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:rü~kiyenin Fransaya' Hitler ~umen Hariciye 
Verdiği Teminat Nazırıle Dün Görüştü 

Fransaya, Hatayı Cebren Zaptet- Alman!.a .. H~!l~~in 50 nci Doğum 
miyeceğimizi Temin Etmişiz Yılı Donumunu Bugün Muazzam 

M. B~nnet Türkiye ile Daimi Dostluk Arzu Ettiğini Ve Merasimle · Kutlulayacak 
İcabında Komşu Devletlere Yardımı Temin için Rusya 6 .. bb I .. .. .. · ileMÜ7akerelerinde, Memnuniyetleile!lediği!li _S~yledi o es Bu Munasebetle Buyuk Bir Nutuk Söyledi 

Fransız Hariciye 
Nazırının mühim 
izahatı 

~=~P:;;ar~.:is : 19 (A.A.) - Hariciye na· 
zırı cm.cet mebusan melisi hariciye 

eninde enternasyonal. vaziyet 
ng11 uzun · ahat verrnıştir: 

~nnM; asıl ransız ve İngiliz 
hü'k"1_etlerinın so h aftalar içindd 

ret5 sarf ~ik }'ini ve sulh 
t . atı t~ geti mı?ye çalıştık· 
larmı tmış, bu gayretlerin daha 
Şimdide ·iceler vermiş ol· 
duğunu söylemiş ve Frunsız hükıl· 
metinin teşebbüslerini bildirmiştir. 

Polonya hakkında demiştir ki: 

Bayan An• MUAJ.•a T op-·ağJD çiçeklerle ıUslü tabutv 
Tıbbiyelileıln elleri llstüode 

Bayan Muazzezin 
hazin cenaze töreni 

Almanya Danzigi 
lhak Rivayetini 
Tekzip Ediyor · 

Bratlslava, 19 (A.A.) - Monsen, 
yör Tisso'nun riyasetinde bir Slo· 
vak heyeti, Hitler'in doğumunun yıl-

dönümU mUnasebetile yapılaca 'it me· 
rasimde hazır bulunmak Uzere dün 
Viyana. tarikile Berlin'e hareket et· 
miştir. 

Macar heyeti 
Budape.~te, 19 (A.A.) _Naibi hli· 

metin ya veri General Kerensztes 
Fisher, Macar devlet reisini Führe· 
rin yıldö't1.ümU münasebetile yapıla

cak şenliklerde temsil etmek Uzere 
Berlin'e gitmiştir. 

Oöbbels'ln nutku 
Berlin, 19 (A.A.) _ Propaganda 

Nazırı Göbbels, Hitler'in ellinci do· 

-1 

Jugün 50 yaşırıa 

söylediği bir nutukta Avrupad·.ıki 

yeni nizamın en kuvvetli garantisi 
Hitıer olduğunu kaydettikten sonra 
Hitler'in muslihane elde ettiği füllı.· 
hatı zikretmiş ve Avrupanın eski sis
temile Almanyanın Avrupada teRis 
ettiğ"l yeni sistemi mukayese etmiş
tir. 
Bitler, Rumen Hariciye Nazırını 

kabul etti 
Bertin, 19 (A.A.) - Gafenco bu 

sabah meçhul asker mezarına bir çe. 
lenk koymuştur. öğle zamanı mu-

maileyh Von Ribbentrop'un huzuriJe 
Hitler tarafından kabul edilmiştir. 

MUIAkattan sonra Almnya ve Ru

manya Hariciye Nazırlan öğle yeme 
ğini birlikte yemişlerdir. öğleden 

sonr M. Gafenco Rudolf Hess'i zi~?u· 
ret edecek, mliteakiben Von Ribb~n
trop ile görü~ecektir. 

Fransa, Polonya • Fransız ittifa· 
kını ötedenberi siyasetinin esasla· 
rından biri olarak tavsif etmiştir. 
İngiltere ile Polonyanın karşıl~klı 
Yardım taahhiltlerini teyit etmele· 
rinden Fransa hükumeti tamam.il~ 

• _,. ğum yıldönümü müna~ebetile resm' 

Mareşal F evzı Çakmağın Kızı Dün .,,ıukı_r silsilesini •t•rak radyod• 

Gözyaşları Arasında Defnedildi T , 
Ölümünü dlin lee"iirle ;.;;::;. narak 10 yıldan beri zalim acı der· a yy a re 1 en m 1 z 

diğimiz Erktınıh.•rbiye.i Umum~e din ıztırabını ciğerlerinde saklıyan T h ıl 

basan Hi tler 

~~X>OOCC<XX>CO~~XXX)<XXXXXX>OOC<:~ 

Fon Papen Ankara 

Danzing ilhak cdihnıyor 

Berlin 1:9 (Hususi) - Danzingin 
, ıakmda ilhak edileceği hakkındaki 

~ haberler burada katiyetle tekzip 
olunmaktadır. 

tasvip eder. 
Bonnet, Fransanın Yunanistana 

\re Romanyaya verdiği garantileri 
hatırla1mış ve aynı günde İngiltere· 
nin verdiği de bu iki dost memleke· 
t~ yardı metmek azpini izhar ede
bılrniş olmasından ' dolayı beyanı 
rncmnuniyct eylemJş\ir. 

Hariciye nazm, Polonya ile Ro
manya arasında karşılık emniyeti 
garanti için yapılmakta olan müza· 
kerelerden bahsetmiştir. · 

Bonnet, Fransanın Türkiye ile de 
daima daha dostane münasebetler· 
de bulunmak hususundaki arzu ve 
iirnitlerini izhar eylemiştir. 

Nihayet, Sovyetler birliği ile in· 
kişaf eden milzaker·eıere temas ede· 
r ek Fre.nsanın bir tecavU.z takdir in
~e Rusyanın komşu devletlere yar· 
dırnmı temin için yaptığı tekliflerin 
t etkik edilmekte olduğunu ve mem· 

1tıuniyeti mucip bir neticeye varıl· 
ll'lasının muhtemel olduğunu söyle· 
iniştir, 

Reisimiz Mareşal Fevzı Çakrnagm. zavallı Ayşe Muazzezin cenazesi a ranua 
küçük kızı ve Guzel Sanatlar A~a· evvelki akşam Alman hastanesinden 
denıi3i müdüt1l B. Burh\ n Topragm Gülhane hastanesiQe getirilmiştir. 
refikası Bayan Ayşe Muazzez Top· Dün tam saat 11,~ da hastanede 
rağın cenazesi dün saat 11,5 da ha· dua merasimi yapıldıktan sonra 
zin merasimle kaldırılmıştır. muhteşem bir şekilde teşkil edil· 

Genç kızlığının en erken bir ça· miş olan cenaze alayı ağır ağır Be-
ğında 

0 
amansız hastalığa yakala- (Sonu 3 üncü sayfada) ............ :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::;:::::: 

M~car - İtalyan Müza-
kereleri İlerliyor 

Mussolini; Macar Başvekilile Konuş
masından Sonra Bir Nutuk Söyledi 
Yugoslav • ltalyan Konuşmalarına Başlanıyor 

Roxna, 19 (A.A.) - Stefani A· firler şerefine verilen zıyafetie Du~ 
jansı bildiriyor : çe, Macar • ttalyan milletleri ara-

DUğUn mera imine giden 
bUtUn heyeti r dost hü
kOmet merkezi ne vardılar 

Venedik sarayında Macar misa· (Sonu 3 ünr.ü sayfamızda) 

Bonnet, netice olarak, bugünkil 
\'aziyetin çok vahim kararsızhktarı· 
llt gizlememiş ve Fransanın, impa· 
ratoriu~un her köşesinin himayesi· 
nı temin için icap eden biittin ibti
Yat tedbirlerinin alınmış olduğunu bildirmiştir. l'!"!~W°:~~:ccxc>X~:XX::COXC;:oc~:xx;:occo::::c<:~~x;:cco:~~ 

ld Son haftalar müzakerelerinin hiç Denı·zbank 'V'ooperatı• rı· lı 111•• aleyhine olnıadıJını y<tıA0• A 
1 Tİ 

edefin sulhun muhafazası bulun-duğunu llAve etmtş ve nihayet 1 B • L • z E • / 
ll. Roosevelte mesajından dolayı 1 ın ıra arar ttı, 
F'ransanın ~Ukran hislerine terdi· 
?nan olın t Bonnet~şb~rlzahatı verdikten son· Kooperatifin Dün Yapılan u. Heyet 

(Sonu S Unct1 sayfamızda.) lr y • d M••h• K J V ·ıd• anın genç ~lia lıdı ile zevcesi 

.. . lçtı·maın a u ~ arar ar eri ı 
Rozveltin Y 

- - Tahran, 19, (A.A.) - Anadolu A-

egenJ . t t mın' edile 1 r 1 .. k jnnsının hususi muhabiri bil,~'ırı'yor.· 
Geçen ay ekscnye e • apor ara gore ooperatifin geçen · 

memesi yüzünden tehir edilxniş olan sene içinde 11,222 lira 69 kuruş za· Dün şchİI' üzerinde uc:an Türk 
Denizba.nk Kooperatifinin kongresi nr ettiği anlaşılm13tır. idare m.ec· tayyareleri, Türk • İran milli renk
dUn bankanın Um\ım :Müdilr Mua· lisi raporunda bu zararın nereden leri üzerine basılmış ve üzerinde Dun bir tayyare kaza-

. sına kurban gitti 
\ Meksiko, 19 (A.A.) - Amerika 
CUZnhurreisinin yeğeni Daniel Roo· 
B~veıt, dün idare ettiğitayyare ile 
dUşnıil§tür. Daniel Roosevelt tayya• 
t
1
ede bulunan bir kadın yolcu ölmil3· 
el'dtr. 

vini Hamdi Emin Çap'ııı reisliği al- ileri geldiği tasrih edilmiştir. zara· türkc;e ve farsça aşağıdaki cümle 
tında aktolundu. Eski Denizyolları ra §U noktaların amil lduğu kay- ya.zılı bulunan kağıtlar atmışlarchr. 
ldaresinin binasında. yapılan toplan· dedilmiştir. (Güzel vatanınızı ziyarete ve se
tıda ilk olarak usulen iki katip se· Evvelki senelere ait müterakim vinGli gününüze iştirak~gönderilen · b 

1 
Türk tayyarelerinin yi.irekleri do-=t-
uk ve kardeşlikle doludur.) çiln:ıii ve bil!hare geçen seneki faa· vergı orç arının geçen sene öden- 1 ~ 

öyete ait raporlar okunmuştur. Bu (Sonu 3 Uncü sayfamızda) (.Sonu 3 üncü aayfada) 
• 

Büyük Elçisi Oldu 
Alman Gazeteleri 
Çok Ehemmiyetli 

Bu Tayini 
Görüyorlar 

Berlin : 19 (Hususi) - Hitler; 
Almanyanın Ankara elçiliğine ta· 
yin olunan eski Viyana elçisi Fon 
Papeni kabul ederek Türkiyedeki 
vazifesinde kendisine muvaffakıyet 
temenni etmiştlr. 

Bir Alman ga.zet.csinin y,azw 

. Berlin, 19 (A.A.) _ Von Papen
ın Ankara Büyük Elçiliğine tayinini 
mcvzubahsaden Völkischer Beo· 
bachter dıyor ki: 

(Von Papen Ankara'ya Almanya· 
nın büyük elçisi olarak gidiyor. Von 
Papen Türkiyeyi çok iyi tanır, bu 
~ası b~ twist sıfatile değil. bil· 
yuk harpte Ttırk milletile teşriki me
sai etmi§ olan bir adam sıfatiledir. 
1917 de binbaşı olan Von Papen, ı 
General Von Sanders'in kum!llldası 

altında bulunan dördüncü TU ':k or.: 
dusunun· erkanıharbiye relPliğini 
yapmıştır. 

Von Papen'in şimdi Ankara'ya' 

HcR SABAH 

Fon Papen 
gönderilmesi, Hltler'ln genç Alman
ya ile genç TUrkiye arasında dost
luk münasebetlerinin devamına ne 
derece büyük bir ehemmiyet verdi
ğini ispat eder. 

ÖLÜYE HÜRMET 
.~el.ediye mezarlıklar müdürlüğü· 

nun Istanbul kabristanlarını esaslı 

şekilde tanzime karar verdiğini ve 
bu tanzim işine de başlamış olduğu· 
nu haber alıyoruz. Ayni zamanda 
mezarlıklara hariçten ölülerini zi. 
yaret edecek kimselerden başkala· 

rının girmelerine de mümaneat edi
lecekmiş ki pek yerinde bir karardır. 

Zavallı ve boynu bükük makbere· 
!erimiz şimdiye kadar kendini bil
mez, ölüye hürmeti anlamaz bir ta· 
kım saygısızların cem'i ayinlerine, 

rez~l işret alemlerine sahne te:şrtıl 
ettccleri gibi icabında civar mahal
le halkına teferrUcgah, yaramaz ço
c~k_1_ara oyun bahçesi vazifesini de 
gorurlerdi. 

Ölüye hürmet etmeyi bilmeyenin 
diriye saygıyı da anlıyamıyacağ; 
muhakkak olduğuna göre şimcliya 

kadar ikmal edilmiş olmnsı lfızımge. 
:e~1 .mez~rlıklarıınızı tanzim va ıslah 
ışmın bıran evvel başarılması Bele
diyemizin muvaffakıyetlerinden bi
rini teşkil edecektir. 
A. CEMALEDDIN SARAÇOGLU 
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Vapurlara ait 
Y•z•n : M· sıFIR Müzakereler son Okuyuculanmız 

Diyor ki ı Ya udi Kemale Teklif s~~~~:.'!.!.~~.~~ı.,ın. Kastamonu belediye
sinden bir şikayet EttiğiIİıiz yun· 

Yahudi Bana Hayatını Borçlu 
Olduğu İçin Teklifi Kabul Etti 

O gün öğleden e\9' el, Galata güm 
rilğü tulumbacı koğ11şunda, Salih 
reis ıle baş başa vermiştık. Biraz 
hoş besten, birnz dn Çubukludakı 
r;On maceramızdan bahsettikten so.1-
ra, Tophane rıhtımında bağlı duran 
mavna işini açtım. Rahmetli rei:s 
tuhaf tuhaf yUzUme baktı. Ve: 

- Kara Mehmet, dc>di. Oraya 
sokulmak imkfuıını bulsaydım, şin:· 

dh e kadar çoktan uc;ururdun o 
rn\'nny ı. Te ebbiıs etmedim değil ha. 
Hazırlığını bile yaılınıştım. Fakat 
işin iç yüzünü öğı-enınce çektim eli
mi. Sakın siz d &ıkulmaym bu i<>e. 

lanmıştı. Hocanın ışıldayan saldır
ması kaışısında kıvranırken, Türk 
oldugunu söyleyip kelımei şahad~t 
getirırken tesadi.ıf beni karşılarına 
çıkarmıştı. Bu sebeple de hayatını 
o gece bana borçlanmıştı. 

ısmarlanması evvelce kararlaştırı
lan 11 vapur üzerindeki müzakere· 
ler devam etmektedir. Dün bu fir-
manın şehrimizdeki mümessili De· 
nizbanka gelerek umum müdür Yu
suf Ziya Erzin ile uzun müddet 
görüşmüştür. Deniz nıüesseselerile 
beraber bankanın da Muhabere ve 
Miinakale Vekaletine bağlanması 

üzerine ev\·elcc İktısat Vek~leti ta
rafından yapılan müzakere esasları
na ait bilcümle evrak Münakale 
Vekfılr tinC' devrc>dilmiştir. Banka 
dün yapılan müzakerelerden alınan 
neticeleri bugün Ankaraya bildire· 
cektir. 
Öğrendiğimize göre bu firma ile 

yapılmakta olan mfü-:akereler son 
safhaya girmiş bulunmakta oldu
ğundan mukavelelerin yakında im
zalanması kuvvetle muhtemeldir. 

Dolmabahc~ stadı 

13/10/930 tarihinde Kastamonu
dan Elfıziz ve oradan muhtelif vila
yetler Varidat Müdürlüğünde bu
lunduktan sonra 937 senesi 1 Teşrini
evvelfnde talebımle tekatlden mem
leketime geldim. Buradan ayrılır
ken Belediye ile elektrik hesabımı 
keserek kaydımı da sildirmiştim. 
Bu suretle taşrada geçen yedi sene
yi mütecaviz bir müddet zarfında 
buradaki evimi bilvasıta kiraya ver
diğim muhtelif kimselerden bazıları
nın istihlak ettikleri elektrik resmi
ni vermemiş olmalarından belediye 
benden 13 lira kadar ev sahibi sıfa
tile elektrik parası istiyor. Elektrik 
için belediye ile ve müstecirlerle 
hiçbir mukavelem de yoktur. Ve bu 
usul burada tatbik edilmiş te değil
dir. Vaziyeti vilayet makamına bir 
arzuhal ile anlattım Belediyeye 
havale olunan bu arzuhalime de 
bir cevap verilmedi. Belediye aley-

- Neden be Salih rc.s? .. 
- Düşmanicı, bu ma\ nayı tuzak 

Du manlara yapacağımız hilede a
let oh.rak iste bu yadigfırı kullanma
yı dü unmuştük. Bulmak, konuşup. 
anla mnk tahmıninuzden daha kolay 
olmu tu. Kemal, yaptığım teklifleri 
dikkatle dınlemişti. Bu gibi adamla
ra has olan tczlık ve titizlikle, yapı
lacak işin şeklini, ana hatlarını zıh
ninde çizmişti. Karşılaşılması ihti
malli olan bütün tehlikelerini de dü
şünmüş, her birerlerine karşı ken
dince birer tedbir bulmuştu ve niha
y€tinde demişti: 

S tada nakliyat temin için hime mahkemeye müracaat etti 
Aleyhime çıkan hüküm paranın az

yeni tramvay hattı va bir lığı itibarile kabıli temyiz de değil-t ibi kullantıcaklarmış. 
- Amma da yaptın reis. Kim söy

ledi bunu sana? .. 
- Yolcu salonundaki Apüetol. 
- Kim bu Apo tol?.. Tanımıyo-

rum ben onu. 
.- Tanımazsın tabıi. Düşmanların 

salonda bulundurdukları hafiyeler· 
den biridir. Fakat, ziyansız ve ma· 
kul bir keferedir. Hem de Mavnacı
lar Cemıyetinin adamıdır. Yüz lira 
gizli maas nlır oradan. Eh.. şöyle 

bö~ le bana karşı da pek yabnnilik 
etmediği için, sakınmaz arasıra 

üç beşi sıkıştırınm eline. O \'Crdi bu 
haberi. 

-- Dogru mu acaba? .. 
Doğrudur Kara Mehmet. Çi.in

kii, ben açık konuştum onunla. Bu 
mavnanın kaldırılması için yardımı
nı istedim, iki yüz lira vereceğimi 

de söyledım. Sevinçle gitti. Fakat ak-
am ü .. tü suratlı geldı \ e i ı oldugu 
gıbi sciyledi. Mavnanın rıhtıma bağ
landığı gün bizi maıdiyeci Emin :E. 
fendinin adanılan çok dolaşmıs ora
larda. Görmusler ve şüphelenmişler 
çıkası gözler. 
Şimdi geceleri gizlıce gözletiyor

Jar. Nemize 15zım, baska ise bakalım 
biz. 

- Mavnanın başında nöbetci yok
mus amma reis. 

- Kım söylemiş onu. Geceleri 
vinçin makinist kulübesinde sakla
nıyor nöbetçi. Değişirken gözümüile 
gördük biz. 

- Gündüzleri de bekletiyorlar mı 
acaba? .. 

- Hayır Kara Mehmet. Neye sor
dun? .. Yani mavnayı gündiiz mü u
çuralım diyeceksin? .. 

- Olmaz mı acaba dersin? .. 

- Onu da dllşfinmedim değil ha-
n i. 

İki ahbap biribirimize uymuş, bir 
saat daha konuşup, plAnımızı kur
muştuk. Mavnayı güpegündüz kal
dırmak kararını vermiştik. Bu sefer 
de işe güzel bir hile ile başhyacak, 
mavnanın biraz ilerisinde bulunan 
düşman torpidolarındaki nöbetçileri 
aldatacaktık. 

- Çok güç ve tehlikeli bir iş bu. 
Amma, senin hatırın hoş olmak için 
yapacağım Kara Mehmet.· Şimdi 
söyle bana, ne vakit ve nasıl yapıyo
ruz bu işi. 

- Yarın akşama doğru. 

- Yanıma alacağım adamın da 
polis kıyafetinde olması muhakkak 
şart mı? .. 

- Olursa daha iyi. 
- Elbise, kavış çok amma tabanca 

bulmak güç. 
- O da tabancasız olsun. Sanki 

ne olur? .. 
- Olmaz be Kara Mehmet. Her

şeyin raconu var. Uzaktan bizi gö
ren sahici polis L.annetmcli. 

Salih reis sö7.e karıştı. Ve: 
- Peki Kemal dedi. Sana bir po

lis tabanca ı b n vereceğim. Hem de 
ic; umduğumuz. gibı olursa onu da 
b ğışlıvacagım sana 

- Eksık olma Salih reis. 
Dedi ve gene bana döndü. Bir iş 

adamı ciddiliğıle: 
Bu ic; oldu. dedi. Şimdi mavna 

başında oynıyacağımız rolü an1at 
bana Kara M<>hmet. 

- Çok kQlav bir iş be Keınal. Ya
nınıza verC'ceğimiz birkaç hamalla 
birlikte mavnaya gireceksiniz. Ha
ma lara rımaları çözdürecek ve o sı
rada üzerinize yanaşacak motöre 
bağlatacaksın. O esnada düşman tor
pidolarından şayet surat eden, işe 1 
karışan olursa, İngiliz dilile, sandık
ları açıkta denize attırmağa memur 
olduğunu söyliyeceksin. İşte b4 ka
dar.yapacağın iş. Oradan biraz uzak
laşınca da gelecek diğer bir kilçük 
motöre atlayıp istediğin yere gide· 
ceksin. 

- Ya paraları ne vakit alacağız? .. 
- Bizden ayrılırken paralarını 

da avucuna sa 'ac:ığız. 

Yahudi Kemal, para meselesınde 
biraz düsünür gibi görünmüştü. 

Gözlerini kırpıştırarak önüne bakı
yor. birşey söylemek istediği halde 
çekindiği halinden anlaşılıyordu. 

Elimle cenesini sıktım ve sordum: 

- Ne düc;ündün ya bu kadar Ke-

O sıralarda, Galata, Çeşmcmeyda- mal? .. 
nı, Tophane taraflarında Yahudi Ke- Pmarlanndan seytanhk fışkıran, 
mal adında biri türemişti. Yankesi- küçük, çivit mavisi gözlerini yü7.il
c1likten, papelcllikten bir silrü sabı- me dikmis, yutkuna yutkuna de
kası olan bu kurnaz yahudi, geceleri mişti: 
el ve ayak çekildikten sonra şık ve - Yanıma alacağım arkadaşı na
resmi bir düşman polisi kıyafetine sıl kandıracsğımı düşünüyorum. 

giriyordu. Oalata'nın, hani 5u her- :r.izim esnaf biraz aç gözlüdür, Kara 
kesin bildiği pis sokaklannda gezi- Mehmet. Ben inanırı msize. Amma 
yor, umumhane sahiplerinden, şun- onlar, avucuna çentez dfiŞYn€yince 

<ıan bundan beş on para ediniyordu. şuradan suraya kımıldamaz. 
Tuhaf değil mi?.. Hakiki düşman Salih reisin camertll~l işin bu ci
poJislerinden daha çok ve bol anafor hetini de halJetmf ti. Kemal, beline 
çekiyor, onlardan daha iyi yaşayıp sokulan tabanca ile avucuna sıkıştı
geçinfyordu. Bır İngiliz kadar ingi- rılan on liralık kaimenin verdiği 
lizce bildiği jçfn hiç te hilesin, eldnf neş'e ile: 
belli etmiyordu. Bir ı-i den fazla • - Biz demişti. Yako ile yarın ak
bu işe devam ettiği halde, ne garip- şam vakti alaturka saat on buçukta 
t ir ki, yakayı da bir türlü ele vermi· hazırız. Nerede bek1iye1Jm sizi, onu 
yordu. Ben bu kurnaz ve utanmaz s6yleyln bana. 
yaratığı bir gece ölümden kurtar- Ve ~stedlklerlni öğrenmiş, tok bir 
~ştım. O g ce bizim Hoca Bakir, bu tilki keyif ve çevikliğlle yanımızdan 
düzenbazı .. ahfcl düşman polisi san- ıslık ile marıt çalarak çekilip gitmiş· 
mış ve Galata Kaln!at yerindeki ti. 
[)ökmecller sokağında tepesine çul- • '(Devamı var) 

lskela yapllacek dir. Belediyenin bu tarzdaki al:ıca-
İstanbul belediyesi Dolmabahçede ğının yekunu 4000 lirayı mütecaviz

yapılacak 25000 kişilik stadın inşa- miş. Belediyenin bir başkasına sat
sından sonra stadyoma gelecek hal· tığı elektrikten dolayı alacağını 
ka nakil i ini temin için yeni tedbir- borçludan değil de sair eşhastan. 

araması doğru mudur? 1 
ler düşünmektedir. 1 Kastamonuda Konya Varidat 
Beyoğlundan Dolmabahçeye bir Müdürlüğünden mütekait 

tramvay hattı tesis etmek gayesile Ahmet Hulusi Kıral 
Maçkadan Taşiık mesiresi tarikile ------------
bir hat geçirilecektir. Stadn deniz' 
larikile ve Anadolu yakasından gc· 

leceklcr için de vapurların yanaş-

maları lcin Dolmabahçe sarayı ile 

Dolmabahçe camisi arasındaki boş-
lukta modern bir iskele yapılacak· 

tır. Bütün bu işler slad bitirildiği 
zaman hazır olmuş olacaktır. 

BF.J..EDIYEDE : 

tarafından 30 lira paı·a cezasına 

mahkum edilmişlerdir. Cezalandırı
lan esnaf şunlardır: 

Feı iköyde kasap Sabri Çelik, İs
tiklal caddesinde 295 numaralı ma-

nifaturacı Karaman oğlu, 147 mı
marada bakkal Perikli, 214 numara

da şapkacı Elifili, Tcpebaşında şap· 

kacı Firuze, Galatasaray karşısında 
gömlekçi Şaryanos, Beyoğlu Balık- ı 

pa1.arında 26 numaralı yağcı İliya, 
aşağıdaki esnaf ta ayni suçtan 10 
lira para cezasile cezalandırılmışlar
dır. 

Köprü altında Adalar iskelesinde 
Asadur, Mahmutpaşada 91 numara
da manifaturacı İzak, Aynacılar çar
şısında 2 numarada tuhafiyeci Mus
tafa Erol. 

Şehlrclllk mlltehassızı 
geliyor 

Şehircilık mütehassıs profesör 
Prostun derhal istanbula gelmC'si 

için telgraf çekildiğini yazmıştık. 

Profesör Prost belediyeye mümkün 1 
olan süratle geleceğini bildirmiştir. 

Malll inhidam evler 
İstanbul belediyesi şehir dısında 

ve içinde yıkılma tehlikesi olan bir 

çok binaları yıktırmağa karar ver· 
miştir. 

Cihangir EmlnönU otobüs 
servisi 

İstanbul belediyesinin yeni açtığı 
Cihangir - Eminönii otobüs hattını 

deruhde etmek üzere 7 müteahhid 
müracaat etmiştir. Yeni hat; müna
kasa neticesinde bunlardan birisine 

verilecektir. Diğer taraftan Cihan
gir halkı; otobüslerin Sultanhama-

mına kadar gitmesini temin için be
lediyeye milracaat etmişlerdir. Va

ziyeti tetkik eden belediye Sultan
hamammda otobüslerin manevrası 

için muva k bir yer bulamadığın

dan otobüslerin Eminönüne kadar 

gelmesini muvafık bulmuştur. Bu 
hatta tahsis edilecek otobüs mikta. 
rı (U1) dlr. 

Tiftik, Yapağı 
Arpa ve 
Buğday __ ,..__ 

S tandardizasyon nizam
nameleri Devlet ŞOra

sından çıktı 
Devlet Şurasına bir müddet evyel 

scvkedilmiş olan tiftif, yapağ!, buğ~ 

day ve arpa sl~n.dardiza~y~n. ~izam- ı 
name projelerının tetkıkı ışı sona 
ermi~, nizamname projeleri aynen 
kabul edilmiştir. Tiftik ve yapağı 
ihracatını kontrol edecek olan kon
t\rolörler bundan bir müddet evvel 
Merinos fabrikasınua açılmış olan 
kursa iştirak etmek suretilc bu hu
sus için lüzımgelcn malumatı .ikti
sap etrniş olduklarından nızamna

m"1f'rin tatbik mevkıınc konulma
sında hiç bir miışkülata tesadüf edil
miyeceği anlaşılmaktadır. 

Öğrenildiğine göre gerek tiftik 1 
gerekse yapağı, arpa ve buğday ni
zamnameleri iki aya kadar tat~.ik ı 
me\'kiinc konulmuş olacaktır. Dun 
piyasnda du) ulmuş olan bu haber 
alakadarlar arasında memnunıyetl": 
karşılanmı tır. İstanbul piyasasında 
tiftik ve yapağı ic:il aliıkadar bulu
nan tüccarlar, esasen Ctedenberi ı 
standardizasyona ehC'mrni) et ver
mekte idiler. Bu defa bu nizamna
melerin tatbik mevkiine konulmasi
le tiftik ve yapağı alıcılarımızdan 

daha geniş mikyasta rağbet görece
ğimiz kuvvetle umulmaktadır. 

Vali Gitti 
--- -

Ank r da s milyon lira
hk istikraz ve şehir 

mesele ler lnl halledecek 
V.ıli ve Belediye reisi Dr. Lutfi 

Kırdar dıın akşam Ankaraya gitmiş
tir. Vali evv<•lce :-ı azd.ğımız gibi 
Beledi) eler bankasından vapılacak 
(5) milyon ı tıkraz meselesi icin 
banka iJe taınas edecek ve sehir me
seleleri etrafında allıkadar ·ekalet
lerle görii ecektır. 

Okmeydanı cinayeti da
vasına da baş.landı 
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Avrupadakı diplomasi 
faaliyetler 

Avrupa üzerinde Ani surett~ esen 
Wı.rp tehlikesinden sonra husule g~ 
len nisbeten sükun devresi, devlet· 
ler arasında yeni diplom~ faaliyet
lerinin ortaya çıkmasına amil ol
muştur. Avrupa haritası üzerinde 
Londra, Garp demokrasileri bloku· 
nun siyasetini üstün tutmak iç·n 
çalışırken, karşı taraftaki siyasi 
zümrede yani B rlin - Romn mihve
ri de faaliye~lerine devam etmekte 
ve bazı devletlerle olan alakalarını 
takviye için u~raşmaktadır. 

Bu arada İngıltere ve Fransa, Po
lonyaya. Yunanistan ve Rumanyaya 
yardım temin ederken, diğer birçok 
devletleı le siyasi müzakerelerde bu· 
lunmakta ve gene BallCJln Holanda 
gibi küçük ve fakat büyük müstem
lekeci devletlere de hususi teminat 
vermek yoluna girmektedir. 

Diğer taraftan Berlin - Roma mih· 
\ c>rı de bu slikiın devıesinde sh asi 
mevkilerini kuvvetlendirmek diğer 
müzahir zümreler aramak ga ·esini 
gu tmektedir. 

Merkezi Avrupadaki vaziyetieri, 
ve haklarında besle.n :m eme11er ve 
vukua gelen meselelerle kendilerini 
si) a et sahasında mühim bir mevkıe 
koyan Macar ve Rumanya devletleri 
bu diplomasi faaliyPtinde göze carp· 
maktadır. 

Macar siyaset adamlarmdan ve 
nazırlarından Kont Telek ve Csaki 
Romacla İtalyan devlet adamlarile 
konuşmalar yapmaktadır. Bu ko
nuşmalarda Romanın maksadı, Yu
goslavva ile Macaristanı yaklaştır
mak ve Şark A vrupasında, Bedin • 
Roma mihverine dayanacak yeni bir 
siya et blokun vücude gelmesidir. 
Diğer taraftan M. Beck ile görüşen 
Rumanya hariciye nazın M. Gafen· 
ko da Berlinde. Alman siyasi adam
larile konuşmaktadır. Burada da Al
man:m ile Rumanya arasında geçen
lerde aktedilen ikt1sadi anlaşmada 
tcsbit edilen şerait dairesinde mev· 
cut münasebetleri ve mütekabil fa
aliyetleri inkişaf ettirmek ve J:on 
b ynelmilel meselelerdeki alakaları
nı tesbit mevzuu bahistir. 

Berlin - Roma mihveri bu suret· 
le, merkezi Avrupada ve Şark Avru
pasında sivasi mevkilerini miimkün 
mertebP iyileştirmek ve diğer küçuk 
dc>vletleri kendi taraflanna celbe· 

Okmeydanında Ihsan isminde 
bır gencin kafasını taşla ezmek su
retile öldiirmek iddiasıle Ağır Ceza- mek için büyük bir faaliyet sarfet
ya verilmiş olun Arap Murad'ın mu- f mPktedir. Eu arada Macaristan, Yu
hakemesine devam olunmuştur. goslavya ve arkasından da Bulgaris-

Bu celsede ev\'elfı sivil komiser tam kendilerine müzaherette bulun
Şükrü dinlenmiş '\'e Arap Muradı mnğa meylettirecek tarz ve hareket 
''ak'a yerine götürdükleri zaman; ittihazını derpiş etmektedirler. 
cesede ait bir kaç tutam saçı taşlar Neticede bu iki siyasi zümre, kar· 
arasından çıkardığın: W! 1hsanın ö- şılıklı olan halihazır vaziyetlerini 
lüsünü Moı·g'da gördliğü 7.aman da; kuvvetlendirmek ve herhangi bir 
hüngür hüngür ağlamıya başlıya· müstakbel ihtilaf takdirinde, mu
rak: 

(- Yazık oldu adama! .. ) dedi- vaffakıyet imkanlarını mümkün 
-· . •. 1 • ti .. ' mertebe kendi taraflanna çekmek 
gını soy emış ' . .. ı • • ~ ktad 1 ıçın u5raşma ır ar. 

Arap Murat; bu ~ahaueti kabul R 
etmemiş \'e kendisinin uzun müd- Dr. eşad SAGAY 
det döğüldüğünü iddia etmiştir! .. 

Bundan sonra; vak'a yerinde ya· 
pılan keşifle hazır bulunan Galata 
sulh hakimi Nüzhet, ~ahit olarak 
dinlenmiştir. 

Mumaileyh; Arap Muradın; ken
disine cinayeti tamamen itiraf etti
ğini ve hatta; lhsanın kafasının e
zilmiş olduğu taşı ve lhsanın ba· 
şından kopmuş saçlaı ı gösterdiğini 

ve bilahare; mevzubahs taştaki 
kanlann Morg'da tahlil ettirilerek 
insan kam olduğunun öğrenilmı§ 

bulunulduğunu b yan etmiştir. 

Arap Murat; bu şahadeti de ka· 
bul etmemiş \'C şunları söylemiştir: 

( Ben o vakit henüz poliste i-
dim. Keşif yerinden tekrar polise 
iade edilecektim. Çekindim ve ya
landan itiraf ettim-.. ) demiştir. 

Muhakeme; bunu takiben; Em
niyet Müdürlüğil lkinci Şube komi
serlerinden B. Allşanı da şahit sı· 
fatile dinlemiştir. 

Mumaileyh de; Arap Muradın ci
nayeti tamamen itiraf etmiş oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Diğer bazı şahitlerin celbi için 
muhakeme başka bir gUne talik O· 

lunmuştur. 

me geldı ve Taldı. Ertesi saOalllia. 
va soğuk olduğundan kasketimı 
Yerdim. Evimden çıktı ve nereye 
gittiğini bilmiyorum ! ... ,, 

Muhakeme; şahit celbi için bnşka 1 
bir güne talik olunmuştur!.. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
şehrimizde 

Erkanıharbiyei Umumiye reisi
miz Marc~al Fevzi Çakmak; ldlçük 
kızı Bayan Ayşe Muazzez Toprağın 
hazin ölümü üzerine dün sabahki 
ekspresle Ankaradan şehrimize gpJ. 
miştir. 

Bu acı öllim haberi şehrimizde 
olduğu gibi Ankarada da derin bir 
teessür uyandırmış ve bizzat Milli 
Şefimiz İsmet İnönü evvelki gün 
ErkAnıharbivei Umumiye dairesine 
giderek M::ıre al Fevzi Çakmağı ta-
7Jve etmiştir. 

Milli Şefimiz, cenazede bulunmak 
üzer~ de yaver ŞUkrtlyU şehrimize 

göndermişlordir. 

~·-
GUmrUkler Umum MUdU

rU Avrupadan gellyor 
Beynelmilel hava yollan turizm 

kongresinde bulunmak üzere bun-

dan bir müddet evvel Londraya git-

miş bulunan Gümrükler Umum Mü

diirii Mahmud Nedim bir iki güne 

kadar şehrimize dönecektir. Umum 
mildür Londradan sonra Avrupamn 

belli başlı hilktımetlerinin gU.m1·ük 
işleri üzerinde esaslı bir tetkikte 

bulunmuştur. Bu tetkik seyahati 

gumıi.:klcıimizde yapılacak ıslahat 

üzermde mi.ıhim bir rol oynıyacak· 
tır. 



- metre boyn .... ~t • 
Btn 569 tomuktur. 

Parlt, 19 (Radyo) - Karaıede 
vapur bablııltıf. lçindeld an'at e
SerlP.ri V• tayyarelel! kurtarJJımot,ıi'. 
Bun ar ve J'Olealar yana diğer bir 
vapmia Neı;wk'a ~ 

ii.Vapursfa, ~ ~ llebir it
faiye nefer! alnı.ta dllerel 1Slmtll
Jerdfr. 

Geminin bir Bllitud.e kur'bul. git· 
~kuvvetle tahmin Gluwktadır. 
Çünkti, emm,.t ajan1an daha ikt 
IÜJl, enel l!aw'da bir vapura &anu:· 

.U1111"4 llı1mUadea W•tmieJ.er 911iillnlli.. 
Ye t.eıeirler •'•r .._ 

G•atf: Nh- .._ ile a 11\fl. 
J0!1 fnıB1lllk ...... ktllianll1tt 
gftll ıe taJJ•• ............ . 
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Kime Sorsak? 
Hep merak edilen tek mevzu veya 

biı çok mevzular 'ar. Almanya·İtal· ı 
ya ile beraber meşhur lngıli:z üssu 
Ccbelüttarık'a veya 1spany:; Fa"'ın· 

da bcynPhnilel olan Tanca'ya hü
cum edeccklemıiş. Edehilirler nıi, 
cderlersP mU'\i af fak .;lurlar m~ ~ 
Fransız filosile tak viya edılen bUyt\~ 
1ngilız donanması karşıı;ıl"daı kifa· 
yetsiz Alm-.r fılosu bir i~ y:ıvahilir 
mi? 

İtalya, zaten dost olduğu Yu!{Ob·' 
lavya'yı, (llha.t) syleı,iiğı Arnııv1Jt· 

luğu ve arzı istlmım ~dcrı Y<ınanis
tnnı tutarak Balkan pakrını ortada.ı;. 
kaldıracakmış. Bız >ei.içiik İtilafın id
dialarını, fikibetinı d .e-örmü<:lizdüı.' 

Almanya bugün D bri ... yi Bulı;ru • ı 
lara, yarın Trnnsilvanya yı M'1~aı·· 

lara vererek ve Romanyayı dostane 
geçerek cloııt Bulgar arazisipden a
şağıya inecekmiş. 

Bütün bu mevzular ve sualleı hi, 
müteheyyiç halka sorulmaktadır. 

Hakikat ise yürüyor. Dün Avu::.tur
ya, Çekoslovakya, Memel; bug :I'. 
Arnavutluk işgal ediliyor. Yarın sıra 
kimin belli değildir. llk planda Dan
zig var, diyorlar. 

Büyük demokrasilE>rin ıo~si ise 
gürlilyor. (Bu asırda milletler e· 
sir ea:1P-mez.) Evet, öyle, ama ... 
doğru hakikati öğrenmek isti
yen bir dünya efkarı umumiye~ı 

var. Ona, yüzde kırk inanılabilecek 
birşey söylesek emrivakilerin hiç ol
mazsa tahayyUl zevkini verirdik. 

Şimdi düşilnenler ve beklenenler 
bunlar, acaba olur mu, olmaz mı? 
Onu galiba tali ve ilahlar dahi bil
nıiyor. 

Feridun Osman 

Sarhoşlukla cam yutmuş 
İzmir : (Hususi) - Eşrefpaşada 

Hasanağa sokağında oturan Yusuf 
oğlu İsmail, evvelki gece ~azıa sar
hoş olarak rakı kadehini kırmış ve 
par~alarını yutmu§tur . 

Bu garip mezeyi nıidtöıne indi
ı·en adam bir müddet sonra bayıl
mı!:itır. Hastoıneye kaldınlarak 1sma
ıle :ımcliyat yap•lmı~tır. Midesinde
ki cam pa r\'~da! ı tem,z.lenmiştir. 

lzmlt cezt1 avı 
İzmit : tHt..st~si) - İzmit Ceza 

evinde 450 vatandaş muhteUf suç
lardan mahpus buhınnıaktadır. Şel1-
rimizde yer:i hir ceza evi yaptırıl

ması '"Adliye Vek~leti taraiından 

kararlaştırılmı~ olduğu h:ıldc müna
sip bir saha olm:ıması dolayısile in
§asına henüz ir.-ıkan hasıl olmamak
tadır. 

Bugünkü hapishane binası müm
kün olduğu kadar sıhhi bir hale ko
nulmuş, bir ıslahhane haline geti
rilmiştir. 

Ceza evinde müddeiumumimiz 
Hamdi Doğunun direktifleri üzeri- 1 

ne gayretli müdürü Necati Acar 
tarafından birçok yenilikler tatbik 
edilmehte ve sevki kaderle suç iş
lemiş vatandaşlar vatana faydalı bir 
uzuv olmak yolunda çalıştırılmak

tadır. 

Hapi~hanede okuma yazma bilmi
yen mahklımlara muntazaman ders
ler verilmiş ve bunlar esaslı bir şe
kilde okuma yazma ö~renmişlerdir. 

Avni zamanda İzmit Ceza evi sa

nat meşheri halini almıştır. Her ba

kımdan sağlam, zarif, ucuz, malze

me ve eşyalar imal edilmektedir. 
Bilhaı:sa; çorap marangoz, kundura, 
oyuncak, atölyelerinde hummalı bir 
faaliyet meşhut olıyıaktadır. 

İzmit Ceza evinde daha fazla sa

nat atölyeleri açılmak için teşebbüs

ler vaki olmakta ve bilhassa bir mat. 
baa kurulmak üzere tetkikler ya
pılmaktadır. 

.- Bergama gezlntlel 
İzmir : (Husust) - Turingkulüp 

İzmir şubesi, bahar ve yaz gezinti 

programını tatblka başlamıştır. İlk 

olarak önümüzdeki hafta Bergama

ya bJr gezinti yapılacaktır. Bu ge

zintide Bergama harabeleri ziyaret 
edilecektir. 

Yamanlar kampı 
İzmir : (Huaıusi) - Yamanlar 

kampı 25. Haziran tarihinde açıla
oaJrtno. 'Veremle Mticadele Cemiyeti 

tramp haarlıklariyle mevııul olmak· 

,toıdır. 
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Okullarda yazı dersleri 

ı<Oroğlu ile Hoylu 
/\1erede ise İki Yiğit İki Dağın Çarpışması 

Çarpışac~klardı 

Gibi 
1 

1 

1 
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Öliirüm Je bir do!lha 

Ol'ltyıı a:1-~k Lıısma'n Hem o benim babf!m J~ğil 
iri .. D~nın ı babam öldü .. O, sırf hanim m11llarıma 

konmak için böyle yapıyor. Beni her gün :ıabah· 
tal"! •' i.·!:. ·ud kndnr dövüyor. Beni kendisine bir 
eııir, bir köle yapmak i:ıtiyor. Kaaabbatı denilen hu 
adamm ne kAdar yalancı, ne kııdar hilek&r oldu· 
f{U, Köroğlu11un kendisinden beş yü:z altın aldığı· 

na dair iftirada bulunmasile de sabittir. Köroğlu 
ondan beş yüz altın değil, beş ahçe bile almRd1. 

Bu sözlerin her biri Hoylu Beyi hayretten 
l-ıayı ete dü~ürüyordu. Şimdi kendiline bu yalan• 
ları attıklarından dolayı Kaaabbaşıy.ıı da, Pa

taya da müdhi.f kızmıttı. Köroğlu, Huylunun 
üzerinde vukua gelen hu tahavvülitı büyük bir 
l ··emnuniyetle seyrediyordu. 

Hoylu bir taraftan bunları dütünürken, bir 
taraftan da gözünü Köroğlunun atından ayırmı· 

yordu. Ne müdhiş, ne yaman bir hayvandı bu. 
Şu at bir onv.n olaa, o zaman dünyaya hükmet. 
mesi işten bile olmazdL Hazır bir vesile de vardı 
Şimdi Ayvazı almak için değil, atı ele geçirmek 
için çarpıtmak istiyordu. 

Bunu kararlathrdıktan sonra, yeniden dizgin
lerini tcpladı. Atının karnını mahmuzlac?!. Kılıcı
m havada töyle bir salladı. Sonra aldı Huylu Bey, 
bakalım ne aöyledi: 

Benden korlanadın mı geldin buraya 
Kır atı bırak da kurtar ba~ını 
Duymadın mı keserler kelleni burda 

Çalarım k•lıcı kesem başın\ 
Aldı Köroğlu: 

~cem illerin·den serpildim geldim· 
Girelim mf';ydana meydan benimdia" 
f\ ır atım bir aygır ben de bir arsJa 
Ç.ılarım kılıcı meydan benimdir 

AMı Hoylu: 

Bir kılıç vuranda biçerim seni 
Güı ıütlü kırbaca dolarım Eeni 
Mızı ağı atar da delerim sen; 
Gönder koca kır atı kurtar bafHH 

Aldı Köroğlu: 

Girelim meydana meydan tanıyam 
Yaradanın birliğine kaniim 
Gel görilf~k ben de ııeni tanıyam 
Zabtetmİfeın Arabitıtan benimdir 

Aldı Hoylu: 

Karadeniz gibi kaynar coşarım, 

C6ı;kun sular gibi boydan aşanm 
Amed sinen•~ •lri kılıç döşerinı 

1 

Atı teslim et de kurtar başını · 

Aldı Köroğlu: 

Yürü çok 18.f etme buyur mey<la·na 
Ben de kim olduğum bildirem sa.1q 
Atanın bir topuz kıyarım cana 
Baştan başa Acemistan benimdir 

Aldı Huylu: 

Adım Deli Hoylu, öziinı bir arı,,lan 
Bir kule yaptmlım ktıl!ltiğim baştar: 
Bir lezzet alamam tuttuğum işten 
Kalk bırak kır ah. da kurtar baş1111 

A1dı Köroğlu: 

Atlımı sorarsan Körogl:.ı Ali 
Kavga görmiyeli deloldum deh 
Çamlıbele ~-ekilir beyimden biri 
Her yerin şabı)·ım, meydan benimdh. 

'Nerde ise iki yiğit, iki dağm, iki bulutun çarpış· 
., ması gibi 'Jarpışaooldar ve etrafla.rıD:ft kılı~larından 

şimşekler, kasırgalar saç.aatklardı ki Hoylu birden, 
bire durdu. Akhndan birşey1er geçjrdi. Sonra Köroit
llma döndü: 

- Köroğlu, ben ~nden )ana olmıya karar vtır
diın. Paşakapısında uşakhk etmektense Bolu dağla
rında Heninle birlikte efendilik etmek bana daha iyi 
görünüyor. Beni kabul eder misin? 

Köroğlu, ~n ondan bÖJ'le bir söz bekliyonlu. 
Hemen kılıcını kınına soktu: 

- Büyük bir sel-inçle ..• E(j&Sen ben, sen gibi bir 
yiğitten böyle bir hareket beklerdim. ikimiz beraber 
elduk mu, bize kimse karşı koy&maz. 

- Bunları sonra konuşuruz. Şimdi fazla vaJdi
miz yok, çünkü arkadan öbür askerler de geliyorlar. 

- Haydi öyle ise hemen yola koyulalım. 
- Benim akhma. birşey geliyor .. Blz kaçtıkça. as-

kerler de peşimizden a.yrıbmya,•aklar ve Çamlıbele 
kadar geJec.ekJer. iyisi mi. bnnJa.ra. bir oyun oymlıaJım 

da takiplerinden kurtulalım. 

- Ne yapa.hm? 
- Şimdi sen benim elJerimi, a.yak1arımı bağla. .. 

Elbiselerimin ötesini, berisini yırt ve ln~akla. vücu
dümde ulak tefek yara Jzlt-ri yap l Arkadan öbür as
kerler beni bu şekilde görünce korkup geri dönerler. 
Ben de bir yolunu bulup onlardan aşrılır, sana ar
kandan yetişirim. 

- iyi bir fikir! Görüyorum ki, sen ~iğit olduğun 
kadar da akıllı bir adamsın. Zaten diinyada ne ~ok 
kuvvetı4 ne de çok akılh olmak kifidir. Sadece ~k 
kuv\retli olursa nihayet bir kişiye, beş kişiye, on ki· 
şiye karşı koyabilir. Fakat birkaç kişi daha geldi mJ, 
altında.ki atın karnına bir ok yapıştırdılar mı, hapı yu
tar. Çok akıllı oltıl', fakat kuneti olmazsa o za.maa 
da hllekir bir adam olur. Onun için insanın hem kuv-

Böyle deyip Köroğlu Ga, Hoytu da atlarından in
vet.11, hem de akıllı olma.Cjl lazımdır. 

(Devamı var) 

llV'l'D'EJl.IU& 1 iKTiSAT aşı.mı : 

Radyo aboneleri müte
madiyen arhyor 

-
lhracab kontrol 

müdürlüğü 
Değişen dekanlar vazi

felerine başladılar 
Üniversite dekanlarından bazıları 

istifa etmişler ve yerlerine yenileri 
tayin olunmuşlardır. İstifa eden de
kanlar ve yerlerine tayin olunanlar 
şunlardır: 

Son çıkarılan istatistiklere göre 
yurdumuzdaki radyo makinesi mik
tarı 60 bini tecavüz etmketedir. Bu 
aded seneden seneye artmaktadır. 
Yalnız geçen sene ithal edilen ma
kinelerin kıymeti bir buçuk milyon 
Türk lirasına yakındır. 1930 sene
sinden itibaren 938 senesi sonuna 
kadar hariçten muhtelif tip ve mar
kalı olarak dokuz sen@ içinde mem· 
1eketim!ze ii<; milyon 213 bin lira 
kıymetinde 772,104 kilo ağırlığında 
radyo yedek makinesi ithal edilmiş
tir. 

İktisat Vekaleti ihracatı kontrol 
müdürlüğüne eski İskenderiye tica
ret ataşesi B. Turhan Celal tayin 
edilmiştir. Turhan Celal vaktile İs
tanbul Türkofis direktörlüğünde . 

uzun müddet mesaisile Vekaletin 
takdirini celbetmiş, bundan sonra 
Bombay ataşeliğine, Bombaydan da 
İskenderiyeye, gene ticaret ataşeli
ği ile tayin edilmişti. Turhan Celale 
yeni vazifesinde muvaffakıyetler 

dileriz. 

l zmlr Enlern•syonal fuarı 

İsti.fa eden Tıp fakültesi dekanı 
Nureddin Ali yerine profesör Ah
met Kemal Atay getirilmiş, eski 
dekan ıırof esör kadrosuna alınmış
tır. Fen fakültesi dekanlığına fizik 
profesörü Fahir Yeniçay tayin edil
miştir. Bir zamandanberi münhal 1 

bulunan Edebıyat fakültesi dekan-
ı 

Adalar ve Kadıköy ilk 
bahar tarlfelerl 

Deniz Bankın Adalar ve Kadıköy 
hatlarına ait ilkbahar tarüeleri 30 
Nisandan itibaren tatbik edilmeğe 
bailıyacaktır. Tarifeler tamamen 
hazırlanmıt olduğundan birkaç gü
ne kadar iskelelere asılacaktır. 

TUrk Labranbn içtimaı 
Dün akşam Eminönü Halkevinde 

içtima yapacak olan (Türk Lab
rantları kurumu} azanın ekseriyeti 
Jelmemiaold uğundan toplantı 3-15-
989 günU ak,amma tehir edilmiştir. 

Bu sene daha geniş bir surette 
açılacak olan İzmir Enternasyonal 
Fuarı için Türkofiste yapılmakta 

olan hazırlıklar ilerilemektedir. Bu 1 

sene hariç ve dahilde Fuara karşı 
olan rağbeti arttırmak için muhtelif 
lisanlarda yeni bl'oşürler basılmış

tır. Bu boşürlerln her senekilerden 
daha mükemmel olmasına itina edil
tiiji gibi yurdun her tarafındaki ta
rihi ve iktısadi bakımlardan karak
teristik varlıkları güzel levhalar ha
linde tebarüz ettlrilmi~tir. 

lığına da Yüksek öğretmen okulu ! 
müdürü Hamid getirilmiştir. Yeni 
dekanlar vazifelerine başlamılşardır. 
Diğer taraftan profeııörler arasın

da da bazı değişiklikler olacağı söy
leniyor. Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel makamlarından avnlan de
kanlara vazifelerinde gö~terdikleri 
faaliyetlerinden dolayı te,ekkür et
rniştir. 

BEYOGLU HALKEVİNDEN: 
20 Niian 939 Perşembe i{1nü saat 

18,30 da Evimizin Tepeb&§ındaltl 
merkez binasın.da Doçent Yavuz 
Abadan tarafından cTürk TeşkilAtı 
Esasiyesi bakımından Hürrlyeb 
rnevzuunda mühim bir :konferans 

BAHA DÜR.DER 
Soıı birk:ıç " ;ı.r. eıl\,· tatbik edi- den kitaplaı m yıkmd .. l lıh.ım lı. ,-.q. 

fon ilk okul mi)fredat. pl'(ıgı.·omının şündük bu husustaki neşriytı.tı)l a~a 
huyıdı. s.,mer<!\:•:rini inkar etmek hak ğı yukarı şunlardan ileri geçınErJi· 
~li'.ı.Ü> o: t.~. Bu progranm1 terbiye ve ği neticesine vardık: tık okul müf .. ·e· 
tt:Jrıs aistemimize ne kadar Lıygun i dat programının yazı kısmı. ü.t?n· 
olduğu meydandadır. Çunltli 1815 bul ilk tedrisat müfettişi <Mam;;Jr 
d~ Stafıtııi tar:.ıfuıdl\r.. ne~n:-cHJen Tekin) İ!1 tercüme ettiği ufak bit' 
khapla ortaya korıan }'az ı hro;ıür, Bursa öğretmenlcıinin çı-
te'd.l.,sat•nm usulleri; yeyH cti-1 kardığı (Delrt ratif yazı) adlı bir 
t;erlcrh111ı kurduğu caaslar bil' de'. broşür, ve veldiletin neşrettiği ~fak 
bu ~;uro~r.a kadar hiç tatbik edilme- bır broşiirü. 

1:1;6 : bilhass'.l, çocuğun yazı faaliye· Bu husustaki esaslı tedbiıi tstan· 
tini n.:ı-..:· akil olarak çalışma netice- bul Erkek öğretmen Okulu öğret· 
sine hıı.ğlam:.1k düşünülmemiştir. :rY••:-ıle~inJen Şükru özalta'\ ve fı'cv· 

Cümhuriyet çocukları her husus- zi Selen'in mlıştereken yazdıkları 
ta olduğu gibi teclriı>atın bu safha- (Okullarda yazı d.cr.,lcri) isr.Jndeki 
sınua da kendinden evvelki bütiin kitapla alınıu..~ görüyorum. Bu ki· 
nesitlcrtlcn daha bahtiyardır. Haki- tap ilk tedrisat yazı progra.rum ta
katen bizim zamanımızda bu yazi mamile ter.rih etmekte ve asıl da· 
işine ehemmiyet verilmemi!'} ve eli- vayı mükemmelen anlatmaktad~r. 
mize verilen örnekleri kopya ettir· Her ilk tc..drisat öğretmeninin 
mek sureti!c yanlışlarımıza münfe- çalışma kitabı olarak intihap ~dt:.· 
rit olarak nazarı dikkatimiz celbe- ceği bu kılabın fihristi bize hangi. 
dilmi;;tir. o vakit rr.ııayyen kabili • bahisleıi incelediğini gösterdiği gİ· 
yet ve isti<latt:ı.l;i çocuklaı· bu işte bi çalı-;rr:·ı esaslarıt'•r da ne kadar 
ilerliyor \ e dolay•sile rf'sim gibi metin olduğunu nıey'~flna koyar· 
yazının da Ur istidat meselesi oldu- 1 - Terrel yazı (kalem ucu) 
ğu, • ya.:ı.l·ş bir şekilde _ bir dav~ A -- Temel harflerin büyükleri:: 
halinde güdülmüş bulunu:,mrdu· 1 - Esas çizgiler, 2 - Harflerin 

Fakat bilahare "harflerin nasll' birbirbe benzerliği, 3 - Harflerin 
teşkil edileceğini,, ortaya koyan A. boylan, 4. - Harflerin eni. 
Dürer ve onu takip eden diğerinin B - Temel harfü:rir.. küçükleri, 
iddiaları memlketimizde yer bul • 1 - Küçük harflerin bUyu:;~ıerle mü 
mağa başladı ve eski davadan or _ nam:be1leri, 2 - Küçül;, harflerin 
tada hiçbir şey kalmadı. ı birbi?ine benzerli~, 3 -- Çizgilerin 

Artık bugün, imla derslerile be- istikametleri, 4 - Sah.a. · 
raber yürümesi tavsiye edilen yazı C :- Rakkamlar ve ışaretler. 
derslerinde, bir çocuğun yaptığı ha- ı lı - El yazısı. 
ta bütün sınıfın müvacehesinde dik . A - El yazısının esaslan: 1 -

Küçük harflerin bitişmesi, 2 - Bü· katle tetkik ediliyor, herkesin ayni ' 
yanlı~lığa uğramaınas1 ve dolayısi
le esas noktalar göz önünde tutula
rak doğm ve güzel yazılma usulü
nün tnlcbclenle kökleşmesi temın 

edi1iyor. 
••• 

Bugün, yazı dersi için aş:ı.ğı yu- ı 

karı bir savaş açılmış; değil ilk ve 
1 

orta okı ,ı tı11el>t!sinin yetişmesi, hat- · 
ta bütün öğretmenlerin bile b'J işln 
yakından uğraıtm::ıları temin edil -
mi"'.!r. Bilha:'lt:ia ilk tedrisat öğret -
menlcrinhl ;-cndilcrini yetiştirme hu 1 

susund::ıki gayretleri ve yazı prog· . 
ramının direktiflerine uymak için 
nasıl çalıştıklarım biliyoruz. Ken • 
dilcrine bağlı bulundukları vekalet -
ten ve kültür direktörlüklerinden ya 
pılan yazılı ve sözlü yardımlar, bu 
hususta kafi mikta.rda yetişmeleri. 
ne de amil olmuştur kanatindeyiz. 
Ezcümle tatbiki imkanları, en müş· 
kül derslerdf"n biri olan resim . iş 

meselesi üzerinde ne kadar durul
duğu ve yalnız bu mesele üzerinde 
tstanbulda beş kurs açıldığı ve bir 
kaç konferans veriJdiği, İstanbul 
kültür direktörlüğü tarafından re
sim - iş namile bir broşür çıkarıl
dığı alakadarların hatırındadır· 

tık okul müfredat programının 
tatbikinden evvel ne olduğu belli ol
mıya.n bu yazı tedrisatı davası, prog 
ramın tatbikinden sonra ilk başla
ma mümareselerini öğretmenlere 

anlatm~tır. Mamafih şunu da söy-' 
lemek isteriz ki asıl en mühim kı
sım olan da dekoratif yazı hakkın
da hiç nümune olmadığı gibi, harf. 
!erin ne suretle yazılııcağı, keliı"'le

lerin nasıl teşkil edileceği, ve niha
yet satha yazının ne suretle taksim 
edileceği hakkında da nümunel<!r 
mevcut değildir. 

Bu suretle mahiyeti kısmen '11C'.! 

hul bir meselenin ne faydalar temin 

ettiği de yeni neslin yazılarmdaki 
noksanlar anlaşılabilirdi. Bunun 
için bu hususta, en esaslı noktı\Iarı 
tebarüz ettirecek esasları ihtiva e-

yük harflf>riıı bitişmesi, 3 - El ya• 
zısında seyyaliy~t. 4 - Yazıda şah· 
siyet. 

B - Ilh sınıftan itibaren el yazı.· 
sı, 1 - Birinci Hıntfta el yazısı, 2-
ikinci sınıfta. ol yazısı, 3 - Oçiincii 
sınıf ta el yazıi:!ı, 4 - !kinci devre 
el yazısı . ? 

III -- Dekoratif yazı. 
A - Dekoratif yazının esasları, 

1 - Harflerin yazıldıkları sah~da 
değişiklik, 2 - Harflerin eninde de
ğişiklik, 3 - Harflerin dik çizgile· 
rinin eğriliği, 4 - Yassı uclarla ya· 
zı: a - Yassı ucun kağıda eğri .:>la· 
rak tatbiki, b • Düz olarak tatbiltı. 
c - Yassı ucu ~evirerek yazmak, 
5 - Yassı uclarla el yazısı, 6 - lf azı· 
Ja istif. 

B - tık sınıftan itibaren dekm·a
tif yazı, 1 - 11k devrede dekor ati! 
yazı. 2 - Dördüncü sınıfta dekt·r~· 
tif yazı, 3 - Beşinci sınıfta deko""ıı· 
tif y:ızı. 

Bn bahisleri ihtiva eden kitubın 
bütün nümuneleri gayet dikkatls 
hazırlanmış ve Sutterlin, SigfrMt 
Degcrol, Prof. Hugo Bosch, Leg • 
rün, Franz Lcberec·ht, Rudolf K0<·h 
gibi dünyada yazı hakkında değiş• 
mez yenilikler yapan meşhur peda• 
gok!arın kendi el yazılarından nü· 
muneler, el yazılarına aksedPn fj • 
kir, tcsbit edilmiştir. 

Bilhaı;sa diğer memleketin iıet 

sınıf çocuğu ile bizim talebelerlıı 
mukayl!::;dcrini gösteren misa net 
çok enteresandır. 

Müfredat vrogramının esas nok• 
talarını göz önünde tuttuktan ve ye· 
ni yazı şekillerinin metanet ve rü
rüzsiizlükten gelme güzelliğini ,sör• 
dükter. ~ı>nra: bazı tabelacı zirıni· 
yeti güdenlerin, "yeni mütevassit 
yazıda sanat yoktur,, sözlerinin n .. 
sıl manasız ve gayritabii olduıfonu, 
yaı.ı işinin tatbiki riyaziye kısırela• 
rmdan biri bulunduğu ve çocukla• 
ra, Herdeki resim derslerinde _rc.ır • 
dımeıhk edecek mahiyet ald1ğın~ bitı 
kere daha kabul ettim· 

Sinema dünyasmm en çok serdlll en yOksek yıldızı 

O A N 1 E L L E O A R 1 E U x' un 
Bugüne kadar eıi görülmemiı en mükemmel 

ıaheıerf, Macar Çiıan müziklerinden 

Kopan şamandıra 
yerine kondu 

verilecektir. 1 

SAFA GAian FÖ.ON us 
Bu akşam 9 da 

MUat .. n• bir mUeamere 11• 

. 

1 
1 

Haydarpaıa mendireğinin şimal 

tarafındaki mağruk tekne üzerinden 
bir müddet evvel kopmuş olan şa
rnandıra Liman idaresi tarafından 

tekrar ~erine konulmu~tur. 

Bu cümleden olmak üzere dün 
Türkofiste Fuar komitesi bir top
lantı yapmış ve hazırlıklar etrafın
da yeni kararlar .vermiştir. Haber 
aldığımıza göre Fransa hükumeti · 
bu seneki İzmir Fuarına her sene
kinden daha zengin ve geniş bir su
rette iştirak etemğe karar vermiş
tir. Bu karar alAkadarlara bildiril· 
miştir. Fuara i!:ıtirak için her taraf
tan ha'-'I mıc; olan müracaat1er art-

maktadır. Sergi komitesi Fuarda 
yapılacak inşaatın geç kalmaması 
için bu ffrle "aslı tedbirler alacak
tır.. 

LALE Sinemasında 
iıiıııııı ........ ~.!tBPllBl .......... lllİ ...................... ~· 



iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

CEBELÜTTARIK 
Akdenizin En Biiyiik 
Deniz Ossiiniin Tarihi rmenikumandanına 

GOnderd.ğim Me tU p /ngilizler Bu 
Mevlıie Niçin kıy. 

"9 Mart Akşamına Kadar Tekmil m=r:=Akde-
A · · · T kedeceksı·n· 1 ::r:=....-::.: , razımızı er ız • ,, üzeredir. Bu arada Dk ha- gelen mesele, Cebelu.ttank meselesi, tngl· 

}izlerin mühim beynelmilel tran· 

''Akai Halde Dökfllecek Olan Kanların Mea'uliyeti 
Tamamile Size Raci Olacaktır,, 

8 - Garanda 400 neferlik Ermeni llfldyUI 
llrttldOftlDe nuaraıı bu pldlerln Dıeaya bakın 
18pacat Jutaatımızın yanına bir tesir icra edeme-
lllelerl zımnında tenlrillerl. Jcbı o eihete IOJld..U. 
ee'k süvariden maada Abalhindf • Gei'all fetl
kametinde bir piyade kuvvetinin de tahrikini Hl
aumlu ıörmekte)'im. 2 nei avcı tabUr, yedi ıtlJloo 
d&r mütemadiyen yOrflyfif yaparak ancak '1 Mart 
884 aqamı .Afkaleye muvasalat etmif oldufundan 
bu taburun ıo Mart 884 sttnfl Erzuru• cenubun
dan hareki*- iftir&kine imkAn ıöremlJOl'UJll. Bf .. 
ııaenaleyh Ilıcada ~lerin mukavenıetf ıGriklO
h takcliPde bu cetelere yandan Piyade •• Top.. 
Cuaile teeir yapm .. ~ Dıcacl& makav•met fli'Ul
lbedttl takdirde d8'DIP hattı ultainhl xar- tl
-.UDcleki alr.unun• karfl taarru etaı•k " m• 
_,,ak olur da ~ ,yi1irae al,.. ltOJUDC& 
een111ta. dotru ıaarrasla battı ,.ıı mwv..U• •• 
•a· edene çetelerin auQ9emetinf aanmak ..... 
ı..u. 1 nal avcı ~ 4a makinlli Wllll " 
~J talaan ile b~ Karuu ...... nd• 19tih· 
9ını Vf bwaa nuaraa Deri ~ maldili-, 
dfr. 1. Ava tabunlU mııültil hilen Cldarld• 
bulanq 84. tabur Halid Bet emrine verfllfn." 

ŞasJd DeniDllQer eter Ersuroml• Buankale-
Ala irtfbatııp k..-leı'M .blJ8k maktfat vereCelfml 
de Jazdım. (Bunu yap.amadıJar.] 

Fırkaya yerditlm emri ordu kUJDADClanına 
da bildirdim. 

••• 

sit yoluna h ve arzula .. 
rma göre bu m mtırakabe edil· 
mek kabiliyeti M6ra gelmektedir. 

lngilizlerin, Allllenizin bu kısmın. 
da yani Cebeltlttank boğazında &eV• 

killcen bakımından mUhim bir 
mevkii ele geçirme teeebbOaleri prk 
ile tngiHz tacirlerinin ticarf mtlnase
betlerinhı lnJdp.flle bqlar- BilhlUlll& 
o devirlerde AfriJwım elma1 llahlı.. 
terinde cevelln eden korsanlara ar. 
il blr hareket noktası elde etmek 
batl•ca pyedi. Fakat bu liywt m,. 
vam etmedi. ~ bu noktadaki 
faallJetıe.rlnl ~. Buna raf· 
men Brltanya devleti, 1812 de, fngi· 
11s kralı !kinci 8ar1 ile evlenen Kate
tmlıı cffltlln JıecU,- olarak getirdi. 
il Tuii:a ....... alüp oldu. Fakat 
ieM ele bu mevki de blralaldı. 

Bundan llODI'& OOyom Döranjin 
trıiaDya kraJhlına gelmeainden 
ısu farihine kadar, Cebeltıttank 
IJoluinda yeni bir lngilts lllyueti 
bqlar. tngiltere ile Fransa arasında 
wkua gelen veruet hubl bu iki 
devlet arasındaki mücadeleyi Akde
niu de llÇl'&th O vakit CebelUtta· 
nk boğazı Britanya htudHııeti naza. 
nncla bqka ttırltl bir mlna ifade et· 
ti Daha o devirde FranmJanıı At· 
Jantik W Akdenla fllolanm ayırmak 
Brituya deni& tabiyesinde bliyUk 
bir mevki tuUu.1704 de lngt1iz . 
l'all Roob, ~ m amı-
yet1ıw1lil utraJmca, ~ 
bot dönmemek için Cebelltıttanjı .. 
ple kalktı. Cebeltıttank 2' temmuz 
17M de te11im oldu. Fakat Fransız. 
larla lllpuyallar tnglliz1erl bu mev:r- atmak için 170G tarihine ka· 
~ar. Nihayet bu kayalıt 

tngllialere 1ıuüıldı. 
Brltuya htlkOmetbün bu JVler

.... hlilmfyetl 27 mart 1718 llacl
rid ••w-tnm dkdtlnctı aaddell 
19 11111aJıet 11 temam 1711 Utredit ••hedeln• 10 1lllCU lmmı "~etti....... -ta-

ettlklerl bu ,. ... = Bannnla berober ,......;. __ .__ 
- blrttbil .........,VWIC 'bu ,.. 
ti ı.,tJten .:::=:*" Raf· 
tnciltere ŞbiWI ~ meauı 
iken, İ8puya btlyUt IDellUI 
llODl'a 1719 da Frallla ~n 
ve onun Yardmalle Cebeltı~ 
arrus De mulıaaara -•• ta-
ra keyfiyeti tnımzı~ muJıaaa. 
~beri kayaJıp 
Oll dardflncll taarrm .~ gelen 
ben d6rt aene kadar Ve takri-
takf lngiUs - ltlrdil. Kayalık. 

k erleri, kendilerinden 
oo hvveW ve fala mıkdarda 
İllpan)'Ollara mukavemet ~ 

Neticede fnaJHere, Vı ledeetJe, 11Didin eray mua-
hafea etti. Arbt ~ mu 
hafa• etti. ..... ten bu •tıa 

Arbt ıncu-. bu 
kem llllYJdde -A-W..~i•alekllMI cı:..w: 

~·--........ ,.. 



••• ıll: llir ıa•rm. - Japralı 
~.,.. ......... -.:-a.ı .......... , lllJ Jb&• 

DıD 'aı .., ... tı 11 l+"'llnn 
... udi .. MJll •. <JllW1ir ki 

Mr ,.._ • ..z, ~·· me•••J - -m:- Oııldm ........ 7wna 
iL. Q ... - j !D l'BÇ# "tul ., .... w.,.,..u 

0 ........... •ki wlllllbl 
._, 1 4° 'fe-"k Oel,hme-
--,. - lılr pM'P Jllldat. Ha· .......... , .,..... 

... " .......... kt .... • .... - .. bir ız.. 
!:liıııi.-.llıll ..., '*mı 6i)wz. 

Doluda Topr 

----'11!1-~· ----
JÜI vatanperwr kafllmiiil iap.. 
.. •......-ar. Dettıetce .. :nldt 
.fıbra a, köyluye ve ko lü çiftç ye 
bu yolda bir yardım göstert\IMRe 
ç•hıdsa derhal '-dan da istifade 
~huRi tııtaa v. ... bbl ıerıer- Ama ~ahlar 
de 1UlllUr\mımzı llfal ederek ytne 

mütegallibeııin, •ımrm. battl '°P" rını G i:rmeğe 
ralda hiç allk• aa.ı,.. t6ccula
nn yatmadan mal kapar gibi zaval· 
lı köylu ve çıftçiye aynlan toprak· 
lan ~ tabime yeltei:Mftk· 
Ieri w baylece htııdbnet elmden 
aldıkl&rı araziyi yine köJlil flbra
ıma icra ederek kasabada nargilele-
rini. ......... titti11111k aretDe 
.., ....... tbkhn '* tes• ..... '* .. ,ll)wtllr. 

Mtlk ~ hD61&eti ... 
•• ~ ft kat'iyen 

•••*"'*~ 

Zatu; Sttutıtar da ma111111dan 
"edlcoc:tvyu alet l)vrllrit. ~·
..... lwtl uefl1llfle .._.... '* 
•enıel ortara atılmalanlıt balldl
,.,rlardl. • ............ ...,.... .... ...... ,,d .. il ., ıtlllalli1 

ıl b•la& 



Yeni 2,S ltralak kljıtlmmazdaa ~ 

Cuılrılluıtyet lfıerkem 11aab..ca: ı tır. 
a,m 25 inden itibaren. mevkii ted1.- Bu toplama ~ sene &Urecek .,.. 
vWe konacak olan yeni ~ liJük. 1~1811 .. »inci ~n 
klğıt paralarımız ma.lsa.ncllk1antla bareiı de i llralık kliıt paraıaru.. 
ve bankalara gönderilmiye bqlaıı· temunen mevkii tedavülden k 
JB1lllS. tilwakfar. 

Bu paralar; piyasaya Qlkbiı ık· O tarihten itibarell kAiıt l llra1*
deD ltlberen; ı liralık k4jıt ~ı- laruDJz; 5 sene :aıüddetıe de yalass 
nuz peyderpey toplanacak ve-bir da- banka gleelerinde detlotirilebilecek· 
.. mevkii teclaville panbmyaeak- tir. 

.............. 
Futbolde /ngiliz Millt Takımı 
/aA~,ayı, Glrefle Macarlar 
Almanları Mağlılp Ettiler 

,.,,,..,,. , .. -rfa,tiuMia.) 

Yani Cebemttank Akdenizill a· 
na1ltan ille !anca ... Wldl ınaJQ.ye
tini alıyordl. JrllhlJrD9a. ... bo
jazı C'.ebemttania kadar lmvvetl3 
• mlBBuri,..ae ~ " ay
l'JC& bir denls 6lali vulfeidni mil· 
bmmelen ıörilr. ~ t&Ja'khn edilen, 
ağır toplarla techiz edilen. t.orpido 
ve denizaltı pmDeri Usatl mevküne 
konan Tanca, Cebeltlttanktaa tlaha 
~ &vatajlar ~ 
lir. Yani tayyare Jraıvgihlan ve 
meydanları yapdarak bir hava 118-
lftl olarak da 'kWıamımağa eherifli 
olduğu meydana çıkar· 

Bu CU.,tteıı ~ Tancaya. 
Framıt. ne tapanyamn Y'l'lelm"81· 
ne oiddetle auhalefet etti. ~i. 
ise kartwııda Franaa: o1mua da, 
yeni .tspanya, .Almann, ve ıtal31' 
vardır. Tancanın BerU.- Rcmıa mih 
"Veftnfn veya !ap81ı.}'8Dlll elinde bu· 

,llP'V'eeile C'AbeliiUN'lk eld·+ca mit 
kUl bir vuiJette kalacaktır. 

Bu mntle l'aaea bltamf lıUd. 
lı müddetçe ve tapanyol J.l'aaı li
JNnlal"mm taltJrhnf projeleri tabak· 

bk etmedikoe Jaalltere, boiudaki =============::;: 
'barajmı kemali......,.. brabilir. 1 

hkat Tanoa lıit..rathktaa çdraı=Jllr f R A D Y O 
:::;:. ~ "':: r:b! naşır:Mft 20/4/1t 
lllUbt.JJf • .-ıwe ortaya çıb.rBa 12,30 Prepm. n,tl Tirk aüzili. 
o 'Vakit il deiilir· PJA .. 13 ~ IUt ~ 

Ayn bir mesele de Cebelüttan- ajans ve met.eomloji llabeded. 
im Atlanttkten ve Atdeniaden ge- 13,15 • 14 Müzik (Karıpk p~ 
leeek lıamm tarafın ftlolarma DTflt Nk.) 
kuracaiı Nra.jlann 18kllde mil- 17,30 KonUfD18 (İnkılip tlffll 
eaair ... rol OJDl18Ca~. Ba- denlerl - Ba1kevlndeD riMJeal 
nıda mı« ..-._ 1mwetleri- ıs,30 Program, ıa;SS 1lihtt ~ 

Bu pazar t..Utıere. Mecaıwta, MACARLAR GORl:$TE ALMAR· Din mtttekabl kunetleri meseleciai müzik • Pllk) 18 K.oıılllDI' (1ldf 
1sviçre, İtalya, Fransa, Almanya, LARI YENDİLD ortaya~ at saati), 19,ıtS 9fti:k mtb.tlı (l'lıtl 
-V:un~ bara.retli Jntllol ~ Veı.'de Maar milB &ıalainile-Gıe- Ne de oı.a Cebelüttank hoğaım- ııe,.ti) CeMıl 'I;' urw•' q t -~ 
Jan, Vl)'aDllt1a ilaca'• Alman miDl ko Romen ciirePe kll'plaşan Al- um -- mevldit:Wı Mais. Akde- 20 Ajans. meteoroloji ~ 
peş kaqılaşmuı. Montröde 20 man milli takımı 4/3 mağl\ip olmuf- Diz için kuvvetli bir kilit olarak dur- rt, ziraat borsaSı (fiyat) te il 
patenli hokey 4ilnya ve Avrupa· tur. duğu görülür. Fakat bluuı, h• hu. mllill. 
ıampi,.._ finali 7apdt!Uf ve Ame· En hafiften itibaren alınan netice- gi bir Uç taraflı taarruz haltnde mu- Çalanlar Vecihe, Fahire P98Ul, 
rikadaki yiizme mils,bakaU.rınd.a ler funlardır: kavemet edebilecek midir? Refik Fersan, Kemal Niyazi Sey· 
bir dürıya ı&oru llııwfln'1'r. Almu., Gem.w PWhaJal. Ck..u Btı lwausta karar verecek yine hun. . 

FUTBOOkuyuc~arımızm ivi tanıdıjı tmreye 11 da. tufla. Macar, Fereeıg- 'o ,.,..,,, ... byahJdardlr Ye ...... :~-~il.-~ aenar. 
" ı.-... F'---tı- da-,.__ •u• nla kurulan müdafaa tertibatldar. A1ir- __ mut-"--.. 

" L ların ..:,4ıklan neticeler -"· ~· - wumn .,....t.M: vr-: pua __ • 1arın • de-A-ıu.---L• hilcumla-.a.ım aı :ır-- ..(Uman Mzttzs Haym .. Karoli 11'.e- aeynn WllUWlllUU • l - İsfahan ~ 
~=-· · .....-.. 2 ktv'OCY.t. • ı: 7 da Moıee ......_ ra marws bJq bu ıaevki, bgilcı 2 -1.tbaQı - tıdaban ~ ~ 
:r~~ ·~.-.:~.,.~ ._ ..... ~ ~ ~ ............. D ... 4&.'1aıW.l'!lıf'Diii .... ~ 

B&;.l'k aJ1ka fle :beklen_en İnlfl~ fer • ltalmahc Sovanye 11 da bıl1L iatfdadun &'lılt.ermeJdıelir. 
3 

Mahlil t ~ ·~~""'= 
tere İskoçya millt tıdnınlar maçı Macer, Giyu a Kovaç - Ludviz.Şvq- Dr. Retad SAGA Y - İsf;an F"ın • Dili biçare --.: 
2-1 tng&ttıerenin gaUMyetf ile netice zerte tuf).a, Macar, Yanoş Rıhetçki • •Hn •••••• ., , u 

1111 11 
için. 

lenmiştir. Kari Bmrzo'z 3/0 puanla. Jlaeit - liz Ord 4 - ıt...ı 1ıUyul Seyhun • S. 
Arsenal .. Mançester Unayteri Giyula Bobls - Şerdiiıand Şterer'e IDgi • USU .mençe tebfml 

,a.. 1, Balton Vanderes Aston Villa- 211 puanla plip ~. _ • 
5 

_ Babmi lleybı .. flfaluın ~ 
71 3 - 1 yenmiştir. PATENLİ HOKBY D'UMYA be h-.3 :1ı-... 

lTALYADA: Yureentıml Tôrina- lRlNdLlclt.N! bııol J Sı. Etme ' .uue '"...-U· 
Novaro'yu 1 • 0, Triyellte • Lazio'fU B ıcmımı~ZLER -l'lnl il• Wwn• Ilı,_ 1 - İafaban .pıtı .. l'eillfeh i!ik-
1 ....... .,... .. ft. ToriD9"8 Patenli bobf dUnya VI Avrupa I,.ondra : 19 (A.A.) - İngiliz ordu- ti~·- t.wwn IU ..... 

ı- .. ı yenm1ftir. pmpiyon•om finalinde fnıütere su Çekollovak ve İlpayol dlteci- 8 _ ım.pt tlr1ıil • .._AP 
l'RAJfSı\DA: ft. (kılo • 'Rni.na. h1ıt,ayı m111J6P ederek her iki un- leriatn _..,, .tmma taleplerini alluuf. 

Parie'i 1 - O mall6f> eUniftir. nm c1a in ıaQ 1,m. kabul ... •ı-....r . .___ 
9 

_ a.dılWa Kaymık • 'Dlrktl • 
ALllAJtYADA: ........ Admira.. YUzMBDI: Bllt DOJIYA ımtORt1 ler t.ıwz U... tmdk ..._.. im- Sıeaill ,a#lı lr:ltıl kın,_ 

Bzycvhh'e 1 .. O ~ir. ıaBIU>I tih1111n• - 1vtuJmaMldR. Bun-
10 

_ Tlrkl • ..r ......... ,.ıu 1nt 
YUNAtdsTA1'DA : Oynana J.ı' llliltald1 ~ NlalCli -.-

,....,.,_ ,_. ID11 •ı;Jftmda: 1 Amerika Pilin ,.._ ~ '*met ...., ..... _., .. aıq. mutlar! 
a.Ienlk ,.... takı• Dvalanın A. smda Jfeıfyork A; C. ıtMum 4x180 ı.a talıil'*1 ..ıemilr bilhaw left. .__.. 
k 1 tamımı u ve Seıl•Wn Aril yarda b'ayrak nntmı a 4ülta n Dm laianetlerinde JruHamllNkJlr
talamı JCavalaaın Dôksa Oçvmkmi ~ hitlıeek yeni bir tlin:yra. .dır. 
9 • ,o :reınqJuırlir. r&oru. teıll ~ · 

/qiliz Kral, ve 
Kialiçeainiıı 

.... : • ::(A.A.'J .. ..., .. 
k.,_..t olan 1938/39 bü~ 

kara, deniz ~ -----..... 
1 

ri '11 aıilYJ)n faılıltk ,...rwldıt-

YUNAN HtJKtThmrtNfil 
BİR TEKZtBl 



........ 
aleminde bir hadise .•• 

SUT MAKiNELERi 
1939 modelleri galmiıtir 

Diınyanın eQ· ıailam ve en ucuz 

Mİ ELE 
SÜT MAKİNELERi dit. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozW· 
m.az. Yedek alua1111 daima mev· 

cuthlr. Aaadoluda acente 
aranmaktadır. 

TAŞRA SA nş YERLERi ı 
Koayada Necati Kqıkçı, Eriarwn· 

da Net'et SoLakoflu. 
Tilrki7e umum dt!posu Jak Dekalo ve Şsı. htanbul Tahtakale No. 61 

Anbra acentemiz: Y...- EMndemir ve oiullan 
Adana ,, • O..... Batefme• 
Konya ,. Mehmet. Ştlml, Necati K-.ıkı 
Çe;yhan ,. Salcl Alnaan 
Gazianteb ,. Mutafoilu M. Ş.klr Özfeker 
Erzurum ,, N.,'et Solakotlu 
Polatlı ,, .. ·681e7111An Uzıenecl 

1 Devlet Demiryolları binlan 1 
Muhammen bedeli UOO lira ~n muhtelif tekil ve eb'atta 5970 

adet dinamo kömürü ile 2500 adet otomat kömürU 27. 4. 1989 per

tembe ıünü aaat (10.30) on buçukta Haydarpaşada gar binası d&. 
İıilindekl komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu Jıe . .ırmek fRteyenlerfn 807 lira 10 kuruşluk muvakkat temi· 

nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gOnü saıatine 

kadar komisyona mOracaatlan lAzımdır. 

Bu fte ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak-

tadır. (2228) 

1 İstanbul Belediyesi Ilinlan 
Muhammen bedeli 

KaraaPç mllessesatına 200 tane buz kabbı 1070,00 '80,25 

.. " 
933 çift !istik çizme 

(nümunesi gibi) 2359,50 176,96 

Karaağaç milessesatına lüzumu olan buz kalıbı ile ıistik çizme ayn 
ia;yn açık eksiltmeye konulmuştur. Şşrtnameleri Levazım MtıdürlUğiinde 
görillebilir. tstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve hizalannda g&t• 

t8rUen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/5/939 Pazartesi gü
all aaat H buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (N) (2701). 

* Keşif bedeli 948 lira 99 kuruş olan Osküdar Zührevi Dispanseri bah-
teBindeki garajda yapılacak tamirat ve tadilat pazarlığa konulmuştur. 

Ketif evrakile ıartnamesi Levazım MUdUrlüğünde görülebilir. İstekliler 

8490 sayılı kanunda yazıh vesiha vı 71 lira 18 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya.mektubile beraber 8/~/939 Pazartesi günü saat 14 buçukta Da .. 
imi Eııci)nende bulunmalıdırlar. (H.) (2693) 

W&•llAaA8 

Her gü"Zel kadımn yeıille 
d0ş6ncemi 

KREM PERTEVdir 
O: Senelerdenberi ci111i litife 
verdiği Yac:li tuttu Ye tutmakta• 
dır. Ne mübalaia ve ne ele 

inkisarı hayaldir. 

KREM PERTEVin 
Cilde yapacajı tesir her hangi 
bir'kremia işi deiildir. Biabir 
iaimle tftrlil mübalij'a Ue ıize 
teklif edilen kremleri -ihti1atla 

karıdayınıs. 

KREM PERTEVin 
hreti be hude ele · dir. 

Havzbot "Yüzer Ev,, 
Sahibinin Askerlifi 

Dolayı aile Satılıktır. 

MERSİN POSTASI 
21 Nisan Cuma günii Mersin hatbaa kalkacak olan 

(Tarı) Y~uru yalnız bU af ere ..Um olmak bere Cuma 
j1n6 ... 17 de Galata rdabmmdan kalkacak Ye Paul'\ 
ı babı İzmir' e Yaracaktır. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Zeynebin 7028 hesap No. aile Sandığumsdan aldJia (200) lira

ya karp birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedijiııdea 

3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 mcı maddesine göre sat.Jl• 
ması lcabeden Yakacıkta Kariye denmu mevkiinde Cami sokağında 3513A 

80 vergi 30 kapı numaralı bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buguk ay miict. 
detle agık arttırmaya komn\lltllr. Satıe tapu sicil kaydına göre yapılmak
tadır. Arttırmaya girmek isteyen (28) lira pey akçua verecektir. Hllll 
bankalarumzdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. BirikmİI btl• 
tUn vergilerle belediye resimleri ye telWiye rüsumu borçluya aittir. Arı. 

brma p.rtnamesi 25/4:/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere iti yaz mevsbnl Kalamlfta, Suadiye önünde veya Pqabahça 
koyunda takdir ve gıpta ile seyrettitinis Havzbot=-(Yttzer Ev) 

satıhta çıkanlmlftlr. Yas mevsimini maaile aıhht bir surette ge· 
çirmek istiyen deniz ve denizcilik severler için bulunmaz bir fır
sattır. isteklilerin Ta.kaimde General Receb eokak KObarek 
apartmanında (1) numarada Ba7 Receb Erkman& müracaatları. 

1 Sandık Hukuk ftleri Servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kayda 

ve sair IUzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır
maya girml§ olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 8/6/939 
tarihine mUsadif Peqembe günü Cağaloğlunda klin Sandığmuzda saat 10 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi ~ teJdif 

TORK HAVA KURUMU 
27 nci TERTiP 

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

BUyUk lkramlıaı 40.000 Liradır. 
- baib: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mii
kaf at vardır • •• 

Yeni tertipten bir bllel •l•r•k lfUr•k etmeyi 
lhm•I etmeyiniz. Siz de ply•nıonun mea'ud 
ve bahtlyarlaM •r•aına glrmlt oluraunuz ... 

_...-----··-··--... - ... 
( Dr. Hafız Cemal 'ı 

1 
Lokman hekim 

·Dahiliye Mütehassısı 1 
.,..._,... 104 1 

1 lluay~ne saatleri pazar harlı 1 
1 

Jaer a1ln Z,1 • 1 ah, peqembe 
vı camarteli abahlan 9 · ıa 1 

fukanya T. 22398 ı .... . ................................ .. 
Beyaımame N_p. Tescil tarihi 

12249 18/8/938 
86217 9/1/9:&-
37679 17/1/939 
88961 as11;939 
ül5M 18/2/939 

Yukanda numaral&n ve tescil ta· 
rUilerl yazılı ve mU1L1Delede bulunan 
G adet beyanname, Sultanbamam 
yangınında yaıımıetır. 

Bu kere yenilerini çıkaracağım • 
dan -1dlertn hlkmli kalmadığını 
beyan ederim. 

Jstanbul Ecza deposu sahibi 
llols PanHI 

--------------
Yatak, 1emek ve çallfDUl 

odalari1I ..ıon ~~an. vel

haııl her am mobilyalar; 

BAKI! R (eald HAYDElf) 

mafazala...,da te9hir edilmek

te ve her :perden ucuz flat ve -
mliaait farllarla 1atalmaktadll'. 

Sahibiı A. Cemaled.ı~ SU.aç~lu 
Ne9riyat mikliirih Macid.ÇETiN 
.. ıııWaia rwı Matltaai Ebbziy• 

edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul milkellefiyetile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olınası 19.rttır. Aksi takdirde son arttı• 
ranın taahhtldtl baki kalmak eartile 26/6/939 tarihine mUsadif Pazartesi 
güntl ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacakbr. Bu arttır-
mada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. llalclan tapu 
sicillerile sabit olmıyan ali.kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak· 
lannı ve hususile f~iz ve masarife dair iddialannı ilin tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı milsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri li• 
zımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicilleıile 
sabit olmıyanlar sataş bedelinin payJapnamndan hariç kahrlar. Daha fas
la maliimat almak istiyenlerin 38/1387 dosya numarasile sandıjmuz h .. 
kuk illeri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunıı" .. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimeDKWtl lpetek gösterme!C 

isteyenlere muhamminlerimiziJı koYDWt okluja .....,.. a_. teall9., 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek mretile kolay• 

lık jöstermektedir. (2689) 

Fatih sulh birinci hukuk mahke· .. -. Çocuk Hakilll --· 
mesi satı§ memurluğundan: 

Süleyman Kurul, Marika, Edoksi- Dr. Ahmed Akkorunlu 
ya ve Kiryakiçenin şayian mutasar- Taksim·Tallmhane Palas No.4 
rıf oldukları Y edikulede Mirahor h-
yasbey mahallesinde Sinğara soka- Pazardan •ada her ...... 

Saat 15 t•• •oma 
ğında 15 eski ve yeni numaralı bir .. ••llli••lill•iııilıılıiıı•lllr·~ 
tarafı Ligor menzili ve bir tarafı 
Yanko kalfa arsası ve bir tarafı Ça· lstonbul Asliye altıncı Huku1c 
vuş İstifan arsası ve tarafı rabii ta- mcıhkemesindn: 
rikiim ile mahdut ahşap ve tamire Penbe tarafından kocası olup mu• 
muhtaç dört oda blr mutfak ve hela kaddcma İstanbul Alibey köyü Tek• 

ve kuyusu bulunan ve 700 lira mu· ke sokak 99 sayılı evde iken haleıı 
hammen kıymeti olan ev izalel ikametgahı meçhul lsm.an aleyhine 
fUYU zımnında açık arttırma sureti- açılan bopnma da.vaaı için tayiıl 
le ı haziran 1939 tarihine müsadif kılınan 25/5/939 perşembe IÜJlÜ. sad 
perşembe günü saat 14 ten 16 yaka. 13/30 da. tahkikat bAıld'QJiim.de ııa
dar mahkeme başkltibliğinin oda- zır bulunması lüiuniunun ga:zete 
sında atideki şartlar dairesinde satı- UAnına karar verilerek imli kılınan 
lacaktır. Muhammen kıymetin % 75 davetiyenin bir nüshası da mabkeme 
ini bulduğu takdirde o günü ihalesi divanhanesine asılmıf olmakla mu .. 
icra kılınacak, bulmadığı takdirde maileyh İsmailin muayyen &ün ve 
en son arttıranın taahhüdü baki kal. . saatte hazıt bulunması lüzumu te.,.. 
1,Dak iizere 16/6/939 tarihine müsa- liğ yerme gewıek üzere ilin olu• 
elif cuma günü aynı saat ve aynı ma- nur. 
halde arttırmaya devam olunacak 

ı - İşbu gayrimenkulde müsec- ı .. --Dr. lb... Sami --
cel ve gayri müseccel hak sahipleri- Ôks• •k Ş b 
nln tarihi lllndan itibaren 20 gün uru uru u 
zarfında vesaikile birlikte mü,racaat- Öb8rllr ft _,_ c:ladıfı. 
leri llzımdır. Aksi takdirde gayri· bojmaca ft kuamık aka~ 
müseccel hak sahipleri paylaımadan rlkleri .iti• pek tesirli illç• 
hariç kalırlar. br. Herkes kulluabilir. 

2 - Arttırmaya iştirak edecek· 

ler % '1,5 nisbetinde pey verecekler ~----------
3 - Arttırma bedeli peşin veril· 

mek lA:zımdır. Bedeli ihaleyi müşte
ri miadında vermezse ihale feshe
dilerek gayrimenkul yeniden arttır
maya çıkanlır ve iki ihale arasında· 
ki fark ve zarar müşterlden bnahü· 
küm alınır. 

4 - İhale tarihine kadar olan bi
tumum vergiler hissedarlara ve % 
'2,5 tellaliye ile 20 senelik evkaf ta .. 
viz bedeli müşteriye aittir. 

5 - Şartname herkesin görebile
ceği surette bugünden itibaren açık· 
tır. Fazla mablmta almak tstlyenler 
satış 120 No .. ~ •mUffYıe.umıtm4 
müracaat lort - :OlUQUI'. . 

TAKVİM 
c;uunJsMuuuunuuwcıwo,'WN 

20 Nüaa 1959 Perfelllbe 

Hicri ı 30 Sefer 1S58 
a..ıı 1 t&u ıJSs 

K ... : 164 -
Efrend knd yumurta 

Det- ... t1: 5,12 

Of.. ı 12,14 - lıda• ı l~OI 
Alqaaı 11,SS - Yata ı 21.32 
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