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Atııdl ıarit Ank•a- 8iiJlk lllç(.. -Wyea etemobfUe- •elnt A1·Aı1n1ı.ot · taNfln•n lmlllsnldl 
~ taJin edilen Von Papen. diln pdald Alman sefarethanesine git- İstanbul kasapları koyun etinden 
..... a.-'-Jd -ı..an~1- Avrupa'dan .... h. mittir. . i .-1111 .... rnsıuc raa narhın kaldırılması için ktisat Ve-
rtmise plmif ve Sirkeci ıarıncU Von Papen, Haydarpap'dan ak- kAletine müracaat etmlflerdi. Vazi-
AJman ... oıısolosu. sefaret erk&- f8lll kalkan ekspresle Alllmraya ha- yeti tetkik eyliyen vekAlet, narh 
ıu. ve Alman kolonisi' t'arafmdan reket etmiştir. Sefiri İstasyonda Al· hakkında bir karar verilmesi içbı 
tarplaDmıttır• man konsolosu, sefaret erkAnı ve evr.akı İstanbul Belediyesine sevk 

Sefir, gardan çıkarak kendisini Alman kOlonisi uğurlamışlardır. (Sonu 8 Uııctl ll&Jfıunızda) 

sonra Von Ribben.o 
trop ile Markovlt, 

iki memleket ara· 
ımda mualllkta 
alan bitin meae-

leler halrknad• a
ralannda tem bir 
göriif birlilf oldu· 
tunu m\lfahede 
etmi§lerdir.• 

Markovlç, bun· 
dan IOJll'a Von 
Ribbentrop'un Ber 
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Halk Ve Okuma İhtiyacı ............. 
Bir müddet enrel ba ll!Ötalllrda 

Mekalkada baDo OkamaJ& tefvlk 1-
• posta ldaresldln pzeteleıt, ..... 
mualan ve kitaplara,..._ s•Me&
filbd. maU.. _,.tıa-_.... ....-
idareleri taralmdall ~· ,.. 
........ lzıl f'a41em' •• 
layhldua .. Vlll••• temnd ' ı • .......... 

Düa Jdarembıe Vu •J'bbtBli 
bir mektup geldi. DüriiııdW ve eld· 
diyetoe kendini eevdlrmle bir llltap 
pal lrfaa e\'lnla 88hlW olan ba sat 
llaftada V: ancak iki cUa po9ta 
celdllln-. ~ .......... 
pime ..... ~ ....... 9'ftAllh 



lz111ttt Teshiri Komünisttik Tlrendı Ucuz 

POLİTİK.d 
Türkiyenin cevabı 

ka'lısında 
Maııdlln Tablolar Seyahat Etmek 

Mirzek Aliye Tatbik ıahrlı~ı. Glndırlldl Düa bir o~::ı:: tevkif lstıvan Acıkgöz ~:.:t=: 
Ed•ı F • Öl•• Bıııraa Saltualmet lıiflaci Salh Bıılgar tebauıııdu Jllto -- yani Berlln ile Romaya &finderdlll 

1 en ecl Um 
ı. k" 

1 
d lıl de lıir odam dün komıım.tlik ııuçıa Kiraladıfı polia elbise- mesaj ilıerine AlıMıı Devlet Belli 

Y•••• M· 81Fllt 

ceza 1 ım nia ni.lijia • r l1e yakalanarak ~ ı.um o- aile cürmiimethut ha- muhtelif ~evletleıden kendilertn1 her 
heJ•!.,,~ ~!' ~~ lmmmetur. linde Jakalanclı hangi bir tehdit altmda g&ilp gar • 

... .,,._.. ~ -.--- NDro, mtldd411umumillk tarat:m- medilderinl IOl'lllllflu. Bu ar.ta Al· 

Vatan Haini Bayleliltle Lctyilı 
Ce.zayı Bulmuftu 

mahalli mtlddeiumumllik tarafından dan .. mek.Polil. . ; ır.dinleye ucuz. ll8yahat et- man Devlet 
9

-'_. M. H"'
1
-, bu suali 

'K tlncil sorgu hikimHltne veril- ı...-..... b usul b n.rııu ,..._.-, 
te§hiri menolunan 6 tablo, dtln mez · ıgm. ıuuU41M'a ır ulan Türkiyeye de sormuı ve hilldUnetin 

· kUr mtkldeiumumDlkten :tstanbul = oJ~n:uu mtlteakip tev- bir açıkgözil yakalamıı ve eltin adli- cevabı sarih her ttlrlil tereddlt ve 

müddelumumiDibıe gönder1Dlliltir N=~ ianiindeki bu adam. ~pheden az~de bir tekilde kenclliini Olduğu 
Çapkın Nuri, bana ağız açtırma

dı. Alaylı ve hele pek manalı bir ıtı
Jftmaeme ile: 

- Hele sabırlı ol beyefendi, de-
di. Yfi'llli adim .ilerideki ulu seJvlnin 
aıtmda indirec • . . . egım 81Zl. 

- Boetan nerede ya? .• 
- Onu da oraya varınca görür-

dn. 

.t.mıit müddeiumumiliği aynca ,; k J bir kaç gUn ı, göstermiştir. Bu cevabın meali tfrl· 
bir d• talimatname yolhyarak bu us aaar Adliye müstamel elbi::~~ ıedır: 
tablolarm eebrfmizde teekil oluna· B . resmi poU. e1biae8l aJmıo ve elb~yi cTürkiye kendisini hiç bir tebHke 

cak bir ehllwkut~ar~a~_tetkik ınaaını Kas Jen O'iyı·p tirene binerek poı· 1 karşısında addetmemektedlr. ~ 
Olunmasını V8 neticenm bildirilme• a~ D lS memur arJ k disinfn t hd't edlJ b --1 V L A gibi sülüs bilet Ucretile Edime e ·ı en e 

1 
emez lr v-•-

ııim ==:..mm.; bunun üzeıioo .. a1«an dam ndftlr. y gı yette oldıağunıa da ayma tasrih eder .. 
meseleyi Sıaltaııalımet lıirincl aıalh - • • lsmail Hakkı, Edirnedeki hU&tısi Bu kelimelerin ifade etııRI şey, çok 

_,. lıAtlmliğlne havale etml§6r. Dan Altrcezmla n---- ~ ıı_öıdtllrten nıra, - gün büyük ve manalıdır. Avnıpa'nm ııar· 
S 

. . . le ......- yme tirenle tstanbula dönmüştür.' kında, arzın mühim ve beynelmilel 
ultanahmet bınncı ıulh ceza nen muhau...lnlle Fakat ti Btıy\lk l"'aı.-. yollarmdan birine hWm bulunan 

halimi B. Re§idin niyabetinde bu 8 -• ti ., •r ....... ~•.ıw -~rende, . . ~darmalareceye Türkiye Cümhuriyetinin takip etti~ 
·· b" hlivukuf h eti + ..... ı.a edi • ...._.. .... ., vn1e J8D , gun ır e . ey ~ • 1Uhk8R1 adllll bu eahte pollain buı hareketlerinden siyaset açıktır. Bu siyaset, Tfirlderin, 

lerek tabl~lar tetki~ oluna~r. Bir gece vakti; Jiınhalremeaine ıUphelenmltler ve kendisini göz hap Umumi Harp sonunda her tftrlfi va· 
~yetin v~ rapor, doğruca ait bir dosyayı ortadan yok etmek 8İD8 a}mJllardır. s tadan mahrum olarak, sırf Tiirk ol· 

tzmi~ mttddeiumumiliğine gönderile- malraadile 'Ollkldar adliye binaen> Kumu adam bu vasiyeti hemen maları dolayısıle istlklAllerlni elde et. 
cektir. yakan Nunddfnln ağır ceuchki mu- sezmi1 ve hemen tirenin he1'sma meleri ve kanlarile asıl'lardanberi 
ADUYE VEKAI.E'ft DEı lılESE- hakemeei din neticeJenmlttir. giderek alelaecle, üzerindeki önifor- yuğurduklan topraklan yabanoı te

LEYl TEDUK E'J.".ftRtYOB Muhakeme heyeti; JDUDUDUJl tn manın apoletlerini sökmüştür. ılrlerden kurtardıklarındanberi, kom-
Ekaeriai evvelce tatanbuldaki ser kArma rağmen; bu iti yukanki ga- Fakat, dıean'1a bekliyen jandar· şularını olduğu kadar beynelmilel ca

giıde tqbir edilerek bllyük bir tak· 78 ile kudm yapbiı kanaatine var malar, helidan çakar çıkmaz hemen mianın di er fertlerini endişeye dü· 
dir kazanan tablolann tetkil ettiii 11111 ve .kendi8ini bet sene, 11 ay 6 kendisini yakalallllflar ve adliyeye şürmiyecek kadar samlınt. her tiirlü 
kmit reaim sergisinde 6 tablonun gün ağır hapae maJık6m etJnietir. teslim etmiglerdir. fena maksat ve ihtiraslardan azade-

- Yol min Wen, inin arabadan mtistehcen görülerek teehirlerinin Dün Sultanahmet birinci sulh ce- dir. Bu. uzun senelerin istikrarlı Tiirk 
....._ menolunmaaı h&diseai ile Adliye Ve· Temız• Jı•k 

1 
... len• za hikimi huzuruna çıkar.ılaıı fsma. politikasile de teeyyüt etmif bir key· 

Kinek Alinia bir Aal daha aor
maema meydan kahumıştı. Yolun 
dar ve iki yanı sik f!mdehkh bir ye
rine VUIDJlbk artık. Sağ .,. aolu
ınmdald çabJana anamdan, ellerin
de fDiataJarile yüzbap YU8Uf bey ile 
lllp&vrUi 1brahim, yerden blter glbl 
anaupn dikllhermilleqti karpmıula. 
1brahim, lılUlıı bemleriler arum
da pek Jlllllıur oJan dik aeaile, ku
Jaldanmm delecek gibi haykırmış· 
ti: 

Bil llWDMra ve hitap kartısmda, ~lleti de ehemmiyetle JDetlUl olma.- p n Hakkı, cürmünü itiraf etmi§ ve fiyettir. lltuıat AJlnin tabaneama el atıp P baılamlfbr. şunlan söylemiftir: Türk siyaseti, hadisatı tA. uzaklar· 
1ılrdln ...Wın atdaapu, çok um . Vek:'let bu hU8U8ta, mabaUirMten Bu b - cBen fakir bir adamım. FA:lir· dan görmüş ve ona göre hattı hare-

--- 1ıu ._..n - ........ -.r de .ıouuJmıFm 1ıen. izahat -'ltlr. Mile Ütçesin JeDi• nede bir itim vardı. Gitmek istedim. kelini ittihaz etmiştir. Tilılt devlet a-

...... Mı! tllnıll)vnlL Ortolıla ~ blnelerinde !ıesapoız ve öl· IZlll!r KtlDllllWlllJMWG VB den (36) bin ffra nnldi Fakat para lndamadım. Btı kıamaz• damlarının, beynelmlW hidlsatm 

...,, silıl OllGR da ~ bir t1111s ııbp talan, bol lıeseden ceaa· OAZE'D!:I.EK ı.tanbıal lıeledl,_; tandi..ıan lığa bat vurdum! müstakbel ınrlonnı vaktbulen evvel 
1ıanırlı tllfımlllll. lflmllaU - •-MYlll"IUl ve dl!!IJD8D)ara da- Btı mesele etrafında _.ıyatta Şiııll Btılgar hutanesı civarında ya- :Malıkeme; laman Haldııy1 ika- gören açık w teeıllbell giüerl, ona aılatlıılı-1 cleilllill lllr lıııfta .,,. _, «teJıtı k- tuunıı im ya- buluııan ls!anliu! cuetelerlnden ba- pı!masma karar verilen yeni hastane metgiha raptan-~- göre tedbirler almayı Türk cmıiası i-
........... prpk lılr hldlııe idi. Çer- ı..m ~ - lıtclor ela ınlarmın hıııit mUddelumumlllği ta- IQn 4311 bin Jirahk lıir tamiııat ay- çin olduğu kad r dünya sıalhü için de 
._ ~ ..ıım tappn bir dl4mu 1'lntl ,..._ meğer. - ..,.;. rafından dava edlldijl !IQI olmtılH nimıltL Bu tabaisattan 36 bin lira- Orozdibak hıldiaesinin bir vazife olarak bilıni§lir. TUrkiye, 
1111iı bu feeaatl _. lmpnadaıı yap rıi ve IOhıimıu keamiş, sararmıo ve da dün kendfsfle görtıftfiğUmüz ıs- h . h k • sulh halinin milletler beyninde esaslı 
1llJllı. Yusuf bey de lıwıun Irareıb- ........ıemlftl. Korkudan gözleri bii- eanbul CUmburiyet milddeiumumioi k inamı gl!rülen !Uzum üzerine te· mu a C!'.mesı ve normal bir vakıa olduğunu clüstUr 
.tmı ~ lıuanm vermilll Ilı>- yllmllf, ııaçlan dildeşmjşti. Bana B. Hllımet Onat, bu h1111118!a ızmrt mizlik illeri blitçeoine ilive olunmll!f 

0~· -seti, vergi bilmesine ralınen 1imn1anıı ve do-
..., ~ 'llrıül - doinı sokuluyor, benden medet 

11
• mUddeium~ bir ie"ar 

01
• tur. Bu ...mıe temizlik ialerl blltAJe- ~lrçıbgı lhlııuı lıııhaneııile l200 layıslle devletl..,;, de henüz hulru· 

oında - söylediği zaman, ne ya· mıayordıa. Tllmlıımlotlın halhıden. n.clığm1 oilyJemlııUr. sine bu sene yapılan zam 136 bin Ji. lira dolandırmak istemek ınıçile tıa- ltun yilksok ldeollerble.....,... eden 
.. .,.,aylın lılrdealılre lrlril"tiş &lrôllll toref ve meslyetlııden mali """" rayı bulmll!fltır. tulıap aallye 4llnctl ceza mahkem ... bir vuiyette obn.dıldarmı da .....,... 
,. lıa - tanım tıeteumen iştim. run olan lıa lıııhpe Jlll"lldııı.ıı ooy- WAtlll'f& : Temizlik itleri. bıa sene temizlik ~ beraet kararı verilen Is· da tutarak. siyasetini bıı hayati lı1dl-
Talıll bir - de ooyliyeıııeınlştim. ~ bana sanlan kolunu nefretle kadrosunu takviye etmek için yeni- maıl Hakkı hakkındaki bu hüküm seye göre tanzim .., ı..ıblt etmiftir . 
._.,_, 'f .,;,ıırn. "'-'.,..'- lstaBbUJ kumandanı d bi Temyız mahkemesınce nakzedildi- . . . •....t.. 8oaf bey tavnmmıt bot- -r............, w: en "r !:<* aıııo1e alarall iailnıowııı ğlnden davaya d6n tekr bolll Türkiye kuvvetlidir. ara. kuvvetiG 

~ --n - ııor- - Olen lrorltall herif, demiftlm. Valiyi ziyaret etti PDilletmeie ve yeniden 20 temiz· tır. ar 
1 

D11I- hikim olduğıa ve hukukun henüz mü-
..,.. Canın bu tadar tath .., lnyınetli idi lstenbul komutanı general Halk ilk kamyonu ve 10 arazöz Biparifiııe DUnkU celsede mUddelıımtlml mu eyyidôslni bıalma11111 olduğıa bu de-

Kara Mehmet, sen bunu hoı de, ne diye ÇJkbn bu yola. tn a§&fı Bıydrtay, cton vaH ve beL-A'- ....L..1- karar vennl§tir. avini Besim. tehdidin t ld vtrde: hayat mücadelesinde kavi, ma.-
-a. ...... edin -Hba..... hadi arabadan ~:r-= ııı;ııı:tı ' memı o u- n t.-6 ddt clhe"- ı.».... . . .... - •- ' · nl ma• .- .ı - ' - ğımıa sllyliyerek suçlunım t · evı ve ma ·---mu-

W ,.... elmı.. cevap ver- lfeıııtialllılı eoııı. kollan, bir et•- yuet etmitllr. Şelilr Mecll8IAln fllkr- sini iııtemift;lr. eczıye. dafaa etmenin muvaffakiyet lçia pıt 
•lldeıteettfm11ıııı: w bınik Ylim• lıallne gelea lllrzekl ---' telgrafı Orozdibak. vekili de ceza ..rıı- oldutunıa teeıllbeolnden. Tüıldüll Vll9 

- Eh yUzbqım. Dll§llUUl da ol- arabadan almıı, çakıllı toprağın Ü· V • fstaııbul halkına büyük bir cemi· mesinde ıarar etmif, mııbıkeme he- ftndan almlfh1:· Ttiddye, au1h siyase-
1& ıı.. ÇOllt iilllm biraz ....,ıp p11yor zwtne atmıttı. Ne yUrOJeceiı. ne da alı Aakaraya gidecek le olarak hftkdınet tarafından c1evr yeti; maznuna; Orozdıbak, m ver- ünde 1&111tnıldir Zira, onwı .., bet 
-. ııo- ti. ~ızdan ~ haD kahnac!ıimı ga...., lif· Vali ve khl!tpe relııl dold<ır Lllt. olunacak elektrik. tramvay ve tllnel gı lıaçakç•lıgı yaptığını nereden llll· aeneclenberi takip etııll llJMel. har 

mı -· topnia diri diri g-. l"vrili tıınlıım da llinelQ llacak!a- fi Kınlar - 1ıafta Anlıa· ıılrtetlerl dolo1ıoile dfin IOlılr -. JadııPm -llllf'D" hanll lılr ldlDlojl _...... 
Y- bey li5zllmtl bsmlf.,. dd llllf, yolnn 90ltmdalıl oıtlılrlara ııolr· raya gidecektir. Valinin .&lıbraya 11111 tanıfmdaıı lıir llllınuı telpafı llunıın m11teııd.ut .w.Je• - ~lıl •-ındıı ~ -

-: ~ Nuri ile Hoca Belıir arabo· ,..ı -lllı: 1ıamma çıHtlrtan son- ceidbıdlth-. öğrenmek için -·-_ .. ret, ve mnlarm nılli1ıııt ııetıeelerl ı.ı 
- Aiamd& pveleJlp ihımm X.. lon ile]"- aynbrlım lılıı de ra ya-'1 lıa ziyaret ~ be- da dolllflıjım oö)'li1erek; h-his _...tldlr . 

.. llehmet, demietL Bıana vatı..ı Tqd- ,.,ıanıa -11.ınt. ledlyolor - -- (5) ·--' - ·Hatti, aenelıop •Un·- Türidye. dUnymm "" kanpk elin-

.. feeaat -· deY.iftr de cıJc ı,ın Eı1'ooi ubolı, Ermmi kilytl ııe milyon lira iell• ıılikadıırdır. De • , · tile blltUn mağazaların ııa,..ı. oldıı- !erinde oenelmdonberi ,ıı.Bııündo lıılııdea. ~ --ı.ı - teı-.ıe .. Yalova lıapllcahın 8dlltlll mzyollan ve Lımaalat P g11n, 1'erlde sa1ııe ,__ _ luUıalıa ı1t11tıara --~ 
- Mademki 6ylectir ytızb8'Jm. ~hrınıt tıbyuaaılundmı:1 diri gömdükleri. • me- Velcllelln• verWyor Umum Müdfirl ülderi mlak itJbı memurlarm callplğını is- Utmemiftk Tlrldye, beJQelmilel ca-

., _ dllped" J'lll1i lflıl'ilmlm - UCU )'erde ldilı tidlll ettim , mlanm lıi.tOıı f-""""-lllıl 
111 

bir ....:.ı. ~at ta bl? rUi ııe ben nöbetleto _. ;:.::-v· .,;;...ıova Iıazaaımn ı.tanbu! vili- faaliyete geçiyor Ilemlttır. Bu tevil iiwine - .ıw tt ıı - #ıell hlıılent... ta-
1119ak darbellile 6ldllrlek daha h-' ol- duk. Yuaut bey de ilin.ek Alı U:yoar: m-dteen'-~~raaya bağlan- Aıakaradan gelen haberlere mtre aeee vekili. eeld bir _ .............. _ ..n.... nmDUıe..,..Ktadır. O, kendisinin in· 

•:r• renliğe•ç .. 1- -- IUUTUT C(.t.unaı sonra Yalo ev ' .._ .... - """" Lal.~f .. ntseı 
mu mı ylöqun? '-an uı-~kyordu. Acı ikibetiııi an Yadaki .kapbcalamı da Sıhhat ve ı,.-_ ayn. birer mUdUrlUk halinde idarP rozdibak .. gibi btlyji.k tstr tiearetha -..,.. ve . .,... mesi upunda, milU 
y- be ·-- u3 ~.... oifıy al • - - ,__........ - liUtudltn dahilinde olarat. --

y ...,larinı yukan kal- l'atat, yUzhqı hiço:, Y vanyo~ timai Muavenet Veklletine verilme- edilecek olan LfmanJar ve Denizyol- ·-.. -...'JIWe• Japtlyac&· etm k 
--.. çelaNll baJalı kanrnu!ltı. O ala-· devam edi~ ~jildi. .ı kanrlqbnhnJltır. lan Umum MUdUrlüğüne ait tes1riJit jını söylem.it ve ~mle· e gayesindedir. Bu sebepten hi9 Jl1nlı ,. •-1' lılr -· ,_ yor

0 

bızım top. ............_.. .. ~ _ ~ ...:..__ bir devlelln Tllrlılerln d6rlbt, .mimi 
_ llQlr, ........ Kara u=-.... ra.k hapnm eeyndfvordu. Bir -···•-• .,.r laJln projeleriDin haZlrbklan 1ııa llbalerde 'h ,..._.., mite- aiyuetinden endife etmiye hakki ~u -- ralllr yanımm ~ve".. a- Belediye daimi encümeni ..... _ .. _ bibne.k lbıenıdir. Her lld ı.a..--a... ..._ • r , il. lfalir• ml1111Hde t.et- yoktur TamJıyonun am. Vüprte ve feg,. •- dan Suphi, Bursa vili - ........... - Jdkat J8pllll w MitlD berıplan te- · 

ate nlılııt ft , __ --• - Cocıatlar dedi. .yet encümen; - a;rm lılrbıdoa Hllıoıwiı lols M aq;w .. 4ı-ı'lllr KllYftlll. milli '°""""' malik. nı1Ji 
6teeltm Jd, bu laüWeı-bir daha u- ltı, bayafı ~ ~ libl de azalığına tayiD olUDDWftur. ~ pçeceklerl 86;1emnekt. M•w •• _,__, B.. U aeclJ'ell itibarile asker oı.n w bll-..__ı .1 n..• _,_ lrfne '--- ~..,. 8i1ıi dl· ..u.. 

1 

..... _.. Mahmut ..ı.... ~- --~•u 
--·---· ... . ......... saıı-. - fibı.I --• -· ......... ] .......... tlcad ·-~- ... ·- sllllıh lılr .... ftlıfetlori telırara -- deıPttlrcllm. Bu lıa1ni "toprwp diri _ .............. h clof- - - Tilıtiye, - .... 
olnler. Yurduman dtllman ~ : s::'P ~- Bu ..ı- Adada Japılacak Ukele - .....,_ ,,,;:-ım _.. bıuıtllılr-1il~ Mf lllr ..-~ tıırecll'1. ..._ ÇOllt ili- .. ~8!::- OD&. Toııra- Sa tuklarımn y--~ ...._........ rııur. . addetmez; _,., .. bir - -
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_ &a _ IKI}BAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

Muh&rebe Ve Uyku 14 llacl HJDelmllel Roma ath •ani mtilaltablarıam yapdaoap .... 

Bütün Gün Harbeden Zabit Ve Binicilerimiz Roma Yolunda 
Neferler Geceyi Nasıl Geçirirler? 
R b l Ufalıp Mesuliyetler Azaldıkça Uykular 

D 
iiht eAe~ Ol r Olar Olmaz Şeylerden Uyanılma~ 

a a gır u • 
uli tler azaldıkça uyku• -

Fakat rütbeler uf~P mesOl ye olmaz ,eylerden u~ 
lar daha tatlı ve agır olur. ~ yerin• gemıes, gelse 
nılmaz, uyanılsa da kafa çabuu ilk çanskkalede fırka 
de neo'e bulunmaz. Ben bun tecrUbe ettiln. Cephede 
kumandanlığını zamanında ben fırlıyor, 
8ilih sesleri çoğaldıkça, telefon çaldıkça ....ı..- n-~""-' 

• rd Biç kızmlYOna_.., ~ 
vaziyeti tetkik ediyo um. uliyet b8na kuvvet 
kaybetmiyordµm. Vazife ve mes r okadar has· 
ve kudret veriyordu: Halbu~erimde yeraltı 
sas olamıyorlardı. Bir ıec;,elefon ve nöbetçi za .. 
odasında yatıyordum. . efon neferinin yanın• 
biti olarak yaverim Fe~~: v• neferlerinin uzan• 
da oturuyordu. (Nöbetçi belld biraZ uyuklıya• 
ması yasaktır. Oturduğu ye~ ade atefleri ve ağır. 
bilirler.) Cepheden d~ başladı. Uyandım 
bomba sesleri, ortalığı ıu! Yaverim de, tele· 
ve hemen telefon başına koş · şlardı. Telefonla 
foncu da oturduklan yerde :ım~ yaverimi de ko· 
cepheden malfunat sormakla T rabjyei bedeniyeye ve 
lundan çekerek uyandırdım· ;r altı yaş kadar da· 
spora pek meraklı olan .ve '!8~undan gerinerek u· 
ha genç bulu~ y~ve~dei toparlıyamıyarak kol 
yandı ve kendinı _ bır ~ . bö le yapanz ! Böyle ya
idmanları yapmaga ve 'Bız y ladı Belli 1d 
parız ı diye bir şeyler söylemeğe ~aş d. hA'A gör-

. " - kalkmııı iken e tua. 
~yasını, uyanmış ve ayaga . afif seslenerek ak• 
melde idi. "Kendine gel!,, diye h çe anlar bizi gW· 
hnı başına getirdim· Bu hal uzun zam 

dürdU. . odin erini tutmak ttzere başımı~ 
Ben daima kom Y üzerine ciheti• 

uf k bir masa bulundurur ve 
yanında a . üstilne de perger, cedvel, 
ne konmuş hantamı açar, . t kAgı-dı kor öyle 

. kurşun kalemı ve no a. ' 
mavı, kırmlZl .. beri k çabuk kalkar ve 
yatardım. Uykudan oted~ pe muharebelerde çok 
yatınca da hemen u~ma seslu~ beni uyandırdı mı, 
işime yarardı. Top, tufek ~n . 

edildiğini ve cephenın hangi kıs· 
hangi ta.raftan ateş _ u . haritanın üstüne ced· 
mmda ne derecede ~Jdugun. ' At~ şiddet ve de· 
vellmi ko~~ tesbıt ·=·telefon başına da ge
vamına göre lUzum go Tarassut yerimde de 
çer, cepheden malumat ~~dım. akarak karanlıkta 
yere uf acı tahta mUıı ırler ç kola ıaştmııııtım. 
muhtelif istikametleri bulma~. Un y başıDa da 
Bale göre terassut dürbünüm Gel maifunatı 
geçer, her tarafı gMden geçi~~:um. Sazan 
not alır, icap ederse haritama ilhim bir şey geldiği de 
da insanm akbna uyanınca m U yapmadığım 
olur. Derhal bunu not ederdim. C:::tmut bulunur· 
zamanlar hazan bu mühim teyf. . erim arasında 
dum; hatırhyacaPn diye mtthiDl iel akidi Balkan 
bir de bununla kafamı. yo~~~.::e fırka erklnı 
harbinde Edirne mevkii m111tyr,&IA a ıaarruz 

harbi idim: huruçlarda [kale hattı ~da ve yer· 
hareketleri] kararglhça p>rtatif ~e yaverlerfn geç 
de yanyana uzanıp uyurduk. M11lh lerde ben ayağıma 
uyanması ihtimaijne göre sıkı gece . .,.d neferinin 
bir . bağl ..1.--~ 'pin ucunu nöbe...,,. 

ıp ar, Ul9fW ... a ı . mi nöbetçi ipi çe· 
yanına uzatırdım. Raporlar geldi U nöbetçi zabit· 
ier, beni uyandınrdı. Bu gOzel usul 
J.erlne de tatbik ederdim. lerinin ga~ 

Biraz da bu heyecanlı muharebe gecebe .nl1a1'1 art
"--'--...A..ıı.ulm: vuııare ,.-

rlp rllyalanndan ~,,.-- . en iyiye aJıtı}ır: 
tıkça artık bu hayatın icapıanna iyid parken git· 

dahi u)ıarebeler ya 
tık zamanlar rUyada. m da görme-
gide tttrltı seyahatler ve eğlenceli :::,alar görür 
ğe bqladık. Bazı arkadqlarlDUZ ; ___ • ...:ı. n--· 

ıma da~-·-· 
ve rüyumm behemehal çıktt ()fladır ve abalı· 
lan da gördtiklerini anla~tan h daşla.nna rtıya· 
1 . "H yırdır •---nah' diye arka eyın a ı.uf1AU . ,, li zabitler için 

. Iardı Pek n•!Je 
lannı dinletmeğe uğratJr · di1rmek, onlara 
rilyalar ve hfilyalar : -.rkadafl&rllll gOlurd Harbin dör· 

b. vesile ol ıı. 
neşe vermek için güzel U' ~ çöllerde- ot· 
dUncü yıılında idik. Dağ bqlannda 0h un, tını almJŞt!. 

• - ... ı.;ı'lh tam bir aile aya 
aun 8iWı arkaUG9U5· ııttuk Hele yemeklerde 
Baba, oğul, kardet gibi olm · yUkUnti azalt· 
a.rif şaklabanlıklarla bu . acı ha~!:rde bazı zayıf 
ınak ihtiyacında idik. Kötü vazıY 

0 
zaman ben on-

sinirliler berbat rUyalar ıö~. Rüyaya ina

lan gUzel lıillyalarla neşe} verici ,eyler söyler ve 
ııanlara da kuvvet ve ntfe ar-At §U E:rzurumun 
nI nikbinlik telkin ederdiJP. ~ 

o ara UfUnenler tabii rilyalarm· 
zaptı arefesinde bile kötü d ler """recekti Ben blı-

re aı]mıbh ,,ey 6Y ' 

da da beyh~ ye eli zamanlarda dahi uyuma· 
ııu bilcQbn içmen~ ~ Künasebe+~s 
dan ewel ,.,_ lji. _... . 

Kızaklı bir ketif kola 

rüya gördüğüm de hemen olmazdı. ltte bunun için 
Erzurum muharebelerinde rilyamda hep Karsın zap
tını görüyordum ve zayıf kalplilere müjde veriyor
dum. Muharebe rilyalannda dahi tahteuuurun ne 
kadar bUyUk tesiri olduğunu bu bana bir daha anlat· 
mış oldu: Kars, artık şuurumun iç yilziine yerleş
miltl. Küçük yaşlarımda Erzurumda, Vanda, Har· 
putta Kars muhacirlerinden olan komşularmıızdan 

877-78 (1293) Rus harbinde, Kars muharebelerine, 
Karsın dü§Dlesine, Gazi Ahmet Muhtar Pqaya ve 
diğer bazı kumandanlara ait çok hiki.yeler dinle
miştim. Sekiz on yaşlarımda iken tahtef§uuruma 
geçen bu sözler, erkim harbiye mektebinde (Harp 
Akademisi) kale muharebeleri dersinde tekrar Kara
la meşgul olmakla yeniden kuvvetleniyordu. Artık 

Kars kalesile ben daha ziyade alikalanıyordum. Kara 
haritalanmı daha itina ile boyar ve araziyi daha btl· 
yUk bir zevkle tetkik ederdim. Karsın btltttn tabyala .. 
nnı ve oralardaki hareketleri her türlü teferruatile 
ezberlemiştim. 

Erki.nıharbiye smıflannda ilk defa olarak bil· 
yUk askeri sevk ve idareleri harita üzerinden tetkik 
ve mütalea ederken arkadaşlarunm içinde kendilerini 
Napolyon Bonaparttan üstün sayanlar bile vardı. 

Hiç değilse tarihte nam almış kumandanlar hiza.sın· 

da görenlerse pek çoktu. Bunlann hemen hepsi de 

daha ziyade sınıfın derece itibarile aşağıdakileri idi. 
Onlar kendilerinin bUytlk kumanda makamlarım iş
gal edeceklerini söylemekten ve Napolyondan daha 
parlak harekeiler yapacaklanndan bahsetmekten çe
kinmezler, billkis zevk alırlardı. Napolyonun hare· 
ketlerini her gUn kritik ede ede tarihin en btıytlk 
tumandanJannı da harita başında küçük görenleri
miz hakikt muharebe meydanJannda pek te kendile
rini gösteremiyorlardı. Bana gelince: Erki.nıharbiye 
sınıflannda sınıf birincisi olmaklığuna rağmen be· 
nim de tahteşşuuruma hakedilen şu Kars kalesini 
zapteunek gibi bir hevese kapılmış olduğumu itirat 
ederim. Bu benim idealim. gibi olmuştu. Hatta nasılsa 
bu saf düşüncemi iki samimi arkadaşıma da bir kere 
açınek cüretlnde bulunmuştum. Cüret diyorum. Çün
kü Napolyon taslaklarile gülüp alay edenlerin içinde 
ben de bulunurdum. 

işte Erzurumun zaptile uğraşırken her gece rü· 
yama. giren Kars oluyordu. insan tahteşşuurunun 
pençesinden uykuda bile kurtulamıyor. 

12 Mart sabahı top sesleri ile uykudan uyamr· 
ken, Çanakkalede yaverim Feridin cBiz böyle yapa· 

nz ! • diye kollanın yana salhyarak idman yaptığı 
gibi ben de arka.daflanma: cBiz Karsı da alacağız, 
Karsı da alacağız. diye !DUjde veriyordum. 

(Dfftımı """). 

Nisandan 7 Mayısa Kadar 30 
Yapılacak Yarışların Programı 

Beynelmilel Müsabakalara Girecek Binicilerimizin 
Yarışları Romada Alaka ile Beklenmektedir 

Muaıolini kupası galibi binicilerimiz için birinci sınıf otellerde daireler 
hazırlanmışbr. 29 nisandan 8 mayısa kadar bütün ltalyaıa 

nakil vasıtaları gezilerine aerbeıttir 
Roma, (Hususi) - 30 nisanda "" 

bapıyacak olan 14 üncü Roma bey· 
nelmilel atlı mani müsabakaları son 
hazırlıkları bitirilmek üzeredir. 

Geçen sene Musolini kupasını ka· 
zanan süvarilerimiz için Roma'nın 
en iyi otellerinde daireler hazırlan
mıştır, 

Süvari, Binicilik Okulu Kumanda
m Kurmay Albay Saim, Yüzbaşı Ce
vat Kula, Cevat Gürkan, Eyüp Önctl 
Saim Pulatkan, üstteğmen İhsan, 
muallim Tatan, 12 seyis, 12 hayvan· 
dan müteşekkil ekibimizden Muso· 
lini ve Kral kupasına iştirak eden 4 
subay ile ekip şefi 7 seyis, 12 hay . 
vanm huduttan Roma'ya ve dönüı 
seyahatleri, iskan ve iaşeleri İtalyara 
Binicilik Federasyonu tarafından 

temin edilecek ve diğer süvarileri-
1 

·ı miz için tekmil nakil vasıtalarında 
{ yüzde 70, atlar için yüzde 50 tenzi- · 

~udret müsabakası olan bu ,._.,.. 'f 
yaşında olan hayvanlarla ve he• 
müsabık ancak bir atla i§tirak ed• 
bilecektir. 

Pincino mii.k4fatı: 
Ferdi ve ekip halinde tasnif edi· 

lecek bu müsabaka bütün atlara a• 
çık olup her millet yarışlara 6 hay
vanla girecektir. En fazla puvan a.. 
lan ekip birinci olacaktır. 

Cittario mükdfatı: 
Pincio mükafatına dahil hayvan• 

lardan maada bütün atlara mahsus
tur. Kazanan süvarilere 8000 liret 
dalıtılacaktır. 

Urbe bilyflk mük4fatı: 
Bütiln hayvanlara mahsus olan 

bu yarışta kazanan süvariye Roma 
Belediye Reisi tarabndan hediye ve 
17 nciye kadar derece alanlara da 
nakdi mükafat verilecektir. 
'Compidoglio mükafatı: 

lat yapılacaktır. • 'usaoU.i kııpa• plipleriaclen 
MÜSABAKALARIN $00RAMI CeYat GBrkan ile Cevat Ka-

Bu müsabaka da kudret yarıp o;. 
lup asgari yedi yaşınc:ta- olan ha.y .. 
vanlarla ve her silvarl ancak bir at
la iştirak edebilecektir. Kazanan 11 
süvariye nakdi mükAfat verilecek. 
tir. 

Müsabakalann programı tesbit lanı• muvaffakiyetli atlayıılar. 
edilerek 14 ilncü Roma beynelmilel 
atlı mani yarışlanna iştirak edecek 7 - 7 mayıs pazar Lfdo di Roma 
tekmil hükumetlere bildirilmiştir. ve Kıral mükafatı. 
30 nisandan 7 mayısa kadar olan Esquilino mükafatı: Amazzani mük4fatı: 
günlerde şu müsabakalar yapıla- 16.000 liret mükafatlı olan bu ya- Kadın binicilere mahsumır. 
caktır. rış 2 grup olarak yapılacaktır. Roma Lido di Roma mük4fatt.~ 

1 - 30 nisan pazar Esquilino mü
kAfatı. 

Birinci grupta; 1938 de 13 üncü 15,000 liret mükAfatlı olan bu mGt 

2 - 1 mayıs pazartesi Diane ve 
Impero mükafatı. 

Roma heynelmilel müsabakalarına sabaka Kral kupası müsabakalarına 
iştirak etmiş hayvanlarla yarışıla- iştirak etmek evsafını kazanmıt 

cak. hayvanlar müstesna bütün atlara 
3 - 2 mayıs salı Cittario ve Pin

cio mükafatı. 
4 - 3 mayıs çarşamba Büyük Ur

be müklfatı. 
5 - 5 mayıs cuma Musolini ku-

pası. 

6 - 6 mayıs cumartesi Kampa
döglio ve Amazzoni mükafatı. 

İkinci grupta; 1938 de 13 üncü mahsustur. 
Roma beynelmilel müsabakalarına Musolini kupası: \ 
i§tirak etmemiş hayvanlarla koıula- Her milletin 4 at. 4 süvariden mit. 
caktır. teşekkil ekiplerle iftirak edecelt bv 

Diane mük8.fatı: 1 müsabaka iki defa yapılacaktır. Fer. 
Kadın biniciler içindir · di parkur dakikada sürat 400 metre 
lmpe1'o mük4fatı: olacak, puvan müsavatı halinde za. 
7000 liret mükafatlı ayni zamanda (Son• 1 inal aylada) 

~ ~ 

lst~nbulEskrimci- GÜ re şç i 1 erimizin 
lerı Ankara 

v~~azargUııleriAııta- M uvaffakiyetleri 
rada yapılacak Ankara • tstanbul • 

F.skrim mUsabakalannda ısıanbuıu ilk Giin Yapılan 6 Giireften 3 .an• 
temsil edecek takım bugün FAskıim U U 

a~anı emekli albay B. Ömer idare- Kazandık Çoban Mehmel Yenil'-'J 
smde Ankaraya hareket edecektir. 1 U.1 

Ankaraya giden Eskrimciler şun-
lardır: 

tfakat Kuntakya, Nasibe Subaşı, 
Enver Balkan, Osman Tamer, Ali 
Or, Nuri Uçar, Bedii Teğin, tılıan 
Aragon, Nihat Balkan, Kasını Köf
raligil, Aydın Aragon, Nihat Sak-
man. 

Bayan iskrimcilere beden terbi· 
yesi öğretmeni Mübeccel Argun baş 
kanlık edecektir. Kendilerine mu
vaffakiyetler dileriz. 
Beden terblyeal mUdUr
IUIUnUn Fenerb•hçeye 

J•rdımı 
Ankara, (Hususi) - Stad duvar

lannın yükseltilmesine sarfedilmek 
üzere Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü tarafından Fenerbahçe spor 
klübüne 13,000 lira yardımda bulu
nulmasına kanı.. verilmiş ve senei 
devriyelerinde getirtecekleri futbol 
takımı için jsteinlen 450 İngiliz li- . 
'l"alık döviz müsaadesi alıllDUftır. 

............... 
939 Avrupa güreş şampiyonası

na Osloda, Türkiye, Finlandiya, Lit
vanya, tsveç, Norveç, Macar, Alman, 
ttalya güreşçilerinin iştiraJtile ve 
büyük merasimle başlanmıştır. 

llk gün gUndüz ve gece devam 
edilen müsabali~arda Türk takımın 
dan: 56 kito<la Kenan, 61 kiloda Ah· 
met, 66 kiloda Ankaralı Yqar, 79 
kiloda Mersinli Ahmet, 87 kiloda 
Mustafa, ağır sıklette Çoban Meh
met gtıreşniiş, Ankaralı Celil Atik 
hasım&ız serbest kalmıo~ 

Kenan - Finlandiyalı: 

llk güreşte Kenan, Finlandiya 
IBJDpiyonu ile karşılapıış, Finlan-
diyalının oyun iistUnl\iğUne b~ 
mukavemet gösteren Kpan tll§ ol· 
madan müsabakayı sayı hesabile 
kaybetmiştir. 

Ahmet - Jlaear: 
:ikinci gUret Ahmet ile Macar 

şampiyonu arasında olmue ve Ka
cann sayı hesabile galebesile netice. 
lenmiştir. 

Ankaralı Yaear - NoneeU: 
'OçUncil gtlre§ Ankaralı Y~ 

Norveç şampiyonu arasında cere)'IUI 

etmiş, çok enerjik glireeen Y~ 
sayı hesabile galip addedilmietir. 

5 inci güree: 

87 kiloda Büyük Mustafa ~ 
bini ezici bir güre§ten sonra aayı he 
sabile mağU~p etmiftir. 

Çobaa llebmet - Is~: 

Ağır sıklette Çoban Mehmet ra 
kibi tsveç l&Dlpiyonuna sayı h~ 
bile yen!lmiftir, 

:ilk gUn yapılan 6 mU.abaka.
dan 3 tinde galip çıkan i\iretçilerü

misden M:erainli, AnUralı Yaeu, 
Btlyük Mustafa TUrk takımı lehine 
iti bir telllr ~ . .. .. 



-lai&i"• - TElflSA8All 

Nihdve 
ISKATÇI 

Y.zan : Zl~a SEVER 

Oğleye dogru tenbel tenbel göz-
1 nnı açtı. Gelindi, esnEdi ve i.Stemi
yer k kırlı aı aflar arasından çık
tı .. Yıkık t dm;arl nn ara ındnn 
g ç rken Uz n eki mahmurluk h. -

cuklaşan terleri lbe)az mendilleriyle 
siliyorlar. 

UWiRlrA Ml~Piif r Sultan Aziz Devri 
Mardinde Bu Yıl lç_inde Başpehlivanları 
yapılacak Yeni işler :1 -Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir-

1 - 2s - YAZAN: SAMI KARAYEL 

g: meınişlı. 

y 

e 

Nıbnyet cenaze oldukça g nış bır 
çukurun ba§llla gctirıldi. Açılan m 
zard n tuh f bır toprak kokusu gc
lıyordu. Çıkarılan toprak )' ığmı ara

nda parçalanml§ b r kafata ı, s&n
kı b ıt n bu olan ı re sın yor gi
biydı. 

1 ı nıez rcı teıeJ r 
ı e a t butun kollanın, nra 
da. baş tarafını k<- rck bır kaç ki-
ının y rdı ıle g nı çukurun ıçı-

Akkoyunlu ~~ra Bekir 
Yağlı Güreş Oğreniyor 

. 
Az Zaman içinde Bu Güreşin 

•• 
Bütün Oyunlarını Oğrenmişti 

cmır , . rdi : Ar aboglu ılc B •kir gU
reseoe 

ne b r tıl r v tizenne eski tahta
lrı.rl hır çatı çatıp mezard n çıka
rılan top arı bu çatının uzerme 
) q,rmaga ba: la ılar. Şundı mezar ol
dukç büyuk bir t msek tc-şkil <'t

mi ti. Kokl n ha\ ada sallanan ot
lar, kırık kemik parçaları yer yer 
gözükmekte idi. 

Mardinde puke döşenmekte o\a.a Hdkümet caddesi 

1270 muharebe inde Türldcr j 
İngilizler ' e FransırJar <ia ~ardım .e
diyorlardı. Yani, Ru lara karşı bu 
devletler de Turklerl beraber har
be girmi. lerdi. 

in ~en lmez poh 
ı. Kara Sulo ile 

Çardaklı kır kah lennın kimin
den bır raayo, kıımnden bir gra
mofon sesi dalgn.lanarak il ·rı mesn
fclere kadar uzanıyor .. 

Her şey bitti, hoca dn son dua
sını okuduktan ::;onra, halk )'RVaş 

) avaş dağılın ğa b:ı ladı. O haliı. bır 
kenarda düşunti:!li duşünceli dur
makta ıdi. 

Cenazenın bütiın işlerme neza
ret eden bir zat, cebınden çıkardığı 
ilti gümüş lirayı bocanın avucuna 
sıkıştırdı, l10D.J"a da etrafa toplanan 
kadınlı, erkekli gruplara avucun
daki ufaldıldardan dağıtmağa baş
[adı. 

Derken, karşı ko~ başında o. 
muzlar üzennd f.a§ınan bır tabut 
belırdı ve bunu kalab lık bır halk 
kütlesi takip etti. Sağa sola yatan 
başlan sarıklı mezar taşlarının iize
rinde oyruyan çocuklar, tabutu gö· 
rünce acı çığlıklarla etrafa dağıldı- Bunu önceden hisseden o, kala· 
lar. Kımisi kendisine bir selviyi si- balıgın en başında yer a.lım§tl. Avu
per etmiş, kimi oldukça yüksek bir cuna konan ufaklıklara bir goz gu.. 
mezar taşının arkasına gizlenmi~. dirdi ı.·e sonra yerinöen yavaşça sa
çarpık kaldırımJı dar sokağın toz- fın en sonuna taydı. Sıra ona gelin
la.rmı kaldırarak gittikçe ~aklaşan ce, bu sefer de avucuna lbir kaç lku
cenaze alayını, ürkek bakı 1aı la ta- ruş bırakılııufb. Onu da suratle koy 
kip ediyorlar. nuna yerleft;irdi ve bir ok gibi ye-

Cenazeyi takip edenlerden biri- rinden fırlıyarak mezarın başına 
si; gözlerini bir müddet, memrlığ:ı, koştu. Ellenni açıp kollannı uzata
daha ziyade bır park silsU 1;ermeğe rak, dudakları arasında anla§tlmu 
çalışan .insanların üzerinde gezdir- bir ~yler mırıldanm&.oüa ba§ladı. 
dıkten sonra yanındakine dönerek: ölunun iskatını dağıtan adam, 

mezarı bir daha gormek lÇtn donüp 
- Bu uau aelvilerin altında )'&-

tan ölulerin acı haline esef etmemek bir kaç adım atınca onum zarın et· 
elden gelmiyor dedi... rafını düzeltirken goıdü. 

öburü: !c:ı bir şefkat Ye sevgiyle burkul-
du. A\'ucundaki iki yirmı beşlıği o

- Evet ö~·ıe .. Kader, ne dersiı! nun anıcuna sıkıştınrlren . 
diyerek oevap \erdi. - Şöyle biraz daha topla oğlum, 

Kafile gıttiJcçe yaklaştı \"e nihı:.- dedı .. Ve yurufo. 
yet sırmalı seccadelerle sarılmıs ta- Adam henüz mezaıi1ktan çıkma 
but c minin musalla taşına kondu mıştı kı, o da e ındeki topraklan bu· 
Cenazeyi getirenler ı;ıessız, $ğır a· tan.fa flrlatata:rk: 

Mardiade oturan arkadaşımıı 
Toksoy bildiriyor: 

Vilayet husust idare bütçesi da.i
mi bir ziyadeleşme göstermektedir. 
Alınan esaslı teabirlerle bUtçede tam 
bir rnüvazene temin edilmiş ve bu 
muntazam bütçe sayesinde maarif, 
sıhhat ve bayındırlık bakımından bir 
çok faydalı iş ve hizmetler gorili· 
müştür: 

283.016 liraya yükselen 938 yılı 
bütçesinde husust muhasebe kısmı 
için '94.075 lira, nafıa i§leri için 49 
bin 106 lira, maarif işleri için 97048 
lira, ziraat ve baytarlık işleri için 
13.300 lira ve sıhhat ve hayır işleri 
iÇin de 29,486 lira tahsisat aynlmış
tır. 

Hususi ıdare bütçesinin •9.871 
lirası maaşlara, 14394 lirası muhte· 
lif masraflnra ve '29810 lirası da 
Halkevlenne, hayır mücssesatma ve 
liselere ayrılmıştı. Halkevlerine 12 
bin, hayır cemiyetlerine, köy san
dıklanna, mmtaka yatı mektebine, 
talebe yurduna ve beden terbiyesine 
6000 küsur lira verilmektedir. 

Nafıa tahsisabnın 38.416 lirası 

yollara harcanacak, bu sene zengin 
bir yol programı tatbik olunacak ve 
rniltemadi tamirat amelesi için mo
dern bir kulübe ınşa olunacaktır. Zi 
raat ve baytarlık işleri için ayrılan 
tahsisatın 8.000 Urası nümune fi. 
danlığında yeni bir kulübe, viliyct 
mer'kezınde aşım durağı yesa'ir yeni 
inşaata harcanacaktır. Sıhbat işleı i 
tahsisatının mtlhim bir kısmı da :in
şaatı ilerliyen modern hastane bina
.sına ve bataklıklann !kurutulması· 
na, köylüye tevzi edilecek ilaçlara 
sarfolunacaktır. 

dımlarla yavaş yavaş, ufak cami) ı - Yirmi be , yirmi ~ daha 1-
doJdurmağa b88lad1. Artık cenaze- li, elli daha yuz. Bu gun 1 er }olun· 
nin başında bir bekleyeninden baş- da dedi -r:e caminin bir k~ ·ne ço
ka kimse kahnamıştı. kerek mezarlığını kapısını gozeUe-

0 bunu görünce olduğu y~rden meğe başladı. Maarif işleri iQlll konulan 18.550 
doğruldu. Gözleri parladı, yüzfuıd, •AEİ~~~~~~ı;;e..,.,,.....,...,.iııiıli~• liralık fevkalade tahsisatla merkez. 
bir tebessüm dalgal.aııdı._ Çok ge . ç kk ı d de yeni bir ilk okul kurağı yapda-
meden öğle namazını bitiren halk ana a e e cak, eski binalar tamir görecek ve 

yine ayni sessizlikle cami.Yi boşalt- Pehlı· van Gu·· re ·~ı· yeniden açılacak sekiz köy oıcuıu. 
mağa başlam ştı. o da bulunduğu y nun inşaatına yardım edilecektir. 
köşeden bir golge gıl>i sUzUJerek kn- Çanakkale, (Hususi) - TürkgU- Yukarıdaki rakamlar ve izahat 
labalığa kan tı .. 'Ostil başı Adeta bir cü spor kulübü menfaatine mayısın gösteriyor ki, Mardin bu yıl her sa
paçavra torbası ba1inde idi. Kulak- )irmı birinde bfiyük bir pehln'all gu hada yeni \'e mi.ıtezayit bir imar fa. 
lanna kadar çe'kılen kopuk siperli reşi yapıluc ktır. aliyetıne sahne olacaktır. Vali bay 
bir kasket ile, kirli saçlarının çoğu Bu güreşe Türkiyede me\•cut bil- Ömer Cevat Ökmen köy ijlerine bü
Jcapan"07ordu. İnsana merhametle tün ünlü pehlivanlar davet edilq- yak bir önem vermiş-ve tıiıisi mer
Df11ık bir iğrençlik hiBBi veriyor. tir. kezde olmak üzere dokuz yeni mek-
Benzi solgun, nazarları dtişUnceliy- Başa 100, başaltına 60, orta \e tebin inşasını temiD etmip.ir. LiM 
dL destelere 50 lira verilecektir. açılması hususunda Veki.lete yap-

Görenlet-: Davet edi\en bu Umll peillinala- lan muracaata miAsbet cevap vıeril-

- Her halde ölüyU, ya.kından 
tanıyanlardan veya uzak akrabala
ruaduı birisi ft be1ki de, merhumun 
aağlığmda, ondan bir kaç defa yar
iun göreıı bir biçare olacak. Ona 
-dünyadaki ıon insanlık vazifesi

rm klmilen gelecekleri kuvvetle ü- 1Dıe8i bekleniyor. Kadro ftriidiği tak 
mit edilmektedir. dirae bina husa8i idarece temin edi-
Balıkeelr Muallllll llleld9- leoektir. lılardiain en mühim ihti
bl talebeleri Çanakkalede yaçlarmdaıı <>lan liee meaeiesi hal-

Çanakkale, {Huaulf)- Balikeair Wildiği cUn vüiyet maarif haya
Necatibey öğretmen okulundan 29 tında biyik lbir iılldpt ba§lıyacak 
talebe öğretmenleriyle birlikte şeb- ft ba ciin tahsilai& lmlmak mecbu
rimiae gelerek 'ID.ıva banbeferini, riyetine uğrıyan bir kısım fakir ta
Arıbumu ve Mehmet~k lbidesi, De- :lehe .e tıilheBN genç kızlar bu ba~ 
Diaciler tehitliklerini aya.ret etmlf- mzlıktua lıaırt11bıcak ve irfana lka-

ni yapıyor dediler ... 

Omnaat ııyice toplanml§tı. :imanı 
ayala dlbbeılİai •vuruak aafJan 
araladı, tabuta yaklqtı. Etnıfta fı
sıltılar keailmif, yala.ız sata g'lrme

lerdir. wpcaklardır. 

fe çalışa.nlaruı ayak ~ :iıitill- lfisafir'ler orta okulda ağnian
yordu. 1.mam evveli etrafına bakın- mli ve kendileriııe okul tarafmdan 
dı, sonra yüksek bir seele: ziyafet verilmiştir. 

- Er kili niyetine! .Allahüekber 18 li • 
diyerek ba3 parmaklarını evvelA ku- Klrldarellde ArtezlJen 
laklannın memesine dokundurdu ve Kırklarelı, (Husuıi) - Vılayet 
sonra go'Değinin Oaerinde birle~tlr- merkezinde büyük bir artezi~en 'ku
di... yuswmn açılması kararlaştınlmış-

lçinden bir şeyler okuyor·ve a- br. Dahiliye Veki.lett bu i§i; 13 bin 
rada cAllahtlekber~ di~ereJc yeni bir liraya bir müteahhide ihale etmiş-
sureye geçiyordu... tir. 

Nihayet fıa.mu bitti.~ CenlU.eyı S.baealdde Atatark bUetU 
~etirenlcr gene ayni sesslıUkle ta- Babieski, (Huwd) - Belecliyo
butu kaldırıp, yakın mezarlığın yo· miz, umıımr b~ye büyilk bir (A
lunu tuttular. Gttııee gittikçe alevle- tatUrk bilstü) koymayı .karariqtır
llfyordu. öltıyil tqıyanlar ııll mk m.ış ve büstün kaidesiAia mp'IM 
tl&ra deiilttaqw ve al.ın1armda bon- batl&nnllitır. 

ilkmal olunan Halkevi binası ve 
vali konağı inşaatını hastane binası 
takip etmektedir. Otuz yataklı ola
rak hesap edilmişse de icabında elli 
yatak .istiabı mümkün olacaktır. Bu 
vesile ile şehrin methalinde nahoş 
bir manzara teşkıl etmekte olan esld 
mezarlık ta kalkmış oluyor. Umumi 
ve hususi bütçelerden ayrılacak tah
sisat ve köy kanununun tatbiki su
retile viliyet Yollan esaslı tamir gö
reoek, yeni yol ve şoeeler in§a olu
nacak, jandarma nümune karakolla
rı :ve ıkuli.ı'beler yükselecektir. 

Jılardinin 940 senesi zarfında iyi 
11e bol suya hVU§acağı umulmakta
dır. LU&umlu ıkeffif veeair muamel!t 
zapimf \19 projenin buırlanmuı 

münakasaya konnıaş, ihale bu gun
lerde neticelenmek üzere bulunmuş
tur. Projenin ikmal ve tasdikinden 
sonra hemen tesisata başlanacaktır. 
Hususi idare \e belediye bütçelerin
den ödenmek üzere belediyeler ban
kasından akdo1una.cak istikrula ge· 
tiıilecek olan u Ömer Cevat ökme
nin Mardin \•e Mardınlilere en bü· 
yük hediyesi ve himmeti olacaktır. 
Asırla:rdanberi giderilmemiş olan bu 
çok mühim ıve hayati ihtiyacın gi
derildiği gün tehnn genel görunüş 
ve manzarası derhal değişmeğe baş· 
lıyacak \'e süratle devam ecleoek o
lan bu defiime M.a.rdine turistik bir 
mevki verecektir. Bu suretle yalnız 
şehir gü7.el ve cuip bir manzara ik
tisap edecek değil, halk ta sustu.1uk 
derdinden, her ay bu )'ÜZden biııçok 
para 1\'en:nekten ıve nihayet fakir ta
baka pis, kurtlu lcuyu sulan ıiçmek
ten kurtulacaktır. 

Bay Ce\'at Okmenlıı tam bir in
tizam 'e \eçhe \'erdiği lhusuBi idare 
i§le.ri, mudür bay Nlfi Duransoyun 
çalı§Illa.sile gittikçe daha telcimüJ 
etmekte, varidat ve tahsilatta mü
temadi bir faalalık görülmektedir. 

.......... ~···········•••M• .. ·····•·•••·•• 

Midyatta 
Kaçakçılık 
ÇokAzald. 

Kayrnak•m •• inhisarlar 
memurunun taluııllr.e 

pyanmeealal 

Midyat law..rlar memuru 

il '"''""•la a.r.t 

ingiliYJer yiııni bin, Fransızlar 

kırk bin kadar askeri 'Zll"hlılan hi
mayesinde olarak Sh'8Stopola doke
ceklerdi. 

Türkler de Serdarı ekrem omer 
Paşa kumandasında Sıvastopola hiı

cum edeceklerdi. 
Bekir, askere alındıktan sonra., 

Samsuna yollandı. Bir kaç ay top
çuluk talimleri yaptl. 

Bılihara Serdanekrem Ömer pa· 
p maiyetine verildL Çok kavi ve 
cessur olan Bekir Sivastopo1 muha
rabelerinde yararlık gösterdi. 

Hatti: ''.Malakoff,, .kalesine vaki 
hücumlarda o derece bariz eüretkir 
hk ibraz etti ki Serdarıekrem Ömer 
paşanın bile nazarıdilckatini celbetti. 

ömer Paşa: Siva.slopol muharc· 
belerinden sonra, Bekiri ,yanında e
mirber CS'\'UŞ olar.ak kullanmağa 

başlamışb. 

Sivastopolun zaptından sonra, 
Türic ordu u Tunş. taraflarına geç
mişti. 

tşte: Bekir buraya gcldiği :zaman 
Varna kalesinde topçu ıha cavuşu o
laı ak kaldı. 

O 1-a.kit askerlik sek12 on sene 
sürerdi. 

Bekir; Varna kalesine yerleştik-
ten .sonra, Rus muharebesi de btt-

1 mişti. Kalenın kumandanı topçu Hu
/ seyin paşa ısminde JHr zattı. Pa§a.. 

:pehlivanlığa meraklı idi. 

Uuseyın paşa, her cuma nama
zından 'SOnra, askerleri toplar, oyun 
llar \e gureşler tert.ıp ederdi. 

Bekir; .cuma güreşlennde <mü ne 
geleni ma.ğliıp ederdi. f..ikin yaptığı 
gıaeşicr hep karakucak ıdi. 

Hüseyin paşa; Bckirin yağ gu
reşi oğrenmcsini tensip ettiği içm 
kendi ıne guzcl bir ıkisbet yaptırdı. 

Ve yağ güreşen pchlh'anlarla idman 
ettinneğe koyuldu. 

Fakat; A.kkoyunlıı çok geçme 
den yağ gürcşıne alı§mıştı. Bir~ 
ay u.rfnıda oyunları mükemmelen 
yapar hale gelmişti. 

A1droyunlu, Vamada ideta peh
tivanlannm mehenk taşı olm\lltu. ö 
nüne~ peJılivan IJrisbetini sırtı
na vurunca Bekirle bo7 ~ 
.gelirdL Bekir de hep9İDİ. mağlup e
derdi 

O umanın başpehlivanlan !için
de Araboğlu, Kara SüJo gibi )'aman 

Midyat. (Hususi muhabirimiz- ve namağlup pehlivanlar \'ardı. 

den) - Mardin 'ha valisinde kaçak- Nihayet; bir gün Hii.seyia .PBf& 
çıhğın en çok yapildığt mm taka da· 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! l 
ha bir kaç 1'eDe ~line 'kadar Jlid- Jara aman wımemiı, bu iŞ1e uğra
yatlcen ~mi b.ymakammuz bay p.nlanlaa çoğu yakaluıaralt 'tlğır 
Akif Rahmi Kocamanoğtu v-e mbi- cezalara çaıptmlm19, bu hal huclut 

boyundaki merke~ ~ğmıUA 
sadar memurumuz 'bay Abdullah felaketini ve mağazalanıı kapenma-
Banıt•un çahşmalariyle fimdi kaçak sını, sermayedarların iflisw iıataç 
çılığı en u mıntalta 'M"tdyat olmuş- etmi§ ve bu sayede memleketim.iz 
tur. bu melanetten kısmen kurttilmu,. 

Kaıı:nmız Suriye hududuna cok tur. 
yakın mesafededir. Her hangi bir Bu kurtulu§ kazamız mmtaka. 
şahıs sabah cİ\'ar Suriye kasabala- sında daha büyük milcyasta ~e ımem 
rına gider Ye ge?Je'rek akşam evine nuniyetbahş §ekildedir. Yukarıda da 
dönebilir. Suriyenin bızden ayrılma- işaret ettiğimiz veçhile sayın idareci 
smı müteakip hudut üzerinde birçok Midyat kaymakam ve belediye ıreim 
kaçakçılık merkez'leri tesis edilmiş, bay A . R. Kocamanoğlu ve Mıdyat in 
bu merkezlerde zengin e§ya mağaza. hisarlar memuru bay Abdullah Ba
ları açılmışbr. Temin ettiği istifade- nıt'un takdire şayan mesaileri ka-

çakçılığı yüzde yetmiş nisbetinde a
nin cnzibesıne kapı1nn bir kısım ca- zaıt.mıştır. Bu gtin şeker, kibrit, tuz 
hilier kaçakçılık yoluna sapmış ve ve içki kaçakçıhğına 'kalmamış na
bu yolda her türlft tehlikeyi göze zarile bakabiliriz. Arta kalan i-1r'14, 
alnuflardı. J:""OU• 

pamuklu qy& w kaput :bezil ~-
HUkfımeUmisoe ittihaz olunan çılığı da yakın bir .ltide *'-·il• 

•ıkı ve yeriad9 tedbirlerse kaçakçı- maziye ka.rıtnııt olacaktır. 

nde be-

B \ ır, A.nı.boğlu ile\ nmada gü
rest..• Dört sa t suren bır boğuşma
dan onra, her ıkı pehhvanı berabere 
ayırdılar. 

Gorulüyoı du kı, Akkoyunlu yağ 
gürcsını da'ha ıyice bilmı~ordu. 

Eğer, ) '.ag güreşım ~abQğlu ka
dar bılmiş olsaydı. bılitcreddüt has
mını .kolaycacık mağlüp cdebiliniı. 

Hüseyın paşa : Ar.aboğlunu yanı
na aldı ve Bekıre }'.ağ gilrej.İlli mü
kemmelen ogretmeai için emir verdi. 

l§'te; .Bckinn )'il& gür.e§iade us
tası Arabogludur. 

Bekir; yağ güreşıni ~k güzel öğ 
reıımişti.. lh>tasını bile yanm saatte 
mağlfıp ederdi. 

Yağ ıgüreşınde Belcıri Dehonnan 
ve cıvarında ~eneock t~k bır pehll
'\ aD yoktu. 

Ortada ~ alnız Kara Sulo vardL 
[,ikin, bu pehliYan Dimetoka ta
raflaı ında ikamet ettığinden bit a
ray.a. ~tip gure_ı::;tn :teri 'kabıl olamı
yordu. 

Bekınn, Kazıkçı lakabı ) ağ güı-c 
.şinden gehr ... Yağ gure nde kazık 
diye biı oyun vardn. Bekir, bir peh
lh'anı albna aldığı uman derhal ika
~ 'e gırUakhyarak mağlup e
derdi. 

Bekirin kazığına duşen bir pehli
''an dev dahi oisa kurtulamazdı. 

Bu sebeple: A1kkoyunlu Bekir ıs
mine, ~"ağ gureşı yaptiktan sonra; 
Kazıkçı Kara Bekın de tlave etmiş
lerdir. 

Deliormanda pehlivanlara tikap 
takmak idettir~ Her pehln ana bir 
isım ta.karlar. Meaeli. 

Karag z Ali, .. Çakır Ali ... Kün
deci Hasan ilh .. gibi ille A'kkoyunlu 
Be.kire de h m karalık w hem <le 
ku.ıkçılık likabuu eJdemifterdi. 

BüUiu .Delionnuı JıaTalisi ve Ru 
meli, Bekıri Kaaık<ıt Beka- diye yad 
eder olmuştu. 

Kara Siilo .bile; yuziı&.m& gönoe
diğı Be1urı, Kazıkçı Kara _Bekir ~e 
yad ederdi. 

Malüm ya: yijıt likabile amlar .• 

Akkoyunlu; Sıvaeta olduğu gibi, 
bütün Rumeli havalisinde de namlı 
bir pehlivan olarak tanınmıştı. 

Kazıkçı Kara Bekir :namını bil
miyen kahnam11tı. O de\'rİD biit.iln 
başpehliVanlanıe boy ölçlifen Belri
rhı gü~rini tamamile bilmiyOl'UZ. 
Tün spor tarihi ba 1'eJmndan bbıl 
ayduWtmıyar. 

Ha haki: .a devtrıerde pelali
vanlık. tirwwi•ıJ•k. giinmüü, eirit
çilik ve allrek avı gibi aporlara ta· 
aJlQk eden menkıbeler.imi& l'Urk ta
rih1erinde yer tutardı. 

İkinci Sultan 'Mahmut dev.riııin 
BOnlarma hdar yazılaıı tarlhleri
mir.de spora tit bir çok bah'i&ler var 
dır. 

Hatti; bqh bqaıa )'U1hn1!J 
por tarih1eria:ıiz dahi me•cuttur. 
Suma.melerde 'l1irk llpOrianaa .Ut 
ma!Qmat olmcu citıi cTellıJee!er
maclı gibi Ellderma tuihi gibi yazı
lan eserlerde de Türk -.porianna ve 
bahadırlanna ait )11Elerıee .aay.falık 
menakip mevcuttur. 

Tanzimat devrinden aruıra; .her 
nedense A vrupalıl•ımak ve mukal
ttt ohnak 'llrl'C!ama c11liea ricalimiz, 
!'ilddİD elikİ ......... rla3'9tt811 U• 

ak ..,, •• *""''' lw ~ 
~ı~cır}.. 



• ., ...... 
Blleclkte Ajletlzm 

MOsabakaları 
k J nclarma Alayı, Bir Doktorun 

Bilecik, Boz8yiJ' , ' a lnin lıtirakile ~vabı 
Orta Olıal Atıetıer l 011 ı_ (Baftarafı °'8ndd•> 

b k larGase IUU • VarJdr olduğunu ,mteıir. 
v -'an MiJ•a a a 11er kasaba ve köyümih, elblrlik • apa~ olarak birer (Mua,me ev) Jerl te-

llsine valışırsa; vatan pukJan ç~ 
bpbilecekleri aamiml muhiti bula.o 
eatıar, hayal inkisarma uğramıya• 
oaldar. Bilüds bu ktiçilk :muayene 
wler.lnd.! Modem ta1mf1in birer 
Jldnyatarlerini bulabl1eceklerdir, hu. 
sur Jçlnde çabpblJeeelrllı. burayı 
bağ18JW'aklar. 

Bu muayene evlerinde bir W>ora· 
tlmlrmk, ldlçllk cerrahi, portatif ktl· 
çük bir röntken.. bulunması şayanı 
arzudur. 

Bunlar artık lüks olmaktan çık· 
mış, hekimin yarı yarıya kendisi ol· 
muşlardır. 

Çinlilerin 
Zaferi 
DUn k•nlan J•pon t.J· 
•r•h•nılll'I• ••11111111 
mınlllk• ve dla•M 

9ehlrler •ldllar 
Honfkong, 26 (A.A.) - Çektat A· 

janaı bildiriyor: 
Bir Çin müfrezesi Kanton ıehri

nin şimalinde Pe-Y-.n .Japcm 
tayyare hangarını işgal etmlflh'. 
Hangarda orta Çin oephelertm bu-
km yapacalı anlaşılan birçok bmn
bardıman tayyanlm bulwımUlb&'· 

Çin kıtaatı, Hua-Hsien ve 'IWD
çeng şehirlerlnl zaptettlkten eoma 
muhtelif üç yoldan ileri harebtle
rine devam etmektedirler. lamşul 
üzerine yürüyen kol bu tehre ~I 
kilometre mesafede bulunmaktadır. 
Top sesleri ltanton'a pllyor. Japon
lardan 1800 ölü vardır. Diğer taraf
tan Çinliler 5 mühim mıntaka ile 

şehri de istirdada muvaffak olmut

tletls Sillhsız asker olmıyacağı gibi, ll- • • • 
Ma--hakalara iftlrlk ... • boratuvarsız, vasıtasız hekim artık lep•ny• mllleller ceml-

lardır. 

u.- _,__.._ lbraJüm .. 
Bed Terbi· ı lmdlrJDa -=~- metre ne lo olmıyacaktır ve olamaz. Ben, Akşe- yeBnden çeldlyor 

Bilecik (Hususi) - en \l tizm Bod)'ilkteD OllMl.I ,.. birin kıymetli münevverlerinin ve Cenevre, 
26 

(A.A.) _ fspanya'nın 
yesi Genel Direktörlüğü 9: :evsl· kili de bkiDeL OIJDınJa orta okul- hamiyet sahıplerinin yardım.ile bay- Milleiler Cemiyeti Konseyinin top-
Federasyonu tarafından o ra.. Bozöy8kteD lkiDef olm lar· le bfr teşebbüse giriştim. Kendileri- lanma tarihi olan 1& mayıstan evvel 

· 'çin hazırlanan faaliyet pr ~ .a- ()smln beraber lif ne şahsım ve mesleiim namına her 
mı 

1 

bö1•emızde - cemiyetten çekileceği tahmin edil-mı bu haft.dan itibaren uae dır. t1etin iflira1ı nman minnettar kalacağım. Bana 

RADYO PROGRAMI 
PERŞEMBE: 21/4/939 
12.30 Program. 

12.315 TUrlı: -· • PL 
11,00 Memleket aat ayarı, .f.-

Jaııa ve meteoroloji haberleri. 
ıa,11-1, M.blk ow.k Jll'OC• 

ram· PL) 
11,30 ınıaı&p tarflıl clerıtlerl • 

Halawinden naklen. 
18,IO Propua. 
18.81 1116 (Bir koaaerto-PI.) 
D,00 ........ <Cocak Emge-

me Kmmna -Tmılıil) 
19,20 Tiril mtblğl (J'uıl lleye

U) 
Çalanları Balda Derman, l'4nf 

Kadri, Haan Olr, Bari 'Oflar, Bam 
di Totay. 

Okuyanlar: Celil Tobms w Safi. 
19 Toby. 

20,00 :lıfemleket 11aat ayan, a
jans ve meteoroloji haberleri. 

20,1~ Tarlı: müziği 

Çalanlar! Vecihe, Refik Feraan, 
J"ahiıe Fenıan, Kemal Niyazi Sey
hun. 

Okuyan: Müzeyyen Senar. 
1 - llu.tear )l8lteYi. 

sam. 
'l • Lenıintn • Kürdllihicedrtıt 

aarkı • Naılendı blllbW. 
1 • Oaıqan Nihadm -~ 

cazki.r l&l'kı • Aqam g\iı)qi. 
9 • Kürdilihicuklr au -ıaill~ 
10 • Oyun havalan. 
21,00 Konuoma (Çecuk llıliı ... 

meKunımu) 

21,15 Esham, tahvillt, bmbİJO
nukut ve zahire borsası (fiyat) 

21,~ Neşeli plaklar - B.. 
21,30 Müzik C8an resitali - Da 

rltoil Max Klein tarafından) 
21,M Müzik (Bir 9olo - Pl) 
22,00 Müzik (Kilçük orkestra 

lef: Necip Aşkm) 

17. 
1 • Brahms • Macar dansı :.O. 

2 • Delibes • Kenba: Balet atltl 
3 • Lautenschlager - Y·ııcasıe• 

cJotru • Fantm. 
' • Riisager • Bir enter:mezo. 
O • Löhr • Bavyera n'•n. 
e • Coleridge • Afrika sftitt llo. 

1 . Rahmi beyin - ımstear ~ 1. 
in - Gel ey ll8ld praln tuelendir. 7 • Tschaikowsky - Milletler lill· 

iti. 
23,00 Müzik (CazhaDd • Pi.) 
23,45-24 Son ajans haberleri ft 

tatbike başlanmıştır. . • Uzun atlama - 9 • .. mette 1- rantıren almamda ve diğer husus- mektedir. 
B --k~~~~~ ~~~~~t~~~~~~~~ ~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ozoyu • kt atleti~ n-A..Alrt..n SamJ kuanm•-· üjd il 'eli H h · bı-ftft d b 1 an bütün İs 

darma alayı ve orta .. ~ ep ve bü.. le DVMI~---- alayından Pahret- nanışın m ec erı r. er ~ rı- miyeti uuaoın a u un tanbuJ Beledi • ı·~ la 
rinin iştirakile (küçükler . il· kiDei J~.... mizde, kasabamızda hekime bu açık kıymetli tıpanyol eserlerini alarak YCSIWD fi 

3 -~ Arifin - Seglh IU'kı -
Ağladun Umitlerim hicran oldu hep. 

f .. llalunut CeWeWıı peıenm -
Hlaam prb - Değildi böyle. yannkl program. 

ı~-~ru~~ -~~ i~~~~~~~~~~~~~~~~~~I-••••••••••••••••••••••••• yükler 
0 

m uz b---~ yarışlar, 6- - 11 atlet &frdl 8.JO neticede yine kendhnfıt kurtara- · k 
zerinde yapılan bu 

111
-· atle GCUle •- d İbn- çılaca.k olan Cenevre müzesıne na • ~hrimizde büyük alaka ve dikk metre ile Jandarma ala~ndman .-..... eaktır. Akşehirli St. Dr. }etmektedirler. Teşhir edilmiyecek Beher metre murabbaına 8 lira bedel tahmin edilen Cihangir yuıpı 

yerinde 30 uncu adada 537, 538, 589 ve 589 1 harita numaralı arsalar U&• 

amda 3,20 yllzlii 68,25 metre murabbaı arsa satılmak üzere açık artar .. 

r- ~ BiledkteD .n.Y' .....,.uu Mehmet K8mil BERK 
takip edilmiştir. 'ft!..U..ı-r. JdJD IU'IC_.. eserler de Milletler Cemiyetinden B61ge asbapenı Vedhl .uıvn~-,, Şükrü üçüncü olmuştur. Bu hususta cevabımı yarın yaza-

tizm kaptanla'1 ve 400 800 bayrak yarışı - 1 ~c~ağ~ı;;;m~. =~•;;;and;;;~8;*;;TOG;;;L~U~~~ge~r=i ::al=:ın:=m:=a::k::ta=d=ır=.====== lu, klüp atle . "ıt .... trne&ı1'rl ta· ıoo. 200, il• Bozöyfik takımı bi· I: 
Beden Terbiyesı 0

..-.-- haftaki 115 dakik• e . . T w • al 
maya konulmuştur. 

f d idare edilen bu . · -=ıuu Bılecik takımı ıkıncı ıgı • ra ın an d'l n teknık rıı .. ı ,.., 
müsab~alarda elde e 1 e mıştır. 
dereceler plardır: flci'llci katagori: . . .. B 

Birincl k~ri: . ba 60 metre - Birıncı Huseyin ( • 
100 metre - H atletm P~ ö.) 7 5 ikinci Kaya. . 

mi.\sabakada Bozoyük kl~bunden lQQO metre - .Birincı Mehmet 
S · b'rincl HftseYin lirin • 4.tl. ikincı Yusuf. amı ı ' --~ ~ . . . y suf - - .. olmuştur. Saı-- .-.&aha- ..._. - Bınncı u 
uçuncu . ;ıc__. u.~ . . Yusuf 
(11) saniyedir. :;,.~ W ,. <13* ~ ~ncı. B ... "k 

tr iitletia _.........,. ~ ı..... _ ~cı ozoyu 
400 me e (J~ıjaaımf •. A•~illll' -v 

koşuda Bo l"''"ncllD 11>-
birincıli andarma allıvv_.-·.--ıry 
rahim llUaeiüii. orta ' 
ruh ---=•liilit ...... 
der.- 1.11 tfr. &il"ll Ma 
ı• ...... - 5 aUe4iD lııiıia-k.-. ~~A:Jdın 

ci, Mnet. it:iııldı. ....... dllld-
ü~ e\ qtn V.W ~ 
ka4 1.L .. 

$metr• -• mirz .ep 
5 at- ... - • ı:lk lll..,._ 
AydlltMil:et ... aı-\ ~ 
yüktea •• .,.(j .... 
12.8 tzıa-v-.. ... ,~ 
li yülil6 ... ....:t.ııııılıw.-...•• 

Bin 
Roma 

ı M .. ,.eseler Arttırma 
stanbul Sıhbt ue.

1 
Komisyonunda : 

Ve Eksı tme Bastan• mttstaJıdimin kotu· 
Eksiltmeye konulan it : ŞJeli :::: IDP&l 

fUJlda yap 
Ketif beclell "80 lira 31 kUrUf. 
Muvakkat pruti: 886 ....._ di1lltn JlGi:ulUBda yapU.cak m§Ut işi 
lllll Çocuk Baet.anMl .-ah 

atık •JuılltmeJe koıanbanftul'• ..-15,30 da Cafalotlunda Sıhhat 
---"-- 8 1 938 ~ ,o:atl == --.ıu komleyonda yapılacak· _..... ... _ .. JU&..aa\H ·bfırıoııoıe-mll'llt-- aua"loU t ~.=.:-;.;.---- proje ve mm. bağlı cllF ......ın 
lilD komlqcmda ,ar.wıtr1:s.. VM1Jruile M90 ayılı :kanunda yuılı 
lltekWer 1939 "'~ t pnatl makbuz veya banka mektubu 

watka1ır ve bü ... 'J!lll!i!I. ~ it yaptıjma dair ebıiltme tarilı.iıiden 
Jıa '*1lkta m 119 --,...- abDll ol4uk1an veılikılarla. birlikte belli 
• "1n 8"el.......,. .. ,.ı.•rl- (2711) 
atla V9 •.U. Juııı1Pll1CIP 

Tarihten Bir Yapra]E Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. tat.ekliler tO Ura 93 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/5 939 Cuma; 
gtin\l saat 14 buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2899) 

Yeni Bir Tez Siird Belediyesinden : ---- . (Bqt,a.rafı .ı cil IG'Jlfa411) kırbaca kızmayınız. Bırakınız J>ir 
lime aramağa kalkmak doğru· ohnı· daha vursun. O zaman zafer aizln 1 - Usulü dairesınde itan edilıiıi§ olan Siird şehrme ihale edılecek 

alt ekailtmeye nisan 20 inci günü saat 11 e kadar talip .ı111auııw...-yacağı gibi bu felsefeyi de bir Çin 
felsefesi olarak tesmiye etmek ayni 
hatayı yapmak olacaktır. 

Milattan ertel 1280 tarihlerinde. 
Cinin şimalindeki Türk ülkelerinde 
Ç'ınlilerin Yutze tesmiye ettikleri bit' 
feylesof vardır ki: daha bu zaman
da bu zat, pek eski felsefeleri neş
rettiğini söylemekle ütıhar eder. 
Şing veyahut ta (Değişmelerin Ki· 
tabı) teamiye edilen büyük eser Mi:. 
li.ttan on Uç asır evvel, bu Türkis
tan dediğimiz topraklarda yazılmış· 
br. Ayni devirde fapm13 olan fey
lesof Lao-tze'nin kitabı da yine orta 
Asyada yazılmıştır. Hatta bunun 
hakkmdaki bir Çin masalı, bu feyle
aofu kendisine mal etmek iatediği 
halde, yine onun kendi eserini orta 
Aayada yazdığım iııkir edemez. 

Bu mafsalda denir ki: (Lao·tza 
kitabmı yazmak i~ :tmd\lttaıı. dala· 
nya çıktığı za'qlaD, hu~ut muhs_fızı 

kendisine mademki Çin topraklArmı 
terliediyorsuiıp o halde git bir kitap 
yaz demifti.) 

Bu doğtudaıı doğruya bu e
serin orta Asyada Türkler arasında 
yazıldığını kabul etmektir. Sonra 
Lao-tze bir isim değildir. Tam bir 
surette tercüme edilecek olunursa 
(F.ıaki üstad) manaama gelir. Şu hal
de bu eserin bir ferd mi, bir cemiyet 
tarafından mı vücuda getirildiil, o 
da malfıın değildir. Halrlkat olan bir 
py varsa (Yolun ve Faziletin Kita
bı) namı verilen bu eser, Türk diya. 
rında doğmuş ve orada meydana ge
tirilmiştir. ~ felseft, dini. 
ahWd nasihatleri ihtiv& eder. Bu 
Türk diyarının bir dini kitabıdır. 
Bundan bazı Hıristiyanhk ile al&ka
dar bahisleri alalım: 

1 - SiZ kimse ile kavga etmek 
iatemtt.aeniz dünyada hiç kimse •i
zin n. kavg& etmez. 

dir. 
Ve ilh ... gibi. ğinden ihale bir ay sonraya tehil' edilmiştir. 
Biz biltün bl,Ulları lsa'nın ağzm-

dan eöyleDDU§ olarak tncılde de bu- maddelerine uygun 705 liralık muvakkat teminat. 

luruz. 3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi llyık baJua-

2 - Keşif bedeli (120,000) lira olup 2490 sayılı kanunun 16/1 

Demek kl İsa, Türklerin en eski duğu takdirde ihale 20 5 939 gününe rashyan -emarteai gtinö aut 11 
bir kitabı an (Yolun ve Faziletin 
Kıtabı) adındaki eseri tetkik etmiş de Siird belediye encümenlııde yapılacakbr. Şartnameler altı lira muka
ve bunu garba ~ yaymıştır. bilinde verilir. 

Ve böylece de tsa'nm nerede terbiye 4 - Bu husus h4kında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler 
gördüğü meselesi ortaya çıkar· imarf heyeti fen şefliğme ve Siircl 

Bütlliı bunlar bıze taa'mn Hin-

distan denen kıt'ayı görmedilbıl, fa- ::;o;:l;:un=u=r=. ==:::::(=27=7=6)===:::::;:::============== 
kat orta Asyada kaldığını isbat et-
mektedir. Eğer tsa, bu terbiyesini 
Hindistanda almış olsaydı, Metafi-
zik bir tesir albnda kalacaktı. 

Halbuki orta Asya aksine olarak 
neolojik maksaUarm haricinde bir 
felaefe yaratmış ve bunu tabiatin 
esas kuvvetlerine istinat ettirmiştir. 
Bundan başka Hıristiyanhktaki A
yinlerin büyük bir kısmı da aynen 
eski şemanizmin iyin ve ibadetle· 
rinden birer parçadır (2). 

BektaşiJik ile Hıristiyanlık ara
sında görülen bazı bemeyj§ler de, 
bu dinin tamamile Türk dininden 
iktibas edildiğini eöatermektedir. 

Şu halde tsa'ımı kaybolduğu za
mana ait efsaneler; Hinde değil, ta
mamile TUrldstana aittir. Zira biz 
Hint dinlerinde, eski Tftrk ahllk lıi· 
tabının tavsiyelerini yapan hiç bir 
esere teaadilf edemiyonız. BIWdw 
Hintte Ari ırka laas olan huauaiyet
lerin hayal ve metafiziğini buluyc>-
ruz. 

Tarih yeni bir dtlzeltme kar§l81Jl. 
da daha bulunuyor. Son bulullarlle 
bize gösterdiği yol, tsa'nın da Hintte 
değil, fakat TUrki8tanda terbQre IÖT 
düğü suretindedir. Yani tsa1yı oku
tanların Türkler oldutu merkezin
dedir. 

2 - Sizi dövseler bile iyilikle 
cevap veriniz. 

3 - &na karşı iyilikle davra- (2) Will Duaat; m.1re de 

unlara iyilikle mukabele ederim. =la=el=vlllsa===:::tlon==m=,:.=28
==::· ======= 

Halbuki bua broı fenalık yapan-
lara yine iyilikle mukabele ederim. 

4 - Benim için hayırhah olan
ların ben de hayırhahıyım, Hayır
hah olmıyanlarm )in ayırhahıyım 

3 - Tatlılık en nıilatahkem ka· 
leleri bile fetheder. 

6 - Dövene dövmelr.le mukal:Je. 
Je edilemez. Sırtının. yedifiniz bir 

"wENI NESRIYAT 
ATATtiRK İÇİN 

Değerli edip İsmail Habib, Ata
türk hakkındaki hatıralarım bu isim 
altında n etmi tir. Gerek uslup, 
ve gerek mevzu ıtıbanle ok kıy. 
metli olan bu eseri okuyucularımıza 
hararetle tavsiye ederiz. 



Türk Gibi Kuvvetli 
Sözü Boş Değildlr 

ÇAPA MARKA MOSTAHZARATI 
Bu .eza terld ede11 -.ı rurtl tbpr•kl•"nın biricik 1111111 k•rn•lltlır. 

Arpa unu 
Bakla unb 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu • 
Pirine unu, 
Kornflau 
Bazelya unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 

Pirinç nipatuı 

Salep 
Tarcın 
llmyon 
Karanfil 
Zancaf 11 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu ve 

P•ketrerl) 

Memlekette ha mabatJa kuralmaf ve ber tefe rapaea {••) ee ·• aeslia ıDrbtlz yetişmeaİD• 
teyaldmhaz hizmet etmiı yqlae Tlrk ... ·at e'ficlir. Y aft111anmza, doktorlannızm tertP n 

taniyelile Yerecejinia ._ plalar mutlak b11DB1Pnmu temin edecektir, 

Dln,.11• ...,. ........ f8hNll lletz .., .... ,. k• t 'ln•• omuz omuadır. 

Dab ldblDlll •'-•• mlllaktba cleiilclir. Tekmil •latalıwabmlz muhayyerdir. Her yerele 
daima taze olarak balacabmlL Ad .... : ... Hdet-Kılıc•ll M. Nuri ÇAPA Tel. 40337 

ı~ KURTULUŞ-. 
1 

... s•uu-a•nalı-m•e•t •tJ•çu• .. ncu• .. •S•ul•h• H• u•kullllk 1 

Kahkemerindm: 
Celilettın ıle Ahmet Hamdi Gök· 

aym şayian ve müştereken mutasar
nf olduklan İstanbul Binbirdire!t 
Yerebatan Dızdariye mahallesinde 
Kltıp Sinan mescidi Çe me sokağın
la eski (2) mukerrer, yeni (29) ka
n ve (125) ada ve (8) parsel numa
alı Haremeyn vakfından evsafı ke
il raporu ve vaziyed zaptında ya
lılr hanenin izalei şiı~ uu 7.ımnında 
füruhtu takarriır ederek müza~ede
re vazolunmu tur: Heyeti umumi· 
fesinin kıymeti muhammenesi 
(1600) bin altı yüz lıradır. Birinci 
.)çık arttırması (31/5/939) tarihine 
tıüsadif Çarşamba güniı saat (14 
len 16) ya kadar icra olunacaktır. 
Cı,..eti muhammeneeinln yüzde 
etm1' beşini bulduğu takdirde o 
.tın ihalel kaUyesf yapılacaktır.. 

lulmadılı takdirde en son arttıra
.m taahhüdü baki kalmak üzere on 1 

et gün müddetle temdit edilerek 1 
tinci açık arttırması (15/6/939) ta· 
Uıine müsadif Pe118mbe günü saat 
14 den 18) ye kadar icra kılınacak 
e o gCln en çok arttırana ihale edi· 
.ICektlr: ipotek ahibl alacaklılarla 
iller allkadarlarm ifbu gayri men· 
~ tberfndeld haklarını ve h1UU1iy· 
'• faiz ve maarafa dair olan lddiaJa. 

E
evrakı milsbiteleriyle yirmi gün 

de bildirmeleri llzımdır: 
halde kakları tapu sicilleriyle 

tablt olmadıkça aahf bedelinin pay
t8tmumdan hariç kalacaklardır. 
Mflterakim bilhıwn vergiler borç
lan nlsbetinde (HİSSEDARLARA) 
h telllliye ve vakıfl~ kanunu mu· 
dMnoe verllmell lhım gelen (20) 
tfnn1 senelik tavb bedeli ve ihale 
pula ve tapu masraftan (M'O'şTE. 
Rtn) ıaittir. Artbrma prtnamesl 
ffbu ilan tarihinden ltfbll'en mah
k~e divanhanesine talik kıhnmış
hr. Talip olanlann kıymeti muham· 
netaeSlnhı yüzde yedi buçup nı. 
.etinde pey akçaşını hamUen o g6n 
re saatte fatanbul Divanyolunda 
lai.İ'ei mahlU8uında Su1tanahmet 
ltçOncü Sulh Hukuk Mahkemesi bq 
~e 939/tl nam ra ne milra. 

Din olunur. 

Doktorlar, Baakaalar, Kltibltir, Melü8Wiler y~' 
blltla mürekkep'i kalemle yaza yapalar, •Drekk.., 
bin ceplerine akmamadaa, -bn ....... a. ft __.. 

boz •lma•ıadaa kurtaran yerla• 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik ol11nduğu ıi
llİ Almanyanın bu icadım 're~kepl; 

Açık bıra
kıldıtı balde 

aer ne ıekilde 
durursa dur8UD mil· 

rekkeb akmaz Te 

lrurumaz. TIKU en 
aailam ve en kullanııla 

milrekkepli kalemdir. 

kalemle yazı yazmak mec
bwiyetiade olan halkı 
hakikaten bu eziyet
ten kurtarmışbr. 
TIKU ucu aşın· 
maz, bol mü
rekkep alır 
kunetli 
buıhraa 
3-4 kop 
ya çıka 
nlabiliı. 

Siyahtan m ıad :ı yeşit, mavi Ye kır 
ızı renkleri de aynı fjatta sablmak

cadır. Her y~rde arayınız. fi h 3 liradır. 
Ayraca: Cep, Kol, MaA •• Dunr Aatleri, 

llCaplama mliCeYherat, kalem., ve sair ••• 
Oeposu: Rık•rdo Leyi halefi FlllPDG 

l.evl, HaYllZI• .IMan No. 1atanbu1. 
TıklltlerinHI sakııız. llrlllı •ta lzeriıdı TIKU 

ll&l'llaya dikkat edlaiı. Tqraya po8t• ite .,anderilir • 
Sipt! lfleria bedeli olan 3 lira enelclea pderilmelidir. 

TORK HAVA KURUMU 
27 nci T RT P 

Büyük Piyangosu 
Birinci laılda: 11-Mıyıs -939 dadır. 

Blylk lkramlyı1 40.000 Liradır. 
Dlldll •lkı: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000 ) liralık iki adet mil-
kaf at vardır • •• 

Yeni tertipten bir bllet • 1• ... k lftlr•k ...... ,. 
lhlnlll etmeyiniz. Biz de piyangonun mee'ud 
ve .,.llllJ•rllan ........ glrmlt ol.,raunuz ... 

1 ISTANBUL 

" Salın 
88 Şerafettin 

kansı Ay"'e 

BELEDiYESi 

6 
21 

iLANLARI 1 
75 Ura G/ 1000 = lira G/ 1000 

58 1small l'ethi Çelebi Namugüı 17 Arsa 85 .. lira G/ 1000 
M Riza Kipmen Topgular Clftol Ali Ana . 9 80 196 lira CS/ 1000 

19G Ali Rtlttlf Topçular Tabya Cad '' Tarla 84 81 850 Ura 10/ 1000 
~ Galip ttami yem Cloos yolu BahÇt eo 200 Ura 10/ 1000 
608 Galip • Hastane yolu Tarla 1 17:5 lira 10 1000 
807 Muhıa. -. Hutane yolu ı Tarla 1 t-00 Ura 10/ 1000 
lS08 Galip ( ı Bağlar Tarla '!J. 80 300 lira 10/1000 
216 Galip • Çukur çeeıM rar1a t '100 lira 10/ 1000 

9 Pqalı IDyUp • Eald Baffal :d 11'8& 88 200 Ura 5/ 1000 
11 Şakir ' Eyüp • mut Haffaf C5 Arsa 30 ~ 7IS lira G/ 1000 

Eynp kazal1 dahilinde Arut Ta hıir komisyonunca tahrir olunan yu kanda isimleri ve cinsleri yuılı arui 
sahiplerinin lkametglhlan meçhul b ulundufwıdan kendilerine tebligat yapıla,,...,. cihetle konulan kıymet
lere itirazlan bulundup takdirde blr ay içinde pulsuz bir dilekçe ile kaza idare heyetine mllracaatlerl lizmı. 
~lc:Uti iliııeıı tebli# olunur. (t) (2900) 

-- Çocuk Hıkiml --.------------11.ııı--• 
Dr. Ahmed Akk~unlu 

Talul• • Tallallue Palu No. 4 

Paurdaa •ada her flD 
Saat 15 tea aoma 

ZAYİ MAKBUZ 
İstanbul İthalAt Gümrüğünden al-

mıt olduğum 19.5.936 tarih ve 388440 
numaralı 120 lira 26 kuruşluk mak
buzu zayi ettim. Yenisini alacıağım· 
dan eskisinin hükmü kalmamıştır. 

Rtza lamall İstanbul Cağaloğlu 
YoklJ.iU N o. 39-41. ----

Sultcınah'met 5 inci Sulh Hukuk 
Hctkimliğindn: 

GÜZELLİKLER. .. 

Dlbayada meYcud b&tlia 

teylerdea n.tnndnr. 

Onu Koruyunuz. 

KREM P RTI 
Sizia • y lclald mllcadelea 

ile bacliaine ltimad eclil 

ita • kanetli Yaa adar 
tstanbulda Göztepede Qakıl soka· 

jındı 32 No. da sakine Nailenin yi· 
ne mahalli mezldltda mukim oııu .. ••••••••••••••••••••••• .. 
Bayram aleyhine müddaaleyh na
mına ıönderilen davetiyeye müba· 
prl tarafından verilen meşrubatta 
bulunamadığı ve ikımetılhı balen 
meçhul bulunduğu anlaşılmakla 
sebkeden talep dairesinde 20 gün 
müddetle illnen tebllRat ifuına ka· 
rar verilmiş ve muhakeme 22/5/939 
tarihine müsadtf pazartesi günü sa· 
at 10 a talik kılınmış olduğundan 
mahkemede bizzat ispatı vücut et· 
medilf veya musaddak bir vekil 
gönde~ediği tıakdirde gıyabında 
mUhakemeye devam olunacalını 
milbeyyın ve tebligat makamına ka· 
im olmak tb.ere keYıfiyet ilAn olu-

Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder! 

nur. (17221) 

ZAYİ - Fatih Malmtidürlüğün· 
den almakta olduğum 4124 No. Ey· 
tam ve Eramil maaş cüzdanı ile be· 
ratımı ve nüfus cüzdanımı zayi et· 
tim. Yenilerini çıkaracağımdan es
kilerinin hükmü kalmadığını ilan e
derim. 

İstanbul Taksim Ayaspaşa Çifte 
Vav sokak 8 numaralı evde Heybe
tullah. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hdkim· 
hginden: 
Mahkememizce terekesine vaz'ıyed 

edilen Aksaray Sofulıar M. Molla 
Hüsrev sokak 16 No. lu hanede ölen 
Fatma Etremıtin alacak ve borçlula· 
rının bir ay ve varia iddiasında bu· 
lunanların üç 'IY zarhnda mahke
memize müracaat etmeleri, aksi tak
dirc:le terekenin hazineye devredile
ceği illn olunur . 

ZAYİ - İstahbul Emniyet Mü· 
dürlüğünden aldığım 31/30743 No. 
lu ikamet tezkeresini zayi ettim. Ye-
nisini alacatımdan eskiainın hükmü --~ 
olmadığını ilin eylerim. 

Foulain 
Bu alaramiz Y•i 
" Paclra realderi ------------ '' lıtanbul Aıliye Vçtıncü Hukuk •llitllecri-'--·edi-·te.bi•··ıir .... 

M4hkemaindn: 
Karabet Filikaca vekili avukat Ni ... 

kotaki tarafından Beyoğlunda Feri· 
diye caddesinde 46 No. evde mukim 

iken hali hazır ikametglhırun meç
huliyeti taayyün eden Zabel aley
hine mahkemenin 938/1966 No. lu 
dosyasile açılan ihtar davasının du· 
ruşmuı günü için müddealeyhe ilA· 
nen tebligat yapıldığı halde gelme
dilf cihetle hakkında ilanen gıyap 

karan teblllfne karar verilerek mu
hakeme 29/5/939 Pazartesi günQ sa-

at (14) de taHk edilmi§ olduğundan 
müddealeyh Zabelin mezkdr gün ve 
saatM mahkemede hazır bulunması, 
abi takdirc:le gıyabında duruşmaya 
devam olunarak bir daha mahkeme-
ye alınmayat"elt ilAn olunur. 

SahU.i ı A. C.maleddin Saraçotlu 
Netrf7at mtldGrtlı llacicl ÇETiN 
lav'._ı rwı llatltui Dlas~a 

Fena renkte bir pudra, yüzünü
ze korkunç bir makyaj manzaruı· 
nı verir ve sizi olduğunuzdan da• 
ha fazla yqlı gölterir. Tenini• 
uygun renkte bir pudra intihap 
etmenin yegane çareei, yüzünüzün 
bir tarafında bir renk ve diğer ta
rafında başka renk pudra tecrübe 
etmektir. Bu tecrübeyi hemen bu
gün, size paruız olarak verilecek 
yeni ve cazib renkierdeki Tokalon 
pudrasile yapınız. Bu yeni cCild 
renkleri• (Kromoskop) tibir edl· 
len en son ve modem bir makine 
vaııtasile karıJtınlmıştır. Sihramiz 
bir göz, tam ve kusursuz bir ince
likle renkleri intlhab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni pud
ra sayesinde artık makyajlı bir yilz 
görünmiyecektir. Tokalon pudruı 
imtiyazlı bir llSUl daireainde cKre-

10 kadında 9 a 
feaa Renkte Bir 
Pudra kullamr. 

ma köpQlil• ile k&rlflınlmıftır. Bu 
uyede pudranın saatlerce sabi& 
kalmumı temin ettllt 1fbi pudra.. 
nm cildin yatlı tabii lfruatuu 
maasetmesine va bu ıuretle cildfn 
kurumuma ve sertlepnesine ve 
binnetice bUl'UfUkluklann zuhun1-
na da mbl olur. Her vakit krema 
köpüllle k&nfbnlmıt lllefhur To
kalon pudruını kuUanınız ve bir· 
kıç gün zarfında tentnlı.de yapa-

calı cazib tekemmülü görilnClz, da· 
ima kutulann Ozerlndeki Tokalan 
ismine dlldı:at ediniz. Teninize UJ'• 

gun renk intihabında teredddd et
tiğinizde ldtfen ı.tAnbulda 622 No. 
posta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası servili 2t5 No.) vaki olacak 
talebde size memnuniyetle nıuh
telif renklerde nümunelik alta u,. 
fak pMet pudra _. ... , .... 


