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Rejim Meselesi 
Yasan: H..,.. eaı.w y ALÇIN 

Slyaset ve iktıut aüri.K~ 
Gzerinde bir de ideoloji n rejiql 
Pl'pıpalarma phit oluyoruz. UnıU• 

Musolini Ruzveıt·e 
Dün Cevap· Verdi 

mi Harbe gelinciye kadar beşeriyet 

~~"Avrupa Cotrafyasını Bilmiyenler 
Gadeleai ujunmda göstermifler ve 1 
=:::-'n:::ıı::ı: Bu şe Karışmamalıdırlar,, 
ları yıkarak zulüm altıııdMI ıntHe" 
leri hürriyetlerin• k.avuttuı'lllÜ ve 

:::b= ::n~ Fransızlara GOre 
bayralı altında kazanıldı. • 

Fakat milll blıkimiyet ve hf1rıi1et 
l'ejiminin galebesini ~ edeC8k 
Ve nihayet bu fikre bir tac glfdire
eek olan Umumi Harp bUlkll bete" 
liyetin manevi ve ahWd tarfhbıd• 
bir dönüm noktası olciu. Hem de btl• 
tlin bütan aksi btr istikamette 48-
bihn. BWdenbire, hürriyet ideaJfne 

·~~~~ -::::;:.=: 
·~~ kalktı. Devlet ~ 

muwam. ve zalim b~ 
atıl' lali d arşunıza df)dldl: 

, Akdenize 35 Gemiden Mürekkep 
, Bir Japon Filosu da GeliyormUf 

Bonıa ı IO (A.A.) - B. Muaolini 
ua ııqma ,...gt,m. lftb'ü edec'e1r 
olan 7a~anoı meinleketlertn ~-
tllltri ft ~ hUU'h7anlal' öniin
de trad etUli nutukta ezcüml• d• 
mlfUr ki: 

~uta bir ifa karar 'ftl'IMd&. 
Bu hal, btlllda hiçbir idDaleJ9 

taarru etmek INmedilbnlll __. 
ıV. 

Buna binaa bfs1 mlittehimler.,,. 
rumda oturtmak ı.,.bbültl lıabıa 
ve müdafaa eclilemiyecü bir han
kettlr. 

Avrupa vaziyeti hakkında en tp. 
ut bulUfOl"t fa

ve msanıar 
etsi btrer alet ve diifü rdu. ltfaleolW Nmk SIJlerk• •rgiaini tertip etmek gibi. büy(lk (Sona 1 8ncl a7famı.ta) 

Bu laeft n içtmıa! 

c - Kundalı J~ niyetinde 
olaaydık, taarruz hedeflerl buleıey• 
dik, fimdl yaptığımız f8)dlde dünya 

E:~~~ ltalyan - Yugoslav Hitler 50 Yaşında 
~~...:!~- Konuşmaları Berlinde 23 Devletin /ftirakile 

Fil.hrerin Yıldönilmil Te11'it Edildi dik. Ufak bir muvazenesls hareket 
Ortalığı altflst edebilir. Son ,onterfa H • • N V dikt 
9ekayu em11pıer1 tahfif edebildi Yugoslav ancıye azırı ene e 
fae de tehlfkenin tamamen geçtili· D -~~ "!I:.:..: 11.• L"'_!!D Go·· rii~ek 
ile ve normal vaziyetin avdet etüil· Da ~.. ~ ml- uu -r--
ne hen.nz bni butUDmuy9l'UL 

Bu harp tehlikesi nereden ortaya 
Clktat >ar m'Vetl.r :ini ... , 
Yoksa milletler nanıına. llSz söyle
blefe saWıiyettar bulunan ıatıarın 
l&bst hırsları ve düşünceleri nıi nıe
lentyett bir felakete .UrllldflyorT 

Je kalemi mabsua mtıdürU. ve ıtaı
~ ...... ~Web* 
celd;lr. kam, V8iıı8cB1i'e lht1mii1 ~ a.feako 
tayyare ile gelecek olan Kont Cia- R Al 
no tarafından istasyonda karlıla- u men - man 
~devam edecek oıan ,a- Temasları 
rtıpeler, prefektörltlk dalresl olan 
Corner sarayında yapılacaktır. 

Adriyatikteki ltcılyan ıfıla.seti 

Londra : 20 (A.A.) - ~ gaze. 

Gafenko Berlinde Ne 
Netice Elde Etti? 

Eğer milletler içinde samimi ve 
hakiJd bir cPlebisclte. yapılmak ka• 
bil olsa idi biz kat'fyyen eıniniZ kf 
Alınanlar ve İtalyanlar da dahil ol· 
ll\ak a2'eı-e hiçbir millet, biWstislıa. 
harp istemiyecektir. Binaenaleyh teııi yazıyor: Berlin : ZD (AA.) - Havas ajan· 
bugünkü buhran vüzünden ıztıreP Verilen mal1iınata göre son gün· ıı bildiriyor: 
ÇeQnıeriJJ, başka. .ınİlletlere karşı bir Ierde İtalyan hükfuneU Yugdslav Romanya hariciye nazın B. Ga-
ktn ve nefret hiÜine kapıJınıları hükUmetini Hırvatlarla olan llltilAfı· fenko, dün, Hitler tarafından kabul 
1.a,ı.et 'haksız olur. lfarid NUll'I · , ııuı halline teşvik etmif ve kendisi· edildikten sonra Alman ricali ile 
~-~f.nJU hAlttmiyet rejimi ile idare Y ...... Y • p ne Roma için kuvvetli bir Yugos. olauı resmi müzakereler.ini bitirlllİf-
;~-...lnemleketlerde halkın sulh 8J Markcmç lavyanm Adriyatikte bir mesnet ol· tir. 

~ -~hlı göze ~arpacak derecede v~t, 20 (.AA) -CQmartell dutunu bildirmi§tir. (Sonu 3 he• eayfacla) 
'41\&rdir. Cham~rlaia'in sulhe bu babı Venedlie gelecek oJaa Yu· Gazete illw ediyor: Bu mablmat 
~ bağ~ lngwz efkln uınu· sa ~ BaddP .-rs B. Mar1Do- ltatyamn kendisine bb ~politika HEYELAN 
~.in teDda w emrettili btr ~'e Yugoılınıyalıim RoJJI& elçisl· 8fittilfin6 ınsstermektedir. 
laattı hlM'ekettlr. Amerikada ltllhun , ·~vı=:~:.!~;:~~~~~~--~~=-~-==-::-~ 
~~ııekadlrehem'" .. ş h. h o·· 
lrtfyet v-erdiğfnf her vesile ile göril· 1 r an e 1 n ş a 1 un 
1oruz. Fransanm lulhe ballılılt hiç 

ltlı>he R5tftrmlyecek kadar açıktır. H • • • K b ı Ett• lıtiııt h&kimiyet rejtmtne tabt dev· A.yetimJZJ 8 ll J 
letıertn bu sulh taraftarlılı takip ~ 
~ slyuetlerle de •bit olu· • • ,,,. 1. 
~· Belk.t bu memleketlerde de va· u ıveıı·mı·. Iran Velıahclı ı araTın-
'"llllan hesabına hariscah, tecav0.z ne., lflııl • • H k 
: :!:;.. :-...=:.: dan da Kabul ~dılldı ~~ı ~l~?Re· 
~ne iktidar mevldlne ıeı.nıek im· 1;..,.:.;n Hedıye uı r err aı 
-m oluyor, ne iktidar mevlrlind• N • •&M ben Uah 
"-bınurtarsı b8yJe bir siyaseti mem- Tahran : 20 (A.A.) - ttaı7a, Tllr- Bu heyetler mü~ ve d 
leJrete bbul ettirmeleri kabil bu- ki )(ılır, Afganilt8Dt Fransa, tarafından kabul adilniif ve hik4· 
luııUr. N~ _. ırenJandiya ~tleri di1n metler.inin gönderdiji dülün hedl· 

llar1c1 afyuetln en hftrriyetper- sabah Majeste Şebfnph tarafından yelerini vermltludir. 
._. lnenıleketJerde bile mahdud btr kabul edilerek itimat ınettupJannı Papanın mümessili de veliahdl 
~ elinde kaldı~ gizU dip- takdinı etnıitlerdlr· Heyet azuı bi· ziyaret ederek ı)apanın gönderdilf 
~ an'ıneaintn hflr milletleri rer birer Şehinsaha takdim edllırıif- hediyeyi takdi meylemiftir. 
-roe IÖrilklenmek ıztırarm4a bı· 
taktıltnı btlmez delfllz. Fakat, bil· H!!!!!!!!!!! 

liin bunlara raımen, iDfllf hlkfmf.. M f s • ~rejimi ballmı kontroltl rejimi- Casus usta a agır 
~-Bu hülalmetlerde mtUettn arza;,. 

11q "-rleinM maetNlar tati.,.t bir • j ? 
lbahiyet ar?ederler. Milletler nere- NASIL YETJŞT • 
:: fikir ve hfılertnf her IUl'ette iz. .. , AS',, rru T' 'tDU ? 
la 1' ehnek imtdnını bu1urlaraa ora· l y "'- 1.1.J ı ı V • 

tetıc~:;;;.tarhaı ...ıı bir s1yaset NASIL ASiLDi? 
8 erUn - Roma mfbverind•, afya· 

• ı..,.""W.::: ~ yıı;:t: yakında Neşre Başbıacağız 
<s-a..,. ..,,.._> 1!_._.;...:;,;::;;;;.;;.;..---~----~---~~~· 

'Sonu 3 i•nt"Ü aayfada) 

Belediyede 80 
Memur Açıkta 
Kalıyor 
İstanbul belediyesi yeni bir me

murin kadrosu hazırlamaktadır. Bu 
kadroya nazaran latanbul beltdıye· 
sinden 80 kadar memur açıkta kala
caktır. Açıktı kalan bu memurlıll'ın 
çoğunun muh11ebe kadroaundan 
olduğu anlatılm.aktadır. Dünlıil ga
zetelerden biri çıkarılacak memuı
larm sayıSJnm 250 ye lalli oı.catı
nı yazmışsa da bu do,tru deatldtr ve 
yalnız 80 kitinin lwtno hutci kal
DlUI beklenmekted.i& 

Berlin : 20 (A.A.) - FWırerin raklarla ve B. mtleri gösteren muh
DO nci yıldönümü bütün Almanya. telif kil 
da parlak bli' surette tes'ıd edilmek· dur. 18 ve renkli l'f?'aimlerle dolu.-

1 
~- Bertiıı ao~ajdan lamalı bay· (Sonu '1 iael • ..,. ....... ) 

............ • 'J....,,., ·..--IUllllllll:-===-=··--···=··· il Yeni Vekilet erin 
Teşkilat Projeleri 

ltk::R SABAH 

Buhranın Verdiği Ders ------, 
Dfitı ıcıbahlı.i gazeıeleT"cie: cSiflil 1 

mahfeUercie tesbiı edileTi aal4h ı.
mayillü eTtui gün1cü ltıgili.ı ~ 
!erinin. mütalealile de tetJlllİiCl et
mfıttr, 31olurıdakf telgraja göıılmilı 

Uifinc• bi" wafta• ~, bir 
taf'a/t#A da buhrcıak ....,. ,,,. 
telAf g6ıter..,. w bu yersiz .tela.lan 
r-"i.ıtlnctetı zcnw v6tn kas dflfün
c•li vcıtofldaflurin haUeriae btlsbü
titn Wldük. 

0Ttalı1cıa bir harp decfikodun& 
biraz ftu:kı ıgra.rla dola.§mıya b411a-
1fl7M'cı lü.ıtım.şuz bir teLi§a kapıla

rak hctrhGrıgi bir bankadaki üç bq 
kurvpnu, faizinden bile vazgeçmek 
ıurctlle .tmnlada kalkıfstı oata• 
da, bugfin -hiç ,Uphe flOlc 1d 11erm 

~ pijnMmdlr H bewhde 
~~,...,.~ 
dar. 

Ba ınıçik der• Mle _.......,. l&t 

normal "'JIG '*""""" rcmlCmlanla 
m.em.lelcete ,,. Om& tdczre ecilft frii.. 
iliJclerl\nlıM Jcislcue& H dinıvetleri

.. kcıt1ıdft.ı, fClt'CM ltıcanmalc vaı ... 
fıir mili flUrç d.,a e,.i •maada 
bir m"1ut iccb* d&. Bet n baa
Jı:ö memıınta•• fala Ffd~ 
•e birkaç "'4CsLtff ~,. mad-
dt mranı •DfOmanlMla bqka bir 
netfce 1'tnMmC, oı... bu ibret "" 
rici deT"ı biJ/Ülc, lrilçak her TirJc ,,.. 
tatıdaf'nın b~ kipe e>ım.ı... 
dır. 

A. C.maWdiD BARAÇdcW 





l:f • l ~ 1: M :J =4 •1 ! ~ :1 
Lehistan Almanyayı 

Tenkit Ediyor 
Leh • İngiliz Anlafması Leh: A_l
man Paktına Mahalif Değılmıf 

____ ... .....,,._. c::.o bunla 
. hizum görmemJŞ ve -

Varşova, 2() (A.A.) -.K1:11'3er Po- =~Alman ademi tecavüz ~isa~ 
ranny gazetesi, 1934 tarıhlı Alman- . k bili telif almadığını ılen 
Leh ademi tecavüz misakı ile 1939 ~ ıle a nlnız mümasil misaklar 

d sUrmemış, Y .• 
ta.tihli İngiliz _ Leh misakı arasın a unda h teket erbeslıs1-
t:enakuz bulunduğuna dair Alman- ~dı h::S~nz etmi-.ttr. 
lnr tarafındruı Ueıi t>Urülen iddiayı nı mu . p y tedafüi 1ngifız 

KurJer orann , 
red. ve cerhetmektedir. hk nın a cak Alman-

Bu gnzotc diyor ki: Leh ıuafWJ da • ~~ tnaıTUZ vukuu 
. · · _ ya tar ın a • 

(Alınan ga.zctelerı bilhassa gın kd 'nd binnctıc gerek Lehistn-
§ilen taahhütler mucıbinc Polon- ta ı ı • k AJınanya'nın imza et· 
Ya'nın Almanya. a.l ~hine müdah - nın ve 

1 
K ıı m kı muci-

l b .. _ '·dird ro.ış .... ..ı (. rı d 
eye mecbur ol \ e u w.n: . • bince tat bık cdi ceğı nokta ın a ıs-

1934 ve 1939 ıtililflıı.nnd n bırinı Iemekt.P r Alı nya, Büyük 
terclh eylemek izb aruıda kalma rar ey ya taarruz tmekle Kelloğ 
halini ileri sUriıyorlar B buki bôy- !ı 1:.~~n diğer ak.iti re karşı te
le bır hal, vukua gelem z ) etmekte olduğu menafıden 

Bu gazete evvel· B Hıtler'in 30 ::brum bulunacak 'e Alman - ~h 
ikincikaoun tarihli utkunda 1tal- misakı otomatik surette her ikı ~
Va'nın bir taarruza. kurban olması kit içın vaciblllicra olmak Jruvvett
takdlrinde ona knl'§ı bir yardım ta· . kaybedecektir. Şu halde Polon· 
ahhUdUne ~mi§ olduğunu hatır:- nı sJa iki itilflftan biı ini tercih et
l~tmaktadır. B. Bitler, daha ~rı ;:~ka zarureti kar§lSında kalmıya
gıtmiş, liçüncü devletlere ve bma- caktır. 
analeyh bu meyanda ~-oı~.nya'ya Kurjer Poıanny, netice olarak 
kar§ı Slovakya'nın her turlu taar· .. le diyor: 
ruza karşı tamamiyetini zaman, al- şo~Sade ve açık igleri iğlik etme
tına alnıışbr. Polonya, Almanya nın 
bu garantılerine karşı itirazda bu- melıdir. 

Musa/ini 
Ruzvelte Dün 
Cevap Verdi 

(Battarafı 1 inci sayf'amızda) 
tidai malumatı olrnıyan bazı kimse
lerin duştukleri büyük coğrafi bati! 
lar bir tarafa bırakılsa dahı. on se
nelik karşılıklı garantı mekanizma
sı bundan daha az batıl bırsey de
Mıa· 6 1 ır.:t 

B. Mussolıni teklif edilen büyi.ık 
konferansın muhakkak olarak aklın 
kalacağını söyledikten sonra sözle
rini şu suretle bitirmiştir: 

c- MalUnı mesaja herhangi bir 
cevap ven in verilmesin Roma ve 
Jnihver politik sının barış v:e teşrı• 
ki ınesaid n mulhem bir politika ol
duğunu bir kerre daha teyit için zu
hur eden bu fırsattan istifade etme
lllezlik yapam zdım Almanya ve 
İtalya bunu çok m·· bet delillerle 
ispat etmişlerdir. 

Roma'da enJil ltı.r 

Roosevelt'in 
Nutku ve 
Fransa 

P:ıris : 20 (A.A.) - Amerika'l 
klupte bir nutuk söyleyen B. Bon
nct ezcumlc demıştir kı: 

•- B. Rooscvelt çok muğlak olan 
bcynelmılel ıhtilfifları bir darbe ile 
halletmek iddıasında bulunmadan 
ve ani bir şiddet hareketine lilzum 
kalmadan bütiin iyi niyetli insan
ların noktai nazarlnnnı değiştirme
ye çalışıyor. B. Rooscvelt bütün hü
kiunetlerden muayyen bir müddt 

zarfında tanrruzda bulunmarnaö va
dini istemi tir. Butün hükU~eu:r, o
torite ve prestıJlerinden hıç bırşey 
kaybetmeden bu teklıfı kabul edeb!- ı 
lirler. 

B. Rooseveltin sesi derhal duyul-
duğu takdırde, insanları boğan sı
kıntı ortadan kalkacakhr.> - ·-

SS•11A•A• . 

Rejim Meselesi İngiliz Garantisi· 
ku.!.~~ 1~::-..:=:ı. Teşmil Ediliyor 
kın ap agıp 1ra bir ar.m izhar etma
ğe hakkı tanınmamlJbr. Orala~ 
diktatarı ... ne iatene millet onu :ua
temeğe ve alkışlamağa mecburdur. 
Kırk elli milyonluk bQyilk bir kavim 
içinde harbe ı.raftar bir ekseriyet 
bulmak ~ok zordur. Fakat bir tek 
kişinin yahut küçük bir klliğin 
hüküm sürdüğü bir memlekette şef
lerin herhangi bir mülAhaza He har
be taraftar olmaları hiçbir zorluk 
ve> imkAnsızlık arzetmez. 

B n Alm n milletinin, bilhassa 
A vustu ra i e b rl tikten ve Sudet
ler ak olu duldan sonra mı1U 
hududl r i de r h t v mes'ud ya-
amaktan pek bahti arlık hl sede-

t le eminiz.. Almanlar-
man, sıze emni

d .. nceler · ni 
. Bunlar b ş
ı d- n de-

Verilen Garantilerin Asy aya da 
Şamil Olmaaı isteniyor ............. 

Londra, 20 (A.A.) - Lordlarl 
Kamaraaında, hatiplere cevap veren 
Hariciye Nazın Lord Halifaks, l• 
panya hakkında ve bilhassa. İtalyan 
gönülhilerinin geri alınmasındaki 
tezahUr, yeni İtalyan askerlerinin 
vürudü. Cebellltta.nk'm tehdit edil
diğıne daır çıkan haberlere pek o 
kadar ehemınıyet verilmemek ll-
zım geldiğıru soylemiştir. 

Dıger ta.raftan Lcıni Halifaks, İn
giliz sıy tine, asla bir taarruz e
ya çember d n mm girmemiş 

olduğunu htikümet namına temin 

etmek istiyecekleri hariç bırakmıya
aa.k ge.nia bir sistem kurmaktadır. 

Lord Halifaks, bugiinkit şartların 
böyle bir ılstem kunnağa mUsait 
olmadığım teslim etmekle beraber, 

milletler miinasebatın kuvvetin 
kat't Amil alınası llzı mgeld ğıni be
yan eylemiştir ve demiştir ki, 

C- Eğer harp dunyayı saracak 
olursa, bu, biz ingilizl r için, hayat

tan da daha kıyın tli olan mi.ıbim 
d ıı I n mildafaa için b ca bir 
ç re kal m olduğuna del let e· 
der. 

eyl hilklım tin dostça müza-
kere usul avdeti tem nni eyle. Mo 0\1'' a yapılan toplantı 
d ını ıli.ve etmiş ve demiştır ki: Varşo a.. 20 (A.A.) - Leh gaze.. 

(I1'uk m t, d \: 1 tl nn ı ikla.Jını tel n, J - o . nın bu a B. 
muha!azay azın tmi olan sulhçu Stalin'ın riy ti altında '\: SovJi t
butun memleketi e, bunların dahi- lerın Londra, Pans v Berlin'del.fı 
li reJımleri her ne ol rsa olsun, diploma i mlim · eri ın • tirakile 
teşriki m anusun adır. Şımdi- bır toplantı yapacağını haber ver-

p9rti m ye kadar sapılmı olan müzakereler m ktedirler. Komi e, Sovy tleri mü-
ycnlerd dınli nu Sulh zama- münhasıran Avrupa hakkındadır. 
nlnda bile rektiklen· -~ırap onlan tecavıze karşı vucude getırllecek bir 

".I u~ Bununla beraber bu sahanın geni le. 
daunt bır. harp hali ir-inde yıı=tıyor itiliflar ve garantiler sistemine it-

-s -s- mesi mustebad de ldir. İngiltere 
gib dır. Alman mıll ti bu fedaklr- hüküıneti enternasyonal vaziyet hal etmeğe matuf olan 1ngiliz-Fran-
lığa şimdlye kadar memnuniyeUa hakkında Am~ka reisicumhuru siz teklifleri karşısında Sovyet Rus· 
ve Filhrer'e büyük bir emniyetle ile ayni fikirdedir. yanın ittihu edeceği hatb hareke· 
katlandı. Führer de milletınin iti- Bizim istediğimiz, tecavüzlere ti takarrür ettirecektir. 
madını boşa çıkarmadı. Almanyaya mani olacak ve fakat siyaset değişik- Konferansı, siyasi büronun fev-
muazzam bir devlet halinde başını liklerini kolaylaştıracak, bıze iltihak kalide bir içtimaı takip edecektir. 
doğrulUurdu; Alman}ayı mllll vah- -..vv-....._..,..,._....,......,.......,.. .................. ____ 'VV__,........,..,....vv-...,.. 

detine kaVl!§turdu. Fakat._ fakat 
Çekoslovakyanın imhası ve bun~an 
sonra tercssilm eden hırs ve istılA, 
tehdid, kan ve ateş siyaseti karşı· 
sında Alman milleti bir duraklama 
hissetti, sarsıldı. Daha fazlasını .is
temiyor. 

1t.aly dan bahsetmiyoruz. Orada 
da halkın nel,.r çektiğini ve macera
dan ne kadar nefret ettiğini biliyo-

nız. 

Fakat totaliter mcmlekctlerdıt 
fert ve halk mfih mu mevcut olma
dı~ için yalnız Ud rler konu u or
Iar an z l derler d- Unüvorlar ve 
yaİn z onlar yapıyorlar. Bu, dikta
törl ~ n ve totaliter rejimin ma

hiveti Iktiznsıdıı . Başlarındaki zat
lnrın şahsi kabnhatlcri değildir. On
lar ş hsen çok temiz, çok .yu~k 
ah TAklı olabilirler. Fakat dıktator
ltik müessesesi onları maceraya atıl

Çinlilerin Yeni 
Muvaff akıyetleri 

Hongkong: 20 (A.A.) - Çin ajan
sı bıldiriyor: 

Çın kuvvetleri Kaifeng şehrini 

ıstirdat etrnı lerdır. Kingşan civa
rında muharebeler d vam etınekte
dır. Amlu Şehgınin dörtte üçü ha
len Çınlılerm elmdedir. 

Yeni bir zaje.r 
Çunkıng ; 20 (AA.) - Çın ajan

sı bıldin)' or: Diln Ti oy angın 35 
kilometre d usund ,. e Tong-Penin 
cenubunda cereyan eden muharebe
ler iki şehrın Çinlilerin elıne geç
me ile net CC'lenmisür. 
Şansı vil vetı içindeki Lingfeng 

ve Kıu-Hundakı Japon ordusunun 
tamamen ma ltip olduğu b diril,. 
mekt dir 

mağa mecbur eder. Onların hikmeti===========-::::-::====== 

vücutleri dahilde ve hariçte karga- Rumen-Alman 
şalık ,.e tehlikedir. Bu -~e _like g~-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

tiğı giin, halk şahst hurrıye~- Temasları 
den yaptıkları fedakarlıkların, kafı 

1 Bir Arnavut 
Zabiti 
Selanık radyosunun verdiği bir 

habere göre Yunan hududlarına ilti
ca eden Kora Nazım adında bir Ar
navut mül8.zımı, evvelki gün Arna
vutluk konsoloshanesine gitmiş ve 
konsolos Cormolaskiyi görer ken
disinin Yunnnistandan haıice çık

ması için kolaylık: g · terilmesini · -
temiştir. Konsolos, ertesi gün Arna
vut zabitiyl b'rlik.te Yunnn merkez 
ku 1danlı uı.a mi.ı caat etm~ ve 
Kora Nazımın Yunan! tandan mü
farekaü için lizım elen m ele
nın icr mı r·ca e i tir. Arnavut 
zabiti, bu e n da c~b· de sakl ş 

olduğu taba c yı çek r k, evvelti. 
Amavut konsol umı ııe sonra da 
Yunan zabitine ate etmiş ve ikisini 
de öldürmüştür. 

Bu hadise, Sel.Anikte derin akis
ler yapmıştır. 

5 
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Bir Düğünün 
Arefesinde 

Miletler, yekdığerıne iki türm 
bağlanırlar. 

Son asırda çok mod olan binnei 
çeŞlt anl~maya {Rağıt) anlaşması 

denir. Bu çeşit anlatmalann bütün. 
kıymeti, mızalann atıldığı kiiğıt 'e 
sarf edilen mürekkep kadardır. Bu 
itibarla yırtılması çolt kolaydır. 

Boyle sırf (kagıt) an ma n e 
yekdigennc bağl n n mılletl r k 
la; hkla yekd ennd n aynlırlar, 

dun dostken bugun yekdıgeT"ın° 

duşman bile ol bılırl r. 
1kıncf turlu b glan , ka ıtıa ol

mayıp b.cı.lble ol . !!ite asıl m b l 
ol n b ğl nı da b ur. 

kal-

Ut 

d ğildır. 
Burada a ıl ovmck tedigım kalb

dcn bağlanl§, heı yden evvel aı a
larmda uzun ve tecrube edılmış hır 
tarihi dostluk me\ cut olan millet
ler arasında hu ule gelebilir. 

Dünyada me" ut paktları gozdeu 
geçirecek olursak bu tarifin çerçe
vesi daluhne gırebilen bağlıhklar

dan birının de Saadabad pakU ol
duğunu kolaylıkla gorebilirız. Ha
kikaten bu paktın azaları olan Tiır
kiyc - İran - Efganıstan \ e Irak a
rasında tam e kalbi ve ta
rihi bir bağlılık v rdır. HattA bu 
rabıta bu ç verun de çok dah 
fevkindedir Zi bu dört millet 
kanlarile, harsl rı 
rile de yekdiğ ._ 
tadır. 

Birku.~ gün sonr Tahran'da em
salsiz bir tantana ile )lapılacak olan 
duğlın, İran velıahdi ılc Mı.sır kralı

nın heınşiresinin evlenme ·, döıt 

de\ Jetin bağlı olduğu Saadibad 
paktına bır yeıı ıw daha ~akınl* 
tırmış ola aktır. 

Ufak bır ınülah za )apılacak 

olursa filhakıka Mısırın da bu dört 
devletle gayet sıkı kalb, kan ve ta
nh rabıtaları olduğu kolaylıkla gö
rülür. 

Bu me 'ut d guıı, dünyaya sulhu 
ve emniyeti tnrsın edecek böyle ve
sıle h dı} ede ek olursa buna bü
tün ınsnnlık vmmelidır. 

MUı<AD SERTOCiLU 
Roma, 20 (A.A.) -Dün Mussoli

!!i meydanında Licteur ıtal) angen<:
Üğinin muhtelif tc ekkiillerlne 
tılcnsup 4.'100 erkek ve 600 kız ço
cuğu B. Mussolini, Kont Cinno v~ 
dığer naZJrlarla rical tarafından ka.
buı edilmi~ olen Macar Başvekili il~ 
liariciye Nazın şerefine parlak bir 
askerlik, jimnastik ve musiki nU
lll.ayjşi yapmı§lardır. 

Fon Pap!nİn tayini ve 
Alman ga.zeteleri 

Berfin, 20 (A.A.) - D. N. B. A-

derecede bulnmadıklan gıdaların, 
çektikleri her türlü mahrumiyetle
rin sebeplerini soracaklardır. 

Gafcnko'nun, ecnebi memleketler
d kı Alman ckalliyetleri mesclesilc 
m~gul olan He s ile de görüşmüş 
oldugu ka~ dedilmektedır. 

Bulgar 
Meclisinde 
Müzakereler 

HEYELAN 

4kdeab'e bir Japon filosu da 
gelfy>0r 

Patis : 20 (A.A.} - Stef ani ajan
lı bildiriyor: 

P'ransız harpcu mahf ılleri, İngiliz 
~ F'ransız filolarının toplannıala
!'lııa bir mukabele olmak üzere Ja
l>onyanın 15 mayısta Akdenize sıs 
har.P genıisfnden rnilrekkep bir filo 
göndereceği sayiasını yaymaktadır. 
ltonıa ~sbae ı~nlr ediyoruz 
Ronıa, 20 (A.A.) _ 1942 de açı

lacak olan Beynelmilel Roma Ser
tlsine a.hlren iştirak etmeyi kabul 
etnııı olan hUkfımetler meyanıp~ 
'rugosıavya, Türkiye, Portekiz ve 
ArJa.ntın hUkQm.et.ıerl zlkredimelc
tedir. 

.. - 1 -

Fran .. z - lsrr •,yol 
llabat : 20 (A.A.) _ Havas aJan· 

11 bildiriyor: 
Fraıı.ısu manda arazisile İspanyol 

lnıntakası arasındaki ticad münase
be.uer hakkında y pılan muvafa
kat anla manm şartlarını görüt' fek ÜZere evvelki gun buraya gelen 
sp nyol h yeti Ua Franmz memur 
1ir ıl h fyf niyet ruhu daire de 

~ lan tn t ddlt i arda me
s leyt t lkik e rn1 1 rdir. Ko . °"' 
llUn kararı bir taraftan Fransız umufl " li in ve diler tara n da 
8P<ınyol Ali komWer:iniıı WVih1M 
al'ıeclilec&k&. 

jansı tebliğ ediyor: ,. 
BörseD Zeitung, Von p~~n m 

An.kara Büyük Elçiliği.ne tayını hak 

kında. şunları yazıyor: 
(Von Papen, son zamanlar~a fev

kalade enternasyonal ebem.mıyet a
l bir vazifeye gitmektedır. 
anv Papen eski Tttrkiyenm me-

on • k. 
selelcrini bildiği için eski TUr ıye 
ile genç TUrkiye, AtatUrk'Un yarat· 

- b mükemmel genç devlet ara
tıgı2 ~ tarldan Jcavnyabilecekör. 
sm<ıa vveti • 

Türkiye bizzat kendi im nın 
rattığı bir eser olduğuudan onun 

ya mutlak fstiklAll entemas-
tam ve Dün. m 

nal kanunun 8119.Sldır. ~ 
~im bir mevkiinde oturan TUr-

Fransn, hissettiği tehlike karŞ"t
sında mahdut bir gaye u urunda 
muvakkat bir zaman için bir nevi 

hafıf diktatörliik kabul etti. Bu şart
lar bitince> diktatörlük kalkacaktır. 
Mantıkan, totaliter devletlerde de 
böyle olmak ıcap eder. Fakat dikta
törlük kendi kendisini yıkmak ve 
normal hayıata dönmek değil, ken

disine her gün daha fazla ihtiyaç 
hissettirmek mecburiyetındedır. Bu 

onun bünyesinin icabıdır. İşte vazi
yeti böyle mütalea edince milletle-

rin ve fertlerin hayır ve selfimeti 
namına rejim meselesi hakkında bir 
fikir beslemek liızımgeleceği kendi
liğınden taayyün eder. 

HU.~Tin C~hid YALCIN bugilıılrli karııılr vasiyette e-
kiye, aktadır Coğ- =-========== 
hemmiyetll rol oynam . · - Fra neada feci bir tren 

tarih ve kendi menfaatlen 
rafya, bb- Jo kazası 
Tftrldye'ye, başkalannın teşe u~ --

ka.r§Wlllda bazı esaslı prensipler Paris, 20 (A.A.) - Arniens'ten 
~ eder ki, bu prensipler iL~- haber ahndığına göre Paris • Lille 
disini wnumt vaziyetbı çerçevesı 1- hattında iı:;lcyen bir tren Blois is-

çinde tutınaktadır· t.asyonunda ateş alınışbr. 5 kişinin 
Börsen Zeıtung, Türkiyenin ihvısı olduğü ve 20 kişinin yaralandığı 

. de i ırrziyetlerlnin müte- bildin1mektedir. 
aeruı i .. cumhur tnö-
bari% tulunduğu reısı 
nil'ntin kıymetli arkadaşlannı :oı::~ 

Türlriyenin nıtimtaz mümeE.Sil-
d ~ ''d~ ti 1 inin Berlin'de, Hitlcr ın ogum) 
er .. U m rasimine . 'rak ctmel -

~e o'::uklarını kay yl elctedir.) 

BUtça mUzake rl 
Ankarn : 20 (Hu u i) Meclıs 

b e eıtcümenı arif b t e ne 
kadar olan m rel ni bıt rmf} 
tir. Diğer bütçelerin milzak&relerin• 
devam edilmektedlıı. 

-·-lzmlrda brtdlarla 
mücadele 

lzmir, 20 (A.A.) - Bu sene vak
tinde b laml§ olan çam tırtılları 

el · n ti · de İzmir ve 

k 
yüz sek n dokuz ormanda on bir 
bin üç yüz otuz dört amele tarafın
dan dört yQz otuz sekiz bin 25 kilo 
tırtıl imha edilmiatir, 

Emin bir menbadan temin olun
duğuna gore, Alman ricali, Ruman
yadaki alman eknlliyeilcrine yapılan 
iyi muameleden dolayı Gafenko'ya 
memnuniyetlerini bildirmişler ve 
Rumanyaya karşı yapılacak toprak 
metalibatına müzaheret etmiyecek
lerini ihsas eylemişlerdir. 

Transilvanyadaki Almanların va
ziyeti hakkında Alman ricalinin 
memnuniyet göstermesi, Rumanya 
mehafilinin nazarı dikkatini celbet
mişür. Çünkü Transı1vanya, Maca
ristanın Rumanyadan yaptığı talep
lerin mevzuunu teşkil eylemektedir. 

Diğer taraftan gene temin olun
duaWla. g"öre, Gafcnko, Polonyanm 
noktai nnT.arını da Berlinc bildir
miştir. Fakat gerek Alman, gerek 
Polonva mehafili Gafc>nkonun Po
lonya hariciye nazırı tarafından böy
le bir vazüe ile tavzif edilmiş oldu
ğunu kabul etmemektC'dir. 

Alm4 ya Roman11aya 30 senelik 
garanti vcrıni§ 

Berlin : 20 (AA) - B. Gafenco 
bu akşam Berlınden h rcket etmiş
tir. Söylendi ine gore, kendisi Al
man ric 1 le ynptı ı görüsmelerden 
çok m mnundur ve millt sosyal st 
ricali de Ru nynd alınan temi
n ti n · r bir memnuni) et gös
t rmektedlr er. 

f fını t min için 
Rumanyaya otuz senelik bir iaran
tl vermiştir. 

Sofya : 20 (A.A.) - Havas • B. 
Köseivanof tar fından dış vaziyet 
hakkında bu sabah yapılan beyanat 
parlamento mnhfıllcrinde çok iyi 
bir intiba tevlid et~tir. HükCune
tin yabancı ı: - ... :._ .. !;~~re hiçbir 
teahhütle ba lı olmadığı hakkınd:ı

ki teminat bilhassa muhalefet üze
rinde bir yatışma hnsıl eyle.Uştir. 

Muhalefet m .. : t":~.::-ine en ziyade 
huzur veren §ey, lıükiımete meclise 
sormad n gizli anlaşmalar akdı sa-

lahiyetini. veren 17 nci maddeden 
istifade edilmiyeceği hakkındaki 
beyanattır. Filhakika B. Kösciva
nof, hükiımetin, bazı mühim karar
lar vermeye mecbur kaldığı takdir
de, meclisin tavsiyelerini gözönünde 
tutmaktan hali ka1mıyacağını bildir
rniı:;tir. 

Fransız nazırlar konee
ylnf n içtimaı 

Paris : 20 (A.A.) Yacn saat. 16 
da Elizedc mühim bir n z.ırlar kon-1 
seyi topl n cak ve mühim kararlar 
cümhurreisinin imzasına arzedile
cektir. 

A nac k malt ve ek omik ted
bırl rın şımdiy kad r nlınıınlardan 
çok d h ni ve cmmive li ola
ca ı zanncdilm t d'r. S lahiyettar 

mahf il r h len bu hu u ta büyük 
bir ketumi t g erm t dirler. 

Bununla b ab r şu sı bilinme
lidir ki, bu tedbırler Fransaya vazi-

yetin ıcap ettirdiği te.ı .rıat masraf
larım karşılamak imklnıru verecek 

(Baş.tarafı 1 inci aayfamızda) 

Ayvucıgın Kozlu uzerindeki yük
sek d da aş yavaş ayrılmağa 

\'e kayalar kopma başlaml§tır. 

Bi.ıtUn koylu halkı he) ecnn 'e k"ı·
ku i en ındedır. 
Vılayetçe h men mahalline gönde

rilen mutehassıslann \•erdikleri ra
P"rlarda büyük bir tehlikenin Jnt"V

cut. olduğu bıldınlnıekte olJuğun

dan • ı18yetçe bu koyun hem~ bq. 
k1 k~·ie~ kaldınlmaaı e~ 
tir 

J. iıfusça hiç bir zayiat yoktur. 
Kadir Ayt:ıo -. -

Hava Tehlikesi 
Ve Gemiler 

Ankara : 20 (Husu i) - Hava teh-
likesıne kar ı hu \ e resmi te ek. 
küllerle tı ret 
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istiklal Marşı 
OskUdar Halkevlnln çok 
yerinde bir tetebbUisU 

Üsküdar Halkevi, her tarafta ver
cfiği rnüsamerelerden önce, halka 
(İstıkliil marşı) dersini vermeği ka· 
rarlaştırrnıştır. 

Bu cümleden olmak üzere; diln 
akşam, verilen müsamereden önce, 
Gösterit Başkanı Rasim Bilir tara· 
fından, 1stik1'1 marşı hakkında 1n· 
sa, fakat çok belij bir hitabe yapıl
mış, (İstlklll ma.I'fl, ebedi Şefimiz 
Atatürk'ün, bizleri kavuşturdu~u 

istiklilin bir ahengidir) diyen hatip, 
Büyük Atamızın ruhuna hürmeten, 
halkı ayakta sükuta davet etmiş, 

halk, hemen ayağa kalkarak, Büyük 
Şefi bir defa daha hatırlamış, ebedt 
Şefin ruhunu, bir defa daha şadet· 
miştir. Hitabeden sonra, Halkevinin 
bando sefi Neset Eryonar müzikle, 
halkı 'tstıklal marşına başlatmış, 
marşın bir iki defa tekrarından son
ra, halk marsı serbestçe söylcmeğe 
baslamıştır. Bundan sonra üç per
delik (Kanun adamı) ile (Palavra) 
adında iki perdelik bir komedi tem
sil edilmiştir. Halkevinin genç ama
törleri temsillerde cidden muvaffak 
olmuslar, pek çok alkışlanmışlardır. 

Müsamereden sonra, Gösterit baş. 
kanı, Rasim Bilir, derslere, her haf
ta muntazaman devam edileceğini, 
az zamanda elli binden fazla nüfusa 
ma1ik o]an Üsküdarda t~tiklAl marşı
nı bilmiyen kalrnıyacağını söylemiş 
ve ilk defa tatbik edilen bu teşebbü
sün bu akşamki neticesinden, herke
sin memnun kaldığını ilave etmiş-
tir. ,. ........ , ..........................•...• 

BELEDiYEDE : 

Valinin Ankarada meş
gul olacağı işler 

Vali ve Belediye reisi Dr. Lutfi 
Kırdar Ankaradaki temasları esna
sında yapı ve yollar kanunundaki 
hazırlanan tadilat etrafında da te
rnnslarda bulunacaktır. 

iki şube blrlettlrlllyor 
İstanbul belediyesi umuru huku

kiye amirliği ile muhakemat işlerini 
birleştirmeğe karar vermiştir. Bir
leşen iki şube cumuru hukukiye ve 
muhakcmat müdürlüğü> ismini ala
caktır. Buraya 400 lira ücretle yeni 
bir müdür getirilecektir. Yeni mü
dür İstanbul Barosunda kayıtlı bir 
avukat olacaktır. Şimdiki umuru 
hukukiye müdürü Muhlis açıkta ka
lacaktır. 

İstanbul belediyesi umuru huku
kiyede istihdam ettiği 10 avukatı 
7 ye indirecek, fakat avukatlık ka
nunu mucibince dışarıda iş alamıya
cak olan bu 7 avukatın maaşlarını 
tezyid edecektir. 

Fatih k•zasında te,çlr 
Fatih kazası, kaza dahilinde teş

çir sahalarına birçok ağaç dikmek
tedir. Son hafta içerisinde de 429 
ağaç dikilmişMr. 

Beledlye tenblhlerlne 
r iayet etmlyen esnaf 
Beyoğlu kazası dahilinde belediye 

tenbih ve yasaklarına riayet etmi
yen 118 esnaf muhtelif para cezala
rına çarptırılmışlardır. 

Bunlardan 13 şoför. otomobil pla
kalarını mühiirletmemek, 6 şoför 
otomobilin içine küçük plaka örneği 

koymamak, 8 şoför fazla müşteri 

almak, 12 şoför muayenesiz otomo
bil kullanmak, 3 esnaf vaktinde 

dükkanlarını kapamamak, 9 şoför 
öurak harici müşteri almak yüzün
den ceztlandınlmışlardır. 

Bebek-lstlnya yolund• 
faaliyet 

• Bebek - İstinye yolunun üzerinde 
<ılup bir· kısmı mezkur yola giden 
Rumeli mezarlığının su kemercikle
ri konmuş ve yolun şose inşaatı baş
lamıştı,.. Rumelihisannda Necipbey 
'bağı mevkünde yapılması icap eden 

yol tevsiatından mütevellit hafriyat 
bitmek lizeredir. Burada bir istinad 
duvarı yapılması kararlaştırılmış

tır. 

Baltalimanı mevkiinde ve Balta
Jimanı suyu üzerinde yapılması ka· 
rarlaş"ırılan bir gözlü köprünün in

tası için çakılması icap eden 14 met
re uzunluğunda 0,30 metre kutrun-
aa knzıklar çakılmaktadır. Ayni yo
lun Emirganda Toprakburnu mev-

kiinde yapılmakta olan istinad du
varlnrı da ikmal edilınR. üzeredir. 

raNllA8AH 

Hoylunun Oynadığı Oyun 
~~~~~~~~~~..:......~~~~~-

Hale ''Köroğlu Benim Gibi Bir Ejderhayı Bu 
Soktuktan Sonra Başkalarına Neler Yapmaz ki .. ,, 

Hoyhıyu 

- .. -- ......... 

baj'fı yerda 
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Böyle deyip 1'6roğlu da, Huylu da atlarından indi

ler. Köroğlu iple llr.tyhı'nun hem ellerini, hem aya1'1a
rmı sıkıca bağladı. Sonra hançerini ceklp elbisesinin 
§orasını, burasını yırttı ve \'ÜcudUnde kan çıkarmcı
ya kadar bir kaç yara. yeri yaptı. Soma: 

- Şimdilik ho~ça kal! Az Jlerideki korulukta se
ni bekliyorum, diyerek yen.iden atına bindi ve mah
muzlayıp uzaldal)ü. 

Çok gE>~mıeden arkadan öbür askerler de yetişti
ler. lloy1u beyi böyle yerde elleri, ıt)1akları bağlı, kan 
içinde, inler hulwıca hemen durdular \'e ne olduğunu 
sordular. lloyln cevap verdi: 

- önce şu ellerhni, ayaklarnnı çözi.in, sn ''erin 
de biraz kendime gele)im. Sonra. anlatırım. 

öyle yaptdar. Bu zamana kadar beş yüz atlmm 
en ~erisinden geh>n kasap başı ela Hoylu'nun yanma 
varmıştı. Hoylu onu görünce: 

- Nafile, bu adamla başa. çıkılmaz. Benim gibi 
bir ejderhayı bu hale soktuktan sonra size~ neler 
yapmazdı? Herifin altında. bi:r at var, cirit de~'il, ok 
yetişemez. Elinde bir lob9 var, bir dokunuşta ınsa.nı 
değil, en katı taşlan bile ikiye biçiyor. 

Belaya girm.,kt(lu ve tatlı cam1D11.dan olmaktan
sa geri dönmek da.ha iyidir. 

Hoylu'nun bu sözleri, askerleri adamakıllı ürküt;. 
müştü. Yalnız kasap başı buna razı olmuyor, kendi· 
lerini t.eşvik ediyordu: 

- Hoylu'nun lft.flarına bakmayın. O bir kişi, bh 
yüz kişiyiz. Biraz daha gayret edersek Köroğlu yu 
murta gibi avucumuza düşer. Nasıl olsa onu hakla· 
rız. Hem unutmayın ki, Köroğlunun yanında i~indt 
500 altın bulunan. bir t.orba var. Onu kim yakalarsa; 
para onundur. 

Boylu dayanamadı: 

- Yalan söylüyorsun! diye gürledi. Ben onunla 
göğüs göğüse çarpıştım. tJstelik Ay\'aza da sordum. 
Senden beş yliz altın değil, metelik bile almamış. 
Köroğlu belki bir hay<luttur. Fakat mert bh insan
dır. Alsa, aldım derdi. Şimdi bu yalanı söyliyerek za
,.allı askeri lnrdırmak mı istiyorsun. isterseniz siz 
peşinden gidin. Fakat herkes bilsin ki, ne Köroğlu 
senden metelik almıştır, ne de yanında beş para var
dır. 

Hoylu bu sözleri o kadar kat'iyet1e söylemişti ki, 
Kasapb;._<:;ı foyasının meydana çıktığını hemen anla
dL Askerler de vadedilen beş yüz altının bir ma.sl ol
duğunu öğreni.nce Kasa.pbaşıya alenen küfürler sa· 
vn:rmıya. başladılar. 

Kasap başı kekelemiye başladı: · 

- Ayvazı, o zavallı ~euğu k~ınnış oltluğunu 
da inkar edemezsin ya! 

_ Kaçırmışsa. ~k iyi yapmı~... Ben, Köroğlu 
Ue çarpışmadan e"'·el Ayvaza: (Gen gitmek iste:r 
misin?) Diye sordum. Bana: (0 zalim adamın ya.nı
na gitmekt.ense ölmeyi tercih ederim.) dedi. 

Bu sözler üzerine Kasapbaşı sustu. Korka kor
ka ayağa kalktı. iri Mısır eşeğine atladığı gibi geri
ain geriye yolu tuttu. Yolda kendi kendine: 

- Hele tJ'sklidara dönelim, ben paşaya rüşvet 
verip kelleni uçurmanın yolunu bıllirim, diye düşünü· 
yordu. ı>bür atlılar da birer birer, homurdana ho· 
murd&na çekip gidiyorlardı. Bunla.rdao. birisi Boy• 
lnya yakhı§ö: 

- Sen gelmiyor musun~ 

yatar bulduklannın resmidir 

- Hayır ... 
- Neden? . 
- Beni şimdiye kadar hiç kimse yenmemişti. 

Halbuki, Köl'oğlu benimle, kedinin fare ile oynaması 
gibi oynadı. Şerefim, şöhretim bir parahk oldu. Bu 
vaziyette dönüp ne yapayım İ)-i.si mi ba.şmıı alıp gi
der, kendime ba.~ka bir kapı bulurum. 
~ Sen bilirsin! 
Böyle deyip o da yola. revan oldu. 0r1:8'1ı~ta 

kimse kalmayınca Boylu yerinden kalkh. Az ılerıde 
bir ~alılığın ~rkasma gizl('miş olduğu atına atladığı 
gibi llericfoki koruluğun yolunu tuttu. Biraz ~nra 
Hoylu, Köroğlu ve Ayvaz ii~ü birden artık takip e
dilmedilderine emin olarak Çamhbelin yolunu tut
muş bulunuyorlardı. 

Artık keyfleri yerine gelmişti. Köroğlu atını ya
vaşlattı Sazını eline aldı. Ayvaza . Çamlıbeli tas\'ire 
koyu1'1u. Bakalım ne dedi: 

Ça.mhbelden ok kaçırdııy 
Engin o\·aya düşürdum 
Yedi bin telden geçirdim 
Bak Ayvazmı dağlaruu ~ı 

. 
Ça.mdan çama su akıt~ı.9 
Cümle ileme tanıttun 
Elim her yere uzattım 
Gör Ayvazun, bağlardır bu 

• • • 
Çamlıbel ~k güzel bir yeı 
Diken eksen güller bit.er . 
Yaklaşan canından geçer· 
Bak Afl•azım dağlardır ba . 
Böylece iki gün durup dinlenmeden gittikten 

sonra Bolu şehri, uzaktan göründü. Daha yolda gelir
ken Körot;lu parasını vererek bi:r köylüden iyi bi:r at 
alrmş ve AY'•azı hu ata bindirmişti. 

Bolu be~i Köroğlnnun bir hafta. kadar ortada. 
görünmemesi üzerine onun ya öldüğünü, yahut da 
Çamhbeli bırakıp, başka bir yere gittiğini zannetmiş 
ve buna çok se\'lnmlşti. 

Artık meydan onun demekti. İstediğini rahat 
ralıat yaptthilecek. Hiç korkmadan isfodi~·ini öldüre
bilecek, istediğinin malım. rnillkiinü elinden kolayca 
alabilecekti. 

Kö~oğlu varlcen o, bunu yapamıyordu, çekini
yordu. Çünkü Köroğlu kendini zalimlerin düşmanı ve 
ınazlô.mlarm hima.yekan olarak ilan etmişti. Ve hak
saz yere birine zulüm yapan insanı, ist.er şalı, ist(lr ge
da olsun hakhyaeağım bildirmişti. Hatta bu yüzden 
Köroğlu namuslu tüccarlara, iyilik sever, fakirleri 
korur zenginlere de llişmiyordu. Bolu beyi de kendi
sinden korktuğundan sarayını yUzlerce askerle 8UD· 

sıkı sardırıyor, bir yere ~ıknnyor, bütün bu tedbirle· 
re rağmen de başkasına fenalık yapmaktan da çekf. 
niyordu. 

O sabah, iki eoban nefes nefese beyin yanına 
gelip Köroğlunun yanında iki yabancı olduğu halde 
~hrin önünde göründüğünü söyleyince yeniden t.epe
sl attı. Ağır bir küfür savurduktan sonra.: 

- Bu haydut, yavaş yavaş kuvvetleniyor, gitgi
de etrafına t.oplananlar ~ğabyor. Kendisini timdi te
peleyemezsek, yann o bizi t.epeliyecek, diye eöylendl 

Sonra. klhyasını ~ağırarak sordu: 

- Size, Çamlıbele gidip Köroğlunun yaphrnııo 
olduğu kaleyi yıktmnanızı söylemlitlm. Yapbnız mıt 

(Devamı var) 
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BERLIN MEKTUBU 
------------------------------------
Almanya n ı n Bahk 
Avı Siyaseti 

Almanyada Ehemmiyeti Geç 
Anlaşılan Bir Sanayi Şubesinin 
Bugün Vasıl Olduğu Mertebe 

1. ~ ........... . 
Birçok milletler hilafına olarak~ ! 

Almanya, deniz hasılatının kıymetli 
faydalarını, tagaddi mahiyeti itiba· 
rile, balık avının ehemmiyetini pek 
geç anlamıştır. 
· Balık avı, zaten, eski zamanlarda 
ve orta çağlarda bir -an'ane hükmün
de idi. Caton (Katon), bir defa Ro
mada bir pulsuz kalkan balığının 250 
talere satıldığını anlatır. O devirler
de balık, bazı mümtaz şahsiyetlerin 
sofralarında bir delikats nevinden 
birşeydi. Kral Domitien bir gün, 
kocaman bir kalkan balığının par
çalanmadan ne gibi bir kap içinde 
pişirilebileceğini öğrenmek ma~sa.
dile Senatoyu içtimaa davet etmıştı. 
istişare neticesinde sadre şifa_ v.e~c
cek bir hal çaresi bulunamadıg1 ıçın, 
kral, bir çömlekçiye hususi bir kap 
imal ettirmişti. Zengin Rumenlerin 
yemek salonlarının içinden kristal 
parlaklığında küçük irmaklar gec;;er, 
dolaşır ve bu suretle içindeki balık
lar el ile avlanmak imkanını bulur· 
du. 

cMemleket dahilinde ve sahiller· 
de icra edilmekte ol.an balık avcılı· 
ğı ne kadar ehemmiyetli olursa ol
sun, kat'i bir amil olamaz. Sıklet 

merkezi münhasıran yüksek deniz
lerdeki avcılığa istinad eder. Son 
dört sene, onda kuvvetli bir hamle 
hissi uyandırmıştır. Şimdiden iti~ 

haren, gelecek dört sene zarfında 

mümkün olan şeyin hududuna var
rnağı kendi~ize hedef ittihaz etme
liyiz. Bu maksat uğurunda icap eden 
her türlü fedakarlığı yapmağa hazı· 
rım ... , 
Balık sarfiyatı için büyük bir pro

paganda yapılmakladır. İşae edilen 
parola da budur: 

.Balık sıhhate faydalıdır ve dö
viz iktısadına da yardım eder. Et 
yerine balık satın alınız.> 

Bu propagandaya hizmet etmek 
maksadile, Üniversite talebesi, son 
zamanlarda bir .,balık günü> tertip 
etmislerdir ki Üniversite rektörü de 
buna- bizzat iştirak etmiştir. 

D.Z. 
Bununla beraber, on dokuzuncu ••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• 

asra kadar, sahili olmıyan meml~- Vall kona~ı caddesinin 
ketler için balık avı, tahakkuk ettı, genlşlemeEI ve yapdacak 
rilemiyen bir hulya olarak kalmıştı. ço~uk bahçesi 
Kaya üstünde ve havada kurutulan Vali konağı karşısındaki yeşil sa· 
cNorveç> in Morina balığı ile, gene 1 hada yapılmasına karar verilen Ço· 
o cinsten diğer bir balıktan baskası cuk bahçesini ve genişlP.tilecek Har
henüz tanınmamış olan Almanyada, biye yolunu tetkik etmek maksadi
balığa rağbet, ancak, cOruç günleri le belediye reisi muavini Rifat Ye
müessesesi> tarafından vukubulan nal yanında harita şubesi müc1ürü 
tclkinatın neticesile hasıl olmuştur. B. Galip olduğu halde mahalli mez· 
Bundan yarım asır evvelisi, bir ba- kura gitmiştir. 
lık avı gemisinin ilk İslanda sev:ıha-
ti, berveçhipeşin, ademi muvaffakı
yetle karşılanacak olan bir hadi:;;e 

gibi telakki edilmisti. Buna muka· 
bil bugün, yüksek denizlerde balık 
avı, milletin cemaat fikrine aykırı 

düşen bir teşebbüs değildir artık .... 
Cemaat, balığ1, tagaddinin ehemmı
yetli bir unsuru olarak yapmak ve 
kafi miktar elde etmek ic;in bütün 
dikkat ve gayretini sarfediyor. Al
manya, .yüksek denizlerde Alman 
balık avı cemiyeth sayesinde. l-ıer 

ne kadar aded itibarile İngilterenin 
balık avı filosundan daha aşağı bir 
mertebede bir balık avı filosuna ma
lik bulunuyorsa da, fiilen, dünyada, 
bu yolda mevcut olan müessesele
rin en büyüğüdür. Alman balıkçı 

vapurları, en tehlikeli denizleri boy-

danboya katediyorlar. Zira, balık 
avcılığı ile uğraşan ve ruhsatını ha
iz mıntakalar içindeki sahilJerde 

1 
çok ve mebzul dalyanlara malik 
olan Avrupai şimali milletlerinin: 
aksine olarıtlt. Almanlar, İslandanın 
ta ötesine ve ayılar adasına kadar 
gitmek mecburiyetindedirler. 

Milli sosyalist tagaddi siyaseti, 
etçe olan iaşenin bu mütemmim \'e 
munzam olan takvidini ihmal etme-

miştir. Balık avını teşci etmek ve bir 
cpiyasa kanunu> ihdas etmek sureti
le bunu daha ziyade artırmıştır. 

1934 senesinde adam basına 11 ki
lo hesap etmek şartile balık umumi 
konsümasyonu, et konsümasyonu
mm bir çeyreğini bulmuştur. Aşağ1-
daki rakamlar tahakkuk etmiş olan 
terakkiyatın vazıh bir aynasıdır. 

1933 senesinde 2,620 milyon kental 
olan umumi hasılat 1936 senesinde 
5,90 Jllilyonu bulmuştur ki bunun da 
kıymeti 105 milyon mark tutmuş
tur. 

Almanyada denizde balık avı dört 
grupa taksim edilebilir. Birincisi 350 
gemiden milrekkep balık avı filosu. 
II ncisi balık ağı yardımile Ringa 
balığı avlıyan 170 gemi, III üncüsü 
1200 vapurdan mütPşekkil sahfüı 

mahsus balık avı, IV üncüsü de ek
serisi motörle müteharrik ve yüksek 
denizlerde avcılık eden 145 kayıktan 
ibarettir. 

Alman yada balık avcılığının ellin
ci yıldönümü miinasebetile Feldma
reşal Herman Göring §Öyle bf r nu
tuk irad emi§ti: 

qADYO 
CUMA 21/4/39 

12,~IO Program. 12,35 Türk müziği 
Plak. 13 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13,15 - 14 
Müzik (Karışık program • Plak.) 

17,30 Konuşma (İnkılap tarihl 
dersleri . Halkevinden naklen), 
18,30 Program, 18,35 Müzik (Operet 
müziği - Plak) 19 Konuşma, 19.15 
Türk müziği (Fasıl heyeti) 

Tahsin Karaku~ ve arkadaşları, 

Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokyay, Basri Üfler. 

20 Ajans, meteoroloji haberleri, 
ziraat borsası (fiyat) 20,15 Türk mü· 
ziği. Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, 

Cevdet Çağla, Kemal Niyazi Seyhun 
Okuvanlar: HalUk Recai, Melek 

~ 

Tokgöz. 
1 - Şemsettin Ziya - Hicaz şarkı .. 

Kim görse seni. 
2 - Rıfat be-yin • Hicaz şarlu .. 

Sislendi hava. 
3 - Rahmi beyin - Hicaz şarkı • 

Akşam erdi yine sular. 
4 - Zühtü Bardakoğlu • Santul'I 

tak!;imi. 
5 -- Dedenin • Şetnaban şarkı • 

. Gözümden gönlümden. 
6 - Derlenin - Şetaraban şarkı .. 

Gecemiz. 
7 - Üskiidarlı Ziya beyin - Tahir· 

bu.,elik şarkı - Nimnigaha kail ol· 
dum. 

20,45 Tiirk müziği (Saz eserleri) 
Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fer• 
san. 21 Memleket saat ayarı. 21 Ko• 
nuşma, 21,13 Esham, tahvilAt, kam· 
biyo - nukut borsası (fiyat). 21,2' 
Neş'eli plAklu . R. 

21,30 Müzik (Riyaseti cümhur 
Flarmonik orkestruı) Şef: Praeto
rius. ~~ 

1 - R. Heuberger • Opera balosu: 
Opernball operetinden Uvertilr. 

2 - J. Strauss • c Viyana orma• 
nmda masallar, 

3 - F. L~har • cAltın ve gümüş> 
4 - J. Strımu. cGece kuşu> ope. 

retinden uvertür. 
~ - J. StrauJJs • cOfb.el mavi Tu· 

na>. 
22,~0 Müzik (OperR aryalar • P1.)' 

23 Müzik (Caıband • Pl) 23,4!5 - 24 
Son a}aM haberleri ve ya.rınki prol(-
ram 





P!Mtım MIAl@if Sultan Aziz Devri 
Düğü n Evinde Başpehlivanları 

71ihdve 

Yaklcl bir aıuau- lineeinin 
bbğı kavurduğu bır glln. Nahiye 
8llldilri De Weabuldaa ,enı gelea 
kaza doktoru, buzlu limonataıarmı 
)udum yudum içerek hoe bır soh
Wa dalaullanlı.-

Blkfbaet dainBi buNnm ol-
dalaJa Jlbek bir :yerinde idi. Bir 
bnfta, çaıpf gibi eerilmİI, sakin 
-'il llir --. .... tarafta. ye
... bitin nülerini göaterell bir 
,..,.,,. tarlam, ~ bahçeler u-
DmJOrdu... Birden kapı hızlı hızlı 
9'lll'UJda ye jandarma ç&WIU nefes 
mteae iQeriye girdi: Topuklarm.ı 

lliıbirine çarpıp, aakerce sert bir 
mim wınırek: 

- Efendim. dedi, .. deli Jm yok 
ma ! Sahfldeti kayalarm altmda, 
pn ba)'IUl bir halde bulmutlar. 
Simdi bnkola kaldırdık. .. 

lııfUdUr hayretle 
- Hangi deh kız? 
Cavut müdttrUıı bu cebaleti kar

IJSlllda Adeta gWerek. 
- Hani ıu kız efendim. Aklama 

.hdar aahildeki yalçuı kayalana tı
lft'lnde dolqaıı im! Kasabada her
Jrea ona deli kıs der. 

Nahiye mtldtlrO doktora döne
rek: 

- Haydi lideüm doktor; belld 
'* p.tdımmıs dokwaabilirf-

Dedi. 

NaldJ9 oümndan Çlbrak yaba 
lmraJmla ylrlldiller. Ke--'eyl 
tahta bir w.m U..IDe mtmıt
lar ve t.eı altma bir aalrıer bpuh 
lroymQll&rch. Ialak ~ al
tmda, hurdahq olan vilcudbUn bil 
tlbı inhfnelın ve hetlan belli olu
JQl'dıa. Usun, parlak, mn uçlan 
pn çıplak ommlanna dütmüe, blr 
be san bukle gaD.11 alnının berin

-de titriyordu. Şabtmdaıı lllUD 

bnlar, yüzihıde yer yer kirli leke· 
... yapnnfb. Doktor evve1l haSta
lllll uelwmı yokladı. Kulabm ga.J
.one yaPlfbnp blru dfnleclt. Semra 
DahlJe mlldtlrihıe dönerek 1lir iç 
9*fllyJe: 

- Yuık, Jetipmed•k _ omuı,, 

dedi.-
N üiye mldtlri: 
- Şii kahvede oturup mOddeiu-

-ıyt beklemelrt.en bqka çaremiz 
,m,clJetek ylrldl. Blytlk bir a
...,. atunm koyu r6Jgeehıde, o
tunıp, kasabanın ihtiyartartıe tun· 
... baradu koaafnuya blljladı---~ lliriıli m&dlre d&ıe-
nk: 

Tuhaf Bir v a k ' a -Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -
lüler, lmmetlerini denbıd• ar&mıJ& -··- YAZAN: SAMI KARAVEL 
başladılar. 

Bu zavallı kızcağm da o Slralarda 
yenı evlenmişti.Kocası kasabanın en 
fakir bir çiftçisiydi. Birkaç dönüm 

Gelin Alayı Gelirken Bir Kadın Kargqa
lıktan istifadeye Nasıl Kalkışmıı ? Pehlivan Ayıboğan Ka

=~ı:~ '°;a~~!kz::4:ı::: ra Kara Dü. şu·· nu··yordu 
--------· 

tarla ile iki çeınnais inek onlann Ceyhan : (Hu~usi) - Ceyhanda f 
biltiln servetini teokil ecfiyordu. bir evlenme duğününde oldukça 

Kıtlığm olduğu aenelerde 0 da i· enteresan bır hırsızlık. daha doğrusu 
nelderini aatmlf ve onlann yerini! yankes cilık vak'ası olmuştur: 

cuğun başındaki altıncıklan derhal 

lll'l'a kadem baatırmJftır. Bır daki-
eski bir tekne ile bir ağ alarak na· Bu pazar gunu Ceyhan merkez" 
sibini denizlerde aramıya çıkım§tı. bekçi tahsıld rlarından Mevliid'un 

ka sonra ev sahibı içen gtrmış ve y G / -1. B G 
bunu müteakıp ismet te dışarı fır- üzü ii müyoruu, aşına e
lanuştır. Artık eald buğday barmanlamıa evlenme dugunu olduğundan davet

ağlar geriliyor, çocnklann oynadığı liler duğün evıne gelmış ve bir mud
kumluklara sandallar çekiliyor, det eğlendıkten sonra Mevludun 
mey.na sepetleriyl balıklar taşını- yakın akrabaları otomobil ve araba
yor, sirke ve prap fıçılarına tuz- larla gelın getırmek uzere kız evi
Janm• balıklar basthyordu. Fakat ne g tmı l rdır Ancak düğün evin
bu da umn drmedi. Son zamanlar· de dugun sahıp erınden ve Mevld
da denizde de her nmanlri gibi ha- dun hemşıresı ıl bir de ismet adm

Bır müddet sonra gelm alayı gel- lecek Kazayı Sanki Anlamıştı 
miş ve çocuğunun başındaki altın-

cıklAnn yerinde yeller esti ını gö
ren anne i; cÇocuğumun ba ındaki 
altınlar ... çahnmıt• diye feryada baş
lamıştır. 

Gelm indırildikten sonra İsmetın 
lık çıkmıyordu. Bır gUn kudura :ı da bır kadın kalmıştır. 

M l(ıd h · he ·· üzeri aranmq ve- nihayet çalınan 
A .. 1-ı .. -- arasında akuma kadar ev un emşıresinın nuz 
UA16.-a ua - albncıklar da ismetin camaşırlan 
beyhude boğuştuktan sonra sahile yürümekte olan kiıçuk çocuğunun 
doğnı ilerliyorduk. başındaki serpuşunda dikili san san ve ayakkabıaı içinde bulunmu§tur. 

lt kla - b 1 bi fır İsmet zabıtaca yakalanmıı ve hak-0, her amuıkincfen diifilnceliy- a ıncı n goren ve un an r -
dl Bir müddet gözlerini kararan U· satını bulup aşırma yollarını düşil- kında kanuni muameleye tevessül 
fuldarda gemirdikten sonra bana nen İsmet, bir aralık ev sahibine olunmuştur. 
dönerek: cSeni annem dışarıda bekliyor• de-

- Bu kadar çabfap çabaladıktan • • • • • 

~; bot ene dönmek çok güç. de- Bornova treninde Giresunda Halk-
Sahile gelince IM'tıUan kuma s· K 

çektik. o da IBlak at•anıı• prpak ır aza 
ml'ltlara uta. Bot Bepetlerini indir· İzmir (Hususi) - Dün sabö uat 
meğe lüsum gtinneden, ayaklarmm 8,45 te Bumovaya gitmek üzere Bas
altlnda cabrdlyan kumlar a.rin· mahaneden hareket eden 53 sayılı 
dm 1'lrldll banliyo treni Halkapınar istasyonu-

Geıaç bnBı onu, bahçaain çit ka· na geldıji sırada trenin durmasını 
,_ &atinde ~ Kocuam beklemeje lüzum görmiyen bir göt
görönce göderinde bir pnltı gJ). ge atlamaja kalkışrnıttır. 
sikti. lfu Adeta. damarlarmdaki Bilihare Ömer oğlu Sait olduğu 
bnın bir kmlcunla alevlenmesiydi. anlaşılan bu adam atladığı sırada 
K•nm lrollan erketln genlf o· arkadaki vagonun merdivenine çar
mu.lanna 11anch. Bir mWet ba- parak trenin altına düşmüştür_ Ya
kıştılar. Sonra birtbirine sanlan Od gonlar bu adamın ayaklan üzerin
sölge, ufak kulübeye doğru ytlrü- den geçerek ıki ayağını da kesmiş-
dtl. tir. 

i':rtali gün derıis daha ~ Yaralı hadiseyi müteakıp hasta-
m laaldeydl. BaJ.p ~ ... neye kaldırılmıştır. 
llUD oaaa •nde'w abilde g&e- Tahkikata müddeiumumilik el 
medlk, bizi beklememif, daha talak koymuştur. Yaralının tren durma
aökmeden denize açılnılfb.- nJt ak· dan atlamlf olmuile hAdlaeye ae
pm u.valh im onu her uman otur- bebfyet verdiği anlaşılmaktadır. 

dutu kaya Useriade sabaha kadar Yaralı, Devlet Demiryollan Halka
bekledf. Fakat o, bir daha geri dö \ pınar Cer atelyesfnde amele olarak 
medi. ltte o gUndenberi de plakla çalışıyordu. 
o kaya Ur.erine çıkar, aktam his dö- • • • 

nene kadar orada bir kartal gibi lliıl· Ord d y • 
bili gözlerdi. BW görilnce yanmnu U & em 
koearak: H••kA K ğı 

- Benim bahkçım da •ndahm u umet ona 
hehkla doldU111yor. değil mi? Oh, Ordu: (Hususi) - 9/4/9'19 pazar· 
hep benim için çalıfıyor, hep benim tesi gunü saat 11 de birçok b6yük-
için tutuyor! Jel' ve halk kalabalılt içinde yapa-

Biz de: laD bOJdlmet binumm tem leatma 
merasımi tarenle baılamlf, ,. '1in 
kısa bır hitabesile bitmiştir. 

evi Çalışmaları 
Giresun : (Busu.li) - Halkevinin 

bölcemlze dahil Oll klüp arasmda 
tertip eltili kupa maçlan bitmiftir. 
Y efiltepe Spor klübü rakiplerine 
galip gelerek kupayı aJdı. 

Halkevunizin başlıca çalışmal• 

rından biri de temsil illeridir. Tem
ıil kolu konferans salortunda verdiği 
on bet IÜJlliik ve aylık temsillerile 
halkımıza iyi saatler yaptmaktacbr. 
23 Niland.a Sonalteı temsil edile
cektir. 

HaJkevi Kitapurayında istifade
li nerler mevcuddur. Her gün hal
ka açık bulundurulmakta ve ild me
mur tarafından idare edflmektedir. 

Evimiz Neşriyat işlerine de önem 
vermektedir. Memleketin muhtelıf 
yerlerine aekiz hoparlör koyarak 
l~ lira kıymetinde ve 100 vatt-lık 
amplifikatör tesisatı yapmaktadır. 

atreeunda Beledtre 
çah,malart 

Giresun : (Hususi) - Beledıye 

meclisi lçtimalanna başladı. 1939 
maU yılı blitçeainl ve çalışma prog
ramını tanzim etmektedir . 
Diğer taraftan Cümburiyet mey

damna dikilecek anıt ta milnakasa
ya konulmuş ve bugQnlerde inşaa
tına bqlanm- brar'laftınlmıştır. 

Naci Laçin 

cA:u;~be~~ Kanlı Bir Cinayet 
hız aJan •yırı Ordululnm elbirlilf-
le yaptınaklan eserleri ben ancak 
memlebtte g&mekle miltebusia Bir •dam; il l r lhUrann 
olunun. Bana dQşen vazifeyi ben de beplnl bZlllll ile P8rçll· 
mümJdln mertebe baprmıya çalıp- ..,.p llldl nlU 
catım. Bu yeglne gayemdir.• Söz so
mmda kn mızı b@yaz kordelAyı ma
kasla keınnlf, mala ile bhbç mala 
h8' tmne1 tqlanna koyllliiftur. 
Validen 10Dn endlmen o,..-n. 'ft.. 
caret odua 1Mıfk1n1 vuifeıJi ay
nen onlar da deruhte etmiflerdir. 

Blnlmn gelecek hazirana bibnelıl 
thtlmall Yardır. Hazır 23 bin lira 
ile bqlanmıt daha 110 bin liraya 
ihtiyaç oldutu 8&ylenmektedtr. Bina 
denize karşı güzel bir )'Vdedlr. BG
ttbı devalr dairelerini içine alacafın· 
cbın halk bu husmta çok memnun .. 
dur. Çünkü htlktlmet dairelerinin 
ayn ayn yerlerde oldutu ••tanclat
lan mutazarrır edlynrdu. Şimdi 1Ma 
huuata her "'tandq memnundar. 

llu•np pllJt ... ........,... 
Mudanya : (Buaml) - Burada 

çok nlbe* ıısren {İndrdibl) plljı
nm yanında oldukça genif btr aha
)'l bplıyan batak!ılm kurutulması 

Dan Çatalca da feci bir cinayet 
ifl"'mdıtir: 

(Tepecik) ~fGnde oturan 42 
,.. .... Muatafa lmnbıde bir adam 

155 ,.. .... Yahya isminde bir ihti-
Jaft hama ile beynini parçala.maJc 
~ &lllnıdttlr. 

aa lranlı ftk'aya eebep, bir (ko
JUD otlatma) meaelealdlr! .. 

Kaktul YahJa ve katil Kuatafa 
ayni Ç&1ll'da lroyan)anm otlatmak 

lat-n'tl•; bu -'JePle ara1armda 
bvp ca1nn..,..... 

Neticede )lmtafa eline geçirdiği 

bir k•"N111 Yahya'nm bqma v:ır

mue w lliçare adam; derhal beyni 
daiJJarak ölmütttb'l-

Katll Mutafa, ftk'a11 mtttealdp 
firar etmipir. Yaralı adam Cerrah
pqa hıatı•"'" naldobmm1111a da 
bir mtıddet 80Dl'& ölmUotür-. 

için tetebbilslen lhifllmlftlr. m!!------!!l!!!l!!!-ll!!!B9 
Bir W ıMmedenberf Mudanya mer-

kezinde sıtma vukuatının artmamna 
sebep tefldl ettili ileri silıiilen bu 
bataklıfın kunıtulmasile benber, 
lnclrdlbt plAjının da daha iyi bir 

.-ıe IDkulınaaı kabil olacak '" bu. 
nda tlçGk pzhıolar çıacüta-. 

ÇOCUlt narin ve nazik bir fi. 
dUl &ihidir. Bakıhra lilrl>OzJe. 
fir. Çocutu ••·Sevecek kimse.
il olmıyaa yavruları da hatırla. 
Yılda bir lira ver, Çocuk Esirge. 
me Kurumuna ilJ• ol! 

__ ,.., ...... 
Ayıbonan bıl kıs bozuktu. Heuı 

de kederlı idL Hiç yuzü gülmüyordu. 
Daha gure b lamadan evvel başı
na gelecek kazayı anlamıştı. 

Hatti, Amaa) n agalanndan bılri. 

Ayıboğan'ın ~anına gelerek: 
- Pehlivan, seni ~ gorüyo

rum bugtin. .. 
Dediği zaman AytboğAD kıııacıı. 

f(iyle mukabele etmişh: 
Meydana çıkacağım da onun 

için. .• • 
Amma; biz seni her meydclJla 

çıktığın saman ne eli gömıiye ah&
mıfbk. .. 

- Oyle amma; karşımdaki hasmı 
bir yol gördin mu? 

- Aklroyunlu değil mi? •• Evvelki 
ctiretlerde g&miliJtilk ya!_ 

- Şimdi gördün mü?. 
- Yoo •. Neaini göreyim! 
- Bele, bir Yol zahmet et de git 

gör bak namı olmuş?_ 
- Nasal oluru. olswı.. tue ne? 
- öyle değil kazın aynğı ... Ht-rif-

çioğlu adam arıyor._ sağlan•ıı bir 
JUft gibi gelipıiş ve hızl•nm .... 

- Bu aözlerinden biqıey anlamı· 
-a.ı:.--r yonım ~YIU&ooo 

- Elbette anlam•ISID ?. Eğer, 
pehlıvan olmut olsaydm çarçabak 
anJardm! 

- Yoksa; korkuyor mu111n bu he
riften! 

- Bunu sormak fazladır .•• Kork· 
mamış olsam keyfım ve neeem ye 
rinde olur! .. 

- Amma; sana korkakhk yarq-
mu ... 

Ben, hasmımın kuvveti~ 

ctıretlerinden, cesaretinden korkmaı. 
yonım ... 

Pekili ; neden böy'8 çekingen 
konquyorsun öyle ise? .. 

- Bunca tıJenedir, bqpehlivanlığı 
07.erimde şerefle taşıdlğım halde bu 
g6n bu varlığı Akkoyunluya göz 
göre göre terkedeceğimden dolayı 

korkuyorum ... 

- Doğnlau, senin bu 8tiısleriıı A· 
masyahlan .kedere ve hacalete aevk 
edebilecek mahiyettedir. 

E.. pehlivanlık bu. Ben. .wra. 
evvel hasmımı görmek için çadııına 
gitmiştim. Biraz hofbet ettik... Be
kiri tetkik ettim, çok keyifli ve belli 
buldum. Halbuki, ben, iyi deilJim... 
içim bomk .•. 

- Bu 8Ödel'IDle mağUlp oJacaiı· 
mm m 8ÖylelDılk istiyol'llUD ! 

- BurMmı Allah bilir •. fakat; bu
gün cl1reltm Bmidlm olmad,pıa 
timdiden sizlere 116ylıamek i8terim, 
dedi. 

AP: Ayıbofan'ın lla açak w kat! 
8&llerl ... ı•aada tellp. dOpntttftll 
Vul,.t ı.. ldL Hiç olmanı stırele 
çıkınaden evvel bireeyler dUttımnek 
llzımdı. 

Ağanın aklına relen IU olmutttı 
Bir oyun bozanlığı yaparak gUreeJ 
tehir etmek •• ve va1dt hanmaktı. 

i'abt; bu nasıl olabilirdi? ~ 
tan•a m6lihazalarmı açtı: 

- Pellllvan, ne senin w ne de A.
muyablarm Jdlçtlk dllpnemeal için 
yapılacak lıiqey olup obnadJlnu dll
tilDmllyor muma! 

- Ne dBIOMJim ?. Bnelee ftbi. 
mi Bizlere aöylemlttim... Ba, llreti 
kıt geçtikten sonraya atam deıntt
tim ... Eğer, gUrq bahara kalm11 ol
aydı, o vakte kadar kendimi toplar 
ft b gQnkG vaziyete de dUtırıMdik... 
L&f dinlemediniz. Siva~hfann dedi
kodularına uydunuz. laetlne& me
teloai yaparak ıu~" kabul ettiniz. 
Gt1nıt meydanına geldik_ 8iJDdj IMı
Da çare bulunulur iDll ldQ?. 

- l:vet; •alr\ın var_ Bis ele il-

re!iJi bahara bırakmıya. ç.a!ı§t.ık •• LA
kin, Sivaahlar ve &çlen geçenler o 
derece izzeti ncf"ıs mese esı yaptılar 
ki bu iti. mUaa't-kayı bir an evvel 
kabul etmemek kabil değildi. 

- lyi amma; yalım müsabmhya 
blh&l etmek Wi gelmez... Bir de 
me)'dana çıkacak pehlivuunm dil
ıtınmemiz limındı. Ben, blru 
geçkin adamım_ Kolay, kolay bes
lenemem. .. Kenctimt bulmam iıı;in ay .. 
Jar Jizırndır. Akkoyunlu ile ppbğmı 
Amasya gürqi üwindm pgall ne 
oldu? Nasıl olur el& birkaç qda to
parlanabilirdim !. Bekir'Je uatıcrc. 
süren zorlu gi1retiD talil'Jed daha 
hill U.lerimde Y&IQOr. Siz ne mn· 
ııediyonunua ?.. Bjw' gece olup da 
o gllref berabere aynlmamlf olaay
dı, daha o vakit 'bla m.ejlOp oBuf 
olacaktun. 

- .Amma, yaptm lla peblina ' •• 
- Ağam; bu ..... hiç .... 

ma. .. İlin doğruau budar ••• ......,. 
sören o ıtıreei nasıl iıdue ettijinai 
bir ben bilirim!. 

- Demek; Akkoyunlu'yu çok kuv 
vetll görüyorsun? 

- Evet; bu pehlivan_ m Ylhilk 
oğluna ve ne de Kel lluua'a beae
mez. Acı ve aebir gibi lmnıetll llir 
adam olmakla beraber usta da bir 
pehlivandır. 

Sonra; Akkoyunlu, buıf1n Amu

yada yaptıfımıa &1lrett.ezı daha ~
gtln ve çetin bir haldedir. Size mah
rem olarak 116yllyebi.lirim ki; buglln
kU gt1reoimlz çok slirmez._ l'abt; 
ben elimden gelditf kadar ....,., 
konıyacatun... Siz, Kel Hasan ıtt· 
nıtinl iyice ve alici g6zle takip etti
niz mi? 

- Evet; dikkat ettim. .• 
- Bu gtlreete Akkoyunlu Kara-

bekir'i nud buldamm!. 

- Hewm kal'll ~k mahir ve cnk 
laınetll... 

- Dalla, daha!.. 
- .... 
- Jfte ıtll'el bilmecqlnfa .. 

yalms. lmnetini ve ummuf manada 
maharetinden •Mel•le buhmuyor
sanus. Kurtbpumdan namı kurtul
duğuna, deft )'Ularmc1an nud ..,..ı. 

dığmı ve '"'"""' ctn. )'lllarle wd 
••iliıt ............... ... 
l6nDll ollıaJdDm, o ftklt ... 
benim gibi timdi bu mejda& ,..... 
brll ayai heyecan ve lrorkuyu ta
IU'dıms. .. 

- Pehlivan, .ayledilderlni ka
bul etmia hahum.Jlanm_ llr kere 
g6refl ilkbahara lıaümımalrJe QDk 
bllytlk bir hata ........ bnHm 

Seni de mtlPtll bir vulJete -
old••k.. ,.......... de... Bir ""'" .. 
pıtlrlp llG llNal teldr etttıwww lld
Jlaf 

- N..ı olllrf. lleftaa llier' lıl
._ ft , ......... ...,....,... .... 

bul etmlt ohıru.s. 

- U:eaell; bir sOrtlltl w brıa· 
talık vtıcude ptlrmet .,. llODl'a; .._ 
rakip sttmek ... 

- Ba brsalablı na.ı ~ 
rlsf 

- Tolratblara mlwftr oJııtaimmm 
IGla bir -...... ~ ko!Q-
dır ... 



Sporua yiik-1..-i için •• J&PlllllhJIZ? 

Birinci iş: SAHA 
• (Bq tarafı ı incl ayfada) Nafıa Vı1c4le" ıq1cilcUı 

41r1 .. ııtn .. .ıe bir pbe mtlcltlrHlltl h.. Kuhabere ve :Mtlnüale vekllett-........... -ı- •-1r41Atı .11.-.a. JraJan )lefJpnın 1tae Jralbolunmaktadır. .... -.-- -.-
Jlıt..ıklildet" muhaben ve mürwl• müpvirlili 

2'.,Wtta Mıt.,... ile tarife müıavirlili müstema ol· ............ ~wzMrolk 
ı. --.. - - Mal - " -llSISltı ·••: =· ı; tt ·-•· 

Türkofil reil1ill lllvol1mmak~ mık &zere diler Nafıa wkUetl dal
oaaa 7erine dit Ucam umum S:': J releri Nafıa veklletinin yeni tefld· 
Mrlilll lhdll olwımaktadır. .. llt kanununu teşkil .tmektedir. 
flllri Tllrkofla'ten almuak turizm 1 t'icard w lktuaı Vık4ledcrir&ta ===-···-bl- 1ıılıollle birlikte turizm '" Hfliler bütçeleri 
mtWlrlq(i halin• aeJmettecUr. o.. ltiaat •• Ttc.ret .uaıeu.n ım 

yAZAN•ATLET • Tllrkofil'ten nef1'11at iP~ alın- tktıaat ve Ticaret veklletlerl 1139 
makta ft konjonktür Mrviaile b~- bütçelerini BapekUete vermlfler· =:::..--~ de- Jlkte .konjonktür ve nepi)'at müdür· dir. Bütçeler Maliye veklletine ha .. 

Kemleket aporunwı ..... H fi Yıpılacık l6ICl haline aelmektedlr. Zat ifleri vale edllmff ve meztar vekllet tet-
recede terakki " tnHlaf ec)eme· Bu ı a ". levazım da bir müdilrlük halinde Jdklerine bAfl•mıftır. Ticaret Yek&-

meslnin •bebl Bec1eD Tertrlyt8l ~ b 1 M ları tespit edilmiştir. tcra vekilleri h• ıetinin 1939 bütçesi 1.66'7.soo Ura. 
llel Dlrektörtı Cemil Tanerin de Fut o a~ J9tl karamamelerile l~ edile~ tktısat vekAletintn bütçesi ise 1 mil-
•. P. sinde 80D toplantıda tıi1le- kadrolann hepsi yeni te§kilita ~il yon 554 bin 3d4 liradır. Bütçe kanun 

dikleri gibi birinci derececl8 _..G Ş8H.ala! .. ıt:~1er • Bozkurt 11at olmUftiır. Yeni tefkillt projesınde projesile tekill olunan İktisat vekl· 
8·-1·1-h- Herı..- bilir ve takdlt eder - ~ '~ tlerin bir ,_ __ •. da • 
ı.uaaı.u-. ·- lHIDhl ytik· 10 aa. Hakem: Tarık. Beyıc~.,..., .. : tıcreUi memuriye AJm&U leti bütçesine nazaran her iki velı:•· 

ki mektep olmadıkça taıı ..;w n--~....nnr ...... t 11,415 cle. Hakem: bareme alınmıştır. Yeni proje tica- letin büt,..leri b•!I .,n .. bin lira nok-
.... ~---' mtt-1-n- :=•dJiı &-"' .Ll'C~"- - y- - .,._. 

~ wuauu uuu ret veküetinin taşra teıkilltını mm• sandır. Bıı noksanlık, eski İktisat 
apar sahalan olmadık~ da .. spo: N';-;ksim ıtadı : taka ticaret müdürlüjü unvanı al- vekAleti dairelerinden bir kısmının 
terakki ve inkip.fına imkiD y cu .. u •-............ • ..... _.ı_ bir müdürün emrinde tevhit Muhab•re ve '•ünakale veklletine 

hik t ınek· Süleymaniye • ......-. -. ~.. ~ ç .P'& 

tur ÇUnkU sporun tat a Galataspor muhteııtlen saat A.U etmekte ve 12 yerde mıntaka ticaret bağlanacak olmasından ileri gelr'nek-
teple. ri spor' sahaları~·-. Bu ciheti , ... _.u_ n-. 

uu. A.9nlP& te. Hakem: Adnan. Gala~~ müdürlükleri ihdas etmeır...:;uu. uç- tedir. 
çok iyi takdir etmit olaa bllylJr. Vefa saat l6,~ te. Hakem, .m:ua ne proje-ile kullanılacak ticaret ata- Nafıa veklleti ile :Muhabere ve 
memleketlerinin Jıem8D. bel' h pleri sayısı 1f de çıkarılmaktadır. Münakale vekAleUeri henüz 1989 
eehıinde müteaddit spor _::1:_!: ()anallCez"iczndınlatı j1&tbolcula.P : Yeni tefkilltta bilhassa turizm ve bütçe projelerini hazırlamakla meş-
Vardır. Hatıl bir ~ pua-- "' bakalard... sergilere ehemmiyet veıi1mit ko?" guldürler. 
müteaddit büyük klüplerin her hal· iştirak ettikleri masa Be jo-"'tiir müdürliliü ile sergilenn. 

undan bir ki suihareketlerinden dolayı .,.. PA 
de bizim Taksim stadyom 'D··"'•rt '•1-4..esl esas gözetilmiştir. Yem ınilkem· koz klübünden 283 Said.....,..... .-n.ı Kuzu ftatlerl tekrar 

dllf llyOr milyon kere muntazam ve uz bir ay, 491 Akif Ökten iki ay ,eçlcl te§kil&Ua döviz getiren meml~et-
mel eahalan vardır. KomŞUlll t teczly ed~ 1erd8P MJYah celbetmek mesaısme 
Balbnlann aaha mevcutıarıııı ~ • boykot cezasile 

8 
bir kat daha hız verileceli gibi, ih· Son günlerde piyasada kuzu fiat-

kilt edecek olwsak bayrete ~ dir • • • ncat mallanmızın belli başlı Avro- lerfnfn yükselmesi üzerine vaziyeti 
n.. _ _.,_ bir .u.ır-n ile kaydedelim d daha 1v1 bir tekilde tetkik eden belediye iktisat mtidür· 

ki~ wr-_:--__."" mem18'. et 1'!--çler Birl:s: pa aerailerin • ;ı• be ·ıe f zıa t .-ır.•n _,......., UCU •• tanıtılmasına da ehemmiyet verile- 1üiü paskalye münase ti a e 
aponma JUdlm ..uyıe ~ s~tımının ve koyun fiatlerindeld 
Uhnlrtr bir gayret n faaJyetle Şehrimizde ce:p~ak mahsulleri ofisi ve Ziraat narhm buna sebep olduğunu tesbit 

W-1.. .ı- -~ıuı ~apor ... _L.-1 ..... n .. iki maq e+-t .. tir. Bu ayın on beşinde İstan-mmwecm m-....-. r----:. or Pera ve Şişli lBJUDllS&-n--..1er Bankuı da yeni teşkilAt kanunu ile ....wy 

8&balan vtıcude getirdi ve getirt1 . wapacak olan Ankaranıll '~ Ticaret VekAletine bajlanma'ktadır. bula gelen kuzu 3000 di. Halbuki 
y:o.-.a.a- h•lan 'flellde P- # b ..n.. -ı...ı..ııra ayın 12 sinde bu miktar 4600 e çık· unıua apor • ı....-8...,ak BirJ:M t•kımı U5w• ~- lktısGı Vekaleti ıe§kildtı 

ti -1.o .... _ bir plin& .,... .._. DU§, ayın 19 unda 5000 i bulmuştur. rm- ve uuuU a.ı .. - da _ır ... or + ... tısat Veklletinin te§kilit ka· 
I..._ '- r a.-ı.nt;_. •-a.ı · uM .n. ka..ılaRWı•• J.A Bu yu"zden kuzu fiatleri tekrar. düş-
li.... çaJ.aUl ıpo ~ .leUde Gençler Birua• ua ·ır v-- nun projesiyle tktısat Vekiletinde 

muht.ellf yerJel'de eahaJar . ette nı yarın saat 17 de Şi!i ~ ikin~ Sanayi umum müdürlüğü, maadin !!mEE!!üşEtürE! .. E.!5!!!1!!!E!!!!l!!l!!!i!B!IE!!!!l!!5i!!i!!!5!::=E 
getirdikleri gibi buglln 

2.!e V:.111 pqıJ.aşmeSUlı puar gunü saat umum müdürlüğü, iş dairesi reisliği, 
teknik icaplara W~ evsaf.- ı:ae:_:Pel:~:..:;il:e,:.Y;:apaeak:;;;;;..tır •. ~-~~ maden tetkik ve arama enstitüsü, 
ihtiyaçlara ceftP :,,. beltanmi,tu: r b ..... a,,. ...x..uı a...ref stadına da mr.kag elektrik iıleri etüt idaresi, teftiş be
ta ahalar yapım• ~cesi he- ~- a-- V"' Beşiktqhlal'JD yeti reisliji, hukuk müşavirliği, lıu· 

Fakat bu faaliYetin _,d ..... çok bin lira sarfedilerek . _ _.__ -·-• kal.em. zat ifleri, levazım ve ev-
il•- ı.-ı.:kl jhf-iuetoıı )(onllllaaıı.cwa bu • ••e ...ctnden güne ........ DUO& 

w. .._.. WJ...,.... da içten ge .. en Y' •- • • • rak müdürlükleri bulunmaktadır. 
11Zakttr. DUnyanm her tarafın gayretlerinin teşvik edilmesım istl· -~"'·--"' ile Sümerbadk da lkiısat 
iş um-mıe isidir •. Çünkü spo~ ,&?.f,UICU.,a 

t; ~ timal. JıJasf, ~ yor. .--a... için A ... wıil· V/ıkiletine baih olarak kalmakta-
lı&li.rı ee rlerin iç _1.Aı..-.ı .. - Muhtelif....-~ .~ __ ın.nn-; ...... d 
Dl terbiyeleriyle JJfddetle aa-au-- 1etlerfnİD muııteılf .....--· -ıı ır. 
dır. Avnıpanm asri stadyomlaft ve Wd1 ..... _.... bir hayli tektifJerde bu· lfuhal>ne ve Mtl~ VeJcaleti 

~--' d ...... ya ~== ,__,.- - --m•nlara k•· f'••ı..:7u ... 1111.balan belediyeler "UU .... m Gla& • nmuwu-• ~ - - --- ' -ı-""·-
"'''-- ve tU>ıbrin, memleketin sporu- --"' .-1rsusıuğu" ve arar kor· Muhabere ve Münakale veklleti· 
...-.._ ,,,.., dar -• 3--" '--~r pesli 
na bur ve tahsis ediJmigtlr. . k.-ndan mukabele~· nin teşkilit kanun pro e pos-

Buna mukabil fimdtye )ladar, _. )lemleketin muhtelif teJıirlerin· ta, telgraf ve teafon, radyo, 
llell: koca tstanbul eehriadllD. 16- de Anbr•dald 19 Mqı& lltadyomll devlet demiryollan, karayollumda 

bir tiyatro heyetlerine, partıarına. ,aı1 ~ ona= ::ı::.. nakliyat işleri. deniz nakliyatı, •Y· 
çiçek bahgelerine, fiıllt1eli ]aaVUZ- hır, iyi ~ JaPbldarı gibi rilsefer işleri, bunlara ait vazife ve 
larma vesaire birçok t.l11 ~ llllrika -aa.-.a.aıt bey· hesaplar, Uman ve teçhizat işleri, 
ield h ta tahlll8 ec1fbnll r--" bilete muntuam '" ...._. dtniz mahsulleri ve avcılık işleri, 
~e ~buhımnUI da ge1arlll ___!: netmllel tem_..," bu tema48r sa- bavayollan muhabere ve miinakale 

Banlamun, bilhassa genç ;-;~ ~ de ~~.!!o •= wlrlletinin vazifeleri cümlesinden 
rınm Blhhl, bisd, beden!, IU terakti ft ın- bulunmaktadır. Bu işlerle meşgul 
lçtbnal terbiyelerile eiddetle allka· iJPkin daJdllne prmil olur. olan ve evvelce tktısat Vekileti ile 
tir 1ıir tek ipO?' aahaa JaP'IP'a. ı.-abul Ol..,. Spor Bilpll Nafıa Veklletfne balh olan bfltün 
Dnlbr. BugOn ı.tanbuld& eP8Sl }1u· ee-ı &z!Nllkıllr: daireler Muhabere ve Milnakale ve
~ alt biri Karakö,-, dfiel'• Yarın Taksim stadında yapılacak kiletine baflanmakta ve aynca, hu
lerl T!':.tm ve Bellktal'ta oıınak tu bol maçları· sust kalem, zat işleri levazım, evrak 
U..,. IO saha ftl'C11r, ~ ~da Hayriye Li8esl müdürlükleri ile teftiş heyeti reisli· 

Badlköy &abw: U•kl. ~- clokt:ortı Ali Rıa bulunacaktlr. li hukuk mOşavirlili ihdas olun-
le fatanbul tarafmdald kili~ saN ıromileri: Nuri Ora. maktadır. Denizyollan ve limanları 
-111111uı ve halkın seyre =::: Vefa lilelli • ~ ~d: ile sair dafrelerin tekaflt ve müma-
...._. JU'& .,. vaJDtge tok at 15 de. Hakem.. .w. andıkları da sene bu veklletin 
h nıalolduiundan tabiıtile o gUae- -~ 
lbn Bahadan jstenildilf ~ • ~;;tal nse.i • l§lk lisesi, aat kadroeU içine girmif bulunmakta-

titade edilememektedir. 1IJ5 de. Hakem: Nuri Boeut. _:dır~-------ı!!l!"~"!!'!!!!!!!~""!!P 
......... ..-.: (Stadyc>at) filllil.. .--~. (Erbkler) Kabatat - Jtdr Jhlelert, Ddncl maçın 

..... ......----- ..a-.... al~ 'lakaim _...,,.. fi~... ..., n'll .... nncla Vefa • PertnnJyal 1fHleri ıon~ .. -v-

lelriii • sUm1 w wktll ~ SaU ~: Kecati Aygen. eelttlr. (ll'atbol). 
......... IMı, lamı ve t.es .,,,_ a- ll* a..i . Bllp San'at okulu, Okul maçlarında seyircilerden 
lilı 1Ubrl mblıl ...... tama· .aat H,90 .._ 'l'aJadln stadında {Trfblln - Antre) 
lllllır maluıım oynıJ&Dlll dil. ......, Hakem: :Muhsin AkyUrek. (10), Balkon lcln (25) lurut ah· 
lenfa de Dltlyacmı bıfJ""'akt&R ..,._,,,, Jillli • ..._.. .. nacaktır. 
lllak 'bir 4UıdtJkUir. kek .-ı ... t _., .._ Halk atletim miaabakalan 

......... -..... Ilı '.:.:'..: ...__.._t Afaıba. .,_.. - JkbDı: •-.n:ua Beyoilu Halkevinden: t: === saıre' ,_...... J)arOlpfab lf8al • GalatuuaY Evimizin Spor pbesl yı1hk cHalk 
..-. Yllauda ptfdllD ıa., tat- Jtaeai. .. ı 14,30 ela. atletizm> miiSlıbeblanm Jl/4t/139 

lllt bulwumyua. ~ _.. = =. 1:'1'kl.ll ll8Mi. •· .. eumaıtell yapwk'::!1 ~.ııçe stadın-..,_,,..................... ou.-

....... ....,_ lliriclk ...,. • at 1U9 cla. Bir kateıorf üzerinde yapılacak 
,..., lltadma l9al ~ ....-: lelim l)aN. .. h mliabablar §Qlllardır: 
~ ... pı4lm ıapılm•...., ,.._.., ..-> ıeo metre, IOO metre. 400 metre, 
....... Ulk"t '1Wıııllll w,... llllııa ...,...,.,.: ıır ea ..... 900 metre, f ınll. ,...._atletim...... 8oPslGl • ı.tan'-' .... _.. 100 metre baya( 

~ ~ w ... u•ktlrk9ı • ıa • ~ ,__. cs..ı-ı. h OtUJe, dilk, etrtl ... ı........:: ..-.&........ ....... o.-= .. ....- . ~ 
~··~ ve ...-s:-.. ,,..... ita.; Yüksek atlama, uzun aılama, •· 
.,... ~ p.bUaak ..,_ aı Udd..... rıt ile alama. f1ç adım atlama. Mfl. p. .. ,.urt. ~ J-- .......... llael1 • tstDlll ... 
~ .,. ••ams ~ ol&..ıt 111, mal ıt ... . tabakaya dahil olmak isteyenlerin 
lıif "htt• ..... ,.,._...,..11r. Bil mattarm luıhmlfilnl Jrqıl il Niaan 838 elqamlD.I kadar- Beıol· 

g.4ı1r1ı. ... • ........... ile#~· la Bela-l lpor P..._ -il mıat 
~tMıcuı ttta wu• (8-ıo>. ınatiıi .- ,.. lıakemltrW ., ••• ...-ı r1aa .ı.....,. 
... - humyaeatıaı ~ 

dfıll: 

Biga'nm Sakarya mahallesinden 
Dedeapçb Jlelnnet verewi karısı 

'OmmOt ve kızları Fatma ve Saa
det ve tkbal Sıdalın şayian tahtı ta
aamıtlaruıda bulunan bir evin. iza. 
Jel etl)'UU Jıaldanda bmılardan ll'at· 
ma Sıdal veJtili da'V8 Yeldll Hidayet 
öner tarafından açılan dava tueri
ne taksimi kabil olmadıjuıdan sa
tdmak suretile euyuun izaleshıe 
karar venlen. 

Biga tapwmnun 3/ 31939 tarih ve 
' No. amda kayıQı Blga'mn tstik
Jll mahellealnde •fı Btlı!leyln ojlu 
SWeyman evi Ye BOiu hazineye ait 
bahçe ve anuluılcı l8maiJ w arkası 
zabıt kltibl Mahmut m ve balı~ 
ft önü yol ile geyri1i Dd oda ve bir 
matbalu l&Jllil 150 lira kıymeti mu
hamnıineJi bir ev bu günden iUINt· 
ren açık arltnma.P konulmq ve 
birinci ihaleal 22/51989 pazartesi 
gilnii saat ı• de ve lktnd llaaleai 9 
6 939 sah gibıil saat H de mahke
me kaleminde iera kılınacaktır. Bl
riııci ihale gilnU muhammen kıy
metinin yüzde yetnne betini bul
mazsa en son arttıranın taahhildll 

baki kalmak şartile 15 glin temdit 
edilmek suretile gflsterllen gün ve 
saatta ildnci ihalesi yapılacaktır . 
Ve flU'tnamesi dahi 10 giln mtıd
detle herkesin g6rebileceği l9ldlde 
mahJatme kalemil!de açık bulandu
.rWmaktadır. Talip olanlarm )'izde 
)'8Cti buçuk nJabetlade pey parası 
wya mmı '1r ba11hmn teminat 
mektubunu letinneleri eartıır. ıc • 
ra .,.. iflie kananumm 128 ııeı mad
dt!fri mnclbiJi'ee bu pyrt mentol u. 
r.erinde ipoteU alacaklılarla diğer 
allkadaramn ve irtifak hakla ..,.. 
hiplerinin bu hUJanm .,.. faiz ve 
IDUl'afa dair olmı iddialarım ilin 
tarihinden itibara 20 itin içhıd9 
evrakı mlllbltelerOe lrirınrte bldir
meleri leab eder. Abi halde lıalta
n tapiı --. 8Üit olımyanıar sa 
tıt bedelinin pa~ bariç 
bluial'. Pey *mıek iBteyenlerin 

- fazla isallat almak llrteyenJenıı 
illll Ntip BUılt.eaı Karb)'ldDlraea 
at;lan limmu illa olmmr. 

---~------------------'-11: tstanbul PoJl8 mılltetJfıain 
otm altmc:ı cle\ınatıae iltinkle dnre 
ıonunda ..,.,,.. ... ....._,.sa-
71 ettim. Y...._. allcajadu ... 
kiaiaia Nlkwaa oba..,, bi1dbtrJm. 

:.delde 0..Hldt Kllltafa ojlq ...... , .•. 

Berlintle 23 Deoldia 
Fahrerin Yıldön 

(Baftuafı ı inal .. ,., ... , 
Saat 8 de 1aray pençereleri 6nün· 

te muzika galmıya bql•m1t. saat 
1 da Führerin önünde muhafaza 
alaJ'IDlll ilk nsmipçidi yapılını§
tır. llWıafua alayını muhafız poll
atn pçldi takip etmlftir. Bunu mü· 
teUıp tebrik merasimi bqlamıştır. 

Evveli saat 8,25 de papanın veki· 
li Monseny6r Cesare Orsonico B. 
Hitlere kor diplomatilfn temenni
lerlnt nzeyıemtplr. MiitealoDen 
Almanya tarafından himaye edilen 
halk namına Bohemya ve Moravya 
umumi valisi von Neurathla başve
kil B. Hacha ve bir dakika sonra 
da Slovakya başvekili Monseny5r 
Tisso tebrikte bulunmuştur. 

Saat 9,45 te Alman hükamet azası 
ve aat 10 c1a B. Göringin başkanlı· 
ğında ordu mümessilleri gelmişler
dir. 

Müteakiben ~rlln belediye reisi 
doktor Lippert, Berlin halkının teb
riklerini arzetmiş ve saat 11,15 de 
:Alman ordusunun geçidi başlamış
tır. 

Yabancı miaafirler, bu sabahki 
askeri geçidi iki geniş tribünden 
aeyretmişlerdir. 

Geçidle 'birlikte, birçok esked 
tayyareler şehrin üzerinde uçmıya 
başl111nnılardır. 

B. Hltler geçtd yerine gitmeden 
önce Danzildeld milli IQIJaliat şefi 
B. Forsterl ve Danzlg hükUıneti 
azasını kabul etmiştir. B. Forster, 
Fübrere serbest şehrin fahri vatan
daşlık diplomunu takdim ederek, 
bunun Dan7,lg fe)lrinln btly6k min· 
nettarlıjmı arz icin olduğunu, ge
çen yirmi yıl zarfında Vistill man. 
sabının önkarakolu vazifesi gören 
ve Alman mahiyetlerini muhafaza 
etmiş bulunan Danziglilerin Füh
rerin bu vatandaşlık sıfatını kabul 
elmesile bahtiyar olduklannı bildir
miştir. 

Askeri geçid saat 15 de alır topçu .. 
nun geçmestle nihayet bulmut ve 
B. Hitler halkın alkışlan arasında 

18l'aya G&unüftilr 
Saat 17 t5 de B Hltler Kar •e 

Bulgar heyetlerini kabul ederek 
Macar naibi ve Bulpr krah tara
fından gönderilen hediyeleri almıf' 
tır. 

Saat 11,30 da verilen çayda B. 
Bitler yabancı heyetleri kabul ey. 
Jemipir. 

Berllrı, 20 {A.A.) - Dlin pee 
Bertin halkı BWer'i tebrik etmek 
here Vilbelm Plab ve al9aruıdaı tıop 
laıımıı bulunuyordu. Tam sece ya
nsı halk bitip tükenmiyen (yap
lln) larla Hitler'ln ellinci yıl dönü
mlnl eellmlamıya ......... 

l'Dhrer. birP bnlel' ıı.Jkona 
çıkmıf ve ba1ka tetekkUr etmllth. 

Balk, heyecan içbıde ... -
don unu yararak saraya yaklaşmış.. 
tır. Geç vakte kadar Wilbelm P1atz 
tezahOılerl dewm etndftlr. 

Gece werileft temail 

Berlin : 20 (A.A.) - Berlin ope. 
ruı bu üpm 1"fthrerin davetlileri
ne cŞm Dul. temtilini vermiftir. 

Bel .... tepbzgp.,... 
Berltn, 20 (A.A.) - B. mtrrld 

doğumpun ellinci yıldönibaa mii
naaebetile Berlill'e ge1mie olan ve en 
azı 23 memleketi teman eden resmi 
Datlrllr armıda ..... tspea. 
J& nm• Alcuar kabramam Ge
neral Moacardo, vtaamlral Estrada, 
ıtalYan orduau erlrAmharbiye reü:a 
General Pariani, F8lfst mflialerf er
klmlaarbiye reiai ~ lt1uiao, 
sabık Macar ıuwrlaruUian B. -Da
ranyi ve B. .tmredi, MDıt Ködafaa 
rlell88I, Yasoa!av hava ordulu ~ 
kumandam. Türkiye, Y...,...,., 
lalffç ve Litvanya mtmeardetl 1M-
11mmaktadır. ın,utere lle l'raMa 
henüz resmi heyetler ~ 
l ı . Maamatih Lord Bl8lbt 89 
tngWs Generali l'aller, FUhrer'ln 
~+reklı•r. 

PrGf'fıı "4ıiMet 

Oiltııag'in -hhd 
Berlin. 2G (A.A.) - Alm&ıı gue.. 

telen bucQnldl yazılarını mtıer'fa 
50 nci yıldölimnüne tahtla etmq~ 
dir. 

, 14 '2 • 

Pıq : 18 (AA.) - Havu ajamı l•-• ._ ...._. --
bildJri7ar. ,... -

B. Blü9ria yıldönümi Pnltda 6 
kheUe tallı ..wmlfUr. 
Sa~ ka1abahk '*halk .... 

ı.t, lG lncl asırda Abn•»lwn Jlral 
thııvent.....cılti ~ommf olan Jean 
... ......... ~· ~ -- .... illi 
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iNKIBAZI defeder, MiDE ve 
BARS AKLARI Kolaylıkla 

ve milliyim bir ıekilde boşaltarak rahatlık Ye ferahlık Yerir 

Hazımsızlık, şişkinlik, bulanb, gaz, sancı, mide 
bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sarılık, safra 
karaciğer, mide ekşilik ve yanmalannda ve bü
tün mide ve barsak bozukluklarınd~ kullanınız. 

atuzu 
Soiı de~ece teksif edilmiı bir tuz oıup yerini tutamayan ml\· 

muil mtıatahzarlaıdan daha çabuk, daha kolay Ye daha kati 
l>ir teair icra eder. 

MEKTEP VE HAST ANELERIN 
ihtiyacı olan Battaniye, Yatak, Yorga•, 
Çarşafı ve HaYluları lstanbul Sultanhamam 

*l""'11S5~·~·.....,.;ı BURSA PAZARI HASAN HUSNU 
de arayınız •.• 

• HOLA~::TEE~~ AM'dt., 1 
J 24 Nisanda bir şube açılaca~ına .... . 

sayın MOşterllerile bOtOn alakadarlara bildirmekle bahtıyerdı 

Posta Kutusu '249 - Telgraf Adre•I: BANCOLANOA 

Merkez Amsterdam : Şubeler ı AMSTERDAM. BUENOS AIRES. 

CARACAS, HAIFA. ISTANBUL, MARACAIBO, ORANJE9TAO, ~·O DE JANEIRO, 

SANTQS, SAO PAULO, WILLEMSTAD. 

TÜRK HAVA KURUMU 
7 nci P 

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

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

veni tertipten bir bllet alarak lftlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mea'ud 
,,e bahtiyarları arasına girmiş Olilrsunuz ••• 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Muham:ncn bedeli llk teminatı 

Karaağaç mUessesatına 200 tane buz kalıbı 1070,00 80,25 

• ,, 363 çift listik çizme 

(nUmunesl gibi) 2359,50 176,96 

Karaağaç mUeseesatına IUzuınu olan bw: kalıbı ile lbtik çizme ayn 

ayn açık eksiltmeye konulmU1tur. Şartnameleri Levazım MUdUrlUğündc 

görUlebillr. tstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve hi1.alannda 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/5/939 Pazartesi 
günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulıınmahdırlar. (N) (2701) 

• zer 
Sahibinin Askerliği 

!Jolayısile Satılıktır. 
lki yaz mevsimi Kalamışta, Suadiye önünde veya Paşabahçe 

koyunda tekdir ve gıpta ile seyret• ğiniz Havzbot=(Yilzer Ev) 

satılıkn çıkarılmıştır. Yaz mevsimini maaile sıhht bir surette ge

çirmek istiyen deniz ve denizcilik severler için bulunmaz bir fır-
tt ı"teklilerin Tnksimde General Jteceb sokak M!lbnrek sn :ır. o , 

apartmanında (1) mımarada-:Bay Reccb Erlmıana milracaatları. 

lstanbul ikinci icra memurluğun.
dan: 

Dairemizin 938/5351 numaralı dos
yasıle mahçuz olup bu kerre paraya 

çevrilmesine karar verilen Galatada 
Fermenecilerde 4 7 - 49 numaralı 

dükkanda bir adet torna tezgahının 
birinci açık arttırması 25/4/939 

da salı günü saat 16 dan 18 ze kadar 

yapılacaktır. Bu arttırmada mahçuz 

eşya muhammen değerinin yüzde 

yetmiş beşini bulmadığı takdirde 

ikinci arttırması 2/5/939 da ayni gün 

•vni saatte ifa edilecektir. Alıcı 

olanlar muayyen gün ve saatte ma

hallinde hazır bulunacak memuru
na müracaat ederek almıılan ilan 
olunur. 

1111111 
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OSKÜDAR iCRA MEMURLUGUNDAN: 1 
Borçlu Yorgiyadi oğlu Astarcı açık arttırma ile satılmasına karar 

Tıınaşın Vloso Alkinoiden istikraz verilmiştir. 

eylediği (6000) altı bin liraya muka- ı _ İşbu gayrimenkullerin ayrı 
bil birincı derecede ipotek tesis et- ayrı tanzim olunan şartnameleri 
mq olduğu: 28/4/1939 tarihinde cuma gününden 
Tamamına yeminli üç ehli vukuf itibaren 1938/959 numara ile Üskü

tarafmdıın 1800 lira kıymet takdir dar İcra dairesinin muayyen numa
edilen Kadıköy.ünde Osmanağa el- rasında herkesin görebilmesi için 
yevm Rasimpaşa mahallesinin Piya- acıktır. İlanda yazılı olanlardan faz. 
sa sokağında 1 No. lu ve dört tarafı la mallımat almak Istıycnler sart
kendı uhdesinde ipka eylediği ma- nameye ve Hl38/959 dosya numara
hal ve Neş'et bey haneleri ve Mal- sil(> memuriyetirnize müracaat et
tız hnnesi ve Cemil bey vesııire bos- w l d"rlPr • 

MERSİN POST ASI 
21 Nisan Cuma 2ünü Mersin hattına kalkacak olan 

(Tan ) vapuru yalnız. bu sefere mahsus olmak üzere Cuma 
gün~ saat 17 de Galata rıhtımından balkacak Ye Pazar 
sabahı 'zmir'e varacaktır. 

tanı ve yol ılc m hdut ve kayden 2 _ Gayrimenkuller 124/5/1939 
416 ve mahallen 360 metre murabbnı t 0 cc11· amba günü snat 16 da 
olan arsıının tamamı ile. üsküdarda İhsaniye, Şerif çe me so-
Tamamına yeminlı üç ehli vukuf ka ında 5 No. Iı Adliye binasında 

tarııfındıın 677 buçuk lira kıymet 

konulan gene nyni m"halde 3 No. ln 
ve iki tarafı uhdesinde ıpka evledi
~i mahal ve bir tarafı Karabet kal
fa ve bazan Neset hanesi ve di ~ <'r 
tarafı yol ile mahdut kayd<'n 151 bu
çuk metre vc> mahallen 138 buçuk 
metre murabbaı arsanın tamamı ile. 
Tamamına veminli iiç ehli vukuf 

tarafından 680 lira kıymet konulan 
gene ayni mahıılde 5 No lı ikı tara. 
fı uhdesinde ipka cyledii!i mahal ve 
bir tarnfı Sami ve hazan Karabı>t 

hanesi ve diğer tarafı yol ile mah
dut kavden 152 metre ve mahallen 
1~6 metre murabbaı arsanın tama-
mı ile. , 

Tı:ımamına veminh üc chlı vukuf 
tarafından 685 lira kıymet konulın 
gene avni mahalde 7 No. 1ı iki tara
fı uhdesinde ipka eylediği mahal ve 
bir tnrafı Tomyak ve hazan Sami ha
nPı;i ve dilfer tarafı yol ile mahdut 
kayden 153 metre ve mahallen 137 
tnetre murabbaı olan arsanın tama
mı ile . 
Tamamına yeminli üç ehli vukuf 

tarafından 540 lira kıymet konulan 
ayni mahalde Recaizade sokağınd!l 
9 No. 1ı üç tarafı uhdesinde ipka ey
lediği mahal bir tarafı yol ile mah
dut 108 metre murabbaı .arsanın ta
mamı ile. 
Tntnamına yeminli üç ehli vukuf 

tarafından 547 buçuk lira kıymet 
konulan ayni mahalde 11 sayılı ve 
üç tarafı uhdesinde "pkR evledi~i 

mahal ve diner tarafı yol ile mah
dut 1-09 buçuk metre murabbaı arsa
nın tamamı ile. 
Tamamına yeminli üç ehli vukuf 

tarafından 705 lira kıymet konulan 
ayni mahalde Piyasa arka sokağında 
33 No. lı bir tarafı Kozmnnın arsa
sile Mehmedin hanesi, bir tarafı 
Tanaşakinin arsaları, bir tarafı arsa 
ve bir tarafı yol ile mahdut 141 met
re murabba! arsanın tamamı. 

2280 No. 1ı kanuna tevfikan bir 
senelik taksiti ödenmemesinden do
layı ıi>bu gaı rhnenkullerin 2004 ı> •

1 yılı karwnun hükümlerine tevfikan 

Ü küd r İcra nıemurlu u odasında 
üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana Hiale edilecektir. Ancak, 
ar tırma bedeli muhammen kıy me
tin 75 ni bulmaz veva satış iste
y(>n)Prin alacağına rüchanı olan di
ğer alncakhlnr bulunup ta bedel 
bunlnrın bu r, vrirnenkul ile tC'min 
edilmi alııcnklarının mecmuundan 
fazlaya cıkm zsa en ~ok arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma 15 gün daha temdit edilir. 8/6/ 
1939 •arıhinde persembe günü saat 
]6 da Üskudnrda İhsanivede ~eıif
bey ÇC'şmesi sokağında İcra m!'mur
Ju~u odasında yapılacak arttlrmadn 
bedeli satış isteyenin alacağına riic
hanı olan diğer alacaklıların bu gay
rimenkul ile temin edilmiş alacak-
·ıarı mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok arttıranlara ihale edi
lir. Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

3 - Bedeli peşindir. Arttırmaya 

iştirak için yukarıda yazılı kıymetin 
% 7 ,5 pey akçesi nisbetinde veya 
Milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edılecektir. 

4 - Gayrimenkul kendisıne 

ihale olunan kimse derhal veya ve-

ASPİRfN seQefercfenberl.ı 

rılara karşı tesiri şa~maz 

"' olduQunu lsba~ etmi~tir. . . 
_,. . 

A S P 1 R 1 N Jn tesirinden emin of mak için, 

lütfe~ EB markasına dikkat ediniz~ 

~® ~hl~~~~~~m~~ti~m~~=e~b!n:d~~~m:e~ı:er~i~i:c:~~~:e;~~~~~============ı 
se ihale karan fesholunarak kendi- Aksi halde haklan tapu sicillerile Baker Mağazalarının 
sinden evvel en yüksek teklifte bu- sabit olmadıkça satış bedelinin pay- K p d ül 

Id ğ b attığı oatüm ve ar üa- e lunan kimseye arzetmiş 0 u u e- laşmasından hariç kalırlar. 
delle almağa razı olursa (ona) 01- 6 _ Alıcı arttırma bedeli haricin- em.alıiz bir biçimdediT. 
mazsa veya bulunmazsa on beş gün de olarak ihale karan pullarını. fe- SAGLAM 
miiddetle arttırmaya çıkarılıp ':?n rag harcını ve 20 senelik vakıf ta- ŞIK 
çok arttırana ihale edilir. İki thale vizat bedelini vermeğe mecburdur. 
arasındaki fark, geçen günler için Gayrimenkulün nefsinden doğan UCUZ 
% 5 den hesap olunacak faiz ve di- müterakim vergiler, tanzifat ve ten- Halihazırda piyaaamız.ın en 
ğer masraflar aynca mnhkcmevc virat ve tellTve rüsumu ve vakıf • I . h d 

,_ .l zengin çeşıt erı, er yer en hacet kalmaKsızın memuriyetimiz- icaresi borçluy aitir. 
h ·1 l ucuz fiat e mfisait ıartlarla ce ta sı o unur. 7 _ Gösterilen günde arttırmaya 

t t k h .b. ı kl ı 1 ıahlmaktad r. 5 - po e sa ı ı a ca ı ar~ iştirak edenler arttırma şartnamesi- 'il••••••••••••• 
diğer alfıkadarların ve irtifak h kkı ni okumuş liizumlu malUmat alnı ş • 
sahiplerinin gayrimenkul lizerinde- ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ki haklannın hususile faiz ve mas- ve itibar olunur. Yukanda gösteri

len gayrimenkullerin işbu ilan ve 
gösterilen arttırma şartnameleri da
iresinde ayrı ayn satılacaklan ilAn 
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raf dahil olan iddialarını gnyrimen
kul üzerindeki haklarını ilfın tarı

hinden itıbaren 20 gün içinde evra
kı miıspitclerıle birlikte memuriye- olunur ı.s ...... ;;;;;;;:;;;;;;;;;;;..-;;;;;;;;;;--.-------....... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiill5' 


