SON ARZU 
Cizre Büyük Bir sür'atle Başpehlivanları 

Tarak ki Ediyor -Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -Yazan: Hla.metlln Nu~ 

Bir '80nbahar akşamL. 
· Güneş pembe izler bırakarak u-

fuktan k~·dı.. Kuanbk bir till sa
hilden başlıyarak her tarafı sarıyor· 
Deniz, tabiatın içten gelen sesstdiği 
ni bozmamak için susmuş... çarşaf 
kadar düz ve lekesiz yüzünde en 
ufak bir kımıldanış bile yok.. 

Kan rengi blr abajurdan fışkıra'l 
kıpkızıl bir upk duvarlarda pul 
pul sönerken içe çılğmlık aşlıyan b ı 
dekoı: sanki kanlı bir sahneyi andırı 

Türkiye, Irak, Suriye topraklarının birleştiği 
noktada kurulmuş olan şehird ~ umumi faaliyet, 

sıhhat ve maarif işleri 

-t•- YAZAN: SAMI KARAVEL 

Kel Hasan Deve Yuları 
yordu .. 

Bir köşede simsiyah gözlü bir 
Kazada 150 bin da"·ar beslenmek- ÜyUDUDU Tatbik Etti 

Her fey uyuyor sanki... Yalnız 
beyaz bir yatakta ıztıraplanm din
lendirmeğe çabşan zayıf, solgun b\t 
pnç kız kesik kesile öksürüyor. 

Sanki odasına çöken bu ağıt' 
durgunluğu halsis ölüm kahkahala
rlle boinıak. istiyor. Sonra etrafı 
mor baleli elA gözleri yine bir nok
taya saplanıyor. 

Ak aaçb bir kadınla, sarışın, çağ-
la bademini andıran ıüze1 ve çekik 
gözleri dumanh bir kıs gölge gibi 
... dolapyorlar .. tkisi de içini-

cm atlJYor-
Bast•nm g&s kapaklan kımılda-

dı.· Titrek bir aeale: 
- Narin.. Dedi. 
Y 8'il ıözlii kız hemen koştu. 

Ylbün\l haetanm ylldne yakleşht>-
clı. Geıaç kız kısık bir sesle kelime
leri, cllmlelerl toplamıya. çalışarak 
fısılb lıaJfnde bir şeyler söyledi. Na-

*• WedilrMırini ywiDe geünneyi 
Yldedım. g&lıerie hntamn perini 
lciHhU:b. 

O mnan but& lmm yüaünde me 
Rt bir '81n nim dol ..... Narinin 
Jldn• &Ol)erinl kırpmadan uzun 
UUD miDnettar bir t.Jnela baktı. 

v. - 'birdenbire öladlrmeğe 
bqlach Narin. mendilini N'IJUID ai
... götlrdiL Delik ciğerlerinbı en 
80ll puçaamı da renksiz chıdaklann
clan soluk 'bir gül gibi kopardı. Da
ha soma anlalllmu bir ses.. bir hı
rıltı.. Niyu renksia ve hareketıPz 
kaldı·. 

Yata.im başucunda nefes alma
tkn duran ak a.çh tadmm {Yav
nm!) diye inliyen aesi bu deri:t 
I! Wliğe JranpireD Niyu giDel e
J& gö.lerini bayata ebediyen kapa· 
IDlfb.. 

Bu acıklı ölüm sahnesi Narinin 
g&ılerini bn.rtmJetı. Sendeliyordu. 
Kendini IOlia bıttuğu belli idi. Belki 

o ela an aeriiji Niyula beraber öl
mek bile istemi~ .. Fakat hayır. O
nun. çok aeWiği, biraz evvel g&deri 
hayata taheeeürle bekan Niyazına 

ridı vardı. 

Çdt erken topraltJua ötn düşen 
hedhôt arkadaşmı yfne onun kadar 
bedbaht annesiyle yalnız bıraktı
K•pıdan birdenbire fırladı .. Sokakla 
mı arbamda namı aftrükleııdi -
linJ bibniyor, tıpkı 'bir uyku hasta
m slbi iradesiz yilrttyordu. 

Bnylk lıir eTbı ~nftnde durdu. 
1C8Pl3'1 ~ldı .. Kilçök bir hizmetçi 
im onu bf)yftk bir salona aldı. 

Bir Çak Y1111 Çıkaıi 
Buna: (BUBUBI) - EvveeDd glh 

Glraunun Zafer mahaJleainddh SO
ı.,..ıaa oilu Mehmet Aydmm otUl'-

dıJiu eWe JUIPL çıklml '" fJ9 etYa
... beraller tamamm yanmJlbT 

adamla siyah saçlı güzel bir kız kar
ii karşıya oturmuş tavla oynuyor· 
1ardı. Oyunun heyecanına okada ~ 
benliklerini "611lişlerdi ki, Narinin 
içeriye girdiğim farketmediler bile·. 

Saniyeler geçtikçe Narinin için
de kine, nefrete benziyen hisler 
alevleniyordu. Ve sonra birdenbir-:ı 
siyah saçlı kızın istihf afkar gözleri 
Narine takıldı.. Birbirlerini süzdü
ler. Gent; adam da başını kaldınmş
tı. Narini görünce dim dik duran 
omuzlan sarsılır gibi oldu. Sonra yi
ne iradesine hüim olmıya çahşt~ . 
Natjn korkak adımlarla ona doğru 
yaklqırken o sanki bir fevkalide
lik hissetmiş gibi derhal lakayt bir 
ta\-ır taJunmıttı. Rahatsız edildiğin
den doğan bir timtikle Narinin söy
lemesine vakit b&rakmadı: 

- Ne istiyorsunuz? .. 
- Sizinle biraz konuşmak mec-

buriyetindeyim .• 
- Ne söylemek istiyorsanız bu

rada, nişaplrmm yanmda söytiyebi-
linlİDİL Her halde ondan gidemiye
~mi ümit edersiniz. 

Bu hahı aea1e Narinin bütln vü
cudünibı kam çekildi sanki. san yü
aii biiaiıi1tlıı sarardı. Kinli bakJşlar
la bu bializ adamın gömerine öyle 
bir baktı ki~ bu bUış içe en doku
nan ciimlelerin bile ifade edemi~ 
ği kadar bllyük bir hakaret idi. 

Genç. adam bu bakışlar karşı
amda küstah bir eda ile gös)eıini ye
re indirdi .. Narin söylenecek bir tek 
kelime olmadığını anlannştı. Zira 
söylemek istediklerini gözleri ~ 
nun ti kalbine saplıyarak daha iyi 
ifade etmişti. Sendeliyerek kapıya 
doğru yürüdü .. Arkasından nıanan 
müstehzi kahkahalar kulaklarmı 
parçalıyordu • Bıılqdar kaibaiz bir 
adam için sönen o genç hayatı dü
§ÜndÜ. Kalbinde bir gey sanki yakar 
casına kaynıyordu_ Zavalh Niyuın 
80ll arzusunu bile yerine getireme
mi§ti .• 

Şimdi kiınbilir onun tertemiz 
ruhu nekada.r acı i~ris.inde kıvranı
yordu. Ellerini kaldırdı .. 

- Tanrım. dedi. Eğer ruhlar 
cesetten aynldıktaıı sonra hakika
ten yagıyoriarsa Niyazm aziz nıhu
da bur-.ra aelmif bunu ı-<>rmüş
tilr .. 

Ve aoııra hıçkıra "hıçkıra: 
- Bmi affet Niyu... diyebil

di. 
Daha fula 8fiyliyemedi. Ayakla

rı sendeledi. oraya 5yleee yıkıldı 
kaldı.. 

te, canlı hayvan ve mahsulatı ih-
raeatından mühim para elde edil -

mektedir. Ovada ziraat, etekler- LJ k · LI _J A.1 · • • 
de sebze ve meyvecilik müterakki- rıer es neyecanaan ı~efesı Kesıl-
dir. Türkiye - Irak demiryolu- • Mı b k rr k •L. E'J.• dı 
nun inşaatının hitamını müteakip mıf üsa a ayı .ı a ıu uıyor ıı 
Cizre iktisadiyatımn seri bir inki- ...... ., ...... 

Cizre: (Hususi) - Şimalen 
Cudi dağları, Kera ve Zivikzini 
sırtları, garben İdil ve Nuseybin 
toprakları, cenuben Habor ve şar
kan Hizil sulariyle çevrelenmiş o -
Jan Cizre kazasının ayni isimdeki 
merkezi içinden Dicle nehri, Si· 
lopi ovasından da Nerdüş suyu a
Jr..ar. Kazada ı 5526 sı kadın ol- şafıa mazhar olacağında şüphe yok . hli ~ k 1.-ıı~ 
mak üzere 27022 ve merkezde tur tki pe van ayaga al.kar AA&A· ı -Bu muhakkak.. Fakat: berı 
3079 u kadın olmak . üzere 5963 · maz durmadan tekrar birbi"derine hazınm •• dedi. 
nüfus vardır. Sathı mesahası bin Cizreliler zihniyet itibariyle saldılar ... Ve hiç yonılmami§lar gibi Ayıboğanla. Yflrükoğlu arasın. 
kilometre murabbaı olup beher ileri ve maarifsever kimselerdir. \ h2I'eket ettiler ... Hakikaten her iki- da geçen bo konuşma oldukça ente-

k·ı t b k Değerli idareci Mardin valisi Bay 81• de ~o-·'---... ilk ..n-- -ı.+.ı._ ----..ı·. • .... ~...... t...1_ .. ..., v na kar ı ome re aşına otuz kişi dü.şme - Ö J ı-uuu&ıu-,,, &-.._ '!t&A....... .nıııNUAU.l .n.J•_,..-ı,...., &u ~~ 
tedir. Cevad kmenin himmetiyle bu yıl lan gibiydiler.. suyu .ka~ştı. 

Cizrenin kuruluş tarihi hakkın
da hakikt malftmat sahibi değilsek 
de kasaba ve civarındaki Şati kö
yünde mevcut eski asara nazaran 
buııada Türk, Arab, Rum, Roma 

ve hatta Finikelilerin hüküm silr
dükleri anlaşılır. Halk arasında 

dolaşan efsanelere göre Cizre N\l· 
hun oilu Yafes tarafından kurul-

muştur. Buna; kasa!banın Cudi 
dağı eteklerinde oluşuna, Dicle ü-

zerindeki köpriye Yafes ismi ve
rilmesine ve nihayet büyük cami
deki mezannı Nftha aid olduğu-

nun IÖylenişine atfederler. Ciz -
renin diler bir ismi de °Cezirei 
İbnunillömer'' dir. Cezire, Diclenin 

feyezam anmda kasabanın bir a
da halini almasından ve İbnülömer 
de, Cizrenin Arablar eline bu 
şahsiyet tarafmttan geçirilmiş ol
masından verilen isimlerdir. Mu
hakkak olan bir ,ey varsa o da 
Türkiye - Irak - Suriye toprakla
nnın birleştiği noktada teessüs 
etmif olan Cizrenin her halde bir 
tarihl hidisata sahne edilmiş 

bulunmasıdır. 

köy okullan adedi artmaktadır. Ayak manevralan yine başladı Şaka delil, .Akkoyunlu, meydan 
Güzide Adliyeci Bay Ahmet Titre- iki taraf ~~..a-nnm· · _...__~ -

l 
uu-ı.ııu~ ~ e- yerinden hem Yflriikoilunu ve hem 

ğin riyaseti altında çalı~~m Ev mu- yik gibi sıçrıyor ve bir taraftan d.ı de Kel Hasan gibi bir pehlivanı ~
hitte büyük bir ihtiyıacı karşılamış hasmını kapmağa çabpyol'du. karmıştı . .Ayıboianla da berabere 
ve- gittikçe daha büyük muvaffa- Güreş c;ok hıa1ı ve heyecaDh ol- kaJmıttı. Bu beraber sOreşi bir inti• 
kıyetıer izhanna başlamıştır. malda beraber epeyee uamıştı. B1r kam maçile temizlemek. bq pehli-

Umumi sıhhat durumu normal- saat kadar olmU§bı. vanlık ünvanmın ayırd edilmesi li-
dir. Beldi hastalık yok: gibidir. Akkoyunlu; biraz sakiDlemişti mndı. 
Sonbaharda görülen sıtmaya mem· Eski asabiyet ve ainiri lralmamşb. Kastamonalular, pehlivanlarının 
leketimizin her semtinde rastla- Her halde deve yJlarmm ~ mağ1WJetine çok ld'='tl-'di- O 

mak mümkündür. Yılan ve Akrep daha hl1l berinde idi. derece aiDirlmJnillerdl ki. c1erhal tJ&• 
nesli yıapılan mücadelitla çok a- llanewalar olup dururken. Ak- dlrtarmı aöbrek yala~·• 
zalmlfbr. koyunhmun birdenbire o\.!uitl ,_.. SIYublar, .-nı1eı1n1 lııir glD 

Cizre büyük bir söratla terakki den fırladığı g&i1ldi. düa abkQnw1r ilbd'Jeri hakllı 
ve.inkişaf eylemektedir. İki sene- Seyirdler; gmleriDi ~ kapa- K•etamonuluJar aeceden yola Çit· 
deıiberi kaza kaymakamlığı ve Be ymcaya kadar Kel Ba•nm deve P- JIUllaıdı. 
lediye reisi vazifelerinde bulunan lan oyununa girdiğini_g6rdtiler.. Battl, ba gidiıeleıiDe plilte al· 
ve kıymetli bir idareci ve şehirci- Kastamonulular beyer•nlanm dağa gilli, • Tobthlar w • de 
miz olan Baki Başaranın aldığı soy l zaptedemiyerek olduklan yerden a- A...,.aıJu )ltlrak 4» mail' ıdl. 
adına liyikıatını hakkiyle isbat ey- yağı kalkmışlardı. ÇUııkü, hjç olmazsa bir gün daha 
!emiştir. Bütün Cizre mahitinde Akkovunlu, hasmma yulan takar Sivasta kalarak eğleneceklerdi. 

derin bir sempati uyandırmış Dlan talmıu ytilrlenlp ~burdu. H.t· Kastaınomılo)ar, atlarma bindiler 
değerli genç; h ü kıl met konağı. san direndi ve zorladL Olduğu yeri Amuyalılar, Tokatlılar ve Sivaslı· 
jandarma dairesi. halkevi bina- harmanladı. larla musafaha ettikten BODI'& yola 
sı, kaymakam evi inşaatını bitir- Fnkat; Bekirin yılan Hasanı:.hi· düzilldüler .. Giderken ne davul ve 
miş, ıbelediye parkı, çocuk bahçe- ne benzemiyordu. Zorlu idi. ne de zurna çalıyorlardı· Birbirleri· 
si. plaj, Ciimhuriyet meydanı. Seyirciler; gözlerini tekrar a911 le ınünakag& ediyorlardı. 
spor sahası tesis etmiş, Atatürk kapadıklan zaman Kel Basanı srrt Kel Basan, çok mahcup bir mev· 
büstü dikmiş. iki adamın yanya- ttstil yere dOşmfiş buldular.. kide kalm4tı. Hatta, Ağalardan bi· 
na ge,.emi,,,ecegwı· da.rlıktakı· .ana. Nihayet; Hasan mağtiip olmuş- risi kendisine sordu: 

Cizre, bilhassa Emeviler za • y .z ~A ~--ı. 
dd 2 

. 
1 

tu. Bekir, Hasmının ehı\µen ı.ı.ıı.cııaA _ Hasan, nasaı oldu bu ;a? 
manında çok terakki ve inkişaf ca eyi 1 metre -genış iğinde yerilen kaldırdı. Alnmdan öperek .,. 
eylemişti. O tarihte on iki bin ev, açarak döş.ePliş. yeni bir çarşı in- kucakladı. Elini sıkarak meydandan Kel Hasan, kızarak ve düpe dü• 
dört bin dökkin ve mağaza, 360 şasına, su, elektrik, sinema, buz ayrıldı. şu cevabı verdi: 
cami ve mescid, 90 medreseye sa- fabrikası twsatını ilerletmiş. ka- Hasan, yenilmişti. Kastamomıl•l· - Aiam; ne siz ve ne de Jıeınşe-
hip olduğu rivayet edilir. Cizrenin sa'bayı ağaçlamış ve Belediye büt- Jar peblivan1anna kmyorlardı. Deri rilerim üzülmesin .• Akkoyunhı hepi· 
bip olduğu rivayet edilir. Cizre - çesinde iki yılda on bin lira faz- gelenler şu suretle söyleniyorlardı. mizden pehlivandır. Ve göreeeksinia 
den Medineye yapılan yola intiza- lalık temin etmiştir. _ Bak he?e!.. Emme de yufka ki, bu adam Ayıboğam da yeneeek• 

mından gıalat olarak "körler yolu" Baki ~ran köy işlerini de imiş be!. 
denilirmiş. Yani, bir Ama da ıbu ehemmiyetle ele alarak yandan Sıvaslılar, durmadan davul nr
yolda şaşmadan Medineyi bulabi- fazla köyde kanunu tatbike ve hu na çafıyorlar, pelılfvanlarmı t;tptak 
lirmiş. köylerde birçok güzel eserler mey- olarak ata bindirmişler, meydan ye-

Cizre halkının meşguliyetleri- dana gelinmesini temine muvaffak rinde dolaştınyorlanb. Bütün bu gü 

ni ziraat ve dav arcılık teşkil eder. olmuştur. riiltüler içinde hakem mevkiinde ya\1 

Merino• 

• • • M il yana, oturan iki pelılivan aralann
da şu suretle konuşuyorlardı: 

Amelenin 
Kini 

- Yürükogru ne dersin bu işe 
, sen? .. 

- VaDahi ne diyeceğimi §8.ŞU"· 

dım Ayıboğan! .. 

tir. 
Ağa, Basanın hu doğru sörderinl 

manasız bulmuttu. Hiddetle muka· 
bele etti: 

- Sen, mağllıb olduğun için böy• 

le söyliljorsun? 
- tyi ya, bu işi mağlUb olan ve 

güreşen daha. iyi bilir.·. 
- Akibetten ve kendini küçük 

dtışürmemek için söyli~! 
- Yalan mı. doğru mu eöyliy~ 

rum yakında ~örünüz-

Nahiyede radyo . Bu llNlkHllll Blgad• yeni ltdelt a;n• nt.ll•fl•• 
• Tarsua (Hususi) - B'annh Da· bir çfttllk laal8 olunuyor J•r•! .. 

Y etiıtirilmesi 
- Pallat; Allah için söylemeli 

bn Sivaslı pehlivan oğlu pehliva.n· 
drr ... 

- mçbir vatft Alloyunlu, Ayı 
boğam yenemez •. 

- Yenecektir. Hem de kolaylık· 
la. 

biyesine, mtıdür B. S.l&heddin Bi (H .. ..e) ,. • •-=-, (~-') _ ......... ___ ... _ 
Tuncalın ih · ga usw:ı.1 - .-enn06 ye- ............- ~ _._ ... 

ve tiyar heyetinin tegeb · ... ..M iftliği' "-•....: · · Ziraat ~ mahallNıinde din bir 111-
bOsn ile bir rad hn wvwrme ç ~ ıçm __,, ... 

~o ~m'ltır· Vekileö tarafından Biga~ çift- di8e oluıUI ve B.. lbeidin ram fabri-

- Evet; pehlivandır ... Ben mağ 
lilp olda isem hakkile oldum doğru-
su ... 

- Buna neden hitkmetmif bulu• 
nuyorsun? 

x...- aelaelıi1et ..... llelmıefııt 
Aıdma aiti J&ll'"1akl tlvey ottu AJ 
tllr. 

Radyo DÜlJemn Cilmlıari,et 1iğinin saba alma.cağı büer alınmış- kaamde çahp0 mta1-11 Cama! ağır 
meydanına komaQltur. Nepiyat -- tır surette yaralan•f!llbr. 
atleripdıe ~ıbnakta ft meydana bl- • Bu maksada Ban<brma lleriııol Rakı tabrikasında çalıian Kiztr 
riken nabiJe •ıtına dibıJ& havadia- yetiştirme mntehassım AbdWkadtr adlnda bir W. vasifeainde faydab 
ltırl. müzik ~ w llDnfen.- Zamanb ve Zeki Sezen Bigaya gele- olnwhğl d~eaüe dibı aata başı 
1ar dinlenmektedir. Ha& bu negaqat rek ~ tetkikat yapmışlardır· Cemal tarafnıdaa ilinden~ 

- Sen Kel Basum Akkoyanlu
ya bir teY yapabileceğiae kani miy
din? .. 

- Hayır; hiç btr vakit ••• Kasta
monulunun mağlup olacağına yW& 
ytb: emindim. 

- Bir kere, ilkoyunhı, hepi· 
mDıden daha gıenç ve dalı& acı kııv· 
vetli. Sonra, affreti p ~ bili,Jor. 

-Wbu... t 
- Atam. AJlah için ~ 

AB, cuwnlıkta oyu.rten ateg 

)'ÜIDJI ve )'UlgUl bu ylbden obnq. 
tur. Mehmet Aydmuı bu yancmda
tl zaran (600) liradır. Gereken tah

kikat yapldlktaıı llODl'a evrak adli
J8Y9 ftrilecetttr. 

Kaz.,..IM w ... , .... ı 
A1'lm (B=-t} - Evftlki pc9 

aat il maJaımııla A1dmm Çayu-

Jan -•''+teki ~si ada birinde 
MemrJbe .. haJ'triniWt Salilı ba 
... IPl IQlrtaek O)'Datmaıdu 
suçhı Aıdmm 11=·"~ JMJWleein-

aen ~- Jr.,rr mahalle+.. 
den SUleyma qlba Saydan JabJa... 
ııarü ~ wrDn•ialeidlr. 

Koac•lr lnlrsu 
lDdlıw (Balml) - EdlrflldMI 

Jronethlr lmnll 8'Jl)dl. 'Ot ~ devam 
edecek olaa w lılnat VMtWJnln 

"'pılJı Ye bltGell cJaJdhde ....... 
bu imla 'baQa ......... bniim-
....... clabl ........ ıt'2clr. 

tu çok iBtifade etwlrtlıdir. BllJtu.. 1lrlhnfn en MAA.,.f.fl ----ı--A..a tır. 
sa dünya havadislenn· ı günu" gün.. tfl'&'&"'W& ™'1.lıLUIA.l·uau.-.. almaktadırlar. uııe 1ıiJe ltayftılatm bannmasuıa mtısait, K&zım, işine tekrar alınmasını 

Elll •---- (orman, fundalık, bataklık ve ktın•· istemişse de istegi reddedilmitür. 
rae • -w JOlcu· Ballık lmnmla.rı çıktıktan sonra) efil Klmm banun ilzerine bıçağını çek&-

.... ... .. •C81l bin dönt!m kadar olan mezJd}r çiftli rek usta ba§I Cemali koluııdan ve 

Mme (lhwl) -A.'mlp& hat· fln )ıferinoa yetişl:irmeğe elveri311 karnmdan ağır surette yaralamı§
tmlll lmdatlumıa clehitiwlMi ime- görfBdOlt1 takdirde ziraat veUietl tJr. ket tarifeBi ~ Umü6 BWlseden sonra hastahaneyn 
ri1 ı..t-- ~ M '" P- tarafından satın alma işine baeJana- kaldmla B. Cemale ameliyat yapıf-

__, .... m~ r• aıxm:t va g&m- cüt:Jr. a..~ çiftUt bakımından rilk 1D1111meleai .......... ti n..ı ~ ... & ... && mıgbr. HidiııeJe adli;yece el komnu L. 

P\ldC .uu mttıen ...&A~ ancak pek cUz1 bir Jnsmm. :r 
J9tmil cle ... "bya illdirilmie oldapn- ':ıj&Ll.UEim -- tur. 

dan istifade edebilmektedirler. Bu !!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!l!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!I 

Mil awek ~ Maipeal. pnk ~ mUsbet bir neticeye var- · · 
Jrmvaaıri)c4l tarifeleri -- -.et 
te cltıilt»•Mt.dir. Yeni tarifenin tat. ması Bfganm iktisadi bUnyesindıa ~ 
bild:ne hrnd'IJI tarihtm itihnn m&him ve hayırlı bir rol oynıyacak-
Ediıil6- fwtanbnl JOla Plil ft gelig- tır. 
te dotua A&tte b~tir. Diğer taraftan kasabamızda or-

Bana nuaran .,A"f'l'UJ*lan gelen maneıhğa da bftyt\k ehemmiyet veril 
ft 22.415 de BdiıiMldea hareket eden mektedir. Halkevi salonunda Orman n 
kolmmai)oDeı &.41 da fatanbala, 11· millıendisi Nazmi Ağartan tarafın
tanlınldm!ı 22.31 te huebt edan dan (Ormanların kollektif hizmetle· : 
~de T.lıJ de Edinul Ea rl ve TDrkiye ormanları) mrzu!u 
vnpra 'ftl'MJBbr.. bir konferans verihJıiatir., 

2S Nisan ~ocuk bayramı ve 
!bunu takip eden ha.ftamn ~o
cuk haftası olarak tesidi, ha.}.. 
kımızın en büyük ve en ileri 
ynrd davası olan çocuk ihti
yaçlan azerlne dikkat nazar
larını çekmek emelini güt
mektedir. 

Çocuk Eairgeme 
K1m1ma Genel 

Merfcezi 

- Gördün ya!.. DeTtt yularrm 
ns:al 8Bktl Eekir .. 

- Xmt kapanını da sam .. 
- Yaman herif vessellm ..• 
- Şttphe yok, Hasanm deve yu-

larma, deve yularile mukabele etti, 
..e biraa da ~ bftker gibi bftt. 
öl w ,..ti. 

- Bu giiree bu lradarJa bhyor 
mu dlınııiın '! 

- Namı kalır·. Şimdi topun ai
zmda sen va.rsın? 

- Evet. ikimiz k8l'§l, karlıya. 
kaldık bu herifle .. 

- Nasıl görüyorsun sen bu gl
reşti?. 

- Oldukça zorlu görüyorum.. 
Kolay değil Sivaslıyı ortadan çıkar
mak .. Sonra bencien çok genç de .. 

- Her halde Kel Hasana galibi
yetinden sonra, SivasWar mııhak • 

kak sizden bir g(iref dalı& iatiy., 
cetrer. -. 

rum .. Ben de pehlivamm.. skdlatll 
benim takbiım dne JWarmdan u
sıl kurtuldu. Blke•wlhn bofnuu. 

- Acsniliğtndeıı ... 

- Ae@milik değil iN.. llOI' - &• 

fam .• Eier. bu oymıa AJl}lolana 
takmıt ~ vaUahl ÇVSRIU" 
btlker gibi büerdim.· Ben, ba1ıllrm 
hepaile ayrı, ayn gQ1'1tltiğia ilin 
bilirim gıradolarmı.. Girdin ,.. 
kuı:t kapanuuian naıl kalktı! 

- Bu d& aeemilijiwlen .. 
- B6yle deme alam. lmrlllmm 

olayım, iDııaf et!_ B=i= taımjl• 

bir kurt kapanından vallahi A7ıJM>o 
lan kalkamaz.. Hem ~ 
Ayıhoiamn ~an Te 8f8111arı 
incedir. AkkoyuDlu bmi bir çocuk 
gibi Uzeriııden atarak bir yay gibi 
btlztllllp ve açılıp ka1lıtı 11te.. Allall 
için doğru söylemeli. Bir Jiğite, tdt 
pelıllvana yaraouı da •eemmm ~ 
ret ve kunetleri.Di WU.1car 'ft 

kal etmiyerek dQlııvll ~ 



.... 
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Nevyork Sergisinde~i 
Pavyonu~uz~ .. 1! !~~1!k .. 

N evyork: 8 (A. A.) - "Gecık-J ~=-:parak demiftir ki: gi 
nıiştir." "Ankarada aç ıaat 4çlnde ıer 

Anadolu · Ajanmnın husust mu- uıuka:telulnin esaslarını ayrı ayn 
lıabi.ri bijdiriyor: . deirelerl• konu.ttum ve m~kaveleyi 

Bura.ya sel~ndenb•ri beyeü- imza ettim. Temas ettitım mem
ınize kartı bll&tsttsna btıttın maha- leketl&rden h~ birinde buna ~: 
fil tarafından ~rilmekte olan ser ıarat. al&ta n .kavr•Ylf 
teveccüh, memleketimiz hakkında madmı. Yeni Törkiyed• za~i~~ 
Amerikada beslenmekte olan ıem- yerilen tıymetf prtınce •kı 

· · d' bl- ...n l 'ni hatırladım. Patinin açık bir ifadesıdır ıye paratorluk 1' .. n en 
1 

·nı 
t fn "'i ·u muıme esı liriz. Bu sempati tezahüra mı.. - fstanbulda u ~ _vı afta kaybet-

~aatı bitmek Ozere bulunan Turk tamamlamak ıçın ~ç h ,, 
pavyonlarına karşı halkı_n yakın a- tiğim batınından hı.ç çı:~~~ısa bir 
lakasında da görmekteyız. M.r. Halen de sö_y~e Türkiye 

Filhakika çoğu müfrit tarzda nutukta, Türk sergısı v~ 'zhar ev-
ı r- d alAka ve sevgı ı " kübik şekillere giden yapı arın ° hakkı? • . 

tasında pa\1yonumuz Tiirkün zen- lemiştır. . . . · Vedat Tör 
t arlığı- s · heyeti reısımız g'n tarihi ve yuk ek sana v . ergı ı ketirnizin 

' · ·· iinil d" • · cevapta mem e nın tim ali olarak herkesın goz ver ıgı .. • d·~· ehemmi-
. · · ku k rgısıne ver ıgı 

almaktadır. Nev~ ork sergısınık • Nevyor se 'k ·ıe daha sıkı bir su-
. · · tı '\: a m - tin Amerı a ı ranlar ı; e s rgıdekı ın aa " ye ~ lan derin arzusu-

dan takip etmekte olanlar arasın- rette tanışmaga Qğ nlatmıR ve 
• · d lT oldu unu a · daki hak'm kanaat, Turk pavJ o- nun bır e ı 1 barışı has-

. d il rine l bu yakınlaşma ve nunuı, bfitün ergi içm e e bu un d' ·ıe beklediğini, Nev-
en çok alaka;) ı ç kecek bi'r yer retle ve e~ .ı ~ ı bu gayeye doğru 
olac gı merkezind dir. . . . Y?rk ser~1

1;~iunu söyliyerek se~ 
Nıtekim bu kanaat ergı reısı b .r adım ffakıyetler dilemiftir. 

ldr. Whalen tarafından Ti.ırk heye- gıye muv.a fettc hazır bulunmak-
. T··r Bn zıya ' .. 

ti rei i Doktor Vedat Nedım 0 e Amerikanın Brezilya im -
verilen ziyafette gerek davet ı:;a- ta. olaın .. de sövlediği kısa bir nu· 

. . Avrupa kıs- ,_·ük e çısı · . b 1 bibi ve gerek sergının " Türk iyede vazife ıle u un-
ını komiseri Mr. Couson tarafından tukta~ fakat Yunanistandakt 
ifade edilnıi tir. Seçkin bir davet- madıgı~ıetı· sırasında memleketimi-

. dı memurıy ttikt n li karşısında Mr. Conson, serırı a • . . . ret ettiğini işaret e e 
h una zı zı~ a T- k' nin na sövledigyi nutukta, azur b'ır zamanda ur ıye 

" sonra az • TOrk heyetinin rei ini ve azalarını d .,.,.tirdiği inkılabı ve dön-
mu vttcu e e- 1 · · h y ayrı ayrı tanıtmış ve pavyonu - ıb şına olan hizmet erını • • 

Y.un yüksek muvaff akıyeti hakkın- ya 
1 
~:a takip ettiğini bilhassa 

da.ki kuvvetli ümidini if ·~~den so~ :ı::.uz ettirmiştir. 
ra Cümhuriyet Tilrkiyesı ıle e ... kı :::=:• 

Bilgiler 
Köylünün toprağından sonra en 

nıUhim i vasıtam hayvanıdır. At ve 
6ktız oı!aı.sa köylü çift süremez. 
ekinini kaldıramaz, pazara bir ~y 
götüremez. 

H . . bakmak lazım oldu. ayvana ıyı .. 
tunu bizim köylümüz pek iyi bilir. 
Fakat bunu bilmekle beraber hay
Yana bakmakta kusur eder. Hele A· 
nadolu köylerinde ahırlar ve ağıllar 
bqtanbaşa düzelmete muhtaç bir 
haldedir. Burada ahırlar dar, karan· 
hktır. Havasız ve ziyasızdır. Hay· 
vanıar bütün kı§ burada ya.tarlar. 
Altlannda dize kadar gübre bulu
aur. Derilerinin üstilnde bir parmak 
Pislik. toz toprak sanDJltlr. Böyle 
~ılan hayvanlar elbette hastalanır. 
Z&YJflar, çabut ihtiyarlar. 

Halbuki ahırlar, gen}f, aydınlık, 
bavaıı 'ft temiz olm•bdır . .Köylümü· 
albı tuhaf bir kanati vardır. Gtya 
lıaranıık, dar ve gübreli ahırlar da· 
ba iyidir. Böyle dti§Unenler ve ya· 
Panlar çok zarar ediyorlar. Güne~ 
IŞJ.k ve ha.va alan ahırlarda hastalık 
ehnaz. Tecrübe edinb, g~iı 
ki aydınlık bir yerde beslenen inek
ler, karanlık yerde beslenen inekler. 
den daha fazla. süt 'receklerdir. 

Ahırlar nemli ve sulak yerlerde 
l'apıimamalıdır. Böyle zemini olan &· 

hniarda hayvanlar çabuk hastala.· 
llır. Ahırlan kurak, yamag yerlere 
)'~ lizımdır. . 

Damları ıaağlam olmalı. içerıye 
Yağmur suları girmemelidir. Dıvar
ları da ıslanmamalıdır. Toprak ze. 
ittin ile temel arasında bfr metre ka· 
dar YÜbeklikte saç veya bir ba§ka 
•u geçmez madde bulunun& iY.i o.. 
hır. Za.ten ahır binalanm tuila ile 
>'&PDıak mümkünse daha iyidir. Ker 
Piç dıvarıı ahırların iç kı ımlar1W 
bıüınknn olursa çimento ile sıvama. 
lıdır. Hiç ohnazsa bu sıva yerden bir 
lii IBet1"e kadar ~dfr. Dı
~ .. pek kaim, ne de pek ince 
oı •• ,kbr. l'ula Ula dıftl' gUuk 
--... P'ula iace dıvar da gabuk 
lllııur, yazın iyi oıınu. . 

.A.tlara mahsus ahırJann zemini· 
ili Cfıııento fle inekler veya koywı· 
ı..,. naaıu.ı. ~ana da tahta il• 
lötena.ır dofrudu. Badana aJmla. 
1'111 heın temlzll# hem gnzelUii ~ 
krttır. Milald .. olduP kadar dl
~&rlan aık U Wan•malıdlr. Yem• 
~ qd& blr ~ oı.ım IOdalJ 
it& De fırgaıamah .oaeemeıere bol 
boı ...... ldreo~· 

T&RllAIA• 

' Hatayda Parti 
Kongreleri 
Antakya ve l•kentlerun 

kaza kon .... lerl de 
yapddl 

Antakya: 17 (A. A.) -- Ana
dolu Ajansının husust muhabiri bil
diriyor: 

Cümhuriyet Halk Partisi An
takya kaza kongresi, parti bina-
1tnda mera.simle açılmıştır. Bu 
münasebetle teşkilatı kuran Tekir
dağ mebu!u Rahmi Apak bir mo
aahabe yapmlf n partinin alb vas
fını balkın gayet kolay anlıyabile
ceği şekilde izah etmiştir. Bundan 
10nra kaza idare heyetiyle viliY.et 
.kongre nıilme . illeri seçiJmiştir. 

Kongre azasının müttefikan ve sü
rekli alkışlarla kabul ettikleri bir 
takrire göre, partimizin genel 
başkam Millt Şef lnönu'ye kongre
nin saygı , e bağlılıklarının arzına 
karar verilmiş ve kongre dağılmış
tır. 

Kongre muna ebeli) le puti bi
nası TUrk ve Parr ba) raklariyle 
donatılmıştı. Kongreye bütün köy 
ve ocak mümc illeri iştirak et
mişJerdir. 

ISKENDERUNDA 

1 kenderun: 17 (A. A.) - A
nadolu Ajan.smm hususi muhabiri 
blidiriyor: 

Cilmhuriyet Halk Partisi İ!
kendenın kaza kongresi, halk si
nemasında büyük merasimle açıl
mıştır. Merasime alay bandosu -
nun çaldığı istiklal marşiyle baş
lanmıştır. Kongreyi vilAyet teşeb
büs komitesi başkanı mebus .Ab
dullah Muruloğlu açmı~. yokla· 
ma yapıldıktan sonra kaza iaare 
heyetiyle ~ ilal et kongre mümes
silleri seçilm'ı.tir. Kaza idare he
yeti reiııliğine . eçilen mebus Ham
di Selçuk br nutuk söylemiştir. 

IZMITTE RESiM SERClst 
İzmit: 17 (A. A.) - Halkevi 

.kutöphane salonunda Türkiye mils 
takil ressamlarının eserlerini ihti
va eden güzel bir resim sergisi va
li ve Parti başkanı B. ZiJ a. TekeJi 
tarafmdan açılmıştır. 

Ressam Ali Çelebi, Ercümend 
Kalmik, Fahri Arkunlar, Fuad 1-
zer İlhami Demirci, Kemal Zeren, 
Sa~iha, R u t ı Bozca ·ı, Sa-
im özeren, Sermet, Ali Nu ret 
Suman, Ziya Keseroğlu, Mahmut 
Cuda, Talat, Emin Zeki Kocame
rni, t. Hakkı Oygar ~e Edip Hak
kı Köseoğlunun eserlerinden mü
rekkep 183 parça resmin teşhir e
dildiği bu sergi Halkevinin teş~b
bü&iyle açılmıştır. Bu sergi T.~r
kiye müstakil ressamların~n. 2~ ~n
cü seraisidir. Halk sergıyı büyük 
bir al&ka ile ziyaret etmektedir. 
Sergi 10 gün devam edecektir. Ser
tinin a~ıhfl münasebetiyle bu ak
tam Halkevi mOsame~e salon~n
da tstan.bulcı.an ı:ıchrimıze gelmış 
bulunan B. lemail Baltacıoğlu ta-
raf~ sanat hakkında bir kon-
fer t ektir. 
SINO~A ACAÇ BAYRAMI 

Sinop: 17 (A. A.) - Ağaç 
bayramı, asker. jandarma, mek-
tepl'ler , e kalabalık bir halk k't
le nin i fraki~ le t it edilm'ş ve. 
tehr'n şimaline du en ~ey~a~ ete
line 1bınlerce fidan dıkılmı r. 

5 

c~~~:J'-~~-?=:-~k~ 
il· Pl. ıs. Memleket aaat ayan, a-

Zamanımıza Kadar ::ı. .. :::.'°::::-::. 
J 14 Konuşma (kadın saati - Ev ba-

Kadın Güzelliğinae ::ı::~ı.::.=x= 
Görülen Değişiklikler =~~= ~:~> ıe.l~. iUrk 

Tahsin Karakuı ve arkadaşları 

Her devrin kendine mabem bir chnlar, merhametab te)'taıllar! te· 
güzellik ideali vardır. l&ldd edilen bu aüzıellik tiplerinin bu 

Praecitele'den zamanımısa kadar lhkll halleri! GtllilDecek tey!. 
kadının gU7.elliği :füç beklenilmiyen Halbuki mee•um kadın tipleri bu 
değişikliklere uğramıştır. Be§eriu gi1ıı modadır ... Fakat tip deği§miş
Estetik bakkmdn.kt 1$telderi ve his- tir. Greta Garbo, Joan Crawford, 
)eri geçıen seneler ile, birmrlerine da- :Marlene Dietrlclı, Mae Vest, _Yi~~e 
yanan devirlerle deği§ir, bugün eski Romance ~role hayat getırmijtir: 
t 'hi gif'ıellik tekrar birer güzellik Ytizlennden, tavırlanndan, eskı 
arı • k dınlar ti · · tamamile §aheseri olarak göriiyor muyuz? me~ um a pını sı· 

Kaybolan kUltUrlerin; plastik san'a· yırıp atmışl~dır. . .. 
tinin şaheserleri olan o harikulade Arbk, agır hastalık veya bır goz 
heykelleri, asil hislerden mUlhem o- lilk hissini ve~ haddinden fazla 
larak yaratılan mermerden kadın- boyalı gozler, aahne Uzrindc birer 
ları; modern çamasırları elbiseler siyah leke gibi görünen büyük ağız. 
altında, boyanmış, pudralanmış vo lardan eser yoktur. 
meşhur berberlenn fantezilerinden Yıldızlar birer genç kız hal ve 
çıkan bir tüvalet ıle saçlan düzeltil- tavrını alnıışbr. Sessiz sinema za· 
miş olarak tasavvur ediniz! Şüp~ manındaki ve bu enelci Norma Shea 
siz ki, alınacak netice çok fena ola- rer'fn fotograflannı mukayese edi. 
cakbr ... Bunun isbatı da yapılma- ntz. 
mış değildir. 

Bir Amerikalı, "Milo,, Venüsü
nün bir mulajını almış, bu mabude· 
nin yüzUnll, Amerikan sinema yıl
dızlannınki gibi boyamış, başına da 

Greta Garbonuıı eski ve en son 
zamanlardaki resimleri arasındaki 
farkı görünüz. 

Bugün, güzellik tipini gösteren 
artistler, tabii kalarak güzel görü-

bir koyu pe.rilk talmııştır. Bir kolye nUyorlar. Tavırlannm, elbiselerinin 
de, Luvr müzesinin bu meşhur hey- saç tüvn1etıerinin, ve makyajlarının 
kelini asri bir hale sok.muıtur. zarafetinde ve sadeliğinde, cazibe-

Amerikalının yaptığı bu kıyafet :.erinin menbalarını aramaktadırlar. 
ve bı1hassa tuvalet değişikHği ile Ve· •••••-• .. •••-............ --...... .. 
nus bUtUn o yUkaek güzelliğini ve 
p.'fUSIJlı kaybetmiı ve idıeta Fran
sanın cenubull\ia yaşayan kadınla1' 
tipinde ve hattf\ biraz da yabancı 
bir şekil gost.ermi§tir. 

Hitler Münibe gitti 
Berlin: 17 (A. A.) - Salahi

yettar bir kaynaktan verilen maltl-

mata gore B. Hitıer, Munih'e 
hareket etmistir. B. Bitler, mem
leketin vazil eti hakkında malOmat 
almak Ozere bugün Avusturyada 

kalacak l arın Berlind'C bulunacak
tır. E a en Rom ns a hariciye na
zın B. Gafenco da sah gOnU Berlin
de olacaktır. -·-Tıb Fakültesi Dekanı 

istifa mı ediyor? 
'()"niversite Tıb fakültesi dekam 

Hakkı Derman, E,ref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay. Buri 'O.fler. 
20. Ajans. meteoroloji haberleerı. 
ziraat borsası (fiyat) 20,1~ Tiirk 
müziği 

Çalaıllar: Vecihe, Reeat Erer, 
Ruten Kam, Cevdet Kozan 

Okuyanlar; Muzaffer llkar, Sa
fiye Tokay. 

1.- .... Buselik pe§revi. 

2. - ıtn Buselik makamında 
beste- Her gördüğü. 

3. - Şakir ağanm- Buselik rn • 

kamında şarkı- Simbülistan etme 
etrafı. 

4. - Re at Erer- Keman tak i· 
mi. 

5. - tsh km- Buselik makamın
da şarkı- Bir pür cefa. 

7. - ... Buselık saz emai i. 

8. - Ne etkarın - Nih vcnt şarkı
Gücendim ben sana. 

9. - Faizenin- Nihavent şarJo. 
Kız sen geldin Çerkesten. 

10. - Sad ttin Kaynağın- Niha
vent şarkı - Kırpiklerlnin gölgesi. 
21. Memleket saat ayan. 21. Kon~ 
ma (Hukuk llıni Yayma Kurum 
21-1:5. F.aham tahvilit, kambiyo-nu-
kut bors ı (fıyat) 21.25. Neşeli 
plWar- R. 2130 Müzik (Radyo or
kestrası- Şef Praetorius) 

1. - H ry Rabaud- Eglogue 
op.7 

2. - W. A Mozart-~ sol 
minör, op 183 

a) Allegro eon bno 

b) Andante 
c) Menuetto -Tro 
d} Alleıro 

3. - Jan Brandts- Buys- {Sarı 

burg) serenatı, op. 51 

a) Allepo molı:. 

b) Larghetto 

Her halde, Holivut veya Paris 
vazii sahne şah iyetleri o meı,
hur Venüsii bu şekHle, mUhim bir 
film çevirmek için katiyen angaje 
etmezdi ve ne de ayni phıa, Kleo
patrayı ''dUnyanın en güzel kadını., 
olarak sinema lleminde sivriltmez
di; ve ne de Lükres Borjiya veyahut 
ta Leonard de Vincinin meşhur Mo· 
nwesım filin artisti olankseçmez
di. ~ Franmz tefi ' de tanın
mış bdm ..ııstyetıer olan Dubarry 
ve yahut da madam Pompadour 
zamanmııııda bir komedi artisti ola

B. Nurettin Alinin; dekanhk vazi. c) Adagıo astıai 

rak kuflanılabilf r miydi1 
Fakat yfne eski zamanlara dö· 

nelim: 
Şimdi, acaba Prascitele veya 

PhidiM'da kendi güzellik mabudelerl 
olarak Greta Garbo, M'ae V eet, Ka.
tharine Hapburn veyahut ta Daniel
le Darrleux'un heykellerini dikerler 
miydi? Greta Garbonun kalçalarının 
haddinden fazla dar oh1§1mu Yeya
hut ta kadın cazibesini nefsinde cenı 
ettiği söylenen Mae Vestin vücudu
nun "il8ht tenasüp., kanunlarına ay
kırı bulunuşunu, Danielle Darrieux
un fevkalade ince oluşunu bir kusur 
addetmezler miydi? 

Viviane Romımce, Claudette Col
bert, Luise Rainer'in okadar modern 
olan güzellikleri, bir RaphaeI'in, ve
ya bir Titien'in fırçasına ilham verir 
miydi? 

Daha uzaklara gitmeden sessiz 
sin ma yıldızlarına bakalım. Ost;a 
Niel n, l .. ılian Gi h, im lanndaıı 
nekadar hey can vencr bir iztırap 

fesinden istifa edeceği kuvvetle söy b) Allegro molto .. 
lenmektedir. 22.30 Müzik (Opera aryaıan.:PI.) 

Bu takdirde; kendiainin ~ 23. Müzik <Cazband- Pi.) 23.45.24, 
dekanlığa doktor B. Kemalin geti· Son Ajans haberleri 'e yarınki proe 
rilmesi çok muhtemeldir. ram. 

Gayri Menkul Satış Danı 
İstanbul Emniyet Sandıfı Direktörlüğünden: 

Muflis Bay Fik.rinin iflAsından evvel 11480 h ~P No. ile Sandıiımız.. 
dan aldıgı (400) liraya karşı birinciderecede ipo ed'p ndesinde borcu-

nu vermediginden 3202 No.lı kanunun 46 ıncı madd ı matufu 40 ıncı 
maddesine a-ore ifl dairesince verilen mezu en sa.ndzğımız. 
da satılma ı icabeden Ü kud.arda Gulfem a 
Mahmut efe di Ku.} ulu ~ıkmazında e i 2 
tamamı bir buçuk ay müddeti& açık artt 
pu sicil kaydına ore yap 1 akladır. A 
lira pey ak~e i verecektir. M ili b nk 1 
tubu da kabul olunur. B' k bu 

ve buzun s ılırdı! 

Sebze Dikiniz Bugun bu aktrislerm fotograf-
ıanna, sanki c;ok uzak ve tamamile Ve Yiviniz / de-· i bir devrin portreleri hissne 

'J bakılıyor ... Bu ince, nahif kadınla~ 
Sebze ekilecek toprağın derin ij. rın sporcu, adaleli 939 genç kızila 

ıenmesi lizımdır. Bu da kirizme il alakalan bile görülemiyor ... 
olur. Kirlzmenin topragı beslemekte Henny Porten'i hatırlar mısınız? 
•e kadar faydası olduğunu köylü- Binlerce aşk mektubu a J a n 
mUse fula soyle~ğe hacet yoktur. bu artisti unuttunuz mu? O zaman
Kirizme mevsimi ya ılkbahardır, ya lar bir çok dramatik roller alarak 
sonbahardır. Fakat ilkbahar sonla- hepimizi heyecana getiren bu güzel 
rmda yapılandan daha fula istifa- \l'8 sihhatll kadın, §imdi her ttlrlU in
de olunur. Topraktaki yabancı otla· celiğini kaybetmiş orta halli birisi 
rm kökleri gUnette kavrulur ve Mil- halinde görilntlyar .. ve "aeaüz tilm,, 
baharda toprak bahçe illerine daha devrinde Amerikan slııemaanun me§ 
iyi Uzırlanmı§ olur. Sebze ye~ hur llimalannda.n olan Priacllla Dean 
mette en mühim aermaye su ve gtlb darma dağuut aaçlarile, bugünkü 
redir. Jricaret m•tsıuUle yapılan_. · ideal tipi aala tem il edemez. 
zecllik ayrı bır takım hazırlanma. i&. Ya lda.y llurray, Nuimova, Liya 
ter. Fakat ev bahjeleriade de pek Cle Putti, Pola Negri, !ııfiamay gibı 
fazla masraf yapmadu. pekill !yt gözleri yarı kapalı duran, nuarlan 
keanadan u ıu geçen yahut çee- esrarla dolu ~ı1in n o ıinemanm en 
Mbaeler yetiftirillr. BeJıt içinden, cazibeli birer 'alııliyetlerini t.msfl 
~ ıulan bol ola.n ~ eden artistlere ne dersiniz? Bunlar 
..me ~tfltlrmek pek lrolaydlr. D- yflztinden nekadar facialar cereyan 
ftrlr M MyllhnU3 buu --.lt ar- etmit, l'Maı.tJer vuku lNl!tıuo, dram 
j1ıram. / - lara ıahlt olunmuıtutJ lılUthlt b· 

eıun · ad bar o un r. 
Birinci arttırma 6-6--939 rihine mu adif ah gü a Oajaloglu ıda 
kain Sandı~ımızda aat 10 da 12 ye kadar yapı}, 'ktır. Muvak at 

fhale yapılabilme ıç.' tekl ! edile~k bcd t n t~r n alınması icabe
oden gayı i nı nkul miikollefiyetı ile sandık al c 

olma ı arttır. Ak · takd' de ıon arttıran taahh 

,artiyle 23-6-93!) tarihıne mil adif cuma günü m halde ~a ayni 

ıaatte on arttıı ması yapılacaktır. Bu arttırmada aayıı kul en ~ok 
arttıranın U Onde bırakılacaktır. Hakları tapu ı'c'lleriyle ubit ohm-
7an alakadarlar ve irtifak hakkı sabiJ)ler'ııin bu haklarını ve hususiyle 

faiz ve masrafa dair iddialannı ilin tarihinden ı 'haren yirmi giln iç' -•a evrakı milsbiteleri) le beraber dairemize l:>"ldirnaeleri llzımdır. 
Bu •uretl• ba.llarmı bildinnemiş olanlarla hak}ın tapu ıfcilJenyJe 
aabit olmıyanlar satı, bedelinin payla ma ından lta f :tabrlar. Daha 
fazla ma)Clmat almak fstiyen?erin 938 127 d numara iyla 8andı. 
tımız hukuk i,leri aervisine müracaat etmeleri Jüzumu flln olUllP-

* OIKKAT 
t.mni:ret Sandıiı ı Sandıktan alınan ~ayrI menkulü ipotek cötter

me k istiy lere u.hamminlarim:Wn koyıa~ elduia -.,_.. D6JH te.. 
cavh etmemek üzere ihale bedeHnflı 7anıına lrtf4at lort !t$t1ı •G• 
rttiyl• Jcolayll& ır~ 1&.lllıt 
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Boğaziçi Vapurlarına Mahsus ilkbahar Tarif esi 
21 Nisan 939 Cuma Sabahından itibaren Tatbik Edilecektir. 

Lokman hekim 1 
Dahiliye Mütehassısı 

DiYanyoJa 104 : 
Muayene ıaatleri pazar harfo i 

her gün 2,5 - 6 ıalı, perşembe İl 
ve cumartesi sabahlan 9 · 12 1 

fukaraya T.22398 ı 

======================================= ········-································ 

10.00 iNKIBAZI defeder, MiDE ve Çocuk Hekimi 
URCE "Kı$ı lfEMNUNiYETD 

• BARS AKLARI Kol~ylıkla 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan mada her g6n 
Saat 15 t n ronra 

ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir 

Hazımsızlık, ş · şkinlik, bulantı, gaz, sancı, mide 
bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sarılık, safra 
karaciğer, mide ekşilik ve yanmalarında y,e bü
tün mide ve bars'ak bozukluklarında kullanınız. 

.............................. ~ ........ . 
'ı Rıza KOŞKUN ' 

A meyvatuzu I = BASIMEVI 
tstanbnl: VUfıyct Karşısı No. 21 

Kitab, Mecmua ve her türlU 
<>on derece tcksıt edılmiş bır tuz olup ycrıni tutamayan mu- tabı L~lerini en temiz, en gU-

masil müstahzarlaı dan daha çabuk, daha kolay ve daha kati zelve en ehven şeraitle seri bir 
bir tesir icra eder. surette yapar. 

------------------------~~-~--~·---~~~~~···J 

Beher metre mur.abbaına 4 lira bede) tahmin edilen Beyazıd Ak
$nray yangın yerinde Balaban ağa mahalle inde BUyük Reşit paşa 

60kağında 9 uncu adada 373 - 374 harita numaralı arsanın arkasında 
~·uzsuz 30 metre murabbaı ar a alfı.kadarlan arasında satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rulebilir. İstekliler 9 liralık ilk teminat makbuz veya mektubiyle be
raber 4-6-939 per embe gunti saat 14 buçukta Daimi Encümende 
J..ıulunmnlıdırlar. (B) (2628) 

A1m:a:!lll-.1m11•-----------------amm--... , 
Havzbot "Yüzer Ev,, 
Sahibinin Askerliği 

Dolayısile Satrlıktır. 
!ki yaz rnev imi Kalnm1şta, Suadiye önünde veya Paşabahçe 

koyunda takdir ve gıpta ile seyrettiğiniz Havzbot= (Yüzer Ev) 
satılığa çıkarılmıştır. Yaz mevsimini maaile sıhhi bir surette ge

çirmek istiycn deniz ve denizcilik severler için bulunmaz bir fır
sattır. İsteklilerin Tak imde General Receb sokak Mübarek 
apartmanında (1) numarada Bay Receb Erkmnna müracaatları. 

IORK HAVA KURUMU 
7 nci 

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

BUyUk ikramiye: 40.000 Liradır. 

Nafıa Vekaletinden: 
27 Mayıs 939 cumartesi günü saat 11 de Ankara.da Nafia Vekl

Jeti binasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksilt. 
m~ komisyonunda ceman 8068 lira muhammen lbedelli 22 adet Mors 
tipi telgraf makinesinin talip çıkmaması yüzünden kapalı zarf usuliy
le yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (229.85) liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve tef-erruatı Ankarada Nafıa malzeme mü

dürliiğünden 'puasız olarak alınabilir. İsteklilerin teklif mektupla
rını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla biı'likte ayni 
gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lazım-
dır. (1990) (2421) 

'KURU SİSTEM 
u u ıs~~~ 

KURU SISTk::MLE 

ı•pılan KELEBEK Marka 

Kontr - PIAklar 
Çarpılma, Çatlama, Kabarma 

Te saire g bi hiç b:r anza 
göstermez 
--·--

Kontr-Pliklar bu gibi anuılara 
karıı garanti ile satılar. 

KIZIL, KAVIN, 
KARAA~AÇ'dan 

mamul Ko:ıtr Plaklar Stok ola-

.. 
11111111111 . 

• 

18 NiSAN 1t1• 

TABii SESll-RIDYO 

:o'MLEMEICL~ • 
MARKDNI 
OLDUtU ANLAŞILIR 

V.RSSIYS 
SATIŞ 

SAHiBiNIN SESi '°2 İITİl<LAL CAD~ 
8EiYoGl-U . VE llCE.NTELERiNDE. 

BU KUCAKLAMADA 

PERTEV ŞURUBU 
ve 

Pert v Çocuk 
Pudrasının 

hissesi olduğu biliibtiyar 
zihne gelmektedir. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Ek
siltme Komisyonundan : 

Şişli Çocuk hastahanesinde mevcut 28 adet Bebek karyolası pa
zarlıkla satılıacaktır. Pazarlık 26--4-989 çarşamba günü saat 14,30 
da Cağnloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü !binasında 

kurulu komisyonda y.apılacaktır. Muhammen fiat 35 lira kati garanti 
525 kuruştur. İstekliler karyolaları her .gün komisyonda görebilirler. 

111111
1 

İmııl 

(2610) 

tsta.nbul Asliye Altıncı Hukuk 
ftlahkeıııcsinden: 

Davacı Araksi. Gedikpaşa Kn· 

dırga hamam caddesinde 25 No. da 

Müddeialeyh: V abram namı dl· 

ğer Kemtı.l. Mahmutpa.şa trfanlye 
kar§ısında 25 - 26 No. da terzi kar
deşi Murnt yanında. 

Bundan ba$ka: 15.000, 12.000, 10.000 .. . ' 

Davacı: Arak.si tarafından mUd• 
deialeyh Vahram aleyhine acılan 

boşanma davasına ait arzuhal suro· 

ti davalıya tebliğ edilmek üzere ya· 

Ellı adresine gönderilmiş ise de mu· 
malleyhin mczkür ikametgahını 

terkle semti meçhule gittiğinin be

yanile iade kılınması üzerine Hukuk 

usulil muhakemeleri kanunun 141. 
142, 143, ve 183 cü maddelerine tev

fikan iade kılınan bu arzuhalle tah• 
kikat gUnUnü gösterir davetiye va· 
rakasının mahkeme divanhanesine 
asılmasına ve 939-166 No. da ka· 

yıUı işbu davaya mUddeialeyhiıı 011 

beş gUn içinde cevap vermesine ka· 

rar verilmiş ve bermucibi ka;ar ar
zuhalle davetiye varakası divanha· 
neye asılmış olmakla müddeialeyıı 

Vahramın yukarıda yazılı müddet 

zarfında davaya cevap vererek tab· 
kikat için tayin kılınan 13 - 5 - 939 

cumartesi gUnü saat 10 da mahk~ 
memizde hazır bulunması veya ka'" 
nuni bir vekil göndermesi lüzulJlıl 
tebliğ yerine geçmek U2ere uatı 

olunur· 

liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve J0.000) liralık iki adet mü-
kafat vardır .•• 

veni tertipten bir bilet alarak ı,tırak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mea'ud 
ve bahtlyarı~rı arasına girmiş olursunuz ••• 
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Sahibi: A. Cemaleddin Sııraçosh• 
Netriyat müdürü: Macid ÇETİN 

Buıldıiı rer: Matbaai Ebüzzh•• 


