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Haftaaıa •• iyi hlklye, rlportaj, ro•aa 
Y• ıllrlerlai ltulacatıaıa bu mec•uayı 

30 Nlaaa paur ailaG bayliaiadea 
mut'ak arayınıa. 

Sovyet Hariciye 
KOmiser Muavini 
Ankaraya Geliyor 
Seyahat Hakkmda Sıkı Bir ketumiyet Gösteriliyor 

Moakova, 24 ( A. A.) - Sovyet Hariciye Komi
aer Muavini Potemkin, Ankaraya Hareket Etmif tir. 

Sovyet Mahafilinde Potemkinin Seyahati Etra
fında Sıkı Bir Ketumiyet Mu haf aza Olunmaktadır. 

Söylüyor 
Belgrada Dönen Venedikten 

Yugoalav Nazırının Beyanatı .............. 

Aydında bir katil ölüme 
mahkum edildi 

Aydın, (Hususi) - Sökenin Yor. 
tan köyünde ihtiyar Meryemi para· 
sına tamaan boğma suçlularının 

şehrimiz Ağırcezadaki muhakeme • 
leri neticelenmiştir. Katil Mehmet 
çavuş kabili temyiz olmak üzere ö
lüm cezasına, kardeşi Mustafa Ali 
yaşının küçüklüğünden dolayı do • 
kuz ay hapis cezasına çarptırılmış • 
tır Mustafa Çetinkaya beraet et • 
mıştir. 

Hilmi TUKEL 

Belediyede açıkta 
Kalan m~ murlar 

İstanbul Belediyesinde yeni büt
çe hazırlanırken açıkta kalacağını 

yazdığımız 80 memurun belediyenin 
muhtelif dairelerinden ayrılacakla

rı tahakkuk etmiştir. Belediyeden 
ayrılacak memurlann maaşlarından 
bu seneki bütçede temin edilecek 
tasarruf miktarı (100) bin lirayı te-
cavüz edecektir. 

Belediye İktisat Müdürlüğü kad
rosu yan yarıya indirilecektir. Bu 

. suretle açıkta kalacak memurların 

-, (Sonu 3 üncu aaytada) 

Kont Ciano ile her meselede muta. 

bık kaldıklarını söylemiştir. 

Hırvat Meselesi 
Roma, 24 (A.A.) - Messagero ga. 

Türk ekipi birincilikten dördüncülüğe kadar 
bütün dereceleri kazanarak büyük mükif ah aldı 

~o&daıı Aia 91ra ile: Birinci gelen Saiaıı, ildnd Ge•at, Ka
aandan Saim, Üçilncll Ce•at Kula, D6rdilacll Eytlp 

(Y•Z1•1 a Uncu ••Jl•mezd•) 

tik::R SABAH 

Giizel Ve Yerinde Bir Karar 
Bu triitunlarda bir kaç defa mev

sua bahsetmiş, Akay idareslle, De-

nbyollan gemllerinlll baealanbdald 
eski Stıyrhlefahl fonlanma deiiftl· 
rllmeslnhı malızurlaruu sayıp dök
mlqtük. 

FUvald senelerdenberl bötila 
dünyaca tanınmı§ güzel bir alameti 

farikanm ani bir kararla değiştiril
mesi doğru değUdL 

Beynelmilel bir §(ihreti haiz bu-

lunan ve nurlu Ayyıldız1DUZ1 ta§ıyaa 

çapraz çapalı forsun ) eniden ticaret 
f°alomuzun al&metl farikası olacağun 

memnualyetle öğreniyoruz. &·et. 
yelken 1'ÇIDlf acayip bir lalapuryaya 
bemiyea ve Seyrlaefalnln o gtbel ve 
taanmuş al&meU farlkuUe kıyas 

kabul etmlyecek derecede çlrkia o. 
lau I>t: ni;ıhank f ol'8Wlua UıbdWae 

karar \ erilmeel ziyanın Deft8ladea 

dönülse kAr oldup yoluadald eski 
bir dedeler eözllnün bir defa ~ 
tahakkukundan başka bir tey' değil· 
dlr. 

Bu hayırlı karan veren makamı 
yurd denlzclliğl narnuıa. cidden tak· 
dir ve t.ebrike şa~ an görürüz. 

A. CEMALEDDJN SARAÇOGLU 
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Belediye Bu Sene 
400 Bin Liralık 

Kara Yürekli Herifin Yol Y '!"acak 

Arhk Eceli Gelmişti 
Bu •ureae beletllyentn 
ppbilUç-ellkprog
ramın mUhlm bir k191111 
.. mamlanma' olacak 

Kurduğumuz Kapana Adeta 
Koşar Gibi Ayağile Geliyordu 

İstanbul Belediyesı tarafından 2 
sene zarf nda (507) hın lira sarfıle 
meydana getırılecek yollann 940 
sene ı Temmuzund bitırılmış ol • 
ması lizımd r. Yollardaki inşaata, 

başlamadan e\ vel ol ın alt <i n 
geçecek olan elektrık, terkos, h -
vagazı ve telefon tl nnın ve bo • 
rularının ) nıl nm ı c p cttıgın -
d n bu b r mu c h de h vale l)-

- Götiırecegı ye n neresı oldu
ğunu soyleme ı i . 

- Söylemedı ya .. 9e11 olsan soyler 
miydin' .. 

Barak onu mdi. Sen nıye or-
m dm? •. 

H Bekır layh hır t ıla mı-

müş ve: 
Enayı mıyım kı ben, d m ti. 

evvel, Yusuf beyle, SWeymaniyede, 
Tiryaki çarşısındaki kahvede yin 
birleşmiştik. Yusuf Bey, bu alçak 
hafiyeyi dilediği yere duşürmek i
çm, b ze ıcap eden tenbihlen yap 
m hele H a Bekır , bütUn yapa· 
caklarını t krar ettir ti. Yusut 
bey nde de in af ız çıkmı tı. Diş 
lennı hırsla gıcırdatıyor ve. 

h 

- Bu alçak, dı er al aklara ib· m ut ten bu i ın ""n 
ret olacak bir şekilde, hem de çok fazla 9 9 sene Teşrınievvelinın so-
ş d tle cezalandırılacaktır. nuna k dar bıtırilm ıni isternı tir. 

Demış. S<>D emırlennı de verdik- 939 mali sen sinın sonuna kadar 

Bir Eroinci 
Şebekesi Tutuldu 

--·~-
Şebeke ...... nı leflll 
eden alll kı,ı adliyeye 

verlllyorlar 
Emnıyet Mudurluğü kaçakç1l1k 

bürosu memurları, dun bir ~romci
yı suç ustünde yak lamışlardır. 

Sabıkalı eroin satıcılanndan Ka • 
zımın gız.lıce erom sattığını haber 
alan memurlar mumaıleyhten ışa • 
reUı par mukabılınde bır mıktar 

eroin aldırtın lar ve bu esnada da 
k nı tutmu lard r. 
Kazımın bu eroınl n Kel Hulusı

lmı v Kel Hulu -

Rami Cinayeti 
Muhakemesi 
Diin Bafladı 

Azalı bef h•Jllut clnayeU 
lnklr ederek mevhum 

iki kl~lnln UstUn• •brorlar 
Rami civarında Piliççi köyünde 

vukua gelen bir cınayetin muhake
mE:sıne dün Agırcezada başlanmış· 
tır. 

Suçlular Bursalı kiptilerden Mus
tafa, septatçı Resul soygunculuktan 
7 SP.neye mahkum sepetçi Mehmet, 
Kaya ve hırsızlıktan 1 5 seneye mah
kum Ahmet ıle halen firari bulunan 
Ethem ve Nıyazi ısımlerinde yedi 
ki dir. 

İddıaya ore bunlardan Kaya; hır 
gun Bu d n t tanbula gelm"ş ve 
Ramidek zen nlenn .evinı taras • 
sut ettikten sonra tekrar Bursava 
d nmu tur. Kaya; bir müddet son -
ra anına _yukarıd isırnlen yazılı o-

POLİTiKA 
Venedik konuşmalan 

Venedikte yapılan Yugosla\f Ha• 
riciye Nazırı Markoviç ile balyaa 
Hariciye Nazın Kont Ciano'mm .. 
rasındalti konU§IDlllar nihayete er • 
miş ve bu })usuata bir teblil nep-e-o 
dilmiştir. 

Venedikte cereyan eden bu ko
nuşmalarm Tuna ve Balkan yarım· 
adasında akialerde buJnmcalt şüp
hesizdir. Macar Bqftkilt v.ıı Harici• 
ye Nazınnm İtalyayı liyaretinden 
sonra Yugoslav Hariciye Nazırının 
da Venediie gıdip temularda bu· 
lunması ve yakında Yugoslav Kral· 
lık Naibi Prens Pol'ü.n Romayı res
men ziyareti ve yine Macar devlet ı· 
damlannın Belgradı ziyareti rivaye• 
ti bu noktada Tuna havzasmda mü· 
hım siyasi temaslar ve noktainazar 
teatileri ve hatta anlaşmalar vuku· 
bulduğu veya vukubulmak üzere ol· 
duğunu gosterm~tedır 

Sorayım da adamcagızın bırk ~un 
sonra ındire ımıa yilregme ımdi
den upbe du r yım öyle mı? .. B n 
yapamam böyle raconsuz işı. 

Hoca Bekir ın bu haklı sozunü, 
doğnı duşuncesını Minek Alı de be
jeıımiş ve kazandıgı muvaffakı Pt
ten dolayı onu tebnk bıle etm ti. 
Artık Hoca Bekir'i bırakmış, be ım 
yakama sarılmıştı ve: 

ten sonra çekilip gıtmişti. Her hal bitırılme ı icap eden yollara sarfe - namında ilci k ı de bu alaka • 

an şahıslar ala k ehrımize gel -
m ve bır gece "üt" e~ ell Ram· • 
de Nuıfın evıne girmişlerdir. 

Berlin - Roma mihvennın her • 
h gı bır ıhtı if halinde Cenubu 
Şarki Av upas da kendi erme mu
zahir olması da, bitaraflığile kendı • 
!erine buyük yardımı dokunacak tir 
blokun teessusunü gaye edindikle .. 
rınden bu maksatla , son günlerde· 
ki dıploması f alı,.etierine gernıı 

vermı lerdL Buradaki mühim mu• 
v f !akı et şartlarından biri de Yu· 
goslavyarun Mac rlarla anlaşması 

temin edilerek mihver aiyueün3 
meylettirilmesi idi. 

- Eh Kara Mehmet' çığlın, ıkı gO
zilm kardeşim. Şımdı ışin alt tarafı
m görüşüp dÜfÜD lim. Nasıl yapaca
ğız' .. Tabii bu yuzbqı ıle Beklr'm 
gidecekleri yere kadar, sezdırmeden 
bizim de gıtmemıs, çetelere ~ emın 
ettirilen ve para venlen yeri ogren
memız ve bel bu 1f1 idare edenlerı 
görmemız elbette lbımdır değil mı? 
Bunlan ogrenıp gordUkten sonra ı · 
bizım kapiten Çavuşyaa a h ber 
vermek daha mUnasıp olur. Belki de. 
yuzba.şı Bekır'ı aldatmı ve atlatmış
tır. Bu da hatıra gelir değil mı 
ya?. Onun ı ın o gun beraberce peş
lerine d r yerlenni ogrenir, kim 
olduklannı gorUr. Ondan sonra ria 
beraberce (Çavu yan) a gıder işi 
anlatın& ve Kara Mehmet igim pa
peDere de kavuşuruz. Olmaz mı ca-

Jlllll' •• 
Mirzek Alı'~ i a-ımıza dü iırmek 

için, bize olan emnıyetinı biraz d ha 
kuvvetlendirmek, biraz daha hır mı 
ziyadel tirm k lazımdı. Bu dü ünce 
ile sozlerme derhal itiraz etmiştim, 
ve: 

- Tedbirsizlik olur, demıştim. 
Bu dediğini yapmak. Peşleri sıra gı
ıterken, ya kendi inm veyahut ta Bt'

~asında gezdirilmesi her halde ihti
malli <alan adamlarmın göalerine ilış
memizi hiç dilşüıımUyoraun galiba.,_ 
Bilmem, ben bu kadar t!lerbest hare
kete pek taraftar değilim. Bırska
bm, Bekir gıtain, eöntln, ordak: ı.r
le göropUn. Soara. gidip o yerleri 
•p~raberlÖl'IDÜ,~palacak• 
m•hal'inde dlfilnmek, ölçl\p biç
mek d&ha unun bir hareket .. •ur 
bence .. 

Kara yürekli herifin eceli başın
da dolqayordu her halde, Çilnkil, 
bir ttlrltl dediiiJıdeft ptDUyor, kur
duğumuz kapana tutulmak için ve 
fıdeta ayağile kopr ctbi, Boca Be
kirill gtreceii ,ere kadar takipte us 
rar ediyordu. Tabii. bu babiai koru
yacak dfıiildim L Elbette bİrU kut"· 
ua davranıp kandlracak ve llyik ol
duiu lkibete kaV\llturaeaktım. Da
ha fazla işin ilerisine varmadım. Flk 
rinı, istemiyerek kabul etnıif gibl 
bir tavır takındım ve: 

- Sen bllil'llin Minek, dedim. 
Bu gibi itlere eenin alduı tuden da
ha ziyade erer. Buna şüphe yok. 
Fakat, bunca yıllık arkadaşlığımıw 
var. Hatırıma ıelen her hangi "bir 
tedbinisliği, tehlikeyi bir defa gös
termek, söylemek dU~r bana. Bu
cwnla beraber, mademki .181'&1" edi
yonwı cideri&. Ne olacak soııunda 
ölüm yok a bu İliD· 

Minek Ali, beDi kandırdJiula, 
tendi filaiae uydardUİUJI& ideta 
aevinmişti. Bu emada Hoca Bekir 
de, benden ya.aa olmut. Kineki fik. 
rinden cayırtmak için o da bir hayli 
~e yormuttu. Artık edilecek if, 
denilecek a& kalmamııtı. Bir gtln 
aonra, yine kahvede birleşmek be
re sozletmiftik. :tatemlye istemiye 
6ptıpıUı, nefretle kucaklaşıp aynl
smştık. 

OcUn, gt1nlerden çarpmba. Hem 
• aym .,. fUll.lllbuı tel. Bir stın 

de, o gece hiç uyku uyumamış ola· dilecek para (400) bın lıradır. Şım - dar larak tu u muşlard r. 
caktı ki sabahleyın bız Beyazıtta.ki diye kadar (60) bin liralık yol ya - Eiiiiii&E!!!ll•••--&iiEl!i!iii!EE 

kah\ eye geldıgımız ve Mırzek Ali il,, pılm tır. 940 nes nde de (107) bin 
birleştiğımiz zaman, onu, kahved,, lıralık yol yapılacak bu suretle pro
ve oturmayı Adet edındıği duvano gram tamamlanmış olacaktır. 
dibindeki maaada bulmU§tuk. Y'm4' VVVVVV'VV-.-...AA~"""'VV'V'V~VV'VVV 
gazete elınde duruyor ve okuyor gitı 

g rünüyordu. A ba .. .. "l . 
Bir saat eonrP. K&hveye Hoca Be ra surucu e rı 

kir d gelmişti Taa . hiç yanımıza Beledl~e Z.btt.•ı laralln• 
ti~ am • .. n. hatta ).ın gozl<' ol un dan kontrol edllecek 
yuzü ,,,. bile b knı , n doğruca İstanbul Be edı) e hudutları da • 
Yu uf n ın bulundugu yPr0 gitmis, h 1 ndc ar b 
karş 11 çokın tü. Tatlı tatlı ~ '>

rü t yo •. ara ıra uliı İ.1) oı 1 rd• On 
ların bu candan gıbı go Unen ıı;öri.;ı'
mel ri ve el gevrek gevrek g1 "iş

mel ri bizim Mırzek Al"yi çıldırtı.: or, 
kudurtuyordu. ıkıde bir hırs ve hı· 
şımla yüzüme bakıyor, homurdanı
yordu: 

Görüyor mu un şu haini? . 
f e, dığer m um en ·!eri de böyle 
zeh rlı or padi aha v riata düş
man edıyor. Ah ne d" eyim o Anza
vur pqaya atam dı bir kuvvetli 
s tır şunlara. 

O tarafa biraz daha bakıyor, bu 
sefer de hırsından kendi başına bir 
yumruk vuruyor. Soluya soluya yü
züıne bakıyordu. Ve: 

Ah Kara Mehmet, diyordt• 
Tutulduğu zaman ne olur şu herifi 
benim elime verseler, ne yapardım 
biliYor musun! 

- Ne yapardın Mırzek ? .. 

- Ne mi yapardım, Alimallah, 
bir ağaca bağlar, lureınu alıncıya 
kadar kamamı rastgele saplardım, 
aonra da etini lıme lime doğrardım. 

Bu dilşman utağmın söyledikle
rine hem gtlltlyor, hem de kendi ken 
dime düştlnilyordum. Acaba, diyor
dum. Akşam Yusuf beyin eline geç
tiği zaman bu beril nuıı ağlayıp, 

Jalvaracak, naml batırıp çırpuıacak? 
8qun ontımde dtl'8ndtlğttmtl gören 
ilinek bayağı bana da kısıyor, kaş
lanm çatıyor, dizime de bir çimdik 
atıyordu, ve: 

- Yoksa acıyor muawı buna Ka 
ra Mehmet, di)'Ordu. Söyle Allah aş
lanL Daha beter bır ölüme llyık de
ğil mı bu! •• 

Ne diyeyim• .. Jıluhatabımm yak 
)qan i.kıbetini hatırlıyor, acı acı gü 
luyordum. Ve: 

- Elbette liyıktır, be Mirzek. 
Ben slnın yerinde olsam, kama ile 
hiç te vurmam, cımbWa etlerini yo
lar, koparırdım. 

Diyor ve yine önUme bakıYordtım. 
Bu heyecanlı intizar daha fazla 

Bilnnemifti. YUzbqa Y\WUf bey gü
ler bir yüzle önümüzden geçip git
miş, Hoca Bekir de W.. dojru se
firtmifti. Otururken: 

- Hem vallah, hem büWl diJO
rum size. Yüzbqıyı diltürdilk kafe
.tmize, demişti. Bu gtln, ikindiden 
11e>nra EminönUnde birleşip Anadolu 
hisarına gidiyoruz. Ne dersiniz be 
karde,ler!. BUtttn aırlarmı dijktU, 
ll8l'di önüme. Gideeejtmta ev, icabın
da çetenin toplancbfı ve 111ihlann 
saklandıfı yermlf. Orada, yemin et
tirdiktea 80lll'a aiWa ftl'eeeklermif 
bana. Daha bqka sabitler de ple
celdermif. Bir kaç stba 80DJ'a da Şi
leye dojnı_ 

(Dıwı• Hr) 

nüz 18 ya mı ıkmal etmemiş çocuk
larla bazı ehlivets z kimselere ara
bal rını te l m ed r k ı çıkarmak

tadırl r İ t nbul Belediye i bu ha-
1 n bır ok ve aıtı n klı) e ka ları

n eb p ldu unu n zarı itibara a
larak t t n ul r ba brucu ın n 
t pkı otom bıll rde vap ldı v ı gibi 
gayrimu vven z man ve ye erde 
polis ,,e belediye zabıta ı taraJından 

kontrole tabi tutulmalarını; ve ya ı 

küçük veva ehlivetsız olanlarının 

derhal cezai ndınlmal rını alaka • 
darl r Phemmivetle tebliğ etmiştir. 

Bel diye temfzlJk l"lert 
mU"UrlU.Une bir mUte-

ha•••• gellrlllyor 
İstanbul Beledı~ esi temizlik iş • 

terinde mühim yenilıkler yapmağa 
ve modern bir tesekkül kurmağa ka
rar vermıstir. Verilen karara gore 
Temizhk İşlerı Müdurlüğüne ecnebi 
bir mütehassıs getirılecektir. Fakat 
aynca şimdiki müdur de yerinde ip
ka olunacaktır. 
.... d~ye ............ 

Mreket edecek 
Mali sene sonu tamamen 

gelmedıği halde İstanbul Bte-
ledıyesi bütçesi fasıllannda 

da mevcut paraların bıttıği anlasıl
maktadır. İstanbul Belediyesi ali -
kadarlara mühim bir tamım gönde
rerek 939 senesinin belediye icraatı 
b kımmdan çok muhım bir f l t 
sen s olac rrı 'e bunun i in cok p -
raya ıhtiva h" sedıl c i ftaydolu -
narak bütün daire mudurlerinın ~
zamt tasarrufata gayret etme!ennı 
istemiştir. 

lst•nbuhla ••rserl lflpek 
,,. kedller toplanıJOr 
İstanbul sokaklarında dolaşan ba

ıı boş ve sersen kopekler Hımayei 
Hayvanat CenuyetL tarafından top
lattırılıp tıbbi usullerle oldiirtul • 
mektedir. 

'Bu köpekler toplattmldıkları es
nada bunlar arasında hazan cifts ev 
kedilerinın ve kopeklerınm de top • 
!andığı ve Himayeı Hayvanat Cemı
yetine ıotü.riildüiü gonilmektedir. 
Bu nevı hayvAll sahiplerinin Hima
yei Hayvanat Cemiyetine müracaat
la hayvanlarını oradan almaları i . 
cap etmektedır. Bu ıtibarla toplat • 
tırılan kedi ve köpeklerin sevkedil
diji arabaların üzerinde ctoplanan 
kedi ve köpekleri Himayei Hayva • 
nat Cemiyetinden aldınnız.• ibaıwt 
yazılmaktadır. 

Beylerlleyt epor ....... 
Beylerbeyındeld Abdullahağa ça. 

yın spor aahut yapılmak uzere Bey
lerbeyi sporcularına verilecektir. 

Dolmabahçe Bebek 
yolu hakkında 1 

Nafia veklletlnln beledl
yeye aorduiu •u•lle r 

Vekalet n so u u u l ere cev hı
nı hazı l m t r. Vah \:e Beledı e 
Reı i An.kar d n geldıkten nra bu 
cevap! n t tk k edecek -ve cevaplar 
Ankaraya gond r leecktır. 

EmlnHnl m "'" 'ubec in
de l"'hklkal 

vak'a t er c 
l mı lardır. 

Cezah otol!U•lerden raı
nız bit 1 ne · Us•ade 

olundJ 
İstanbul Beledıyesı tarafından 

ruhsatiyeler nın ı desi kararı veri
len on bır ot bü ten Fen İ lerı Miı-

durlüğü blrahndan ancak bırinin 

fenni muayen ı neticesinde ı leme-

. sine musaade edilnuştır. Digerlerı 

muayene netıc ınde ku urlu göml-

müş ve noksanlannın tamamlanma
sı kendilerine teblii olunmuştur, 

... ........ lnlAnkaN-
........ nhepltellllk 

.... c,k 
Sut meselesını tetktk eden İstan

bul belediyesı istlfarl he 'eti, ayni 
me leyı tetkık etmek uzere Anka
r dan Zıraat Enstıtusunden müte -

hassıs bir hey'et gelmesı uzenne b·ı 
meselenın tetkikinı o a bırakarak 

~tkik en m e karar vermq
tir 

Y•P lr ... n ... çaU. 
••rllwenı .... .Us3atle 

olunm,Hek 
t tınbul Beled esı yeni yapalı • 

cak ınşaatta bilhassa methal merdı· 
venlerının yaya kaldınmlana teea -
vüz etmemeleri i ın tedbırler ala -
caktır. 

Methal m~rdıvenleri yaya kaldı -
rımlar na tecaviız ederek halkın mü-

runı uburuna mani olan e\ • C'lükkan 
ve apart~ıann bu mabzurtan 
nın 1lgaS1 içın bupnlerde yenı b zı 

kararlar vetileeektır. 

•99 yol verglel 111Dk•De
llyel lstelert 

Mahalle Mümessıllerl tarafından 
her sene doldurulan yol parası cet -
vellerinin Nisan nıhayetine kadar 

tahakkuk şubelerine bildirılmesi ıa. 
zımgelmektedir. 939 senesi yol ver
gileri dolayısile olan mükellefiyet
lerini bedenen ödeyecek olanlann 
esamisinin Nisan nıhayetine kadar 
hazırlanması ve Nafia Müdürlüğüne 
bıldirilmesi lhımgeldığmden Ma • 
halle Mumetsılleri bu husustaki fa. 
alıyetlenni arttırmışlardır. 

Bunlar; ev sah b · başına değ -
nek ıle vurmak ve b çakla :; arala -
mak suertıle tazvık ve bir hayli ~
za etm lerse de naraların saklı ol
du u veri ··vıetemernişlerdır. 

Maznun! r; buradan cdnp Halilin 
evine gitmişler ve ahırın kapısını 

kırmak ı re ıle ırd " leri bu evde 
Hahli b h r k n ra ıdn ta1vika 
b lamı 

L.kiT); hır z sonra Halı.in o lu 
Y ve baba ını kurtar-

d h"r kı1a • k rılmu babıısınd"'n 

isttmis, vermem· ler Bi7. de kızı al
m r:eld.k' . . E sc-n ben eve gir
med"m D !il&rıda bekled"m Sonra si
lih se leri i ittım ve ka<'hm' ... ,. 

Ma1nun Kava ve RP ul ise h !ltf !l 

olduklarını· bi~v ö livemi ecek
lt>rfni be\'an etmi lerdir. 

D ~er ıkı kic;" de kız alma hıka

ve inı uydurmu!ill rdır 
Muhakeme: ı.ah t celbi için başka 

bır rüne talik olunmu tur. 
'V'VV'V ,.. 

Omıım.DDB: 

Dağudaki turistik oteller 
Doğu vıliyetlenmızm turızm ba

kımından kalkınm ını temın et -

Deniz ve karadan Berlin - Rom 
mıhveri devletlerile ihata edilen Yu· 
goslavya, aylardanberı S&yaal sah • 
da mutlak b"r sükut ihüyar etmek· 
te idi. Ve Yueoslav matbuatı ancak 
ikı defa takip ett i bu sükut siyase
·nı bo ınıu tu Bu da bır kere 
1u ohnı'nın 27 Martta irat et i 

nutuk ve hır de M HıUenn ellin i 

hrr lkt mc-mlek tin veni huduliarı • 
nın 'cını Arnavutlu un i galind n 
sonra ortaya cıkan hudutların va • 
zivetı itiban1e ar da tesanüd e 
sıkı bir te nkı mesaınm harici un .. 
surlannın vücude gelmis olduğunu 

söylemi ti. 
VPnedık konu malannın, bu do ı.. 

Juk havası i eıi ınde ne suretle "n• 
k·~f PdP<'f'ği kendini tabii göster· 
mektedir ki zaten gerek Belgrad ve 
gerekst' Roma m tbuatı ı1d meml 
ket arasındaki mutekabU dostluk 
rabıta1arınm t ' <'mmü!ünu ve bu• 
nun nrtief'le inin nelerden ıbaret o
Jabılece ·ni iz h tmektedirler. 

Son zam nl rda Avruoarun b 
k smında bir ıstıfham işareti teşkil 
eden Yugo lavvanın sıyas.i vazi tl 
bu suretle '1 ndan tava ub et • 
mi olacakt r. 

Dr. Re•ad SAGA Y 
mek maksadile Rıze ve Trabzonda ~-!-~ .. ~ .. ~---~ .. ~---~ .. ~ .... ! ... !.._!.,.....!.-!.!.,.....~ .. !.,.....!.-!.-!.-! .. !..-!..-!.,~~!!! 
yaptırılma ına karar venlen ao;ri 
seyyah otellerınm ınşutları onu • 
muzdekı yaz mevsımıne kadar ik -
mal edılecektır. Bu oteller Dojuya 
seyyah celbetmek için mühim bir a
dım te kıl edecektir. 

Denizlerde tırbn• .... ,. ... 

Çocuk çiçeklerin en rürıeff, ea 
ıdyade nıh oqayandır. 

llllllet höft 

• • • 
Gelecetfn '8faklarını 111k1ı 
ıemıek istiyorsan yılda bit 

• Hra ver. Çocuk Fargenıe 
Kurumuna ftye ol! 

Kacadenız, Marmara ve Ece de • 
nizınde dunden itıbaren şiddetli 

fırtınalar başlamıştır. Seferde bulu- 1"'=:::::::::::::~;; 
nan ıemılerın bır çogu mahfuz la - ~ 

yılara sıgınmışlard r Deruz Ticareti 
Mudürlugü alakadar aceata ve ıe . 
mi sahiplerine mQ~yakkı% bulun -
malarını bildırmıştır. 

Denlz ... nk """8• MUdllrl 
Anlla ... p gltllyvr 

Denizbank Umum Müdürü Yusuf 
Ziya Erzin Zırait Bankasındaki yenı 
vazifesine başlamak üzere bugünler
de Ankaray~ aıdecektir. Veklletten 
emir geldikten sonra mumaileyh 
derhal hareket edecek ve yerine de 
İbrahim Kemal Baybora vekAlet e • 
decekUr. 
Bankının Umum Müdür muavini 

Hamdi Emin de dun Ankal"'lya ait • 

TAKViM 
u .. .. 

25 Nllu 195' SALI 

H._.ıJlleMll....ttm 
a-s.12NISAN U5S 

-
Det- ..... S.6 

Ot• • u.u - ...... ı"ıı 
.411 ... , .... - ~ .. , 21,5' 

1 .. a1ı •S.tı 

nıiştir. ~----------
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Roosevelt'e Karşı ! Tahranda Mutantan 
(Baıtarafı l iaci u.yfamısda) 

bu meseleyi kendilerini memnun 
edecek bir surette halletmlf bulu· 
nurlardL Fakat tuttukları cebir ve 

Düğün Merasimi 

AskerlikKabuledılıyor 
Kabinenin 
Bir Karar 

Yakında Ba Yolda 
Verme•İ bekleniyor 
---------ne göre bir ihtilif zuhuru halinde 

Londra, 24 (A.A.) - Mecburi hiz. 
met meseleli. bui(lnün bqlıca ayı· 
si meselelerinin ön plinında bulun
makta berdevamdır. 

Financial Times gazetesi diyor 

tngilterenin yalnız harp malzemesi 

Ue dejil, ayni zamanda askeri ile 

de müdahalesinin manevi noktai na· 

d b ··yu''k' bir ehemmıyeti ola· zar an u 
• ki: N caktır. 

cNazırlar bu sabah, Harbiye ... Gafenko aua temasları 
zm Hare Belisha,nın herhangi mah· 
dut bir şekilde mecburi hizmetin ka· Londra, 24 (A.A.) - Gafenco, re· 
bulü hakkında hazırladığı raporu fakatinde Romanya Elçisi Tilea ol· 
tetkik edeceklerdir.• duğu halde saat 11 de Hariciye Ne· 

Times gazetesi da, bir kısım na • zaretine gelmiş va Lord Halifax ile 
zırlann, hüküntetinin vaziyetini h görüşmüştür. . ., 
kuvvetlendirmek için mecburi iz· Lord Halifax, mumaileyhı yemege 
met prensipine kanaat getirdikleri· alıkoymuştur. 
ni kaydetmektedir. Gafenco, saat 11 da Chıa-'-ulain 

Pariateki kaaNt 
Paris, 24 (A:.A::·>_-_.:._P~ar---is._ın_s_:iyas~ .. i ,._i-le_g_ör_u_· ş_ec_e_k_t_ir_. -

İtalya Balka~ ~nt~ntı
nın Eskidiğinı Soyluyor 

- - sla anın ,Macaristandan 
(Bq tarafı 1 inci sayf~). rek, Yugo ~dar Tuna.yı çevreli • 

Bu gazete, bu hadisenin Italyad
1
a Romand yalyUa rle bir temas ve iş be· 

. etl k ııan--ft:ıc.mı ve • yen ev e e . ~. memnunıy e lll ~ . li"'" bölgesi> teşkil edebılecegı· 
talyanm bu ifin bir an evvel bitın_e- raber a• 

• le idedir ni yazıyor. . 
ain:i arzu ettijini ilave ey me · Roma. 24 (A.A.) _ Tnbuna dıyor 

İtalyan filos1·a11 d ~re i. 'ki: 
Zagrep, 2' (A.A.) - Dubrovn~ • cMacaristan ile Yugoslavyanın 

ten bildirildiğine göre İtalyan f ılo • Rumaayaya karşı olan münasebe~ • 
sunun Arnavutlukta bulunan kısmı leri icap eden yola girmişe benzi • 

on" u"mu"'zdekı" hafta ı..... .. mda Yugos • hd'tc ' k rum ,._., yor. Tahrikatçı ve te . ı . 4

1 u • 
lavya ,ularını ziyaret edecektir. lar manasını kaybetmıştır. Nasıl es-

Macar - YugoelaY yakın'a,muı ki Çekoslovak.ya ve Küçük ~ntan · 
Budapeşte, 24 (A.A.) - Venedik tın modası geçmişse Bulgarıstan •· 

tebliğinin Macar • YugOflav anlaş- :ıeyhindeki bir Balkan an~ntı cia 
masından yug()6).avya Hariciye Na· eskimiştir. çünkü yeni . ~ \'l'UP3?~" 
zırı M. Marltovitch 'in ve Macar Ha- bir esasa müstenid ~·enı bır teşkıla· 
riciye Namrı lıl. Csaky'nin 25 ve 28 ta doğnı yüİ'üyor.> 
Nisan tarihlerinde Berline icra ede-

cekleri ziyaretlerden sonra bu yol- "unan •l.ı.llı" 
da atılacak kat'i adımdan bahset .. ı i JFJ ı 

istili ve tehdit siyaseti kartısında 
onlara hiçbir devlet şeref ve haysi· 
yetini tamamen kaybetmeden müa
temlekelerini iade edemer:di. Çün • 
kil bu, zora ve tehdide kartı boyun 
eğmekten ba11ka bir mana ifade et- ı 

mezdi. Müzakere ile halledilemiye
cek bir mesele olmadığını söyliyen 
Chamberlain'in bu sözleri müstem· 
leke meselesinde Alman'lan mem-• 
nun etmek taahhüdünü tazammun 
ederdi. Alman'lann bu teklife ! 
yanaşmamaları pek tabiidir ki bü· • 
tün cihana daha büyük bir hırsıcah· 
lan olduğu ıüphesini veriyor. 

İtalya'ya gelince, Nice'i, Korsi
ka'yı Savoie'yi ietlyen sesler İtal· 
yan davasına çok zarar vermişler ve 
İtalya'yı cihan efkarı umumiyesi 
nazarında zayıf bir mevkie sokmuş· 
lardır. İtalya şan ve şerefini arttır· 
mak, Roma imparatorluğunu yeni 
ba~an kurmak için komşularından 
toprak istemeğe kalkarsa kimse onu 
memnun ~emez. Hırs, istilA, teca
vüz, düşmanlık gibi kelimelerin bir 
manası varsa İtalya'nın hareketi 
bunların çerçevesi içine girer. Fa
kat hiç olmazsa aynı hareketlerin 
karşıdakilerden sadır olduğunu id-
dia etmesin. Çünkil, o zaman mane
vi bakımdan davasını tamamen ÇÜ· 

rütüyor. işin ciddiyeti kalmıyor. 
İtalya'nın Fransa'dan talebleri 

bir hakka, bir metne, bir taahhüci 
ve mukaveleye istinad ediyorsa mü· 
zakere masaSl başında bunları hal
letmemeğe imkan yoktur. Bugün 
efkarı umumiye sulhe, hak ve ada. 
let prensiplerine o kadar hürmet
kardır ki toplanacak bir konferans
ta bu esaslardan uzaklaşacak bir 
devlet davasını ka\·betmeğe mah· 
kümdur. Hakkına güven.en bir mil· 
let müzakere davetini kabul etme· 
mezlik edemez. 

Fakat talebleri hep ortaya atma
yıp birer birer halletmek emeli iz • 
har edilirse bu ancak, Çekoslovakya 
ve Arnavutluk'ta görüldüğü gibi, 
küçükleri birer birer yutmak mana
sından başka birşey taz11mmun ede· 
mez. 11118eyln CaJdd YALÇIN 

~ 1 imıci .. ,,....) 
rayın muhteşem kapısında Şehinşa· I 
hı taşıyan tek bir otomobil çıktı, hal
kın dinmiyeıı alluşlan arasında yüs
lerce takın altından geçerek Gülüs
tan sarayına geldi. Daha evvel aa -
rayın bahçe tarafındaki kapısından 
otomobillerle büyük üniformalarını 
giymiş vezirler, bqta Meclis Reisi, 
nıeb'wılar hey'eü. yüksek devlet me. 
rnurları, generaller ve muhtelif e • 
yaletlerin mümessilleri gelmiş ve 
t.,M salonuna· alınmıştı. Aıihazren 
yanında İmparatoriçe, Kraliçe Naz
lı, Veliaht, Prenses Fevziye, İran, 
Mısır hanedanla-rı Azası bulunduğu 

halde bu hey'etleri kabul buyurmuş
tur. İran milletinin ve hükumetinin 
mümessilleri İranlıların tebrikleri • 
ni bildirmiş ve sevincine terceman 
olmuştur. Saat 17 ye doğru otuz ka· 
dar yabancı hey'etin otomobilleri 
gelmeğe başladı. İşte başta Rina 
.Tarhan. yanında Kamutay İkinci 
Reisi Canıtez, Orgeneral Orbay, Ne-
bil Batı, Reisicilmhurumuzun Baş
yaveri Celal Üner olduğu halde 
Türk hey'eti ilerliyor. İşte İngiliz 
Kralını temsil eden Lord Athlone, 
refikası Prenses Alice, biraz sonra 
Dük de Spoletenin reislığindeki t • 
talyan heyeti. İşte Fransayı temsil 
eden General Weygand, kardeş Ai
ganistanın mümessili Serdar !/ah 
Ahmet Han, Sovyet Başmümessili 

Terentiev, Alman hey'eti, Japon 
hey'eti ve Papanın mümessili. Hep
si taht salonunda toplandılar. Teb • 
riklerini sunan hey'eti, Ha • 
riciye Veziri Alim takdim edivor • 
du. Merasim bir saat kadar sürdü. 
Akşam bütün şehir baştan başa 

donanmıştı. Gi.ilüstan saravında vüz 
kişilik bir ziyafet verildi. ·Bu zi\:a • 
fette bütün hey'etler reisleri, bUyük 

ve orta elçiler ve yüksek devlet me
murları bulundular. Sü\'areye Tah
ranın bütün kibar \•e güzıde ailele
ri, sefaretler erkanı ve gazeteciler 
davetli idi. Saat 22 den itibaren o -
tomobiller birbiri ardına Gülüstan 
sarayına doğru akıyordu . Sarayın 

her tarafı binbir 1ş1k vağıhuru i~in
de yaım·ordu. Biiyiık fran san'at de-

Urfada bayram hasının eserı olan kı~ metli çiniler le 

mesine büyük bir mana ve ehemmi

yet atfedilmektedir. 
Yugoslav ve Macar Hariciye Na· 

Urfa 23 (Hususi) - Egemenlik süslü olan cephesin i yüzlerce ampül 
Çocuk bayramı, bugün binlerce hal- sanki bir pırlanta gerdanlıkla çerçe-

Bayra mı kın iştirakile yavrularımız tarafm· veliyordu. Bahçede kristal avizeler 
Atina, 24 (A.A.) - Atina Ajansı dan coşkun tezahüratla kutlandı. içınde kmlan renk renk ısıklar en 

~ırlarının Berlinden avdetlerini mü
teakip yekdiğerine mülaki olmaları 
muhtemeldir . 
Belrrıdda yapılan te.ıahiirathr 

Belgrad, 24 (A.A.) - Belgrad ti • 
yatrosunda, Yugoslavyanın istiklal 
ve tamamlığını harici tehlikeye kar· 
ıı müdafaa için tertip edilen toplan
tıya 10 bin genç iştirak etmiştir. 

Yugoslavyanm silahla hudutlan • 
rıııı müdafaası, hür Yugoslav gençli· 
linin şerefli bir sulh için mücadele 
yapılması anlaşma lehinde söz SÖY· 
liyen birçok hatipler şiddetli alkış
lanmıştır. 

Tribünün üzerinde ctoprakları • 
ınızdan bir kant yer vermeyiz> iba
l'esi yıµılı büyük bir levha bulunu • 
~ordu. 

ltalya .. tt.atmda alm).er 
Roma, 24 (A.A.) - Matbuatın • 

libsı daima İtalyan - Yugoslav gö
l'Üşınelerincle toplanmaktadır. Ga • 
!eteler qalıda1d mütaleayı yürütiı
Yorlar: 

cBu göriişmeler iki ınemleket mft
nasebetlerindeki samimilik Belgl'ad 
Budapefte aramıcla bir aıapnaJI 
tahakkuk .ıtirmeldedtr. Bu da. Tu
lla ve Balbn devletlerlnln toplan • 

· llıa.suıa Jmkln verecek ve-Yugoslav
)anın mihver siyasetine gtrmesini 
ltataylaftıracaktır.-. 

Telegrafo gazeetsiııin temin etti· 
liııe göre, İtalyanın Yugmlav bil • 
Uinıüjüntı garanti etmekte faydw 
1'ardır, fakat buna mukabil kendi • 
llhıdeıı ciğfal edici hiçbir garantiyi 
lcabuı etmemesini> istemektedir. 

bildiriyor: . .. .. .. Hatipler; milli mücadele tarihi- giranbaha mermer havuzlardan 
Kral Corcun isim gunu dun .~u • nin yapraklarını kanştırdılar ve U· mehtap renkleri fışkırıvor ve dam

tün memlekette merasıınle tes ıt C· lusal bugünü, kazandıranlara ve bil· laları birer yığın inci halinde çimle
dilmiştir. Merasim bu yıl daha e ." yüklere sonsuz bağlılık ve fiikran· rin üzerine Sel'piJivordu. Saravırı 
hemmiyetli bir mahiyet almıştır. Zı- larını sundular. b?vük merdiveninden çıkarak ge • 

bü
•t" n gazetelerin de kavdeyle • İstikl&l marşile başlıyan bu töre- nış taht salonuna giriyoruz. Davet-

ra · u h" rı eliği veçhile, Avrupayı karıştıran a· ni parlak bir geçit resmi takip etti. ı er, iki ~ini bulmuş, dineden gele-
diselerle dolu olan bu yıl Yunan Tribünde vali, askeri mülki erkan, cek olan Alahazreti, İmoarator cevi 
milleti birliği kuvvetli bir idare • belediye ve halk mümessilleri hazıt Veliahtı, Prenses Fevziyeyi bekli ~ 

. b' memlekette ne kadar kıy .. bulundular. yorJar. Ortada muhtelif de,·Ietlerden 
nın ır d metli olduğunu her zamandan. a • Bilahare hep beraber Atatürk daki Ortaokul müsameresi büvük 
ha ziyade iyi takdir etm~edır. . büstünün önünde tazim geçidi ya- bir neşe içinde dc\·am etmekte · bü· 

Eleftron Vima gazetesı ~azıyor. pıldı. Büste çelenler kondu. Şehrin tün halk ve mektepliler bayr~mın 
,Bugünkü rejimde Yunanıstan kil- her tarafı, halen süslenmiş ve bir sevinci içinde bulunmaktadırlar. 

"k btr devlet halinden Doğu Ak • bayram halindedir. Uray sinemasın- Neci BALAK 
çu "zde ühim bir devlet haline ======:5~:;:::==::==~=::::=~===:===:========~~~~~~= 
:=~~iştir~O devlet ki, 8 milyon n~ - TÜRK HEYETi BERLiNDE 
fusiyle iyi silahlı. inztbatlt ve mii
reffehtir. Hükümdarla, Yananlsta -

• ·zmden kurtararak refaha 
nı komunı 

ddt manevi terakkiye sevke-
ve ma ' ·ut hükiımeti 
den 4 A~OS 1936 mı 

d.
u el birliği milli hayatın 

arasın ıu ~• et 
inkişafı için esas unsuru t~ • 

ınektecJir.• 
Katimerini yazıyor: 
cElen milletinin bugünkü refahı 

mk6n o1mıyan yerde mkipf ecleJnf· 
yen bir alaçtJr. ftnanfs*a" ise re· 
fahı için ebem olan bu slk6n ve ni
zamı J(ra)mm ve milli )ıük1lmet re
isinin sayesinde tanımıştır.> 

Proia gazetesi yazıyor: 
cMilli hanedan milelSiai ve pmdi· 

Jrl &ükiimdann büyilk bahası olan 
Birinei Corc, Elenler Kralı Unvanın 
alan ilk J{ralunız olmuştur ve ~u 
nııvan bütün Yunanlılann Kralın 
etrabnda ittihadını temsil etmekte-

dir.> 

gönderilen çok güzel nadide hediye
ler duruyor, bu hediyelerin en bü • 
yük kıymeti, temsil ettikleri a.ıvet
lerden daha çok İran devletinin Aa
hazret Şehinşahın idaresinde bütün 
dünyada kazandığı hürmet ve itiba
rı göstermesindedir. Japonyadan, 
J'inlhdiy.aya kadar her yerden he
diyeler var. Bizim hediyemiz altun
dan yapılmış zevkle pırlantalarla 

iilenmiş 13 parçadan mürekkep bir 
tuvalet takımıdır. Herkesin takdirle 
seyrettiği bu tuvalet takımı hediye
lerin en başında yer almıştL Her 
parçanın üzerinde genç evlilerin i . 
simlerinin baş harfleri okunuyordu. 
Diğer hediyeleri seyrediyoruz: Fin
landiyadan kıymetli bir heykel. Al
manyadan çok güzel bir vazo gönde
rilmiştir. Sovyetlerin hediyeleri, 
yirmi beş parça nadide astragan, U
ral taşından işlenmiş bir mücevher 
kutusu idi. Hollanda eski antika bir 
kitap göndermişti. İtalyanların he
diyesi gümüşle işlenmiş büyük bir 
sofra ortası çiçekliğidir. Belçika an
tika bir av tüfeği. Fransa kristal bir 
içki takımı göndermişti. Hediyelc -
rin önünden geçiyoruz. İşte Papanın 
hediyesi: Eski sedef işlenmiş bir 
sandık. İngilterenin hediyesi daha 
pratiktir. Bir seyahat çantası ve an
tika bir saat. İsveçin iki vazosu Ö· 

nünde Norveçten gelen beyaz bir a
yı postu yatıyor. Bunu İranm her 
tarafından, İsfahandan, Şirazdan, 
Tebrizden, Hemadandan velhaslı her 
yerden gönderilen kıymetli hedıye
ler takip edıyor ve tahta kadar uza-
nıyor. 

İki saf davetliler, kadınlar suva
re elbiseleri ve erkekler büyük ünı
forma lari~ le bekliyorlar. Mızıka in
ce havalal' çalıyor. Derlk>n bir kıpır

daam oluyor; Şehinşah Hazretleri ı 
refakatlerinde Melike Nazlı okluğu 

halde en önde ilerlivorlar. Melike 
havai mavi renkte üzeri sırma \'e 
inci işlenmiş. omuzları zinetli kürk
lü bir tuvalet giymiştir. Bu elbıse • 
nin uzun ete~ı asgari bin senelik 
kıymetli halılar üzerinde sürünüyor. 
ve Melike kızıl saçlarının üzerine 
taktığı kücük tacının büyük pırlan
talarını kehkeşan halinde gözleri 
doldurarak ilcrl ıyor. Bundan sonra 
Dük de Spoletenin kolunda İmpara
toriçe geçti. Şımdi genç e\ liler yak
l a,,ıvo r. Mısırın asil kızı Fevziye be
yaz elbisesinin içinde baştan ba~a bir 
güzellik, ncelik 'e zerafet sembolü 
idi. Bunun arkasından diger Pren . 
sesler. Prensler ve yemege da,·ctli 
olanlar gectiler. Suvare başlamıştı. 

Ilık bir f!ece kinde havai fisenklcr 
Tahranın sevincin i demet demet se
maya serpiyordu. Asgari bin kişinin 
hazır bulunduğu bu kibar ve güzide 
suvare mükellef bir büfenin etrafın
da gece yansından biraz sonraya kg. 

dar de,·am etti. 
STADYUMDA MERAS1M 

Tahran, 24 (A.A.) - Dün öğle
den 60llra Ameadiah stadyumunda 
M1811" kıra:liçesi Nazb, ıran veliahdı 
ve zevcesi prenses Fevziye, de hazır 
olduğu halde parlak spor şenlikleri 
yapılmıştır. 

Stadyum Mısır ve ıran bayrak
larfle donatılm11 olduğu gibi stad
yuma giden bUtttn yollar donatılmış 
ve süslenmiştir. On binlerce halk 
stadyumu dolduruyordu. 

Evveli. çocuklar kraliçe Nazlı 
ve vellabdin zevcesi prenses i'evziye 
ye büketler vermişler ve halle sü
rekli yqa seslerile Mısırlı ve diğer 
ecnebi misafirleri selimlamıştır. Ge 
çid resminden sonra kıa ve erkek 
çocuklar ıranın eski ve yeni jimnas
tiğini yapmışlar ve seyircilerin tak· 
dirlerini celbetmişlerdir. 

SUBAY OKUL NDA ZIYMET 

B. Ciano'nun n8firi olan bu gue
teye nazaran, B. Ciano Belgrad'ın 
frıgnız sistemine iltihakı cİtalyan • 
~ugoslav dostluğunun esasıanm 
tehlikeye düşüreceğini• B. llarkoiçe 

Messager fi:Athenes yazıyor. 
cHükilmdar ikiliği izale e:tikten 

sonra. üç senedir hükUınet istikrarı· 
nı ve bütün sahalarda ileri yürüme· 
yt temin eden esaslı bir islAhata mu
vafakat etmiştir. Millet, bugiln sev
gili Kralını alkışlarken. bizzat ken· 
di ülküsünü ve kendi iradesini teba

rüz ettirmektedir.> 

.derlin, (Hu•usf) - Almanya Dev· ı 
let Reisi Adolf Hitlerın ellinci yıl
dönümü ~liklerinde bulunmak Ü· 

zere Berline gönderilen Türk h .. y. 

etinin Nisanın 17 inci gü u akşamı 
buraya muvasalat etmiı olduğunu 

bildirmiştim. 

Tahran, 24 (A.A.) - Dün ak· 
Şam İran ordusu subay okulunda 
ecnebi heyetler şerefine büyük bir 
suvare tertib edUmiştir. Suvarede 
hükümet azasile elçiler, ecnebi he· 
yetleri ve Tahranın ileri gelenleri 
buır bulunmuştur. 

Apak tarafından ve bir Alınan aue-' .-c:;:::::::====:===.;.:=========== 
ri müfrezesi taraf ndan askeri me-- . Irak DahUlye Nazarı 

ihsas eylem.iştir. 
Nihayet ayni gazete, Macar • Yu· 

goslav münasebetlerine ftaret ede-
l'ek, birbirine bağlanan iki meml• • 
ketin cmihver sistemi çerçevesine 
dahil olanklannı• bfldiriyor. 

Stampa ıazetesi, daha ileri gide• 

Bütün diler gazeteler de buna 
benzer yuılar netrediyorlal'. 

Heyetimiz, istasyonda hükumeti

miaiA Bertin Büyük elçisi Hamdi 

rasimle karşılanmış ve karşılanşma Ankarada 
mer.asiıninde Berlın Büyük elçimiz Ankara, 24 (A.A.) - Irak Dahili-
Hamdi Apak da bulunmuştur. ye Nazırı EkselAnı Naci Şevket bu 

Size heye\ reisi general Ali 1'u • sabah Toros ekspresile Ankarayı 
adın, gene~-aı Asım Gündüzün ve gelmiş ve İrak .ElçiHlfne inmi§tir. 
Ber!ın Büyü; elçimizin Alman mftf. Hariciye Vekili ~ Saraçollu 
rezelerini teftiş edel'.lerken çekilmif miAftl' f11'9ftne Jımımt bir öil• Y• 
bir resmini gönderiyorum, meii vermiatta 

Süvarilerimlzto 
Zaferi 

il 

23 nisan Piyer Cotye miıkafatı 
nıüaabakasma ijtirak eden süvari
~ iyi hazırl&WWI ve yetiftiril
mış atlarla kotan ve beynelmilel 
şöhreti haiz Avnıpamn en iyi bini· 
cilerini geride bırakarak birinei i· 

kinci, ~eö 'Ye dördünclJöğti ·
rak büytlk bir zafer kazanmı§lardlr. 

Birineıliği alan Saim Pulatkan, 
ikinci Cevat 01lrtan, üçüncü Cevat 

Kula, dördüncil Eyüp öncü parkuru 
hatasız ve birbirlerin<Mn birer •· 
niye ara ile bitirmeleri aferin kıy
metini bir kat daha büyültmüştUr. 

Binicilerimizin eşine henüz rast
lanmıyan bu muvaffakiyetleri bü
yük tezahürata vesile olnıu§, Piyer 
Cotye milkifatmı kazanan binicile· 
rimiz Türk'ü cihana tanıtmak için 

harice çıkan her spor kafilesine dü· 
şen milli propaganda vazifesini bi 
hakkin ifa etıni§lerdir. Kendilerini 
tebrik eder, Romadaki müsabaka· 
larda da muvaffak olmalarını dile
riz. 

AJANSIN VERDMt MAl .. lJMAT 

Nice, 24 (A.A.) - Bugün eater
nasyonal Pierre Gaitier mükifatı 
için yapılan binicilik müsabakaların
da, şimdiye kadar talii ters gitmiş 
olan Tlirk ekipi taliden parlak bir 
intikam almış ve 

0

birinciliği, ikincili· 
ği, üçüncülttğü, d'ôrdttncWUğü de ka
zanmıştır. Mesafe 11 manialı olmak 
üzere 570 metre idi. Her dört Ttirk 
binicisi de bu müsabakayı bata.sız 
yapmu~lardır. · 

Birinci Saim Polatkan, ikinci 
Cevat Gürkan, üçüncü Cevat Kula 
ve dördünc:ü Eyüp önci1 selaütler· 
dir. 

. lkiaci ..,,affakiyet 
Nıs beynelmilel atlı mani miiaa

bakalarınm 23 nisan günü yapüan. 
yarışları Türk binicileriııilı zaferile 
neticelenmiştir. 

Yilzbqı Saiın Pulat.kan. Cevat 
Gür.kan, Cevat Kula, Eyüp öncüden 
müteşekkil ekipimiz Fransız binici
lik mektebi takım yarışlarında Po
lonya, Letonya. Portekiz, Ruman· 

yalıları geride bırakarak, Fran&ii, 
tngiliz, Belçika ve lrlandalılardan 
sonra dördilncU gelmiflerdir. 

Japonlar da Çin 
Taarruzunu 
İtiraf ediyorlar 

Tokyo, 24 (A.A.) - Bu sabah 
toplanan kabine öğleden sonra beş 
nazırın iştfrakile bir toplantı daha 
yapacaktır. 

Gazeteler, Japonyanın Avrupa si 
yaseti hakkında mühim kararlar ve
receğini yazıyorlar. 

İyi malfunat alan mahfiller An· . . 
tıkomintern paktın takviyesi ilinin 
kat'i bir şekil alaeağmı ve bQ kara· 
rın yakında ilan edileceğini annedi· 
yorlar. 

Bu takviye aşağıdaki esaslar da· 
İn!Sinde olacaktır: 

l - SoYyetlere kal"fl mttdafaa
n.m takviyeei, 

2 - DemoknuıileriB lhtiyatb bir 
surette idare edilmem_ 

3 - Avrııp.da bir harp vukmı 
halinde Japoııyamn m..,,_ btr U. 
reket serbe~tiliğinin mubaf•ne 

Belediyede açıkta 
Kalan memurlar 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
miktan 15 olacaktır. İktisat Müdür
lüğünün şimdiki kadrosu 30 dur. 
.Belediye Riyasetı İktisat Mildilr mu· 
avinliğini de ılgaya karar vermiş • 
tir. 

Turizm müdurlüğünün kadrosu 
eskiai gibi üç olarak tesbit olunmU§· 

tur. İküsat Müdürlü~ müstahdem
leri de 15 ten 7 ye indlrUmiştfr. 

İktisat Müdürlüğü murakıpları da 
kontrol İ§ini alacaklardır. Murakıp-

lardan açıkta kalan yoktur. Bunlar 
eskisi gibi üç tane olarak muhafaza 

olunacaklardır. Ayni zamanda İkti· 
1at Müdürfillüııd• büttın m&a§lar 
ücrete tahvil olu.n.acaklardır. 

Levazım Müdürl61üaün kadroa11 
7 1• lnc:Uril..ı. .. Z.tatJerinden tı91 
İltatt.Uk MildO.l"ltllbd• iti Dl'" .. ~ 
aaılr.ta~ 



............ 
Kendine Avukat 
Süsü Veren 
Adam 

- --- -

~"lllllırıuı 

Binici Ya 6ürışçllırimizin Seyabatlan 

oun .... ,;;ün.o hukuk _ .... • • Sporda 
mahk•me•lnde •uç U•tU K _ 1 B 

Dünadl~:ı~~~~:::.olmuş v• orog uBolu eyınınYanında Milli Propaganda 
• 7eni avukatlık kanunu hilafına ha-

'reket eden; Baroya kaydedUmeden B l 
· avukat sı!atile mahkemeye çıkan O U 

bir kişi yakalanmıttır. 

Beyi Köroğlunun Ônilnde Korkusundan 
Tir Titriyor Ve Gitgide Büzülüyordu 

Tir 
Ankara Hukuk Fakültesinden me-

zun olduğu anlaşılan Enis isminde • 
ki bu zat, Şerife ve Sadiye isminde 
iki kadının Asliye 'Oçiincü Hukuk 
mahkemesindeki bir cmiras• da
vasını takip ederken; kendisini tam· 
yan Osman isminde biı i tarafından 
vaki ihbar üzerine suç üstü, mah • 
kemede tutulmuştur. 

Mumaileyh; hemen tanzim olu • 
nan tahkikat evrakile birlikte- cür • 
mümeşhut vak'alanna bakan Asli -
ye 'OçUncU Ce~a Mahkemesine sev
kolunmuştur. 
~ ""'"AA~ 

Halka bozuk meyva 
tuzu mu satmışlar? 

.Hasan deposu> sahipleri Hasan 
"e karde~i Abdi, cbozulmuş meyva 
tuzunu satarak halkı dolandırmak> 

suçile ve !503 Unrü maddeye göre ce-
7.alandırılmalan talebile Asliye U • 
JiincO Cezaya verilmişlerdir. 

Ha.san deposundaki 'birinci 
yangın hadisesi 

Diğer taraftan yine mezkW- de • 
1 
poda ewelce filit tenekelerini lehim 
Jerken yangın ç-ıkardıkları ıddiasile 

~ 1iılthal 'Ve Ali isminde iki müstah
tJtın; mezkur m~ede, muha • 
~me oluhmaktadırlar. 

Dün bu davalara tevhıden devam 
olunmuştur. 

Hasan, dün1tü cel~de 1uzlannın 
zamanla bozulab11eceğini beyan et -

miş ve muhakeme; kardeşi Abd.inin 
celbi için başka bir güne bırakılmı -
tır. 

Yangın çıkarmaktan suçlu Mihal 
ve Ali de, hndisenin kazaen vukua 
geldiğini söylemişle'tdir. 

tekin • 1llat1 .... 11 davaaına 
dUn devam olundu 

Bundan bir müddet evvel şehri • 
mizde vukua gelen ve muhakemesi 
uzun müddet devam eden iskan su
iistimali d:ıvasına dün Ağırcezada 
devam olunmuştur. 
Ayrıca mübadil bonosu almış olan 

bazı kadın ve erkeklerin tekrar tev
ıiata dahıl olmak istemeleri suretile 
hadis olan bu eski vak'adan dolayı 
dün üce yakın şahit dinlenmiştir. 

Muhakeme; bazı şahitlerin celbi 
için talık olunmuştur. 
~~ 

tNJU8ARLABDA : ------
inhisarlar U. Müdürü 

Ankaraya gitti 
İnhisarlar Umum Müdürü Adnan 

Halet Taşpınar, İnhisarların yeni 
kadrolarını Vekilete arzetmek üze
Te dün Ankaraya gitmiıtır. Umum 

Müdür, birkaç gün Ankarada kala
rak İnhisarlar& ait bazı itler etra -

fında Veklletle temaa ederek direk
tlfler aldıktan sonra şehrimize dö
necektir. 

D•vet 
Fa.tih Askerlik Şubeli BO§kanlt • 

fından.: 

316 • 333 (dahil) dojumlulardan 
. w la1Am piyadelerden namlarına 

davetiye çıkarılıp henilı mahalli 
l mtıretteplerine Mvk için müracaat 

1 etmiyenlerin en kıaa bir zamanda 
: hemen ıubeye mOracaatlan, gelmi
. yenler hakkında kanuni cıtzanın tat-

bik edileceği tl'n olunur. 

Yann Şehzade.batı 

FERAH SiNEMADA 

HARP DONUŞU 
Soa 1 O Hilenin en büyük 

Şaheseri. Aynca 

3 SiLAHŞOR KOYBDnAR 

:!lrotlu Bola Beyill~ hmm•da 
• - te - yc,rum. Eaasen buraya gehnemln lebebl, mi bu es&• 

- • .man papm ı Bu adam yalnız görllnüvor retten kurtarmaktır. Hepbıld PiMi edlyormn. Sa· . 
amma, galiba arkasmda bir onlu var. Bizim uker- rayda bulunan hef1ey sizindir. Alurdald Mtöıı bay· 
Jerl yeidlkt.en 90nra '4'hrl de ellne geçlımlt olacak. vaalar sisin malanmlır. Bu baldann• alın. Ve vakit 

_Ne diyorsun! kaybetmeden lstedlğbılz yere gidin! Yalnız biraz 

- Yoksa hiç böyle tek bafana sarayın kap1Sına acele edin! 
da3anmağa cesaret eder miydi? Bu sözlerha koca salonda yarattığı beyeean ~k 

- Pencereden kalbine bir ok saplayın, gebertin büyük oldu. Ufak bir ia§kmlık cle\lft8lndea sonra 
keratayı! hepsi Köroğlu'oun ayaklanna kapandı. Kimi elini 

- tik ..aa benim de aklıma bu geldi. Hatti öpüyor, kimi uzun ömürler teme.nnl edlyerdu. Ara· 
Oku Ja)& laktun. Fakat ellerime garip birşey olmuş. da on dakika geçmemi U ki koca IU'&yda h~bir 
hem titriyor, hem de bütün ku'"'etini kaybetmiş. kimse \'e hiç birşey kalmanuth. 
l'ayı gezemedim. Köroğlu, artık bir külçe haline gelmiş olan Bo-

- Yoksa bana karşı hiyanet mi ediyorsunuz? lu beyine yanaştı: 
- Diyanet. mi! Allah göstermesin! _Demek beni Çamlıbel'de kahbece vurmak icin 
- Peki ne yapmalı! bir ordu gönderdin ha? 
- t~rl almaktan başka çare yok. Bakalım ne 'Bolu beyi: 

isti) ecek. Kim bilir, belki de size dehalet etmelı \stl
) onlur. 

- O da \'ar ~ a ! Peki ya beni öldürürse! 
- Onu yapmaz. Çünkü demin de dedim ya, sizi 

öldürmiyeceğini temin etti. 
- Canım, haydut bu! Sözüne inanılır mı? 
- Köroğlu'na inanılır. Köroğlu ,·erdiği sözden 

çıkmaz. 

Bu esnada kapı şiddetle vunılmağa ba-,ladı. Sa
rayda bulunan bütün hizmetçiler ,.e kadınlar oradan 
oraya koşuşuyor, bağnşlar, hı~kanklar duyuluyordu. 
Bafka yapılacak '4'Y de yoktu. Bolu be)i Da!;&r: 

- Herifi büsbüttin luzdınnıyabm. içeri alan! 
GWer yüz göst.erlp buraya getirin. Atmı da ahıra 
çekin. Ve ben üç defa öksürünce birdenbire içeri gi
rip herifi haklayın! Belki de bu cliretinin cezasını 
hayatlle öder! 

Muhafalar hiJl •paan yüzleri ve titreyen elle
rlle kapıyı açtıldan amu Köroltu atmdaa hldL Ud 
apk ata almak~ aelb'tfiler. Körojl9 a..ı.rlal 
bir el bareketlle durdurdu: 

- ı.t.eınezı Atıma cJokuamayıa! Ollu Ayvu 
mubafua eder. 

Bu lirada Ayvu lur atan dbginlerlal alllul ve 
kapum1 biru malt- dOlnı celdlmlttL Körotla •rt 
adunlarla yttrUdtL EtrafmdaldJer Od bWdtbn oluyor
lar, bu bir kaya p&l'ÇUI gibi adama yol göeterlyor
lanll. Bolu beylnlli kendlslnl beldedlğl odaya girince 
onu oraya geUrenlere ıu emri verdi: 

- Sarayda kadın erkek. ulf&k, b.lzme~ kim 
vana, hepsi bu odaya gelsinler! 

Bu emir, Bolu beyini bira& 11evlDdinll.7Jra ba 
müthlt ada.mi& yabm kahnaktan adamalnlh korlna
yordu. As IODra büttbı oda alıs apa cJohaqtu 0 
zaman Körolhm Bola be)ine döndtl: 

- Göriiyonun ya, bayatın ellinde. Seni istedi· 
ilm anda köpek gibi gebertebWrlm. Fakat buna 
yapmıyorum. Çtlnktl içeri girerken, ... blr§ey yap 
mıyaealıma dair eöz \'ermiştim. Ben ekümü tuta 
nm. Sen benim babamın göderlnl oydunlun n bin
lerce zavallmm kanına girdin. Binlerce ocak IJÖndUr-
4\in. Senden bir gün bütün bu yaptıklannan besabıDI 
lsUyeceitm. Fakat böyle bir yerde değil, er meyda
nında ! 

Köroğlu konuıwbn Bolu beyi gitgide küçll J
düğünti blMedlyor, ahunda fmcbk cesametinde ter
ler bellrlyordu. Se8I kısılmlf, d1ll tutulmut gibiydi. 
Köroilo bundaa 10nra odadaldlere döndü: 

- 8bl• ooğuııuzu zorla kaçuıbnıt, Mtın alm
llllf, ~~ Mir eclllmlt JdmıWer oldapauu blll-

- Haşa; haşa! diye kekeıeaı 
- Peki ya o askerler? ' 
- Hiç bir şeyden haberim yoK. 8M1ece vekili 

harcım a\·a çıkmak için benden izin istedi Jdl de! 

- öyle mi? Gaıtıa av hediyesi olarak ta beni 
getireceğim \adetti! 

Bolu beyi konuşamıyordu. Köroğlu parmağım bir 
han~r gibi göğsüne dayadı: 

- Dinle beni Bolu beyi! dedi. Ben artık gidiyo
rum. Seninle er, geç bir meydanda çarpıpcak ve sa• 
na l&yık olduğun cezayı vereceğim. Fakat eğer bir 
daha bana kartı asker gönderecek, yahut ahaliden 
her hangi birine zulüm yapacak, senin sarayından gi
denleri takip ettirecek olursan hiç dinlemez, sarayım 
basar ve gözlerlnl oyarak yarasalara yuva yapar•m. 
Anladın mı! 

Bolu beyi korkusunda• isparmozlar geçiriyordu. 
Jlatme Körolhmaa l&derbal tudlk etti. 

Bana tmerlae Körojla keadWM 90ll bir auar 
attL 8oua bombot aa.a 9U'&Jlll korldo~ 
Jalnll.('& yirödtL Kapadan çdda. Ayvama tuttup kir 
atma.W.. 

Körolhı ve arkadallan. tbDdl petlerlM düa M 

on bet ylilt takılmış okluP halde BoladM tı*tılu'. 
Çamhbele doğru yttrörlerkell Köro,.. .... alcb. 

~ahın - llÖyledil 

.. \ Benden aeliin ol9un Bola beyine,\ 
Çıkıp '8 dallan ya•nmalıdır. • 
Ok gacu1wndan, kalku wlacle11, 
Dallar cevap verip wleamelldlr, 

• •• 
Köroğlu geçer mi yine ıanıadan, 
remlder bep8lnl er meydumdaa ·· 
&ır at köpötöaden, dllpnan lıannula". 
Çevrem cJolup plvar w•malıdır. 

• .. . 
, Körollu birdenbire .... tu. Enseshıi keyHU ke-

yifli kqıdı: 
- Yahu, dedi. Bu koşma noksan.. Bir türlü so

nunu istediğim gibi bitiremedim. 
Uma etmlyellm, Çamhbelln dağlarında bu bir 

avuç yiğltle betyüz para He tutulmuş korkak adam 
arasında müthiş bir çarpışma oldu. Dört taraftan 
saldıran Köroğlunun atlıları Bolu beyinin askerlerini 
darma 4ağan etmişti. Köroğlu asla bu kadar möt
lılf, bu kadar erkek~ ve kah .. manca dö~memlşti. 

(Devamı var) 

Türk Namını Bütün Dünyaya Tanıtmak 
için En Basit, Ameli ve En Emjn Çare Ha
rice Karşı Elde Edeceğimiz Muvaffakiyetlerdir 

Milletlerin spor siyasetlerini tet
kik edecek olursak göreceğiz ki bu
nun dahili ve harici olmak üzere ikl 
vechesi vardır. Dahili veche, efradı 
milletin, o memleketin coğrafi iklim 
ve vaziyeti ile muhit ve an'anatı na
zarı dikkat ve itibara alınmak şar
tile bedenen olduğu kadar his ve fi
kir itibarile de yilkseJebilmesi, neı:ı

lin sağlamlaşması .için muhtaç ol
duğu sporların biltün efradı millete 
teşmili gayesini istihdaf eder. 

Harici veche ye gelince: Her mil
letin kabiJiyet ve istidadı bedenisi 
bir değildir. 

Bazı milletler ata binmek husu
sunda fitri ve yüksek bir istidad 
gösterirler. Diğer bir mıllet ise ata 
binmesini hiç beceremediği halde 
kotmak veya atlamakta, yahut ni
tuıcılıkta fevkali.da kabiliyet sahi
bidir. Lakin ekseriya da istidat ile 
ihtiyaç bir çıkmaz. Binaenaleyh da
hılde milletin muhtaç olduğu şpor
lar azami ehemmiyet verilip tevsi, 

· tamim ve terakki ettirilirken hariç 
için de miUetin en çok müstait oldu
ğu sporlara ehemmiyet verilmelidir. 

Bu surefle miJli temsil vazifesi 
o sporlara ve sporcularına teveccüh 
ve tahmil edilerek umumi teşekkül 
hasıl oluncaya kadar Jiıilli propagan-

-danın icrası temin edilir. 
Milli propaganda için sporun i

let edilmesi belki bazı dimağlara 

ham gelir. Hatta bazılarının buna 
gülmeleri veya bunu muhtelif ma
nalara tefsir etmeleri çok muhte· 
meldir. Fakat kim ne derse desin. 
bugün dünyada bir milletin ismini 
daima kuvvetli olarak çalkalandır
mak için her hangi bir sporda mu
vaffak olmaktan daha mühim ve da
ha emin bir çare ve vasıta mevcut 
değiJdir: İşte dünyanın öbür köşe
sinde senelerce dünya futbol birin
ciliğini elinde tulan Unıguvay ve iş
te 940 olimpiyatlarını organize eclt!n 
küçük Finlandiya. 

Bittabi dünya tarihinin kaydet
mediği veya pek az, ender olarak 
şahit olduğu hadiselerden biri hatta 
birincisıııi teşkil eden Türk inkılibı 
gibi hadiseler bu k ic'edc hari<:tir, 
müstesnadır. Çünkü o bir harikadır. 
Biz ahvaJi adıye ,.e umumiyı...·den 
bahsediyoruz ve bugün bütün dün
yaya hayret veren Türk ismi za
manla unutulabilir. Bunu unuttur
mamak için en basit en ameli :;are 
memleket haricinde elde edilecek 
spor muvaff akiyetleridir. 

Sporun, bi rmilletin medeni kud
ret ve istidadı hakkında, ne büvük 
bir mikyası olarak telakki ve kabul 
edilmekte olduğu anlamak istiyen
lerin kuvvetli bir spor kafilesile 
muhtelif ecnebi memleketlere tııeya
hat etmelerini tavsiye ederiz. Böyle 
bir aeyabattan avdet edecek en şc-

dit spor aleyhtarlarının bile milthiı 
bir spor taraftan olacağında hiç 
ıüphe yoktur. 

Bizler bir tngiliz, bir Amerikalı 
hatta bir Alman kafasında bir Tür· 
kün spor sahasında görünmesinin, 
muvaffak olmasının, ne derin, ne 
teveccühkar bir inkılap yaptığınn 
ıahit olduğumuz için iddiamız val
nız ilmi ve nazari değil, aynı zaman
da milşahedeye müstenittir. 

Bir Tllrk'U rüyasında bile görme 
miş, yalnız hain düşmanların baştan 
~ğı yalan propagandalarının tesiri 
altında tanı nl'Ill§ bir Amerikalının, 
bir Fransızın, bir lngilizin son olim· 
piyatlarda elde ettiğimiz güre§ tur
nuvasında ve binicileriınizin beynel
milel Avrupa aUı mani milsabaka· 
lannda elde ettikleri parlak muvaf
f akiyetleri k8J'funııda ne yaman bir 
TUrk taraftan ve Tllrk muhibbi ke· 
sildiğini hayret ve sürurla gördUk. 

tıte böyle bir çok temas ve te 
aadüflerin biz.e öğrettiği kanaatile 
iddia ediyoruz ki milletimiz için, 
kuvvetli ve muntazam bir idare al· 
tında bulunan spor kafilelerinin spor 
aeyahat ve temaslanndan daha fay-

. dalı ve daha müessir bir propagan· 
da vasıtası mevcut olmadığı binicl
lerimizin Niste evvelki günkil mu-, 
vaf fakiyetleri bir: kere daha göster} 

miştir. 

• • • Holl•nda Belçık•JI yendi , 
Amsterdam, 24 (A.A.) - M.000' 

ni müteacviz bir seyirci kütlesi ö • 
nünde yapılan Belçika • Holland~ 
futbol maçı, Hollandalıların 3 • '/ 
ıalibiyetile neticelenmiştir 

• •• 
Bir T•vzlh 

Ankara, 24 (A.A.) - Futbol Fe • 
derasyonu Başkanlığından gönderi· 
len aşağıdaki tavzihi aynen neşredi
yoruz: 

Anadolu Ajansının 22/4/939 ta • 
rihli spor servisinde görülen bir ya
zının berve ıhi zir tavzihini rica e
deriz: 

Milli Kume talimatnamesinin on 
birinci maddesi mucibince yapıl • 
makta olan maçları sahada kontrol 
eden hev'etımiz hakemin verdiği of
sayt kararını teyid etmek maksadi· 
le hoparlörle neşriyat yapmış olma
yıp bu kararın seyirciler arasında 

mucip olduğu tereddüt ve itirazı i · 
zale için böyle bir tavzih yapmıştır. 

Spikere verilen talimatta bu ci • 
het aynen tasrih edilmiş bulunuyor
du. MahaJlinde verilen bu izahatla 
sporsever halka, tereddüt ve itiraz-, 
larını izale bakımından hizmet edil-, 
rnek istenilmiştir. Binaenaleyh bu 
hareketin ne hakemin kararlarını te
yit ve ne de onun kararlanna mn -
dahale olmadılını tavzih ederiz. 

Çocuk Bayramının ikinci Günü 

lıtanbulda Çc;cuk Bayramıma ildnal pi de •et'• içiade 
ıeçmittir. Bu •esile ile bir çok mekteplerde mllaaınerel61' Yeril· 
miştir. Resimde fakir çocuklara datıtd•ak kere hazırluu 
paıtalar 16rülmekteclir. 
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_ •o - /KT__/SAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

Son Çarpışmalar 
D kuzuncu Fırka Piyadeleri Kesif 
° Kara Rağmen ilerliyorlardı 

Ki1me Kilme Kırılıp Yığılan Taşlar Şose Boyunca 
İlerlemeyi Kolaylaıtırıyordu 

Gezme Ve Sayfiyede 
Seyahat Ederken Eski Elbiselerin 

Devir Geçmiştir Giyildiği 
Eskidenı cSeyahat etmek için en 

eski elbiselerımi gıyeceğim.. dedi· 
limiz zaman artık geçti. Bu söz. 
ler, yalnız uzun seyahatler için de
lil, hatta pazarıarı şehir haricinde, 
ıayfiyelerlni gezdiğimiz, ziyaret et
tiğimiz ve gezmeler yaptığımız yan
lara da şamildir. Şimdi daima şık ve 
zarif gezmek esas bir k>aide haline 
giriyor. 

Tayyörler muhteliftir, Pliıteli e
tekler kadar düz eteklere de rastla
nıyor. Bu arada en göze çarpan bir 
tayyör şekli, yeşil yünlüden ve çok 
koyu kırmızı çizgili kumaştan bir 
tayyördür. Caket klasik, etek düz ve 
önünde yelpaze şeklinde plili bir 
pano vardır. Bu tayyör, sarı bir swe
ater ile giyilirse zarifliği bir kat da· 
ha artar. Bu da yol için en mükem
mel bir kıyafettir. Sonra sayfiyeye 
giderken valizde çizgilı folardan bir 
bluz veya llnondan bir bluz götür
meyi de unutmamalıdır. 

Çay vaktinde, sayfiyelerde, tarla .. 
larda gezdikten veya bir spordan 
sohra eve gitdikten sonra dalına el
bise değiştirek .ihtiyacı hissedilir. 
Böyle zamanda bir rop lhımdır. Em~ 
pri~, ilkbahar havasına, tabietın 

meydana çıkan neşesine uyar. A· 
henkli renklerle ve çok zarif duran, 

1 kırmızı ve beyaz birbirine geçmiş 
madalyonlardan yapılmış bir krep 
marin robu hatırda tutulmıya değer. 

---""- Çifte Minarenit1 Tednab 
.. Eerzurwu- . . irtibatını tesis edecek vasıtası da azdı. 

..-.ulhindi • cephesının . -r-..ı.... al 
, pmalinde Ermenilerill av ~ ordu kumandanım Karasuyu 111" .. ı..-. Y • 

Karasu yun tahkimat yapbğı görülilyol"du. ~u- ··vari bırakılmasını tekmil piyade ve topçulann 
Salatur .ara;:da duğum Alaca tarassut yerine 8 kılo· :::. aıımnaamı emretmi§ti Fakat bu cephedeki 
rası ~ Erm lJD il rin daha kuvvetli bulunduğu nıea Ermeni niyade ve topçu kuvvetleri eol yanımızı teh· 
nılseetre ı ~· treen ~di Saat 8 de Dıca'yı lutalarımızı· dit etmekte bulunduklarından ordu emrinin ifası bü· 

10 kilome ı · 1 bir makine ı • tırdı 
zaptetti. Ermeniler burada 14 maktu ve tün harekatımı f ele~ u~a . 
tüfek bırakarak çekildiler. ar· Asıl neticei katıyeyı 9 uncu fır~a şose boyunca 

. alindeki on üçüncü alaya tn elde edecekti. Bunun için ben de en zıyade bunun ha· 
9 d~ ~aras.u şım a artık açılmıya başladı. rekatile meşgul oluyordum. Erkanı harbiyemden 

ruz emnnı verdı.m .. _H~sü tarafımızdan işgal olundu. ..zbaşı Talat beyi irtibat zabiti olarak fırka kuman· 
10,15 d: ö~nı k?P eni Jotalarının parça parça ranı Rüştü beyin yanına gönderdim .. Tarassut y~-

~asu şımalın~ekı E:dUk. rimde ben, erkanı harbiye reisim Cavıt, ve harekat 
Çekılmekte oldugunu g rd mevzi almış . ..d .. rü Avni bey sıra ile dürbün başından 

b. · deki sırtla a . ıubesı mu u 
Ilıca cenubu gar ısın .1 ·lerdeki makinelı 1 ıyarak harekatı adlDl adım takip ediyorduk. b ·e <1aha ı erı ayn m . 

ulunan topçumuzun ' _... teri albnda 9 uncu Bazan telefonlann arızaya uğraması, bazan da vazı· 
Tüfeklerimizin bunalt'cı ate§ K rın çokluğu ha· f madun kumandanlanmm benden daha geç haber 
fırka piyadeleri ileri atıl:yc Jardı.t a~- boyunca ta• yledııklan vakidi. Çünkü bizim yerimiz onlarınkinden 

rdu Faka .,.,- a k ti nla ·· ü reketi çok ağırlaştınyo · .. küme yığılmış üksek olduğundan bazı hare e er o ı:1° ~oz ~-
nıir için yolun her iki tarafına k~e k t' lanmızın ~en kaçtığı halde biz görebiliyorduk. Nıtekım bır 
olan kınluı .. ft<.1ar buradan ileriıyen ı a lık Erzurumdan şoseyi takiben uzunca bir yilrU· 

l§ '49& ara tind uHrUd .. ••• Ü görerek 
lıine çok yarıyordu. .. .. Un zs inci yüz kolunun Gez istikame e 3.. ugun 

ö wleden evvel saat 11 de Yarımca ~oyun kilome~ cepheye haber v~rdik ve. topçu ate§~ affında bu Er· 

ala ~ al tti Burası ErzuruID şehrıne 8 to meni kolunu penşan ettirerek bilyük zayiatla geri 
y ı&g e . ki düşman p· 

lllesafede idi. Kiremitlik tabyasında i,galinden kaçırttık. 
ÇUsu (Rus topçusu olduğunudö:i;:rou. Ermeni OBf!I!!'~MA~~N=~~:z.~;A· 
IOnra öğrendik.) kıt'aıanmızt daki SUnge- B~ 
kıt'alan Yarımcanın cenup ınıntaka~ınGez köytlndo Cepheden 9 uncu f~ka kumandanı ilerlemenin 
l'iç tepesinde ve şimal mmtakasmdak 12 kilo· imkbaıZlığını ve Ermem kuvvetlerinin bıze ~tün ol· 
IDuharebe ediyorlardı. Gez ınmtakası baD8 n ça• duğunU bildirdiği bir sırada ordu kararglhile de te-
aıetrelik bir meeafe olduğundan 12 aefa .bUytııte a- lef on muhaberesi açıldı. Erzincana gelmi§ bulunan 

. • barekitı bir kilometre .Y Vehip pqa benden ~uiyeti sordu. Ermenilerin (4000 
tal dürbünümle buradaki saptedeD ı 7 mel i de ve sttvari, 8 top) kadar kuvvetleri olduğunu 
kın gibi takip ediyordum .. !:~müdafaa cephe· ~~ neferle faal 4 top olduğunu 14 Martta Er
alayla 2 ı nci avcı tabutU tMI ~ pelr ıukı sununda öfrendik) taarrus kuvvetlerimizin ilerle-

iline çabmt)ardı. ~t Diba~~ ErzW1UD istika: mekte bulun~u söyledim. 
tuttukları Ge9 köyünü terk 

5 
öğleden 80nra Gezi Vehip P8'8 tertibatımı sordu. Bunu anlabnca 

lbetlne kaçıfbklan ıörUldU: ı .. ı DU a8ID buradaki kızdı ve be,fırüıağa başladı: 
bu taarrwı kolumuz ifl&l etti. ~ _ Su tertibatla mabat hasıl olamaz. Kısmı 
layiatı atırcfı. ma)dneli tüfek atet- ldWiyi neden şose -boyunca tertip ettin? Bu kuvvet 

12,30 da fiddetli piyade ve ınuva:f(aldyet ..; cenahta bulunaplktı. Karasuyun ıimalinde neden 
leriJıin lfiti)~ sat cena)mD1SdaD da piyade kuvvetleri bırakbn? 
haberleri geldi: 6fresesf de Ka· Cevap ~ kann çokluğundan sağ cenahtaki 

Saf cenahımızdald Halit bey m pesinde1d Erme· sayıf bir mllfrezeyi beslemenin bile zorluğunu, Kara· 
layb de!wi limalinde ve Stmgeric; te ede k ıoo s\1YU fimalinde kuvvetli Ermeni kıt'alan görUldtı
bi lat'alarmı menli çeYirmelerlt matmP . ..r .... re ğUnden oraya da bir alaylık bir kuvvet ayırmak za. 
lllaktuı verdirmlf ve liri toık bir çok suau ve Dl~ ruretin4e bulunduğumu, IOBe boyunca tertip ettiğim 
\tqt ıttmam etmlf. ıasmı kWli ile bu gece taarnızuna dahi devamla Er-

karuu tunaJjDdeJd ıs Uııctl alaya taanıJIUJlU zurwnu igal edebileceğim kanaatinde olduğumu i· 
liddetıendirmeBUıi emrettim· Bu alayın bafeketl pelı zah ettfın, 
'iırdı ~ lefonla ala )nımaDd8Jlllll tekdir ettim. Ka- Ordu kumandanım bu izahatımdan memnun kal· 
tııı · e y tın pek sor oldujwıu ve te- ınadı ve sert bir sesle: 

leto!°~1:1dan ~~jiııl bildirdi Bu zorluk• - Emirlerim ifa olunamamı§tır. Tehlikeli bir 
ları . tının a hmln ettijim içindi ki bu alayın vaziyet ihdas olunmuştur. Bu tertı~atla Erzurumu 

d.aha önceden ta f k kararılJıınm harek&tl f§gal edemezsin! diye tekdire bqladı. Halbu o, Er· 
~ensup oldufu l5 inci ır ~ verilmiYeD bu fır• lincanda yani Erzurumdan ltsO kilometre uzakta idi. 
kdıJ.re etmMini ls~tim. ger11erfmllıde konaklarma ffidiselerse benim. dürbünUmün içinden .seyrolunu. 

a kararglhı ve kıt alan rlardı Bu fırkaya men· yor ve ona göre karar almıyordu. Telef onla bu tarz 
~•rle,miı rahatıanna bakıyo ·• alayının cephesi muhavere pek haksızdı. 
IUp olan on UçUııcll ılay ile d=an,denmın elinde • (De.um Yar) 
12 tilometre tuttujuad&A alal 

• 

Ayrıca mantoya da bir yer ayır~ 
nu~Jc JAzımdır. Kolda, omuzda insa
nı terketmiyen manto bahslnde dik
kat edilecek detaylar vardır. Bu ba
histe de yine giyinecek kadının zevk 
ve inceliği daima terzinin model ve 
şıklıktan anlayışı ile birle~rek, her
kes onjinalitesine muvafık bir za. 
raf et eseri çıkarabilecekjir. 

88 • il 

Bluz 
Güzel havalar artık geldi. Daha 

birkaç hafta evvelrlen ilkbahar tay. 
yörleri ve ilk bluzlar ortaya çıktı. 
Şimdi bu ansamleli değiştirmek ihti
yacı uyanabilir. Bu da çok kolaydır. 
Zira bluzlar, bu mevsim müthiş mo
dadır. Buluzlar sabahleyin spor kı
yafetıle giyildiği gıbi -akşamları u
zun tayyörle de t ınmakatdır. En 
fazla aranılan şekil, ömısvc biçimin
de olanlardır. Kreo döşınden veya i
pek tualden yapılan bluzlar çok a
ranmaktadır. Bunlar her türlü tay
yörlerle ve elde mevcut renklerle 
düşünülerek giyilmektıedir. Mesela 
haluje bir tayyör~ mavi mat krep 
ten düz bir bluz, diğerile beyaz ve
ya pastel kolodili linondan yapılmı~ 
bluz tercih edilebilir~ 

Eğer bluz, bizzat yapılacak olursa 
nazarda tutulacak nokta, her mev
siJn taşınabilecek bir şömisye, plaj-

Seıahat için zarif pra•~k bir 

KrepiCSfinden Yapılmı, Gnzel 8ir ElbiH 

da gıyilebilecek bir külot etekliğin ,...-----:::) 
opremısti .için plili .beyaz linon~an • Faydalı Bı' lgı'ler 
yapılan bır bluz mureccahtır. E~r \ .. . .. ................ ...... 
lınonun fazla ince olduğu ve müte- U BI bl h 

d. ·ı· ı ek 1" ıd··· · mon: n r •-.. ma ıyen u u em azımge ıgını 

diışünürseniz bunun yerme beyaz . olau bl~ .... ,,,. 
pıke kullanabilirsiniz de. Bu takdir- Limon senenın her yılında bulıı. 
de şekil, adeta bir jile vaziyetinde nur ve diğer mevvalarla kıyas ka. 
olmalıdır. Eğer emprimeyi seviyor- bul etmiyecek kadar hassalan haiz. 
sanız bu cins bluz çıçckli tualden de dir. Limon birçok hususta illç gibi 

kullanılır. 
yapılır. Nihayet fazla resmi olmıyan 
akşam yemekleri için çok tatlı düz 
veya rengArenk çiçeklerle süslü mat 

krepten bluzlar şayanı tercihtir. 
Bu suretle ayni tayyörü giydiği

niz halde bu üç nevi bluz sayesinde 

her defasında tamamile değipk bir 
kıyefet göstermiş olursunuz. 

• • • 
Renkli etarplar 

Sabah mantolan veya a.ıısamb
feleri ile qarplann tezat tetkil et. 

meleri istenmektedir. Yani Ekose bir 
elbise üzerinde eoarpqı dtlz veya 

dtlz bir elbise tlzerlnde aksi bir de
senli eearpın bulunması gibi, Umu
miyetle koyu rengi olan apremidi 

kostümleri için, bluze, kemeri, bir 
işlemeye veya ppkanın her hangi 
bir teferruatına uyan bir etarP a
ranmaktadır. 

Yine her ıaman, bir spor an
sable ile boyuna yumuşak bir yUnltl 

veya sıcak tutan bir örgü koyarken 
gUndtlz kosttımlerjnde etarpın ipek· 
liden olması tercih edilir. 

Yine bu vadide payyetler eşarp
larda hakim bir mevki almışlardır. 
Bu yenilik, açık bir Fon üzerinde k•.> 
yu veya koyu bir fon üzerinde me
tal renkli tekillerle, çok tarafdar 
kazanmıştır. Bu deği§ik renkler man 
zum esinde en fazla sevilenler: Söriz 
mus, mutarcl, eartöz. lobleja, per
V&Df, roz ltlvar, ve aitronodır. .... . . 

Romatizmalılara, artritik olanla. 
ra fazla limon yemek çok iyidir. 
çünkü limon suyu asit ürik mıktan
m azaltır, 

Boğaz ağrıyınca, limon suyu i~L 
ne biru tuz atarak bununla garp.. 
ra yapmak ağnyı geçirir. Ap ve 
boğaz haatahklannda limon 1Uyu an 
tiaeptik olduğu için çok faydalıdır • 
Haftada bir limon suyu ile ditled 
silmek beyazlık verir. Ellere limoa 
suyu stırUIÜl'le, eller yumUf&k ve 
beya zolur. 

Elde ve yüzdeki çatlaklar limon 
suyu aUrUltınce geçer, Ytızyıkann·
ken su içerisine birkaç damla Hmon 
sıkılıl'B& cildin kanpnasııı'\ mani 
olur. 

Yemekletde, ll&lçalarda, ll&lata
larda, limonun llU" kullanıldJlı gl. 
bi rendelenmif kabuklan paatalara 
konulur. Ve bOtOn meyvuından da 
pyet nef°l8 reçel yapılır. 

Limonun bbutwıda da blrçot 
haaalar vardır. Batlıcuı midevi oL 
masıdır. Bunun için gay lgeriabıe 
limonataya birer parça bbtJlu ile 
limon koymak çok nafidir. Umon b 
buğundan yapılan likör de midevi. 
dir. 
· Ev itlerinde limon suyu ile kir. 

lenmit bakır ve bronz 19Yler gayet 
iyi temizlenir. Baaır ve t:lktlfbıi ~
yazlatır. Yık•mluı 8tlDprlert ~ z 
ler. Eldeki kirleri lebllri oaı.rt ı. 
tı gibi kumq ~ aa lekele
r.IDI dl kolavna t 3 'ar 
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Kayseri 
u. Mecllsl 

VHAyet 
Dalilldı 

Kabul Olanan . Yeni BOtçe İle Bir 
Çok Mektepler Yapılacak 

11 Bawman ile bir arada . . azalan Vali Acl 7 -

Kayseri Yiüyet meclııı t .. U mektebinin ve Ha1kevi-
i) Kayseri vi- tsmet non · rekli tahsi-

Kayseri, (Husus - . e- · ikmali inŞllatı ıçın ge 
layet umumi meclisi 939 yılı bütç. nın lduğu gıbi bir de mo-

d.ke sevketmış sat~ar. kon~ir oteli ve 1ncesu kaza-
sini hazırlamış ve tas 1 den bır !tt - inşası 

. gramını da b" kaymakam konagı ve beş yıllık mesaı pro ' . sında ır 

.. f ryet eylemış kararlaştınlm\Ştır. . . . 
tanzim ederek tatılı aa 

1 
• f bit· Di ·er taraftan vılayet ışlerı~u 

tir. Yeni yıl blitçesi ile Vilaye ın ht!if Vekaletler nezdinde takıl:> 
çok yerlerinde müceddeden mektep· mu .. kere etmek Uzere Ankaraya 

• 'b" Kayseri merke- "e muza l" Adli Bayman Kay-ler yapılacagı gı ı gitmiş olan va ı . . 
1 cu:>hir hasta· · t zinde yapılmakta o an ~ . kafı seriye avdet etmış rr. 

hanesi ile bin talebeyi ıstiaba 

Cinayet 
Madridde yapı· 
lacak Muazzam 

1 • • 
aır köyıu bir hiç yuzun ... I Geçıtresmı 
den arkadatını öldUrdU Madıid 24 (A.A.) 15 mayısta 

T b l (Hususi) - Kazam.ııın M d~ "d'de 'yapılacak olan zafer ge 
or a ı, . t ol- a rı 40 b' kişi is-

. Karakuyu köyünde bir cınayçe k r çit resmine 120 veya 1 . _ı~ k ede~ 
mu..,tur Çakırlı oglu Hasan a ı ' tirak edecektir. Har be ıştn a ·ı 

" · . .. d Hasan on- d 1 geçidde temsı e-kavga ettiği aynı koy en . . bütün kolor u ar 
• · h · yüzünden 25 ya · kl dir başı oglu hır ıç kl rne- dılece er . . . k' Tk sıralar 

ında Mehmed özkanı bıça ~ .. Kıt'aların yırmışe~ ışı 1 . _. 

~es· ~rinden yarahyarak oldur- halinde geçmeleri lazım geldıgıne 
müş~ür Katil vakadan soma kaç~ d~ir üçüncü Şarl zamanından .kal~a 
mı sa da bir 'jandarma nıüfrez~:ı bir nizamnamenin mevcudıyet~e 
ta:afından takip edilerek gizlendıg~ rağmen havanın sıcaklığı dolayıtstılc 

dl. ve verilmtş i · beş veya altı saa en yerde yakalanmış, a ıye,, gecid resm nın . t d 
.. emesi için laıımgelen e -tir!. fazla surm 

birler alınmıştır. 

Tutuşan Otobüs Kral ~~~:o:dr,;.'•Harı 
• Paris, 24 (A.A.) - Matin g:ızete-

KUkUrt JUklU bir otq,bU• sine Burgosdan verile~ malumata 
ld öre dün ne~redilen bır kara~na~e , Old• al&f a 1 

. g ··rc1u cU Alphonse ve aılesme 
. tzmırden Ondo n ·· 1kt · Çeşme, ( Hususı ) - . 70 d k" bütün mal ve mu erı-

k ına aıt tspanya a 1 
Çeşmeye ziraat ban as 

1 
şo· .. de etmektedir. 

t b k .. k .. d'" getirmekte o an nı ıa ---or a u ur u . deld -
för Yaşar Alaşarın idaresın . b w uldu 
Çeşme 9 sayılı otobüste ansızın yan- Bir çocuk su~a Şeoghr·mw.e 2 

hklkatta (H susı) - ı ' gın çıkmıştır. Yapılan ta lan Aydın, u Karapınar nahiye-
otobüsün Uzunkuyu ile Nohuda . 1 3 saat mesafedek .... cı'varında köv-

f"" muavı- teke oyu · köyü arasındaki yolda şo or . • . sinin Sınır . ken açtıkları çu-
dikk tsizlıgı · kerılıÇ yapar 

ni Süleyman Şapşakm _ a . _ ıuterın . . n ve küçük bir göl ha-
yüzünden otobüs içine a~tıgı.sıg~:&. ku~a bı~k~ lenilen suya yüzmek 
dan tutuştuğu, alevlerın hır ~ . Unı al~ı~-· y nedilen Osman adlı 
makineyi sardığı ve otobüs ile ıçın- için gırdıgı za; bir çocuğun orta
deki kUkUrtlerin tamamen yandığı 14-16 yaşların ~ nazarı dikkati cel
anla•ılmıştır. Yangın esnasında kU- da görün~emesı mış ve ölü olarak 

~ fo' bederek su aran d " 
kUrtler etrafa boğucu gaz neşret ı~,ı tur Keyfiyetten habe~ a. 

.. kiln bulunmuş · t · · içınde için yangını söndürmek mum . . n alakadar makama ış~n 
olmamııtır. Tahkikata Çeşme adli· edılet olup olmadığı tahkikıne ba.~-

. kası Hilmi Tükel yesınce el konmuştur. la""s:tır. • ... 

- ~ -·--·-··--Bir genç gölde yuzer- O:i;ii;;" ve otobüs işi 
kea boğuldu "di e t yeni bir 

y 811 hU811• a x-a•1Uyor Menemen, (Hususi) - Hamı ılı gu..-u 
ğınd 8 say lr•nun• ıazum .. . ınahallesinde Top soka d. aMustafa -

1 
Belediyesi bugunkü ek • 

evde oturan 17 yaşların a istanbu .
1 

tobüs mübayaasını 
B "'ye köp- ·1t kanunı e 0 

Göden yıkanmak üzere eşıı sı me .. ktedı"r Halbuki oto-
, vtnden • gorme · 

rtlye gideceğini 8lSyliyerek e imka~sı~kat'•ı şekilde halletmeğe ka-
,_..,.. b"' ·şını . çıkmıt ve bir daha dönmemıq~ · us ı n Belediye bu iş için yen~ 

Zabıtaca Betli köprü civannda rar vere k t'l lüzumuna kanı 
küçük aölde yapılan arattmnada bir kanunrunBı"n:enaleyh (8) ay_ zar-

• b·1·hara b ı ınuvo eYVela elbiseleri bulunmuş, 1 ~ u t • :. 1 · alınması imkansız 
.... d tobus enn 

&öle ~ren dalgıçlar tarafından usun fın a o edi Diğer taraftan, Na -
arqtırmalardan sonra cesedi de çık görülme~t fn~~ İstanbul tramvay -

.,.ı..aıımak fia Veki ke.dı n' kararlaştırılan beş lllıftır. Mustafa Gödeııiıı; 3- la nı es ı e 
üzere girdiği ıölde su cereyanına rı . müddetin hitamını bekleme-

lduju senehk .. l . tramvayları Beledi -kapıldıg·ı ve bu suretle boğu_ a- d n otobus erı, ~· 
k k t Y e t g"e karar verece5ı anlaşılmakta, adliyece tah ı a devre me 

yeye kt dir Bu karar tahakkuk 
Pllınaktadır. .. • söyl~nm:df ede istanbulda otobüs iş-
Ziraat ürünleri mu.ıesı- ettiğ• t~ d;h• ucuza maıoıacağı ve 

t Veki· letrnenın . f lzmir (Hwıwsi) - zıraa . .. . inin de Beledıye tara ın -
' lan ".KUltilr otobus 1§ M"'d"" l .. x-;; letı, bu sene kurulacak o . . . on Tramvay Şirketi u ur u& ... ne 

ı>ark Zira! t)'rUnler MUzesı,, ıçın bd:~lanacagı ve ayrıca ~garajlar inşa-
L· • rmeyi kabul 6 - lao:ılmak uır liralık tahsı1&t ~ bildirmii- sına lüzum k~lmıyacagı an 11 • -

ettiğini fuar k.9DitMlD• ~ tadır. , 
lir. 

5 

Cinayef Avcılara Saldıran l_R ..... A _o _v _o _ı 
SALiı Ml'I• 

Japon HUkOmıliıin 
Yani Kararları 

Şanghay, 24 (A.A.) -Japon or
duları kumandanlığından bildirildi- iki Azıll Kaplan ==-~~~ a· 
ğine göre Çinlilerin nisan taarruzu Anutlacla bir llrek anada 

DUn •kt•m tavuk yUzUn .. 
den bir ad•mı vurdular 

Dün akşam, Unkapanmda bir ci
nayet olmlıŞtur. 

kendilert fçfn ağır zayiatla akim kal- heyecanh bir hiclile oldu 

mış~~liler Kantona liarp 6 fırka Armutlu, (Huswıt) - Pazar gtı-
eevketmi§lerdi. Yağmurlar toprak- nU köyttmUz avcılar birliği reisi Ha
ları çökertmi§ olduğundan Çin kuv- lilin idaresinde tertip edilen lilrek 

lrulla avı esnasında 18 yaşında Mahmut vetlerl motöııu vasıtalarını na-
mamışlardır. Japonlar Çinlileri ilk oğlu Halil ve 17 y&§Ulda Süleyman 
mevzilerine tardetmişlerdfr. oğlu Hasan; Çolakiçi mevkünde pı-

Merkezi Çinde, Japon ordusu nardan su içerlerken ansızın üzer
Mançanga karşı taarruz etmekle lerine hücum eden iki kaplanla kar· 
Çinlilerin taarruzuna mani olmuş- şıla§ml§lardır. 

Bu hiç umulJ!lıyan vaziyet kar
tur.Şimalde, Çin kuvvetleri bir kaç §ısında avcılardan biri bir kaç el si
defa Kaifanga ginneğe muvaffak lah atarak kaplanlardan birisini ka
olmuşlarsa da kanlı göğils göğüse çırmağa muvaffak olmuş ise de di
çarpışmalardan sonra püikürtülmüş ğer kaplan Halil oğlu Halili ve ar 

kadaşını ağır surette yaralamıştır. 
tür. K 1 "d b' .. d 1 d Sarki Şansi de, mahalli Çin fır- ap an nevmı ane ır muca e e en 
k la" .. h ret'le sart nehri sonra kaçmıştır . a r.ının ı.nuza e ı < ~~ 

g~çmeğe rrıtrvaffak olan Çin çe~eleri POLiSTE : 
bazı muvaffakiyetler elde etmışler-
dir. 

Japon ordusu kumandanlığının 

bu tebliğine mukabil Çin ordusu eıa
kanı harbiyesi şimdıye kadar yapı
lan muharebelerin mareşal Çankay
şek tarafından hazırlanan Çin taar
ruzunun ancak başlangıcını teşkil 

ettiğini bildirmiştir. 

Roosevelt bir otomobil 
kazası atlath 

Washington, 24 (A.A.) - Reisi
cümhur Roosevelt, Virginieden oğ
luna yaptığı hususi bir ziyaretten 
dönerken Washington civarında bir 
köşeyi dönerken az kalsın bir oto
mobil kazasına uğruyordu. Reisi
cümhurun otomobili karşılaştığı o
tomobilden şiddetli bir firen saye
sinde bir kaç santimetre mesafede 
durabilmiştir. Karşıki otomobil bU
tün hızile gelmiş ve nıemurlarm işa
retlerine rağmen durmamış ve yine 
biitiın hızile geçmiş. gitmiştir. 

Fransada ecnebi propa
gandasın• karfı tedbirler 

Paris, 24 (A.A.) - Fransadaki 
ecnebi propagandasını tenkil etmek 
için hükumet bir çok tedbirler al
mıştır. 

ı - Hükumet, Alman taraftarı 
olan Alsash üç cemiyetin feshine ka
rar vermi3tlr. 

Jans ve meteoroloji haberleri. 
13,llS Mttztk <Karıtık program

Pl) 
lj,45-14 KonU§ma (Kadın ıaaati

Ev hayatına ait) 
llS,00 Çocuk Eairgeme Kurumu

Çocuk müsameresi • Halkevinden 
naklen. 

18,30 Program. 
18,33 Müzik (Oda müziği • Pl) 
19,00 Konuşma. 
19,15 Türk müziği (Fasıl heye

ti) 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Eşref 
Kadri, Huan Gür, Basri üfler, Ham 
di Tokay. 

Okuyan: Celil Tokses. 
20,00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberleri. 
20,15 TUrk müziği (Halk oyun 

havalan) 
4 tanbur, cura, lavta, santur, ve 

dün belek. 
20,30 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Reı:;at Erer, 

Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
Okuyan: Muzaffer 11kar. 
1 - Ali Rifat beyin - Nihavent 

beste - Zülfün görenlerin. 
2 - Leminin - Nihavent şarkı -

Bin gül çıkarırdım sana. 
3 - Haci Arif beyin - Nihavent 

şarkı - Yanılma ateşi aşka. 
4 - Vecihe - Kanun taksimi. 
5 - Rahmi beyin - Nihavent şar

kı - Süzüp süzüp te ey melek. 
6 - .... - Nihavent yürük semai

Bilmezdim özüm gamzene. 
21,00 Konuşma (Çocuk Esirge-

Süleymaniyede Demirtaş mahal
lesinde oturan ve Unkapanında 
3 numaralı kapalı fırında ça -
lıfan Samsunlu Tevfik, ayni yerde 
oturan seyyar börekçi Halil ile bir 
tavuk yüzünden kavga etmiştir. Ne
ticede Halil bıçağını çekerek M,:as
tafayı ağır surette vurmuştur. 

Suçlu yakalanmıştır. 

me Kurumu) 
21,15 Esham, tahvilat, kambiyo. 

nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Neşeli plaklar • R. 
21,30 Müzik (Radyo orkestrası-

Şef: Hasan Ferid Alnar) 

1 - Rameau - Mottı: Balet süiti. 
a) Menuct. 
b) Musette. 
c) Tambourin. 
2 - Franz Schubert - 4 üncl} 

(trajik) senfoni, do minör. 

a) Adagio molto • Allegro vi-
vace. 

b) Andante. 
c) Menuetto - Trio. 
d) Allegro. 

3 - E. Grieg - ikinci Pe-or _ Jynt 
süiti. 

a) Ingrid'ın kederi. 
b) Arap dansı. 
c) Peer Gynt'ün dönüşü. 
d) Solveig'in şarkısı. 

22,30 Müzik (Neşeli pllklar). 
23,00 Müzik (Cazband - Pl.) . 
23,45-24 Son ajans haberleri v~ 

yarınki program. 

ilanları 
Yedek Subay okulu duvarının geri çekileı-ek yolun tevsii inşa tı 

12337 lira 91 kuruş tahmin bedelile ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuı· 
tur. Eksiltme 28 4 939 cuma günii saat 15 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Şartname ve projesi 62 kuruş mukabilinde alınabilir. istekliler 249(1 

sayılı kanunda yazılı vesika ile Yollar Şubesi Müdiirluğünden bu işi yapa

bileceklerine dair alınacak vesikayı Fen İşleri Müdürlüğüne tasdik ettir
dikten sonra 939 yılı Ticaret Odası vesikasile 924 lira 82 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber teklıf mektuplarını havi kapalı 
zarflannı yukarda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeli
dirler. Bu saatten sonra \erilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (~) 

* 
2 - Fransada gayri milli pro

paganda yapmak için ecnebi mem
leketlerden para alan efrad, şiddetle 
tecziye edilecektir. 

3 - Irk ve din meselelerinde 

Senelık nıuhammen ralanarak kurtulmuştur, ı klruı 

Şirketin !52 ndmaralı ı· • . ---~ 
llk 

Teminatı 

72.0(\ 

vapuru bir k!llZ8 geçirdi Usküdarda Tenbel Hacı Mehmet manallesinin Fransızlar arasında nifak tohumu 
Evvelki aksam, Şirketi HayriyP. Demirciler sokağında 73 numaralı dükkan saçmağa matuf olan nümayişler de k 

keza şiddetle cezalandırılacaktır. vapurlannd~n biri limanda bir a- Fatihte Hoca Hayreddin mahallesinde Süpür
za geçirmistır. 52 numaralı Şırket 

geci snkağında 8 numaralı Efdal zade medresesi 228,00 

' 
Nevyork sergisinde vapuru, Bogazdan köprüye geHrkt::n 

yangm pervanl'si samandıra zincirlerinden Karagümrükte Kara.gümrük mahallesinde Ki-
New-York, 24 (A.A.) - Beyne!- birine takılmış ve vapur bir müddet 

milel New-York sergisindeki "ateşe yoluna devam edememiştir. Hadıse 
mukavemet eden cam,, paviyonu bir mahalline biraz sonra Şirketin baş
yangın neticesinden harap olmuştur. ka bir vapuru gelerek 52 numarayı ralı Hamdievvel mektebi 
Uç itfaiye neferi yaralanmıştır. Za- köprüye getirmiştir. 

lise sokağında 8 4 numaralı dükkan 

Beylerbeyinde Çamlıca sokağında 3 5 numa-

rar ve ziyan 100.000 dolar olarak Sektel kalpten 61dU 
tahmin edilmektedir. Evvelki gün Türbe önünde gider-
Parlste 'oAum •z ahyor ken yere ctüşüo bay1ıan ve bilahare 1 

Paris, 24 (A.A.) - İstatistik mü hastahaneye götürülürken otomobil-1 
diriyetinden verilen bir tebliğe gö- de ölen adamın Kl'gork isminde bi
re, 1937 den 1938 e kadar Fransada ı ri olduğu anla.~;ılmıştır. 
doğum miktarı 618,803 ten 612,138 e Ş•rhoflukla ark•datınl 

:Osküdarda Atikvalde mahallesinin Camii so-

kağında 4 numaralı Ferıdunağa kütüphanesi 

Galatada Topçular sokağında 2 2 numaralı 
dükkan 

At pazarında Kirmasti mahallesinde Celep 
Mehmet ağa medreaesi 

Cibalide Üsküplü mahallesınde karanlık inmiştir. vurdu 
1 .Mescit sokağmda Muhiddin Kocavi medresesi Mant denizini motöraUz Mercanda koltukçu Mustafa ile 

arkadası Emin sarhos olarak kavga 1 :Osküdarda Selmanağa mahallesinde Karacaah-
laJJ 4ilre He ll•Çlf etmislerdir. met caddesinde 79 81 numaralı dükkin 

Berlin, 24 (A.A.) -Mancınık ile Neticede Emin; bı akla Mustafa. 
atılmış motörsüz tayyare ile Man~ 
denizi, ilk defa olarak İngiliz mU- yı varalamıstır. 

Suclu yakalanmıştır. 
hendislerinden Stevenson tarafından Sallnc.,.klan dUftU 
geçilmiştir. Mumaileyh, Dunstables- Yenişehirde oturan Koçonun kızı 
den hareket ederek 8 saat uçtuktan 

Anastasya; dün bayram yerinde oysonra Boulogne civarında karaya 
narken salıncaktan düşmüş ve yarainmiştir. 
lanmıstır. 

Cezaylrde Bir Nümayiş VVVVVVVVvvvvvvv~ 
Cezair, 24 (A. A.) - "Havas,, llALKEVLBRtNDE ı 
ttaliana ismindeki halk birliğine 

ve Fransız - İtalyan eski muharipler 
cemiyetinin Cezair şubesine mensup 
400 delege dün bir toplantı yaparak 
demokratik Fransaya karşı bir taar
ruz halinde bütün azanın barış ve 
hürriyetin müdafaası için Fransa 
ile birlikte hareket etmesine karar 
vermişlerdir. Bu karar suretinin bi
rer sureti Cezair umumi valisine ve 
ttalyan konsolosuna verilmiştir. 

Konteran• 
Fatih Halkev nden: 
1 - Evimizin mutad hnfta konfe-

ranslarından on besıncisi, 26 Nisa.1 
Çarşamba günü saat 20/30 da Evi -
miz konferans salonunda muallim 
ve muharrir Nurullah Ataç tarafm
dan (Şiır) mevzuunda verilecektir. 

2 - Bu konferans herkes gelebi -
lir. 

* 

Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde H numa-
ralı dükkin 

Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun
çarşı sokağında 240 No. dükki.n 

üsküdarda Hesnahatun mahallesinde lskele-
başı Yeni dünya sokağında 2 numaralı Mihri
mah mektebi 

Aksarayda Çakırağa mahallesinde Tramvay 
caddesi sokağında. 29 numaralı Bekir Pap 
mektebi 

Beyoğlunda HUseyinağa mahalleainde Tarla-
başı sokağında 49 numaralı ev 

Beyoğlunda Emincamii mahallesinin Samancı 
sokağında 47 numaralı Emincamü mektebi 

Fatihte Kirmasti mahallesinde Cami avlusu 
sokağında Bahrisefit çifte ayak medresesi 

Usküdarda Atikvalde mahallesinin Cami so-

96,00, 

60,00 

24,00 

1224,00· 

ıso,oo: 

48,00 

54,00 

100,00 

60,00 

30,00 

f2,00 

168,00 

60,00 

300,00 

-\ 

5,40 

L7,10 

'l.~ 

4,50 

1,80 

11,80 

13,50 

1 

; 3,60 
1 

4,05 

7,50 

4,50 

2,25 

3,13 

12,60 

4,50 

J2,50 

Mull•d• kuraklık lehll-
k••I k•lmadı kağında 48 numaralı Atikvalde mektebi H4,00 10,80 Beyo~jlıı Halkevinden: 

( 

Mu}la, 24 (A.A.) - Dün sabah 
ilçemiz çevresine yağmur yağınağa 
bB§ladı. Kuraklıktan ta lalan kuru-
yan çiftçilerimizin yüzü gülmüş ve 
ilçemiz kısmen kuraklıktan kurtul-
muştur. "-.. · 

1 - 27 Nisan 9:39 Perc;embe günli 
saat 18.:30 da Evimizin Tepebasında
ki merkez bina::;ında Profesör Fatin 
Gökmen tarafından cUnutulmuş 
İlim Adamlarh ml'vzuunda mühim 
bir konferans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralan yazıh Dlaft&ller teslinı 
tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verihuek üzere ayrı ayn 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım MUdUrlUğtlnde görU

lebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu. 
bile beraber 4 5 939 perşembe günü saat 14 buçukta. Dalnıf Enctı.mend( 
bulunmalıdırlar. (1) .(2630) 
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saç tuvaleti 
GÜMRÜKLERDE İŞLERİ OLAN 

MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümri.lk komisyoncusu 
Galata, Ziraat Bankası 

Karşısında Çanakçıh han 
No. 34 - 35 Telefon · 35,95 

Deniz Hastahanesı cilt ve zührevi 
hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 den 
sonra hastalarını kabul eder. 
Adreı: Babıali Cağal.oğlu yoku· 

TÜRK HAVA KURUMU 
7 nci TERTiP 

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

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
15.000, 12.000, 10.000 

liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000 ) liralık iki adet mü-
kafat vardır .•. 

Yeni tertipten bir bllet alarak lftlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mee'ud 
ve bahtiyarları arasına glrml~ oıu .. aunuz ... 

111111111 il 

• 

bulanb, ·-~ 1 N K BAZ 
•ancı, mide bozuklqu, baraak •t~~•tl ~ 

Haz11İl8ızlık, flfklnllk, 

San:ık, ••fra Mı.OE•kflllk ve ranmalannda ve bUtun ~/~ 
k • r a o 11 • r ;MiDE, BARSAK bozukluldannda k~ 

lanınaz. H O R O~ ,...,. ...... dikkat. 
• 

Son derece te-- edı1miı bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil 

mustahzarlardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder 

'Havıbot ''Yüzer Ev,, 
Sahibinin Askerliği 

Dola>'ısile 
1 

Satılıktır. 
İki yaz mevsimi Kalamı,ta, Suadiye önünde veya Paşabahçe 

koyunda takdir ve gıpta ile seyrettiğiniz Havzbot=:(Yilzer Ev) 

satılığa çıkarılmıttır. Yaz mevsimini maaile sıhhi bir surette ge

çirmek istiyen deniz ve denizcilik severler için bulunmaz bir fır
sattır. İsteklilerin Taksimde General Receb sokak Mübarek 
apartmanında (1) numarada Bay Receb Erkman& müracaatları. 

Nafıa Vekaletinden: 
27 Mayı.'\ 939 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafia Veka

leti binasında malzeme mildiirlüğü odasında toplanan malzeme eksilL 

me komisyonunda ceman 3058 lira muhammen bedelli 22 adet Mors 
tipi telgraf makinesinin talip çıkmaması yüzünden kapalı zarf usuliy

le yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (229.35) liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa malzeme mü

dürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin teklif mektupla

rını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni 

gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lazım-
dır. (1990) (2421) 

Emniyet Sand1ğı Müdürlüğünden: 
938 617 
Emniyet Sandığı borçlularından ölü Bayan Ayşe varislerine ilan yo-

lile son tebliğ : 

Murisiniz Hocapaşada Kum meydanı sokağında eski 3 yeni 20 kapı 
3 ada 8 parsel No. lu kuyuyu havi kargir bir apartımanı birinci derecede 

ipotek suretile 18902 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 1430 lira borç 
6/4 38 tarihine kadar tamamen ödenmediğinden faiz ve kumisyon ve ma
sarifi ile berabet• 1071 lira 38 kuruş bor~ kalmıştır. Bu scbeble ve 3202 
No. lu kanuna tevfikan yapılan takip ve açık arttırma neticesinde mez-

kur gayrimenkul 2000 lira bedelle talibine muvakkaten ihale edilmiştir. 

tşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde borcu ödemediğiniz tak
dirde kat'i ihale karan verilmek üzere 938/ 617 No. lu dosyanın icra ha-

kimliğine tevdi edileceği son ihbarname makamına k~m olmak üzere ilan 
olunur. (2819) 

' . 

l ıllll 11 

~ıU 

1 

1 ....................................... . 

f Or. Hafız Cemal l 
• : Lo1.man Hekim 

Dahi iye Müt .ha sısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 • 6 salı, perşembe 

ve cumartesi sabahları 9 - 11 
fukaraya T. 22398 .......................................... 

Yeni Çıktı 
Meşhur çocuk romanları: 1 

Vatan SUrgUnU 
R. G. ARKIN 

Canlı Tarih 
1 - Perde, 2 - T dblo 

2 3 lisan için yazılmış okul piyesi 
Fiatı 10 t(r. 

Her yerde kitapçılard a ve 
~azete bayilerinden arayınız 

BALIKESiR 
AKIN KITAPEVI 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
istanbul Şubesinden. 

938 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup da hilen sahipleri 

uhdesinde bulunan Afyonlarm mübayaa&1 için Toprak Mahsulleri · , . 
Ofısince tesbit edilen proıram 

AZami teslim müddeti: 
-~ -

938 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup halen sahipleri uh• 
desinde bulunan ham afyonların Ofis tarafından mübayaa edilebilıneat 

için bunların nihayet 31 mayıs 939 akşamına kadar Ofis'in İstanbuldakl 
deposuna ya bizzat sahipleri tarafından veyahut istanbulda tayin ede

cekleri kanuni vekilleri tarafından getirilmiş olması lizımdır. 
Bu tarihten sonra getirilecek afyonlar sureti kat'iyede satın alına· 

mıyacağı gibi tayin edilen muayyen müddet dahi hiç bir sebeple uzatıl· 

mıyacaktır. Hastalık veya herhangi diğer bir mazeret sebebile yukarıda 

tayin edilen müddet zarfında teslim edılmemiş olan afyonların müba

yaası i~in vaki olacak müracaatlar da kat'iyen nazarı itibara alınmıya .. 
caktır. 

1 

Afyonların depoya muvakkat kabul şekli: 
" 

Afyonlar İstanbulda Ofis deposuna geliş sır~-.numarasııe .ıcabul edi· 
lecek ve eksperlerimizce usulü dairesinde hikemi muayenelerinin yapıl· 
ması, tartısı, nümunelerin alınıp tahlile gönderilmesi bu sırayı takip 
edecektir. 

Afyonların delJPcla yapılacak hikemi muayenesi: 

Ofis deposuna lteslinl eijilen afyonlar üzerinde yapılacak hikemi 

muayene •Ekspertiz• sonunda bunların arasında hileli, katkılı, mağşuş 
afyonlar zuhur ederse bunlar kat'iyen mübayaa edilmiyecektir. Mua•', 

yene neticesinde kabule şayan görülen afyonlar ince ve kaba olarak iki 

sınıfa ayrılacaktır. Hikemi muayenelerde Ofis Eksperlerinin verecek· 
leri kararlar kat'idir. 

Kimyevi muayene şekli: 

Ofis deposuna teslim edilen afyonların kimyevi muayene neticesinde 

ince ve kaba kısımlara ayrılmasından sonra her iki sınıf afyondan mÜo 

teamil usulune tevfikan ayrı ayrı alınacak nümuneler tahlilatı ticariy• 

ltıboratuvarına sevkedilecektir. Bu laboratuvarda yapılacak kiınyevl 

tahlil neticesinde her bir sınıf afyonun irae edeceği morfın derecesi af· 

yon fiatının tesbitıne esas teşkıl edecektir. Kimyevi tahlil nelicesindtı 

çıkacak ihtılaflar, satıcı ıle Ofis arasında tanzim edilecek rnukaveleyı 
mevzu hükümler dairesinde halledilecektir. 

Afyonların tartısı : __ 

Depoya giren afyo_nların, Ofis Eksperleri tarafından yapılan hikentl 

muayenesinden sonra şayanı kabul görülen afyonlardad ince ve kaba 
olarak ayrılan kısımlar ayrı ayrı müteamil usule tevfikan nümunesi 

alındıktan sonra tartılarak alakada~na muvakk~t bir ayniyat makbuz~ 
verilir. 

Afyon fiatlarının teshiti: • 

Ofis deposuna teslim edilen afyonlardan ince afyonun behe rmorfir 

derecesi fiatı 35 ve kaba afyonun beher morfin derecesi fiatı 25 kuru~ 
olarak tesbit cdılmiştir . 

Afyon bedeller'nin tahakkuk şekli: 

Tahlilatı til'ariye laboratuvarına gönderilen numuneler uzerınde 

yapılan tahlil netıcesinde afyonların ihtiva ettiği morfin derecesi labo
ratuvarın vereceği resmi bir rapor ile tahakkuk ettikten sonra yukarı-. 

• 
daki maddede beher morfin derecesi için tesbit edilen fiatlar iizerinden

1 

ince ve kaba afyonların tutarı herkes için ayrı ayrı tahakkuk ettirile

rek bu bedeller afyon rr.üd !erinin namına açılacak bir hesaba alacak 

yazılacaktır. Afyôn bedelleri bu suretle tahakkuk ettirildikten sonra 

alakaadrlara evvelce verilmiş olan muvakkat ayniyat makbuzu istirdat 
edilerek yerine afyonun ince veya kaba olduğunu ve her cinsin kilosunu 

ditrajını ve kilo fiatını ve bu fiata nazaran ayrı ayrı hılul•ile alaka· 
darlarm yekunlu alacağını gösteren bir vesika vermr. 

Afyon bedellerinin ödeme şekli: 

939 senesinden itibaren her sene Ofisin satacağı afyonların brüt be

dellerinin 'lr 20 si her seneki bilançonun kesbi kat'iyet etmeainden sonra 
afyon müdilerine, alacaklarına nazaran garameten taksim edilecektir. 
Bu suretle tahakkuk edecek alacaklar s\Jıiplerine makbuz mukabilinde 

tevzi edilerek hesaplarına zimmet kaydedilınekle beraber her aene ya

pılan tediyat yukarıki madde mucibince alacaklılara verilmif olan ve
tikaya da kaydolunacaktır. Damga ve borsa resimleri gibi her türlü rü .. 
aum ve tekalif satıcıya aittir. 

il 
Bu program 31 mayıs 939 çarşamba günü akpmn>a kadar f.atanb11~ 

: : ' ... , · .... ·.· . Zührevi ve cilt hastalıklan 

da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin afyon deposuna tealim dlecek, 938 ff 
daha evvelki seneler mahsulünden olup ta bugüne kadar muhtelif s ... 

bepler dolayısile uyuşturucu maddeler inhisarına aatılmıyan veyahu• 

mezkur inhisarın tesbit ettiği mübayaa programlarının muayyen şart

larına tevafuk etmediği için mezkur inhisar tarafından ptın alınmUIUf 
olan afyonların mübayaasına münhasırdır. 

I 

Dr. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 

Netriyat müdürü: Macid ÇETiN 

Bualdljı rer: Matbaai Ebüuiya 

938 senesinden sonra her sene mahsulü, senesi için tesbit edilecek 
programlar ve prensipler mucibince tayin edilen program harkinde ka· 
lacak afyonların mübayaası için vaki olacak miiracaatların da sureti 

kat'ıyede kabul edilmiycceği ehemmiyetle alakadarların malılmu olmak 
üzere ilan olunur. 

Fazla tafsilat için Ofisin İstanbul ;ubesi Müdürlüjüne müracaat 
edilmesi. 281h 


