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Sovyetlerin ingiltereye 
Mukabil Teklifleri 

Sovyetierin İngiliz Planına Cevapları Kayıtsız 
Ve Hudutsuz Tam Bir Taahhüt Derpiş Ediyor 
S v t rr zi· Dog.,u ve Batı Avrupasında Mukavemeti Teşkilatlandır-

0 ye 1 e ' b · l l · k · · mak icin milletlerin aralarında tamamen ır eşme erı mer ezındedır 
• 

Bir Haksızlığm 
, Tamirine Dair 

ahid YALÇIN 

· derdı te~ 
lış tarzına 

esi ınsaf a 
haklı bir 

tazallüm ordüğüın için 
burada bahsetmeyi v1zife bildim. 

Türkiye - lngiltere 
Müzakereleri 

t llOf MM:Clll----

F ransız Hariciye Nazırı da Dün 
Mühim izahat Verdi 

Londra, 21 (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: 

arasında dahi tereddüt uyanına· 

mktadır. 

Sovyet tezi, Doğu ve Batı Avru· 
pasında mukavemeti teşkilatlandıı·· 
mak için böyle bir bloka iştirak e-
den milletlerin aralarında otomatik 

M. KöseiYanofun memleketimizi ziyaretine ait bir hatıt'a 

·BULGAR TALEPLERİ -
Sofya Hükumeti Rumanyadan 
Arazi Metalihatında Bulunt:lu mu? 

---c=ao- .c---Bir vatandaş, 1325 tarihinde dev• 
let hizmetine giriyor. Muhtelif tda· 
re şubelerinde fasılas1z olarak çalış· 
tıktan sonra 1926 senesinde maarif 
idarelerinde~ birinin başkatipliğine 
tayin olunuyor. Bu tarihten itibaren 
1933 senesi haziranına kadar husu· 
si muhasebeden maaş alıy.or. Maarif 
V~kaleti,merkez teşkilUı hakkındaki 
2287 numaralı kanuna istinaden 
birçok vilayetlerin maarif idare:eri· 
nin mümeyyiz, başkatip ve katıple· 
tini 1935 haziranında hususl muhase 
heden alarak umumi muvazeneye 
naklediyor. Bu vatandaş da bu arada 
aYnı muameleyi görmüştür. 

tngiliz hUklimeti, balen Sovyet 
ınukabil tekliflerini tetkik etmekte
dir. Bu teklifler, Sovyetler birliği· 
nin bir taarruza karşı komşularım 
bir taraflı garanti etmesine matuf 
olan tngiliz planına cevaptır. 

anlaşmalarla tamamen birleşmeleri Sofya : 21 (Hususi) - Başveıul da; Buıgaristanın 1913 hudutları tc-

Nihayet, 1936 tarihinde, devlet 
hizmetinde 25 sene 10 ay çalıştık· 
tan sonra, resmen tekaütlüğünü is
tiyor. Buna Maarif vekaletinden şu 
cevabı alıvor: 

Diplomatik mahfellere göre, İn· 
giliz kabinesi tarafından çarşamba 
gUnündenberi tetkik edilmekt eolan 
Sovyet mukabil teklifleri hudutsuz 

ve tam bir taahhüt derpis etmekte
dir kt, bu hal Sovyetler Birliği ile 
bir ittifaka taraftar kabine azası 

icabedeceği mekezindedir. Köse İvanof'un Sobranya hariciye min olunmadıkça Balkan Antantına 

tngiliz mahfeJleri diyorlar ki, tn- ıl!!!!!'en ... c ... ü.,.m•ea;;n,..,;i..,nd..,e~v=er~d~ig;;-i~iz,,,,,a,,,,h,,,,a t~sı,:;.ra;s=:ın:.-~.-....~(~8~o~nu~3~i.n:;c~ü~sa~y~f~a~ın;ız;d~a~)~ 
& ç ===----= 

giliz diplomasisi, Romanya ve Po-
loya'nm endişelerini leskin için bu 
otomatiklikten içtinap edilmesiıti. 

arzu etmektedir. Sovyetler Birliği 

yalnız aFransız-tngiJiz kurmay an· 
(Sonu 3 üncü aayfada) 

Madritteki Gecitresmi 
' 30 Mayısa Tehir Edildi 

-~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~t~'ffo~rih~bpa~a~nbbri~çebukmi? 
ltalyan Haric1ye Nazırının Beyana!! 

ltalyan - Yugoslav Konuşma- + 
ıarı Bugün Romada Başllyor -lfü:met ·müddeti itibarile tekaüde 

hak kazanmıs ise de hususi muvaze
nede, maarif idareleri mümeyyiz, 
başkatip ve k'at~plerinin geçen· beş 
senelik müddetleri tekaüd kanunu· 
nun 66 ncı maddesi mucibince teka· 
Üd hPsabında sayılamaz. Maamafih 
hu işteki mağdurine meydan ver· 
mem_,k -Wi.n mevzubahs beş senelik 

B G ·· rüşmelerde, Balkan Antantına Karşı Bir İtalyan 

M
u 

0 
Arnavut - Yugoslav - Bulgar Bloku Teşkili 

~frieıt·1: ·· ·· ·· in umumi bütçe-

den .t~~~.. ma'tt tahsisinde A he~abl 

l
~ı~~J.11 a dair aarif vekaletınce 
~Tr_ .,!fı t~kli ilmiştir. 

_1 Btt~Wvabı af: . vatandaş büyük 
bir ınemnuniyet ve minnettarlık 

acar- . 
· imkanları T etkık Olunacak 

Yugoslav Hariciye Nazm Romadan Berline Gidecek 
H 

·ansı son İtalyan • Macar görüşmelerinde/ Utikası imkanlarını tetkik etmek 
(A A ) _ avas aJ . · 

Roma : 21 · · atılmış olan bir Italyan, Macar, Ar- üzere yarın Venedik'te müliki ola. 

bildiriyor: M koviç temeli navut, Yugoslavy teşriki mesai po- f Sonu 3 l•~cü aavtada ı 
Kont Ciano ve B. ar 

hill'Sedtyor'. Çünkü büyUk bir hak;· • 
ll1"lığa uıtrıyaeaktı. Fakat, mensup 
01du~ vekalet sairlerl arasında 
onun da hukukunu gözetmiş ve hak
sızlığa meydan bırakmamak için 
bir kanun teklif etmistir. Maarif 
'1ekaleti kendisine düs;n adalet ve 
hitnaye vazifp~fni ifa ~diyordu. 

Gümrükler U. Müdürü.! Vekiller Heyeti 
U
··n Mühim Beyanatı Dün akşam Milli Şefin İşte bu vahmdaş böyle tatlı bir 

6ıntd içinde iki bucuk sene bekle
~iştir, Nihayet sabrı tükeniyor, 
Unı.idi gevşiyor, işin ne oldu~unu 
ll~lamak için 3 kAnunusani 1939 ta
rıhinde Maarif veHletine müracaat 
~erek soruyor. Buna zat işleri mü
durlü~nden bir cevap alıyor: Tek· 
lif edilen kanun Maliye vekAletince 
kabul edilmediğinden talebin yeri· 

llti.sevin Cahıd YAl..CJi'ı 
::::---._ ıc;,. .. '1 ~ .Hnril t1.ıtYf,.,....,ı;d8' r 
Çocuk Sayfamız 

Küçük okuyucularımız için; her 
hatta Cumartesi günleri tertip et
tiğimiz cÇocuk sahifsi•; bu hafta 
23 Nisan Çocuk Bayramı müna
Sebtile Pazar gününe tehir olun· 
nıuştur. 

Küçük okuyucularımız; biiyük 
baY!'<lnıları şerefine zengin ve 
ınütenevvi bir mfinderecatla ha
ıır]~dığımız safıifelerini o günkü 
gazetemizde bu Iacaklardır. ---..... --~~;.....---------

fi .,..,. Başkanlığında toplandı 

l l • • D h Ankara: 21 (Telefonla) - Vekil· 

G .. riik Muame e erının a a ler heyeti bu akşam Cümhurreisimiz 
tim •

1 
J 'T' b •k • ismet 1nönünün reisliğinde toplan· 

E lı, Bir Şekı ae , at ı ı dı.ve içtima geç vakte kadar devam 
sas . l k etı. 
;cin Tedbirler A ınaca -----
••. Ekrem Gönig reza'etl 

h · · ' delegesi olarak bulundum. Varidat 
. .. Avrupadan şe rımı· M 

Evvdelkt ıedgeunn Gümrükler Umum. Umum Müdürü ile iştirak ettiği- e vkuf Ruhi, 
ze .. a:. : Mahmut Nedim, seyahati miz kon(erans 20 Şubatta oplandı A 
Mudurud yaptığı tetkikler hakkında ve Şubat sonlarında nihayetlendi. g" rcezaya 
esnasın a k üzere ya· Yapılan görüşmelerde bazı devlet. 
vekalete izahat verme_ ler muafiyet hakkında ihtirazi ka- verilecek 

Ankaraya gidecektır. . yılar ileri sürerek tam bir angaj-
rın .. endisilc görüşen hır mu· 

Dun k M" dür tetkika· mana girmediler. Biz de yalnız A k r· -
harririmize ı:m~m . ~ hakkında memlekete girecek transit ve sivil kn ara 1 aa ıye ceza mah-
ll \'e Gu··mru· k ışlerunız 1 k eme& dün dav""yl se hava gemilerinin ecnebi meme et- labi ,- ıro1 • 

şunları söylemiştir: 1 Ierde tedarik ettikleri depolarındaki ya .. ı haricinde gördU 
- Londrada toplanan Beynel- Ankara : 21 (Telefonla) - Tay-

« ll ı benzinlerden ve arta kalmış olan 
.1 1 hava naklivatında ku anı :ın yare rezaleti münascbctile mevkuf 

mı e " - ·· k mayilerden dışarı çıl:nrmamak şar-
benzin ve mayi yağların gu~ru Ekrem Gönig sahteharlığından suç-

h 1 le tile resim almamak u. ere bazı ka-
resminden ve diğer it a rcsım • lp bulunan Hariciye Vekaleti me-
rinden muafiyet hakkında beynel· yıtlar dermeyan ederek mukavele- murlarından Ruhinin muhakemesi-

·ıeı bir mukavele akdi işini gö- yi b uşekilde imzaladık. ne bugün öğleden sonra 2 inci Gcza 
~ışecek olan konferansta Türkiye (Sonu 3 üncü sayfada) . , (Sonu 3 üncü aaytadaJ 

lıpanyadaki ltalyan ukn!11.!İ h• - ',.. " . r~aminde 

Burgos, 21 (A.A.) - Madritte 
yapılacak olan Zafer geçidi, bun-

. dan bir müddet evvel 1 mayıstan 

kt::R SABAH 

1~ !ll4Jo-'1Lltı a-bir edilmljtl. Bu geçit 
tar hı, hlr lrere daLa tehir edilerek 

tSo.ıu 3 Uncu sayfamızda) 
__ =?!! 

Demokles'in Kılıcı 
Ara.sıra gazetelerde ü9 beş satır

lıl< şöyle bir havadis gmümüze ili- [ 
şir: (Falan dairede şu katlar me
mur açıkta kalıyor.) 

ilH: balm;ta büyük bir ehemmi
yet ıı.tfetmiycrek okuyup ge~fü~i

miz bu satırlarda düşünülecek olur
sa. hazin hlr facia gizlidir. 

Evwla o dairede 1:.alışaıa memur· 

lann büylfü bir kısmı günlerce, bel

ki aylarca i<ılerinden çıkarılmak 

tehditli nlbnda ~aşarlar. 

Sonra i lerindcu olmak UıtiımıJi

nin duğurtluğu heyecan ''C dal~uı

lık içinde o memurlarıu ~örcccl,Jerj 
il}ten tabiatile ha.yır gelmez ve bu 

yüzden o memurlarla. işi ölnn esha. 
in mesalihin işleri yürUmez. 
Mcmurlnnıııızdan verimli iş isti· 

yorsa!• onlann ba. lan lizerlnde ası· 
h duran bu Demokles kılıcını, iş
imin ll'n çıkanlmak tehlikesini or· 
tadan kaldırmalıyız. 

Şa~ et o memurlar o daireye faz· 
la ~etiyorlarsa cV\'elce ni~·in nlın
mışlnrdır? Hiç şüplıe yok ki, suç iş
le~ en hir memur az1olunar. teknUde 
srvlccdilir. Laldn tnsarnıf di~·e. tcs
Jdlfit di~·e bir süril aile hahasım iş
siz Jmlmal< telılil<esine maruz bırak
malı: ta insaf terazisine sığa.eni< bir 
hareket değilclir. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLU 
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........ ~ :~.._............. Bir HaksızhQm 
-ltalyan ve Alman -Rumen Ta~I~~ !aJ~1 
Konuşmalan Bitti ~~a·:::::~i:~k:,::::~:: 

yazdığı mektupta dıyor ki· Maarif 
idarclerınin mümeyyiz, başkAtip ve 
katiplerinin husuı.i muvaze!leden 
umumi muvazeneye alınmaları ta
bii ki bir vekiletin teklifı net•C'E'si 
idi. Kendı ar.lu \ e mtiraca llerı üze
rine vaki olmuş bir keyfıyet değıl
dı r ki hizme-l mi.ıddetlerinden be§ 
senelik tenzıli gıbi haklarında acı 
b r mnhrumıyct cezası tatbıkıne lu
zum ha ıl ol un. 

Romada Neşredilen Resmi Tebliğ 

Rumen Hariciye 
belcıka Kralı 

Nazırını Dün 
Kabul Etti 

rak ıki hükumetin elde ettiği neti· 
celer memnuniyetle mu ahede edil· 

• 
Roma, 21 (A.A.) - Teleki ve 

Csaky, dün akşam Budapeşte'ye 
hareket etmişler ve istasyonda 
Musoliııi ve Kont Ciano tarafından 
uğurlanmışlardır. 

Bir Resmi Tebliğ 
Ne rolundu 

Roma, 21 (A.A.) - ıste ani A
jansı tebliğ ediyor: 

Macar de~let adamlarının Roma· 
yı ziyareti üzenne aşağıdaki resmi 
tebliğ neşrolunmuştur: 

Kont Tclcki ve Kont C aky Ro· 
rna'yı ziyaretleri esnasında Duçe V'!! 

kont Ciano ile müteaddit konuş
llıalarda bulunmu !ardır. 

Bu konuşmalar, iki memleket a
ı-a.suıda mevcut sıkı dostluk müna· 
Bebetlerinin barız vasfı olan bir sa· 
ıtıinı.iyet ve itinıat havası içinde ce
reyan etmiştir. 

En mühim meselelerde bilhass& 
bilhassa Merkezi Avrupa ve Tuna 
havzası meseleleri en son hidisele:
Ve umumi vaziyet t.e mütalea edile· 
1 k tetkik olunmut ve gerek siya· 
13et, gerek ekonomi sahalarında da· 
ha buvük bir istikrarın netine ola· 

miştir. 
iki taraf devlet adam! n nıemle-

ketlerınin hareketini Roma-Berliu 
mihverinin barız v fı olan adalet ! 
ve ulh hedeflerine doğru götürmek 
busu undaki mutabaka larını teyit 
eyi mışl rdir. Bu m matla, dos~ 
memleketlerle olan teşnkı ~esaı 1 
siya tini bılha ınkışaf ettirme-
ye karar vennı lerdir. 

)l.acarİStanla Y ugosla \') a bir 
Dostluk Muahedesi Jımah

yacalcla.r 

Budapeşte. 21 (A.A.) - Pester 
Uoyd gazetesinin bildirdiğine göre 
Macaristan ile Yugoslavya arasın

da yakında bir dostluk ve ademi te· 
cavüz muahedesi imza edilecektir. 

Gafealw Belçika Krall tara
fıadaa kabul edlldl 

Briiksel, 271 (A.A.) - Romanya 
Hariciye Nazın Gafenko bu sabah 
buraya gelmiş ~e saat 10 da Kral 
tarafından kabul olunmuştur. 

Tann sabah Londra'ya hareket 

edecektir· 

İtalyan - Yugoslav 
Konuşmaları Başlıyor 

- ~>Oll---
. ci sayfada) ' lantı, Yugoslavyanın muvaffakiye· 
m tini istıhsal etmeyi islıhdaf • eyle 

mcktedir. 

(Baş tarafı 1 
taklardır. 

Bu fıkra hiç uphesiz Yu~osla,rya· 
)'ı istıhdaf etmekte ve Macari tan, 
Paşist rnahafılindeki umumi kanaa
te göre Yugo lavva ile bir dostluk 
~tı ve hatta bir ademi tecavüz an· 
laşınası akdi de gecikmiyeccktir. 
lıunun için Macaristan İtalyanın tav 
liycsine uygun olarak Yugoslavvaya 
karşı her türlü toprak ve ekalliyet 
isteğinden vazgeçecektir. Elverir ki 
Yugoslavyaya ekalliyetlerin mukad· ı 
deratı hakkında bilhassa kültür sa· 
hasında bazı teminat versin. 

Burada Bulgaristanın iltihak ede· 
1 

~i ümit olunan bir Tuna ve Balkan 
~vletleri konfederasyonu projcle
l'inden hariç olarak görüşmelerin 
\rugoslavyanın antikomintern pak· 
tına muhtemel bir iltihakına da ta
lllfık etmesi mUmkündür. 

B. Cianonun Belgrad'ı mihverle 
latih surette clbirliğine sevke çalı· 
~cağı bildiirlmcktedir. Roma'nın 

lr Budpeste • Belgrad • Tiran • 
~fya blok~, Balkan Antantının ni· 

Yugosla" ya 'nın ınuYafakat ctnw· 
si muhtemcldn. 

ltalya Hariciye Nazırının 
beyanatı · 

Belgrad : 21 (A A.) - Politika ga· 
zetesinin Roma muhabirine. beya· 
natta bulunan Kont Cıano, ltalya· 
nın Arna\ utlukt kı harckctınin cİ· 
talya ile Yug sla\ ya arasındaki te
saniidü ve mutc>ksbil m saı birliğine 
veni unsurlar ıl" \ e etmiş o1duğu
~u söylemistir. Yugoslavya ile dost· 
luk, ialy'anın hnrici sivasetinin bar 
lıca esaslarından bıridir ve öyle 

kalacaktır. 
B. Ciano, yakında Vcncdik'te ya-

pılacak olan görü melerin İtalya ile 
Yugoslavya'yt yekdiğerlne bağ1ıyan 
rabıt.ıları daha ziyade kuvveti ndi· 
receğine kani bulunduğunu ilave 

etmiştir. ---·---
Hitler K6çl1k 
Devletlerden 
Soruyor 

8Yet bulmasını temin edecek ve 
':>tn.a'da zannedild~ine göre de 
tGrkiye, Yunanisan ye Romanya'yı 
~dürmekten hRU kalmıyacaktır. 
-U ~lahiyettar mahfellerden öğre- Ruzvelle; latlkllllnlzl leh
llııdığine gore, B. Markoviç, ~ Nt- ilkede girerek siz mi 

da Berlin'e giderek Von Rıpen· mt1r.caaal etiniz 7 
~ıa görüşec~klerdir. Almanyanın Paris 21 (A.A.) - tyi haber a-
bir bbüaü ile karşılasan bu ziyaret lan dipl~matik bir membadan öğN
laca:aHimat teatisi mahiyetinde o- nildiğine göre halihazırda ~el-

a·· ır. te vereceği cevabı bazırlıyan Bitler, 
• 0 Yle bir projenin esas 9artı Bu· reisicumhurun nutkunda telmih et· 
laapeşte ile Belgrad arasında yakın· tiği küçilk devletlere istik]illerinin 

11 
Rrna ~di. Şimdi İtalyan ~litikası· .Almanya tarafından tehdit edildiği
~~ b ~l~ hedefinin tamamen ıanak· ne kani olup 0InıadıklarJD1 ve reisi· 

t ettığınde artık §iiphe yoktur. cumhurun müdahalesini fstemiı o-
"·- talyan . Macar görüşmeleri hak· 1 ..ıı.ı.ı ........ , sormakla JDel-otJ.lldaki dost Jup o maUlJUIW-
~ tebliğin bir fıkrası c _,,,d .. 
t&ıı letler arasında tş birli iti pol~t~k~· &"" ur. -· _ 
ltuı. a bilhassa inkişaf verilmesı ıçın .. M ı· 
aar.tabık ka1ındığı.ni kaydetmekte· Dünku ec ıs 
.ı!0rna, 21 (A.A.) - tyi malftmat 
laı akta &lan mehafile nazaran ı
~a'nın Budapefte ile Belgrad a-

lnda bir mukarenet vUcude geti· 
~esne meşrut olan İtalya, Yugos-

· Ja, Arnavutluk ve :Macaristan 
~da aılu bir mesai birliği siya· 
Dld tesisi maksadile ıarfetmelrte 
\Qtı uğu gayretler hemen hemen 

'r"•ffakiyetle ~ceıenmtştlr. 
tltc arın Bay Ciano ile Bay Marko
~ h'iıı Vened.llda yapacakları to~ 

• 

Toplantısı " 
Ankara : 21 (A.A.) - Bugun dok

tor Mazhar Germenin baskanlığın· 
da toplanan B. M. Meclisi. İ kAn K~
nununun tetkiki için muvıakkat bır 
encümen teşkilini tasvip etmiş ve B. 
M. ){eclili 1939 yılı ikıncikinun -
Şubat aylan hesabı hakkındaki maz
batayı kabul tmşitir. 

B. M. M~Jisi müeakıp toplantısını 
gelecek Ç:ırşamba günO yapacaktır. 

Şirndı bu \'atanda l r hakkında 
hasıl olan v ziye udur· Tekaüd 
kanununun 66 ncı maddesi yüzi\n· 
den bunlaı ın hf mt'tlerinden beı 
srne tenzil roıld'ği için, ne muva· 
z nei umumi) C'den tckaüd ed len 
rnemurl, rın hukukunu muhafaza 
edt'n 16R:~ nuınarall kanundan isti
fade edebiliyorlar ne de hu u t mu
vazeneden maaş almakta bulunan 
memurların l kaüd hakkına ait 
2097 numaralı karunun himayesine 
sığınahiliyorlar. 

Bu vatandaşların hakları nasıl 
muhafaza olunarak? 

Husuaf v• umumt muvazeneler 
derliğlmiı teşekkiilAt avnı de\•letin 
de~il midtrler? Garip olan bir nok· 
ta şudur: Demiryollarında ve mül
ga tiitün, müskirat ve barut inhtsar
lannda ürretle çah~m1s olanlann 
ve maash memuriyet milddetleri on 
beş seneyi do1durantann bu idare· 
Ierde ücretle geç,rdikleri hh~met 
müddetlerinin ve gene Murlf ve
kaletinden gösterilen lüzum üzerine, 
1938 haziranın~• hususf muvazene
den umumi mıwa~neve nakledilen 
ilk tednsat müft>ttMerinin hususi 
muvazcmede gpçen milddetleri tc· 
kaüd hesabına idhal olunuyor. Çün
kii bunlar ıçin 3028 ve 34-07 numara
lı birer kanun yapılmıs ve haklan 
bu kanunlarla temin olunmuştur. 

İsti na! muamc>Je yalmz Maarif ida
releri mümeyyiz ba katip ve kttip
lcrinin tekaildlil~ı hakkında tatbik 
olunuvor. 

Övle görünÜ)Or ki Maliye \•ekiı.le
ti bu kısım m murların haklarını 
muhafa7,a j ın Maarıl 'ekSleti tara
fından teklif edilen kanunu reddet· 
tikten sonra, noktai nazarını de ·ş
tirm "ı;tir. Çünkü husu f idareden 
V kıf1ar Umum Müdürlüğüne ve 
Vakıflar Umum Müdürfüğünden hu
susi idnrPve gc\mis \'eya geçecek 
olan memurların maaslı hizmetleri· 
nl tekaüdHik iç"n mesrut olan kanu
n! müddetin hPsabında mütek bi
len nazarı itibara almak üzere• bir 
kanun kabul ctmi Ur 

Şu izahata nazaran, tekaüd hesap
larından beş sene tenzıl edilen Ma
arif memurlarının da artık istisnai 
bir muamele) e maruz kalmaları için 
hicbir sebep kalmamıştıı· demek olu
yor. M arif ve Mahye vekaletlerinin 
müşterek bir himmetleri ortadaki 
acınacak vaziyeti izaleye kafi gele· 
ceği süphesiıdir. 

u··-~ .. ·- r.,1.:.1 v A ! r•N 

Ekrem König 
Rezaleti 

(Ba~afı 1 iDci aayf amızda) 
Mahkemesinde başlandı. Evvela; 
Ruhi isticvap olundu ve bilihare 
müddeiumumi Baha Ankan; Ru
hinin suçuna nazaran muhalce
kemesinin; ancak Ağır Cezada ya
pılması lazımgeldiğint söyledi. 

Mahkeme; kın bir milukereden 
sonra bu talebi kabul etti. Ve suçlu 
ile evrakın Ajır Cezaya BeVkl kara
rile muhakeme bitti. ··-
Madritteki 
Geçit Resmi 

(Bqtarafı 1 inci aayf amızda) 
80 mayısa bırakılmıştır. 

Mailim olduğu Uzere İtalya bu 
geçit resminden sonra oradaki as
kerlreini derhal geri almayı taah
hüt etmiştir. 

Va.li.nsiya'da Ge~it smi 
Madrid'in zafer ge<;idinin icrası 

tarihi heni.iz tesbit edilmiş değil

dir. Valan. iya ge<'it re mi, ihtimal 
pazar günü yapılaeakbr. 

5 .... . 

Mussolininin Nutkunun Maarif Vekilinin 
A k i s 1 e r i · Onlversitedeki 

Nev-york 21 (A.A.) - Musollnl· 
nin beyanatı Nev-York Times tara· 
fından Hitler'in Roma-Berlin mih· 
verinde hiklm bir vaziyette bulun· 
duğuna bir işaret şeklinde tefsir e
dilmektedir. 

(Musolini'nin Rooscvelt'e cevap 
\'Crnıek işını arkadaşına bıraktığı 

meydandadır.) 

Musolini'nin (Coğrafi hatlar) ta· 
bırini ele alan bu gazele, şunları i· 
19.ve eylemektedıı . 

(Bu tabirin mahdut sen eti rının 
esiri olan 'e dı r mılletlcı in za ı u
rma olarak gem lcmek i teyen lt ı

y.a. ile Al~anJa'ııın nıutad aleple· 
nnm yem bır ekılde takdimmdeu 
ibaret olınası ihtimalı va. dı . ) 

Bükreşl4•ki intıha 

Bukreş, 21 (A.A.) Stefani A· 
jansından: 

Duçe tarafıııdcı. 01 Cap tole de 11 ı 
edilmiş olan mı uk, cok buyuk \e 
müsait bir intiba l t ctmi tir. 
Gnzeteler, Bay .Mu ohm laıaımdan 
irad edilmiş bulunan nutkun bey 
nelmılel hadisel"ı ın tc.ttfmıulunt: 

daha ziyade cesaret \ericı bır man
zara bahşetrniye matuf olduğu mil. 
taleasmı serdetmcktedlrler. 

Gazeteler, 1942 senesi Roma ser
gisi için Roma'dn yapılmakta olan 
muazzam hazırlıkları tebarüz ettir
mekte ve bunun için Ouçe tarafuı
dan sulh lehine söylenilmis olan 
sözleri muhık bulmaktadırlar. 

Amerikan ga:ı~tel~ri 1akhUı 

edi3or 
Vaşington, 21 (A.A.) - Musoli-

ni'nin nutku hakkında resmi mıh
fellerde gösterilen ketumiyetn ak· 
sine olarak gueteler, (Musolininiı:ı 
cevabını) dolrudan doğruya takbih 
etmekte ve bu cevapla reisicumhur 
tarafından yapılan teklifm sadece 
reddedilmiıı olduğunu kaydeyle
meKtedıı leı. 

Parla l\b.Uı\ atı. Ne Di~or? 

Paris, 21 (AA J Muso ıniniu 
nutkunu nıeumbahs eden Petil 
Jouı nal dıyor kı · ı 

M olinı, ıtal)a \C Alm ıanya'nm 
fa lı~ etının ısıılha ve te anüde ı ti
nat ettıgınl oylemekle iktıfn cdı· 

yor Vakıa A' u turya nın ve Çc 
ko 1ovaky:ı'n n ılhakı muhar be ı 

olmu sa da H b ıstan'ın \ e Arn . 
vutulguıı lh kları hu usunda aym 

•y ovl 

1 ındu um z her tüı lü 
' ıtalru ı t n mılc mud ıkız. B" 
zt 1 , dı lo 1 tik, norm l yolları 

ve m n k daı in e n uza.kere cd·i 
le.bıl ccğıni 'e fakat ışi şantajcığ. 
dokm mek lfı.ıımg ldij.,7ıni zamcının

da anlamamış olanlar, şimdi rn.zi
letlerini, kendilmmı dü tuısimler. 

P-0üt Pari · n de dıyor ki: 

M drıt.te yapılacak olan Zafer 
gcçıJ.nın 30 mayısa tehiri ve dün 
ak m Douvıes nçıklarından geçe
rek İspanya sahillerine doğru yol 
alan Alman filosunun hareketleri 
M:usoliuin·n dun soylediği nutuk 
yanında en büyük teyakkuzu ica
bcttirerek hadiselerdir. 

Tetkikleri 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

dün sabah Anku&'dan eehrlmiae 
gelm~ ve kendisi Haydarpi.fa ... da 
Maru :f Mı.idü:-lilğil erkim ve arka
daşları tarafından karşıla.nııuştır. 

Mumaileyh, Haydarpaşa'dan doğ
ruca istanbula geçmışUr. 

Maarif \'ekılunız dün öğleden ev
ev~eı sa t 11,30 da ünıversıteye gı
derek Omversıte rektorU \e dekan
ı ı la temas ctmı tir. 

Vekıl bugun de Ma.aıü Mu urlil
&rtlne gidcıek tetkıkatta bulunacak
tır B H ıı Alı y cclın hr d l utıız. 

e 'ılha a ünıvcr ıt iRlc.nlc meş-
gul olacaö-ı anla ılm. ktadır. 

··Mi"iietier·cenııy ·.,-i···-
K ons eyi Toplanıyor 

C n : 21 (AA) fıl e er 
C tı K ı 1 
n c 1 t R 

a ta topla-
1 O mesele var
um lın n Uzak 
nd ki mır ea. 

Yeni Bir Hava Hattı 
BerHn - ·•okyo ara•nda 
bugün tecrUeb eeferlne 

batlan11or 
Berlın : 21 (A A.) - Von Gab

lenz ve He m rafından \•kediletı 

cJu • 51 m rk lı Alm n tayyare.t 

~"'XXX.f.X:XXXX::<XXX:XXXXXXXX:XX:XX:~~~~'t'!vvvv 

Sovyetler.in İngilte;ey; 
bugün ö n ra At n ' Bel-
gıad, K 1 ut B gkok ) oltle 
Tok\ o') a h ecektır. Sefer, 
lO • 12 g ·n ktlr Bu (er Al-

Mukabıl Teklifleri 
manya 1l J 
t zeıım bı 

m 

( 8&fl&rafı ı inci sayfamızda) 1 
laşmalarına bcnzıyen bir ıngılız • 
Fransız • Sovyet kar ılıklı anlaş· 1 
masının her hangı hır koll~ktıf sis· 
teme esas teşkil cd bıleccgı kana
atindedir. 

Dığer tacaftau, So '}eU ı Biı ligi 
Polonya \e Ruman;a'ya \Crılcn ve 
Sovyetier Bırlıgı tnrafın<l n muh" 
temel bir taarruzu da deı pı cd n 
Fransız ve lngiliz garnntilerinın bir 
So\'}et taanuzu ıhtımalini hanç 
tutacak şckılde tadıl cdılmcsını 

tercih etm kteclir. 

Kc.za So\ yetler Bir heri, Polon; "1 

ve Rumanya'ya So )et gru tı i 
verilmeden on e bu ıki mem ket 
arasındakı ani m~ııın yalnız Al. 
manyaya ka ı l ı ını ve bu mem 
lekete karşı ar l ı ında bu k i 
müdafaa anla ma ı ak letınel nı ı 
arzu eylemcktcdır. 

İyi malfımat alan mahfeli ıe go
re, Sovyet tekliflerı hakkında ngıı

liz intibaı tamamen gayrı müsait 
olmamı§tır. Zıra, Hu ya emnıyet 
teşkilatına samimi bır sw·ette ışti
rak niyetinde olduğunu açıktan a
~ığ~ göstermiştir. Ancak salahıyet· 
lı bır kaynaktan bildiı ıliyor ki, 
Sovyet teklifleri Alınanya'nm mu
arız olduğunu açık bir suı-ette ilan 
v~ b~ teşkilib yerine bir ne\'I çe· 
vınne sistemi tesis etmek demektir. 

Bu teklıfler, yerine gctiriktğ 

takdiı de, Almanlar, emniyet teşkili 
bahanesile bir çevirme manevrası
na manu: bulunduklanm biç ştiphe-

ıiz aleni surette iddia edeceklerdir. 
ahfeller, böyle tam bir ıt

fından kabul edılemıyeceğini ila\e 
tifalan Polonya ve Rumanya tara
edıyorlar. 

Nihayet, böyle bir anlaşma yal
nız İtalya, Portekiz ve tspanya•yı 
çileden çıkarmakla kalmıyaca.k 

memleketleri İngiliz politikasına 

müsait bir surette istihale ettirmek 
hususundaki son imkinı da ortadan 
kaldıracakbr. 

Paris : 21 (Husust) _ Senato ka

riciye komi yonu un toplantısı ıkt 

buçuk saat surmüş ve Be Boone 
Beynelmilel vaziyet hakkında tam 
ve s rih beyanatta bulunmu ur. 

Nazır, Polonya. Ro ya ve Yu-

nanı tan h kkında yapılan beyana
tın chcmmıyetle umu unu t nh 
ederek ı m lcrine dı r alika-
dar devlet erle de f al bir şekilde 
devam ettığini bunların da yakında 

b· J 1 

ı m lın tf 
l l mi • r 

Türk - İngıliz 
Miizakereleri 

(A \) Tıı g 7. -

---Bir Gunde Am.-rika'.\"& t;·recı 
Altır b r 

N w-York, 21 (A.A.) Arueri-
ka Bank ın~n bildırdl • ıne göre, 
:yalnız tek bır giındc Am rika'ya 
25 mil:y on 333 bin dolarlık altın gel
mı tir. 

8on A vn pa h di 1 rindenberi 
A\.-rupa'd n ka arak Amerlka'ya 
gelen ve tıı bır h tde duran serma
y.e yekunu 4 mılyaı dolan g~~ 
tır. 

___...... ........ 
Tahranda 1' 4"111 J lrıHk Bina-

m nn ı·e G•• kJ 
g • k h•ı!.usuna ki umrü er U. 

ınuşt:erek arzula mm bfr delilini M •• d •• •• •• 
teşkıl <'tmck itibo.nle bü~uk bır u urunun 
memnuniyet ızhnı· edilmektedır. Beyanah 
Bulgar T ale bleri (BaıtarJtlı • inci aa,.fammdal 

Kongrroe beynelmilel hava nak-
<Batt.arafı 1 in-i Mrlada) 

gJrmi~eccğını ve bitaraf k lııcağını 

söyleme ı parlAmento m bafıl nde 

pek ıyı bır tesir bırakmıştır. 

Bükreş : 21 (A.A ) - B. Koseıva
nof'un dunkil beyanatı üzeri.'le Bul-

garistanın Rumanyada?t &razi meta
libatında bulurı-n ıf old .ığuna dttir 
bir ayia çıkmı hr. ty! m!llOmat al
makta ol n mahafıle nı?z.ıran Bulga

nstan, Rumen hükumetinden hiçb'r 
taleple bulunmuş değıldir. 
Bükreş : 21 (A.A ) _ Bulgarista

nın Rumanyadan toprak talepler n

de bulundu u resmen tekzıp olun
mnk dır. 

Ôğr~nıldigı· ne -Are M •"" aca-
rist.ın , ltalyanın tal bi-
lebı uzerın ' Yugoslavy11'dan arazi
ye mUte llık bı gfuıa mUtalebed~ 

bulunm m y1 kabul etmi tir. 

-·-Berlindeki heyetlerin 
Dü kü ziyareti 

Berlin : 21 (A.A ) Führe . l · - rın yı -
donumu munasebetile Berlme gel
ıni§ olan heyetler bugün olimp yat 
tesısatmı ziyaret etmişlerdir • 

liyatını kolaylaştıracak mevzular 

üzerinde müsbet kararlar alınclı. 

Kongre bittıkten sonra Fransıs 

gümruklerinde tetkikat yap-nafa 

memur edtldim. Ve ilk olarak Parı. 

sonra Marsilya ve Hıvr llmanla
nnda bazı 1etkUder yaptım. Ora
dan dostumuz Yunenistana gelerek 
Atina, Pire fı?{imrilklt"rfnf gMl!rek 

S lAııll?e geldim Ve buradaki gftm-
rilk vazfyetl ile ~rbest gftmrilk mın. 
takasmda tetJdltatta bulundum. 

Tetldklerim ~ok iıt fadel 0 du. 
B"lh a Londra p r's , do t Yu
nani<;tanda fevkalAde hOmQ kabul 
gl5 dam. 

Yeni hızıı lanmakta olan G"m
rllk K nunu 'P op b"t ek 0 .. re
dir. A' gum kl rinde gl>rdil

Mim vu V1! 1~rde yeni k nuna uv
gun l e b n e l r vnrdır Bu 
g{ln gfim a l r m ~ 1 1 h hed fi, 
Ul<'<'ıtra m mlrlln ol n kol ylı~ı gös 
termektfr. G mrük muameleleri
nin daha eea 1ı bir kilde tatbik 
edilmesi içbı yeni tetl>irler alaca
ğız. Avrupadald ~tim ,_a 
Gü.ınrük !Kanununua tatbila ,.. 
killeri için gak tlWldalt ....... 



Bele...,_, ClmlmriJet Balk Par· 
.. ll&llıınlerl, Yobul tik okul ço
........ ,__ '*illi. Çocuk .. 
a1ı..- Kurumu, Kmlay ve dip,r 
ı11ztklk tanfmdan ~ 
aı'ırMer llıillJe Jııaimlaakbr. 

Be10IJla BaJkftl Bııun• Eler JID 

'l'w, M••t,eti .sm,.,, Çocuk 
........ Kuruma Bqbnı Dr. 
Nld JDrden Çocuk Bayramına da· 
lrl&llel'~vel2ndo· 
bldan bJr talebe duyguamhl anJa
taeütır. 

Klnll ve hoparl6r teaiaab Tak· 
.ım NlhiJe llQdlrlttonce tembı o
lm'lca'lrt1r. 

Tahtmde Jcabedeli imibatl ted-
111der, BeJoihı &nni,et amiriyle, 
Tablm NabiJe llldBrll tarafmd'lD 
•"nMwktlr. 

11111 ~ 
Sat .11 de ..... llalUvi .,..... 

-. oJmDv talebllm ... ma top
.... ~ .. ..._....., llm'IQD .............. 

Balkftl Bıetanı Ahmet BaJlt 
Y81U'Gibl lılr ldtül lnd edecek .. 

roğlu Haykırdı: 
Kılıçlarınızı Çekip Karııma Çıkınıs 

flanata Kim Oldufıınu Anlatayım 1 ,, 

_._....,.. _ _ ...._, - . 
-··-

- Anıede,,... - ..,... ........ kayboldak· 
tıui ...,. ..,.... llot elftlaaa =enecllyordak. Fa-
llat IJle deil 'I B1aa11 J1kmak lcla oraya ptea 
welller, it a• lllr liril bafdat tarafmdaa IKal e· 
..... oldalua• g&mtiller ve ueak kaçlp, .......... 
... ................ .... lberlne bugtba JUlanaa 
.._ ~ ,_. .. pieaelder. 

- Mü, .&lall, ... idin ba ........... , 
- Azıleler ...,............ Yalam gak alaıl ... ........... ,.... ............. 
- Bay Allü •eu- WnlL.. Şimdi • ,..._. 

.. , ......... ,....... ...... ollt-..P halde ıeldl. 
• fss ........... blqey J&ı-f'IL Artııll P-
• ii)uwk, ......... nllld,... görmek ..... ... 
......... y ....... JtlllM 19y, bltlbl ..... ... 
,...... edip Qamllhell ......... - ,........ olana ............. .,. .. ,.......... .......... 
._ t11111 ,_, w m rlddua mıh H-. .. •• 

_..,.., &o,111 llq ve~ Çulbbel ....... _,, ..... ..._&MPM=-....,....._.. 
......... ÇiMi ........................ ...... 
11•111rllııırl _.. ft ......... • • tdOJorda ••bot olmaJIP, ...,._ ._. ldmwhıla• c1elML 
... ldddetle ıldııdl : 

-Olultdell-_......ldm .... f ....... 
.... .......................... ,. .. tılet ~ 
fthll ll&al •• wd cn21-tetm'9ler~ baM •yrp.t 
fllllJw. Ben, llmellea, bwlea ..... lceıf gireeek• w lldtli'ecejlme,..... ...... h.. ..... ,.,..... .... 
•emaret etmltler bal 

Ban der._.. ..... labmn ll)'lfth ve t'eeh... 
.. titrete• ........ ,.....: 

- Hey, ~! ErWalenls lubçlarmm üp 
....,_ plmus! Sime Klrojlw b'nlM gllwe• ............ ~. 

.. _....., ..... tcWeWrhanlret ..... 
As-. ........................... . 
J9, ..... m tini JU'IDa&I gibi lrJ JUi. pH rts1m 
~Sa, lle•hrt pek, ,_....,.. ollllllllan 
.......... hr'I. .................................. 
....... ,..... ...... 'il .................. 
ilili '- atalla llWn•, ...._...,....., .......,.,. 
ilııli ..... • illi .... .... ..,.... ı•• • Kir-
~- ...... • ;ltt•e•~ .. ,..... __ • tez•ır. 
~.....,J ....... •lllızlUlull s .... ı 

- .......... .., 1 ..... .... • 1 111111..__., .... wrdelllltMıııl .... 

_ ..... ,....ı.,. ........... ...... 
..... _,. ptlrdbdll Banda ....... Ji)dar .... 
........ elele ~ ÖJ'le ~ 

Bu ...... altı iri ,.... ..... ........ GDll '11 Mır 
teelr ,_,a. Re .... ~ yer1erbM1ea fujaddla ..... 

... Jubew• yeriae -~ ..... ' 
-.&dlll•llelllaf 
-EceRuul _..._, 
-DellüR••L 
-8elllaf _....,..._J 
-8elllaf _........_, 
-Sealllf 

-~· -'fa_..f 
- ..... •ZllıetrlarJlaJ ·~ 
'-ÇolllJL••· ....... ,...... ....... ...................... ___ . 
....................... , .... 1 .... 

...... ,., .. ,....,...... ... ..... b . 
Fil oldwla ..... ,. tmll .. ,... llil .. • .... " 
................ ,. ............ w .... ... 
dU ve .._ olall, ite', 1 ._.bb Jllll7I ...... ,..,........ ....................... .. 
..... ft ···-..., .. tin. •ı•• .. ,.. .......... 

..... ba P1ec1eııt .,..._,...n , ...., WI .............................................. 
...,._..., ldo..., ftllM llaf r AJian Mı il 
,.....,..,..... • •• •• •nf8e Jwla ....._ 

-Y-. ..... 1 
- .... iJle.. ........ ....... .... '* 

._ oe•IW 11ep b1r1kte J'IJelm. mr....,. ..,.._ 
• •• 

... .....,. ....,, h .... tll 
....... j.iıp ... , ....... eitıldlr. 

Ba lmaetUI Irat'! bnna &al

.............. Wlllt --..... Nltdr. 

TIL.SIMU SF?QR : 

AT ZM 

Geçen Cumartell günil İstanbul 111. sponmda muntf* olmllt 
okullar IJ>Or bölıesi bayanlar v.,. kendi kuvvet ft pyretlndm . .,..ı--ı 
bol müsabakalarının bltammda ı..- hiç bir tuneUen tlmlt ..._.ipw 
den terbiJ'8i öinttmenl arkadatJar ~ aporlardır • 
ve sporcu ıençlerle memleket ve Binm•::n•:le.J=h~Rit'g!~ 
mlJ~ •f!_f ~ ~~ 1-• 
ru 'llYfD için ufu bir müsahabede ~ .ı•~ ._~ılla.111111 .... 
bulunduk. ~ Yahut ba ...... 

Asim; Mba itimadmefa kabillyet ~ olmıyank teıbleller. 

ı.in1 ~ ve n'ef'8Jl hep birden ~ ~·- '*'* 
utıran bir spor olup ollNdJll, ler bir taraftan .teplt ft ftlllll 
• banpi oıcıutmm ICll'Ul idi-•• ~ bir tanftla 
... orada verdJllm çevabı ....... ..... ,..,.., mltenwll P1tet; 
mm 11k kotU milla~ ya}&. ve ltlmadmefl nn.IBerlnde , ... ~ 
flilı bUdn makale ~ ioDralr. diklerinden .enreJce bııl•M'fft 
~ ·~ da takdim de ...ı.rı ıtJetlk ~ 
~ ~. 

ltuvvet, cesaret un., lebat, i~ Atletik ve ıfrldl ....-.. .... 
iDldUM6 kabili,etleriDl tm1t ve Wıleleillde bl:rl a w .,....,. 
rıet'eyt arttıran spor vanbr.. llhhat ft ............... 
B•~""lr btUJoı: IDUllQUt&T 

lılemJekette hiç ellennnl,.t vslllnL
yen, daima ft :miMem... lbmal 
edilen cATLB'l'IKa lpe!l'larl 

Pi"~°'• kCJllDI, atma w atJama.; 
lantan lbm'et olan aUetiz msporlan, 
blzlm en çok muhtaf ohtutwnu 
balde 11)\alelef - ,..,.,,lara.bdair 
ehemmiyet Wrmiyor ve keadl halt· 
ne terkediyorduk. Her ..,l bertaraf 
vatamn eolı'd ve ll)ul hududtı 
lib 6ntine ptlrilecek oluna her an 
ihtimal dlhWncle bulunab bir düş
man h8cwnUDJ kup ~ vatanım, 
'!'Irk s.ttkJIJlnl ve varblmı korumak 
tçm bllttln TDrk pnçlertnln kopr, 
aU'ar, çevik ve azlmklr, metin ve 
umamn. ltlmadmefs sahibi olnk 
yetlpnelerl bir zaruret ve zarureti 
mtıJt,edlr. 

Acaba ıtletik sporlar, bu evAfı 
trinln edebilir ml?.. Muhakkak 1d 
eder. Çlbıktl atletik sporllr, ferdi, 

- phan kendi .... ~
.......... bndlncltn ~ ~ bir 
k•ı•AlenJmbm 
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- 47 - /t(!ISAS VE TER00ME HAKKI MAHFUZDl.Q! 

·ileri Viiriiyüş 
Açık Arazide Müsavi Şar~laı 

Altında Çarpışacaktık 
Ermeni Kumandanının Vaziyeti Takdir Edemedi· 
ğini Veyahut Sinirlerinin Pek Kuvvetli Olmadığını 

Aldığı Vaziyetten Anladım 
tşte Erzurum mevkii müstahkemini mUdaf_aaya 

karar veren Ermeniler de bizim Edirnede yaptığıIDIZ 
halayı irtikap etmişlerdi. Gerçi biz Edirne'de bel aY. 
ileri mevzilerimizi müdafaa etmiştik. Fakat m~l~· 
de vahidi kıyasi zaman değil taarrUZ kuvvetlertnm 
tazyiki derecesidir. Hat açmış, muharebeye hazırlan· 
Dll§ üstün kuvvetlerle telörgilleri dışar18lllda kale top
çusunun himayesinden uzaklarda muharebeyi ka~ul 
etmek demek, m&ğlfıp olunca galip kuvvetlerle bır• 
likte mevkii mUetahkeme ginnek elemektir. Halbuki 
bir mevkii tahkimden maksat kuvvet azlıjmı mev• 
.kiin kudretile üstUn bir hale sokmak demektir· Belir· 
ne'de mevkii mUstalakem ku,JnaDdanı ve erk&mhar
biyesindeki haleti ruhiyeyi yakından ıördUfBm için 
Erzurumdaki Ermeni kumanda heyetJninkini de an• 
hyoı dum: Hatb aslideld muharebe kale .kuman~
larmm sinirlerini gevoetiyor ! DUşm&D uzak)aida 
.kaldıjı müddetçe daha ziyade kalb istirahatine ma-
liktirler. Tıpkı tehlikeye maruz kalan bir fnsanm te
l&kkisi gibi. Halbuld bir çok muharebelerden alman 
derslerle tesbit olunan kale talimatnamesi kale iu· 
ınandanına pek açık olarak vazifesini ihtar ediyor ve 
arazü hariciyenin, ileri karakol mevkilerinin ve ~attı 
aslinin kıymet ve kudreti harbiyelerini izahla birin· 
den diğerine çekilmek zamanlarını apaçık gösteriyor. 
Fakat her i§de olduğundan daha ziyade muharebede 
insanları idare eden yalmz kafaları defil, ayni za• • 
manda sinirleridir. Bu da yaratılıt meselesidir. MuJıa. 
rebede dü§ünceniu bAldmiyeti; bir dereceye kadar 
da nazari bilgiyi tatbikatla kökleştirmek suretile kıs• 
men elde edilir. 

Enıurwnu müdafaa edecek olan Ermeni kuman· 
danının vaziyeti takdir edemediğini veyahut sinirle
rinin pek kuvvetli olmadığını aldlğı vaziyetten anla• 
dını ve buna pek sevindim. Çünkü açık &razide ıııü· 
&avi gartlar altında çarpışacaktık. Ve birlikte Erzu· 
ruın sokaldannda boğuşacaktık. Ordu kumandanına 
Yaptığım teklif bu esasa dayanıyordu. Ordu kuman· 
danJ Vehip Pqa da Balkan harbinde Yanya kalesi 
kumandanı idi. Her halde onun da kale muharebeJe. 
rindeki bilgisi yalnız nazariyata değil, ameliyata da· 
Yanıyordu. Bunun için tekllf'ımi kabul edecefini Umft 
ederek çok sevinçli idim. 
. 9 martta kar_argi.bmıı y eniköyden Tazeglile nak· 
lettim, Sabableyiİı hararet derecesi 2 santigra<l .ldi. 
Bava karlı, her taraf kar örttllii idi. 1ki aydan fufa 
.ıamandanberi soğuğa ve kara o kadar idman et• 
~ik ki, bugün ~ bir bahar gibi geliyordu. 'Oste
lik Erzurum cephesine yakla§mak r.evki de vardı. ttg 
&aatıik bir atlı yüıilyilfle 15 kilometre harita mesa· 
fest olan Karabıyığa geldik. Yeniköyden buraya ka• 
dar sahra demiryolu gUzergihı yapılmlı. Karabıyık· 
t~ itibaren Erzuruma doğru mük'emmel demiryolu 
lidiyor. Karabıyıkta ufak bir istasyon var. Burada 
fitle yemeğini yedik. Hava hayli ısındı. Lerece + 2 
O)du, 

Karabıyıktaki Rus erzak ambarları olduğu gibi 
duruyor. iki yüz tondan fazla has unu artık afiyetle 
~ın askerlerim yiyecek. Ambarları dolaşırken duy
duguın zevkin derecesini tarif edemem. Ruslann as· 
kerierini beslediği has un ve bu ayarda yemeklik he
Phnizin hayretini çekti. Sonsuz gıda, sonsuz malzeme 
•e sonsuz asker! Fakat sonsuz mağlubiyete de onlar 
'1fradı. Asırlardanberi Türklüğün mahvı eınelile mil· 
Yonıarıa can ve para saıfeden Çarlık Rusyasmın uğ· 
l'adığı bu üibet hakkında Jıarargihmıda felsefe ytl· 
l'liten arkadaşları dinlemek de zevkli bir ,eydi. Bizl 
IJrzuruın•a kavueturacak olan bu erzak ambannda 
her türlü felsefeyi dinlemekten ve kabul etmekten 
tabii bir py olamazdı. Pek samimi ve pek Ahenkli 
oJaıı karargAJı arkadqlarımlD samimiyetlerine bir ar-

. ~ gibi benim de karıpıakhğım botuma giderdi. 
Beııden de ne dUeündUIOırltl soran arkadae)anma fil• 
llU ICSyledim: 
Bur - Ruslar elviyei seli-ede 40 yıldır oturuyorlar. 

alarda iae hentts tlç )'11 Qdar kaldılar. Fanedf• 
7oruın ki JO), demtryolu, töprWer vesair nafıa ifl~ 
l'hrıizi kendilerine konturatla venııi§tik. tumdi kat'I 
kabul lllUauıeleeini yapaealıs. F.jer Vulfelerini lbı• 
lrlı libi yapmamıtlana ve yol boylannca 1111'arabı· 
~ &ınban ıJbi Jqemlsi, ı&mahatwı, Erztncan depo· 
--rı libi maJHmemmt temin etmemiflenıe Çar hllkd· 
llıetiııiıı kalpuanhjma pek Jmacatmı. Fakat gegti• 

llıniz IOleler, köprWer ve IU Ahra demiryolu ve he

le IU erzak amberi bJM ,u..ı ıeyler g8.riC8flmisl va
dedty0r, Ermenilerin bu ambarı yakmıyarak btse 

llrzurumw bir clarb9 u. apbnl tmDbı etmelet+ laa· 

Enuramda çifte maareabı kap111 

ldkaten her tilrlli felaefeye zemin olabn.cek mahl• 
yettedir. Eğer :mrzurumu ttmit ettllfm bir darbe ile 
kurtarabilirsek daha zevkli olarak fllosoflanmı din· 
leyecejlm. Fakat ordudan t.ers bir cevap alır da Er· 
zurum'ım mahvını seyre ma)ıkiUıı edilmek lstenirsek 

0 zaman da siz beni dinlersiniJı ! 
Bu sonuncu ihtlınal erkinıharplerimin de ~ 

sini kaçırdı. Bana sordular: 
- Böyle bir menfi eınir alırsak ne yaparsınız T 
Şu cevabı verdim: 
- Vaziyetin ~den istediğini yapmak için her 

mes'uliyeti kabul etmekten çekinmem. 
30 küsur yıl evvel. tatanbuldan Vana giderken 

geçtiğim yola çıkmış bulunuyöroum. Fakat o zaman 
pek küçük olduğumdan buraları hatırlıyamıyordum. 
Erzurumda başım yarıldığı için içine dtl§tüğU.m ha· 
vuzun bulunduğu yerler hakkında canlı hatıralanm 
vardı. Oraları görmiye büyük igtiyakım vardı. 

Karabıyık'tan Uç çeyrek saatte Tazegille geldik. 
Karasu buz tutmuştu. 'Ozerindeu yaya geçtik. Taze. 
gül 180 evli bir köy. Fakat Ermeniler çekilirken 100 
kadar ev yakmışlar. 30 kadar da çocuk, kadın ve ih· 
tiyar şehit etmişler. Kalanlar da pek az bir§ey ve ih· 
tiyar, kadın, çocuk bunlar da öteberiye kaçarak kur-

tuJmuşlar. 
Zavallı halk bitkin bir halde ve hiç bir oeyleri kal

mamıl· Ordumuzun içindeki evlltları sağ olarak gel· 
mit mi diye delice oraya buraya kotuşuyorlar. Hep· 
8ini topladım ve her birerlerine birer gümüş mecidiye 
dağıttırdım ve dedim ki : 

- tki iiç gtm sonra Erzurunıa gider, Ç81'11dan öte 

beri alırsınız. 
Ağlayıllar, dualar bisi de heyecanlandırdı. Bun· 

Jara yemek ve il&ç muaveneti için de icabedenlere • 

mil' verdim· • •• 
Menzil yarından itibaren Enincandald 88 ncı fır• 

ka ve kolordu kıtaatı ve Enineana plecek olan ordu 
kanJ"lihınlll kadem4IBi için günde 12 ton el'IÜ ptt. 
recek. Aynca 10 ıoartta 44.0 ıanchk mllhlnunat ve ıo 
dan sonra da her gün .O, 17 Marttan llODI'& da gtlııde 
80 san~ mühimmat getirecell. 

Bu vaziyete göre 88 ncı fırkadan bir alay daha 
Kargına kadar alabileceğimden fırkaya bunun için tel. 

graf1a emir verdim. .. . 
•• 

Tebliği resmide; tııgllizlerin Filistin cephesinde 
faaliyeti ve Hieaz asilerinin de bu faaliyete hareket
lerini &Jldurduldan bildirili!ordu. 

- • (DBVMIH ıuır). 

Şikarını Eterle 
Bayıltıp Soy mak 
• 

isteyen Genç 
DUn ba .. •n•n muh•k•me 
• inde d•ll olclulu ldda. 

•dlldl 
Bundan bir müddet evvel; bir p. 

ce vakti Beyotlwacla niH sttm*· 
te olan bir ttlocaruı arkaaıadaa 1-
zerine atılarak onu eterle lıayJlbp 

soymak istfyen t.viçrell. AlMr Mil
lerin muhakemesine dllll ....... ,,_ 
br. 

DUnkD oelsede vak'anm llUn8 oe
reyanı hakkındaki tahkikat rapor
lan okunmue ve billhare m.uaunun 
avukatı, Müller'in dell oldufunu id· 
dia etmiıtlr. 

Muhakeme; mamunun Tıbbı Ad· 
H'de muayenesini kararlaştırarak 
celseyi talik etmittir. 

Yani yapılacak yolların programı 
lstanbul Belediyesi bu sene yapı· 

lacak yolların programını tesbit e
derken İ&tanbul Parti Kongreainde 
halk taratından yapılan talepleri 
nazarı itibara alacak ve programı 
buna göre tesbit edecektir. Beledi
ye yol laine 3 sene zarfında 2 mil
yon lira sarfedecektir. -·-ıt ceu ll otobUeUn ruh
••llr•l•rl geri verlldl 
Eski vali Muhittin 'OstUndağ za. 

manmda otobUslerinin ruhsatiyele
ıııi alınarak müddetsiz olarak ceza. 
landınlan 11 otobtlsUn ruhsatiyele· 
rl iade edilmiftlr, Bu otobüsler Ke
:reıst6eiler • Eyüp hattında çalışa
oaklardır. ----··-··------······-Macar - Slovak 
Hududunda 
Çarpışma 
&lovakl•rın taarruzu 
Uzerln• mukabll bom
bardım•n yapıldı 

Budape§te : 21 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre Slovaklar, dün 
akşam saat 21,l:S te Sawobremete'de 
Maear hudut muhafızlanna taarruz 
etmişlerdir. 

B usabah saa 6 da Slovak topçu
lan mezk-nr kasabayı bombardıman 
etmişlerdir. Kasabanın üstüne bet 
obüs düşmüştür. Macar muhafızları 
mukabele etmişlerdir. 

Macarlar tarafından zayiat yok· 
tur. 

Bir Macar zabiti bu hidile..l.'1t .. 
kında tahkika yapmakadır, , 

Şam 
Parlamentoau 
DUn bir • J mUddetle 

lalll edlldl 
Şam : 21 (A.A.) - Yeni Nasuht 

Buhari kabinesi milli bloka muhale
fe e maruz kaldığından 20 Nisandan 
itibaren parlamentoyu bir ay müd.
detle tatil etmiştir. Binnetice ekse
riyet erkanından birçoğu, bilhassa 
Sadullah Djabri fırkası reisi ile fırka 
nın birçok müsa fi nazaırları hükft
metle olan tesanütlerini ilan etmiş
lerdir. 
Şehrin vaziyetinde mahsüs bir sa

llh görülmüştür. Dükkanlarm ekse
risi açılmıştır. Haleb'de de çarşıla
rın hemen hemen klmilen açılmış 
olduğu bildirilmektedir. 

•ffitler Biımark ıemisbain deaize indirilmesi meraaimbade 

Alman Donanmasının 
Vasıl Olduğu Mertebe 
SiJ.r'atle Kuvvetlenen Alman Deniz 
Kuvvetlerinin Bugünkü: Vaziyeti 

Bitlerin hazır bulunduğu büyük 
bir merasimle Alman saf f ıharp gemı 
si Tirpitz'in denize indirilmesi Reich
in harp bahriyesinin yeniden teşkili 
safhasında yeni bir devirdir. 

Bu yen; vahidi harp için seçilen 
isim bile, bugünkü Almanya idare. 
cilerinin eski imparatorluk bahriye
sinin an'anelerini ihya iradesini gös
termektedir. 

son seyrüseferine ve ticaretine mti· 
cadele açmak. 

Bu yaz mevsimi nihayetinde ıtıaı. 
y~larm (35.000) tonluk iki adet se 
n saffıharp gemileri Atla:ıtilt Ok· 
yanusunda, bugünkü halde Uç tane 
"Cep kruvazörlerile,, birlikte hare • 
ket edebilecelrtir. Bu Uç gemi, Daut
schland (10 bin ton, 26 mil sürat 
altı adet (28) santimetrelik 8 adet' 

Scharnhost, Gneisenau, Graf • (15 
Von • Spee uzak denizlerde miica- . santimetrelik ve (10) buçukluk 
d 

1 
ed on dört tayyare topu) ile 28000 ton 

e e en gemilerin, hatır88Jlll yad ~uk Gneisenau ve CSclıarushorat)tan 
etmektedir. Geçen 8 kanunuevvel a- ıbarettir. 

yında denize indirilen tayyare an:ı Bu asrt hareket filosunun yanın. 
gemisine, nakliye ve harp işlerinde da bir müddet sonra (19250) toJiluk 
kullanılan kabillsevk balon muct- bir tayyare anagemisi de ahz.imevld 
di Graf Zeppelln'in ismi konulmug edecektir 
ve (35,000) tonluk ikinci büyük Al . . Bu gemi ayni zamanda 

bır seri kruvazör m.ahi~ 
man harp sefinesi de 2 nci Kilyomun Graf Zeppelin tüphesizdir ki :muıe: 
=~ =e teknik yapı- dil bir tayyare miktarı, yani 4q .ka· 

ısınım . dar tayyare taeıyabilecektir. Fakat 
Fakat ne de olsa, bugün p.hit o- 150 m· 1ik 16 top ile, 1M ~ ilk on 

lunan denize indirme keyfiyeti tayyare topu ile hareket~
durmadan bir çalılmayı ve Alnuui malik .. ~ 
donanmasının inldp.fmdaki sUrati f ~uğu gibi kendialni mllda • 

.. aa ve ıcabmda mükemmelen ve -•. 
gostermektedir- Filhakika bu hu • nız batma. • taarruzda buhaıablllr~Bu-
susta Almanlar çok çabuk ilerliyor- ı resmi 
lar. 'OçUncü ağır kruvazör, Prinz • . ;::mm atlratJ saatte 82 mn. 
Eugen 22 ağustos 1938 de, tayyar~ 
anagemisi Graf Zeppelin'in ayni se
nenin 8 ki.nunuevvelinde ve ilk "mu 
harebe gemisi,, Bismarck'in 14 şu
batta denize inmesi şayanı filkkat. 
tir. Ve nisanın birinde de Tirpitz'in 
ayni &ekilde denize. indirilmesi çok 
m8.nalıdır. 

Bu son iki sefine, 1936 bütçesin
de yer buluyordu. 

Donanmanın esas kadrosu 26000 
tonluk Gneisenau (21 mayıs 1938) 
ve Scharnhorst'un (bu senenin bi • 
dayetinde) hizmete girifi ile olduk· 
ça takviye edilmiştir. Buna rağmen 
Alman donanması 1914 harbindeki 

KJ-uvazör kısmı, limdiki halde, 
Versay muahede8inden sonra inea 
edilen 6 bin tonluk, 8 kruvuard 
müteşekkildir. Stlratleri 32 mil oı: 
~ gibi 3100 beygirlik kudretinde 
dort motörlü olan gemiler, ezctımle 
Nürn~rg ve Leipzig, icabında kor· 
kunç bır alancı gemi mahi .. .-ı-.; 
labilir, J"°WUA il•.; 

~o bin tonluk yeni bir aiır Juu. 
vazorler serisi hazırlanmaktadır 

Bunlardan Uç tanesi denbe '-.a&-.n • 
JDİŞtir: &&nAll"U • 

M 1 k tt k Alman muharebe kuvveti yanında 
em eh e, e çocu zayıf kalmaktadır. o zamanlar Al· 

Almanya, liıgiltereye kareı, o .. 
nun gene muadili bir deniulb bu· 
veti ortaya koyuıayı arzu etmfltlr. 
Ve bunu da sUratle tahakkuk ~-· 
mektedir. -'"' 

a tası man donanması üç tane mükemmel 
.. ~ara : 21 (A.A.) - 23 Nisan ~ıharp gemisi (ikisi gayet modern 

gunu Qqhyacak olan Çocuk Haf· idi), elli kruvazör, yüz elli torpido 
tasının bütün yurt içinde genif bir ve bidayette otuz denizalb ıemisi~ 
surette kuUulamiıaaı için Çocuk ne malikti. 
Eslrıeme Kurumu Genel Merkezl· Şimdiki halde, Alman lıahriyee.l
tarafından bütün merkezlere llzun Din istikametindeki vasıflar, bu ci
gelen direktifler verilmiş bulun- hete doğru bir meyil g&ltermemek· 
maktadır. tedir· Bu alyuet daha ziyade ild 

Genel Merkezin Ankara'da yapı- gayeye istinat etmektedir: 
laeak tören için hazırladığı proğra- 1- Yakında bahri Us olarak 01'· 

ma göre, 23 Nisan Pazar günü ya: ganbe edilecek olan ve Kiel kanah
pılacak geçit resmine okullar tale- nm mtltasavver geni§lemesile daha 

. be mümessillerile ilkkoulların son kolay görünen, Memel limanı vası • 
sınıf talebeleri iştirik edecekler- tasile Baltıkta hi.L.ınıiyet temini· 
dir. 2 - Okyanuslarda, ezcUmle, 'de· 
. Çocuk Haftasının devamı müdde- ~okratik milletlerin birlqmesi ha

tmce çocukların eğlenmesi iç:in linde onlarm kuvvetini artıracak ti· 
muhtelif eğlenceler ve ... müsamere. caret ve ithıl&t deniz yollanııda • 
ler teı1ip edllmlftir. ' • ... n1 Atlantlkte l'ranaıs ve An...:. 

Umumi harpte, M'.uf deıdmncle 
ve lrlanda denizinde: tahrip -..ıa. 
mndan Jdlçttk harp vahltlerhüa ..U 
fazla mU.bet netlee V8l'JIMıGd 
nutmıyan Almanya U• 

ra kemiyeti tercih bllylk to.ajia .. 
limdiden Almaıılann. etmittfr. Da. 
60 kadar denis&Jtı elinde mı.._ 
Otuz tanesi 250 •--~td-~: 
al ~ -ua, 3aa- tane. 
dur. , on taneaı '112 veya 7'0 tc;D. 

Tor.plto tuotmuı da oabucaJr ı. 
zayUt etmlttfr. Daha tlmdldin • 
namında on yedf torpJto :· 
rfbi (28.182 ton) • OD t1oll ~ • 
ta veya proje halinde • 12 tan; 
(9600 tonluk), Ye otu tanem 
teeglhta n,. proje h• de 
Jnnmaktacbr. Bu ldltlk "nda b"° 
IAhJenmamn n.111 lılr b4a ~ • 
llnl llJtH • ..... D1111iıdi. 



22 NiSAN ... 

'Nih&.ve ~Rrr• 1111~~ Sultan Aziz Devri 
lzmır Mektubu: • 

Bankerin ölümü 
Amerlk•n Hlklr•.. ÇevlNn : Cev•d Tevfik Enaon 

i . M··ıh k t d 0 Başpehlivanları 
zmır U a a ın a aı -Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -

Edward Brooks ölU bulunduğu hatırlarsın.. Ali.... Zannederim ki, 
vakit kolunda bir sargı vardı. Sargı soluğu öbllr dünyada almazdan ev
aç:ılmca yarası olmadıfı görüldü. vel, bu .işin hakiki mahiyetini bilen 

At Yarışları Yapılacak 
• Cinayet fevkallde bir 2ki. ile ter- tek bir adam sıfatile sana hikaye e- A k 

tip edilmişti. Brooks'un yarası ol- decek bir kimseyi can ve yürekten n ara - iz mir Tay yare Seferleri 
madığı için kolunu sarmasına ihti- elbet te dinlemek istersin. Eminim 
mal verilemezdi. Şüphesiz kolu vu- ki bunu sana bildirmekten ba . bü
rulduktan sonra sanlm.ıştı. yük bir ziyan gelmez. Şimdi ı>ana 

Muvaf f akiyetle Devam Ediyor 
Komiser birkaç ahbabını evine bu cinayeti sen mi işledin? diye so

davet etmişti. 'l.'oplantıda, henüz ra\!rucsm. Ben onu hem yaptım, 

__ ............... -

mahiyeti anlqılamıyan cinayetlere hem de yapmadım. 
intikal edilmiş; bu suretle bankerin Komiser Donovan\Jı li.kudısını 
katil keyfiyeti tekrar dirilmişti. keserek: 
Misafirlerden biri şu mütaleayı yü- - Senin kamburlann biribirinn 
rüttQ: benzer. Hiç bir vakit ıslah olmadın. 

- Brooks'un kolundaki sargı, bir Hep çorak çöllerde kafanı şuraya 
i§aret olsa gerek... Her halde ban- buraya çarptın. Bu cinayetı de her 
iter intikam maksadile öldüriilmüş- halde sen işlemışsindir .. dedi. 1 

tUr. - Ben bu işi görmekle beraber 
Komiser koltuğundan ileri atıla- hakikat halde katil değilim. 

rak: - Bu nasıl olabilir? 
- Bayır! .. lntikam almak isti- - Biraz sabırlı ol! .. Şimdi anla-

yen düpnanına uyku ilicı vermez tacağım. 
Eğer Brooks'un katili ona uyku i- Komiser ihtarı nezaketle karşıla-
licmı vermek iktidannda idiyse ne- dı. Cani devam etti: 
den onu birdenbire öldürmedi? - Bir gece evimde otururken · 

Tam o sırada telef on çalındı. Se- bir adam geldi. Azacık keyifli idi: 
sin teSiri, komisere elektrik gibi 1timad edilecek bir yerden gönde
çarptı. tyilik yapmak iptilisınd!. rilmiş olduğunu anladım: Çabucak 
olan biri, komiserin rahatını boza- m-:_vzua yınıaştı. Erte.si akşam için 
rak ona hikmeti anlaşılmaz bir iş soguk ve menfur bir cinayetin tas· 
yontmuştu.. Komiser: lağı beyninde dolaşıyordu. Bana ve-

- Affediniz .. diyerek hitişik oda- recekleri bet bin dolan düşündüm. 
daki telefon ahizesine koştu. Tele- Oldukça tatlı göründü. 
fonda, Maidway hapishane müdiı- Nihayet birçok dil yarışından 
rtlntln bıce sesi canlanıp belirmiye BOnra muvafakat ettim. (Kimi tuz
başladı: ~amak istiyorsun?) diye sordum. 

- Grice!. Yann aaılacak olan (Banker Edward Brooks'u) 
cani Sam Doncva.n seni görmek ar- 14"'akat bu iş saat dokuzla on ara
zusunda bulunuyor. Bundan dolayı sında yapılmalıdır, dedi. Tayin et-
88111 rahatsız ettiğime mttteessi- üği saatte davranacak olursam, hiç 
lfm. Fakat cani mühim birşey 9ÖY· sıkınb ve tehlikeye maruz kalmıya
liyeceğini ve sb·.den başkasına bu cağımı söyledi ve evin planını da 
aırrı tevdi edemiyeceğini; bunun da verdi. Sonra (Yanlıflık olmasını is
JMward Brooks işine taalluk ettiği- temem. Sağ kolunda bir sargı var. 
ni illve ediyor. İdamını taahhüre Ona bak, yanılmazsın .. ) diyerek 
uiratmak için böyle bir te§ebbUste 11avuştu. .A.raştırmalanm neticesin
bulunduğunu tahmin ederek sizi de Brooks'un vucudünU ortadan 
kullanmak istediğine zahip oldum- kaldırarak intikam almak istedik-
88 da böyle bir fikirde olmadığını lerini öğrenebildim. Ertesi akşam 
tekrar tekrar söyledi. bankerin oturduğu evin damına at-

Komiserin çehresini ansızın bir byarak etrafını dolaştım ve usulca 
llir keder bulutu kapladı. Hapisha- igeriye girebildim. Adam oturup 
ne mUdttrUııUn sözleri ona soğuk tetkikata dalml§ ve arkasını bana 
bir duş gibi tesir etmişti: çevirmiş bir vaziyette idi. Kolunda-

- Pekli&, işte derhal oraya ko ki sargıyı da uzaktan gördüm. Pen-
IUP geliyorum, dedi. - cereyi açtım. Birkaç saniye sonra 

İzmir (Hususi) - Pazarın bu gü 1 
zel gününde yapılmakta olan at ko
şularının üçüncü haftası ikmal erli-, 
Jiyordu. Yarış ve Islah Eııcümuni-1 
nin bu üçüncü koşusu da diğer ikif;i 
gibi ayni minvalde devam etmiş 
ve muvaffakiyetle hitama ermi~tir. 

Birinci koşuda Yaman birinci, 
Musul ikinci, Çelenk üçüncü gelmiş 
tir. ikramiyesi 170 liradır. Mesafesi 
2000 metre idi. 

İkinci k<>Şunun ikramiyesi 340 li
ra ve mesafesi 1000 metre idi. Bu 
koşuda Gazal birinci, Cemre ikincı, 
Gazve üçüncü gelmiştir. 

üçüncü kO§u tay tecrübeleri ko
şusu idi. Bu k<>Şuya altı tay iştirak 
etmiş birinciliği Karanfil, ikinciliği 
Ece, üçüncülüğü de Yatağan ka
zanmıştır. 

Dördüncü ko~unun ikramiyesi 
615 lira ve mesafesi 2200 metre idi. 
Bu uzun koguda özdemir birinci, 
Tomru ikinci, Baylan üçüncü gel
mi§tir. 

Son koıu da 1600 metre ve ikra
miyesi 230 lira idi. Bu kotUda da 
Dandi birinci, Kümisarz ikinci, Pa.· 
rista üçüncü gelmiştir. 

Bu at koşulannm bu sene müt
hakatta da yapılmasını temin için 
bazı teşebbüsler vaki olmuş ve bazı 
kararlar verilmiştir. 7 Mayışta ö
demişte ve 21 Mayısta Bergamada 
iki mülhakat kotusu yapılacak~ır. 
Bu iki koşuya 900 lira ikramiye 
tahsis edilmiştir. Baytar müdürü 
tetkikat için Bergamaya gitmiştir. 

Malfım olduğu üzere tzmirde 23 
Nisanda Islah Encümeninin son ko
IUSU ve SO Nisanda da Mubasebei
hususiyenin büyük at yarışları ya
pıldıktan sonra yarış meraklıları
nın Bergama ve ödemişe gidecek
leri tabüdir. 
Ankara - bmJr Tayyare Postu. 
Ankara - 1zmir tayyare postaları 

muntazaman devam etmektedir. 

Bükreşten Bombaya bir rekor 
mak.sadi!e uçmakta olan meşhur 
tayyareci Kont Huriştayn 2500 met 
re irtıfaında memleketimizden ge
çerken makinede bir arıza olmuş 
ve fırtına yüzünden Bodrum civa
rında karaya inmeye mecbur kal· 
mıştır. Makine sakatlandığı için se
yahatine devam edememiş ve tstan
bula avdet eylemiştir. 

Fuar H1&Z1rhğl 

Fuarda yapılacak açık hava ti· 
yatrosu İll§aatı bir müteahhide iha
le edilmiştir. 'l'iyatro 2500 kişi ala
caktır. 

Ağaç Bayramı 

Perşembe gUnll KWtür Parkta a
ğaç bayramı milnasebetile kısa bir 
merasim yaptlmıı ve saat dörtte 
va.Ji muavini, belediye reisi ve Bur
aa mebusu Fazlı GWeç hazır bulun
duğu halde Parkın bir çok tarafla
rına çam fidanlan dikilmlttir. 

19 .,.. Bay ...... 

19 Mayıs jimnastik eenlikleri için 
ıimdideu hazırWdar batlamııbr. 
Bir iki mektep arasında temas ha· 
linde bulunan komitelerden başka 
bütün mektep müdürleri yakında 

viliyette umumi bir içtima akte
deceklerdir. Geçen sene Kızıl<culu 
sahasında yapılmış olan jimnastik 
şenlikleri esnasında talebenin çok 
müşkUlit çektiği, hem mesafenin 
uzunluğu, hem de yolların tozlu bu
lunması yüzünden gidip gelmek pek 
zor olduğu için bu sene jimnastik 
tenliklerinın Alsancak stadında ya
pılması takani1r etmiftir. Taleb*~ 
arasında bu karardan memnuniyet
le bahsedenler çoktur. 

• Mısırdan avdet edip Ankara.da 
birkaç konser vermiş olan Münir 
Nureddinin arkadaşlariyle yakında 
tzmire gelerek tzmirde de konser 
vereceği haber alınmıştır. 

Ulvi Olgaç 
~~m kafasını koltuğa dayatıp 

Komiser, kapının önünde duran istirahate çekileli. Bu vaziyet 0 ka-
otomobile atlıyarak hapishanenin dar Uk S h Ş f •• Ş h 
yolunu tuttu. Yolda kendi kendiıae· m emmel idi ki; işin kolayca ar oş o or e ı·r Mecıı·sı·nı·n 

bitmesine yardım etti. Meğerse do-
(Acaba mlward Brooks'un katille landırıcı banker intihar etmek iste- --~ D •• k •• 
bu herifin ne alikası olabilir?) di- . fak idare _.... •• k•my ti un u mış; at ces&retsizliği-·n<fen bu iı:ı.ı' •Hl 0ftU J-
Je di}IUnttyordu. Hapishanenin bil- bqkaJasma gördUrmüştü -v •r•b•r• ve lılr tramv•r• T ) 
)'Uk kapısı görilndü. Komiserin o- Komiser: çarptırdı Op 8DtJSJ 
tomobill aallana sallana kayıp içeri Bayıltın · . tzmlr, (Hususi) - Evvelki "Jee 
aokuldu. Gardiyanların refakatile. - a J§1 ne oluyor! •• diye saat on bir sıralarında İnönü ~d- tstanbul Şehir Meclisi. dün saat 
idam olunac.aklarm ziDdanma in- ~ cevap verdi: desinde bir hadise olmuştur. Akhi· 15 de toplanarak ruznamedeki me-
mek bir dakika bile sürmemiş; ca· ~ ~lttmfl duymamak için uyku sar belediyesinin 64 numarasında seleleri müzakere etmi§tir. Ruzna-
Dile derhal yUzyUze gehnişti. ilicı ıçmıı ve yaııhşlığa mahal kal· kayıtlı kamyonu idare eden Ömer menin ilk maddesinde makam ve 

- Bani görmeyi usu etmipin !. mamak için de, nişan olarak koluna oğlu Hayrettin, lnöntı caddesini ta· Daimi Encümence müştereken tan-
Cani, demir karyolanın çarpık sargıyı sarml§b. kiben yoluna devam ettiği sırada zim kılman mülhak bütçelerin vari-

tarafmı alayla göstererek: Komiser, sigara kutusunu cani 310 numaralı binek arabasının ar- dat ve masraf esbabı mucibesi ve 
· - Evet buyurunuz... işte sana uzatarak: ye ka kısmına çarptırarak kısmen tah- bütçesi, Bütçe Encümenine havale 
DIUh .. -...- bir koltuk Yan gelip Bf · rip ebniltir. Araba i,.inde volcu bu- olunmnı:ı.tur Bundan 80 ~ ··· - r sıgara daha iç! •• diyerek 1 d - . . 1 ulan..- " - • nra ruzna. 
abat edebilirsin. Fakat maattees- apışıp kaldı. :un ugu ıçm yo c Yaraladığım menin müzakeresine geçilm · 
lllf sana ikram edecek bir sigaram v.anneden 1<>för durmıyarak maki- . . 

11 
ve ya-

J.Oktur, dedi. - nesine hız vermietir pılan bırkaç teklif alikalı encümen-

Eomlaer, imayı anladı. Kutusun- 31 domuz öldürüldü Şehit Fahrettin karakolunuıı ha- lere havale olunmqtur. Ruzname-
lan bir sigara aldı ve caniye uzatb. N~, (Hususi) _ Köy ihtiyar ber vermesi üzerine Karantina mer· den sonra meclise verilen un takrir 

DoııovaD, komiserin sigarasına h~~ Begel ve Malkayası mev- kezi bu kamyonu tevkif için düdük okunmuştur. Bunlardan biri Abbas 
bemen kibrit çaktı. Komiser, bu kilermde tertip edilen stlrek avına çalarak ip.ret vermi§tir. Hilmi Paşa'nın yalısından yapıla
mert ve celR11' herifi zindanda gö- köylümtis bllyWc bir al&ka glSster- Kamyon 1<>förU yakalanacağını cak istifade eeklinin sUratle karar
rlnce pek acıdı. Çok zamanlar bu mil ve ava gidilen mahal köyden anladığından son sUratıe yoluna de- ı §tırılm 
pbi caniler delikten kurtulmak için ~ saat uzak ve sarp olmasına vam etmig ve durmamıttır. a ~~ _IUzum~u ihtiva edi
plta.ld•nıp allarlardı. Fakat Do- ragmen 60 ki§inin iftirakile sabah- Kamyon, süratle yoluna devam yordu. Dıgen de Mecıdiyeköy ve ci· 
novan tam manasile soğuk kanWı- tan ıq•ma kadar devam eden bü- ettiği sırada Karantina bekleme ye- varının kaualizasyonsuzlufu y0. 
lmı muhafaza ediyordu. Cani ma- )'tik bir av yapılmlftır. rindeki bir tramvay arabasına da zUnden açılan çukurların çabuk ka-
lenl bir ..ı. : Bu avda bllyUklll küçüklü 31 ta.. çarparak arabyı tahrip etmif ve ıaU- panmadığı ve bunun sUratJe önüne 

- Buraya bak! .. Seninle benim ne domuz öld1lrWmU§ ve öldürülen ratle yoluna devam etmittir. geçilmesini istiyordu. Bunlar da dl-
-muhtelif AD'at ve htlnerlerimize domuzların kuyruklan kaza ~ at ~uçlu, kamyonu Şehit Nazım so- vanı riyasete havale olunmuştur. 
rajmm- aramda dahna hakiki ve mütehassısına teslim edilml§tir. a kağm~rkederek kaÇDUt ve gece Şehir meclisi salı günü öğleden 
gbel, bir muhabbet mevcuttur. E- Haftaya başka bir mıntakada sü- yaı:ısın sonra sıkı takibat neti- sonra toplanacaktır. 
Dmden celdil1 saman kafam pat- ret avı yapılmak Uzere huarhk 1&• 'Ceslllde yakalanmıştır. Şoför H'ly- 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111!!!!1 
Jatmıyacajun demek IBtemlyonım. pılmaktadır. rettinin kamyonu idare ettiği sıra- -
pthıkil 

11811 
her aman benim kam· da sarhoı olduğu anla.şılml§tır. (Z3 Nisan Çocuk Bayramı) 

mm peşinde ko§UYOrsun. Birçok de- -- - - ------- - - - ~ - --- __ ------- _____ _ _ Bayramda Çocuk rozetlerini se. 
falar biribirimizle köp japmaca (Z3 Nisan Çocuk Bayramı) 'r' ENİ NEŞRİYAT ve, seve göğsünüze takınız! 
oyn&llllflZdır. Fakat ne çare ki, bu ÇOCUKLAR: Sizin Bayramı- Çoc"k çıldl Bunun varlığile Kimsesiz, Yok-
fide &en bsandm. Beni tuzlayıp nızda büyüklerinize, arkadaiJa- Çocuk Esirgeme Kurumu Genel sul Yavruların Sağlığına Ko-
·idamdan 1.1---. .... -u etmezden nn t brikl . Merkezi tarafından çıkanlmakta o- şulacaktır. au&a.,,.~ "'""' ıza e ermizi aize bu bay-
89\'el uAcık birleJ var ki, sen onu ramı yaratan Çocuk Esirgeme lan (Çocuk) adlı derginin (135) in- ıı@ !18 !il 
.IRlm&k için can atıyoreun. Kurumunun kartlarile yaparsa- ci sayısı Çıkml§tır. Yurt yawulan- Aile yuvasının şenliğini, var-

(Aeaba nedir o?) diye komiser nız yoJtsul kimsesiz kardeşleri· nın sağlık, sosyal, kültürel durum- lığını İÇKİ ve } U'IAH ,1 kar. 
-.rakt.aD •h-...... nf d 1annın inkişafına hizmet eden bu J ça_,,,_ .. _ 7.e yar un etmiş olursunuz! Çocuk E.sirge.ne Kurumu - •ı 'm'• ..,,,,. IÜ'QI - - __ --- -- --.... - __ _ _. kıymetli dergiyi çocuklara, çocuk- Genel Meri...ezi 

- - - lu ana ve babalara tavsiye ederiz. 

-ao- YAZAN: SAMI KARAVEL 

Amasya Pehlivanları 
Güreşi Uzahyorlardı 
Vakti Geçirmek Ve Asıl Gürefe 
Zaman Bırakmamak İstiyorlardı 

----=>----
- Ben, bir Amasyalı sıfatile bu 1 

yolda kahı;ıelıge tevessül etmeği red-ı 
dederim. iki kardeş delikanlılannı 
biribirine çatıştırmak vebalini üze
rime almam ... 

- Ne olur kı? .. 
- Ne olur, olur mu? .. Binlerce atlı 

biribirine girer~c· hiç olmazsa yirmi 
otuz maktul verilecek dernektir .. 
Bu adamlaı ın çoluk çocuğuna yazık ı 
değil mi?. Ben, bu şekli reddederim, 
mağlup olmayı kabul ederim, bunu 

1
. 

etmem .. . 
- Eh ... Başka ne yapabiliriz öyle 

• ? 
ıse ... 

- Ağam, ben size yapabileceğini· 
zi söyliyeyim!.. Bekir1e beni, ne ya
pıp yapıp meydana ikindiden sonra 
çıkarınız ... Yani aksama iki saat ka-
le falan .. . 

- Bundan ne çıkar?. 
- Çok şey çıkar.. ben nasıl olsa 

Bekiri, iki üç saat karşımda eğliye
bilirim... Müdafaaya geçersem ko
lay kolay beni mağlUp edemez .. yal
nız; zaman uzarsa kesilirim. İşte o 
vıakit mağlup olmam yüzde yüzdür ... 
Bu sebeple akşam olur, gece olur ve. 
bilm .:huriye Amasyada olduğu gibi 
güreşi berabere ayırırsınız. 

- Çok münasip... Güzel bir dü
şünce .. 

- Güreşi geçe bırakmak kolay ..• 
Küçük pehlivanların güreşlerini bi
çimine getirerek U7.atmak .. 

- Evet; anladım ... 
- Yalnız, dikkat ediniz ... Bekir-

le benim müsabakamda Sivaslılar; 

Tokatlılar ve Kastamonulular bir· 
leşemezler ... Kendi pehlivanları ye
nildikleri için herhalde bizim tara· 
fı tutarlar .. 

- Bu fikı inde yanılıyorsun peh· 
livan? .. Bilakis hepsi aleyhimize bir
leşmişler .. senin mağlup olduğunu 

istiyorlar ... 
- Nereden ögrcndin bunu? .. 
- Temaslarımla. .. 
- Pek ala; ne olursa olsun ... Gü-

reşi geçe bırakın siz ... dedi. 
Ağa; Ayıboğanın yanından ayrıl

mıştı. Beylerin ve ağaların çadınna 
geldi. Meseleyi mahrem olarak 
Amasyalıların ileri gelenlerine açtı. 

Amasyoalıların ileri gelenleri Ayı· 
boğana hak vermişlerdi. Bir karga
şalık çıkarmaktan ziyade, güreşi ge
çe bırakmağı daha muvafık bulmut
lardı. 

••• 
Güreşler başlamıştı. Küçük pehll· 

vanlar meydanı doldurmUf çarpışı· 
yorlardı. 

Amasyalılar, güreşleri geç bırak· 
mak için desteye, ortaya, büyük or
taya, başaltına güreşecek küçük 
pehlivanlanna teker teker talimat 
vermlşlerdL Bu pehlivanlar, hasım· 
larını mağltlp etmekten ziyade gü
reşlerini uzatacaklardı. 

Hakikaten; güreş meydanına çı

kan Amasyalı küçük pehlivanlar 
her vakit mağltlp ettikleri hasımla
rını bu sefer yenemiyorlardı. Etraf.. 
tan bu hali gören Sivaslılar, Tokat
lılar, Kastamonulular balıntıyorlar
dı: 

- 'Oıen Amasyalılar duragalmış

lar be! .. 
Halbuki; Amasyalılar manevra 

halinde idiler. Kücük güreşler uza
dıkça uzuyordu. Hakemler ve güre. 
şe memur ağalar heyeti vaktin ge. 
cikmemesi için bazı güreşleri bera· 
bere bıraktırmak istedikleri zaman 
mt\sabaka mevdanında bulunan 
Amasyalı pehlivanlar beraberliği 

kabul etmiyerek güreşmekte ısrar 

edfynrlardı. 

OOrilltWer, patırdılar o kadar ço-

ğaldı ki; bunları halletmek için za .. 
man büsbütün ölüyordu. 

Vakit, ikindiye yaklaştığı halde 
daha büyük orta güreşlerini bitire
memişlerdi. Hakem heyetınde bulu
nan Hasan ile Yürükoğlu ortaya 
çıktılar. 

Yürükoğlu elile işaret ederek ba
ğırdı: 

- fieyyy! .. Durun bakalım!_ 
Bu ses üzerine binlerce seyirci se

sini kesmişti. Biribirlerile güre
şenler durmuşlardı. 

Yürükoğlu kalın sesile fllltlan 
söyledi: 

- Güreşler, gecikiyor ... Daha bü· 
yük orta müsabaka yapmaktadır .• 
basaltı pehlivanları da soyunup 
meydana çıksınlar ... Başa güreşecek 
pehlivanlar da hazır olsunlar .. 

Bu sözler bittikten sonra: güref 
tekrar başlamıştı. Meselenin inceli
ğini hiçbir tarafın ağaları anlıya• 

mamıştı. 

Yalnız; tecrübeli ve çok görmüt 
ve geçirmiş olan zeki Yürükoğlu an· 
lamıştı. Yanında bulunan Kel Ha· 
sana şunlan söylemişti: 

- Hasan, Amasyalıların hasımla· 
rını mağlılp etmeyip güreşi uzattık· 
}arının sebebini anladın mı? 

- Yoo ... Yenemiyorlar işte... He
rüler köeliklemişler bef .. 

-Ondan değil, mesele başka. 
- Ne gibi?. 
- Ne gibi olacak?. Daha hAll 

anlıyamıyor musun? 
- Hayır? .. 
- Başpehlivanları ıçın güreşi 

geçe bıraktırmak istiyorlar.. dedi. 
Taşköprillü toy olduğu için iein 

inceliğini bir türlU kavnyamıyordu. 
Yürilkoğlu gülerek sözlerine devam 
etti : 

- Amma yaptın Hasan h,.., r.u
reş geçe kalırsa Eekirle, Akkoyunla
nJJn güreşi geceye kalır ve beraoe
re aynlmalan kolaylaşır .. 

Deyince; Kel Hasanın aklı başına 
gelmişti. Ve: 

- Tamam; söylediklerin doğru .• 
AmasyaWar yaman be! .. 

Elile meydan yerinde büyük or
taya güreşen Amasyalılan göst.ere
rek : 

- Ban hele!. Nasıl tutuyor gllre
§i ... Hep mtıdafaada in:ılş gihi hare
ket ediyor.. Karşısındaki her vakit 
mağlftp ettiği bir pehliv:Jn... Bak 
tutuyor mu blyol !.. Doğrusu YU· 
rUkoğlu, sen çok zeki ve tecrübeli 
bir peblivansm !. 

- Eh!. Senden yqlıyım. Çok gör 
dük bu dalgaları biz.. Ben, hiç 711• 
tar mıyım! Bu sebeple ili çaktım .,. 
meydan yerine çıkarak bqalbm da 
müsabakaya çağırdım. Bak, dikkat 
et ... .AıllasyaWar meydana ne b.· 
dar geç gelecekler... HaW., birkaç 
defa çağırdıktan sonra. .. 

Hakikaten; Amaayalılar naz1ana, 
nazlana soyunuyorlardı. Meydana 
çatınldıklan halde geç geJmete ça· 
lıfıyorlardı. 

Kel Hasan; dalavereyi anladıiJ 
için köpUrmU,W. Meydana çıkıp A• 
masyalılann kurnulılrJarmı ilin et
mek istiyordu. 

Fakat; Yllrllkoğlu bu acemi ve 
cahil delikanlıyı yerinde tuttu ve 
durdurdu. Daha sakın ve nuik bir. 
eekilde Amasyalılara kar§! koymayı 
düşündü. Hasana hitaben : 

- Kızma; bak timdi onların ıau.,;, 
nulıklal'1Jla kar41 ben ne yapaC'l• 
ğım 7 •• Sen ben.imle beraber meyda· 
na gel. 

lki pehlivan ç->k geçmeden mey
dan yerine dild1mJe1ıenli. Ylirilk· 
oğlunun tekrar kalın sesi ieitildl 

.(De .... Yar) 



...... ,~ 
Askerlik Bahisleri Yıldızelide Umran 

Dünyanın En Muazzam Faaliyeti ilerliyor 
SPOR 

Faciasını Unuttuk mu? Değerli Kaymakam Ve Belediye 
B lı H Bize Kaça Malolda? Reisi Kısa Bir Zamanda Birçok 

ATLETiZM 

Qyif arp . tt L-·ka J,ler Bafardılar 
De ı 1 

maddt sayıa an 1H19 
Yet er •JUIS. • bna da 0x..aclılar YıldmeH fSeyyar Muhabirimi> 'i 

10 milyona yalan~ .. zayıa: 5 • den) - Yıldızeli Sıvasın tirin ka- I 

zayıatmdan siyade olmuştur. sabalanndan biridir. Eski adı <Y• 
Son zamanlarda dünya yeniden Nihayet FraJaS1Z1arm Mart • Ha· nihan) olan şimdiki (Yıldır.ıeli) cen 

umumt bir boğuşmaya sahne o)mak mran 1918 ilkbahar ıaarruz~da net gı'bi yurdun her nedense olduke 
tehllkesi karşısındadır. Her millet l&ı,OOO ölü ve 266,000 yaralı zayıatı ca geri b1mıi ve gönlün istediği in· 
tepeden tırnağa kadar si18bbdır ki§af a henüa. mazhar olam•m11 bbl 
"e her devlet bütün dikkatile ıtoın· ~=~r içm Somnıe muhare- kazadır. Maahaza gen~ ve faal lda.. ' 
şusunun harekitını gözlemektedir· . besi en çok zayiata sebep olmuş- recilerimfzden kaymakam B~ ' 

Halbuki 1914 - 1918 Cihan Harbi 'b,ır. ingılizler bu muharebede Hilmi Tuncel bu gerlliği muza.af ç&• 

üzerinden henüz yirmi sene geçmiş- l50,000 ölü , e 318 000 yaralı ver- ı Jışma hamleleriyle biran evvel telle. 
tir ve bu harbin ınsaniık için ne ya- mişlerdir. fi edebilmek için var gayretiyle ça .. 
man bir Afet ve musibet teşkil et~ Harbin uınumi za iatı Almanya hşmakta ve kazanm değerli beledl-
ği henüz hatırlarda olsa gerektir. t 808,MS 0 i ve 4,237,143 ya· ye reisi de bu faaliyete candan il• 
O elim günleri yaşamamış ol~~- içm 

1
• baliğ olmu ur. Bu TY1iktara tirak etmektedir. 

la .korkunç maziyi unutmuş gıbi Y'fr :! 14 000 renkli ~üstemleke as· Bay Hilmi Tuncelin fasılasız me. 
ne harpten, silahtan, taarruzdan k . Uavc edılmek lazımdır. saisi sayesinde köprü inşasına baş· 
dem vuranların hatıralarını tazele- e;~giltere'nin u r dığı ölüm :ı.:a· !andığı gibi pek kısa bir zamand• 
ınek için şu satırlara göz gezdirmek 869 000, Fransanm kazaya t1!miz su temınine teşebbü... 

yiatı mecmuu • R 
kifayet eder: 

354 000 
1talva'nm 600 000. o-

1 
edilmiştir. Ayni zamanda kasaba. 

cl914 yılında Umumi Harp başla· 1• · , l59 000 Belcika'nın nın temizliğine, caddelerin ve bi- Y ıHu:eJi ka)'IHlr••• tJ. 

Böyle iyi huylan itiyat edinmiş 

fertlerden atletizm devresini ikmal 
etmif gençl&rden t9fkll edilecek 
muhtelif cem, spor takımları da 
pek tabii olarak az zaman zarfında 
azami bir terakki ve teklmüle maz. 
llar olurlar. 
Şu halde memleket ve milletin en 

çok muhtaç olduğu sporlar, ferdi 
sporlar, atletik sporlardır. Binaen
aleyh dahill spor siyasetimiz daima 

aletimıi tertip, eşvik ve himaye 
olmak llzımgelir. 

il 111 • 

Kırkpınar güreşleri 
galiplerine verilecek 

mükafatlar 
Mayısın ilk hafta da yapılaca ı-

nı evvelce haber' rdivimi:r. Kırkpı· 
nar güreş müsabakaları için pehli· 
vanların h zırlıklan de\ am ederken 

esasen her sene büyük a.lA.ka ile ta-
dıgı.. zaman merkezi devletlerin <_Al· manya nın • naların ehem.miyetle imarına gay· 

11
.:. 00 dir kıp edilen yigitlerin harmanı olan 

"----'~ un· "• · sıra· -t edilmekt-~-manya .. Avusturya • VSJU&I..... H b. vukuu ve cereyanı .... .:ıuu-. bu güreş1,..re rağbetini artt:lrm.t\lı:: i-
Hiam: Tuncel 

9\!ı ..... torluğu ve Bulgaristan) (120) ___ .ıa:Aılnm"'nl .. r ta.rafından 200. m. u.h· Dar bir belediye bütçesinin ver-' Yıldızelililer de başlarındaki de- C _.... d fiL.U'o''" .. '" çin .H.P. nin yakından aWtadr o-
aill.yon nüfusu karşısında. itilaf ev t lif .....,,,,.n,; nev'i imal edı.lmiştir. etiği imkanlar nuan dikkate ahna- ğerll idarecilerle elele verip şirin 

R 
s e ........ u d Jr -ı..-- Y-'~--'U- larak hu göreşlerde kuancak pehli-

~tlerinin (İngiltere • Fransa • u • d~m 170 i yeni >.roalattan ır. ca ua...-- uu..,IUlin genç kayma- yurtlarının biran evvel intizam ve Yanlara denoce1eriııe göre verilmek 
ya • Belçika ve İtalya) 2.78 milyon ~=~ sonuna. doiTru me~·mi ihzarı kamının ve değerli belediye reisinin refahın& birbirleriyle mfuıabaka e-
insanı bulunuyordu. .. d 

11 
milyona baliğ olmuştur. muvaffakiyetleri bir muebe kıyme- derecemne p.lıpaaktadırlar. bere alh ok i§aretini taşıyan 12 sa-

1918 yılında ise (1,344,000,000} nu· ay Saf berlik muka,·elelerine gör& tini alır. Bir taraftan kasa- Huliaa bugftn Yıldlleli hummalı at yaptırmata karar ventiğini bu 
fuslu tamam .~> devlet Almanya egüner !200 tane tüfeğin orduya 'bamll sıhht 'te bedii ihüyaçlan bt- nıüüfaUan müsabakaların hitamın 

ali h te idi her ~ B fhtivaı miD. edllirba, . bir tuaftan da bJr mnran faaH,etine sahne olmak-imparatorluğu ile h arp · teslimi ldzımgeliyordu. u o1 da hakem heyeti başkanı Kırklareli 
Ahnanyada 13,25 milyon asker d ha ilk muharebelerde sarfedfl.. (Çamlıi>el) adh bir at sporu birliği ta '" bu gayret delvam ederse bu Meb'mu Bay Şevket Ödiil'ün JDS• 

.harp hizmetine alınmıştı. Avust~r- ~ .. ti. Bilahare ayda 250.000 tüfek tetırillb 'tilcude getin1meğe ve ta- lhin kazanın yakında tanmmıya- simle galiplere vereceğini rnemnu-
)'ada 9 milyon Fransa.da T,9 uııl· -P • . zada bir Ralkevi tesisine dahi beş- cak bir hale ıeleceği kuvvetle ümit niyetle hal>e-r aldık. 
-. 'DAvu··"L. Br1 ı·tanyade 8,3 milyon, imal ed·tmıştır. · Ianmıııtır. edilmektedir. 
,JVU .au.,. .ıı.. Yeniden maklıl.eli \üfeklec unall tstanbul - Edirne Bisiklet yanşı 
~a?yada S,2 mflyon, Romany-ada 1 da 

100 
adet itibarile başlam~ ve aaa az : 

7 ?rr TM !i!; VHMm 19 Mayıs.ta yapılacak İstanbul • 
ınilyon. Belçitrada &,4 mflron, Rus· :;slimat miktarı 1917 iptidasında Alman Uloau lsp•yol aulerıncla glderkea Edirae bisiklet yanpıa Balkanlar 
)ada 10 milyon, TOrkiye i?e Bulga· da 7000 e ~ıkmJstı. 1fJ18 sene- • dall da iki takım ;..tirak edecektir. 
ristanda cem'an ! 5 mtlyon, İtil~ Cın ay 13 QOO e A k r, •ı J B H ._ 
kilçük devletlerinde eem"an 1 ıı.il· bsinali~: :ın~: teslimat ~ merı a F ı osuaa ,· u- Türkiyeyı temsil edecek faJıı:ımın se-
yon asker ha!l'" hizme-tfne almmı~tı. s. -.ı • çihnesi içın H May1sta Anka-ırada 

BugUn Yapılacak 
Soor Hartiketlerl 
İstanbul Atletizm Ajanlığı tara· 

fından tertip edilen mevsimin ilk 
'koşularına bugün Fenerbahçe sta
dında saat 14,30 da başlanacaktır. 

YApılacaJc ko§'Ular pnlanlır: 
50, 100, 200, -tOO, 800, 1,000. 110 
mani ~X4, 100X4 metredir. Ve 

bayrak koşulan 

Gençler Blrllll gelmedi 
Pera ve Şişli ile iki m~ç yapmak 

üzere şehrimize geleceğini dün 
bildirdiğimiz Gençler Birliği Be· 
den Terbiyesı Umum Müdürlüğün
den icap eden izni alamadıgı için 
gelememiştir. 

Fenerbahçe - Pera 
Pazar günü yapılacak Gençler 

B. li~ • Pera k&rŞllaşması yerine 
saat 11 de Fenerbahçe • Pera kar
şılaşması yap caktır. Maçta ce
zası. bıten Fikret ile Güneşten 

Fenere gecen Rebil de oynayacak 
hakemli i Ş zi Tezcan yapacaktır. 

Oku11ar A l"'ISI 
Futbol ı:ıe Voleybol Mü.saboka.tarı 

Tabim sahıısmdcı: (Futbol) 
Vefa - Pertevniyal Saat 15 de 
Kabata.~ - Işık, Saat 16.15 de, 

Kel>ataş aaha.ıncia: (Voleybol) 
Haytlarpaşa - İstanbul, Saat 

15,30 da, 
Darüşşaiaka - Galatasaray, Sa 

at 14.30 da, 
· Işık - Bölge San'at. Saat 14.30 
da, 

Boğaz.ıçi - fstikl.Al1 Saat lS 30 
da 
lstanbut lisesi sahasında: (Kızlar} 

Boğaziçi - İstanbul kız lisesi 
15 de 
Çamlıca - Selçuk Saat 16 
Şişli Terakki - fstiklfil, Saat 17 Alman ordusu.nun tuvvet.i 1 A· 191'1 de yeniden hafif top ıına.. •k Olı ç k k 175 kılometrelik bır yarış yapıia-

i ustos 1913 te 3,f mi:tyo.l •. :gy. I"! latı ayda. 3000 idi. H•rbi.n sonların~ yu yanosa ı ma caktır. 
doğru Cephe

.ı~ 19-,90Q ağır top bu_- •~iiiililiiiiiili!!lllilli!!iilililiiiillilim-.ı ______ ı_. _________ _ 
l916 da ı:ı.2 -~'-'.. 11 Teşrınısanı 11.11:. 

..... .XIPJ..... d Yeniden Iağtro atıcı cı- r------------ı Hapishanede 
Yangın 

1918 de 8 mil~ ona baliğ idi lunuyor u. d 443 H D J • R A D Y O 
Almıuıı,.a için zayiat en cok o- bazlar imalab 1:.::-:~v..:aııtı uzere ranamaaan geç,.. ---------

lan: ?AmlıD C8*ı HarbiniD ilk hat- WtM . " T d 1114 mi!yona & 1. CUMARTESi 22/4/39 
taları; y;m8 in ilkbUıal" taarru:ııı da a~nı sen •ay a. 13,3& Practam.. 13,3& Kibilt (BW 
idi. Bu taamız, Mart • Haziran baliğ idi. U>ndra, 21 (A.A.) - :&spu.Ja'ya Jıılinw gwteai,. Arerib ıa.-- L rt Pf) l.f Memleht at 

3 41't El bamb-1 avhk ?Jna}ihl>ın en Aonse o • . • tarfuı.da UA. •ı;.t ö~ ye 7 ' ı..... ı,itmektı: olan Alman doAam:Rasma ınm kat1' t.'"ı'tirleri h--a ~ hal.. a-1"'1 a-bn11: ve __..._olnıil. haber 
Mevkuflardan llçU k._ 
mUr, on bef1 IHUm h• . ....... , ~ -'· oldugyu zaman 1916-17 ~ı cuıuı '11Ul.c:ıl4 .r-·• ,,,__ llltU™ -,,• • 

h,ıp "° esire ve SfJ&,M yaralıya ÇUA mm:llıllP bir torpido. Dil aUü mt ie ...._ bne'hpı P41r ık bere leri. l~le Türk müziği 4U.. tür· 
Mal&bft~-'ur: oıup & milyon idi. . f,15 de DotıYres ac;ttlannda gözilk- b k:' '~ri v. _,.. aavalu· \. 

... ~. · ~-•- d ·· himmat ıma· ulunduğunu ve reskur filonun bil~ u.ıııı:- -,, '"' ~ ela ... atır _,_ !917 de piya e mu müıtür. SW.slı aoık VeJSel ve İbramın New-York,, 21 (A.A.} - ŞicilWll 
lıir ,_ga M dn.-tti Devlmtiıa• 
9 tlin Wonests m>utıupJW3 

ayni veçhile harbin ilk aylarında !Atı 2340 milyon fiııde, yalan harp Amerika fiı..oun ı..r•tt yült OkyanUIB ııeçtikte• sonra hiQ TMııdJM edılllı.: Sadi Yaver Ata· 
te sonra Verdu• muhar~de cephane adedi 111 mil~ b~ut New·Yo~ 2t (A.A..) - Stefui kimseain lıilmemeltte olduğau man. 
tubatto haziran 191& ya bdaıl' ftnalah ıot milyon kilo ve infilak Ajansından: yazmakta.dır. 14,40-15,30 Müzik (Neş"eli mü· 
elan nman zarfmda maruz ta?mı~· • HeMd __.b .ta m Milyıen mmıı•ama:a=ımn:mmıı:=:ı::::: Hllftllllll n::m- zik • P?.) 

hapiiıd!aneailli tmllrip ·~· :ea .. 
rMrn ta• w•hf ~ 
idt. Yangın, !ıatilıf m panik h~ 

lar ve- lııaöl - -- :Jıı .... kilograma baliğ oı-tştw.> Tahranda ki ou••V. u·· n 17,lt PIOIJ'.'811t. 17.3" Miizik(Danı layiatı hemen hemen Almanların saaü - PL.} 17,55. X 0 n11pa. (Çgcuk 
~ . 
Alman Mallarına Esrarengız . !:':.~:ı; ç;:: = le ptirmi§tir. 

JUrkutrudaa "'' köiah lıııaliıle 
ıelmil. a t .,_ llUl'ette 1...ıa. 

Yüzde 25 Bir Tahtelbahır ıran Şahı Heyetimizi Kabu Ettiler ":'n':'! ve S•fi?• ~ay. 
• • - l!a JCeMıfllla (D'f polltlb hl.-

-.ar. ' 

Roma Sergisi ,.. .. ük z mmJ ... __... tlllrlkafarını Tahran : 21 (A.A.) - Anadolu dan kalplerinde, yüzlerinde unı.81.lb- diseleri) 
-ıumr a ..... - 1 inde bırakb ajansının hususi surette gönderdiği maz derin heyecan izleri taşıyaralk 19,1?5 Tw..ı. müziği: 

~~:!~ 
21 

Ç (.A..A.)ı _ ~aüfu; ~ :ueaktörü Dildi~: çıkmışlardır. Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer1 ltıı· DlplonmtllW dUtt med• 
Amrlkanın yeni karan 
bugUn tatbik olunuyor 

Nev-york, 21 (A.A.) - Alman 

tiıalitına ta.lımit ..-ıen yu.de' ~ 
ali beg nisbetinde aunm· ıe.ua 
latblk tarihi olan 22 nisanın ys.k· 
la§ınası Amerika'ya nakliyat ya

tan Alman vapurlarının zamanla 
hkiki bir yanp başlamalarını mu· 

9lp olmuıtur. 

(Hambll!"g. Amerih Uni•>' r.ı .. 
lesi, Amerika'nın ..AU1111dı _...... 
il limanlarında. bulunan veya Nev· 

ıork'a doğru gitmekte olan 11 Al· 

-.an vapurundan uçttnttn munzam 
ftsim tatbik edilmeden evvel busu-
11 surette kiralandJ.iını ve her za· 
_.,...., •'=z1...-
Wlplertn\ Japm dlier le O 'ıtn ds 

&nıbarlanndald etYalarl Nevyork· 
.. ....., .... ..,... dfıllarS 

~-
-·~ 

J\lmanyada muay~Y• 
çaptlaa askeri• 

Barım 111 ~ -19li ,,. J.a.20 
anıtıarı 36 }tilenda.ır. 1~ lf,,ulnll8 

kadar aalurlik fUJ>elari lllllll.Jana Jro.. 
lllisyon]arma ınaraoaata davet. tdJ1.. 
nrftlaııdlr. 

)ÜrfllllFl pmaenn~• ldrı· Alahane.ti Huıma.YUD dün saat Tahran : 21 (A.A.) - Anadaltı 1ft :Kam, Cwdet Kozan. nlj8 .. i hı olllnplyadını 
~:m tam olaıi Hatter, Halifax li· 17 de Ti.irk heyetini Gülistan sara· ajansının hususi surette göndeftl- 5az eserleri ve Mluatafa Qıllar. ıaıt•ır 
nın ap -.lmlt bir ıaa. yınıda kabMl bu)Pl!lntuşlardır. Ka.Dtıl fi redaktö1' llildiriyor: 1 - Tanburt Cemil .. ŞetarablıR. 
mamna.kllmen 1ı11ya ·• eswıncta HariciJe Veziri B Alim 'JUrk L.. Bıılaa : it (AA.) - Vıırdirııl .....u.-ı..ı...- git:altl otıuğan11 p· -=Yeti. Türk askerinin mi,. peşnviı. ~ fllllıa Ca..,_,.a ultaıl& 
~u .. .-... u:-]lektlnet makamlarına bi-1 Ye '.nirkıye büyiik elçimiz Enis- safir edılmekte bulunduğu HarltQe 1 - T..ııad C'mail • hı!' 
• 15... Akaygen de hazır bulunmuştur. mektebini ziyaret eylemiştir. MM· saz semaisi. utıM1I JUi;& ...-ıl i1a emlbl 
dinniştlr. Jie:ıetin geliş gidişinde saray balı- tebin methalinde bir talebe müfn- 8 - Vectl• • Kamım talaııimi. mmılaJıııetluia milra98Ueri ..... 

Bir easUll• illi d h 1 d bir -f den ..-a, Da~ tlbirince ... Jı{""dafa& çesln e assa a ayın an mu re- zesi selam resmini ifa eylemi~ w 4 - T~ Cemil .. SaldilJn 
Ottawa, 21 (A.A.J; ntz u hava ze selim resmini ifa eylemiştir. meke~ Kumandanı Tümgenlftl. ıaz semaisi. deniyederirı ellrapi.7'ach mesa~ 

Nazırı y:ackensie'nin e ve EvvelA Heyet Rem. B. Rana Tm-ı.. --~ h f d • - u ...... .ı .. ~bAv .. p--ı.. .. '··- de olacak olan beynelmilel Rma li cfva.: ~uweapesıa ara ın an kaıplıl- u ... ~ _ llCWMıl• ...... 
cltvriyelerinin ıraıtrax manı ti. han huzuru Şalıinşahlye girımif,. nu h~ 1nodera mektebin yaW-. 6 - Sal*add~ P9aim • •1• t 1erglainln ••rlıılt lnpatmı .. 
moda yaptıkları a.raıtırmalar ne " Allhazret bilahare bütün lıte:!ett ~~~demine ve atış yerlerini an- ıarkı • Artlt yedflr. mftlaik · Mhrdrler serı&llfıl 
eesinde bir tabtelbe.Wr mevcuctt,,. kabul ederek Azadan her birine. ay. mistir. Ti\rk erlerinin büyük mila- 7 - Udt Ahmedin. Karcığar ıar· umum komiseri ile diler ~ 
tine dair bir emmareye tesadüf et- rı ı;,rı tu;Jmetli y(lbet Dtlfatlarda firperverlikle izaz edildikleri adıl· kı • Tiri c;qmanmla. memurlllnm serg)nııin pllnmda 6:,. 
m...ılıJ tıNıJilirrlHll :nıeclJse bH'dtr· lnılunmupur. Kabel merasimi 40 Iar da görülmüştür. Kumandan da- 8 - UWI ~ .. Ka.ıcli• tm"· •a ılmAlln hlıaıOıa eclm bu_. 
mesine rağmelllı ,ar1'Dı•t9 -.h· dakika sürmüş ve Türk heyeti kar- lresinde heyete çay verilmiş, !amıl· kı • Beni bigAne mf sandın. azzam eıer ve 'Roma•yı ıeraWD 
fellertnde bu hususta endi§e izhar det İnam büyük p!finiııt ltuzunın- mi gBrüşmelerde bulunulmuştur. 9- Şt-..ldı B.,.tR - Uşpk flııla. sı.erkmıdne 'blıllıpcak oa. bu ..... 
.ııı•rwlf4"Ur. Tahran : 21 )A.A.) - Ana<lam Bu .ıehrin emni audfrı6erıı. af4lır ......ı.nıa. Mbeılwıda -

General Griesbach, bu tabtelba.- ~ aa "8 ~ait •"rlt .p •• lıı t llD1llhwbbrt WMlrl- 10 - .......... Türlril. Ekin ektlnt terilen isabet karıısında du~ 
»M• llS ~-.,. Amerfbır aıfaiihmltrr. yor: çöllere. ~ 

. . ---~ ~ ~ Binaenaleyh, Kanada httkQmeti Başvekil B. Oam ile B'. Tarhan 21 Ajuıs metes:eileCI Uberleıri. ..: ç -nm GIJIMIUllllJ- gag JIUAU&UV"lr' tn n tıcm beut Jlayrona ;--d ......... .,,.,. ... 1aı •'S ıfa lıılınaym ~ tnaımr ted- arasmda ~etler tMtt ehmmuş- ziraat borsası (fiyat). 20,15 Temsil 

taht.eJbabirlerb& "' JıaJde Kana• ~ıe.r.::=';.. rld m•Jfn """~ .... : il fA.A) - An- 1• (:::::~kolu tarafından. =~ ~:s 
ırahfllerfn~_...::usı:, ~ ıeml.r meOflaf denlnlllyı iammm h--r nmhabtri Mldfrt. !lJS Medılfret •at ~ 11,,1& n1z. Bll prdaılarmızla 
aıCJd1ll olaı.ıe- anror ,..: Esham, bPıvtltt, lrambfyo .. nukut 1ft'l'Uhn't kurta'l'lmf CllMM: fıı 

Dflar. .aı.ttell mldda& ııuın y 
11 21 

(A 
0 

Saadabed pt'lktt lromeyinin w.ı. bor•u (fiyat}. 21,~ Neı'l!ll pJtldtr """'"""",..,...~~~"""'-Y>L'"""",,_~·· 
tarlo eJektri11 ıantrallarlle fabıl- New· or : .A.) - ttawa- ·"ıı:· R. ~.38 M"!zfft' (!mçifk' orkestra • 

On ._......,_ sam lfeı-eoec9 dan bildirfidiğine g~re Kanada Milll ~pek muh~l a1ank aym 28 llef: Necip Acıkın). 
JmlarlB!ID' e1Z1U_.,_ 'Hr.d f -ı b lık il · · •m.nr YıtptleafriJr. :K:ıtf'f tarffıfnfn Y ıt .. -.-1r~•• bu)umlmeeı.81 enıreı6- ""'u a aa nen.~ a çı gem ennın 
mtı-..-- _ dwderln! habeI: vermif o.lduk- tetıbttl Irak'aan N ri &tt Paşanın 1 - Wacek. Marş. 

JDiatfr. ..__ ... 0 P Tahran•a mm-aMJa.hrut bftMwlır. 
a.•·v .._ ı · ,.Wlll .... .--. krı esrarengiz tahtelbahirt ara- s.uu ,..._ •• - ... ti · S · Pa? r· ki Irak 

teı1IW almdl. mat tiıere Halifax köriezina iki heTeti matenleri m" ile- An· 

Balffa.Jr. il (A.L) - DtlD gör9- torpido Ua iki mayn aemiai aöader- eak ~n sonra Tahran~da l>u-
Jeıı deDilal1I gemtatnln ll8 .A.JDerlDt ~· hmacaktıı 

ı - Brn.wıelnıaam .. ~ kar.. 
B-8' -Maq. 
4 - Komsak • Geceleyin V"'an"'
& - Gruaaw • ıı.t1- Ytıua 

ft1ıR. 

7 - HipJillll&DB. • J'a.ııtML 
a. :Haftalık polta kııtua .aq 

1'mz1k (Bale mflzili • Pl.) J1 
Kiizik (Cazb•™' • l'l-) Dı,6-34 8-
lfrrs !ıabftfmt ft ıamtı P.fo&lalll. 
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- Dr. IHSAN SAMI 1 
BAKTERiYOLOJi 
LA BORAT U ARI 

Umumi kan tahlilltı. frengi 
noktai nazarından Vasserman ve 

Kahn teamülleri, kan küreyvatı 
sayılması. Tifo ve ısıtma hasta 
lıkları teşhisi, idrar, balgam, ce-
rahat, kazurat ve su ahlilAtı. ült 
ra mikroskopi, hususi a,şılar isih

zarı. Kanda üre, şeker, Klorür, 
Kolesterin makinalarının tayini, 
Divanyolu N o. 113 Tel: 20981 

, ........................................ , 
1 Dr 1 Haf IZLaE!~H~L 
• Dahiliye Mütehassısı 1 Divanyolu 104 
= Muayene saatleri pazar hariç 5 • • 
İ her gün 2,5 - 6 salı, perşembe ! 
1 ve cumartesi sabahları 9 - 12 5 
1 fukaraya T. 22398 : : .........................•.............. : 

22 NiSAN 1939 
F 

.~-- .. -

• • • 
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ZAYİ - İstanbul İthalat Güınrü· 
ğünden aldığım 149 lira 3 kuruş 
kıymetinde 1420 sayılı 27/1/939 gün· Bayan GABY WAGNER hakiki yaşını itiraf 

. . lü makbuzu zayi ettim. Yenisini ala
cağlmdan hükmü olmadığını bildi
ririm. 

ve bu derece cazip bir tarzda nasıl güzelleştiğini izah ediyor 
Tokalon kreminin terkibinde Viya~ 

na Üniversitesinden ' meşhur bir 
Profesörün keşfi ve Biocel tabir edi~ 

len k ıymetli gençlik cevheri vardır. 
Akşamları yatmazdan evvel pembe 

rengindeki Tokalon kremini kulla
nınız. Siz uyurken o, besleyici ve 

güzelleştirici tesirini gösterir. Cildi
niz yumuşayıp güzelleşir ve burıı
şukluklarını giderir. Gündüz için de 
beyaz rengindeki Tokalon kremini 
kullanınız. Siyah benleri yok eder 
ve açık mesameleri sıkıştırır ve cil
dinizi beyazlatıp kadife gibi yuniu
şattr. Bu basit usulü bilen her ka

dın, cgünde beş dakika. daha genç 
grünebilir ve tene yeni bir güzeJlik 
verebilir. Tokalon kreminin seme
resi garantilidir. Aksi takdirde para· 
nız iade olunacaktır. 

~. .. 

r.~ ,:·.~:.~~.r~: > ~~;-. ~~-: ·: ... j On gün kadar evvel çektirdiğim 

fotoğrafımı gördükçe gözlerime ina
namıyorum. En aşağı 40 yaşında 
görünüyorum. Alnımda ve gözlerle 
ağzımın etrafında buruşukluklarım 

vardı. Tenim esmer ve sert idi. Bu 
gün ise cildim yumuşak ve dostla

rımın gıpta nazarile baktıkları açık 
ve buruşuksuzdur. Herkes benim 

hakkımda 35 yaşında olduğum halde 
ancak 25 yaşında göründüğümü söy
lüyor. Yegane cilt unsuru olan Toka 
lon Kremi1-:.in gece için Pembe re~ 
gini ve gündüz için beyaz renkteki
ni kullanarak güzelleşmeye muvaf
fak oldum. Tokalon kremini tavsiye 
ettiğim dostlarımdan birçokları da 

benim gibi memn.uniyetbahş seme· 
resinden hayrette kaldılar. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Beyoğlu Kaymakamlık ve Belediye Şubesi binasında olup kısmen 

Arap harfler ile ve kısmen de Fransızca ola rak tab edilmiş bulunan ve 
6,700 kilo tahmin edilen haritalar, beher kilosu 12 kuruş tahmin bedP.tile 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü
lebilir. 1stekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 60 lira 30 kuruşluk 
llk temiıJ.at makbuz veya mekt ubile beraber 8/5/939 Pazartesi günü sa
at 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2767). ... 

Beyoğlu Kaymakam ve B. Ş. Müdürlüğünden Halıcıoğlu Abd~ 
lam sokağında 23 No. lu harap ev duvarının bir hafta zarfında hedmen 
veya tamiren mahzurunun izalesi iç in nıal sahibi adresi bulunamama
sından ihtarname makamına kalın olmak üzere ili n olunur. (2733). 

f rat olduktan &onra cil
dinize krem sürmeyiniz. 

POKER ER t Trat bıçakları clldi JU· 
muıatar ve yüzünüzü pa• 

ıııuk glbi yapar. 

t 

Her ye~e POKER ::::.~t~;;:~~ ı 
. APARTIMAN DÔŞEYECEKLERE· : 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmanto~ar 
vesair her nevi ve şık mobilyalar 
Fabrika llahna •ablıyor . 

Asri mobilya mağazası : Ahmet Feyzi 
lstanbul Rızapaşa yo~uşu No. && Tel, 2340'7 

,. ......... 

TÜRK HAVA KURUMU 
27 nci TERTiP 

Büyük Piyangosu 
Birinci Keşideı 11-Mayıs-939 dadır. 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12_.00~, .10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve J0.000) liralık iki adet mü-
kafat vardır . •• 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etn1eylnlz. Siz de piyangonun mea'ud 
v e bahtiyarı rı arasına girmiş' olursunuz ••• 

~- '.. ·~ ~_:'.:.' !o ' • , '"11";' • r j 

Havzbot 

Kamalohri 
Galata T.aptas han İstanbul 

------"------------
Zührevi ve cilt hastalıklan 

Dr. HaYri Om er 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

•ıllllli .. m11mırıim .......... ~ 

''y·· E uzer v,, 
Sahibinin Askerliği 

Dolayısile 

t 

Satılıktır. 
İki yaz mevsimi Kalamışta, Suadiye önünde veya Paşabahçe 

koyunda takdir ve gıpta ile seyrettiğiniz Havzbot..-=(Yüzer Ev) 
satılığa çıkarılmıştır. Yaz mev sim ini maaiJe sıhhi bir surette ge

çirmek istiyen deniz ve denizcilik severler iç in bulunmaz bir fır

sattır. İsteklilerin Taksimde GeneraJ Receb sokak Mübar ek 

apartmanında (1) numarada Bay Receb E rkmana müracaatları. 

Cild unsuru olan Pembe renkteki 

Deniz Hastahanesi cilt ve zührevi 
hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 den 
sonra hastalarım kabul eder. 
Ad1·cs: Bab1ali Cağaloğlu yoku

ıu köşebaşı 43 Numara. 

GtrMRÜKLERDEİŞLERİOLAN 
MÜESSESELERE 

Çaker Y azaroğlu 
Gütn'rük komisyoncusu 
Galata, Ziraat ~ankasıc 
Karşısında Çanakçılı han 
No. 34 - 35 Telefon: 35,95 

TÜRK r ·ICARET BANKASI A.Ş. 

~ERKEZi: ANKARA 

Her Nevi Banka Muamelatı 
Her ay faizleri ödenen : 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 
ŞUBELERı 

ANKARA: Adapazarı 

BandıriD& Bur•a 
Gemlik 
İzmit 

Bartın Safra nbolu 
1;.elcfon : 2316 Bolu Eakitehir Tekirdağ' 

ISTANBU~ 
Telefon : ~4477-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESi 

Ü mum Müdürlük: TURKBANK Şubeler : TiCARET 

# . .. ~,.: .•. . . • ·: 

Adalar SvJh Mahkemesinden: 
1 - Heybeliada sanatoryomunda 

vefat eden Ak~am gazetesi müret
tiplerinden Halil Osman, Burhaned
din oğlu Şinası, İsmail kızı Emine, 
Ahmet oğlu Hilmi Gürkan, Ali Rıza 
kızı Muzaffer, Yusuf kızı Ehliman, 
Nuri Mısır, İbrahim Aybat, Ahmet 

Rasim, Büyükadada ölen seyyar fo. 
toğraf<:ı Diyonis, bahçıvan Pandeli 

ve Heybelidada ölen Kavurmacı oğlu 
Fransin terekesine vaz'ıyed edilmiş 
olduğuı d<ın veraset· iddiasında bu
luırnnların üç ay ve alacaklılarla 

borçluların bir ay zarfında vesaik.ile ı 1•11!111•- ••••••••••1 · 
ve eşyaya taıip oıanıarm da 26/ 4/ , ...- Çocuk Hakimi 
939 tarihine mtisadif Çarşamba gü- i Pariain En Sou Model 1 ,....._ • 
nü saat onda satış yeri olan mahke-1 kadın şapkaları Beyoğ!unda 11 Or. Ahmed Akkoyunlu 
me koridorunda hazır bulunacak B A K E R T k i T il b 

1 
a s m- a m ane P alas No. 4 

memuruna müracaat etmeleri. 
M 1 

La,:ardan mada her giln 

1 2 - Büyükadada ölen Yorgi oğlu ağazalan un yeni Saat 15 ten •onra 
Nikoliye ait eşya da ayni günde sa- 1 ~ 

at on dörtte eski Bahçıvan yeni Baş 

1 

Kadın Şapkaları lı 
lala sokağında eski 15 yeni 23 No. lı Dairesinde teşhir edilmek-

hanede satılacağından talip olanla- tedir. Ge}iniz; lntih· p 
rın mahalli mezkurde hazır bulu-1 

e di n i:z. nacak alakadar memurlara müra-
caatleri ilan olunur. (27110) 

. 
·· I 

Sahibi: A. Cemaledd in Saraçoğlu 

Ne,rİyat müdürü: Macid ÇETiN 

Baaıldıiı y1'r: Matbaai Ebü zziya 


