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Alman 
k 

a Danzig'i Otobüs Davas 
tmek ÜZ Dün dinlenen 

Tahran için Mr mlllt -. 
1'fn9 sQnll oldu. Ozerind• llm 
Ye İran b&71'&kl&n ahenkH bir ,.. 
kilde d&lplanan binlerce tabı 
ıCllltclftl tehir, buıtın rh•l pten
IH Fevzfye)'f '.tal'fllach. TUrkiye • 
tran dailtluk tarrhtne altın ~er
le kqdediletı ba mesut san. ma -
J..te ŞelifBfah ile Bbedt 8eftmls 
tanfı•claa ka~lk yolamm .,91-
'Sffdftt t&rlhl fafiFU U Tart Jhllt. 
rezealnln kard91 İran payitahtın.& 
muvaaalatanda hazır bulunmak aa
adetlne eren bizi r için unutulmaz 
biz hatıra olar kalacaktır. 

Bir 1ran mu rezeıinin Tflrk br 

Mühim if ad el eri 

deıtlerinl bekledltf Pehlevi cadde-1·~---------~----~--~W 
lhdn methali ve oivan kalaltabk r-
blr halk kltlaal ile dolu idi. -Tirit 
1M1eti de mihmandarlarlle blrlikte 
hazır bulunuyol'flu. 

Saat 18 de otokarlar birkaç 
1h metre uzakta durdular. Ttlrk 

(Sonu 8 UncU Ayfamızda) 

T0RK0N DOSTLU(;U 
--·-----~----

Bir umanlar Tlrkt1e, doatlu
iu aranan, dlfmanlıtmclaa. tir tir 
titrenen ~ devletti. Tflrk hOldlm
daruım teveccflhflnl kammak 
tciD taeıdarlar P8fklf oet.e~ 
Jardmı dilenmekte ~· 
nılllabaka ederi dL 

Aradaıa usu ....,_ 
O Ahetll lıflka..l .......... 
tulmak fG7 .d ıtlfakladan 
kaçılacak ~ halin .. ı. 
eli Umum! h b bqlanııcıacla 

~· O manlı imparatorla.; 
tunu JDUttef 1 te kabul • 
zamanki h kOınetln b r cat 
muvaffak y.U l>il• ıayıltnlftl. 

Halbuki o me kenet mrhda 
u.nnc1a , yı-et. ur aeolMdeD 
Tlüi7e s•nfJ8fmit Y' sltbbhııf
mif d nt bir devlet ballacle t..._ 
.... llJuet ........ boJ: ~ ... 
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Tophane On ündeki 
Cephane Mavnaları 

Bu Cephane YükliJ: Mavnalar Bizeı 
Tam Manasile Bir Dert Olmuştu 

Şirketin 
ilkbahar 
Tarifeleri 

Şirketi Hayriye'nin ilkbahar tarı. 
feleri bu ayın 21 inden itibaren tat
bik edilmiye başlıyacaktır. Şirket, 
yeni tarüeleri dün ikmal edip iske
lelere vazetmiştir. Yeni tarifelerde 
kış tarifesine nazaran fazla değişik
lik olmamıştır. Yalnız sabah Boğaz
dan ve akşam köprüden kalkan son 
postalara bir iki sefer daha ilave e
dilmiş ve vapur hareket saatlerinde 

--~-,.... ...,___ bazı tadiller yapılmıştır. Bundan. 

Tophane fabrikaları öniindckı böyle tasmasız bir çomar gibi, başi başka bu sene bahar larifolerinde cu· 

Terkos Gölünde 
Bir Facia 
Bir kayıkla k6mUr ı•tl· 
ren dört klfl boğularak 

lllCIU 
Çatalca'nın Balabumu köyünden 

Hüsnü, kardeşi Hüseyin, Şevki ve 
Şevket isimlerinde dört kömürcü, 
evvelki gün kömür yüklü kayıkla 
cTerkos Gölil> nden geçerlerken ka
yık devrilmiş ve batmıwtır! .• 

Neticede dört zavallı köylü de su
lar altında boğulup can \"ermişler· 

dir! ... 

~ ' ~ .. ;;. ' 

100 Sabıkalı Bir 
Sarhoş Dün de 
iki kişiyi Vurdu . 

--Galatada bir sigara yU· 
zUnden lfl•n•n kanii 

cinayet 
Dün gece Galata'<la }:anlı bir cina

yet olmuştur. 

rıhtıma bağlı duran marna içinde boş gezdirecek miyiz ağa? Bence, bu \ martesi ve pazar gi.inleri için gezinti 
bulunan cephane sandıkları adt:ta sandıkları dil§man elinden kurtar- ! seferleri ihdas edilmiştir. 
bize derd olmuştu. Hele cephanenin maktan ziyade bizim esnafı bu kara- \ Bu gezinti seferleri cumartesi gün
denize dökülmek suretile yok ediJ- l yüzlü şirretin şerrinden kurtarmak leri akşam ve pazar giinlcri de sa
mcsi ihtimalini hatırlachkça yüre3i· · daha se\·aplı bir ~tir. Bilmem ~ittı- bahleyin yapılacaktır. 
miz sızlıyor, hepimize hırs basıyor- niz mi? .. Bu alçak herife mavunacı- Cumartesi günleri yapılacak ge
du. Kaç defa yapar ıırken görmüş- lar cemiyetinden her ay elli lira da zinti postalarım Köprüden 21,10, 
tük, uzaktan seyretmiştik· Bu adam. maaş veriliyormuş. Böyle olduı{>..ı I 21,15 ve 22 de kalkacak üç.vapur ya
ların adetiydi bu. Tuttukları cepha- halde, yine namkörlüğünde devanı e- pacaktır. Bu postalarda Boğaz

11

m 
ne)i denize atn·eriyorlardı. Hiç şüP- diyor. Mavnayı kaçıracağımıza şu her iki sahilindeki tekmil iskelelere 
he yok ki, bunları da atacaklardı. herifi kaldıralım ortadan. uğrarubcak ve gidiş. dönü~lü bilet-

Şehir Meclisinin 
Dünkii toplantısı 

Yüzden fazla sabıkası bulunan bir 
adam; bir sigara için iki kişiyi vur
muştur. MuhteHf suçlardan yüzden 
fazla sab1kası olan Arap Abdiilkarlir 
isminde bir a;ı;ılı, dün gece Galata'da 
müteaddit mayhanelerde bir hayli 
içerek sarhoş ollllUŞ ve Kcmera1tm
daki kahvelerden birine gidip otur-
muştur!.. t 

Abdülkadir; bir aralık kahvedeki j 
müşterilerden Murad'a küfrederek: 1 

·- Ulan Mu~at ba~a _ç~buk sigara \ 
ver ... yoksa ..... demıştır ... 

Hoca Bekir, birkaç gün sırtı sını u- Hakikat bu delikanlının dedikle- lerde yüzde 50 tenzilat yapılacaktır. 
fak bir sandalla oralarda, balık tut- ri doğru . idi· Bu herif sağ kaldJkça Bu biletlerin dönüş müddeti pazar-
mak bahanesile gezmış· , dolaşm·c+-ı. 1 lesi giinü saat 12 ye kadar muteber 

~~ mavnacı ar cemiyetine rahat ve 
olacaktır. 

huzur yoktu. Sosyali.st Hilmiye ya-Mavnartın baııında ayrıca nöbetçi 
buhınmadığını. nöbet noktasından 

eok uzakta oldnğumı söylüyor, ufak 
bir hin1met ve gayretle bu cepharı2 
sandıklarının düşman elinden kur- ı 

tarılabileceğini iddia ediyordu. Ve: 
- Bir görsen ağa, diyordu. 

Sandıkların halini. Eli kolu b2ğlı 
ölümünü bekliyen esirler gibi ins:ı
Dl acmdınyor adeti· inanır mısın, 

dün gece uyku girmedi gözlerime 
düşünmekten. Hem öyle kolay -ışı

nlacak bir yerde ki, gündüz bile Ç€

kip götürsen ruhu bile duymaz kim-
senin. 

'l'orpiclolurın bağlı oldu;; u 
ferde değil mi bu mavna'! 

- Biraz ötesinde ağa. Küçül: 
vinç makinesinin tam önünde. 

- Geceleri mavna ba~ına nö
betçi konulmadığına em.in' misin? 
.. - Yokmuş be ağam. 

- Kim söyledi sana bunu? 
- Bekçi rliye mavnada yatırdık-

ları adam. 
- Kimmiş bu adam?. 

- Fakirin biri be ağam. Bazna
~ala bekc,ci girmek için istida vermi~. 
Olacakmış i~i amma işte sıra bekli
yormuş. Yatacak yeri olmadığı için 

l'eceleri bu mavnada barınmasını, 
gündüzleri de baznaval dairesi11ilf: 
temizlik yapmasını söylemişler. Ne 
diyeyim, işte boğaz tolduğuna <:alı
pn bir adam. 

- Kendisine bir şey açtın mı?· .. 
- Açar mı~:ım hiç sana haber 

vernıeden. . 
- Hele ben Salih reisle bu 4i 

bir görü~yim de icabına bakarız. 
- Geciktirme işi ha.. tnebolulu

Jar bugün, yann sandıkların denize 

atılacağını söylüyorlar. 
Oturduğu köşede bizi dinliyen 

Hemşinli Nuri de bu esnada yanım1-
sa yanaşmı§, söze kan§mıştı. Ve bır

pıldığı gibi bunun da ger ve fesadı- Pazar gi.."ınü sabahleyin yapılan ge· 
na nihayet verilmesi vacip olmuştu 2inti postalarını da Köprüden saat 7 
artık. Hilıni de, tıpkı bu habis gibi ve 7,30 da kalkacak vapurlat· yapa~ 

t caktır. Bu seferlerin gidiş ve dönü~
bi rvakitler azdıkça azmış, yapmadı- ı 
ğı alçaklık kalmamıştı. Nihayet lü biletleıinde de yüzde elli tenzi-
Merkez kumandanı Miralay E.Jat lat yapılacağı gibi dönüş biletleri pa-

beyın. ril b" F ih zartesi günü saat 12 ye kadar mute-
em e, ır gece at te ·Boz-

dog-an k . . altında H . . ber olacaktır. 
emennın emşın it V'VV'V'A·JV'VV'VV'V'Vvvvvvvvvvv'V"v'V"v"" 

Mehmet ile Abdullah tarafından öl· VtLAYETrE: 
müşterine kavuştunıluvermişti. De· 
ğinnendereli lbrahimi de onun yanı· 
na gönderivermek pek de güç bir iş 
değildi amma merkez kumandanı E
sat beyin de, kendisinden habersiz 
bu gibi işlere girmememiz için ten
bihi vardı. Biraz f azlaea düşiinmUş
tüm galiba ki, Hem~inli Nuri titiz
likle: 

- Ne o Kara )f eh met. dedi. Be-• 
niın teklifim biraz düşündürdü ~eni. 
Hani sanki çekiniyorsan söyle· &n 
yalnız başıma da üstesinden gelirim 
bu işin. 

Hemşinlinin bu imalı sözü cam
ını sıkmıştı. Fakat uymadım. Hare
ketini gençliğine, düşüncesizliğine 
bnğışladım. Yarı kızgın bir tavırla 
gülümsiyerek: 

Yeni tayinler 
İstanbul maiyet memurlarından 

Hakkı Uygur Antalya vilayetinin Sa 
rik kaymakamlığına ve Hasan Hayri 
Tekirdağında Hayrebolu kazası kay
makamlığına tayin olunmuşlardır. 

Şehirde yapılacak yollar 
İstanbul Belediye hudutları dahi

linde üç sene ayrılacak olan (800) 
bin liralık tahsisatla (2) milyon lir.a
lık yol taahhüdüne girişilecek.tir. 

Taksim bahçesinde 
elektrik 

Taksim bahçesinin elektrikle ten
viri projesi hazırlanmaktadır. Ya
kında bitecek olan projenin tatbiki
ne başlanacaktır. 

V"V'VV 

- Evlat, declinı. Beni dfö~lindü- OENIZl.EBDE : 
ren her hangi biı· kaygı değil. Doğ-

rudan doğruya Merkez kumandanı Muayeneleri yapılmıyan 
Esat beye karşı beslediğim saygı· •1 dır. Çünkü o bana, kendisine haber gemı er 
vermeden bu gibi işlere gi"'memr::- Deniz Ticareti Müdürlüğü müddeti 
mizi tenbih etmişti· Habersizce ya- dolduju halde muayeneleri yapılmı
parsak bu işi, korkarım ki gücendi- yan gemileri muayeneye sevketmek 
ririz onu. Anladın mı şimdi işin do6- üzere davet eden bir tamim yap
rumınu ?.. :. mıştır. Tayin edilen müddet zarfın-

Hemşinli de anlamı§tı kusurunu. da muayenelerini yaptırrmyan ge
Tıpkı bir kedi yavrusunun horulda- miler, seferden menedileceklerdir. 
yıp yaltaklanması gibi yanını& so- Bu gemiler hakkında aynca kanuni 
kulmuş, elimi öpmüştü. önüı·e bö'!ka- takibat da yapılacaktır. 
rak: DenlzlNlnk Kooperatif 
. - Hoşgör. suçumu ağam, demiş- toplanUaı 

pn bir eda ile: 
tı. öyle ya, biz bugUn her dileğimizi Denizbank Kooperatifleri umu-
yapacak serbest adamlar değiliz de- mi heyet toplantısı bugün yapı

- Benim de bir sözüm var, de- fil mi ya? Ne de olsa başımız Yu- lacakhr. Kooperatif bu sene bir çok 
-~ti. Mavıiadaki cephaneleri ka- suf beye bağlı. DUştinemedim ben lüzumsuz mübayaalar yüzünden 
~ak hiç de fena bir fikir değil· ı bunu. hayli zarar etmiş olduğundan bu-
l'akat ıu Değirmendereli tbrahimi. günkü toplantının hayli münakaşalı 
•=====:==================~(~D~e~v;;;a~1~~ıı~v~·a~r~)~ geçeceği zannedilmektedir. 

Ga yrimübadillerin Toplantısı 
31110 lngHlz aeyyahı gellll 

Dün sabah İngiliz bandıralı Let
titia vapurlle şehrimize 350 İngiliz 
seyyahı gelmiştir. Seyyahlar sabah
leyin erkenden şehre çıkarak müzP
leri, camileri, Kapalıçarşı'yı ve da
ha bazı şayanı temaşa mahalleri gez
mişlerdir. 

'a.,.. llAo.am.lrı Jloqıwl ·ı ...,..,. 
...-W ~e . yıptlmıştıl\ Sunu müteakip fimmye kadar 
ltoplapt1.Ja uamn mO.hlm bir kımu gayri mübadillere tevzi ıdilan yüzde 

Wlrak •tmflUr. tık olarak g•n H· ~ ybiı ona iblifı i9fn yeni te
İealn faall.yıi r~lan oku.nm\Af ft ,ebbttııar yapılmasına ve bunun için 
layı\ mübad1llerı yapılan t9VZiat et- cS. Ankara'ya bir heyet gönderilme
hlmıia ppılan iei•hlıd'ller zikredil- sine karar verilmişt~ 

Öğleden sonra seyyahların bir 
kısmı motörlerle Boğaziçinde bir 
dolaşma yapmışlardır. 

~eyyahlar, akşam saat 22 de gel
dikleri vapurla Yunanistan'a müte
veccihen limanımızdan ayrılmışlar

dır. 

Dera kuralan 
Emin~nü Halkevinden: 
~lacaAJ. evvelce ilan edilen A ve 

B kurılarile ilk tahsil imtihanlanna 
girmek istiyenleri yetiştirmiye mah
sus derslere yazılmı~ olanların ders
lere b&§lamak üzere 21-4-939 cuma 
günü saat 18 de Evimizin Cağaloğ
lundaki salonunda hazır bulunma
ları nan olunıP" 

İstanbul Şehir Meclisi, dün saat 15 
de reis vekili Necip Serdengeçti'nin 
riyaseti altında toplanmıştır. Vali ve 
Belediye reisi Doktor LUtfi Kırdar 
bu celsede tabii aza olarak bulun
muştur. 

Mecliste ruznaınede mevcut mese
leler müzakere edilmiş, toplantıda 
şehircilik mütehassısı Prost'un mu

. kavelesinin temdidi hakkındaki tek
lif, .alakadar encümene havale olun
muştur. 

Bundan sonra Mülkiye Encüme
ninden gelen ve iç yağlarının amba- } 
laj kağıtlarına sarılmış olarak satıl- J 
ması hakkındaki mazbata ve paçaha
ne temizleme tarifesi kabul olun
muştur. 

Ruznameyi müteakip makam tara· 
f ından ilk mektep muallimlerinin 
müterakim 932 senesi mesken be
dellerinin verilmesi için bütçeden 20 
bin lira verilmesini teklif etmiş ve 
teklif Bütçe Encümenine havale o
lunmuştur. Bundan sonra 51 azanın 
imzasını havi bir takrir okunmuş, 

bu takrirde Şehitlikleri İmar Cemi
yetine 5.000 lira yardım aynlması 
istenmekte idi. Teklif kabul edilmiş 
ve Bütçe Encümenine havale olun
muştur. 

Köy Mekteple- · 
rinin Tatilleri 

Vilayet iık Tedrisat Meclisi dün 
öğleden sonra vali muavini Muzaf
fer Akalın'ın riyaseti altında topla
narak vilayet ilk mektepleri açılma 
v~ kapanma tarihleri, Hk mektep 
muallimlerine verilecek makam tah-

sisab meselelerini tetkik etmiş ve 1 
Şi!e'nin Ağva nahiyesinin Altı kö
yünde iki mektep tesisini kararlaş
tırmıştır. 

Verilen karara göre. vılayet da
hilindeki üç sınıflı köv mektepleri 
13 mayısta tatil edilecekler ve ayni 
gün imtihanlara başlıyarak 20 ma
yısta ikmal edeceklerdir. 

Dört ve beş srnıflı köy okulları, 

Murat; sarhoşun bu arzusuna ku
lak asmRmıştır. 

Fakat. birdenbire Abdülkadirin 
küfürleı·i şiddetlenince; Murat daha 
fazla tahammül edememiş ve Kamil 
ismindeki bir arkadaşile beraber 
sarhoşa küfür mukabelesine başla
mıştır! .. 

Bu hale çok kmın Abdülkadir, he
men yerinden fırlamış ve bıçağını 
çekerek heı- ikisini de ağır surette 
vurmuştur! .. 

Yaralılar, Beyoğlu hastanesine 
kaldırılarak hemen tedavi altına a
lınmışlardır. 

Her ikisinin de yaraları çok tehli
kelidir!.. 

IIAdiseden sonra firar etmek isti
yen azılı sab ıkalı. polis memurları 
tarafından yakalanmıştır. 

Radyo Konferansı 
------

HUkOmetlmlzle Yunanis
tan ve Rusya yeni muka

veleyi lmzalamadllar 
Montreux şehrinde toplanan bey

nelmilel ı:aclyo konferansı dağılmış-
tır. 

Türkiye, Yunanistan, Sovyet Rus
ya ve Lüksemburg hükumetleri, ye~ 
ni mukavclevi ımzalamamışlardır. 

Konferam, mukarreratı mucibince, 
4 mart 1940 tarihinden itibaren 1'rad
yo dalgalarl> yeniden taksim ve tes
bit olunacaktır. 

Radyo abonelerlnln eayıeı 
ao bini geçti 

Şehrimizde ve diğer şehirlerde 

radyo abonelerinin sayısı mütemadi
yen artmaktadır. 

Ezcijmle 1937 senesinde memleke· 
timizde 25 bin 510 radyo abonesi var
ken, bu miktar; 1938 yıhnda ~ bin 
250 kişiye baliğ olmuştur. 
Şimdi ise abone sayısı 50 bini de 

geçmiştir! .. 
VV'wlV 

hastahanesi 27 mayısta ders kesimi yapacaklar, y • h• 
üç haziranda imtihanlara başlıyacak- enı fe ır 

İstanbul belediyesi tarafından ya-lar ve 12 hazirada imtihanları biti· 
receklerdir. Önümüzdeki sene de 
senei tedrisiye geçen seneden fazla 
olarak 40 hafta olarak te5bit olun
muştur. 

İlk mektep baş muallimlerine ve
rilecek mesken zammı şöyle tesbit 
olunmuştur: Talebesi 201-400 olan 

ilk mektep muallimlerine 12 lira, 
401-550 olanlara 14 lira, 551-700 olan
lara 15 lira Yerilecek ve talebe mev-

cudu 701 i tecavüz eden ilk mektep 

baş muallimlerine de 18 Hra verile
cektir. , 

TAKVİM .•.••.. ~~·······""·'·1..•.A.,AJ 
19 Ni ... 1939 Çarşamba 

Hicri: 29 S.fer llll 
a-rı 6 Nl1an U55 

Ka••: 163 

Det• aaatl: S,13 
Otı. ı 12,14 - hdatli ı 1S,S9 
A.kp•• 11,52 - Yataa ı 20,30 

ı •••• l 3,2.C 

pılması kararlaştırılan yeni hastane· 
nin yeri tesbit edilmek üzeredir. Be· 
lediye riyasetinin tesbit ettiği yer, 
Bulgar hastanesile şehir arasında ve 
Bulgar hastanesine ait arsalardır. 
Maamafih bu yer üzerinde henüz c .. 
tüdler yapılmaktadır. Hastanenin in· 
şası için bu sene sarfolunacak para 
(460) bin liradır. 

Harbiyede çocuk 
bahçesi 

Valikonağı karşısında ve Emek a
partmanile Yedek Subay Okulu ye· 
mekhaııesi aras.ındaki boş arazide 
bir çocuk bahc;esi yapılması karar
laştırılmıştır. Fen heyetf bahçenin 
planını hazırlamaktadır. 

lran konaol ... ulunu 
auvar• 

İran Veliahdi ve Mısır prensesinin 
İran'da yapılacak muazzam düğün 
merasimi münasebetile şehrimizdeki 
İran Konsolosluğunda 25 nisan ak· 
şamı bir suvare verileecktir. 

Köylüye doktor ve Hiç 
Beyoğlu Halkevi Kilyos ve civa

rındaki köylere 23 nisan bayramında 
doktorlardan mürekkep bir heyet 
gönderecektir. Bunlar orada köyl(l.. 
yü muayene edecekler ve yanlaru. 
da g6türdülderl 11Açlan kendilerine 
vereceklerdir. 

19 NfSAN 1939 

Polonya siyaseti 
A vrupada yeni bir h&dise· 

ye mevzu teşkil etmıMi muhte· 
mel devletlerden biri de Polonyadır . 
Arnavutluk hareketinin tevlid etti
ği akislerin henüz ortadan kalkına· 
dığı bir devirde Almanyanın Polon
yaya karşı iddia ettiği emeller ve 
ezcümle Danzig meselesi, Avrupa
nın dikenli bir noktasını teşkil etmek 
tedir. Son günlerin siyasi hareket-
leri dolayısile, arasıra ajans haberle 
ri ve matbuat münakaşaları şeklin
de silrüp giden bu mesele, yakın 
bir zamanda kati olarak halledilme· 
si lazımgelen siyasi bir keyfiy~ttir. 

·Filhakika bundan takriben ü<,: 
hafta eyvel Berlin, Varşovadaki el· 
çisi vasıtasilc Polcmya hükfunetine 
Danzigi Almanyaya bağlamak ve 
koridor arasından şarki Prusyay', 
Almanyamn diğer kısımlarına rap! 
edecek bir otostrnd inşa etmek hu
susunda tekliflerde buhmuyordu. 
Danzig 3tnti!. .. ü maiOm olduğu Uze
re harp !ommda Versay muahede
sinin 100-108 inci maddeleri hü
kümleri ile kurulmuştur. Danzig 
şehri Milletler Cemiyetinin bir-yük· 
sek komiseri ve Polonya hUklııne
tinin bir umumi komiserinin kont
rolü altınna müntehip bir seta tara
fından idare edilmektedir· 

Köklerini asılardan alan bir Po
lonya- Alman zıddıyeti altında bu 
statü, iyi kötü bir şekilde devam e
derken, setamn ekseriyetini Nasyo
nal- Sosyalist ummrlann. teşkil et
mesi, vaziyetin ssyrini değiştirdi. 

Milletler Cemiyeti komiseri mevkii
ni bıraktı. Dahilde kargaşalıklar 
\'e Alman ekalliyetlerinin Polonya
lılar ta1·afından fena muameleye 
uğradığı haberleri meydana çıktı. 

Bu hadiseler, Slovakyaya Al· 
manyanın vaziyeti, matbuat hii
cumlan su üstünde duran bu ahen· 
gi bozdu. Ve Berlin, fiiH olduğunu 
söylediği vaziyeti hukuki bir hale if. 
rağ etmek jstedi~ini beyan ettiği gi.in 
de Polonya efkarı umumiyesi iid· 
detli bir heyecan gösterdi. Varşova 
hükümetl, daha evvelki aiyasJ ha· 
<liseleri göz önünde tutarak harek
ete gcçmeği, mukavemet tesis etme· 
ği kararlaştırdı. Bu sebepten garp 
demokrasilerile son zamanlarda ta
kip ettiği gevşek siyaseti bırakıp 
bu devletlere daha sıkı surette 
bağlanmağı zaruri bir hareket ola· 
rak telakki etti. 

Filhakikn, Polonya - Fran.:;aya, 19 
şubat 1021 ve 16 teşrinievvel 1925 
mütekabil yardım paktlarile bağlı 
idi. Ayrıca. Chamberlain'ın Alman 
hareketine karşı 31 martta, irad et
tiği nutukta verdiği garanti ve M· 
Beck'in Londraya seyahatı ve bu 
münasebetle, hazırlanan protokol
ler Polonyaya oldukça bir kuvvei 
maneviye yüksekliği verdi 82 mil
yon nµfusa, hazer vaktinde 730 bUt 
asker çıkaran ve sefer halinde, ihti-
yat kuvvetlerile 4 milyon asker çı
karabilecek Polonya, garp demok
rasilerinin yardımını da temin etmiş 
bulundu Buna. rağmen Polonya bir 
türttt kati kararını verememekte
dir. İstediği ayrı ve müstakil bir si
yaset takibidir. Fakat buna da im· 
kan bulamayınca zaruri olarak Fa
ris ve Londra ile hareket etmeği 
makul buluyor. 

Polonya bir taraf tan da Baltık 
dev1etlen1e m~asebat temin ede
rek ve mevcut siyasi rabıtaları kuv 
vetlendirerek, bu memleketleri, bil· 
bassa Estonyayı muhtemel Alman 
taamızuna kareı korumak ve dola
yısile korunmak için büyük bir fa· 
aliyet sartetmektedir. Bu arada Es· 
tonya ordusu generali Lai douver• 
in mareşal Smig-Jritz'f n misafiri ola. 
rak Varşovaya. geleceğini ve konuş· 
ma!ar yapılacağı haber verilmekte
dir. BUtUn bu faaliyetler ne olW'sa 
olsun, Polonyanın ittihaz edebllece
fl hattı fld hareket vardır. 

Ya Ahnanya ile anlqmak, 
Jti bu lmktn, mevcut zıddiyete, v~ 
Yahut da katı olarak Berllne karşı 
bir hareket ihtiyarı ki, bu halde 
de AJmanyanın askert mildahalesf 
mevzuubahfı oJabfUr. O vakit aarb 
demokrasflerf fıter istemez lhtllAfa 
müdahale meaburfyetlnde kalacalc .. 
tır. 

Bu sebeble uyanıp sonra tekrar 
uyuyan bu mesele, A vrupamn p.r-
kında her an alevlenecek bir siyasi 
memıdur. 

Dr. Reıacl SAGA Y 



•••• 
• Bulgaristamn Tahranda Şenlikler 

Tark Kıtaatı Merasimle KarıılanJı Alman a Danzig'i V~~l~~ ...... l 
ilhak ~tmek u zere : .. .:. .... :! .. :. u-:= aıt!~.:::;;:. ~ .:::.-=!t :~ ~=~:::y:::~. ·-:;!~,d~;d!"~ E 1 Bulprlotana lıal'fl lılr dlltmanlıJı. n mlalkaları oldata lıald• lraa- zaman her taraftaa ..,,k ve heye-

Bu rasete, bilhassa töyle ya- mız yahud Bulpr topraklan illre- 1ı brd.,Jerinf Ml&ml17arak pçtf- can .esleri yUk eldf. 
(........,. 1 ...... ,,. ..... , 

ere oluna olaun mukadderata kar
fılamata amld• bwaaayorus., ' 

Populaire gazeteıind• Blum di
Jor ki: 

·~oosevelt mesajının, Alm .. 
lllatbuatı taratmdan blldirildili 
veçhile, reddedilmesini mı"hYer 
4"1etlerinhı ber neye mal olur il• 
olıun ltir harbe karar vermit ol
duklanna bir ı,aret addetmiyo
rum. 

Diktatörler, Rooeevelt'in tek
tlfini istedikleri kadar hiddetle red 
det&nler, yeni bir kuvvet darbesi-
ne teveMDl etmeden ~ncı bunun 
tayda ve tehlikelerlnf ölçmeğe 
11lecburuz. Şimdi geçen her rün bu 
terasinin tehlike kefesine biraz 
daha atırlqtırmak iken fimdi bu 
kefeye bir de Roosevelt'in müraca
atı lbfr afırhk il&ve etmektedir.,, 

HITLERIN TEFTiŞ 1 
Berlin: 18 (A. A.) - B. Bitler 

f.terline ~tmek üzere Stockerau A
vuatur,a ~arnizonundan trenle ay
rılmlfbr. 

B. Httler, be.inci ordular gru
puna l'Öndermf.t oldutu bir emri
~evmtde bilhassa kıtaatın talim ve 
t.rbf7ulnin memnuniyete tayan •1r derecede oldufuna sevinç ve 
fftiharta kanaat •etimıit oldufu -
:nu bildirmiftlr. 

Avuturya sarnizonl&nnın tef
ltlnl, bu tettit eanumcla hazır bu
lunmllf olu lokal AnHfpr'in h11• 
11181 muhabiri, beynelmilel vaziyet

zıyer: • :..ı 
unbr•r, Rayitı.ı'm Tiı'-,.·~·~ 

daveti l'ibi mühim bir kararı ıttı
haz etmit olduğu ~un, yepye~i o~
dular ~upunun talim ve terbıyesı
nin derecesini bizzat görüp öğren
mek fst•miftir.,, 

Gazete, General List'in terftt 
keyfiyetinin B. Hitler'in t.e~titt• 
memnun .kalmlf oldutuna dehi tef
kil etmekte bulunduğunu yazmak-

tadır. . 
Gazete, yazı ına f6yle netice 

veriyor: nd'I ri 
"Askerler, FOhrer'in ke 1 ~ • 

güvenebilecetini isbat etmı' -
~e:dir. Bugün elde edilmi• olan 

netice, =· -INGlLIZ 
MOZAKERELERI 

Londra: 18 ( A. A.) - Tilr'ki-
b(Jyak el .. isi tekrar bu sabah ye Y • ı..+;,. 

hariciye nezaretine rıtm~ ....... 
t~llz diplomatik mahafılın -

de beyan olundufuna ıöre, Londra 
ile Ankara arasında milz~kereler 
faaliyetle devam etmektedır. 

ROOSEVELT'IN NUTKU VE 
auı,.GARISTAN 

Sofya: 18 (A. A.) - ROON • 
velt mesajı hakkında, resmi mah
filler noktai nazarlarını ,u suretle 
il.ad• etmektedirler: 

Bant için yapılan her tefebbös, 
bal'lf muahedesinin ıulh yolu ile 
tadili Umidini ortadan kaldırma -
mak .. rtil• Bulıaristan tarafın -
dan müsaid bir surette ~-'-.oıa-

caktır. 

rinde bir gözümilz bulundutundan ler. Şimdi iki tanlı kard&f ordunun Bir taraftan Şeb ·nşah, misafir-
lleri gelmiyecktir. mümesailleri karşı karşıya dizilmif )erme hoş areldiııiz derken, <tii&r 

Bizi pek iyi tanıyan Bulaar kom- ikf bando tarafından ~alınan iki taraftan da müzfka )(ısır V4t lran 
fUlanmız kendilerine karşı besledi- mmt martı dinliyorlar, iki Albay m m marşlannı çalıyor, 21 pare 
diğimfz hayırhahlık ve dostluk his- hararetle 'biribirlerfJlin ellerini ıı- top atılıyor, tayyareler uçuyor ve 
lerimtzt eserleriyle müşahede etmit- lnyorlar ve halt ıtlrekle alkıflı- müdhıt bir alkı.ş ve ya a se teri 
}erdir. Fakat mevcud ittifak bu yor. i'Öklere çıkıyordu. 
doetlul& ratmen bizi vazifemizi 1- Bundan •onra, Gnler'nde Al- KüçUk bir iatırahattan sonra, 
faya sevkeder. Bunda hiç tereddtıd bay Kayabalı ve İranlı Albay otomobil alayı yaz binlerce halkın 
edflmemelidir. Arla bulunan Türk matrezesi tavs·f imklnıız tezahür.atı ara • 

Fakat, Ttırkfye tarafından böyle halkın sam im! tezahtlratı arasında ınnda ıran terketti. Yolun iki ta
bir mUdahale ihtimali mevcud ol- Tahran sokaklannı •eçerek ika- rafını tutan talebe ve fzciJe .. , elle
masa idi, Balkan misakı bulunma- metine tahsiı edilen harb okuluna rinde çiçek ve buketler oldufu bal
saydı bile, Bula'arfstanın Balkan ııitmittir. de, Şehintaha son uz sevın ler'ni 
yarımadasında Berlin-Roma mih- Tahran: 18 (A. A.) -Türkiye ifade ediyorlardı. 
verinin hlkimiyetlnl te'mine yar- Büyük Elçlıl dün aqam Türk he- Şeh'ntah ve aall mJ atirleri çok 
dım etmeaiQde ne kln olabllfrdf? yeti tereffne hususi bir akşam zi- l'ilzel açık otomobiller içinde ya. 

Bulprlıtanın bflyGk mtlstevll yafetf vermiftir. v.q yavq ilerlemekte ve 10 kilo. 
devletlere yardım etmekle neler ka- Tahran: 18 (A. A.) - lran tın- metre kadar uzayan bütün yol Uze
zanacatı birdenbire c6rflnflyor : paratoriçesf ile Mısır Kraliçesini, rinde çiçekler ve sevin~ı.~n çıldıran 
Dobrice var, Makedonya var, Gar- lran Veliahdını, Prenses Fevziyeyl, halkın tezahüratı ile karşılanmak
bl Trakya var. Diyelim Jd hepsi ol- M18ır ve İran Prensesleri fle mai- tadır. 
du. Ahnınlar ve İtalyanlar bOtan yetlerini hamil bulunan hususi tren Alay saat 16.16 de Gülil tan a
bunlan abp Bulprlatana nrdiler. dün saat 18.15 de Tahran ganna rayının 'b.ahçesine giriyordu. Mı ır 
Bulpristan bununla bfr '8Y .kuan- varmlfbr. Gar, zensin bir suret- kraliçe& ile pren eslerinin ikame
Mlf mı olacak? Bulaar milleti la- te donatılmlfb. ll18ır krallık aile- tfne Tahranın en tariht saraylann
tiklll ve hOrrtyet ne oldutunu bi- sini kal'fllamak flzere Şehfnph Hz. dan biri olan "GOIUstan" tahsis e
lir. Ba uJurda macadele ederken ne lerf, hOkOmet azası, daireler erki- dilmittir. 

kadar hararet. azmi sebat ve fiddet --------~-----------------.. gtetermlf oldutuau da ~ bflir. 
Şimdi btlrrlyet u fltltWln ne ol
dutunu tatnıit olan bu mlllet kendi 
kendfelni bir ecnebi boyunduruta 
altına atar mı T 

İtalya Balkan 
Paktım Bozmak 
• • ısttyormuı 

Joe Luois 
Yine Galip 

i• &ilkah cGrmektedir. 

• • • • • 

Çflnkfl Balkanlarda Romanyayı 
ve YqoelaVJ&rı ~eyeeek, Yuna
niltanı ı_.ı edeeek ecnebiler Bul
garlara hayat hakkı tanıyacaklar 
mıdır? Böyle bir şeye imkln var mı
dır? Bulgariatan Balkanlı kolllfula
rının mahvedilmesine yardım etme-

<Bat tarafı 1 inal ..,,., 

Balkan Antantını dağıtmak ü
Eere, llacariltan, Yu«oslavya, 
Arnavudluk ve Bulgaristandan mü
rekkep bir blok te i i ftaJyan poli
tikaıunın hedeflerinden biridir. Ro
ma, ftalyan - Macar göriltnfelerl 
sırasında Yuro layya ile Macaris
tanı yakla,tırmak emeJinded r. 

Loa Anlelea, 11 (A.A.) - Joe Lo
uia, dün 10 ravuntlult bır muabaka
nın birinci ravundunda nakavt et
m ol u u k b J c Roper'e kal"'jı 
ağır klet dun a bok ampi\ onlugu 
iım; anını muhaf etmekte asla 
mu ku ata uğr amı tır. Maç, bıl
h ssa ıınema yıld arın n ve eski 
meşhur bok orlenn de dahıl b;.ılun
du u 2t; 000 k il k bır eyircı kü•
leaı huzunındı yap lm ır. 

Yine §lmdiki kanunda uyuttunı · 
eu Dladdelerin beher sramı için 1 it 
ta Pt.ra cezası vardır. Yeni liyiba 
ile 5 kiloya kadar yakalanan uyu,.. 
~ maddelerin ıramından bireT 
lira almmtılr1a beraber fazlımnıkn 
bo baema 100 Ura almacak, bövle-
.. cııeu.71 takdis kabili ta)ı8il hal~ 
~. 

U1Q1turucu maddelere iptililat
~ tedaYiai altı aydan önce o

-- hutalıanelerdm derhal Çlka
~. ...... ~ 

lıgiliz Va Fransız 
Oenaımalannıı 
Mlıtarak Hareketi 

Pari8, 18 (A.A.) - Fransa VE'! 

ıtal7& " ....... - ee. = ve Tancaya karfl muh-

temel bir taarrUS ~:; 
ni olmak için arurl = eimd\den 
birleri aJmlllardlr~ a Cebe)ütta-
16 FraDm ~ iltihak et· 
nktaki ı ngi1ll ~1' 
_, ...... Bu tedbirler, tapaııyaya ev -
uueW& • AJmaD. kuv-
derJ1•1f olan ıtaıyan • --.a.. -GeDS&l Franko ..-a ı.uae 
vetıerDe t&l)'lk ~ bir-mUva-::-:..bü m•kndfle lttihM edil • 

~.rl.tn tyf malOmat almakt~ o
lan mıh•ttll, Cebelüttank bogazı 
tatilkosunun her ne suretle olursa 
~ thW edllmlD8 FranM ve 

. tenİlill hayat! menfaatlerine
lngil dojnldan dojnıya tecavb te-= .weceilni beyan etmektedir-

fe kaUracak olursa kendi kendisinin 
kııyusunu kazmaktan bqka bir fe.Y 
yapmıyacaktır. Halbuki bu kOlllfU
lar sağ kalırlarsa, kuvvetli olurlarsa 
Bulgaristan, hudutları içinde, dıı.ima 
hilr ve mustakil yaşıyacağına em:r.
d r. Vakıa bu h ıdutlar buarOn Bul
gari tanı memnun etml or. Fakat 
zahiren ge bir hudut fo·nde ha
kikatte şeref fz, istlklllsiz yasamak 
bundan daha mı iyidir? 

Bulgaristan kendi hayatı için 
bu kadar tehllkeli bir yoldan yflrfl
mekten ise, komıııularının v bilh 
sa Tilrkfyenin kendi ine karşı besle
dikleri iyi komşuluk hi lerinde 1 is
tifade ederek daha iyi bir hayat 

şartlarına erismek çuelerinf bul -
bilir. Bir tarafta: Btlytlk hnlyalar, 
parlak Omitler, fakat neticede mu
hakkak bir felaket; dfjer tarafta: 
Belki zor mflzakereler, mahdut is
tifadeler, fakat mahakkak bir em
niyet ve istikW. Biz hiç tereddüt 
etmeden Bulgar do tlar mızın han
gi yolu tutacaklarını keatirfyoruz. 

HtiMy• CahW Y AJ.çlN 
ler. _._..._ .. BABEKE'I 

Lon
•.::i'Sc:U.> _ Daily ~ Mdrldte ppalacak 

uaa, Fran 8eçlt r•ml 
rald ....... göre, tngllis ve :U:adrit, 18 (A.A.) - Şimdiki hal ~ Jıarebt;1erl Loa 
~..ı. L--""'·••" pl'8a ~ J&- de 16 mayıata yap1Jm111 brarlafb· 
~ ,....._ Fran- nlan lıladrit Afer geçit resmine it-
pılmaktadır· Bu plADa göre, Ak tirat edecek Jatalarm mevcudu 
m donan•ı• tımemlle garbi • 500.000 Jdeiden fazladır. Bu geçitld 
d8nizde Toulon, Bbert ve lnllltere muharebe resmen sona ennit adde-
t•..fmdM ba mDn•"'MtJe l'rarısa- ...au.NM.. ... 
-::._ı..ı- Cebeıtlttank OltleriDe dllecektlr. Tahmin ~-- göre. 

ya uu.-- h llllt FraDko, ba mtlnUebetle mUhfm bir 
nı~· KaJtıda ti 

1 
nutuk Irat edecektir. 

etmfl bulunan lngDiz donanma• 191 I!!!~!!!!!!~~~·~~~~~ 
,.rkf üdenlse aeuret edecektir. gwww ™ cmmnematr. 
Anavatan tuom flmal ckmisfle llaDI BuıUn Cebeltittanka Fran8.IF. do 
4en111n1 kontrol eclecektlr· nanmuuım yeni cUzUtamıannm gel 

ALMAN FJL()8UNUN melUıe bıt1ur edilmektedir. 
BARUnl An.&8 OKYAN1JBUNDA .&IW • 

BerJID. 18 (A.A.) - 1 arlalı, 1 IUKA ODftl.l!ftt 
-·vulh' 2 torpido divisyonu ve Vaelngton, 18 (A.A.) - Atları· 
aa u ' tuottJlbmdaıı mürekkep tik denizinde daimi .urette 60 kadar 
~flloaa bfrkat gftn entel bil· harp gemisi bulundurulacaktır. Hu 
dirilen talim lçlD bugilla Kill ff wn- ,emner, 1932 aeneaindenberi §&l'k 

rhden'dm Jaare1r.tt .....,.... s&hlllerine gönderilen filolann en 

KRAL MACAR BAŞVEKILINI 
KABUL E1TI 

Roma: 18 (A. A.) - Kont ve 
Kon Tefekf ı e X'o t C atcy ve 
maiyetleri saat 11.50 de ra~a git
mi!derdir. Macar Başvekil" ile 
hariciye nazırı kral t arafı dan 
Kontes Telekı de Kraliçe tarafın
dan kabul edilmi lerd r. Saat 
11,30 da hOkOmdarlar, mi afırl -
rin şerefine 56 ki ılık b·r zi afet 
vermitlerdir. 
Hırvat arl• mUzakere 

Zarreb 18 (A. A.) - B. Svet
kovıç vt M~ek'ın hafta onu da 

Ha m Geor • M k • ma t n ev
vel ıkı b k ö e mut d 1 n ve ayada 

mUzaker ler·n devam e melerl c e 
muhtem ldır. Her ik i de arazi 
m lelen yani H rva ara vaded·
Jen muhtariyetin hanı( b 1 1 re 
tamil olacağı hakk nda m tek 
1ı leri hamı! bulunma tadırlar. 

Zannedildig·ne gore, Belgrad 
htıkOmetinm proje i, Hırvat topra
iının Sawı ve Sahil vilayetlerini 
ihti\·a etmeıinf ve buna Bosnanm 
Noyvodfnc'fn ve Dubrovnik'in bazı 
kısımlannın fJlvesini derpif etmek 
tedfr. 

Tarihi esasa dayanan Hırvat 
projesi, lee, &fatıdaki beş mm-
taka ile bir nevi federasyon tesf
lina matuftur: Slovenya, HUTı-
tiatan - Slovenya • Dalmaçya. Bos
na - Henek, Voyvodin, Sırbistan -
Karadat. 

Bu vaziyete gore ihtilaf bilhas
aa Sırp ve Hırvat un urlannın ka
rı,ık bulunduğu Voyvodin'Je Bos-
na üzerindedir. Bununla beraber 
Za'i'l'eb ve Bel~adda halli icabt -
den zorluktan müdrik bir nikbin
lik mevcuttur. 

Satın Alınacak 
Afyonlar 

mudd 
bır vazı te aamatilt 
bu kısa müddet ı ın e bile şampiyo
nun bir sol kro sı Roper'n n ol ka
şını yırtmıştı Bunun ~rine Louis, 
anudane taarru7.a geçmiş ve tkt yum

rulu Ue Roper'yi şiddetle dBvm ye 
bqlamı tır. Roper ringe c:Hlşmilştilr. 
Hakem, san· elerı say mı tır. Roper, 
kalkmak ve tekrar mücadele e mek 
için b ·r gayret sarfetml de tekrar 
yüzükoymı dOşmUftür . 

Hakem, nakavt oldutunu ilin t
miftır. 

Maç, 2 dakika 22 saniye surmi1ftiir. 

Fnan ..... IMm ••ilen .... 
Paris, 18 (A.A.) - Paris • Midi 

guetesi yuayor: 
Eylfd ayında yabanca bir devlet 

hesabına malCmıat toplachlı için tav 
kif edilen ve 4 UnunU88Dide- iduDa 
mahkflJn olan 16 yquad& l'JuıU 
bahçıvanı casus Grumbeq bu •
bah k\ll'IUD& disiJmilt:ir. 

Otobüs Davası 
<Battarafı t lacl -~·-.. ) 

nı B. Husnu ve BeledtJ• lılubuebe 
Müdürlüğü Varıdat Şubesı Müdürü 
B. Ne et haklarında Temyiz 4 üncü 
Cezada açılan muhakemede, lsan
bul'daki şah tlerin şehrımızde dın

leıımesi kararlaştırılmıştı. 
Asliye 2 ncı Ceza mahkemesi; dün

den itib ren bu şahıtlerin istfmaına 
başlamı ır 

D n, al ıtlerin d nl mesıne saat 
15 de b lanmı ve saat 18 30 a ka
dar devam etmişt~: 
Şahitlerden evvell; elektrikçi Dur

sun Yolag ln ez dinlenmıştır. 
Mum h zcümle demiştir ki:. 

- Ma nunların hepsıni tanırım 
B r gun bır ark da ım Maçka hattı
n.. o\obüs ~tecektl Ruhsatname 
almak içın milracaat ettik. Günlerce 
· uzadı. Benden sonra müracaat e
den bir çoklarının otobüsleri işle
m ·ve ba tadı. Sonra; bana Halil is
minde re mt bir memur geldi. Kadri 
fsmınde hır n n bu işimi halledece
iıni 'e 600 lıra ıle pılabileceğini 
sö~ledı 

E\ akım a l rca V ndat Müdüril 
N 'ın da de k ldı Kendlsme 
milr c t ttiğim zaman: cMufet
tf r b r d n gi medik~e işin hal 
oluna ıvacağınh söyledi. 

B · m f. tti 1 r gelmed n evvel; 
i id ile B 1 d ~ mu n Ekre
me mUr c t m Evrakımı takip 
iç n Be led ye d ı ne girmfye litı
k n bul mı rd k Poli ler; b zi dı-
arı atı lard Mu v n Rauf istida
mı bava e etti halde Refet bir tur. 
lü ml k madı 

OTOB'OSÇ MUSTAFA NE 
DİYOR'? 

ereıstec:tıerle Eyup arasmaa 
rd Bır gun 10fö-

u fa ı yüzilııden 
dıl r. Sonra blfkala-
1 rını iade ettikleri 

hald be kini ıeri vermediler! .. 
Daha n a da, otobüs cezalan affo
lundu Ben de ruhatiyemi aldım. 
Fakat; başka hatta çalıpnam lhım
geld ini aoy'ledler!. Ada hanında 
Kadri isminde bırinin para mukabi
linde otob6s iflerinl hallettfltnl ftlt
tik. 

Ben; Kemal llmJnde blrillne otc;. 

büsü satmıştım. Kemal; para muka
bilinde ICadı1 vuıtulle tpnl hallecl• 
relt Eyilp hattında otobla ff1etmek 
Gzere mn.ude aldı ve o il.ata p. 
lıftı!.• 

Mülkiye mületıtfleri •Jmeden n
wl ild defa Vali ft ~ reW 
.Muhiddin UltOndata m1r1aat et
tim: 

c- Şimdilik bu it kalsuı. Çık da· 
pnya! dedt 
VALİNİN YANINA ÇDCABIUıJE1t 
tÇIN PEHLİVAN KIYAnTİNB 

GİREN ŞAHtD! 
B dan sonra; 831 senesinde Str

(8oaa 1 W a,_) 
•Ml•:.-.,pmiler- pal denizinde top • kuvvetllsini teekil edeceklerdir Bu 
JandaktaD IODI'& hep birlikte tapan- fiİo, llç zırhlı, 4 alır kruVUör, :S ha· 
JOl wlarm& gideceklerdir. fil kruvazör, 1 taprare gemisi, 25 

ISPANYOL TAllŞIDATI destroyer, 20 tahtelbalair ve bir tay 

Ankara, 18 (AA.) - Af~on n1U
bayaa plinına ve ueullenne uygwı 
hareket etmeclıkl rlnden d layı in 

VEFAT 
,.-belllttank, 18 (A.A..) _ Lalfe- yare muavın pmiainden ibaret ola-
_, miktarda nt caktır. Bu gemflerden iki kruvaz&t 

DA dn.rma •Wılm ye 10 destroyer, ve 10 bahir en 
tapaııyol tabl18 JataJan plmektt son sistem gemilerdir. 
devam etmektedir. _,, 

Emin bir menbadan biJdirild.iği· Bu JSm&Ulerden başka 10 tahtel-
ne gire bu abalı Sanroque ts .ım bahir daimi surette Panama kanah
t!eld tapanyoJ mevJdine bir stıvart mn meth&linde durmakta ve Ud pn 
*11 ..ı••ftlr. B1JIUn ~ IOJloo botla iki muhrip orta Amerika •
• ....... lllr i8ftrl alalJDlll Ala JılllednlD aHmda ~. 

hisarlar idar ın e mallan ımdiy 
kadar satın alınmamıe bulunan ı:ı 
tahsil ve tU car ellerinde kaim af 
yonlann muayyen bir plba öre 
satın alınmıeına karar verilmlibr 
;Bu 1atm alma i§fnln tlbl olac.tjı 
l&rt1ar ve usuller to rak mahsullo
rl ofllinee aynca i1ln ediJmlıt1r. 

al 19 N san 989 çall&mba aflnQ ..,.t 11,80 ela 
d n kaldU'llarak namazı Beyamd camlfnde kılm

ki alleai makbl?uhıdeki ebedi lltlrahatdhuaa 
2618) 
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Al manyadaki 
Vapurların Tadllltına 
Bas landı 

-~~-:.--

Alman tezgihlarında yapılmakta 
olan Etrüsk'ün eşlerinden Tırhan 

vapurunda Almanların Krup f.abri· 

kası ve Ray.bank nıümessillerile Y•· · H oylu 
pılan anİ'tJ!Ul mucibince tadilAta 
bqlaıımıftır. Gemiye ilk olarak bir 

Meydana Çıkıyor . 
kazan ııave edılmektedir. Bundan 
IOIU'8 makine ve S(lverte aksamında U 1 B • 
bazı de1J1lkl'1cler ve Ulveler yapı· cıoyıa eyın 
lacaktır . . Vapurlu-da yapılan bu ta· Va.l!alı lr.J.ı• 
dillta Almanya'da bulunmakta olan A~ T ~ Qı e 

Yalnız Bir Tek Kusuru 
Sadece Kendi Bildiğini 

V~rJı~ Dik 
Yapardı 

bir fen heyetimiz ııezaret etmekte
dir. Tırhan vapurundaki bu tadilAt 

• ve yeni inpat bir ay içinde bitmiş o
lacağµıdan guni hazıran ayı içindo 
limanımıza gelr.ıif olacaktır. 

Diğer taraftan Kadeş vapurunun 
da inşaatı hayli lleıiemış olduğun. 
dan bu tadilitın aynisi bu ıemide de 
yapılacak ve Tırhan vapurundan bir 
müddet sonra da bu gemi U.-nannnı· 
za gelecektir. Almany.ı'dakl bu iki 
vapur. eeldikten IODra halen \{enin 
ıeferini yapmakta olan Etrüak vapu· 
ııı tadil edilmek llzere Almınya'ya 
gönderilip Mersin seferini Tuhan ve 
Kadeı vapurları yapacakJardır. Et.. 
riisk vapurunun Almanya'ya ıön
derilmesinin hayli masraflı olacatı 
ıBzönünde bulundurularak burada 
tamir edilmesi etrafında bazı müta· 
lealar mevcutsa da allkadarlar ge
minin burada tamir edilemiyecell 
kanaatinde bulunmaktadırlar. 

lstanbul Polisi 
Son •l•l•m ••rl veulll• 

teçhiz olunuyor 
İstanbul Emniyet Müdürlüiü, lılü· 

tün polisleri asri vesaitle Mçhiz et· 
mJye kırar vermi§tfr. 

Bu cümleden olmak üzere cTelaiz. 
li motoıildetll polislere de ihdas 
olunacaktır. 

Avrupa ve Amerika zabıtalarında 
bulunan bütün fenni vesait de İstan
bul Emniyet Müdürlüğü tarafından 
temin ve tatbik olunacaktır. -·-Merdlvenlerl eok•I• 

uzanan blnalar 
İstanbul Belediyesi cadde ve so

iaklar üzerinde bulunan binaların 
methal merdivenlerinin müruru Ü· 

bura mani olduğunu görmüştür. E
sasen bu şekilde trotuvarlar üzerin
de bulunan merdivenler yapı ve yol
lar kanununa da muhaliftir. Beledi
ye bunlann mahzurlarının izalesi J
çin tedbirler alacaktır. 

Bağlarda zarar 
tmıir, (Hususi) - Şehrimizdeki 

alikadarlara bildirildiğine göre Ka· 
1&ba, 8alilıll ve Allfe)ıir bağlanna 
80D l&Dl81lda Jmajı dUIJiıllt, omca
ları eotuk vurmU§tur. Allkadar 
,,.kamlar tarafından sararın teabi· 
ti için tetkikat yapılacaktır. 

Gerip bir doluna · 
Adana, (Hususi) - Dofum evin· 

de Mananın Akçemeaçlt mahalle
sinden Kabakçı Kehmedin karw ild 
kafalı ve ensesinde iki tırnak olan 
bir buçuk doğurmuştur. Çocufu 
parçahyarak almak mecburiyeti hi
sıl olmuştur. 

ORDUDA PARTi KONGRESi 
Ordu: l 1 (A. A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri 'bildiri-
7or: 

Cümhuriyet Halk Partisi Ordu 
kaza kongresi, Parti binasında a
çılmış, kaza idare heyetiyle vilA
yet kongre mümessilleri seçilmiş
tir. Bu münasebetle Parti binası 
bayraklarla süslenmiştir. Binanın 
içi ve dışı partililerle dolmuştur. 
Kongre, milli bir tezahürat şeklini 
almıştır. 

(23 M... Çocuk Bayramı) 

· BaYJ:ıPD ya)dqıyor. Şimdiden 
ya~ hazırhklannı 
yaparsak gocukJanmız bayra· 
mı daha neteli •eçlrirler ! 

• • • 
' Çocuk haftaıında.Çocuk E-
ffrıreme Kurumunun sizden 
&"Öreeefi aflka ve yardım 
memlekette kuvvetli bir ne
all, p.Jıfkan ve muktedir bir 
cnçllt vacude getirecek
tir. 

~Eairıeme 
k..._.Geael 

r:- M-'relli 
~wnf:~~--ra 

-t•-
Yaln;., ·· Hoyfu Be,.in ltlr lnaauru vardı. Dik 

kafalı idi. Şunun, bunun lifma ald&lf etme:m. 
kendisine ne denirse den•~ yine kendi bildiiini 
yapmaktan ıeri durmazdı. Bu yüzden az mı aa· 
partalar atlahnlf, az mı ·nimeti ıeri tepmifti? 
Hatti onu Padifaha bile tavsiye etmitler, fakat o, 
anlatılmaz bir sebeble hepsini recldetmit, en sonra 
P..-kapısma kapılanmıttı. Burada kimsenin bat 
edemediti bir serseri, filin türediii zaman iti 
Hoylu Be,.e havale ederlerdt Hoylu Bey hiç te
reddüd etmeden ite ıiritir ve az zamanda kendisini 
haklar veya yola ıetirirdt Şimdiye kadar 'bat 
edemediti ve yola ıetiremedlji tek adam yoktu. 

itte kasapbafı da Köroilundan böyle 'bat e
dilemiyecek, bUyilk bir serseri diye bahaeclince Pa· 
f&lllll aklma heman o ıelmittL Bu iti yine ona 
havale etmekten hqka çare ıörmemittL 

As sonra Hoylu içeri ıinli. Hafif, yanm ya• 
malak l>ir temannadan sonra sadrazama ne istecli· 
iini sordu. P&fA kaaaW..,- •tr. ,.UZ katarak 
k-diaiae aalatbldanm ,...W.. ltire ~ katarak 
anlattı. Ne J'aPIP 1apıp, fU ltlrolla .. nllen 
adama llfi ...,.a diri , ..... ,.. kendisine setirme
IİDi WldirdL Sama ana na.taya ..._ ımnaffalıt 
olduja takdirde .. u ~lacafı mlklfatlan anlatb. 
Ea sonra luetinefsine dolmmna,.., ws,.ı .. ona •lr kat daha tefYİk etmeli de -utmadL 

- Körotlu, dedi, dtba7anm en kabadayı a· 
damı oldutunu, keadlaine hiç •ir yijitin el kal· 
dıramıyacatını iddia ecliyor, herkeee meydan o
ku7orm11f. l>Unyacla benbn lniimden kaçmıyacak 
kahada,.., ıeri dönmiyecek kalıç yoktur, diyor
mUf. 

Nitekim Hoylu Be:ri en aiyade kıadıran ve 
atetlendiren cümle de hu oldu: 

- Ya, öyle mi diyormut? Göriifürüz o hal· 
de! diye homurdandı. Ben heman cidiyorum. 

- f :Ji bir ata hin, yanma yirmi otuz kiti al, 
Bolu yoluna dllt ! Köroilunun atı içm 8fSİZ diyor
lar. . 

- Madenı ki ata iki kiti binmif, kut olsa o
na yetitiriz. Bu hu.ı1sta hit merak etmeyin! 

Hoylu Bey, bunu söyler aöylemez daha fazla 
T&kit kaybetmemek için heman cbtan çıktı. Bu 
adam, &anki bir aelsele pbl yiiriiyordu. Her •· 
dunı koca konalı zansır zanıır a&nİJ'Ol"du. Niha· 
yet, yWuek •ir J'erdea taflarm üattine dikülen 
çUTal çuval çakıllar slhi konatm avlusundan at 
kifnemelerile kantılı nal ...teri duyııldu. Sonra 
•u seıler sitside hafifledt P&f& ile kaaapbqı 
adeta nefes bile almadan ita aealeri dinlediler. 
Sonra derin hir nefes aldılar. 

Osldidar Ç&l'fUındaki halk, batta bir yarım 
devi andıran Hoylu Beyle arkasında en J"iiit ve seç. 
me Yeniçerilerden mUrekkep bir kıtanm atlarmm 
aallal'llldan timtekler çaktıraraktanı celdiklerini 
sörllnce korkularmdan kaçlftalar. Kıta f'brahim 
&ja çayırını bulanc• Hoylu Beyin atanı daha l:aızlı 
kottura'l"ak Yeniçeiilerden yav&f yavat uzaklattıiı 
ıörilldli. Bu ... , dlndGrilcil takip belki iki saat, 
belki Uç saat aOrdtl. Anık Hoyla Bey Yeniçeriler· 
den aalemalullı aulcl .. DUfb ld bir tepeJ'e çaldıiı 

sa....., Klroll•-· AJ'YUI atan terldelnde olduiu 
halde brfı t..-)'I a•maia oahlarba slrdth 

- Eh, epeyce J'.ıdqtun. As sonra kendilerine 
ulqır, fU Köroiluna llyik olduiu cezayı veririm. 
Fakat altındaki at da at dofrusu.. Ben böylesini 
hiç hir yerde cörmedlm. Arkaamda iki kiti oldu· 
iu halde bana mı demiyor? diye söylendi. 

Körotlu da ayni zamanda kendia·ini ıörmÜf-
tU: 

..- itte Kasab'bafınm pefimİze dÜfilrdüiü •· 
damlardan birJ ıöründü, nafile kaçamıyacafız, bi
ze yetİfec:ek. l,Ui mi tunu beklemeli ve yifitçe dö
'Viifmeli 1 Bak Hkalun A,.,,az, petimizden ıeleni 
taDIJ'acak mıam? 

A,.,,az dönilp kktı : 

- Tanıdım. Bu ıelene Hoylu Be,. derler. Ya· 
man hir sil'1ıfördür. lstan'bulda bunun üstüne J'İ
fit olmadıfmı söylerler. 

Bunun herine Körotlu atın dizsinlerini çek· 
ti. Kır at ~avafladı •• durdu. Daha sonra atm 
batını ıeri çevirerek kılıcını sıyırdı. A)'lli anda 
Ho,.lu Bey de kendisine 7etİfmit bulunu,.ordu. 

iki J'{tit, Jtir dakika kadar Nlotblar. Gizle
rile 1ewtierl..W tarbyorlanlı. Bunclan eoma 
Hoylu &.y, atmm lattbule hafifçe doiruldu. · ıa 
~it aileli bclar senit slfa&afl Mlabtit8n ...,.da. 
na çıkararu J'alm, ıenit lalıcıaa havada aalladı " 
sonra ,.1.cii: 

- Brena ltek&rl Çocuiu aldm bç.,.oraua. 
8- aeni diri kor muyıam? Tea elindeki kılıcı yere 
at, çecufu ,.. ... bırak! Sen de fU kır attan inerek 
teslim ol. Yolua asla merhamet etmem, se"ai iki 
parça ederim! Ben, senin bildifİll yalancı kakda
yılardan deiilbn! 

Köroilu, timdi hep, "ne yapsam da, fU yiği. 

di kandırsam, onu yanuna alabilaem!,, diye dÜfÜ· 
nüyordu. Onun için tatlı bir aesle kendisine 
sordu: 

- O kadar acele etme yiiitim. Vunıtınak 

lazımsa ben ondan kaçar adam deiilim. Vuntturuz, 

yalnız bunun uaul ve adabı var. Eneli bir yifit 

döviifeceii adamın kim olduğunu bilmek mecburi· 
yetindeclir. Kimsin sen? 

- Hoylu Bey derler bana .. 

- Ben de Körojluyıam. Bolunun kartıamda 
Çamlabelde hUkUm sürerim. ikinci olarak benim· 

le ne aebebden döriitmek istiyorsun? Erkeklik 
bunu da söylemeni ica'bettirir!. 

- Bunu bllmiyecek ne var? Görmüyor mti
aun? Kasa'bbqmm oğlu Ayvazı ve Kasabbqmm 
bet ytlz altmını çaldm kaçırıyorsun. Bundan bilyük 
MIÇ olur mu? 

- Allah. allah ! Sen hiç bu Ayvasda zorla 
kaçanlDllf bir 7'iz ıörilyor musun? Sor hka
lım bir kendisine! 

Hoylu, adamakdla ptaladı. Hakikaten o 
umana kadar A,.,,aza hiç hkmaDUftı. Gözlerini 

ona çevirdi. Hakikaten A.yvazda hiç de zorla 
kaçıralDllf yüs J'Oktu. Sordu: 

- Söyle Ayvaz 1 Bu Körojlu aeni zorla ka· 
çırmaclı mı? 

- Yoo! •• 
- Geri d&unelr, tekrar Kuabbqı babanm 

J'anm& ıitmek idem• misin? 
(Davamı 'Dar) 

Almanya Mektubu ı 
-

Kızlan Ev Kadınlığına 
· Hazırlıyan Mektep 

.Ge·nç Alman Kızlarını Ev- Kadını 
Olar.ak Yeu,tireıi :Relim Miiesae· 
· · · sesini-Ziyaret 

---~·----Dresden, . (Hususi) - BerUnin 1 miştir. H~r tarafı tofaJ santral Ue 
göz yoı-an yüksek · binalarından, 1 teçhiz ectflmi, ve otfaiarda sıcak ve 
yeknasak, uzun ve geniş caddele-1 ıoğqk su tertibatı alınmıştr, Etra• 
rinden, velev JXUJvakkat bir zaman fı muanam bafltelerle muhat ol· 
için olsun uzaklaşmak insanın kal- dutu için hava, ziya ve 8'0neş bol· 
bint bir ferah, ruhuna bir inşirah, lutu mevcuddur. Mutfak kısmı· 
veriyor. Tabiatı beşeriye televvün- mideleri hotnud edebilecek bir ka• 
den hoşlanır. AlAkamı tahrik eden biliyettedir. Müessesenin bir daki· 
·bir müesseseyi ziyaret maksadile 1 ka ilerisinde bulunan minimini,, 
Dresdende bulunuyorum. Dresdeni l zarif "Carola" gölü yaz mevaimin
ötedenberi tanırım. Pek şi - de sandallarla dolqmak ve kışın 
Jlin, sevimli, zarif ve cana yakın soğuk a1lnlerinde, buz tutm~ göl· 
bir memlekettir. Saksonyanın eski de kaymak fırsatını verdiği için ta· 
payıtahtı olan bu temiz şehir, mü- lebeyi fevkallde ali.kadar eder. 
zeleriyle, Abideleriyle, saray ve Bundan maada bilyilk bahçede gil• 
tiyatrolariyle ve ·biJlhassa resim neş banyosu almata sallh çayırlar, 
müzesiyle pek meşhurdur. spor ve oyun yerleri vardır. Mem• 

Memleket haricinde denilebile- leketin fevkalAde cazibeli ve IAtff 
cek bir mevkide, muazzam 'bahçe- olan civarındaki talriat gQzellik• 
)erle çevrilmiş, bir kız terbiye mil- terin talebeye •österecek mtlşterelc 
essesesini ziyaret ediyorum. Kapı- gezintiler tertib ed!ldili gfbJ, ha• 
dan girerken, istikbal eden mildi- kiki vukuf ve moJamat ne milcelı
renin aşın nezaketi, müessesede bez reWberlerfn nezaretleri altın· 
hükümran olan mutlak sükunet, da olarak memleketin, abideleri, 
etrafın göze çarpacak temizliği, müzeleri, sanat eserleri, opera ve 
berveçhi peşin bende pek iyi bir sair tiyatrolan da z;yaret ettiriJir. 
intiba hasıl etmiştir. Kızların sailam -bir vtlcude maliki• 

Maarif nezaretinin yüksek mü- yetJeri ve vOcutlerinin de inldşafı 
raka.besi altında ·bulunan bu mües- için bedent rlyaıetl~r yaptırılır. 
sese 1871 tarihinde teessüs etmiş- Öğretilme8i icap eden mevzuJar üO 
tir. Tees.~üs maksadı da, genç kız- kısma aynlm1'tır ki birinclat ev i· 
lara, tam ve mükemmel bir ev ida- dareeidlr. Buı·ada talebe alelade, or · 

Mektehia _ _. ......... 

• re uıulftn(l öiretmeJr, ve istikbal
de, memleket ve vatana, manen ve 
maddeten ve ilkten tekemmül et
miş kadınlar, hayırlı analar yetit
tirmektir. 

Mektepte hayat, Ahenktar · ve 
neşeli bir aile hususiyetini andırır. 
Mektep son sistem, asri ve maksa
da muvafık bir tarzda tanzim edil-

BUGÜN M \ TINELERDEN 
iTiBAREN 

.} PEK Sinemasında 

halde ve ~Jt tabakaya ald y• 
mekler piıJirmedni, perhb 7emek· 
leri, sırf nebati yemekler veeafre. .. 
ihzarını öirendJtf .»>i, çam8f1r ter 
tibatı, bah~ye nezaret etmek, ef 
idaresi terbiyesi, sofraya hizmet et
mek usulü, ev idaresinde kullanılmn
sı zaruri olan defter tutmak usuld. 

(Soao 'J ille! •Jfada) 

2B0Y0K FiLiM 

1 - BRODVA Y KUKLASI 
(Fra11ıızca Sazla) 

Şf RLEY TEMPLE tarafından harikulide bir ıurette yaratılan •• kGç11k 
artiıtin bul'ÜDe kadar yapbjı e11 l'Gzel en nefi. ve en etle11cell Fılml 
Dikkat : Bu Filimde ilk defa olarak ŞIRLEY'i11 hakiki ıarluluıaı 

dialiyecelui11ls. 

2-0TOMOB~LiAŞIKLAR 
Fran11zca, BüyGk, ejlencell operet, Bat Rollerde : 
CLAUDEMA Y • COLETTE DARFEUIL • ALERME 

Çocuklar içla teullltb fiyatlar 

BITMEMlş SENFO~l'ye auire olarak yapılan 
DANIEllE DARIEUX'm• pel ...U.da i11aw a1aa. 

bir ••P.•: 

ŞAF AGA DÖNÜŞ 
Yarın alta• tam saat 9 da FEVKALADE GALA ile 

LALE SİNEMASINDA 
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iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

iLERi HAREKAT 
Muhtelif Cephelerde Ermenilerle 
Muvaff akiyetli Temaslar Yapılıyor 
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Mamahatundan yalnız bir ev halkı dağlar!l 
ka~ıp kurtulabilmiş. Bu manzara kar~ısında duydu
ğum acıyı şimdiye kadar gördüğüm en kanlı muha
rebe manzaralarında, gerek Çanakkalede ve ge:,e~~
se Irak cephesinde bile tatmamıştım. Zaten yurıı
mek koşmak ve biçare vatandaşlarımızı canavarlar 
elinden kurtarmak için büyük azmim vardı. Bu 

b . b'' b"tün ateşınanzara karşısında dımağım, kal ım us u 
lendi. Elimdeki kuvvet!erle bir an evvel Erzurumda 
ilk intikamı almak, sonra da Karsa, Gümr~ye, ~~~e
nistanın yüreğine saplanmak için herşeyı goz~me 

- aldım. Olanca süratimizle kolordumu koşturacagıın· 
Varsın ordu kumandanlığının cepheyi tahdid. e~en 
hataları da kolordumun cephesine takılarak ılerıye 
sürüklensin! 

Ben bu feci manzarayı orduya da tasvir et~im. 
Fakat bunu burada çukurun başında görıne~ı~ç~ 
tesirinden az çok bir şeyler kaybedeceği tabu. ıdı. 
Enneni komitacıları yıllardanberi zehirlenen fikırle
l'ile delfiletten hala kurtulamıyorlardı. Mamaha
tunda açtıkları ve içini masumların kırnları ve ceset: 
lerile doldurdukları bu (şehitler çukuru) Ermem 
mevcudiyeti için pek tehlikeli bir hatıra idi. Bunu 
gören neferlerimiz, zabitlerimiz, kumandanlarımız, 

Yumruklarını sıkıyor ve (intikam) diye ha~kırı? 
cepheye koşuyordu. Bilmem Ermeniler neye guvenı· 
Yorlardı? Rus ordusu içinde yetişen kumanda ve 
erkanıharbiye heyetleıine mi? Müstakil Ermeni cü· 

zUtamlar..nın mevcudiyetine mi? Erzurum kalcs~ne 
nıi, l{ars kalesine mi, daha gerilerde Gümrü kalesıııe 
n1i? Fakat onlar, ruhlarımızı iı::yan ettirmişler, dıına
ğunızı, kalbimizi ateşlemişlerdi: Hiçbir kuvvet, hiç
bir kale sıkılan yumruklarımızın darb_esi altın~n u
zun zaman dayanamıyacaktı. Ermem çetelerı, Er-

lheni ordusunun değil, Ermeni milletinin bile ı.ncv: 
CUdiyetine suikast etmiş oluyorlardı. Bu hakıkati 
i1k fırsatta Erzurumdaki Ermeni rüesasına yazma-
ğı da d ·· .. d" Katlı·~mıarın ve sonra da muka-UŞL111 um. a . . .• 
bil intikamların önüne durmak için belkı hır tesırı 
olurdu. 

Buıünkü cephe vukuatı faaliyetini 
tırrnıştı: 

6 Martta Ermeniler, Kımısuyun· şimalinde 
'I'ikkirdeki n. Kafkas kolordusunun emrime veril

)niş olan milretteb süvaııi alayına bir kaç topçu 

at~şi yaptıktan sonra süvarimizi ora.dan _çekilı:ıe· 
ğe ınec:bur ehnitler ve bu köyü i,gal etm~şle~·dıı·:. 

Ayrıc6l 200 piyade, 60 süvari, 2 makmelı tu
fek ve 2 tıopt.an milrekkep .bir Ermeni kuvveti şose 
lıoyuııca Evreni _ TevrUeilk karakol hattımıza 

taarruı etmiome et• tardolunmuı}tur. 
D h .._ m-kahlce1ikdeki Ermeniler mi-a ft. cenup~... ,;,a 

lislerimis tarafından tardolunaı-ak or~sı işgal olun· 
duyaa da. Erm~ııilc talı:viyı kuvveti alarak Sa.kalık&· 
Sik ve ceııubund.&i KOmbet'i itıal ettiler. , 
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Yaıiyeü 

7 Mart sabanleyin 8,30 da Mamahatundan 
hareketle öğleden sonra 4,30 da Yeniköy'e geldim 
ve buradaki 9 uncu fırka karargahına mülliki ol-

dum. Ruslar şose güzergfıhını mükemmel aç
nıı~lar. Heryerde taş yığınları ve taş kıracak ma

ki~eler ve motörlü motörsüz silindirler dolu. Ay
rıca ı;ahra şimendiferi güzergahı da açmışlar. 
Köprüleri bitmiş, Yeniköye yakın istasyo~ d~v:a· 
pılmış. Rusların Erzincanda ve buralarda görtlugum 

hazırlıkları ne müdhiı;ı bir Anadolu istilasına ha
zırlandıklarını gösteı-iyordu. 

Bugiin (7 Mart) da cephe vukuatı daha faali-

yetli idi: . 
Tikkirdeki Ermeniler tardolundu. 
300 kişilik bir Ermeni kuvveti bir maki~eli tü

f ekle Haydariye taarruz ve burasını işgal ettıyse de 

84 üncü tabur gelince Ermenileri tardetti. . [Bu ta
bur numaraları ilk zamanların alay numaraları, 
alay numaraları da yine o zamanın fırka numara
ları olup mevcutlar eriyip fırkalar alay, alaylar 

<la tabur halini aldığı halde numaraları aynen bıra· 
kılmıstır.] 

~ugi.inkü tarassudlara göre Erpik - Halaımr -

Garan hathnda ve Ilıcanın hemen garbındaki sırtta 

tahkimat yaptıkları ve 100, 200, 400 mevcudun

daki bazı kıtaların harekatı görüldü. Sureti urnu

miyede Karasuyuıı şimalinde Erpik - Garan hatt~n
da 800 _ 1000 Karasuyun cenubunda Ilıca ve garbın-

de de 800 kadar kuvvet tahmin t-lundu. Her iki 

grupun birkaç makiıreli tüfek ve cebel topları da 

\'ar. 
Sakalıkesik ve Takke deresinde de 400 kadar 

Ermeni kuvveti var ki cem'an kıtalarımızla temasta 
en az 2500 kadar demektir. 

Tel ölgüleri gerilerinde ve Erzurum şehri i-

·nde ne olup olmadığı henüz meçhnlümiizdü. Bu-
~ E 'k mın icin önce temasta 'bulunduğumuz rmenı uv-

vetleı:ine bir darbe vurulma.qını ~onra Erzurum 

mevkii mw~tahkemine ka.r~ı icraata kalkışmayı mu
vafık gördüm ve 9 uncu fırka kumandanı Rüı?tü 
Beye buna göre emir verdim: Emrimin 2 ve 8 ün

cü maddeleri mülAhaza ve kararımı gösterdiğin
den aynen yazıyorum: 

"Z _ 10 Mart 334 sabahı Tekkederesi - Sün-

gel'İÇ • Polur - nıca - Garan hattından Erzuruma 

karşı yapılacak keşfi taarruziye bile mezkür hatta

ki Ermeni şaktlerine fecirle bera.ber ba.R n yapıla

rak ·ba.,1anacaktır. Bunun için iştirAk ettirilmesi 

emri veriJmd_, olan kıtaat 8 kilometre bu hatta yak

laştırılacak ve 9 Mart günü istirahat ve ke"if ile 

iştii'al ettirileceldwda.. 
(Devamı var) 
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iftihar edecejlmb ilim y11Yu1 Darnw•faka 

Okullarda Spor 
Darüşşaf aka Lisesi Canlı Bir 

Taşıyor Spor Varlığı 
Spor i arihimizHerŞubedeBü:yllk Gayretle Çalışanda 
Kıymetli Müessese İle Her Zaman İftihar Edecektir 

YAZAN: ATLET 
Sporla zevkini ve ihtiyacını ve güzel maçlarını yapan, mühim bir 

tatmin eden her gencin, yaptığı mevki elde eden Yeşil-Siyahlılar, 

hareketlerin ne şekilde telakki sporun güreş, boks, atletizm sahala
edildi~ini görmek için san1dığı rında da sivrilmiş kıymetli eleman- , 
şey gazete, ilk okuduğu sütun, lara maliktiler. Fakat maalesef 8 se-. 
spor sii.turı:udur. ne kadar evvel klübe mensup bazı 

Gündelik hadiselerden b~k.ı sporcuların vazifeleri icabı Anado
gençliğin fizik ve moral kabili- luya gitmeleı·i üzerine Darüşşafaka 
yetlerini yükseltici yazılara da klübü dağılmış, buna mukabil lisede 
muntazaman ye1 veren gazete- . spor azami inkişafa mazhar olmuı, ı 
miz, spor sütunlarını genişlete· bu kıymetli irfan ocağına merbut 
rek haftanın muayyen giinlerin- gençler arasından kıymetli sporcular 
de spor klüplerimiz, her biri ha- yetişmiye başlamıştır. 
kikt birer spor kayna?Jı olan as· FAAL SPOR ŞUBELERİ 
ke1·i ve sivil okullarımızın bu· Son senelere kadar mektebin spor 
gi.LnkiL çaıqmaları ve spor tarih· faaliyetleri arasında en ziyade göze 
çelerini okuyucularımıza suna- çarpan futbol ve atletizm iken Ma
ca~ıAJ. arif Vekaletinin tamimi üzerine vo-

Ayni zamanda memleket gen~· ley bol, basketbol, boks, eskrim, gü
U~inin kanatlanması vazifesini reş, pinpon, patinaj sahalarında da 
sistemli çalış·rnasHe bihakkın ifa çalışmıya ve oldukça güzel derece
etmesine rağmen maalesef yal- ler elde cdilmiye başlanmıştır. 
nız bayramlara rastııyan faali- FUTBOLDA: , 
yetleri -o da kı.~ara- gazetelerde Danyal, Cemal Faris, Muhsin, Na-
yer buları cTilrkkt"§tı~ nun tek· zım, Rıdvan, Fl!nerbahçe santrhafı 

mil çal~·malarını da. di~er spor Semih, santr!or Namık gibi zamanın 
hareketleri gibi günü güniLne sd· en iyi elemanlarını da yetiştiren lise 
tunlarımıza geçirerek havacılı· futbol takımın bugün de 16 okulun iş 
ğa ait teknik ya~larla birlikte o- tirak &tti~i okullar spor bölgesi mü-

939 senesi Seyollu 
DarOşşafaka 

Halke.vi kupaaını 
Voleybol takımı 

kaıaoan 

ku.yucuıarımıza takdim edece
~iz. 

Kıymetli bir haııra olabilecek 
şekilde tertip edilen seri 1ıalınde 
intişar edecek yazılara can11 bir j 
spor varlığı ta§ıyan kıymetli ir· 
farı nıiiesseselerimizden Darüş
şafaka'nın spor tari1ıçesile baş
lıyoruz. 

Darüşşaf aka'nın çok kıymetli bir 
spor tarihi vardır. Bu kıymetli irfan 

ocağına istinad eden eski Darüşş.afe
ka klübi.i Türk sporunda mühim bir 

mevki işgal etmiş ve yakın bir ma
zinin sporculuk hayatında en ehem
miyetli rollerden birini almıştır. 

Darüşşafaka'nın bu ~reflıi. günlerine 
ait hatıraları arasında Fcnerbahçeye, 
Anadolu İdman Yurdu'na karşı elde 
ettiği zaferler de vardır ki, o zama
nın belli başlı spor h!diselerini teş

..kil eder. 

sabakalarında Yüce Ülküyü 2-0 mağ
lfıp ederek başta gelmektedir. 

En iyi hakemlerimizden Şazi de 
Darüşşafaka'da yetişmiştir. 

VOLEYBOLDA: 

Ankara yüksel) mektepler şampi
yonu olan takımda yer alan Mehmet, 
Macit, Semih, Necati, Celal gibi kıy
metli elemanlar yetiştiren Darüşşa
faka, bugün bu şubede de kuvvetli 
bir takıma m:-ıl i ktir. Spor öğretman
leri Muhsin tarafından iyi yetiftirl
len Muammer, CelAl, İsmail, Cemal, 

Nuri, Turhan'dan müteşekkil lise vo
leybol takımı bu sene 35 takımın iş
tirak ettiği Beyoğlu Halkevi kupası 
müsabakalarında birinci gelerek ku. 
payı kazandığı gibı devam etmekte 
olan okullar spor bölgesi voleybol 
müsabakalarında da rakiplerini ye
nerek ikinci tur müsabakalar.B girmi
ye hak kazanmıştır. 
GÜREŞTE: 
Güreş, okulda eskidenberi sevilen 

bir spordur. En hafifte Burhan gibi 
milli takıma giren, hafifte Muhsin 
gibi kıymetli güreşçıler yetiştiren 

Yeşil-Siyahlılar, bu şubede de gün. 
den güne artan :faaliyet göstermiye 
başlamışlardır. 

ATLETİZMDE: 
Atletizm sahasında da okullar a

rasında müstesna bir mevkie malik
tir . 

Mektepleri atletizm çalışmalarına 
müsait olmadığı halde 930 senesin
den itibaren 3 sene muntazaman Her 
Abraham'la ça hşan Darüşşafaka'lı

lar, her türlü güçlükleri yenerek Fe
nerbahçe, Taksim stadlarına gide
rek yaptıkları ekzersizlerl~ bu saha
da da muvaffakiyet göstermiye baş
lamışlardır. 

Bu sahada da milli atletlerimiz
den eski tek adım rekortmeni Tev
fik, süratçi İrfan, birinci sınıf at!et
lerden Fuad, CeJAI, Sezai gibi kıy· 
metli elem.anlar yetiştirmişlerdir. 

JİMNASTİK: 
Lisede jimnastiğe de hususi bir e

hemmiyet verilmekte, yalnız ders 
saatlerinde değil, jimnastiğin vücu· 
dün gıdası olduğunu anlıyan okur· 
lar; sabah, bğle, akşam lstanbul'da 
Çepa'daki Muallim Mektebi jirnnas
tlkhanesinden sonra en iyi jimnaa
tikhane olan idman salonlarında 

muntazaman vücutlf!rini terbiye et
mektedirler. 

Spor h•berlerl ~ 

* Afüti.rm Ajanlığının tertıp ~t
tiği koş:ılara cumartesi günü başla
nıyor. 

Beden Terbiyesi lstanbul Atletizm 
Aj.,.nlı,ğı tarsfmdan tertip ve geçl!n 
hafta sahnı.ın hazırbnmamış olma
sından geri bır&kıbn Jı:or.ı müsaba. 
kalaıııııı önümüzd~ki cumartesi gü
nü sut 14,iW da Fenerbahçe•stadın. 
da b&Jlan~r.aktır. O gün yepıJacar 
koşular ettnlardır: 

14,80 - 100 metre ~melm. 
14,150 - 400 metnı s~eleri. 
15 - 800 metre f!nal. 
115,10 - 100 metre .final. 

(Sonu "1 iMi •Ytada) 

Danyal -Futbol Federasyonu re
isi- Muhsin -okul beden terbiyesi öğ
retmeni- Cemal Faris gibi spor Ale
mimizin ilk muvaffakiyetll oyuncu
larını Jhtiva echm DarUşşafaka fut
bol takımı lik maqlarında birinci sı-
nıf klUpler ara!l]'lda müstesna bir 
mevki almış '~ !c:tanbul şampiyonlu
ğuna kadar y(Ut!t!lmi~lir. 

Futbolda zam~mının en heyecanlı 

933 • 934 ~enel~rınde lrmir t•mpiyonu Altayı !-2 
mağlnp eden mektep takımı 
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Sul an Aziz Devri 
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Oc ehliv arı 
Yaz n : M. Şeref OKT RK - Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -

Uzun bir münakaşadan • sonra ı 
Türkanın tPklifi kabul edildi. Y\!rU· 
yüş ve atla dolaŞmaktan v:ı7.ge~ile 
rek snndalla bıı gezinti tertip etmi 
ye karnr verdiler. Gi zel bir yer a.ra· 
yıp bulmak lazımdı. .. · 

Yüzbaşı Cezmi bey, b;raz d ı;un· 
dükten sonra etnı.ftakile.e baka
rak: 

- iste<iigıuiz gibi iyi ve ı:ıuyu ili" 
tanmnuş güzel bit yer Jtklıma geldı 
Buradan sandalla tam üç saatlı.t 
mesafede. A. •na ile de gidilı·bih. 

Fakat bu nı~safe uzar. Geçen sen.: 
ufak bir tullı:ı-at dönUşü arkadaslar 
gösterdileı. Cidden şirin bir ye·. 
Deniz kenaı mda sessiz bir koru. 
Manzarasına, suyuna diyecek yok .• 

Odadakilerin hepsi, Tezmi Beyin 
veı·die:i taf-.ilatı dinledikten sonra l 
(T.·) ısye gitmiye karar verdiler. O:ç 
sandal alacakJardı. Yiyecekler, getı
rilecek levazım önceden aralarında 
taksim edildi. Artık pazarın gclme
sini beklemek lfızımdı. Geç vakit 
komşuları Süreyya ve Celal beyler 
kalkıp evlerine döndüler .. 

••• 
Kararlaştırılan pa~· gUnü 'Tiir· ı 

kdn, herlrn&tcn öncP. uyandı. Eksik 
bir şey kalmaması için bUyUk bir 
itina ile sepeti yt-rlel}tirdi. H:iZırlnn
dı. Arbk ev hnllo da kalkmışlardı· 

Annesi, uzun müddet dP.niz tize· 
rinde kalaınıyacağını, ablası, biraz 
rahatsız olduğundım istemiyerek 
bu gezintide bulunamıyacaklarını 

sövlediler. Tilı kan, eniştesi Cezmi 
beyle nekadar uğraşWarsa bir tUrıü 
bunlan fikiı lcı inden caydıramad~
lar. 

Celal bey, ihtiyıır~Rrdal\ macla 
bütün ailesini toplamış, Süreyya bey 
kızı Mobrure, baldızı Fikreti de kan· 
dırarak bUyUk bir kafile hnlinde gel
mişlerdi. 

Talihlerine hava da güzeldi. Sc· 
ma hafif bulutlu, deniz sakindi. Rüz. 
gar hafifçe esiyorsa da tesiri yoktu· 
Sepetler, yiyecekler sandallara yer4 

leştirildi, herkes yerini aldı. Kilrek
ler harekete geçerek yavaş yavaş 
sahilden uzaklaştıl .. ı . 
Tilrkfuı, Fikret, Meb .. ure kiJ.reklera 
geçmişler birhirlnile yarı~ etnıiye 

talısıyorlar, gillUyorLı.r. ha.reketle:i
le etraftakileri de güldUrüyorlardı. 
Klirekler, muntazam mesafelerde a
~hp fasılnlarla denize vuruyor, her 
vuruşla hedeflerine biraz daha yak
lnşıyorlardı. 

Sahil: dik kayalık, yer yer görü
len burunlar, dalgaların meydana 
getirdiği irili ufaklı mağaralarla :ı
zayıp gidiyordu. Bazı yerde denizin 
dibi gözükUyor, küreklerle toprağa 
\'Urmnk kabil oluyordu. 

Yola çıkalı bir sant olduğu hal
de rlizgar kesileceği yerde şiddetle-
· niyordu. Hava değişmis, biraz kıı
rarmıştı. Denizin üzeri, rüzgarın 
şiddctile ptirlizlenmişti. Sanda!daki
Ier, bunun geçici ufak bir şey oldu 
ğunu zannederek geri dönmeyi akıl
larından bile geçirmeyip yollarına 
devnm PCıiyorlardı. 

Genç kJzlar, yerlerini erkeklere 
hırakmı61ar, yarış, şimdi de erkek
ler arasında ba§lnmı§'tı. Pazuları, 
koJiar sUratle gcrllip açılıyor, kU
rekler suya vurarak gilml:lir -
tüter çıkartarak sandallar, gıcırb
larla ilerliyorlardı. Artık ha va iyice 
karardı; rUzgAr hızını arttırıyordu 
Dalgalar, :fazlalaf;lnı~. kayalı!: sessiz 
durruı snhillerde uğultulnr yapmıy:ı 
başlamışb. Geri ddnmeyl istemiyor
lardı. (T ... ) ye \'armak için blr saat 
leri knlmıştı. Küreklere sarılıp bu 
mesafeyi daha çab:.ık almaktan baş
ka çare yoktu. 

Karmlanndal:i büyük bir burnıı 
dönünce rUzglrın tesirini biraz aza
lacak zannediyorl rdı. ~akat aksine 
oldu. Artık rUzg , fırtına şeklini 
aimıstı· 

Kayalara koşarak geleq dclgnlar 
bilyük uğultularla 1•ıırup kırılıyorJıır 
ve beyaz köpUkl z le kanş;k olnrak 
yliks~lip tekrnr denir.e dlişUyorfar
<fı. öncP.den sahili takip ed~n sruv.fal 
lar, bu vnziyet kar~IBındn açıktan 
gitm k mecburiyetinde k•Jmışlardı 
;mıreklere f ldşer kiLJi geçmiş, s:ındal
Jarı sliratıendJrmeğe tıtt·aşttkln 
hald& claJgalar, fırtın& hu ku\'Veti 

önleyip, karşı koyu~orlardı. 
(T ... ) ye gitmek ı:nkansızlaşmur 

h. Canlarını .iru.rll\l'nınk için çalış
mak lflzım g:--lıyordu. Sar: !allar, dal
galara ve fıı bn nın t:si~ ine ~iibi O· 

lara.k gittikçe ~nhile sürtıklemyo:ıar 
kuvvetli dalgaların, bunları, b~er 
kayaya çarpıp par ulamak tehlıke· 

Balıkesirde kaçak bir kireç ocağı yakmak iste
nirken, üç amele kuyuya düştüler. İk~si ağır 

yar l ndı. Biri kireçle y narak fecı ıztı
raplar içinde can verdi ! 

__.... ..... iDil•• ••• 

Balıkesir, lHususı) - EvH~lki köyünden Hasan oglu Yusuf, Arif 

-t7- YAZAN: SAMI KARAVEL 

t 
si gittikçe yaklnşıyorJu. 

Bütün gözler, del. et \ e korku 
ile biiyümUş, kahkahıı.lar çığ~ık şe~- ı 
Iine çevrilmişti· Herk<>s sahılde bır 
düzlUk arıyor, bir an evvd karaya 
çıkm1ya. calışıyor ıardı. Bu sıradrı 
Celal beyin sesi, korkunç uğultular- 'ı 

giin lvrındmın Bov. iı an köyündo oğlu Nebi ve Osman oğlu Ali yan- " ., S .. [ k L A Ak 
kaçak bir kirec oca."ı yakılırken fo- makta olnn lncyunun içerisine düş- o rusunıı oy eme azım. -
ci bir kaza olmu tur: müşlerdır. Bunlardan Yusuf beldeı: 

Nahi~c~t': bağiı Bozviran ltöyü aşağı ve Nebi de iki ellerinden, ~·- koy nlU 
muhtarı, hükflınetc haber vcrm.!d~n lindcn ve sol gözU tarnfından agır 

epimizden Pehlivandır,, 

la karışık olarak işit ildi: 
Dalgalar sandala git iyor, su' 

alıyoruz' .. 

köy civarında kaçak bir kireç oca~ surette yanmışlardır. 
o-mı yakmak ti l:re C'tr afma topladı- Dığer liçUncü Ali de yıkılan o
ğı beş, altı kı~i ile gect> sant ~O sırrı- cağın altında yanarak feci ıztırop· 
laıında ocağı kazıp ynkmaga bnş- lar içınde ölmüştür. 

Yaralılar Memleket hnstahıınc-lamışlardır. 1 ı 
Aradan ıki saat geçnuş, bunlar sine getirilerek tedavi a tına . ın-

OC'ağın etrafında oturup konu~ma · mıştır. 
ğa başladıkları sırada, kireç k.ıyu- Adliye vaka hakkında tahkik<ı.ta 
su birdenbire çökmüş, ve Bozviran başlamıştır· 

Bunu çığlıklar takip edip kUrek
ler durdu. Bu feci vaziyeti gören 
Ce~mi \e ~lireyya beyler, ne yapa· 
caklarını şaşırdılar. Yardıma gitmek 
imkansızdı. Cezmi bey bu tehlikeyi 
belki arkadaşına direktif vermek 
suretile önliyebileceğini dü§ünerek 

_ Celal! Kimse kımıldanmasın, ' la yükseksesle: atay Kon 
kürekleri bırakma!· tki kişi suyu l••mmmmmm.=m•••••••••mİll•••••••• 

1 
boşaltrmya bakın! .. Biraz daha gay-
ret .. 

Artık yağmur da başlaını~tı. O 
da önce serpinti şeklinde gözüküp 
sonradan sağnak halini aldı. Tabia
tın bu ölüm kokan tehdidi altında. 
kuduran dalgalar arasında gUçlükle 
ilerliyen sandallar, ölilmle mücadele 
ediyorlardı. Bu anda, Cezmi bey, 
sahilde gördUğU gUzel bir kumsalı 
diğerlerine mUjdeliyordu: 

- Geldık .. Aman rotayı iyi ya
pın, devrilirsiniz! diyerek dilmeni çe 
viıip sandalı ile kumluk sahile baş
tan bindirdi· Dışarı atlayıp sandalım 
biraz daha çektikten sonra etrafa 
bakındı. Az ilerde ağaçlar arasında 
eski bir kulübe gözU.ne çarpmıştı. 
Diğer arkadaşları da ö!Umden kur
tulmuşlardı. 

Yağmur olanca şiddetile yağt
:vordu. Cezmi bey, kime hitap ettiği 
çindekileri boşalttıktan sonra ters 
belli olmıynrnk: 

Sandalları iyice karaya çekip i-
çevirin !. Diy~rek kulübeye doğru 
koştu. 

!çeriye baktı kimse yok!. Kapı
daki eski, pa~lanmış kı1idi kırarak 
açtı. tçerde bir kösede samnn, diğer 
taraftan bir mıkdar lrnru ağaç dal
ları, sişcsiz bir ldmba göze çarpıyor
du. .... 

Ateş yakıldı, ıslaklıklar kurutul-
·du· Mebrure samanların Uzerfne o
turmuş kıvırcık iyah saı;:larını dU 
zeltiyor, Türkan. ateşin yanında ıs
lanan çoraplarını kurutmıya çalışıM 
yordu. Fikret, her ikisinin taklitleri 
ni yaparak onları, kızdırıyor, alay 
ediyordu. Bir mUddet sonra kulübe
nin ortasına yaygılar yayılıp sofra 
kuruldu. Etler pişirilmişti. 

Herkes bağdaş kurup, on kişilik 
bir halka teşkil ederek alışmadıkla
rı şekilde yemek yemeye başladılar. 
Taklitler, glllilşmelcr, kahkahalar; 
bUtün yorgunluğu, korkulu saatleri 
unutturdu. Şen bir hava içinde ye
meklerini yeıniye koyuldular. 

Akşam oluyordu. Evlerine dön
mek imkansızdı. Ailelerinden ayrılır. 
tarken (T.·) de bir gece kalacaklru'l
nı söyledikler! için merak etmiyecek 
lerdi. Hava iyice karardı. Fırtına, 
yağmur dışarda bUtiin şiddetile de
vam ediyordu. Eski kuIUbe, birkaç 
yerinden akıyor, yılların t.esirile eğil
miş çatısı altında on kişiyi rahatça 
banndırabiliyordu. Gece bastı· Ko
ruluk, yağmur hışırtısı ve karruılı
ğın tesirile l~orkunç bir manzara al
mı.stı. Şişesiz lambaya, gaz oeağı'l
dan petrol koyularak yakıldı. Titre :r 
nlevler, etrafta soluk ziynsile yUzlc
ri aydınlatıyor, ince dallar, heni ntes 
vazifesini görliyor, hem de lambnnın 
soluk isli ziyasına aJevlerile yardım 
ediyordu· 

Fikret, Türkan, her zamanJtl gi
bi M~brurcyi kızdırıyorlar, zavallı 
kızın yorgunluğuna, sandaldaki kor
kak hareketlerine kahkahalar ata
rak, ila veU takhtlerile alay ediyor
lardı. Geceyi bu kulübede geçirecek 
lerdi. Sama.Wa.r yayıldı. Herkes ol
duğu )'&l'C kıvrılarak Oturmak içiu 

Bir Berat Gazetesi Tür kiye-Fransa 
Arasındaki Müzakereler 

İc in Ne Diyor? 
• 

Bcrutta çıkan Elnihnr gazetesi 
14 nisan tarihli nU hasında §U ha
berleri veriyor: 

Paıis - Türkiyenin Paris sefi
rile Fransa hariciye ne.zareti ara -
Sl.ında Hatay meselesi etrafında te
maslara devam edilmektedir. 

övr gazetesinde Madam Tab· 
vi bütün tekziplel'e rağmen Hata· 
y~ mukadderntl hakkında Ttirki · 
ye ile lfransa arasında müzakere· 
ler cereyan ettiğini yazdıktan son· 
ra diyor ki: 

"-- Bu mUznkeıelere lngiltere 
de iştirak etmiştır. Şimdiye kadar 
anlaşılan, Türkiyenin lngiltere va
sıtasile Fransa) a bildirdiğı taleptt, 
Hatayın ve Hataya mücavir bazı 

arazinin nihai surette kendisine ter 
kedllmesini., istediğidir. İngiltere, 

beynelmilel vaziyetir<J nazarı dikk·.
te alarak Tilrkiycnin isteklerini ka
bul etmcsim li ransaya tavsiye et
mekte , e onu iknan çalısmaktsı.dır. 
Türkiye bir harp zuhurunda tsken
derunun kendisi için mühim bir 
üs olduğu Uzerindc ısrar ediyor. 
TAl"ıUS OAZETF~t NE DiYOR? 

Ta~ mis gazetesi §()yle yazıyor. 
tskcndenın me .Lainin nihai suret
te halli artık bir vazife ve zaruret 

evden getirdikleri yaygıları Uzerieri
ne alıp uyumıya çalışıyorlardı. 

YUzbn§l Cezmi bey, az sonra hor
laması ile etraftakilere uyuduğunu 

haber veıiyordu. Bu vaziyeti gören 
Süreyya bey, derhal yerinden kalkıp 
vanındakilel'İ de ayaklandırarak 

türlil tlirlU muzipliklerle genç yüz· 
başıyı da uyandırdılar. 

Gecenin yansı olmuş, fJrtına ke
silıniş, yağmur dinmişti. Hafif bir 
serinlik seziliyordu. Çay kaynatıldı. 
Saatler, zevk ve ncş'e ile geçiyor. 
Süreyya bey bikô.yelcr anlatıyordu. 
Sessiz koı u, zaman zaman yükselen 
knlıknhalnrln dolup·nksi sadalar ya
pıyordu. 

Ufuk nydmlnnırken kulübenin 
bir gecelik misafirleri sandallarlcı. 

geldikleri istikamette geri dönüyor
lardı. Evden şJ§e ile getirdikleri su, 
ancak icmeye satfedildiğinden lft.m
banın isi ile yer yer siyahlaşmış yüz
lerini temizliyemediklcri için herkes 
birbirine bakıp gtilUyordu. 

SUroyya bey, genç kızlara fit V9· 

rerek birbırlcrlle kapıştırdı. Onları!1 
iddiaları, taklitleri kendisinin 
ihtiyar gönlüne gençlik verfo. 
yor, arasıra yüzüne düşen be
yaz saç.lannı düzelterek kuvvetli 
pazulnı ile küreklere asılıyordu. 

l{ahlmhnlar, alaylar, taklitleri 
Uç saatin nn ıl geçti!;ri belli olmıya 
rak hedeflerine varmışlardı. Bu g~
zintiyi kazn.sız atlattıklan için bir~ 
bh lerlııi kucaklıyorlar, °'deki ailelc· 
rina vnziyet1 bUtfuı tafsilAWe anlat
tıkça kahkahalarını tutailU,Y.orlardt 

olmuştur· Ankara - Pans arasında 
cereyan etmekte olan müzaker,.Je
rin bu meseleye bir son verecP-ği 
sanılmaktadır. 

Taymis ilave ediyor: Mademki 
bir hnrp zuhurunda Türkiye lngil
tcre ve Fransa ile müttefik olacalr· 
tır. şu halde Fransanın Halaydan 
sureti nihaiyede vazgeçmesi hiçbir 
zarar teş~iJ etmez. 

Altın Platin Ve 
Gümüş Eşyalar 
Damgalanacak 

Bu hu u t m eli e hır 1 
kanun Uiylh ı v rHdl 1 

Ankar.a: tr (Telefonla) --Al
tın, J>lfitin 'e gilmilşten yapılan 

her nevi e~vava dnmga vunılması . . . 
mecbur·y etini koyan kanun proje-
si, Kamutay cncümenlerince tet
kik edilmektedir. . . 

Bu projeye memleket içinde n
tılığa çıkarılan; altın, plfitin ve 

gUmüşten nı mul eşyanın değerin
den fazlaya satılarak halkın iğfal 
edilmesiıie ve zarara ugramnsmn 
meydan verilmemek ve muhtekir
leı'in suiistimali erine nihayet veri
lerek emniyet ve itimaclla alış Ye
riş yapılmasına mkan Yermek üze
ı·c hazırlanmıştır. 

Kızll y Cemly ti kongr esi 
Ankara, 1"' (A.A.) - Kızılay c~· 

miyeti 1939 kongresi bugün ~matı 
onda Büyük Millet Meclisi ikinci re
isi Aydın mebusu doktor Mazhar 
Germen'in reisliğinde merkezi umu
mi binasında içtima ederek 1937 -
38 yılı hesabatı tetkik ve kahu1 ve 
merkezi 'Umumi heyeti ibra edilıni§ 
ve 1939 bUtçesi tasdik ve mUnhal
lere yeniden fiza intihabı ve yeni • 
den mürakipler seçildikten sonrn 
kongre heyetinin milli §efe faik tn
zimlerini, baŞvekAlete, Bilyük Mil
let Meclisi, BUyUk Erkfuııharbiye 

riyasetlerine derin saygılamu ve 
Tayyare ve Çocuk Esirgeme kurum 
tan kardeş teşkilfı.tar muhnbbetleri
ni arz ve ibHlğa kongre riyasetfoi 
memur etmiştir. 

Şimdiki vazüesi dolayısiyle cemi
yet merkezi umumisi reislığind•m is 
tifa etmiş bulunan başvekil doktor 
Refik S ydama cemiyete 1925 yı
lındanberi yapphğı bilyilk ve dcger
li hizmetlere bir mukabelPi şükran 

olmak üzere nizamnumei '?snsinin 
50 inci maddesi mucibince fa 1ıı i ı e
islik ve azalık ünvnnlnrını tevcih 
ve diplomdonör itasını ittifakla ka
bul eyliyeırek toplantısına nihayt.t 
vermi,tlr. 

---c..---
Demek, senin knna.at.m Akkoyuıı 

lu, Ayıbog mı ela Y"l1CCP'lüir. Evet .. 
hl'm de 'üvle yuı .. 

- Peki. gecen sefer neden yene-
medi öyle ise? .. 

- tF~te, burası pehlivanlığa taal
lük cttıgı için sö. ·liy<';\'im.· 

- Ro"le bakalım .. 
- A~nsyn gUrcşi Akkoyunlu i· 

Je A,phoğ. nın ilk güre !eri idi. Bir
birl"rinin mehnı et1erini ve ku·.·vetle
rlni bilmivorlardı. Bu gıireşte birbir
lerinin d~recelerini tarttılar .. çalım
larını, oyun ve k\l\ vr>t cterecelt•ı-iııi 
anladılar.· Bu sebeple ıkinci bir de
fa karşı knrşıyıı geldikleri zaman 
gUreşde beı nber kalan Akkoyunlu, 
Amasyalıya gıılip gelecektir. 

- Bu m:ınlıki bir hükUm deği!
dir .. 

- Sbyliy1.:yim ağam, bir ker~ 
AkkO\'Unlu gençtir. Sonra; Akko
yuııiu hı>m snğdnn ve hem de 
soldnr~ \'e göbekten gUreı;cn bir peh
li va nd ır. Bur r mukabil, Ayıboğan 
yaşlıdır. Gurcş ;Cazla uzarsn nefesle· 
nir .. Dnha onrn, A~ ıboğnn benim 
gibi yalnız sağile hasmına girer ve 
korunur Bu mukavcfle, hep Sivas
lının lehinrdir. dahası \'ar .. Akko· 
yunlunun aşağıları yukat•ılr..n gibi ı 
k ı\"idiı. Hülfl a, bu adnm benden 
de Amnsrnlıdan da, Tokatlıdan da 
yüksek bir , lıli. ın 111'. Eğ r. Be
kir olzimlc lıir ' üre .cluhu vapmış 
olı-a daha Ç!.11.ı•ık 'e kolay mağ!Qp e
der bizi.. 

D di.. 
Ağa. Kel Hac. nın soyledik'erini 

zihninde dolaştırdıktan sonra, hak 
vPrnu~u. Pehliv. mn söyle>dil<leri 
doğru ıdi. 

Ag ı cin he>r Anadolu çocnğu 

gibi güre miş ve güreşten nnlal'dı. 

AnnJolu y yla ında giireş bilmiyen 
ve tut ımıy r. acinm \'ar mıydı? 

Ta,c;köprül.i ağa, pehlivanına iç
ten hak vermekle beraber yüzün.;> 
karzıı hiç bir şey söylemedi. Yalnız. 
kası r!nı çatarak: 

- Ha n. P-oz.ıin yılmış galiba .. 
Fazla mi.ıbal Ar-.• (' liyorMın '!. 

Ağanm bu c;özlcı i üzerine Hasan 
susmmıtu. Zaten, büyüklere fazla 
lnf soylenemezdi. 

K.ıstaınoııulular gittikten sonra 
Amasyalılar, Tokatlılar, Sivas.War, 
o geoo ateşler yakarak gece yansı
na kadar yediler, içtiler, oynadılar. 

Sivaslıların zevkine payan yok
tu. Akkoyunluyu durup dinlendir
meden orada burada dolaŞtınp du
ruyorlardı. 

Sivas sokaklarında davul çala
rak dolaşan dellallar şöyle bağırıyor 
tardı: 

- Akkoyunlu, Ta§köprillüyU, 
deve yulnl'ile bükerek yendi. 

Ertesi gün, ikindiye kadnr bin
lerce kişi milli oyunlar oynıyaralt, 
küçükler arasında güreşerek at ya
l'lŞtırıp cirit atnrak ikindiye ka
dar bayram yaptılar .. 

İkindiden sonra, misafirler top
landılar .. Çadırlarını söktüler·. Ağır
lıklarını hnyvanlara yüklediler .. Bin· 
Jerce atlı dnvut zurna ça.Jarak yo
la düzüldl\ler .• 

Sivaslılar, atlı ve yaya ola.rak mi
safirlerini selilınctlcdiler .. Fakat, b•ı 
dönüşde Amasyalılar biraz düşünce
li gözüküyorlardı· 

Çünkü, Kel Hasan ve Akkoyun · 
ıu güreşinden sonra, ağızdan ağıza 
~ sözler dolaş!yordu: · 

- Eh 1 .. Artık Ayıboğanla Akko
yunlunun beraber güreşini hallet
mek lazımdır. 

Siva lılar, bu güreşin bir an ev
vel icrasını istiyorlarJı. Lnkin, A
masyalıların ağır davrandıkları gö-
rülüyordu. · 

Amasyalıların, züreşin çarça
buk olmasına taraftar olmadıkla!'t· 
nııı sebepleri vardı. Çünkü, onlar da 
Kel Basanın dediği gibi Akkoyunlu
dan korkuyorlardı. 

Hele, son gUre§ Amasyalıları 
büsbütün ürkütmüşlU. Bu sebepli) 
Ayıboğanlarını hiç olmazsa bir kış 
müddeti idmnnn çekip beslemek la
zımdı· 

Sivaslılar ıse, hemen, bir ay son
ra, ve sonbahare. doğru güreşin ya
pılmasını istiyorlardı. 

Eu dedikodu. hemen bir gece 
ve yarım giln içinde Tokatlılar, A· 
mnsyalılar, Sivaslılar arasında dö
nUp durmuştu. 

Dedikodu büylimüştü, ve niha
yet, ağalar ve beyler arasında ciddi
yetle konuşulma mı mucip olmuş
tu. 

Fakat, bütün bu dedikodu \'e 
ciddi konuşmalara rağmen, Amas
yalılarla Sivaslılar arasında bir gün 
tayin ve takarrOr etmiş değildi. 

Sivaslılar, mit abaka giınüniı, ye
rini, hediyesini tayin için epeyce uğ
raştılaı a da, Amnsya nğnlarından 
aldıkları cevap şu oldu: 

- Vakit var. Konuşur, karnr
laştmrız .. 

Amasyalılar, böylelikle bağlan
mak istemiyorlardı. İşte, Sivastan 
ayrılan yolcular, Akkoyunlu ile Ayt
boğanın mtikam güre ine karar ver
dikleri halde gUnU tayin etmeden 
ayrılmışlardı. 

Akkoyunlunun namı Köroğlu 

destlmları gibi dillerde dolaşıyordu. 
Herl\es onun na~ıı kurt kapanından 
kurtulup knlktığını, hasımlarına na
sıl de,·eyuları taktığını söyliyerek 
öğfınilyorclu ?. 

Arada sıradn; şu sözler de söy
leniyordu: 

- Amasyalılar korkuyorlar .. 
Akkoyunlu, Ayıboğnnı da yenecek. 

Dedi kodu o derece büyümüştiı 

ki, Harputtan, Diynrbakırdan, Yan
dan, Malatyadan, Erzincandan. Er
zurumdan Sivasa gelen ve Siva~· an 
Hif alıp haıılnrda konnklıyan kervan. 
lar halkı, Snmsuna doğru inerken 
Tokadı, Amasyayı, Havzayı hanla
rında, kil!hanlarında yalıtarak geçi-, 
yorlardL 

Develerle, katırlarla şarktan, şi
malden SivaEıa gelip ge~en bu yüz· 
lerce, binlerce kervan halkı, Akko 4 

· yunlu ve Ayıboğan dedikodusunu 
yapıyordu. 

Hele· Amasya hanlarında konak
lıyan bu halk, Sivaslıların düşünce· 
lerine daha ziyade mUbaliiğalı ili.
veler yaparak Amaeyalılan sinirlen
diriyorlardı. 

Bu dedikodu akım Anınsyalıların 
izzeti nefsine dokunmağa bR!llamış· 
tı. Bir ay içinde Amasyalılan ku
durtmuştu. 

17.zeti nefis sahibi olan Amasya. 
halkı kadın, çocuk ve erkek bu d"'
dikodulara tabaınmlU edemiycrek 
söylenm~ğe bli!1lamı§lardL Her !.afa
dan şu mUşterek fikir sızıyortlu: 

- Ne demek? .. Bizim izzeti ne!
simiz yok mu?.· Ağalar, beyler, 
ayan neden bu dedilçodularn kulak 
tıkarlar? .. 

Halbuki, ayan \'e be) lcıin dedi· 
kodulara kulak tıkadı}tları yoktu. 
Hepsi; halk gibi dil--ünliyor ve sı· 
nirlenlyo:-lardı. 

Fakat, vakit kazanıp ne" le~ e gcI
mcdcıı Ayıboğanlarım hazır 1 mağ'l 
çalışıyorlaz dı. 

Amasya ayanı, Sivaslılarm de .
kodulnrına ehemmiyet \ eı eı ek bir~ 
denbire ortaya çıkmayı akılsızlık ad
dediyorlardı· 

(Devamı va1'). 
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Dünyanın Beynelmilel Endüstri Alemi 

Çapa Markanın 
Eriıilmcz bir ku•vet olduğunu ( HOS CONCOURS) miikifatı 

vermek suretile tasdik ve kabul etmiştir. 

ÇAPA MARKA HUBUBAT UNLARI 
Sıhhatinizin yardımcı kollan 

Nefis B haratı: 
Yemekleriniz lezzet Ye iştiha kaynağıdır .. : 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beşiktaş 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

HulUsi tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24107 ikraz numa

.t".asilc borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmit 

olup borcun ödenmesinden dolayı ayrı ayrı satılmalarına karar veri

len ve tnmamına ehlivukuf tarafından cem'an (7060) lira kıymet tak

dir edilmiş olan Bogaziçinde Ortaköyde eski müezzin oğlu yeni Kum

bar.acıbaşı sokağında eski on dört defa mükerrer 11 yeni 1, 8, IS, 7, 9, 

11, 18 ve 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 No. lu ve tapuca tanzim edilen ffraz ha

ritasına göre önü Kumbaracıbaşı sokağı, sağı Salamon ve Mihail'in 

eski 18 kapı No.lu ar ası, solu Ssmoel Aram'ın ev bahçesi, srkası Av

ram oğlu Samoel, Menahem oğlu sigaracı Nesimin ev bahçeleri ve 
Abdullah oğlu Hüseyin ve KuyumcuOsepvereselerinden Sebih Kuyum
cuyanm arsalarile mahdud ve Müezzinoğlu çıkmazma methalleri olan 

mütenazır 14 evin ayn ayrı kıymet, evsaf ve mesahaları aşa~ıda yazılı

dır: 

1 No.lu hane: Kıymeti (650) liradır. Zemin kat: Zemini çimen-

to şaplı bir antre ve içinde helası olan bir mutbah ve bir odadır. 

Birinci kat: Rir sofa ve ·bir odadan ibaret olup üzeri tnrnsdır. 
Mc.ahası: 26,5 metı·e ınurabbaıdır. 

3 No.lu hane: Kıymetıi (450) liradır. Zemin kat: Bir antre. _ bir 
ınutbah, bir oda ve bir helfidır. ~ 

Birinci kat: Bir ofa ve bir odadan ibarettir. 
Mcsahaıı: 20,5 metre murabbaıdır. 

5 No.lu hane: Kıymeti (430) liradır. 3 No.lu evıln aynıdır, 

Mesahaaı: 22 metre murahhaıdır. 

7 No.lu hane: Kıymeti (430) liradır. 8 No.lu evin aynıdır. 
Mesahaııı: 22,5 metre murabbaıdır. 

9 No.lu hane: Kıymeti (500) liradır. 8 No.lu evin aynıdır. 

Meşahaaı: 22 metre mura'bbaıdır. 

11 No.lu hane: Kıymeti (430) liradır. 8 No.lu e\'İn aynıdn 

Mcsahası: 21,5 metre murabbaıdır. 

13 No.lu hane: Kıymeti (550) liradır. 3 No.Ju evin aynıdır. 
Mesahaaı: 21 metre murabbaıdır. • 7 

-'A 
14 No.lu hane: Kıymeti (550) liradır. Zemin kat: Malta döşcfi 

bir- antre, bir oda, bir mutbah ve bir hctadır. · 
Birinci kat: Bir sofn ve bir odadan ibaret olı.ıp üzeri tnrasdır. 

Meşahaıı: 28 metre murabbnıdır. 
12 No.lu hane: Kıymeti (500) liradır. 14 No.lu evin aynıdır. 

Mesahaaı: 21 metre murabbaıdır. 

ıo No.lu hane: Kıymeti (550) liradır. 14 No.lu evin aynıdır. 
Mesahaııı: 20 metre murabbaıdır. 

8 No.lu hane: Kıymeti (550) liradır. 14 No.lu evin aynıdır~ 
Mesahaaı: 22,5 metre mura!bbaıdır. 

,1 No.lu hane: Kıymeti (400) liradır. 14 No.lu evin aynıdn. 

Meaahaaı: 22 metre murabbaıdır. 

j No.lu hane: Kıymeti (430) liradır. 14 No.lu evin aynıdır 

~eaahaaı: '22 metre murabbaıdır. 

• No.lu hane: Kıymeti (640) liradır. 14 No.lu evin aynıdır. 
\ 

Mesahaaı: 25 metre murabbaıdır. ,,. 

Her ilci kısım arasındaki sokakda 'bir kuyu vardır. Binalar karglr-

Yukarıda kıymetleri, hudud, evsaf ve ınesahaları gösterilmiş olan 

on dört ev ayrı ayrı olarak tamamları a.çık arttırmaya konmuştur. 

•l - İşbu gayri rnen1rnlün arttırma şartnamesi 24--4-939 tari
hiHden itibaren 934/1798 No. ile İstanbul dördüncü fcı·a dairesinin mu
ayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı 

olanlardan fazla mnlilmat almak istfyenler işbu şartnameye ve 984/ 
1798 dosya numarasiyle memurlyetinıize müracaat etmelidir. 

2 ....... Artt1rmaya iştfrAk için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
.&isbetinde pey veya mfllt blr bankanın teminat mektubu tevdi edile

eektir. (Madde 124) 

8 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer &lakadarlann va irtifak 

T&KllA8A.ll 

Miniminı yavrunuzun sıhhati
ni düşününüz. Onlara çocuk a
rabalarının kraliçesi olan ve en 
iyi imal edil mi,, en fazla tekem
mül ettirilmf.o en sıhht arabayı 
alınız. Yeni gelen 1989 modeli
nin 50 den fazla çeşidi vardır. 
Her yerden ucuz fiat ve milsaid 
şartlarla yalnız, 

BAKER MAGAZALARINDA 
bulabilirsiniz 

Beyanname No. 
12249 
j621T 
67679 
88951 
42554 

Tescil tarihi 

18/8/938 
9/1/939 

;ı.7/1/939 

.e~/1/939 

18/2/939 
lukarıda nuİnar&.ıan ve tescil ta

rihlerf yazılı ve muamelede bulunan 

5 adet beyanname, Sultanhamam 

yangınında yanmı&tır. 

Bu kere yenilerini çıkaracağım • 
dan eskilerin hükmü kalmadığını 
beyan ederim, 

İstanbul Ecza deposu sahibi 
Molz Paralll 

Sultanahmet üçüncü Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

Güzel 
Büyük Anneler 

Genç ve taze görünmek 
için bu basit usulü 

tecrübe ediniz. 

Yirmi senedenberi kullanılmakta 
olan meşhur (Yağsız) beyaz renkte
ki Tokalon pudrasının mahrem f or
mUltine tıı.akim ve tasfiye 00ilmi3 
süt kreması ve Zeytinyağı, sair kıy
metli cevherlerle kanştınlmaktadır. 

,,/ 19 Nl.sAN 1939 , 

TÜRK HAV'A KURUMU 
27 nci TERTi 

Büyük Piyangosu 
Birinci Keşideı 11-Mayıs -939 dadır. 

BUyUk ikramiye: 40.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mü .. 
kaf at vardır • •. 

Yeni tertipten bir bllet alarak lftlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mea'ud 
ve bahtiyarları araaına girmiş oluraunuz ••• 

inhisarlar l1. Müdürlüğünden : Hazinei maliye namına İstanbul 

maliye muhakemat müdürlüğü ta

rafından Sultanahmette Akbıyıic 

mahallesinde Arabacılar sokağında 
Raşit ağanın 11 numaralı hanesin

de oturan defterdarlık dairesinin es· 
ki kahvecisi Osman ile Sultanah -

mette Keresteci sokağında 12 - 20 

numaralı dlikklnda kömürcü Mus

tafa aleyhlerine açılan 80 liranın 

tahsili davasının ilanen yapılan teb
ligat üzerine cari son duruşmasın

da: Mebllğı nıüddcaya 80 liranın ta

rihi davadan itibaren %'5 faiz ve 

% 10 ücreti vekaletle birlikte mild. 
deialeyhlerden tahsiline 24/3/9a9 

gününde karar verilmiş olduğundan 

usulün 437 inci maddesi mucibince 

Bu krem cildinizi serian besler ve •••••••••••••••••••••••••••• .. 
gençleştirir. Ve tenin buruşuklukle.
rını ve sair gayri saft maddelerini 
giderir, cildi taze ve nermin kılar 

ve nefis bir koku bırakır. Fazla kıl
laruı faaliyetine nihayet verir. Bu
ıünkü insanlar bir kaç sene evvelki
lerine nazar~n daha güzelleşmiş bir 
haldedirler. Mütehassıslar bu şaya
nı hayret tebeddülUn sebebini umu
miyetle Tokalon kremin istimaline 
atfediyorlar. Aylık sarfiyatı hemen 
bir milyon vazoyu bulmaktadır. Siz 
de hemen bugünden kullanınağa 
başlayınız. Ve her sabah daha genç 
görününüz· Memnuniyetbahg seme
reler garantilidir. Aksi halde para
nız iade olunur. 

tarihi ilandan itibaren 8 gUn zar - ..... Çocuk Hekimi 
fında temyizi dava edilmediği tak
dirde hükmün kesbi katiyet edece
ği milddcialeyhlere hUküm hülfısası 

tebliği makamına kaim olmak üzero 

ilan olunur. (9/939) 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Tak im -Talimhane Palas No. 4 

Pazardan mada her gfln 
Saat 1.5 ten sonra 

YENi TERTIB BiLETLERİNİZ HAZIRDIR. 
Her keşidede birçok yurddaşlarını saadete kavuşturan 

YU_RT GİSESİ .,. 
Yeni tertib biletlerini satm 1ğa başlamıştır. 

Bu defa da taliinizi YURT GiŞESİNDEN deneyiniz. 
Taıra siparişleri intizam ve sür'atle gönderilir. 

Adres : Bahçekapı İş Bankası kar~ısında No. 17 
Mehmet Kıvanç 

sahiplerinin gayri menkul (}zerindeki haklarını hususile f.aiz 

ve nınsrafa dair olan iddialarını iş'bu ilan tarihinden ıitibareıı yirmi 

gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 

icabeder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit <Olmadıkça satış be

Muhammen B. o/o 7,5 teminatı Eksiltme 

Cinai: Mikdarı: Lira K. Lira Kr. Şekli Saati 

Yangın söndtır- 13 kalem 534 42 40 08 Açık eksiltma 14 
me levazımı 

Yangın aletf 2 kıalem 1096 70 82 23 ,, ,, 14.80 
ve eczası 
Yangın tuJumbuı 5 kalem 59ts - 44 62 ,, ,, 14,45 

" 
hortumu 75 metre 118 87 8 91 Pazarlık 15 

Kamyon 2 adet 4800 - 360 Açık eksiltme 15.30 
8 tonluk 

Kamyon 1 adet 4000 800 ft ,, 15.46 
5,5 - 6 tonluk 

Sat~ kamyonu 1 adet 8100 283 ,, ,, 16.SO 
2 tonluk 

1 - Şartnameleı·i mucibince yukarıda cina va mikdarı yazılı 8 kalem 
malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınaeaktır. 

11 - Muhammen bedeJleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat
leri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 21-4-989 cuma günil Kabata.şta Levazım Şube· 
sindeki Alım komisyonunda yapı1acaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözti geçen şubeden alınabile 
ceği gibi kapalı satış komisyonu plllnı da görülebtlir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüz-
de 7 ,IS güvenme paralariyle mezkQr komisyona gelmeleri. (2172) 

İki yaz mevsimi Kalamışta, Sua.diye önündo veya Paşabahçe 
koyunda takdir ve gıpta ile seyrettiğiniz Havzbot.-(Yilzer Ev) 

satılığa çıkarılmıştır. Yaz mevsimini maaile sıhhi bir surette ge

çirmek istiyen deniz ve denizcilik severler için bulunmaz bir fır-

sattır. İsteklilerin Taksimde General Receb sokak Mübarek 

apartmanında (1) numarada Bay, Receb Erkmann müracaatları. 
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4-Gö~erllengünde arttırmaya ~tirfik edenler arttırma şartna- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~®~~~~~~ 
nıesini okumuş ve lüzumlu ma!Umat almış ve bunları tamamen kabul 
etrniş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 24-5-939 tarihinde çarşamba günü saat ıo 
dan 12 ye kadar İstanbul Dördiincü İcra Memurluğunda üç defa bağ
rıldıktan sonra en çok nrttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli 

muhammen kıymetin yüzde 75 şini bulmaz veya satış istiyenin alaca
ğına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gay-

ri menkul He temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çık

mazsa en çok .arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 

daha temdit edilerek 8-6-939 tarihinde per.şembe gOnO saat ıo dan 
12 ye kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğu odasında arttırma 
bedeli ~atış istiycnin alacağına rtıçhani olan diğer alacaklıların bu 

gayri menkul He temin edilmiş alacak]an mecmuundnn fazlaya çık -

rnnk şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kim~e derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi
sinden evvel en yllksck teklifte bulunan kimse arzctmiş olduğu bedel
le alma~a razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa heman 15 

gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. iki iha
le arasındaki fark ve geçen gOntcr için yüzde 5 elen hesap olunacak 

faiz ve diğer zararlar a~,·ıca hükme hacet kalmaksızın memuriyctimiz
ce alıcıdan tah8il olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har
cını yirmi senelik Vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verme
ğe mecburdur. l\Hiterakim vergiJer tenvirat ve tanzifat ve dellılliye 

resminden mütevellit belediye rlisumu ve müterakim vakıf icaresi alı
cıya aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri men _ 
kulün ~ :.ıkarıda gösterilen tarihte 1staııuul Dördüncü İcra l\Jemurluğu 

odasında işuu ilaıı 'e güstcrilon .ırttırm:ı şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. (2644). 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından : 

Muhammen Tahmin ilk teminat Eksiltmenin 
Fiyat 

Nevi Mikdarı KtırUf Lira Kr. ıün ve aaatleri ı 

Patiska 1000 metre 58 64 50 8 Mayıs 1989 pazar-
Peçete 1000 tane 28 tesi saat 14 <le. 

.~-~~~~~- ~--~~~.~---...--~---

Karyola _____ ,. 
Tabak çukuı 
Tabak düz 
Çay flncaıv 
Bardak 
Reçel taba~ı 
Tuzluk "kapaklı" 
Sehpa "cam" 

Bıçak / 
Kaşık 

Çatal 
Çay knşı&-~ 

50 .. 
1000 .. 
500 " 
ıs o o ,, 
500 •t 

500 ,, 
l.00 ,, 
500 ,, 

150 tJ 

\50 ,, 
t50 ,, 
800 ,, 

900 88 715 
" 

24 
24 
22 
lO 49 43 

8 
9 

18 

53 
35 1 'T 9t> 
35 
17 --• Galatasaray liseı:ıiııc li.lzum olan yukarıda nevi mikdarı \•e ilk te-

minatı ve eksiltme gün ve saatleri yazılı eşyaların Beyoğlu 1stiklA1 

cr.ddcgi 349 numarada Okul Alım Satım komisyonunda açık eksiltm& 
si yapılacaktır. 

İstekliler numune ve şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeci· 
liğine yatıracaklaı·ı teminat müzekkeresini almak için Okul idaresine 
ve teminat makbuz ve yeni yıl Ticnrel Odası veslkasile birlikte belli 
gün ve saatte mezkQr komisyona gelmeleri. "2625" 

Sahibi s Ahmet Cema ledd:.ı S A R A Ç O C L U 

H .. ri.7al müdürü s Mac:it ÇETiN Baııldıal: F• Matkal EM•n9a 

.~ 


