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GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi 

Po.ta ittilaaılma sirmemİf ·-· KURU' 
leketler l~ia 28, 14, 7.IJ •• 4 lira 

Sovyetlere Teklif Temyiz Mahkemesinde 

Muhittin Ustündağ 
Ve Arkadaşlarının 

Tecziyesi İstendi 
İngiltere, Komşularından Biri Ta
arruza Uğrarsa Silô:hlı Yardım 
Taahhüdünde Bulunmasını İstedi Otobüs Ve Sürp Agop Mezarlıkla

rı Davalarına da Devam Olundu 

Casus Mustafa Sa gir 
NASIL YETİŞTİ? 

NASIL TUTULDU? 
NASIL ASILDI? 

1 Mayıs Pazartesi Başlıyacağız 

,., 

Avam Kamarası 
Mecburi askerlik 
Kanunu Dün 
Kabul Etti 

Londra, 27 (A.A.) - Bugün Avam 
Kamarasında Chamberlain mecbu
ri askerlik hakkındaki müzakereleri 

Ankara, 27 (Hususi) - Otobüs 
yolsuzluğu, Asri mezarlık ve Sürp 
Agop mezarlığı davalarına bugün 

Temyiz Dördüncü Ceza dairesinde 

bakıldı. Asri mezarlık davasında 
müddeiumumi esas hakkındaki id
diasın ıokudu. Müdafaaları miltena-

(Sonu 3 i•ncü &ayfada l 

Potemkin Geldi 
açar.ak bu baptaki kanunun önü- S LJ • • K • Mı • 
müzdeki perşembe günü neşir ve ovyet narıcıye omıser rıavıni 
kamaraca müzakere edileceğini ve D •• .,, S f 1 T B k 
territorial ordu askerlerinin sefer- onuşte o ya ve ii reşte 
berliğini kolaylaştıracak kanunun ı k l _J l 
da önümüzdeki hafta içinde n~ro- M'iiza ere erae Bu unacak 
lunacağını bildirdikten sonra, esas 
hakkındaki kararın hemen bu akşam 
verilmesi zarureti üzerinde israr ey
lemiştir. 

Chamberlain müteakiben mecbu
ri askerliğin esas itibarile kabulüne 
dair olan l!yihayı tevdi etmiştir. 
Başvekil, bu meseledeki düşünce

lerini muhalefet liderlerinden giz
lemeyi aklından geçirmediğini ve 
fakat hAdisatın zarureti altında ale-
ltlcele hareket etmek mecburiyetin
de kaldığını kaydetmiş ve demiştir 
ki: 

Cümhurivet Merkez 
Bankasının Umumi 
Hey'et Toplantısı 

Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankası alela~ 
de heyeti umumiyesi bugün banka
nın umumi merkezinde idare meclisi 
reisi NusrP.t Metya'nın riyasetindeı 
toplanarak müessesenin 1938 yılı 

idare meclisi ve mürakabe heyeti 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Şimdi Zavallı Sabahattinin 
Muhtemel Katili Aranıyor 

Evvelki gün Balıkhane ile köpril 
arasında denizden çıkarılan cesedin 
hüviy~ini zabıtamız kısa bir müd· 
det zarfında tcsbit etmiş ve bu yol· 
daki tahkikat ta yerini bulmuştur. 
Ceset Aksaray, Sofular caddesi A· 
car Ahmet sokağında 2 numaralı 
evde oturan Sabahattine aittir. Ken
disi Mahmutpaşada Handan hanın
da düğme fabrikasında işçilik yap
makta idi. 

vey babası vardır. 
Bundan bir buçuk ay evvel aile

sine muğber olarak evden çıkan Sa
bahattin, o zamandanberi bir daha 

ıSoııu ;t t•nt·L: sa.ytaınızda) 

kk::R SABAH 

Sabahattinin geçen sene 
alınmış bir resmi 

Et Narhı Kalkarken •.• 
Kıvırcık \'e kuzu etlerine bele-

diye tarafından konulan narh kal
dırılmıştı. }~naf bu, durur mq.lıiçf. 
Ba.zı açıkgözler Dağlıç etini kuzu di
ye sürme.ğc kalkışmı~lar \'e bu şa.rt
hı.r altında Dağlıç ve Karaman et
lerine konan narhın bir mana ifade 
etmediği anla.jıhnca. beledi)'e bU son 
iki cins ete konan narin da kaldır-
mağa karar vermiş. 

Zat.en mücerrebdir: Narha tabi 
tutulan ltamyici zaruriye işlerinde 
ya esnaf stzlwıır, yahut halk istedi
ği kadar mal bulamaz. El altından 
narlı harici gizU alış veri~lcr de ca
basıdır. 

Her nedense ne esnafımız, ne de 
bir kıs ill halkımız henüz hakkımıza 
razı olmağa, resmi talimata, yasak
lara ayak uydurnıağa tamamile alı
!jatnadık. Bazı kısa düşUneeliler i.rn
menin nef'l i~in konulmuş nizamlar
dan kaçamaldarla yaka. sıyırma.) l 
bir mn.rlfet sayıyorlar. Tabii oetJı ıe
de zarar unuuui oluyor. 

Binaenaleyh ne ~snafı ne de hal

kı tamamile memnun edenıiycu. \'8 

vücudile v.demi Yücudü mlisa.vi !ıa.ın 
gelen et narhının kaldınlıwtsı kadar. 
tabii bir §ey oJa.ma:ıdı. 

A. CE:M.4.LEDDIN SARAÇOGLD. 
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Kapiten Çavuşyana 
Gönderilen Mektup 

... 

Hatay Devlet 
Reisi Dün 
Şehrimize Geldi 

Bir kaç gündenberi Ankarada 
bulunmakta olan Hatay devlet reisi 
Tayfur Sökmen dün sabahki ekı· 
presle Ankaradan eehrimize gelmif • 
tir. Muhterem miaafirimizi iltaayon-

11 Al.• k Alı• G ı J Ç k da vali, polis müdürü. ve ıehrimiz· 
ırıırze C!Çen erae er es deki Hataylılar kar§ılamışlardır. 

'r 1.. _J o" l' -1.11. iJl Hatay devlet reisi bir müddet 
Ragıp .ı araTınaan ııuT en tehrimizde istirahat ettikten sonra 

Kah~ci //yasın yanına Gitmiştir,, ~ta""ya""d""önvvece~kAAtiJV'r. ~~.....,...,...,..,.., 
-----· c:c:a--

VllAYfttEı 

O gün öğle vakti, Taşdeleu suyu
nun başında b•uştuğumuz Henışinli 
Nurinin arabasile 'Osküdara inmiş, 
akşam geç vakit te 1stanbula ~eç
miştik. Ertesi gün sabahlP.yiu, Yu
tıli bey, Mirzek Alinin üzerinde çı· 
bn düşman vesikası ile on Uç lira 
yetmiş bir kuruşu bir zarfa koymuş 
ıcinde elbiooil•ri bulunan bir paketle 
bt-raber Beyoğlu poslahırnesi bina
ıu~ın üçüncü katındaki ist1hbarat 
türosunun koridoruna b rakmıştı. 
Bak az daha unutuyordum. Bu zarf 
ve paketle beraber, Mirzek Alinin 
aefi olan kaı>iten Çavuşyana da bir 
mektup bırakmıştı. Bu mektuptn 
IUJl}ar yazılı idi: 

cKapiten efendi. 
Maiyetinizde bulunan Mirzek Ali 

efendinin, geçende Çerkes Ragıp ta
rafından yok edilen kahveci llyaaı11 
yanma gönderildiğini eir.e bildirmek 
le bahtiyarlık duyuyorum. tl'zerinde 
çıkan ihanet vesikası ile para ve el· 
b.faeatni de bir auvenir olarak tak· 
etim edf;yorum. Salan kızıp Jıınlaıı. 
mayınız kapiten. Bir bizden, bir de 
Bizden. Olanca kin ve hl.ŞIDllQla. 

Ydmu Tllrk• 
Mirzek Alinin lkibetini mi sor· 

dunuz aziz dinleyicilerim'!. Tıpkı 

Yusuf beyin tahmin ettigl &kibeti 
bulmuetu. Hldiseden yirmi gUn aon· 
ra, Ali Bahadırda yaptıjunız teaa· 
dtlft bir müsademeden dönerken, bil 
ha8I& oraya da uğramıştık ve gen· 
zimizi yakan pis bir koku ve kemi· 
rilmiş bir bal) ile karşılqmıştık. 

Kahraman nyasın mezarı başında 

topJanmıı, hatıraıarmı, hizmetlerini 
yad ile okumuş ve ağlaşımştık. 

Şimdi bahsettlğiıiı baskın da, ge
tek bqlanııcı ve gerekse neticesi 
itibarile dinlenmeğe değer bir bidi
se olmuetu. 

A.raClan bir hafta ~miş, Miı7.ek 
vakasmı hepimiz unutup gitmiştik. 
Bir gUn Yusuf beyle beraber kalafat 
,..mde Top Omerin kahvesinde o
turuyorduk. Yapacağımız yeni akı
Ul pllnları Uzeriııde görllf(lp konu
euyordttk. Salih Reis göze çarpacak 
lıh' telitla kahveye girmjeti. Bizi 
göribıee, tabii yan•mır.a gelınifti. 
llotbeeten, h1ru da olup bitenlet'
den bahaettilrten sonra: 

- ftittiniz mi? demişti. Bir kaç 
aUn evvel Akçqehlre cephane gö
ttlren bizim kılavuz Osmanm motö
rthıti (trva) ile Solan adası arasm
.. pusu kuran kopiller atete tut
IDUflar. Az daha <>amanın ytlreğini 
de, motörU.ııD de delik delik edecek 
lennit yabanın itleri. 

Beşlkbl' HUkOmet konalı 
dellflyor 

Beşiktaş hükftmet konağı, Dolma
bahçe sarayının müze ve heykel mil.-

nısu ile Boğaz yoluna düşmüştüm. 
Anadoluhisarmdaki gizli yerimiz
den aldığım yedi mavzer ve bir mik 
tar fişek ile bir kaç bombayı kayığa 
atmış, ağlarla güzelce sanp sarma
lamıştık. Sabaha ka~ da Poyraz zesi olarak kullanılan kısmının Hay-
limanma varmıştık. Hakkı reisin rettin iskelesi tarafına tesadüf eden 
tayfalarından Mahmut ve Saimle be bin.alarma naklolunacaktır. 

vvvv 
raber sillh ve cephaneleri omuzla· BELllDlYD• 1 
mış, Anadolu Kavağı ile Poyraz a
rasındaki yolun üzerinden geçtiği 

autta bulduğumus bir kuytuluğa 
taşımıştık. 

Asım Süreyya 
Ankaraya fitti 

Güneş doğmak üzere iken tay- · Matbuat Umuni Müdürlüğünde 
falan uğurlamış, ben de silAhlann bir vazifeye tayin olunan sabık Be
yanına uzanıp uykuya dalmıştım. lediye İktisat Mildilrü Asım Silrey
Kalkbğım zaman vakit ikindiyi ge- ya Ankara'ya gitmiştir. 
çiyordu. tki saat kadar da arkadaş- ~roet P•z•rteal gelecek 

lann gelmesini beklemekle geçir- Belediye tarafından davet edilen 
miştim ve nihayet toplanmış, silah- şehircilik mütehassısı Prost, pazar
lanmıı ve yatsı vaktinde, dağ yome test günü !stanbul'a gelmif olacak
Ali Bahadır ve Anadolu feneri ara· tır. 

aından geçerek sahile doğru sark· Tramvay ve otobUe a•-
mak üzere yollanm11tık. Ertesi gü- çen bOtUn yoll•r 
nü ortalık açılırken lrva ile Anadolu aafalllanacak 
feneri arasında uzanan yolu atlamış 
tık. Tam iki gün ve iki gece sahili 
ve sahil ile cadde arasındaki arazi-

yi, &deta tarar gibi arqtırmıştık. 

Ne yazık ki, aradıklanmıza rastlı
yamamııtık. Hepimiz de, saatlerce 
dolqıp ta bir av bulamıyan avcıla!' 
gibi somurtmuıtuk. 'OçUncti günü 
akşamı idi. Soğan adası ile Irva a-

rasındaki sahilde koycuklardan bi-

Elektrik, Tramvay va Tünel ida· 
relerinin Belediyeye devrinden 
sonra İstanbul Belediyesi yollar 
hakkında yeni bir proje hazırlıya
caktır. Bu projeye nazaran bütün 
tramvay ve otobils geçen yollar as
faltlanacaktır. Bu yolların asfaltlan
ması ile artacak olan parkeler ikin
ci ve üçüncü derecede yollarda kul
lanılacaktır. 

rinin kenarında oturmuş, can sıkın-~~ 
tısı ile sohbete koyulmuetuk. Güneı:ı roLJSTE : 

hemen hemen batmak, ortalık karar e· b. . b ki h-
malt üzere idi. Bulunduğumuz yerle ır ırıne iÇ& a UCUm 
cadde arasında ve caddeyi görebile- ett\ler 
cek derecede yüksekçe bir tümsekte Yağkapanı 2 numaralı kahvede 
gözcülüğe koyduğumuz Hoca Bekir, yatan ve Deniz.bankta 91lışan Arif 
tanımadığım bir adamla yanımıza ile Hüseyin bir kavga neticesinde 

gelmiati. Ve her vakitki §enliği ile yekdığerine bıçakla hücum ettikle-
maskaralıklar yaparak: rinan zabıta tarafından yakalan-

- Kara Mehmet, demişti. Bir e
sir getirdim size. Fakat kellesini u
çuracak defilsiniz ha. Bize hayırlı 
ve faydalı haberler veren ağzını ö
peceksiniz. Bu SWeyman Dayı ya
-hancı değil, benim medrese arkada
pndı. Şimdi tahltslyede ça}Jllyor-

mut. Haydi aiz konup durun da ben 
yerime gideyim. 

SWeyman dayı, gerçekten hoş 
aohbetli, gözü açık ve kulağı delik 
bir yalı uşa.fı idi. Bu havaliyi karış 
kant biliyordu. DU§lllanlann yap
tıkl,arını ytıreği yana yana ıöylU
yordu ve: 

mışlardır. 

Kurur• dUten çocuk 
Kulaksız Arda caddesinde Mah

mut sokatmda 9 sayıda oturan 5 ya
şında Orhan ayni caddedeki arsada 
~ulunan gayri muntazam suret
te örtülmiif bir kuyuya düşerek 

baygın bi:r halde çıkVılmıış, Şişli 
Çocuk hastanesine kaldınlmııtır. 

K•JIP çocuk bulundu 
Samatya'da oturan ve 18.4.939 ta

rihinde evde babasına ait ~O lirayı 
alarak taıayyüp eden emekli bin
başı Alinin 15 y.a,ıarındaki ~ğlu Nec
detin Mersinde bulundufu anlaşıl
mış, İstanbula gönderllmesi için ya
zılmıştır. 

Şehlre 
Asılan Afişler 
Çirkin bir m.nzara ıa.
kll eden bu halln önUne 

ge;llecek 
İstıanbul'da ıehir dahilinde duvar

lara asılan rekllm afi§lerinin çirkin 
bir manzara arzettiği eskidenberl 
&örülüyordu. İstanbul Belediyesi bu 
vaziyetin aüratle isli.hına karar ver
miştir. Bu maksatla Belediye İmar 
Müdürlüğü Londra ve Paris Bele
diyelerine bu libi vaziyetlere nuıl 
bir hal çaresi bulduklarını ve nasıl 
bir talimatname ile hareket ettikle. 
rini sormuştur. Oradan gelecek ce
vaplar üzerine Belediye İmar Mü
dürlüğü bir proje tıazırlıyacak ve 
süratle tatbikata geçilecektir. 

Döviz müsaadeleri pasa· 
portlara yazılmıyacak 
Türk parasını koruma hakkındaki 

kararnamenin 47 nci maddesi hO.
kilmlerine göre seyahat edenlere ve
rilen döviz müsaadeleri pasaporth· 
rın iç taraflarına yazılmakta idi. 
Pasaportlar bir taraftan polis mua
melitı dol'lyısile de llzım olduğun· 
dan bundan sonra döviz müsaadele
rinin Gümrük ve İnhisarlar V'ekAle
ti tarafından hazırlanacak kAğıtlara 
yazılması ve bu suretle pasaprtun 
uzun muameleye tAbi olmasından 
dolayı zaman kaybedilmemesi ta· 
karrür etmi.Ştir. 

Nlt•ntatı çocuk 
b•hc;••• 

Nişantaşı Valikonağı caddesinde 
yapılması mukarrer olan çocuk bah· 
çesi için İmar Müdürlüğü bir plln 
hazırlamaktadır. Çocuk bahçesinin 
cadde üzerinde olması düşünüldüğü 
gibi, ye~il sahada da yapılması müm
kündür. Bir1"...aç güne kadar bahçe
nin yeri kat'f olarak tesbit oluna
caktır. 

-----
Maili inhidam olduğu 
söylenen ilk mekteple

ri11 aslı çıkmadı 
Kadıköy 8 inci ve İstanbul 34 ünci.i 

ilk mektep binalannın yapılan tet-
kikler neticesinde maili inhidam ol
madığı anlaşılmıştır. 

Bir çocuk tramvay al
bnd• k•l•r•k can verdi 
Topkapı Millet caddesinde 157 sa

y.ılı dükkanda tütüncülük eden Di· 
mo'nun yanına Yeniköyden misafir 
gelen Marika'nm bir buçuk Y&flDcla· 
ki kızı İstefo dün saat 14,30 da Top. 
kapı tramvay durak yerinde annesi-
nin yanından ayrılarak biraz ilerle· 
miş, bu sırada manevra yapmakta 
olan 2890 sayılı vatman raikin ida· 
re ettiti 30 sayılı tramvayın altında 
kalarak feci bir surette ölmüıtür. 

Vatman yakalanm11tır. 

Top Om.er de IÖSe karıtmıttı ve: 
- Ya, demietl. Ben de duydum 

im havaclill. Geçen hafta Uzun Mua 
tafanm mot6r.lne de 1ıdr be iurtun 
atı1mıe oralarda. Ne dersin Kara 
Jlebmet?. Kimeenin, cam yanmadan 
birkaç arbdqı oralara kadar töyle 
lııir uatıveneoı.. 

- Sade Yalı boyundan geçenle· 
re mi evlat?. diyordu. Irva ile Ali 
Bahadır, Pqa mahalle, QIWll, Buz
hane köyleri arumda yapmadıkları 
kalmıyor bu katil attrilaflntln. Geçen 
cUJı Buzhaneden lnaya inen iki 
köylüyü yol üzerinde ı.tutA Mtır· 
ta ve toyun bolular .. keam.ft
Jer. Biç ailwnlik kalmadı buralaMa 
gocuklar. 

Sovyetlerin Yeni Harp Gemisi 

İzin ister gfbi Yusuf beyin yü
IÜD• llakmıştım. O da gUlilmsiyerek 
bana bakmış ıe: 

- ısteraen bir hafta kadar git 
Ye dolat or.alarda; demişti. Zaten bu 
18fer Anıdolukavajı yolile Akbaba· 
la topJanacap. Blrlelfrlz orada. Ya 
mna da Nuri, Boca Bekir, 1brahlm 
• Ud AlnebbJan al Alta Jdli kl· 
6llr lla ........... badm Kadri 
llWUIU da kataymı yannna. Cura
.U. ilmi eflendirfr. 

Yttzbqımın bu mtısaad&tnl ca
na minnet bUnılf ve hemen hazırlı. 
la lirilmtltlm. O •ktam arkadaı
Janmı toplam.11, ayn ayn ifdilm•k 
ve ertesi aktam Anadolu Feneri t1e 
Kavak hıkelesl arumaa bulwwı 
Poyraz koyunda blrletllmek -..re 
aözle§mittim. Ben ae o pce, Sala· 
cüh bahlrçı Bakla nıWn Ac!a yav· 

lhtiyar gö&lerinia yqma 111Jer. 
ken sordum: 

- Baba buralarda jandarma 
evrlyeai yok mudur! .. 

- Da ara aıra pmerler. Fakat, 
faydası ne ki Kopiller onlara ıa. 
rttnmeden itlerini -beceriyerlar itte. 

- Şimdi nerelerde Ular aca
ba?. Biz bu ıtın tam tlçllnotı stml· 
4Ur 1'uralardayı.. fnwı olarak 1lir 
leDf rlreblldtk. 

Dıtlyar, yqlı gözlerini hepimi· 
ıdn berinde liYlece bir Jezdfrdl ve~ 

- !ater miatnlz 1 dedi. Onlarla 
brtıJqıp vurutmak. 

Ook tuhafıma ıttmlfti adamaa
fızın suali. GWdU.m ve; 

- Bancıtmı, dedim. Hiç ı.te
meseydlk gelir miydik buraya ka· 
dar?. 

'O'mtt.&IZ' bakıtlarla heplmiai bl· 
Nl' defa daha atızciUkten IOIU'& f 

\ (Devamı 'Dar) 

Rutlarm kalyan tezglbl-arında l aonra memleketlerine 4önecelder-
7aptıriıkları Tqkent torpido mub~ dir. Tqkend 3000 tonluk ve 48 mil 
ribi Ru1Y11ya litmek ttzere dün ttaı.. sürattedir. 

yad.an limanımıza ıelmi§tlr. Gemi, 
dttn sabahtan ak~ama kadar limanı
ınısda kalınlf ve ıece K-aradenizt 
müteveccihen limanımızdan aynl· 
mıftır. Gemideki İtalyan mürette
batı gemı Rusyada teslim edildikten 

:Resimde, gemi Botazdan ıeçerken 
ıörfilmektedir. 

Taşkent llnuuımıızdan bir tica· 
ret gemisi olarak geçtiği lohı ltal· 
yan ticaret bayrağını hlmildi w 
prova direğine de Tüd• baY.r9nı 
çekmiı bulunuyordu. ' 

Şehir 
Meclisinin 
Dünkü içtimaı 
İstanbul iehlr Meclill dün öğle

den sonra saat 15 de reis vekili Ne
cip Serdengeçti'nin riyaseti altında 
topl.anmıştır. Ruznamenin birinci 
maddesini teşkil eden 939 mali yılı 
vilayet Adi masraf bütçeli ve fevka
lide varidat bütçesi celsenin sonu
na tehir olunarak maddelerin mü· 
za1ı:eresine geçilmi§, Belediye ta
hakkuk ve tahsil şubeleri çalı§Illa ta
limatnamesi hakkındaki teklif Mül· 
kiye, Bütçe ve Kavıanin encümenle
rinin müşterek tetkikine sevk olun
muştur. 

Bundan sonra Sular İdaresinin 
938 yılı bilAnçosu hakkında Tetkiki 
Hesap Encümeni mazbatası ve Şe
hir Tiyatrosu ve Konservatuvar 938 
yıl ıhesabatı hakkında ayni encüme
ni nmazbatası okunarak kabul olun
muştur. 

Ruznamenin en son maddesini tet
kil eden ve Düşkünler evinin (Şef. 
kat yuvası) olarak tevslmi hakkın
da 9 azanın imzasile verilen takrir 
Mülkiye Encümenine havale olun
muştur. 

Andan Refik Ahmet Sevengil, sa
bık Darüllcezeye ve ıimdild Düş
künler evine verilecek Şefkat Yu
vası isminin Şefkat Yurdu olarak 
kabulünil ve bu noktanın Millkiye 
Encümeni tar.atından nazarı dikkate 
alınmasını istemiştir. Takrir aahip.. 
leri kendileri tarafından kararlaştı
rılan ismin de Düşkünler Yurdu şek
linde olduğunu ve bir sehvi tertip 
dolayısile bu tekilde dizildığini an
latmışlardır. Celse bundan sonra 10 
dakika tatil edilmistlr . 

İkinci celseye bizzat Vali ve Bele
diy.e reisi riyaset etmiştir. Bu celse
de İstanbul vilayeti 939 masraf büt. 
çesi hakkında Bütçe Encümeni es
babı mucıbesi okunmuştur. Esbabı 
mucibeye nazaran evvelce yazdığı· 
mız gibi bu sene inşasma başlanacak 
hastanenin bu sene hitama ermey.ip 
geleeck sene de inşaatına devam olu
nacağına nazaran hastaneye tahsis 
olunan (436) bin liranın (36) bin ii· 
rası buradan alınmış ve Temizlik İş
lerine verilmistir. Şehitlikleri İmar 
cemiyetine yapılmasına karar veri· 
len 5 bin liralık vardım da ihtiyat 
tahsisatından ayrılmıştır. Bakırköy 

Doğum evine her sene yapılan 500 
liralık yardım 1000 lirayıa iblağ :>· 

lunmuı. aynca İstanbul vilayeti hu
dudu dahilinde bulunan 257 adet 
köyün biribirlerine yakın olanları
nın birleştirilmesi ve bu suretle ida
resi münasip ganılmüstflr. Bu iş için 
İstanbul'da bir Köycülük Bürosu 
te§kiline ve bu it için 12 bin liralık 
bir tahsisat ayrılmasına karar veril
miftir. Vtllyet ldi ve fevkallde büt. 
çeal 4,528,339 lira olarak tesblt o
lunmuftur. 

Bundan aonra Villyet fevk-alide 
varidat bütçeli milnkerelertne ge· 
çllmiş ve bu da 1,268,511 lira olarak 
teablt ve kabul ohmmuftur. Bundan 
sonra mazbatanın heyeti umumiyesi 
reye uzolunmut ve kabul edilmiş
tir. Meclis, önümüzdeki salı ıünü 
toplanacaktır. 

Yln lpllll lhtlklrtnın 
8nUne •e~llyor 

Yln iplifi üzerindeki ihtikin kal· 
4Jrmak için Ticaret Odası yeni bir 
tarar vermiştir. Eskiden 100 gram
lık çileleri 90 hatıl 80 gramlı tertip 
ederek piyasaya sevk edenler tara· 
fından halk aldatılıyordu. Bunun &
nüne geçmek için yön iplikler bade· 
ma tesbit edilen ambalAjlar içinde 
1atılaeaklar ve bu satlfl yapan möes-
1Heler de amballj kutusunun tıstil
ne adresini ~ıacaldardır. 

Ticaret Odasının verdiği bu karar. 
MO senesinden itibaren mevkii tat
~Ote kGDulacak, ltu umana kad.ar 
thtiklnn önüne ıeçmek için de mu
vakkat hazı. tedbirler ahnacaktır . 

-·~ 
Hartendazllk ellerken 
Fenerde oturan 115 yaşında Neba

hat, dün Fenerde yol~ yürürken 
Mehmet isminde biri kendisine nr
kıntılık ederek iz'aç etmiye batla· 
mıştır. Bunun tberine kız zabıtaya 
mftraeaat etmfı ve Mehmet yeka
~mııtır. 

1l"1i1iAK 1--
ln.Utere ve mecburi 

ukerlik hizmeti 
~ diploınuisi faaliyttlerlna 

devam eder, miill müdafaaya müte·. 
ellik huauslardıa durmadan çalışır, 

yani harp vasıta ve malzemelerinin 
tekemmülü, takviyeai ve taaddüdü 
için utraprken hu faaliyetlerin ne
ticesi olarak ıöntıllO. usulünün yeri
ne mecburl ukerltk ııwn.tinl ka• 
bul etmek yoluna litmiştir. 

İngiliz Başvekili M. N. Chamber· 
lain, son aylann ıasterdili hldisele
rin makul surette muhakemesi üze· 
rine J3ritanya imparatorlupun l· 
tisi için, Anglo-Sakson efklruım ö
tedenberi çekindili bu usule, yani 
mecburi askerlik hizmetine mecbu
ri olarak girmiştir. 

İngiliz Başv!ekill, ıtmdiye kıadar 
devam ettiği siyaseti, müsbet bir • 
netice vermediğinden dolayı tadil 
zaruretinde kalmış ve her hangi bir 
vaziyette muvattakiyetin, karşı· 

lıklı kuvvetlerin tevazünü ile kabil 
olabileceği kanaatine biraz seç ta 
olsa, varmıştır. Filhakika harpte ol
duğu gibi sulhte de siyasetin kuv
ve'tle teyit edilmesi ittiba edilmesi 
18.zımgelen b'ir prensiptir. Bu suret-
le M. Nevil Chamberlain, İngiltere
nin takip ettiği yeni siyasette, An· 
glo-Sakson an'anelerinin t'M'VZU ka· 
nun1ardan kuvvetli tesirlerine rağ· 
men harekete geçmfftir. Londra, ci· 
hanşümul imparatorlutunun muha· 
fazası zımn.ında ve kendisin• istinaf 
noktalan aramak için, Fransa ve 
Belçikıa'dan gayri diğer bazı devlet
lere de, kendisi için istikbal yolun• 
da bağlılığı ifade eden geniş mik· 
yasta taahhütlerde ve bu taahhütleri 
icabeden aekilde tatbik sahasına e. 
riştirmek için de fed.aklrlıklarda bu· 
lunmak zaruretinde kalacaktı. Diğer 
bir tabirle, milli müdafaasını yalnız 
deniz ve hava kuvveleri bakıınından 
değil, fakat ayni zamanda, mecburi 
askerlik hizmetinin kabulü pahası· 
na da olsa, büyük ve kuvvetli bir 
kara ordusunun tesisi cihetinden de 
lUzumu bir hakikat idi. Muka· 
bil siyaseti tutan zümrelerin, ica· 
binde milyonlarla asker çıkarabile
ceği bir devirde gönüllü, ücretli as
ker lik usulile, İngiltere, diğer asker! 
sahalarda kuvvetli de olsa, mtttte· 
fik1 Fransa'ya ve do'Layısile garanti 
ettiği devletlerin müdafaasında 

kıymetli bir rol oynıyamazdı. 
Diğer taraftan, muhtemel hir si· 

llhlı ihtillf vukuunda, mftttefiki 
Fransa, bütün yükün, muvakkat bir 
zaman için de olsa, tamamile sırtına 
yüklenmesine pek taraftar ftirlin· 
milyonlu. Bu suretle İnlilfz N§ve· 
kilinin, Anglo-Sakson efklrının mil
lt müdafaa zımnında azam! feda
klrbla tekabtll eden mecburt hiz.. 
meti kabul edişi meselesinde hldfse. 
lerin revifl kadar, l'ransanın da 
tazyiki Amil olmu§tur. Zaten Parts
Londra blokunun mfl§terek faaliyet 
programı o şekilde taazzuv etmittir 
ki, bu siyasetin ameli sahada mUs-
mir netice vermesi ,ancak bu devlet
lerin b6tön kuvvetlertnin 'hirlbirle
rtni mutlak tekilde tamamlamastle 
kabildtr. J!lu noktadan, Büyilk :Brl
tanya'da 20 yaşından 21 ya,ına ka
dar mecbur! askerlik hlımetinin ve· 
lev uzun müddet için olmasa bile, 
kabul edilmesi İngiltereye en aşalı 
bir milyonıa yakın askeri bir kuvvet 
vermillJ olacaktır. 

İngtltere'deı Avrupa'nın aylarda~ 
beri ıeçlrdilf ltuhrın testrtle, bu 
mecburiyetten çekinen efkAn umu• 
miye, yavaş yavaş kmtma gelmlı 

bulunmaktadır. Par1lmentoya ar· 
zedileeek bu brarın, her zaman ten· 
kit ve böeumlardan sonra, liberal ve 
tfÇ'I partisi dahlllnd• de hftsnft k~ 
bul '6rıec@li şQphesizdlr. 

Dr. Re,•d SAGA Y 
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Rı rn f] ~ UI il~ ~~~~r~~r:~;~~~~l 
Vyetlere Tekllf ettiğine 3ahlttır~er. Hem harp dal· O resi gittikçe genışllyor. Dahill h~~ 

ten dün kurtulan tapanya, bu gun 

Zamana Göre:· 

Medeniyet Mel humlle -Gen is 

g · 

. l el Biri Ta- Comintcrn aleyhda~ılfflfaka girdi. 

lngiltere, Komşu asr~lnahalın Yar -'ım Mtı.acaristanCemiyetı Akvamdan çık- J.Jllnyanın maruf içtimaiyat A- mesi ve bu genia pNpagandayı ön· 
ı flı !imleri, medeniyeti: !emesi için aldıkları tedbirlc1·e Ulrarsa • Şı'mdi cıra Balkanlarda. B_un.dan k B f d'l baaırdılar Me arruza l d • (Sabı't k"ideleri, bi zabıt ve rap- arşı: u e en ı er, t:t • .-

Zihniyetin Münasebeti 

l Ste ı dolayıchr ki Balkan devletlennı şa- " 'd' d dil H dı B anmasını tı ve bilhassa sevki tabii ile hareket deniyet tolerance ır e er. er-aahhıı .. d.J!,n e ıı Q, ll mış bir halde görürsünüz. Ortad. 8 k f'k . . .. 1 kte L'"'"best de 
U :1 "'agı-ndan ·, akıl ile hareket devrine es 1 nnı soy eme ~ • sessiz, sadasız, için için bfr panik. · ~ - • . d · ., 

l tecrübesiz intikali, istikbali evvelden göı:me- gil mı 1 ı · ·· bır. ı·ne karıştırmış 0 
an Totaliter cephe Balkanları ele geçır- B d f d y· e zekaA ve fikir 

• • famızda) çlerle yı· ... Hül' a"sa·. Yüks"k ve "'UUrlu bir u e a a: ın (Baıtarafı 1 ıncı aay . t h ika ta kapılmış gen mek hususunda. bütiln müthiş teş- "' "' · k ti d .. - diklen· ke 
.. ··ıecektı ve fa trgu''dcn ahmakların haline a- kültür mertebesini ifade eder.) arısto ra arın an ogren · ceği nutukla .alakalı goı'U · d men a b 1 killi.tını faaliyet haline koymuştur. • liınelerle onları ilzam ediyorlardı. 

Bu nutkun muhteviyatı hakkın. a ak kabıl olamaz. Cham er aın Modem harbin hususiyetıermden Diye tarif ediyorlar. Hakikaten bu müdafaa tarzı sus 
ktur Bizım cımadrm 'da m"cburi askerlik sistemi- d"l d hül' A hıç bir malUmatımız yo · il Lon a " . biri de zevahirin muhafaza e ı me- ?u kısa formül için e a.sa e. turucu idi. ÇünkU hürriyet saltana-

tedbirlerimiz bu nutuktan tama~ le . ·ıan ederken, Hull de Vaşıng:~n: sidir. öldüğü halde ayakta nöbet dilen - medeniyet - bugüne kadar tını kuran inkılap adamları daim1 
.. t · d .. nyaca boy e nı 1 

• bir tarıfinı ·ı· ş· A h t k'l ayrıdır. Bunu bu un u da c:Mtearrızın• genış . . bekliyen neferlerden bahsedı ır. ım garp aleminin ~eka e ramını eş ı ve her zaman kör ve kara kuvvct-
bilinmesi lazımdır. lki ta- yapıyordu. Ne Fransa, ne Ingıltere di vücudü kaldırılan istiklallcrin ye- eden mümtaz ve mahdut bir züm- ten şikayet etmi~lerdi. 

Chambcrlain, bundan evve . h-'•rbi arzu etmiyorlar. F1 a~a~ ş~nat rinde i<>te bir heyüla, bir manken renin ibda ve idare ettiği bir mü- Bunlar, bize duş"' ünce, dil, yazı, d'g~ine daır " t ı ı ıyı nıye ~ A 

ahhiitlerine riayet etme 
1 

k kani olunsun ki, bir ara bırakılıyor. Eski harplerde mağlup- nevverler saltanatı olarak tanın - inanış hürriyeti vermiyorlar diyor· Yapılan hücumlara itiraz edere hududuna artık varılmış bulunm~k- lar ~ürU stirü yerlerinden kaldınla- mıştı. lardı. 
. d'ki sart- d bu hudut serbestçe geçıle-

mezkur taahhütlerin şım 
1 

~ . ta ır ve rak fatihlerin önlerine götürülür ve Bu giizideler saltanatının bütün Şimdi de berikiler bu formülü e-
lardan büsbütün başka ş~~tl~r ::k~: mivecektir.> LAN orada muhtelif işlerde köle halinde kudreti kemiyetinden ziyade kcy - le aldılar. Ve zaten arkalarındaki 
bulunurken yap1Imış o ugu • SOVYETLERE YAPI çalıştırılırdı. Şimdi tatbik edilecek fiyetinde idi. Fakat yavaş yava~ taraftarları günden güne büyüye -
yid eylemiştir. A YiHA· TEKLİF usul zahiren bir fark arzedecektir. zeka mahsulatının teknik ve pratik rek hatırını saydıracak ağ.r ve dii-
LORDLAR KAMARASI L Londra, 27 (A.A.) - ~~ily Expres Kimse ülkesinden tehcir edilmiye- sahalara intikali hüyük kalabalık - şünmekten ziya.de kırıp dökmeğe 

YI TASvlP ETTİ aıetesinin yaıd•ğma gor~ •. Mosko- cek; herkes yeril yerlnde kalacak. lan bu medeniyetin idarcıtinde iş- müsait bir kuvvet halini alıyordu 
Londra n (A.A.) - Lordlar Ka- il d ki İngiltere büyük elçm Sovyet Fakat, orta çağlarm •Serf• !eri tlrake davet etti. Bu zaruri davet- Art•k güıidcleıin ehramında, kitap-marası rn, ecbur1A .. ~kerlı'k hakkınd.a va a t' "enı· bir teklüte bulun- [ - b ğl . J '] g'b' çalıca t d t k t ld V b . k 

• ... :. . t svıp h .. kCıme me J toprnga a ı esır erı ı ı ~ - en a e uvve a ı. e u ış o s.- lar arasında şaşırıp kalmış olan ze. 
hükfunctin yaptığı tekJiflen 

8 :ak için yeni talimat •.1"'.'şh~ Bu caklar: Fatihler hesaliına! dar silratle ileri gitti ki: Bütün kli saltanatı ister istemez yerini yı. 
eden lfiyihayı kabul etmistir. teklife göre Sovyetler ~ı:lığı, om~ Bu yeni harp· şeklinin elbette ye- dünya nombre yani adedin gür kuv ğınlara bırakıyordu· .. ve yegane te-

AMELELERİN KARARI şularmdan her hangi bırıne ~ir ta- ni bir mlidafı:ıa metodu da olmak IA- veti önünde sürUklenmeğe başlad!. sellisi vaktile kendi irfan ve zeka-
Londra, 27 (A.A.) - Amele F~r- armz vukuunda taarruza ugra~a~ zımdır. Fakat bu nedir acaba? Böylece mümtaz ve güzideler smı- sının mahsulatını yaymak için muh 

kası milli meclisi. fırkanın bugun devletin istediği şekilde ona der ~ Hliııeyin C•hid YALÇIN fının kurduğu estetik binanın içe- taç olduğu "tolcrance" 
1 

bunlara da öğleden sonra Avam Kamarasında ardımda bulunacaktır. Bu teklıf, CCOOOOCOOOOC~ risine - eskiden avlısından bakıp vermekti. r milt"'al~ Y Roınanvanın muvafakat-ınecburi askerlik hizme ıne ~ .1 Polonya ve C h • f Merkez da içeriye giremiycnler · doldular. Zaten vermese de bu alınacrıktJ 
lik takriri üzerine verecc~i tadı 1arile yapılmısKtı~IlUI. EDILDt um U rt ye ve tabiatın o rni.iessesclercle hakim Fikir yüriiyordu. Bu yüriiyen ~eyin 
teklifini ittifakla tasvib etmi~ti~. KA1'T{JN • Bankasının Umum"ı olan dimagi ve akli ha.yat yerine bir gerilik alUmeti olduğu ve bü -RIRI Londra. 27 (A. A.) - Mecb. urı MUHALİFLERtN TAK ~ h nihai ve binai hayat kaim olmağa yilk kütlelere ilerde ~ıkıntı verebi-u h lefet k l'k hakkındaki kanun lcıyı a-

Londra, 27 (A.A.) - J.vıu a. as er 
1 

·r T t başlaıiı. Binbir türlü gayret ve me- leceği bu adet çokluğunun umurun b rı as- A m kamarast 145 muhalı re- Hey' et op an ısı İsçi ve Liberal Partiled m~ ~ sını va . t· sai ile; asırlar süren bir milcadele- da bile değildi. O kendi kuvvetim 1- hasını k 376 re"l.•ıe kabul etmış ır. 
kerligv e d~ir hilkCımetin .. ay .. ı 'd ye arşı J • • _. d ) den sonra sevki tabii ile hareket anlamıştı. Bir, ild; üç diye sayıyor-1 a I • 'ha alcvhindeki mulıalefetrn <Başt•ratı ı mci aa,..a • 
reddeden ve gönüllü usulunun • ,,ayı " . 0 1 t devrinden kurtulabilen beşeriyet du. Ve bu adetlerin önüne topar • k · ·Avam k . · ·se 143 e mukabıl 38 reye raporlarını tasvip, bilançosunu as-
mesinde israr eden bir ta rırı ta rırı 1 • bu sefer yeniden geriye döndü. lak sıfırlar otomatik olarak yerle-. d'l . t•. dık eyleınıştir. b kamarasına vermislerdır. redde ı mıs 11 

• ı· Bu üyük ricat tamamen refor" şiyordu. Neticede: Milyonların se.,i t R İdare mecliS'i raporuna ve bi an-KANUN 
MER.I"YETE GİR YO mun aleyhine idi. Ne çare ki: Ba- büti.in heybetile; kudretile muta ol-t h • • cova göre 1938 yılındaki banka mu-Londra, 27 (A.A.) - Salahiyet a .. r Mu ıtf •n · 322 zı ihtiraslı yar1m münevverler gü- mağa başladı.·. ~ amelesınden hasıl olan kar 2.210. nlahfellerden 

verilen malı'.imata go- ,, d d . • .ht' at zidelerden öğrendikleri şeyleri prog işte medeniyetin "geniş zihniye-., liradır. Bu nıiklar aıı nızamı ı ıy re' askerıı.k kanunu meclisle.rdetn, U.stu••n ag l ramlaştırarak bUyük kalabalıkla - ti,, ... Bu harekette çoklar ve çok -akcalariyle Hazineye ve memur ara 
1 Çııctlktan bı·r kaç gu"n son. rfl merıye .. e_ (Baş taı···~ı ı inci sayfa~a) h' rm önüne yiııe bir formül şeklinde çular galip görünürken yine bir ses ı.u. • ait hisseler ayrıldıktan sona ısse-gır. ecektı·r. Bu hususta ıcabeden bu . bularal' ·HstündaglB ar- d koydular. işitildi. 

ersız ~ u darlara ait olarak kalan mikdar a 
tün tedbir er a n · IN 1 d slarınıu ceza kanununu . 1.113.759 liradan ibaret bulunmakta-

1 lı mıştır kız ve Y n 240 n- Artık bu geri hareketi de bir ye- (Medeniyet tehlikededir) diyor-
İNGİLİZ MATBUATIN {a a dd ~·ıe cezalandırılmalarını ıs- nilik sayılmağa ve bir ehemmiyet iare ı. l<'akat bunu diyenlerin sesi 

GÖRÜŞÜ hk' cıdmi a e;:ıı dı~e\·eti umumiye, banka idare mec almağa başladı· ' artı ı zayıf çıkıyordu. Gürültü arn-
Londra 27 (A.A.) - Bu saba ı te · K Ömer müekkıli· ı Çünkü bu da bir fikir cereyanı sınaa buna pek aldıran da yoktu. ( • .. fikir Avukat cnan , k lisınin raporunda teldif ettiği ''eç- .d. V h Z 

gazetelerin neşrıyatından uç b ·~de evrakı havaleden baş a hile bu mıktardan.kazanç ve buhran ı ı. e er bakımdan kütlelerin ho- aten öbür taraf (halkın sesi, 
"ıkm ktaclır: Hükumetin hatt: ha- nh1ı .. ulmı~ndıg-ını. baskasının vaptığı I k . k 1 şuna gidiyordu. hakkın sesi) nakaratını tuttuımuş 
;'! e ro U O Yergileri indirilere • gerıye a an 'fTe zaten bu ft'kn' ı'lerı· su''rezı a- k d" • . . . 1 "'eketini ka"ıt.sız ve şartsız tasvıp • .. . layı cezai mes'uliyet teret- 640 k ~ ve en ı muessesesını nazarıyesiz, 
.. " Ch b rlain ta- fiılden °0 

· d d' 9sı.ı59 liranın beher hisseye u- damlan da aşağı J ukı:ı.rı kendileriıı zahmetsiz kurmuştu. denler, sonra, dün .am e b' t'" etmiyeceğini, esasen ısna e ı- ruş bir temettü tevziini tasvip eyle-, d 
rafından çizilen planın nncak ır up da tasrih edilmediğini en sayıyorlardı. Ziı a bu yeni meş Zeka ve ilim taraftarları geç 

b d ğl. kana· len suçun d ··d fa 1 miştir. hurlar evvelkiler gibi aristokrat bı"r k ı ı d başlangıç olması ica e ece .. 1 a· Diğer suclular a mu a · Heveti umumiye, yine bu toplan- a mış ar ı. 
-atinde bulunanlar ve nihayet parla- soy c ı.yı:ıptılar. Mahkeme kararını tısında B. C. D. hisselerine sahip his- zeka zümresine mensup değildiler İnsan selleri geniş bir nehir gibi 
mentoda isci ve liberal muhalefet- alarını ;5 inde tefhim edecektir. scdarları temsilen mürakipliklere (populaire) o l m a n ı n kuv- akıyor, akıyor, akıyordu ... 
lerinin ha;eketlerinin haklı göser~ mayıs;.. volstızlu~u davası da bu- Denizbank idare meclisi reisi Hamit vetile (demagoji) yi kendilerine "Nrhirler menbalarına doğr:.ı 
rne~e çalısan muhalif gazeteler. ..Oto .. ~'.~ld.u" İstanbul'da yapılan is- Hasan Can. Merkez Bankası sabık bayrak yaptılar. 1ş ba§ında olanla·, tekrar vükselmezler ... ,, ~ ~ gun goıu · b' rın bu taşkın cereyanlardan üık- D kt E ~m~gucl~i: . ·nab~ff ~undu. Ş~itle~en ll murokiliiCemilAk~wSümcr~nk =~~~~~~~~~~~~~~~~~;o~o;r~;~;t~K;e;tM~l~l~I~~;·~ın·~ıo~ğ~~~u «Taahhütlerimizi yerine getırmek tı adresi bulunamamıştı. Mu- sabık mürnkıbi Vchap Kocameme-

. Izem kısmının . ·k·yet 1"'ht•ı" fJ istiyorsak sistemin değişmesı e • . . u'" stündağ sahitlerın şı a - yi secmiştir. 1 a 1 
hıttın . d ğ bi-

dlr.:t . müteşekkıl ol u unu, Cümhuriyet Halk Partisi Genel Çılerden .. 1. k bu T bJ J D~o~ . . 
Daily Mail, hükCtmet projesının 

mahdut olduğu ve Avrupa kıtasın· 1 
daki memleketlerin mecburi asker- ' 
lik sistemiyle mukıayese edilemiye
ceğini yazıyor ve cfakat prensip ko
nulmuştur. Bu da mühim bir mer-
haledir.:. diyor. . 

İlk gi.indenberi mecburi askerlık 
lehinde şampiyon olan Da..ily Tel:g .. 
raph, projenin hafif olduğunu söy: 
lOyor ve daha ileri gidilmemeshu 
tenkit ediyor. 

Bununla beraber, gazete, hükume
tin merhale merhale hare.ket etmek
te belki haklı bulunduğunu ve kate
dilen ilk merhalenin en mühim mer
hale olduğunu kaydediyor. 

News Chronklc, mecburi asker· 
tik prensibini köklü bir İngiliz ana• 
nesine muhalif buluyor ve: 

ımadıklarını soy ıyere Sekreteri Fikri Tuzer'in de bulun- a Q af 
taraf 

0

1 .. kabul etmedi. Refet du~u bu toplantıda Maliye vekaie-

::~~~~=~~ fikirlerini de söy~yğ~:. tini Nakit İsleri Umum Müdürü Ce- Tetkik Edildi 
hidin kendisine gönderdı 1 ır lal Sait temsil eylemekte idi. 

bu şa 'ka olarak mahk&meye ............................ ,. ............... . ektubu vesı . 1 
m .. Ekrem Sevencan da şahıt ere Dotemkı·n Geldı· veıdı. a· Bu arada ken- C- ı kar ı cevaplar ver ı. ' 

ş . tl r yapan Musbafa nın d .. e ısna a 
ısın . . reddetti ve kendisinin Pet· 

sözlcrını dı~ı gibi Perapalasın 
rakiyi tanıma " k b 

d k. gazinoya da aya as-
karşısın a ı . 

.. ledı 
madığını si nan. Ömer, şahit Razi-

A vukat e .. k .. 
. ldurulmasını ve mum uns~ 

nın bu de dinlenmesini istedı. 
b mahkeme 

u heyeti müzakereden son-
Mahkeme b l M 

Ak 1 hastanesinde u unan e-
ra ı h l 

'kametgMlları meç u şa· 
!eğin .ve ~osyadaki ifadelerinin o
hitlerın · di.!ierlcrinin bulunarak 
kunmasına, 5 . . lı 

b suretile ifadelerının a n-istinn e . 
25 muhakemenın de mayısa 

Sovyet Rusya Hariciye Komis~r 
muavini Potemkin dün sabah saat 
7,30 da Sirkeci garına muvasalat e
den Semplon ekspresile şehrimize 

gelmiş ve kendisini vali, emniyet 
mUdUrü, Sovyet konsolosu ve sefa
ret erkanı karşılamışlar, bir polis 
mUf rezesi de resmi selamı ifa etmiş
tir. 

Potemkin kendisini karşılıyan

larla kısa bir müddet görüştükten 
sonra polis müfrezesini teftiş etmiş 
ve otomobille doğruca Perapalas o
teline gitmiştir. Muhterem misali-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
bir ehli vukuf heyeti seçilmiştir. Dün 
akşam saat beşte Adliyeye gelmele
ri rica edilen bu heyet şu zevattan 
teşekkül etrni~tir: 

Edebiyat Fakültesi profesörlerin
den Mustafa Şekip Tunç, terbiyeci 
profesör İsmail Hakkı B.altacıoğlu, 
Güzel San'atler Akademisi Resim 
profesörü Feyhaman, Resim ve Hey-

kel Müzesi müdürü Halil Dikmen,A. 
kademi profesörlerinden Heykel
traş Hadi Bora, Akademi Fotoğraf 
atölyesi profesörü Ressam Zeki Fa
ik İzer ve Üniversite doçentlerinden 
Hilmi Ziya. 

Esrarengiz 
cesedin hüviyeti 
Anlaşıldı 

(Baftarafı 1 inci sayfamızda) 
avdet etmemiş ve nerede olduğu ha
ber alınamamıştır. 

Evden ayrılıncaya kadar bir ge
ce dahi dışanda kalmıyan çocuğun 
gaybubetinden sonra her tarafı an
yan ebeveyni bir haf ta içinde hiçbir 

netice alamayınca zabıtaya müraca
at etmek mecburiyetinde kalmışlar
dır. 

Emniyet direktörlüğü de ~ocu
ğun bir resmini istiye.ıxık bir buçuk 
aydanberi taharriyata devam etmiş 
tir. I<endisinin lznlirde bir kardeşi 
olduğundan orada olmak ihtimaline 
karşı 1zmire yazılmı~, fakat 1zmir-

Doktorlara 
Mukabil 
Cevap 

.,.,., 3 

Aiizim Dr. Mehmet Kamı! !sera; 
Mektubunu büyük bır alllka ile o

kudum. İlk müşahedem, esas d va
tla tamamile mutabık oldugumuz
dur. Bu derdin, yani ekseri do ttor
larımızm kasaba ve köylerden kaç 
tıklaFında müttefikiz. Bunu s-12 de 
cBu yazınızda memleketin en bu k 
bir derdine temas etmiş olmanız be
ni çok ilgilendirdi• cümlenizle ta·
dik ediyorsunuz. Sonunda da dok
torun köy ve kasabalara gitmemesı
nin sebebini, gideceği yerde eczaha
ne, laboratuvar gibi doktorun 'ar sı 
demek olan vesaiti bulamamasında 
görüyorsunuz. Ve doktoru ka1.alara 
ve köylere ancak bövle her turfü 
ilmi vesaiti ufak mikyasta da olsa, 
haiz olan muayene evlerinın bağlı
yabileceğini kaydediyorsunuz 

İşte bu noktada hemfik'ır değıliz 
Yani kasabaya doktor mu evvel 

gitmeli, yoksa Hiboratuvar mı., 
Elbetteki do~tor. Orada bahset

tiğiniz kiiciik lfıbora.tm•arı d o 
doktor yavas 'ava , uğrasa uğr::ışa 
b rcok zalımetlere kaltana k tlana 
kendisi tesis edecektir. Nitekim mek
tubunuzda, bulunduğunuz Aksehır
de bövle bir muavene ev'i kunn k -
cin giri ti iniz t sebbü ten bah 
diyorsunuz T m bir idear t gen e 
vakıc:nn bu g:ıvı et nizden dol ı s zt. 
tebrik eder ve ,, yret·n·z devam ~ -
tivi taı·dirde te ebbüsünüzde mu 
ka muv ff k olac ~mızı teb r ede
rim. İşte di ~er doMorlar n kı 
dccckleri vol da bu olmalıdır 

Azizim drıktor; 
Ben, yazımda b Iha a İ to. l l 'da 

sunınmevi ı\nadolu'da çalısını a 
tercih ede nd'lktorl rı kasb•tmiştim. 

Bu noktayı da açıkca k vdetmek ıs-
terim Senin {Tibi Anadolu'da calı

san doktorlar bu mu h mln h -
dutları haricindedir] r Beı m cbu
ri hizmetindcm kurtulmak ve Ana
dolu'da c~Iıc:nıamak cin evini, bar
kmı satarak, bo-nzına kadar borca 
girerek ta-m"nat veren ve imdi t~ 
tanbuld ki ha<'tanclerden binnde ne 
kadar az olursa olsun bir fıatla ça
lışmak i in nüfuzlu bir dayı arayan 
nice doktorlar biliı"m. Asıl hitabı
mın hedefi bu kimselerdir. Bu nok
taları yarın yıne bana bu mevzu et
raf nda 'tarizkfırımsı b'r mektup 
gönderen Dr Rus yı11 Hüsnu'ye ce
vap verirken t:ıvzih edeceğim 

S n olarak doktorların vat:ınper
verliklerinden b hseden satırlarınıza 
da cev p verey m. Burada hafif bır 
asabıvete kapılarak oyle diyorsu-
nuz: 

Tiıı k hekimi, her inkılapta sesini 
en fazla duyuran basarıcı ve yaşa
tıcı bir kudret ve kuvvettir Bunu 

böyle bil ve bunu böyle öğren ar
kadaş!• 

Hııyır nrkadaş! yanlış biliyorsun. 
Bu memleketin doktor evli'ı.tlarile 
mesela bakka1, köylü veya rencber 

evlcitları arasında hiç bır hamiyet 
farkı yoktur. 

Vatana hizmet yolunda hiç biri 
diğerine akdeın olamaz. Bu hakikat 
o kadar barizdir ki, üzerinde fazla 
tevakkuf etmiye lüzum hissetmiyo-
rum. 

Çalışmalarınızda muvaffakiyetle
rinizin temadisini diler ve sevgıle-.. Dün parIAment~ys memleketi 

bir an'anenin derhal terk edilme
sini yerinde fösteren bir askeri v~· 
2iyet mevcut olduğunıa kani edebı· 

masına, di 
k lmasına karar ver . 

btra 1 d d .. Sürp Agop avasına a 
Bugun . l' . B 1 

rimiz Perapalas otelinde bir müddet 
istirahat etmiş ve yemeği müteakip 
şehrin görülecek bazı yerlerini gez-

Yedi kişiden ibaret bulunan he
yet saat 5 te Müddeiumumilik il!
mat odasının yanındaki dairede 

toplandıktan sonra İzmitten mühür
lil bir sandık içerisinde gönderilmiş 
olan tablolar meydana çıkarılmış ve 

den cevap gelmeden geçen gün ce. MURAD SERTOÖLU 
sedi bulunmuştur. 

rimi sunarım. 

1 
lecek hiç bir delil verilmeml~tir, 

1 
t!iyor. 

FRANSIZ GAZETELERİNDE 

Paris, 27 (A.A.) - Fransız gaze
teleri İngiltere'de niecburl askerlik 
prensibinin kabulünden dolayı se

' '\'inç göstermekte müttehittirler. 
1 

Le Matin gazetesinde, Jean Fabry 
Cliyor ki: 

cŞimdi antant kordiyalin de for· 
rnülü var: İld mfllet, lbfr hudut, bir 
ordu .• 

Figaro gazetesinde Dormessorı ya
zıyor: 

c'llarihl bir bAdJse ... İsmine buda
laca demokrasi dediğimiz rejimle
rin kuvvetleri tslçillduğil zaman, ze
vahirle ge.ıveff uzun müddet biri· 

d Bu iste eskı va ının e e-baslan ı. J -

. ., arına bir sulhname yaptıgı 
dıye zar Al • t d'k Dahiliye Veka etme as ı 
ve bunu . . k d dT 
ettirmeden icra ettığı ay e ı ıyor-

du. .n .. d ~ h~a· . :Muhittin ustun a6 H ıseyı an-

t Bu sulhiln icrasını Dahiliye 
}at ı. a·~· i k d d 
V-ekiiletinin iste 15ın •• ~! e e-
rek 0 zamanki vekil Şukrü Ka

, n bir sifre telgrafını ukudu. 
yanı ~ . . . 
Bunda Ermeni cemnatının hakemlik 
etmesi için kendisine müracaat et
Ukleri yazılı ldl. 

Muhitin 'Ücıtündağ mahkemenin 
birçok suallerine cevaplar verdi. 
Müddeiumumi evrakı miltalea için 
istedi ve muhakemenin devamını da 

25 mayıs sabahı saat ona bıraktı. 
o o uz 

miş ve akşam Ankara ekspresine 
bağlanan hususi bir vagonla hüku
met merkezimize hareket etmiştir. 

Potemkini istasyonda vali, em
niyet müdürü, Rus konsolosluğu ve 
konsolosluk erkanı uğurlamışlardır. 

Sovyet Hariciye Komiserinin An 
·karada. iki gün kalması muhtemel
dir. Mumaileyh lstanbula gelirken 
Sofynda Bulgar Başvekili Köseiva
nofla görli§lllüştür. Avdette tekrar 
Sofyaya uğrıyacak oradan da 

Bükreee gidecektir. Bu zaman zar
fında Avrupadaki hükumet merkez
lerini dolaşan Rumanya Hariciye 
Nazırı Ga.fenko Rumanyaya dönmüş 
bulunacağından Potemkin kendisile 
de görlleecektlıı. 

heyet azası tarafından tetkik edil
miştir. Heyet azasının fikirleri tes
bit edilmis ve bir rapor hazırlanmış
tır. Netice hakkında Müddeiumumi
lik birşey söylememiştir. Ancak i~ 
tihbarımıza göre heyet ayn ayrı tet
kiklerine arzedilen ve müstehcen 
mahiyette olup olmadıkları hakkın
daki fikirleri sorulan altı tablonun 
san'at eseri oldukları cihetle müs

tehcen sayılamıyncaklanna karar 
vermişler<iir. 

Tablolar ve tanzim edilen zabıt 

ve raporlar, bugün İzmit'o gönderi
lecekti». 

Dr. Hüseyin Hüsnü: Esasen çocuğu sıkı bir surette 
aramakta olan zabıta derhal hadi- Sizin de fikirlerinizi yaı ın bu sü-

tunumda muhakeme -edeceğim . seden babası Salibi haberdar ederek 
be M. S. morga cel tmiş ve orada yapılan ~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~!!!!".!!!'!!'!~~!"!!!'lllli!!!! 

müvacehede cesedin Sabahaddine 
ait olduğu anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine Salihin ve Han
dan hanındaki düğmeci ustasının i
fadeleri alınmıştır. 

Yapılan ilk tahkikatta Sabahat
tinin e\·den kaçtıktan sonra bazı ge 
celer Abdullah isminde bir arkada
şının evinde kaldığı anlaşılmıştır. 
Kendisinden beş altı yaş büyük o
lan \•e ayni zamanda bir metresi bu
lunan Abdullah bundan 15 gtln ev
vel ba§ka bir yere gitmiştir. Cese
din suda kaldığı müddet ile Abdul-
lahın gidiş tarihi arasında bir mü· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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TUrk Ekonomisi 
Ve Ziraat Bankası 
Ziraat Bankası U. MU
dUrU B, Nusret M. Me

rayın beyanatı 

B. Na.et M. Meraı 

Ankara, (Husust) - Her sav&.1· 
ta olduğu gibi ekonomi savllfllld& 
da eayanı hayret bir terakki ve mu 
raffakiyet k&J'lwnda bulunduğu· 

muz bu gUnktl yüksek Climhuriyet 
hükfımetimizin bankacılığa verdiği 

ehemmiyete borçluyuz. Bu gUn Zi
raat Bankasını ele alalım. Bu ban· 
kanın iktisadiyatımız Uzerinde oy· 
ııadığı roldeki muvaffakiyctten her 

,iln ~ raha hız alınmaktadır. 2600 
memur ve müstahdemini bulunan bu 
kıymetli bankamızın senede opitik, 

Y•RllA•A• 

Köroğlu İle Sazcıbaşı 
Sazı Kırılan Köroğlunun Sazını Tamir İçin Bir DiJk
kana Gidişi Ve Dükkancının Kendisini Terslemesi 

• 
- 21 -

Köroğlu atana yeniden malik olunca geri dönme-
41. Bilikis o da yere indi ve yakın bir çeşmeden 
avuçla getirdiği suyu Demircioğlunub yüzüne serpe
rek onu ayılttı. Demircioğlu yavaş yavaş kendisine 
geldi: 

- Demek Köroğlu sensin ha! diye mınldandı. 
Pekili, ben baygın iken neden beni öldürmedin'! 

- Köroğlunu iyi tanımadığını görüyorum. Sen 
bl9 Köroğlunun baygın ve kendisini komyamıyan bir 
adamı arkasından vurduğunu doydun mu'! 

- Fakat ben senden daha ku\'Vetllyim. Şimdi de 
'ben 8eal öldtlrllröm. 

- Baklan var, bunu yapabilirsin. Fakat eendea 
korkmadıltmı gördün. Bent.öldürüp kellemi ve atı.mı 
Bola be)ine göttinnekle elde edeceğin menfaatJer 
aeabı bllecejtn teYlerdir. Ben sana sadece benim ma
lyetlme girmeni ve benimle beraber, masomlann, za .. 
valldarın koruyucusu, zalimlerin düşmanı Umanı tek
lif edeceğim. Bir tarafta para, fakat buna mukabil al
~ ve o~ var. öbür tarafta hürriyet, vicdan 
rahatlık ve erkeklik var. Hangisini istenen seç! 

Ertesi gün Köroğlu, Heri gelea arkadaşlarına 
Demlrcloğlunu tanıttt. O da kendilerine katıbnuJtl. 

••• 

Usta, adama.kıllı içerlemişti. Aldı usta bP1-lun 
ne ıtöyledi: . 

Çamhbelden aşağ1 bir ulu yazı (*) 
Kör mü idin görmedin kırdın bu sazJ, 

Al da git sa.ykam (**) b&§Un kalabelıktu 

Aldı Köroğlu : 

Çamlbeldea aşağı bir ulu ,azı: 
Canım öyle lst.edl kın1ım lııu saza 
Sana söyltlyomm Allahın kazı 
Haydi durma ~uk kayır sazımı.· 

Akb usta: 

'Gözün kör mü idi kırdıa bu aaa, 
Sen lif anlamıyonnm Alla.hm kul, 
Al da git soykanı başım blabahkm. 

. . 
.Köroğlu iyiden iyiye lılddettemnlşU. .AJ4L. l.Uıa. 

hm u IÔyledl: 

ötede• plmlşlm, gidemem yticeı 
lçık konutuyorum gltmesbt güce, 
Şimdi el atanın lbl kıhca, 
Usta t.erM Pfayır ~uk 8Mlmı, -~yıü hiddet., ~cıyı da kapladığmclan &yap 

kalkta. Oradaldlerln ve ç ·raklanmıı yardımlle ba ktlB
t&b mllşterlyt dıtan atın~ dllşttnüyordu ki Aldı 
•öroğlu: 

müteselsil ve rehinli olarak yaptı7ı Aradan yine hidl&esiz olarak aylar g~ti. Bir· Ben bir Köroğluyum, dağda gezerim, 
Esen rüzgirdan hlle eezerim, 
Düşmanm gün ile başm tt.erim, ' 
Köpek çabuk kayır benim sazımı. ~ 

umumi fkrazat senede 50.u00,000 gün Köroğlu sazını çalarken yere düşürdü ve su, 
Türk lirasını bulmaktaJır. Yurd· n boydan boya ~tladı. Buna epeyce canı ıılolmıştı. 
ıer tarafında zirai kredi kooperatifle Atma atlayarak, aJelide bir köyltl gibi Boluya girdi, 
ri vasıtasile de yaptığı ikrazatla müs Kimsenin ozan dlkka.tbıl celbetmeden ~hrin su Uıta karş18mdakbıln Köroğlu olduğunu anlayııt~ 

ea h~men ayakla.nn& kapandı. Bir tarafian al diler
ken bir taraftan da ~ırakla.nna bağtnyordo: 

tahsillerimizin belini doğrultm .. -:tı..:r. yapan dükki.nlanndan bbinln önUne vardı. Atı.odan 
Müessesenin şayanı takdir ikinci bir inip içeri girdi. 
hizmeti daha vardır ki o da yeni g•!- Dükkan bir hayli kalabalıktı. Usta ve çıraklar, 
len göçmenlere bizzat arazi edinır.e· durmadan ~lışıyorlar ve beş altı kişi de nöbet bek-

.l.hn gethiıı oğul, hele getirin. 
Sazm yüzüne sedef yetlrhı, 

yi ve o araziyi işletmek için katı ı' c Uyordu. Bunların hepsini beklemek, bir hayU can sı-
recede nakit. tohumluk ve hay' :mat kıcı bir iş olacaktı.. tl'stelik kendisi l~in dükkanda 

.Değimiz gelmiş, konağa götürün. 

vermek suretiyle istihsal k1ıdr· timi- fazla kaJmak tehlikeli bir §eydi. 
zin inkişafına bir kat dahd yartlım 
etmiştir. Vatandaşlara nriz '>hl~ak Onun i~in aldı Köroğlu, bakalım ne söyledi: 

Köroğlu, 88.ZCl ustasının bUttin ricalanna rağ
men bu daveti reddetti. Çıraklar, sUratle sazı tamir 
etmişler nüzerlnl ba.5tanbaşa sedefle kaplamışlar
dı. Köroğlu sazını ahh. Bütün yalvannalarına rağmen 
ustaya tamir ücretini \'erdi ve kır atına atlayıp bu
rada.o uzaklaştı. 

hastalık, kuraklık, haşarat, .. tıl . do- Çamhbelden daha demin gelmişem. 
lu, yangın ve zelzele gibi felaketleri· Araya araya seni bulmuşam, 
ne ve bilhassa harp zam:uılannd:ı Sazım kınldı, melfıl olmuşam, 
muztar kalan vatandaşlara feyizli Kurban olam kayır benim sazımı. 

Köroğlu, ,ehirden tıkmak üzere idi ki bir çeş
menin başında dört beş tane genç kızın gillii5e oy
naşa konuştuklanm gördü. Hele bunlann arasmda 
bir ma\iU \'ardı kl bir anda aklını aldı. O mmana 
\adar asla duymadığı bir duygunun birdenbire içine 
}ayıldığım \'e damarlanm tutu§hırduğtmu hissettt 

kollarını açmıştır. Büttin bu usulleri Jsta, bu aceleci müşteriye bqını bile kaldmp 
gaye ittihaz etmiş ve Cümhuriyet bakmadı. Çalışmakta de\'am etti. Köroğlu ce~'lln ...... 
hükfunetimizin prensip ve rejirr.ine mayınca tekrar aldı: 

Ahenk giden bu bankanın kıymetli Sazıııı .riil•sekte idi kalktun indirdim, 
wnum müdürü Bay Nusret M. MU· indirdim ele saf dizime bindirdim, 
rayı ziyaret ederek yurtta daha faz. 

Sarhoş mı~ dım, neydim, vardum aindintlm, ( •) Yazı = ova. 
la şube veya ajans açılması mulıte-

(Dıvamı ı•ar) 

&man ':18tam, ~uk kayır &azımı. ( .. ) Soyka :::; miras. 

mel olup olmadığını veya bazı mm- =================================================================== takalardan şube açılması için mU· 
racat vaki olup olmadığını sordu- izmirde 
ğumda, kıymetli bankacının vazife· 
sine olan derin merbutiyetinden ve 
kıymetıi mesaisini hiç bir suretle 
feragat gösteremiyeceğini göstenr 
bir tavırla ayakta bana §U kısa iza.· 
batı verdi: 

- Bankanın bu gUnkU ıube ve 
ajans teşkilltı memleketin ziraat ve 
ekonomik ihtiyaçlarını kareılıyabile
cek şümuldedir. Bununla beraber a
rada sırada bazı mahallerden ajaruı 
açılması hakkında mUracaatlar vu
ku bulmaktadır. Fakat esaslı bir ih
tiyaca tekabUl etmemekle beraber 
bu talepleri seyyar ajanalanmızla 
teksir suretiyle is'afa çalı§makta· ,.. 

- Hatayda 1Ube veya .. ajans •· 
çılması hakkında ne dU,tlnUyonru

Fuar Hazırlıkları Dört Kişi 
Makarnadan zehlrlendl 

İzmir, (Hususi) - Karşıyaka Mit
hatpaşa caddesinde 30 sayılı evde o
turan Adile, Nazife, Ahmet ve hiz
metçi Ayşe, çinko tabakta uzun 
müddet duran makarnayı yedikten 
sonra zehirlenmişler ve tedavi için 
hastaneye kaldırılmışlardır. 

Kansını öldüre• bir 
mahkumun firarı 

Manisa, (Hususi) - Kansını öl
dürmek suçu-ıdan dolayı 20 s~ne 
hapse mahkiım olup tedavi edilmek 
Uzere Manisa memleket hastanesine 
getirilen Mehmet oğlu Silleyman ?.e
bel; firar etmiştir. 

nus? 
- Hatay hUkfunetinin Antakya, ' t3 NIAa ~ocak ... yramada 1elri• Wa J•W'Uya kır 

tskenderun ve Amikta birer Ziraat Yerilea İzmlrfn mqbar Klltar parkıaın maazuuı 

Kendisinin yakalanması için icap 
eden bütün tedbirler alınmaktadır. 

Hollandada yapbnlan 
plln bankası mevcuttur. Yanlarında ban. 

kamız tarafından bir ıube açmak
tansa muhitin ziraf ve ticarf ihti
yaçlarını genle ölçüde mahalli te§ek
ktlle temin ettirmek ve mezkür te
eekkültı bankamızca KREDtLE
MEK tekli daha muvafık görülmüş 
ve bu hususta kendilerine bankamız 
tarafından bir teklif yapılmıştır. 
tki memleket ticari ve zirai mUna· 
sebetlerinde de iki banka yekdiğe. 
rine karşı muhabir ve mümessil va· 
ziyetinde çalışabileceklerdir. 

- Türkiye dahilinde kaÇ şu~ 
ve ajansınız vardır"! 

- Halen 271 ajans ve §Ubemiz 
mevcuttur (Ziraf kredi kooperatif
ler) hariçtir. Bu şube ve ajanslan

nıızdan bir sene içinde istikru yapan 
mUatahsillerbnizin adedi 400.000 nJ 
bulmaktaiır. 

t. O. Yliftbatoilu 

fzmir, (Hususi) - Belediye ve 
Fuar komitesi reisi Dr. Behcet Us 
bu hafta Ankaraya hareket edecek, 
Milli Şefe ve Başvekile 939 1zmir Eıı 
ternasyonal Fuarının hazırlıklan 

hakkında izahat verecektir. 
939 tzmir Enternasyonal Fuan, 

ıimdiye kadar açılan fuarların en mil 

kemmeli olacaktır. Hükumetimiz bu 

aene 100,000 lira vermek suretile 
fuara yardım edeceği gibi Ziraat 

Vek8.leti de 1-0,000 lira, Ticaret Ve

kaleti 25,000 lira verecektir, Ayrı

ca Ziraat Vekaleti tarafından cTUr
kiye ziraat ürünleri müzesi>, Maarıf 

Vekileti tarafından cTürkiye inkı· 
llp müzesi>, lnhisarlar Vekaleti ta-

rafından cAtış Poligonu• inşa edil· 
miştir. 

Bu sene fuarın bütUn yollan as-

falt olarak yapılmaktadır. Dokuzun

cu İzmir fuarına resmen l§tirak e
deceklerini bildiren devletler şun· 
!ardır: 

Sovyet Rusya, BüyUk Britan· 
ya, Fransa, Almanya, ltalya, Yuna· 

nistan, Rumanya, İran, Irak, Afga· 
nistan ve Mısırdır. 

1zınir, (Hususi) - Şehir gazi
nosu inşa faaliyetine devam olun
maktadır. Gazino bahçesinin tenvi
rat plim Hollandada hazırlanmış ve 
ıehrimize getirilmiştir. 

~lediye reisimiz B. Behçet Uz 
mezkur pllnı tetkike başJamıştır. -·-Polonya hükumeti, fuanmıza i§· Fazla JOlurt yemlf 

tirak arzusunu izhar ederek iştirak Fatihte Taşhanda oturan Aldak 
şartlarını sormuştur. d" ··ğl d ' un o e en sonra zehirlenme ala-

Bu sene fuarda Fransa, lngilte- metleri gösterdiğinden hastaneye 
re, Sovyetler ve ltalya paviyonlan kaldırılmış, yapılan muayenede kan. 
rekabet halindedir. Bu devletler en disinin fazla yoğurt yediğinden ze
mükemmel devlet paviyonunu kur- hirlendiği .anlaşılmıştır. 
mak üzere geniş istandlar hazırla- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
maktadır. Almanya da geni§ ölçüde 
iştirak edecektir. Sovyet paviyonun 
da teşhir edilecek emtia ve sanayi 
eeyası hususi bir vapurla Odeaadan 
tmıire getirilece!_tfr. 

Binlerce masum, kimsesiz yav
ruların sığınağı Çocuk Esirge
me Kurumudur. Yılda bir lira 

verip siz de üye olunuz! 

. Yazan ı Kerim Kanok 

1~ ım.111 Gençllil Bayramında yapdu meraaimlerdea bir İlı'bba 

Bir iki hafta sonra, gençiik ken- ayn hareketler yaptınlacak yerde 
ctist için çok bt1yük bir mana ifade her iki grupun mU§tereken başara
eden 19 mayın bUtUn kudret ve bilecekleri mUttehit hareketler yap
kuvvetile yurdun her tarafında tes- tınlması halk üzerinde daha bUyUk 
ide hazırlanıyor. tesirler yapmaktan hali .kalmıyaca1ı 

Yeni TUrkiyenin doğuşunun bir tır. 
aembolti ve tarihimizin hakikaten önümüzdeki bayram için bittabi 
bir dönüm noktası olan bu bUyUk ve lmkin olmamakla beraber mUstak
eşsiz gUn memleketin yarınki mil· bel bayramlarda çocuklanmızı (bun 
nevver sahiplerine ithaf edilmiş ol· tar mektepli, bunlar sivil klUp erkl
makla onlara atfedilen kıymetin de· nı) gibi gruplara ayırmaktan saltı
recesini cihana göstermiş bulunu- narak bütün Türk gençliğini bir kül 
yor. Binaenaleyh gerek bizzat Türk halinde resmigeçitlere iştirak ettir
gençliğinin ve gerekse onun sevk ve mek büyUk rejimimizin gayelerin
ldaresini Uzerine almış bulunan mü- den biri olduğunu da hatırlatmak 
rebbilerin ona layık olduğu ehem- isteriz. Anca.k gençlere yeknasak ve 
miyeti vermesi çok yerindedir. basit bir üniforma intihap etmek 

Şimdiye kadar 19 mayıs bayram sın·etile bu birliği daha maddi bir 
!arının az çok bir formaliteyi yerine şekilde tebarüz ettirmek bu ilden 
getirmekten ibaret kaldığını itiraf et beklediğimiz neticenin elde edilme
meliyiz. Çocuklarımıza _yalnız bir sine şiddetle yardım edeceği kanaa-

tek akzersizi müteakip İsveç mi, yok tindeyiz. 
sa Alman usulü mü olduğunu bilme· Geçen bir yazımızda da işaret et 
diğimiz falsolu bir takım hareketler tiğimiz gibi ünüormalar, kasketler, 
yaptırıldıktan sonra hemen paydos rozetler, madalyalar ve itina ile ha· 
borusu çalınarak onlar yine geldik- zırlanmış flama ve bayrakların oy
leri yerlere gönderiliyor ve bu su- nıyacağı rol pek büyük olacaktır. 
retle bu işi de bitirmiş oluyorduk. Gençlerimizin sevk ve idaresinde 

Bu bayramların diğer vilayet vl! bilhassa fedakar öğretmenlerimizin 
kazalarımızda ne şekilde başarıldı- gayret ve faaliyetlerinden de azamJ 
ğını göremedik. Fakat 1stanbuld.ı. istifadeler temin edilebilir. Kendi i
hcle o Taksim viranesinin, kötü de- dare ve kudretimizle bünye ve ka· 
korile çevrilmiş toz toprağına seri· biliyetimize muvafık bir şekilde ha· 
len gazete parc;:nları üzerinde soyu- zırlıyacağımız bu muazzam gençlik 
narak beden hareketleri yapan genç teşkilatı işini de muvaffakiyetle ba
liğin şimdiye kadar kendisinden bek- şaracağımıza şüphe etmiyoruz. 
lcnen canlılık ve varlığı göstereme· Mekteplerin ciddi inzibatı ve di· 
miş olduğunu biliyoruz. siplini ~ltında yetişecek sporcu Türk 

Belli başlı muazzam bir iş olan gençliği yarın, bugünden çok daha 
bu bayram gününe bir veçhe veri ümitli, çok daha verimli bir şekilde 
linceye kadar hiç değilse şimdilik hayata atılacaktır. Mekteplerimiz
çocukJarımızı mahdut bir seyirci de spor ruhunun yükselmesi dolayı
kitlesinin yer alabildiği mahut dört sile mektep sıralarından aynlıp ta 
duvar aralarından kurtararak on- • zarun ve hayati bir ihtiyaç halini 
ları daha açık yerlere ha1k kitıeleri· 
nin bol bol ve rahat rahat seyrede- alan sporu tatbik i~in sivil klüple

rimize devama başlandıgı· zaman kar 
bilecekleri yerlere götürmeliyiz. 

Bu seneki bayramın eskilere nis- §Unızda daha olgun bir gençlik gö
betle çok daha canlı ve şümullü ol· receğimize şilphe yoktur. 
ması beklenmekle beraber gençlera Başka memleketlerdeki imrendf
jimnastik hareketlerinden ziyade iyi rici intizam ve spor aşkının başlıca 
sıralanmış saflar halinde muntazam i.mili de bundan başka bir eey de
yurüyüş yaptırılması ve bilhassa ğildir. Bu bakımdan mekteplerimiz. 
halkın kendilerini daha büyük bir deki spor faaliyetine verilecek ehem 
heyecan ve şevkle alkışlıyabilmesi miyetin lüzumu bir kat daha kendini 
için onlara mümkünse askeri ve si- göstermiş olacaktır. 
vil bandoların da refakat ettirilme- Gençliğe bütün bu yapılan ve ya 
si çok şayanı temennidir. pılacak olan fedakarlıklar kadar 

Yürüyüşlerde hep bir ağızda.ı memlekete yerinde bir hizmet ta
ve falsosuz olarak c~nçlik marşı. savvur edemiyoruz. Zira bir mille
olarak intihap edilecek bir marş, tin başkalarına telkin edebileceği 

mesela: büyük, küçük herkesin bil· hürmet, sevgi ye hattl korkuyu an
diği cCUmhuriyet on yıl marşı. söy- cak, yarının mUhendial, doktoru, 
lettirilmesi yerinde bir hareket o· kimyageri, kumandanı, işçisi, gaze

lur. tecisi, Alimi ve çiftçisinin yani ya-
Memleket gençliğinin böyle bir rınki idareyi bizzat eline alacak olan 

yürüyüşten sonra her tarafta me-
rası·m meycla l t 1 genç neslin bu gUn kitleler halinde n arma op anma sa-
ati olarak intihap edilecek 10,30 bUyük bir intizam ve şuurlu bir be. 
da Türkiye radyosu vasıtasile ve yecanla caddeden ve meydanlardan 
gençliğin toplanacağı meydanlara geçişi verebHir. ~ 
kon"-cak yilksek sesli hoparlörler ile KERiM KANOK.' . . . ~ salahiyettar ve ayni zamanda heye-
canlı söz söylemek kudretinde bu- Halkevlerlnde Futbol 
lunan bir şahsiyet tarafından bütün maçı 
gençliğe 19 mayısın ehemmiyetini B k • k a ır öy Halkevi Btı§kanlt.Dın-
tebarUz ettiren bir hitabe verilmesi dan: 
ne kadar gUzel ve bilhassa bu büyük 
günün şan ve şerefile nekadar mil- Bakırköy Halkevi tarafından ter-
tenasip olur. tip edilen Futbol turnuvalanna 30. 

Şu noktaya da ehemmiyetle ita· o&.1939 pazar günü saat 16.30 da Ba
ret edelim ki .Türk gençliğinin bil· kırköy Barut Gücü alaıwnda Bakır
hassa kendilerine ait olan bu bay- köy Halkevi ile Fatih Halk.vi ara. 
ram gününde birbirlerine daha ya- ıında devam edlleoektir. 
kın olması ve hareketlerinde tam bir Hakem: E§ref Mutlu. 
birlik gösterebilmesi için ıtmdiye 
kadar yapıldığı gibi evvel& kızlan· Gtıretçtlerlmlala llrincl ... Mlıa11 
mıza sonra geng erkeklerimize ayn. __ llilil ___ o_•.c.ı ... _'* ... _ .... _._> 



lli*.ft•:~!u !!~~a~~ 
Yazan : · General 

I AS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

Ef zi.-Üm Kurtuluyor 
Kıtaahmızın Er~uruma. G}rd}ğini 

Ordu Karargahına Bıldırdım 
a Çıkan Ordu Erkdnıharbiye 

Telefonda Ka~f''!I Bir TfJ.rliJ inanamıyordu 
Reisi Zaf erımıze · 

71 ~""-

&ZVB1Jll KtJBftJLtJYOB 
uaıarm eline 4Uten Br

Şubat 1831 (1916) de R -M.n fazla esaret 
Ust;abkeml GG ı-ıılUl"llm mevkii m lSM (1918} ele kurtU)muo-

albnda in1edikteD sonra 
tur. şayle ki: t 5 te Enul'UDl istika· 

12 Mart aabahle~til:8eğe bae]adı. (Kroki) Ya· 
metinden top ~iti Vaziyet henüz sarih değildL 
taklanm1zdan fır · tükten sonra atıa.rımıza 
Telefonla her tarafla ı!ö~ Karasuyu Taşköpril· 
binerek Alacadan yo ç · ım--:.. ..niluğp• 

-w.'lr Gidip ıe l:ıJM,I& - • 
den geçerek şoseye \iU"'~asile kapanDll§. Görllnilş-
dan yol kalın bir buz ta ynrumek imk&nm. Dı· 
te ---ı.: asfalt! Fakat siiratli doı...·-·""cu fırka -.ua.ı. bildik. Hemen aYll .... 
caya saat 8 de gele büyük müjdeyi de 
karargi.lwıı telefonla bulduk ve 

aldık: tlr. Şehir daJallinde 
Kıtaa.imuz ErzunDll& glrmll 

baftt miisademeler olu.yo~ b.ili devam et· 
DUn akşam başhyan biz de görüyoruz. 

mekte bulunduğunu Ilıcadan telefonunu bağlattım. 
Hemen ordu k~ . i miralay Omer 

K&rlmıa ordu erkim harbıye reıs 

Lfttfi bey çıktı. Dedim: kumandanımır.a mı 
- Müjdeyi iUe mi, yoksa 

vereyim? .:.....ı:. _ Kumandan P8P 
Ldtfi bey 111 cevabı vc.nu. ardır Siz nerede-

geç yattığından henUz kaUmıamışl biİdirin ! 
siniz? Çok meraktayız. Utfen ~t'a)ar.DDll ,eJıre 

- Erzurum kurtuJmUlf;Ul'. IJıcadayun. 
hiJdmdir. Ben de karargihıJD1a esi beDim ter-

Ordu kumandanı ve erkinıh: görmfltlerdi. 
tibabmla Erzurumun zaptmı imk acı bir ifade ile 
Bunu ~danım telef~ ı:nnı:r fena bir ha~r 
ile dün bildirmJeti. Sabahle>:°1 hayretler uyandırdığı 
beklerlerken benim mUjdemiıl k&nJ}ıarbiye reJsi bana 
anla11hyordu. ÇUnld1 ordu er 

fUDU sordu: da delil mi? 
- Siz timdi neredesiniZ; Alaca sabahleyin aY.· 
- Hayır, Dıcadayun. ~t ecfeceiim· Mu· 

nldık. Birazdan da ErzunUD& 

fuaal raponımu ErzurwDdan -==• oJmak ih· 
ömer Ldtfi bey, yaııbl rdu. 

ttmalhıi cflltUnerek bir daha 80 
• d••UUS ve Ennı• 

- Şimdi aiz Alacada dejil: olundu öyle mi T 
rum da kıtaatımız ~-1ıııi. AJacadan Dıeaya 

- Evet, ben k81'111'5- But&daki * 
geldim. Erzurum ifgalimll altmda~a sfClece-
rimi bitirir bitirmez k~. Mufasaal rapo
~ Oradan da telefonla gö~-· 

rumu da orduya arzederim. . uniyet ve telek· Ordu erkln.1Jıarblye :..=a muzafferiyeti· 
ktlrlerfnl bildirdi. Ordu 

mizl tebflr edecellnl lllyledl. Jfwhtelif kolla· 
Karuu etmeUndekJ kıt'alan ve saat 12 de at

ra tcap eden emfrlerf vwdltteJl ~ 14 Jdlomet
Janmma binerek Erzurum yotunu pnyort1u. Gezle 
re kadar tutan bu yol bize pek uzun ııayli cesetler ya· 
Erzurum arasında eoae bo~erde dtlrbUnle 
~ordu. Bunlarm d~..nun. koluna ait olduğu an
seyrettiğimiz Ermeni 7---
latıhyordu. ~ tatanbul kapısmdan 

Saat 15 te ttUt siJAh 188leri ve kureun vı-
JCnuruma ıJrdlk· ::m duyuluyordu. Bazı binalara 
Jlltııan ve bomba tedaileri rastgele iatikametıe-
18kıanm11 olaD ~ l8Jdr içinde mUaade-
re &tef etmekte · · 
meler -- edlJ.Old1ı. 

Şehrin garp dlıetiııde Yüutlye metuma yaimı 
olan ve Rua topçu kumandanJıluım kvarglh olarak 
intihap etnrll olduğu binaya ve civar •velere karar
gUnmla yerletfill. Huankale lBtikametbıde gekilen 
Ermeni kıt'alannm takibi vazifesini 9 uncu fırka 
kumandam R(lftfl beye, tehrin içindeki temizleme 
itini de Halit beye verdim. 

Kıt'alarımdan raporlann toplanmuı, orduya ra
por yazıl1YH1.sı, yaralılar, hastalar, iqe, cephane ik· 
mail halka yardım, harp gaııiınetlerinln muhafaza 
aıtm'a a1dıı1hnası ve tesblt olunması gibi bir çok iş
lerimizi giSrmek here kararg&hça ite koyulduk: 

Erzunumm brtanlmwnda1d Dylatnnm 111 ol
dup a,nhpldı, insan olarak: 

2 zabitle 12 nefer eemt, 3 zabitle 113 nefer ya
ralı (çoğu hafiftir), Erzuruma ıelinceye kadar ~ev· 
zil donuklann yekfuıu da 308 neferdir. Erzurum. l· 
çinde halktan eehit edilenlerin sayısı 1708 idi. Yara· 
lılarm sayısı da 37 idi. 

Cephane sarfiyatımız da töyle ldl: 
Tllfek bqına. 50 mermi, top bqma da 2~ mer· 

mi. Mevcut piyade cephanemizin dörtte birini, topçu 
cephanemizin de 7 de birini sarfetmiftik. 

Gerek insanca ve gerekse cephanece zayiatımız, 
kazancımız bakımından hlç gibi idi. Hususile biltür 
Erzurum balkının ve telırin mahv ve harap edilme 
Bine de meydan bırakınaDUI ohııa.klıfımız ve gani .. 
metler göz önüne almmca muvaffakiyetimiz pek bü .. 
yiiktU. 

Aldığmm elhier ve dtlpnan maktallerl: 
35 Rus zabiti, 3 GUrcU. zabiti, 3 Rus neferidir. 

Aile olarak ta 13 Rus kadını ne 3 Rus çocuğu vardı. 
yrmeni maktulleri 500 kadardı. Bundan fazla olan 
diğer yaralılannı da götttrdUkleri anlatıldı, 

OANDIE'lLEB: 
Erzurum mtlstahkem mevkiinde 400 top ve sayı. 

aız mUhimmat, sililı, giyecek ve erzak, ağızlarına 
kadar dolu istihkam parkları ve demiryolu malY.e
mesi, 8 lokomotif, 16 vagon, kUlliyetli petrol ve ben
zin vesaire, aynca Rus zabitlerinin bize kareı kul
landıkJan 16 sahra topile Ermelıilerin kullandığı 8 
dağ topundan 6 sı da sapuaiJam elimize geçti. Bun
dan sonraki hareketlerde ifimir.e pek çok yanyacak 
olan ~am bir binek otomobili de ganimetler ara• 
amda idi. 

iKi TARAF KUVVETLERi : 
Muharip olarak Ermeniler kesirsiz 8000, Tilrli 

kuvveti de 5000 idi. 

Erzurum nasıl işgal olundu ? 
Gelen raporlara göre Erzurumun llgali töyle 

olmuttur: 
Kuvvetli bir zabit ketif kolumuz daha geceleyin 

tstaııbul kapısına ka~ gelmi§tir. Sağ cenahte 28 
inci alayın 82 ncl taburu saat 4 te Harput kapısın:ı 
500 metreye kadar yan8§Jllll ve Ermeni kıt'alarile 
burada müsademeye tutuşmU§tur. 29 uncu alay da 
4,30 da lstanbul kapısının her iki tarafındaki siper· 
leri işgal etmiş bulunan 600 kadar piyade ve dört 
makineli tüfek ateıine maruz kalarak mttsademeye 
başlaml§lardır. 

Saat 5 te Kiremitlik tabyasından iki ve Harput 
kapısından da bir düşman topu ateşe ha"9mıgtır. 

5 evvelde devrei muttasııada (eehrin etrafını 
kueatan -yüksek toprak siperler) birkaç tabyaya 
kıt'alarımızm girmesine mukallil mtlsademe saat 8 
evvele bdar ~ etmiftir.1 

Yugoslav Kral Naibi 
PrBDs Pol'Un Doğum 
Yıl ounumu 

Pnaı p 1 

Bu.,vfhı, kral naibi Prens Pol do
lumunun '6 ncıı eenesini idrak et· 
mektıedlr. Bu bayram, yalnız kral· 
bk ailesfnin değil, ayni r.amanda 
Prem Pole hakiki bir sevgi besliyen 
btlttbı Yugoslav milletinin ba§tan 
bata ittirak ettiği bir bayramdır. 

Yugoslav milletinin Prens Pole 
g&ıtenQI bu sevgi \Ye hağbhk ev
vel&, kendisinin, Yugoslavyayı yük· 
aeJten ve kudretli yapan Karofe· 

orgeoltch ailesinin azası olmaslle izah 
edilir. Bu bağlılık, diğer taraftan, 
Prensin, kral naibi aıfatile memıe. 
ketin mukadderatını idare ettiğin
denberi Yugoslavyaya kareı ifa et-

mit ~· btlytlk hizmet dolayı
aile de anlqılabilir. 

Prena Pol, müteveffa kral Alek
sandrm. oğlu kral !kinci Ptyerin 
rilfdtlne vasıl oluncaya kadar Yu
gosla.vyayı idare için vaslyetname
aile gastererek, ortaya koyduğu iti· 
mada l&yık oldüfunu göstermigtir. 

Prens Pol, 9 teşrinievvel 1934 de 
kral Aleksandrın Marsilyadaki kat
linden sonra, nazik bir zamanda ik· 
tidar mevkiine gelmiş ve bu tehlike
li vaziyeti dll.zeltebildiği gibi,. Yugos 
lavlara, memleketlerinin mukadde
ratlanna olan itimat ve inanı iade 
etmiştir. Prens PolUn memleke~ i
daresi bqında bulunduğu dört sene
denl:>eri, milli hayatın bütün sahala
rmda yani siyaset, iktısad ve kültür 
sahalarında büyük terakkilere şa
hit olunmuıtur. 

İşte bu gün, Yugoslav milleti, ır
kının en mükemmel hasletlerini §alı. 
lllllda tecelli ettiren ve his ve emel
lerinin Yugoslav milletile hemahenk 
olduğunu gösteren Prens PolUn et
rafında toplanmıı bulunmaktadır. 

-Vilayet Yolları 

Papballp • Beykoz " Üsküdar · 
.\nadoıukanıı yolunu asfalt 

yapılacak 
Vıali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 

Kırdar dün Nafıa Sermühendisliği
ne giderek bu sene vilayet bütçesi
ne konan para ile yapılacak yolla
rın programının tesbiti i§ile meşgul 
olmuştur. 

Haber aldığımıza göre, programda 
Pa§ıabahçe .. Beykoz ve ttsküdar • 
Anadolukavağı yolunun asfalt ola
rak yapılması kararlaştırılmıştır. 
Şehrin Anadolu tarafı halkı yolsuz. 
luktıan .şiklyet ettiklerinden bu sene 
bütçede mevcut para ile mümkün 
olduğu kadar çok yol yapılmıya ça
lışılacaktır. 

Konfer•n• ve temeli 
Şifli Halkevmden: 

29 Nisan Cumartesi akşamı saat 
21 de Halkevimizde Profesör Dok
tor İtttUral SDRO SDROT SDSD 
tor İbrahim Zati Öget tarafından 
(Memleketimizde çocuk cürümleri
nin menşei) hakkında bir konferans 
ve Gösterit Şubemiz tarafından da 
bir temsil verilecektir. Herkes gele
bilir. 

TOPLANTILAB : 

GUlh•n• mUeamerelerı 
Gülhane tatbikat Mp. ve kliniği· 

nin senelik mü&amerelerlnin sekizin 
cisi 28/4/939 cuma günü saat 17,30 
da Gülhane konferans salonunda 

1•pılacaktır. Arzu eden meslektaf
Iarm ıeırifieri rica olunur.· 

Araba Saf ası 
Beyazıtla Edirnekapı Ara.tında 
İfleyen '' Dolmuş Araba ,, /arda 
Tesadaf Edilen Komik Vak'a/ar 

Halıcın ve tt ısküdann dolmuş ka
yık aafalarını bilirsiniz. Şimdi İstan
bulda bir de (dolmuş araba) modası 
çıktı ki doğrusu, bu, pek ömür bir 
py! 

Ben fimdi İstanbula indiğim gün
lerin akşamları, geriye hep bu dol
muş arabalarla dönüyorum. Ak~am 
üstleri, ortalıiın paydos zamanla
nnda tramvaylarla otobüslere gir· 
menin pek imklnı yokken, Beyazıt· 
tan üç, dört kişi ile !talkan bu y~
lık arabalarla tıpkı bir seyir yeri
ne gider gibi, geri dönüş ne de keyif· 
li oluyQr. Hele bunlann has1rlıları
na, yaylılarına ve vücutleri fıstık 

gibi olup arabay.ı bir kuş gibi uçu
ran çift bey&irWerine rS'Slarsanız, 
artık keyfinize diyecek yoktur. Fa
kat akpmlan Beyuıttan Karagüm
rüie ve gündüzleri Karagümrük
ten Beyazıda dolmuş yapan bu a
raba yolculuklarının, bazan kendi
ne mahsus garabetleri, tuhaOıldan 
da olmuyor değil! 

MeselA bu garabet ve tuhaflık
lardan geçen giin benim başıma 
gelmiş olan bir, lld tanesinl anlata
yım da cUnleyin: 

Vakit öğleden biraz sonra, Kua
gibnriiğün biraz berisinde Atikali 
durağında, aşağıya inmek için tram 
vay bekliyorum. Fakat aradan bir 
hayli zaman geçtill halde görünür
de tramvay falan yok.. İşim de bi· 
raz acele gibi_ H4va ise gayet güzel 
ve oldukça sıcak •. Durakta benim gi
bi bekliyen bir de delikanlJ var. Der
ken oradaki arabacı bize seslendi: 

- Beklemeyin de baylar, araba i
le gidelim! 
Baktım, arabada araba hani.. Pınl 

pırıl yanan, tertemiz, hasırlı, geniş
~ birsev.. Bey11ıirler de hem çift, 
hem mübareklerin ikisi de fıstık gt. 

bt 
Delikanlı: 

- Ben Sirkeciye gideceğim! 
Deyip nazlandı. Ben i8e hiç tered-

dütsüz içeriye atladım, arka tarafa 
kuruldum ve bir de sigara yakarak 
elimdeki gazeteye daldım. 

Aradan ne kadar geçti, farkında 
değilim.. Bir de ne göreyim, araba-
cmm: 

- Haydi buyurun siz de, haydi gi· 
rin siz de, hemen kaçıyoruz!. 

Demesile birlikte arabanın sağın· 
dan, solundan ve bir cavultu cuvul
tu ile birkaç kadın içeriye atlamasın 
mı?. 

- Şimdi diyeceksiniz ki: 
- İyi ya işte müteriler tamam -

landı, araba hemen hareket edecek! 
Edecek amma şimdi ben de o a

raba ile Beyazıda kadar gidecek hal 
kaldı mı? Sağdan, soldan ve bir ca· 
vultu cuvultu ile içeriye dolanlar 
kimlerdi biliyor musunuz? Kimler 
olacak, ellerinde utlar, kemanlar. 
tefler bir düğüne gitmekte olan ve 
Ustleri başları ıenk renk bahar çi-

mağile k&§Janna yeni bir çeki d.l1zeQ 
verdi ve en sonra da ytlzUlıtı buru8' 
turarak arabacıya sordu: 

- Daha bekliyecek miyizt 
Arabacı cevap verdi: 
- Şu gelenleri de alalım, ka1Joı. 

yoruz! 

Bu sefer de gele gele kimler geı. 
se beğenirsiniz? Simsiyah, llol ÇP

tafh, yUztl peteli, ayak)an ala~ 
yün çoraplı, lapçinli ve ıa.tudi bir. 
hatuncağızl& dokuma ~den paıı. 
talonu, ayııt dokuma IMdaden, 8" 
yapısı bir askı ile om~ 
bağlı ve om\18UiWin lliri. ""wmal 
lilr pençe kadar nazar ~ 
dört ilet :N1armda-. llir öf. 
lancap ... Hatmıun llir .... .,_ 
Jiıan bir bohça, bir elinde ... taıal. 
doğramme bir torik... Tonmama 
elinde de yanm peynirtipcle... Bun
lar, arabe•m buamağui& 78D811l"e 
larken, Mktmı, brpndaki o ...., 
Din kenar l81lltler dUberi bir .. 
murttu, IOJlra da lıırıleğe da~ 
gibi olurken kurnaz anbacl, ili -ça. 
lmıca ha}'Vanlai'ı k&mç1ladi: 

- lak. l&k •• ete, de ı .. 
Tabii, araba hareket halinde IJEm 

bizim bayan Yıldız, artık inAmezdl. 
Llkln somurtmasım artbrUak tut
tu, yuma yerlefDUa olan ana oğu. 
lun yanından kalkarak hırala 1leniıa 
yanµna Seçti ve ylsUntl aobia .,_ 
nUp Çarpıt li:lemiye pw. kanapede 
yan oturdu. 

Fakat, lf bununla da kahnadl. 
Arabamız Vemecller'e lellnee elin
de, t1zeri ince bir kljıtıa örtlHl ki· 
çük bir yoğurt tenekesi olan yaeJı. 

ca bir adam, arabacıya dut ıeman 
verdi ve gelip o da elfııdeki teneke 
ile arabanın bir kenarına ve bizim 
k&r§l taraftaki hatunun :vanma m-

• "'1Mlı. Biz, timdi böyle, hiç te birbi· 
rine uymıyan acayıp bir halta ha
linde Şehzade'yi pçtfk, Saraçhaıie•. 
yi geçtik, Fatih'i geçtik, lılalta~ 
geçtik, hig biırimiz de .,..,. açma. 
dan geçtik oğlU geçtik ve gele geJe. 
nihayet Altay'a pldik. Geldik 
amma, orada bütün bu yolculuk af• 
zıımman, burnumuzdan geldi. Ara,.. 
bada sıJtıeık vaziyette otunluğu .. 
muz için hiçbirimiz de farkmQ. eı. 
madan yqlı adamın kucağnıda)d 

yoğurt tenekesi, kaya kaya diz\niıı 
kenarına geJmie ve araba Altay'a 
gelince de olduğU gibi bayan YıJ. 
dız'ın eteğinden ve çoraplanndaa 
aşağı bopnmıı, bunun üzerine de 
orada bir çığlık, bir kıyamettir kop. 
mı.1.,ıu. 

••• 
Dolm111 arabalann, eğer bu gibfa 

aı asıra ortaya çıkan &arabet ve tu
h:tfhkları da olmasa oııiarm, hele 
bu mevsimde keyiflerine do)'Um oı. 
maz! 

çeklerini andıran tlç kadınla bir ıws. ı-----------· 
Bunlarla aynı arabada ve yan~ 
Beyazıda gitmek, hele o vaziyette, 
o manzara ile ~bqmdan geç
mek pek bfraey değildi; Fakat. gö
renlerden çoğu, bu gidilen difğU.nüu 

benim dUğUnUm olacağım eanarak 
bqka bir araba ile peeimize takıbr
larsa sonra ben ne yapardım? 

Tramvay durağındaki bqka kadın 
yolculann gUliipneleri arasında ben 
arabadan atla4ım ve onlar da kah
kahalarla caddeyi tuttular. 

Bu da blİ' bafka türltistt: 
Gene geçenlerde saat betle altı 

rası... Beyazıd'da bekllyen, ayni 
arabanın biraz halka ttirlUstinU 
gözUme kestirip bir kötesine kurul· 
dum. Biraz sonra, belki de Fatih'ten 
ötedeki semtlerin yıldızlarından sa· 
yılan bir gene im geçip karşıma ku
ruldu. LAJdn bu mtıba.rek öyle tak
mış takıltırmıt, çakmıı çak.ıştır. 
mış, Ud dirhem, bir çekirdek keail
mi§ti ki bunun, gelip te böyle bet 
kurueluk bir dolmuı. arabaya ku
rulmasına ben hayret ettim. Uzat. 
ınıyahm, kızcağız, kargıma kurulur 
kurulmaZ usulca çantasını açtı, ora
dan çıkardığı bir ayna ile biraz 
saçla.rmı dUzeltti, sonra ducJatmm 
boyaaun tazeledi ve almde bana çak. 
tırmadan, gizlice tWdlrtUdıectiii ~ 

Pmrhkla. sahı JIPUllr 
Pazarlıkla satış yaptıklarından do

layı yeniden birçok esnaf ceıalq,. 
dınlmışlardır. Ceza gören esnaf 
tunlar dır: 

İstiklil caddesinde çan1ılcı DaVoıı 
ril, tuhafiyeci Ram•nidis, tuhaflyecı 
fstepan, kuma§çı Tod<>ıi. m•nlfatu,. 
racı Artin, ,apkacı Marika, pJ>kacı 
Eleni, Yenicami caddesinde faPkaoı 
Vitali; Tahmis sokalmda bakkal Ha
san, Tophane caddesinde bakkal ıt.. 
iork, Sultenhamaauncla manilatur• 
cı Ayan, Sultanhamammcta bmq. 
çı Mintancıyan, Galatasaray'da tu. 
hafiyeci Nesim, Karatayc:te p.pkacı 
Efes, Galatasaray'da tuhıaftyec1 Va
lil; Necatibey caddesinde bakkal 
Yorgt, Balıkpazan caddeamde Ali 
ve Jak, Tepebaşıııda gömlekçi A-. 
nas, Bahkpazarında Y•lcı Yorgt, 
Sultanhamamında kumqçı Broct, 
Arpacılar caddesinde •Yakkabıeı 
Kaptan biraderler, K&rUöyde At
las kundura mağuası. Bu esnaf vı. 
llyet Dalın! Encümeni brarile yj.r .. 
ml§er Ura para cezasile tecziye edil. 
miflerdir. Tekerrür halinde daha 
fiddetli bir surette tecziJ'e edilecek.. 
lerdir. 

• 
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Tahranda Dütün Güreşçi 1 erimizin l_CIJllA_,._~-. ~_Y_o_f 
Şen<•lik .. ·~~~11!_.~~.~ ·ıkinci Müsabakaları =~-PL 

MY"•n _.. P ..- 18,00 lılemlektıt ..at .,..., • 
Anadolu ajlMIDID .... l'lfO - ve aıeteoroJoJ llaW 
terı KemeJ Çak9I '!!...~ Kenanla Ahmet tasfiveve uJ'w.adılar ıa.ı.1' ııttdl OWııl* JrOS· boııjun, b11Et1 1rt __.... J J JS a ram • PL) 
madan oradan oraya kO§Uyor ~e bu •' • • .. ,.,. • ~ • 17,IO tnldllp taribl denlerl • 

~ :rı:-.:.:.= ::..-::: Büyük Mustafa. Çobaa Mehmet, Meniali ıw::-~· 
1ert lllJtlk lir ..YP teaJıOri1118 kar Ahmet, Celal Atik, Ankaralı Yaşar üçüncü 18,86 Klbik <N.U ptJrlar) 
filandı ve dost devlet halkı suba~- turda karmlqacaklar 19,00 Konu•• (Çocuk r.mp. 
Janms mam usun alJallıyordll-. Bi- ·,.. me Kurumu • Çocuk 1Ulalan) 
-· -- Metilre Nazlı De .,.ıiabt -.-Jd-tHwt __,_.-" .. _he 
·-- _.... bir al- &lnf met !tık tasfiyeye utramJflar, diler - - ---"° aevJmJl eti pktillr. sayO nıx.- O.Jo (lfulull) - Awupa ba ..r.-.... n .. ..ı-:- " ı..-ı--1-- d yeti tarafındaD. 
kll tutam U. brll)anddar. .-.- pmptyonasının tJdıad aDn mlll8 • •""6~&™ musauca&aW'll evam 11,11 ftık mlsill (l'ud _. 
taraftan geçit resmi yapıhyordu. kalarına gimdilz ve ıeee dnam.. edecelderdlr. ti) 

Havai mavi renkte giyin:'~-~ dildi. Güııcliiı ya,Pllm mlsabakalar· YMİ 8ABAll - Fala ıüregl- Çıt.1anlar: Balda Derman, Epıef 
kızlar iki aıra lzerinde uer-• da; 56 kiloda Kenan Norveç ~pi· Din l§tirak ettili büyük müsabaka· Kadri, Haaan G1lr, Hamdi Tokay, 
Ellerinde ıran renkJerile silsltı hal· ,.eoiJe, Abmeı lfık Alman pınpıyo. ]arda tufla majltlp ol.ana 1, sayı il• Basri 'Ofler. 
kalar vardı. Sonra 111111' UIUlil be- nu Batlne ile karp1'aştı ve tuşla mağltlp olana 2, sayı ile plip aele- Okuyan: Tahsin Kan.kut. 
yazlar giymiı diğer bir grup mey- m jhip oldular. Mersinli Ahmet ils- ne 1, tU§la plip ıelen lilreıçiye de 20,00 Memleket aaat ayan, &• 

dana Qlktl. Bwa1&nn ellcrillde ele MI- tim ıüreşmeaıne Njmen hükmen ııfır fena puvan nrlltr. Aldılı pu· jana ve meteoroloji haberleri. 
aır renkleriyle bezenmiş beJkalar mağlQp addedildı. . vanlar mecmuu 1 olan güNfçt U. 20,tG Ttlrk mblll (Kl&aik eaer-
S(>rU.ııUyordu. tki grup karldafbW' Gece yapılan müsabakalarda; ıım.. fiyeye ujra~ Bizden Keııan1a Ah- Jer pl'Oll'UIU) 

Ye harlkuli.de bir pla.tAk dan& yap- dty• kadar pnn bozuk olen Çoban met aldıiı puvanlar mecmuu G ol- Çalanlar: Vecihe, Cevdet Cai1a, 
tllar. Bundan 10Dr& mahteUf beclell 14 hınet Danimarka .-mplyonunu, duju için tasfiyeye ujramı§lardır. Refik Fersan, RUfen Kam, 
hareketleri g<Srd{ik. Mlllll'ID piralllit- Muttafa da Norvtt f&IJlpiyonunu Müsabakaya devam eden gül'efÇI· Okuyan: llualllm Nuri Ba1tl 
leri msan teklinde ıöıümtızf.ln &ıi1D- + .... ı. l1IJlJf, 86 kiloda Ankaralı Ya- le imiz içinde Mftyük Muıtafa 1 pu· Poyru. 
de canlandı. Genç ve tuvana vQcut· ....-.r!tonya pmpıyonwıa hükmen vanJa en iyi vaziyette, ondan sonra 20,45 'nlrk mtızfli. 
lar hakiki mimari pheserlerl vtıcu: F

1
.-:1 .... 1.. CeW Atik de mail\ip ı pavan1a Çoban Mehmet, Celll A- OhJ&D: Aem•h•t o.dlnlıea. 

4a ıetlrlyordu. Buudaıı sonra eeki ,__,, b ~- tUr A.. ı ... inli Ahmet l • S.Waattin Pmann • Hüzzam 
·-- ......... aHL- hareketleri gösteril· Jm....... ar. def• 18)'1. ırer ur ' U'j puvan a -.en ft "" dini kirpiklerin 
.u-tuı .,....-- t ,.0 

.... ::;:-.:.. .. a.ıap ollll Kenan ile Ah- Aokaralı Y8fU' plınektedır. tarla • umi e. 
cıt. Bunları 1eyretUi1JDlz saman • _,... -.. 2 • teman Hakkının • Bttzzam 
ranlı1arııı neden bu kadar ~ 'fi· • • • • • ,.rıa . Beklerim ber glln. 

cutıu ve kuvvetli otduklanDI daha Okullar a-•ı fut1'ol Eskırimciler -'ttiler a. Bacı Arif beyin • HUuam 
lyl anJad•k. Geııçllk adalelerini ve .. - & • prkı • Mettuıı olalı. 
kıvrak bllnyelertni ıa.terJrken p]ı· yo)eybol 1DÜsabakaJarı Yarın ve puar lflnG yapılaeü ' • I.,emtntn • Hitaam tarb • 
nameden beyltJer otuyordu. Nlha· .... u... Spor Bölatli Ankara .,. İl!anbul kaı,ılapnumö Aman Ald. 
~bu tören daJia baika renkli bir &tubul o....-ı İltanbul11 ıem.i1 ... eakr•mdJe. 21.oD Kana.- (Haftaldı mpor 
dzahflr baJJDde nJJıayet bu)du. Sa· Genel Uaete JJttndeo: rimia AJımları Bay Öıw'in • a lhn- 9eniıll) 
hayı dolduran gençlik o tekilde dl· 'J.9/4/939 cumartesi ,Untı yapı1ecak hjında 2 1>9Jan, 13 erkek o1mü tı- 21,16 Saham, tahvUlt kambly~ 
zlldl ki birdenbire meydana tnsan· futbol maçlan: sere 11 ktfiUk bir kafile halinde dün nukut ve zıra.t borauı (fiyat) 
dan yapılmıt ıran ve )ı{J8lr bayrak· (Şer-1 ıtadtnda) aqamJd ~resle Anbnı')'a hare- 21,25 Nete1i pllklar • a. 
1annın da1plau4Jlmı J6rdWt. ADD- Saha doktoru~ Tacettin (tstanbu\ ket •tmitlerdır. 21,30 lıftzlk (RiyueU Clmhur 
fiil deroceRnl ıaavvur ~ Zrkek LlsH Doktoru) Bed.a terbıyesi oğretmenl Mü· PHarmonik Orkestrası) 

Dtın ölleden eoara Jılec:llB Saıı. komıseri: Ziya Koplu. beccel Erpn da idareci olarak kafi· lef: Praetoria 
tsfen4iyarl parlamento btnasDlda Vefa • Pertevniyal Jileleri saat leye refakat etmektedir. ı . PieB'e llamice .. taıancta ba-
bir prdenparti verdi. Muhterem~ ıuo da. Hakem: Refik Osman Top. Ceyhanda at Y&nflan hkÇJ.11 - Ptcııeur d~de. 
i8iıı davetlileri saat• buçuktan ıti· t.tanbul liseli· Yilce 'Olkü lisesi, Ceyhan, (Hususi) - Cümhuriyet (Plyer Lotinin romanı tızenı. 
baren, halkla dol11 caddeJerden geçe· ,..ı 15 40 dl. bak m· Ahmet Adem Halk Partisi çıkanna tertip edilen 18Dfonik parça) 
rek mecli8i mDU ~yma leJmeie Göjdüm. at yanıtanna bu hafta civar köyler- 2 • Paul Duku • Çırak llhirbu-
başlaııuılardı. Dit kapıdan ~ kapı· Ha darJ>al& li • Hayriye Uae- den ıelen meraklıların bulundup L'appnnti 80rcier Senfonik ScJıeno 
7a kadar yol, giranbaha halılarla si. aat 18 50 de Hak m· Ferıdun Kı· kalabalık bir seyirci kütlesi lnünde (Koethe'nın bir cbalach mdan mül-
1SrtWmtı§U1. ParJame.tltoDUD içı de b başlandı. Tay, sürat, tahammül ol- hem. 
kıymetli '" blrbiriDdeD stızel Jıalı· ç 29/JV /1'939 cumar IÜJlÜ yapı- mak üzere üç koşu yapıldı. 8 • Qwpentter • ıtalya intiba· 
larla kaph idi. Dil kapıdan orta kat- Iacak v ybol ma n (Kızlar): T"'IJ ko§USU. ~ti.· !mıression d'1talie · Orkestra 
takt muhtetem ayn h salon kadar '.ı.MIUlll Bİ/I ~ .......,..,., Bu ilk k01UYa l'!Ç@n hafta Ta..., •w 
yollar, koridorlar, .......... Saha cfokto u: Celil Emler (Cüm· ta yapılan rı ta b rincılifi kaza. a) Sereııade. 
ulonlar zarif Jiybımif traDJı ve ya· h n eı Kıs ll Doktoru)· nan ttnaı. batta olınak üzere bir- b) Çeşmede. 
bancı kadınlar ve llyab jaketl~ ıl Saha k mıserı· Hida ~ At kul. çok i iye l tir lmi§ ylar tlrak e- c) KUçllk katırlarla gezinti. 

fstanbul Belediyesi Dinlan 
Senelik muh•mmm tik 

im.--
Wada Pa11WillMlllr .,,..,... 1'1/Ul 
N'o. dtlkkAn 

laJatada JCarak6y IOlraimda 5/t No. 
400,80 80,00 

IQkJrla .U00,00 
KöprUntın Haliç tarafmda Ci9 No. dHJrkıa 300,00 
Galatada ~ ...,.. 111 Ko. 
ftttwu 1080,00 

'yabıda lmlti, ............. Jdra1an Jada o18ll •b•h ... 
Um tarlhlndtn itiba.rm birer .,... IDlddetle ayn ayn Jdraıa ftrilmek .. 
sere açık artırma)'& koımlmuttm'. 8arbwneleri Levazım ~ 
görillebillr. fstekliler ldaJannda ~ Dk temınat makbuz vera .-. 
tubile 1-aber G '5/939 Cama s&ntı uat ı' bupJrta Daimi Eııctimmm 
bulunmabdutar. (B) (l&M) 

• K8§i.f bedeli 11« lira U brq olan Suad1Jed9 Vın•atır aokalt f088-
slnln yapılmaa açık eksiltme,. komılmqtur, K811f evrakiJe 1U'bmn191 
Levazım MldtırıntUade JÖrUw.ntr. tetekJOer .2490 8&7l1s k•n'lllda JU1b 
vesika ve 85 lira 81 lmruthık. a teninat makbu W)'& 'Dlld.1lblle ....._ 
' 5 939 Pereembe liinU saat 14 buçukta Daimi JDDdl •• .,.,._._.. 
dırlar. ,., (2129) 

• Bminönü KaymabmJıp .e'B. •. lmd~: 'l'ahtıhlecle .. 
vecller sokağında 2' 1&1111 harap ve maili hahlda• klqlr 18& 1llJI 
yollar kanununun ü tbıct1 maddesinde uyulmak ...e:a. Balı.,_. w. 
medileceğinden a4nsleri maıam olmıyan aahipıertne n11a111 tıeMpt ... 
kanuna bhn olmak üzere Din olunur. (2712) 

* Belediye abıta t.llmatumeılinla alrllıekn ald • ,. 440 - .... 
deleri umumi meclisin 18 4 939 tarihli toplaııbamda ııs .. ..._,. 
tekilde taclll edilmte olduğundan a1Alradarlann maıım. olmak a... illa 
olunur. 

lladde 439 - Aynca bir YMlf nıv. edilmeJadzin a1lp chrl ali 
mkeler ancak ihtimari tamım .... tabii t1zllm lllı• ı'r Mir ••• di .... d 
tamam olmamıe üdm lirlre1mtnia •ı.n. ....... edOınes w 11111811ıır 
lhtimar tamanJanmcsya kadar mtUalr alhncla •lrhw. 

U.ttmart tamam oldalu bahta ~ •• ı .. ciklla .......... ... 
dir. etiketi altında buJ11nma..t eartile satıla~ 

lııfadde 440 - thtiva ettlll uit mikdan 4 den qatı 0ımaea11: ._ 
yalnız ıaf airke nıhu ckesif asit, asetik, eaeeııce de Vinafire. ile yapıı. 
mış olmak l&rtile sun'! Birke satılmam. ve bu llirkelerle tul'fS had ..,. 
besttır. Ancak bll lirkenln Ur.erinde dUl11 afrkedir• ve• eirke1erJe ya. 
Pılmıo turwalann tmerinde de cllUll'I mbden Japlımftır. }'Ullarmı p. 
18t qdr '" ,_ ~rpacak tekilde tbthra eden daim! birer etıtet bulunctu. 
rulman mecburidir. 

San, Birke y ~ febı alrte ruhucUlt uetl dm bqia ani...,. 
yahut ••:'• ~ ... ....., hllen h • .... talllt ... .... 
81111'1 *blerln ............... ~ - .......... ....... 

bunların .ı.im1---... renkJerını bir- YJI'--~ ili ı:--ı 111 ç) D•.ıı:. pe1.--.. de --~---- lrenkiSY lileBi " .n.auul ,_a, · di ordu Hak m n çıkış enıri (it~erf- • -"" • 

birinden ayıran baylarla dolm~~ at 15 de H•kem Ha ri Ra11p Yal m. ne bir anda ok gı~I fırlayan ve bü- d22),30Naııpo!k (n..... .. a • ...,..ı.- • E k• h• N fıa M ••d • J 
BtitUn yabancı heyet azası, l>ütun t tıanbul Lise · • lnönu l i. saat yilk heyecanla takfp taylann ..... ..- -ı-• $ ışe 11 8 U UF öğünden : 
kordiplomatik, lnuım bütün yilklek 16 da Hakem' F rhat ~rkan. yarııı Huausi Muhuebe merkez tah- Pi.) 24 4 939 

rılmuı yuakbr. (80) 

aileleri htp burada ıdi. Jıiufir ,e- ~JCt lile .. Ş Terakki ll· ııldarı Tahir'ın ctl'nala mınl,14 18· 28,00 Mtlztk (Cubud. Pi.) tarih1nde kapalı art uauJlle eksiltmeye çıkanJıp talibi zu. 
ven lranblaı' davetlilerine Millet ve- ti, saat 17 de. Hatem· Hayri Rqıp niyede galebe ila neUcelendJ İkin- 23,«6-24 Son ajana haberleri w hur etmlyen l'AJdphlr. 81vrlhllar yolunun %1 000-30 700 JdJometre. 
ki11eriııin eviıU, lfeclilin içtima ~- vaıım. cllılf Kadirlınin Çukurköpril ta- yannJd program. lerl aruında <ı4n9 Ü) llra 1aılif beaelli I08e esuıb tunlnıtı 2'90 •1* 
lonunu, Dıcllmen odaJarml pzdiri• •'.,,.. ITV/J"'lft. -·-artee silnÜ yapı· .n .. .a CMl.l rı 11 

••••• 1 1 •• 1111 1 ı 1 kanunun o&() lllCl maddesine tevfikan Ye --'- n&- ...ııu- --ı. ..ı.:-v.o..11-...1. Al&balreti Veliaht JUWl• 6*/J.Y ... _...... .;r~uen gu eymanın cUçar. J aJdL •;n•Y- UMI _.., ---· ~ 
, naı'l&e JacÜ voleybol IDICllft (lrkekler). B rtnclye 80, ikinciye 20 lira mW- Vef•I llnde bir ay mDddetle pazariıp ~. lat.eldDerin eartnamede Ja· 
da Prenw Fevzb'e oldup halde•· (JCablıtOf UNA llllalanflda) fat verildi. ErkAnıharp minJay mtltek•idi mb ftlllk••en •tmilen VU.JIBt Daimi Ptı • +me ~ 
at 17 buçukta Meclil liDıD8 pldl. Seha ckıldON: ()anan Mtthat ftrcd 1coftı1U• Şükrü Ali Beyin baremi ye Avni =~=======::::::============= 
Alkallar içinde JUbrl1a blttlD du· (ı11M.ı.ı ...__1rı.ı lflesf cloktıol'u). Mesafesi 2000 metre olan bu ı......... Pata kertmem Ba- lflkmet d8n s '*--L-.-. ..__ C!l...ıL 
Yarlan ufak parçaJanJ)e mo- ~ &11Jır- _,.. .,_.. u-~· ı -.;a u....,, Hukuki lanlarm kıymeti m11hammeruwt9ın 

ayna md •1' ilaha ~I: Hamdi Sner. ya 9 seçme hayvan ıJrcli. BirineUl ıece vefat etmiftir. Bugln cenazesi M~: " '' • ........... pey ak......nıt hA-ayıt~ illenmil tann an, • .......... ~ ....... __.. 'mlJtazl--' U... llbi heyecanla •·1..1- edilen bu k-- Valikona.., caddesindeki BirUk •· S"tud N mUen ~ D8lardaD ,....,._ 11taJaktitJer 181"- 1111 .. ...-.,.. ... u- ....... ~· 2,30 .a.ı..ıL-~ - a& Zeynep ve u e ve azım ve o ıan ve aaatta İltanbul Dl-
bn Mlytlk alona girdiler. PnlllM sl, sahi ı, saat H dt. Hakem: Ferhat fUJU uma..._ Adlulı Hüseyt. partmanından kaldırılıp namazı &I· evkaf ve Zilbeydenin pyian ve vanyolunda dairei mahausaamda 
l'enlye liyah iDce tWdlll bir • Din Gümil§• Ü birinci gelerek 100, leyın Teşvikiye c miinde kılındık- milperebn mutuarrıf oldukları. ı. SuJtaftıhmet a iiDdl Sulh Babk 
•nruı siYJDilti. Kırmım bir .W mo .u:clarplP U.S • itik lhı..t, 18· Çanakkal~li Basanın • Yıldınm. 1 l· tan sonra Şişli asrt mezarlılına def. tanbulda Fatihte Kıztapnda llluata- Mahkemesi ba§kitıplfjlne 139113 D&J.. 

tın ile sUllenmit siyah ppbll Jll· ha ı{saat 14 da. Hatem· Selim Du- tlV~~ lira m6ktfat .aldı. nolunacaktır. fabey mahallesinde Fevzi)'• medre- mara ile milracaatlm w hi1&ed_. .. 

zthılln penbe inceliF tebartll etti• nı. İlk W k=.a-- daha ziv-.Jle alA•-- Merhumeye Tıannd!lll rahmet di- aesı sokapıda 16 No lı bir kıt'a ar· lardan ~ ıneçhaıl ZübeJd,e. 
_.. --ııv,.....1 ,..~ wtiah- lll hakem vy~ ,,aa aaa leriz sanın izaleı yuu zımnında filruhtu nm o Cila ve Matta bizzat ae1-.-.u .l~"WA ..,_.,..._,unıU. ..._.. •ı.J....I futbol macmın y • ile takip edilen ..r.-nn bu ·- ko ··- __ . ---------- .......... 
.. _ L ı d ... _ __..111....:.. -"--'•--. ~- -- AH...A ddnci •'"1 

"""'u ..- -_ takarrur ederek müzayec:laye vazo. il YeJ'll tarafmdan nn•::e·u•t bir 
.. ~DD • ... _..._...,. ......-- ı.Jnl fltanba1 .a- uuw, sunu O!Ybanlı Abdurrahman •or- ENi NESRİYAT - -
arif telııllOmltde mubbell .... _ __._11.ydafpeP tlçtmcfi n. lunmuştur. wJd1 ~ tlMirde _.. 
uonlu. aı..--acııar - ......... _ __..., m-ctD napa7va- ' kulunun Ptrat ı ka andı Vakit ------- He et umtuniyeairıin kı)lülltl m11• bmda muaıne1'Wa "'hnacaa. +.ıld.ta 
, ~ .... ,,_ .-..- - Vela • Pertemiyal Jfselerl 1,30 dakika Adanalı Salihaddinın' OIUf -P - .... ..._ 

Jeri bu D1e8WJ JÜDÖR llatınlanDI tel maçDI 11 E 1 k hammenesi 1000 Undır. Birinel • -bmına blm olmak ibıeft Bin °" lıit lciD..,..,....... ,..,...... ..... "'71 Hn7 ' • m n i inci oldu. Blrtndye 125 Ankarada neşredilmekte olan (0- arttırmuı Sl/5/939 tarihine milsa· lunur. (.._11) 
llae ~. Sut 1 4e 1ılna· Şeıef •dlnda 4ulwli1• her '1• ikinciye 30 lira mükafat verOdf. lU§) edebiyat, fıkır ve san at mecmu.. dlf çarpmba sün6 saat 18 dan 12 , .. _ fil-..... -
~~w.~~~~~:~~,~-~~~~~~=~~==~~~~-~~~~~,;~~"~~~~ ~~~~~~ ~~~-••• 
tik Çi°*"" 111 ......... ';;el• tJere bir qıe liyafeti verilmit w d8tlntı ıcm tayin eclllmiı olaıı dört Uzun zamand.anberi memleket .. muhammenesinin " '15 ini buldulu GONOKOK 
11111 maalarda png evuterbı rl)a- :!.-~tten '* nltP yon ,. glnlUk re8IDI merulm bltmit oJdaı. ..btyatmdald hareketleri takip ede- takdirde • l6n lhalel bt'iyell PPl- l9llllllltlllrbııılta 
let ettlfi ÇQ' 90lrw uaa_,_...., ~,::_ tunda ıecneld be)'etler bu etinden cek cıddl bir haftalık mecmuaıım lacaktır. Bulnıadılı takcllrde en son 
cinde bir ......, f8* ...,.. .,.........,- ct.Ji:oı- .L h-....J•- ltlharen memJeı. .... ı-ı-- ~- yokaazlulwadan fikayet eclilmekte vtınnın taahhildtl baki kalmak il-

Aınecfen IOnrl ıraıwPJI -~...... _.........., ~mele zere l& &ön müddetle temdit edn. IJJııdbı-lllllad 
Prenw I'.,.,,_ De Vd.,,.. us& Nazlı. Veliatd ve ~ beflanuelardJr. idi. (Oluı) yeni ne hn en kuvvetli •11!~~~~'!111~~--· 
ltlment. ll&l'&ymı terketJDe8htf mt· tt, ~.:.. _.._ JwJetler ve lJk olarak bu •bah IPraw be- fikir ve aan'at adamlar.mı bir anayı rek 2 ncl aqık arttırmaa 11/1/tll ta.. 
t.eakip .. Tetlfler arıt bahçcııiD taD· 111 ~ :r- yettntn bir ıa.mı 1.--'-.J. ...... k b h rDmıe m6siiHf perpmbe 8lnil saat 
liminde "-"'ini aGıltll•..,. ,._ IJıeldl~ .,... namlar ve 1* -~ etndftir. .,..wrere u 1 tıyacı k&l'f1lamıt bir 10 dan 12 ye kadar icra olunacak w 
lffkinl de ta"· ... - 9CID1"& d.,_.. k p1Jsi1etler hazır oldulu halde Olt«fen 80lll'a da dllw kısmi ile»- ~e -~~ır. Okuyucularımn;a tam- o gün en çok ırttırana ihale edfle. "wa.._ p -~ ~, -1 ..... ,..... eekttr. J ~AA. ..,_ --& ~· .,...,... .. ,_. cektlr. la hqllld1lar. ~·a 1_ ..... _ askeri ıdlvarilvta a-a..ı A t 

""-- a .. ..a..a- ,,. ........... -*I ID08 .. ~ ... .:111 -- _, __ ....... K..,.___ potek sahibi •lacakhlatla ...._ 
~ ._....... ·~ eketleri ve yabancı ve f.. ................ ..=:. •. ,,_.. ...__. 

ıran sanatı de ~ ..... d'UI _..... aknbltlk hlN- ~~·...... alAkadarlann u pyri menkul tı-
)onforu ••• rtrnll tu~ takdiri kasanmıı w •111111 zerindeki Jiaklannı b111U11Je lals 
ArQm • AmerDraa ...... kumpan. ve masrafa at!' olan iddialuuu ev• 
wafet wrmll. ..._. alkış1aDımfbr JUi, Dbak Anaftt baBçeal GeraJ. rakı milshlteleriyle 20 &tbı içfncle 
ts.... .....,...... ....... ... ~ pfin aqamı KNUçe Nala diDe'ln bir ftlm Oft'irmeel için btr bildirmeleri llzımdır. Akli halde 
,. takip "'8mlftlr. Yem,..U j;dl G(titl8tan •rayında büyük Wr dln9 ....,_dolar tMUf etmiftir. Su teJr .. I .. _________ • llülın tapu liclllertyle ablt elma-

pta tuldara ~ \"m'llllr _.... •• iN öıeyi •• bir Ml\'IN lifln-tebllf edllctitf. bdçenin mı- dıkça •tıı bedelinin payl•pnuqı-
.....,.. ~ mDIJ il takip 9flenıiftir. G9Ce yansı, hfdl.. katı,~ Geraldfn&a bu teklifll .. -• Çllllt llKilll --•I dan harç kıl.acülardır. Miittnldm 
tJl9kllr atılmıf n aa~fll ,:..:: ftf meraslmtn•en IOftl"a, fehtnph recldettlllnl.,.. kendl9Mu umumi te- bOOmum vergiler borçlan rıtabetfn-
...._ ...,_ tlıt ,_ ile veliaht ve Prenses Fevziye ft eemls ve merak mevzuu o!maYı ar- Dr. A ........ Ald&eyuniu de hiuedarlara ve delWiye ve va-
tok pg vatı. __. elan 8rlltfr. .wyettm ı.lkıD •Datun arasında mı 8tmedltlnl &eyan etmJetir. bflar k u m IO eeneltk 
~m llU'~ttmm GIWlltan sara Şehtnph'ın.. Kraliçe Geraldiıı, kral ~o ve Tablm • TaH.laaae Palu N..' tavt bede t • pulu ve tapa 

ıa"411J1 rayına lftmlfler kıs İıllilterede Jel'tel- Pasartlu •ada laer .... muren e aittir 
TUrm, 11 (AA) - ftn .,ana llB11!JllD AYBILIYOBIAB medeıı evvel Kuura lidecekleri 8ÖJ· Saat 1S tea •ma A 811 ~ Bin ta-

likltrtı.. 'fallraa, rt (.LA.) - VeltaJda leıunektedir. ha IMhbme clfftn.. 
Dan. ... ,........ ....... ... bwstne talDt iatiwsp TallJ • 
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Bir Çift Kara Sinek Bir Yazda Bir Buçuk Milyon Olur. 
Malarya, sıtma, trahom, çiçek. dizanteri. kara humma, verem. şırbon, kolera gibi çok salgın hastalıklar taşıyan 

K•r•. elvrl elnek, .. b .. kurueu, F a y d i 1 T h ' E d . . r.ı:..:,.-=~"=·:::.== a e a rı ı p ı n ı z. 
rumurta .. rll• blrtıZ:: ruv•l•nnı 

Fayda bilttla Hqarat ı:diirllcl mayileria ea iyill •• • m&euirlclir. Katiyea leke yapma. Kok11111 lltif •• aıbhldir. Oepomı 5irkeoi Liman Hau altuacla Hun depondm. 

Çünkü ASPI RIN seneler· 
denberl her türlü soOukal

gınlıkfanna ve •Orılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduOunu 

isbat etmi$fir. 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 
emin olmalc için lütfen ~ mar• 

kasma dik le et ediniz '17 

lıtanbul Vakıflar Direktörlüğü llinlan 

Cari& Sahaflar eokajında a No. lu dük-inıu mablW olan 6/24 hia

-- hl8aedarlardan Mehmet lerif uam•aa vekili talip olmq ile de tapa 

bJdı mucibince hiaMl pyiuma mutuamff olduğu aaı.,11aa UlviyeDin 

tJrametgihl mechul elmta ı-.. fılllllWat lfa9n• lmkla 11ahmamachifa· 
dan tarihi Dlndan iUbarm 31 gtlıı arfmda bimt veya bilvekile mtlra

ilut etmedill takdirde hakkmda lakat edilerek mahlill hiaaenin talip olan 

~ aatılacaiı ilinen tebliğ olunur. (2910) 

ADRESE DİKKAT: 
la .. nbul it a.nka• ka ... ı•nd• ta 11um•rlMI• 1 

MALOL CEMAL 1 

GiŞESi 
Çolı kanamak ihtimal •• imklalan da ltlynk 1er1aaye ile 

emia ediliyor O halde u yapmab ? 
MezkOr Giıeye miiracaatı. bir Piyugo bileti almab 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
24/oi/939 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılıp talibi zu. 

bur etmiyen Eeldmehfr • Slvribiar yolunun 13 + 000-21+920 kilometre· 

leri aramuda 190M.80 lira luılif bedelli eoee esaslı t&mir&tı 2490 sayılı 

kanunun oiO mcı maddeline t.erftkaa ve ev 'elce illn edilen ..-ait daire

ainde bir &J müddetle puatbP Çlkanlnutbr. hteW ı ı in prtaamede 1a

..ıı veeik•lan bami1eD Vill,et Daimi Enctlmenine ml' .. acaatJua 

ODEON 
Yanı Cıkan Plaklar 

MEBRURE AYAS 

• 

270282 No tllcasklr tulu - Bakıtı -ıdaa kaı çat1tıadaa 
ı lardOI hicaalür f&l'lu - Gll 1Gzlü ırüsel 

0RK0BL0 HANiFE 

270286 No Hatk prlnn - Elma detiJ .w .. ele ata1ım 
ı Yana phla tul"" - Kaderim b6yledlr. 

YUSUF AKBABA 

270288 No Malatya cliYaaı • Merhaba ey canıaıa caaaaeler 
ı Halk prlmı - a .. lllasG• pirimi drdlm 

8UNA 0Z80Y 

270284 lo. ~=.; -~= ~· 
BAZ HEYETi Ke,..n, K•nun, Ut, Kl•ntel 

270289 No. ~~::::·;~:,ar ı.o •• a 

1 
Kadıköy ikinci Sulh Hukuk H&-

1 DEVLET DEMİR YOLLARI İLANLARI a;:~~ağdat caddesi M2 No. 
da mukim ölü Taha çocuklan Abi-

·~--------------------------------- din ve Avniyeye ayni evde oturan 
Derince. Tahmil ve Tahliye Ameliyesinin Tasnif ve Fiab 

lladen kömürtl 

Uoaı ve emaall 

"Aikme cevber 

Tea Ka. 

Kuhtellf Bebel' 

maıseme 

811• ve 
emUa 

Ton. 

tonu 

Ku. 

----------·-=--==~-~--~---~~~~~·~~~~~--~~--~~~~ l - lLI' da),Dlnde ınıpaJaua hazırlamak Ye Maden kömtlrtl ve 
ftplll' dahDlnde viDçle ınıpalan yapmak veya emaa1t dökme cevher 
tm WJa1n1t illltf yapmak IMa ameliyede nhtım Krom 
wya IDo lakeleaine veya vapur ctlvertesine .,.... t6407 
.- w lnrakmak da dahildir Ye mtıtekabilen 

1 - au,.llndu açık neona tahmil ve mtıte
bbiJeede .,......... wpaluı ve idare vinci ile 
;qondaıı dmla vermek ve)'J' mtıtekabllen de-
.--- ılg•k. 

1 - Vinç lfUrald olmaman nhtml veya .00 
llblMIDe veya stıvertedm alarak vagona tah· 
........ ...,. .. teb ..... 

' - .... Jendag abaap aQlk aral19 nakil ve 
lllif ._. ve mtttebbllen 

26189 

10 
ııs 

17 

23 

... 23 

9 - .. 
22 11776 1-i 

21 915 ıa 
---~~~~~....-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 - BDo lüeledne ,.nep111 vapur gilverf.e. 
lllıılılea veya silo labl ı ıladm nakil ve yerleftirmek 

i - ViDÇ iltirakt •alrmm naondan tahli19 
- • aru1,. ......... nakil ft lltlf ft mi· ...,,.,,.. 251-iO 

9 18 

• 2103 23 

f::--y-agondan~~--ldare~-Ybı-clle~-&9*----arut~,.~tab~J-1.~----~~--------~------~-----

,. llltlf ve mötekablleıı 

8 - Vinçela menklli babrlJ8deD ldlfelerle veya 
arlıabk ile ve el il8 Çlkanlarü vagona tümll 
acıt arui19 mağazalara nüll ft illtlf etmek ft 
mlltekabiltn. 

i=° Vagondu olukla tün,,. 

10 - Saatle mtlteahhitten elmaoak ... 

1 

-
5 

268 18 
U- Yevmiye ile aJmaoak amele 18 120 

ıt 

271 18 

T 

(~) lira 9 kunıt m11bamJDMl bedelli bulunan 17 / 4/ 939 da mthıakasası icra edileceği evvelce ilin -;ti: 
len ve biWıare görUlen ltlmma mebni feaholunan Derince limanı tahmil ve tahliye işi bu kere kapalı art 
usullle tekrar ekailtmeye konfnqtur. Ekslltme 15/D/939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 11 de Haydar· 
pşa gar bbauı dalail nde 1 lacl flletmıt lromiQoıl1I tarafmdua yaplacaktır. Talipk:ıw l.&.~ ... 91 lira (~} kurut 
~vJ,kkat te-lvt ile ayni llD mt lO a War bm.layon kaWnlne teklif mekl ; ' •• ırem:alari Jlsı•dlr. 
Bil ile alt ......_ llQll11 ır UaA11 ı l'ıttVW tm Pir•• o1uü ....... <&Ti. 

büyük kardeşleri Haydarm vui ta-
yin edildijt alikadarana ilin olu-
nur. 

G0MRÜKLERDE İŞLERi OL 
MtJEssESELERI! 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komiaioncusu 
Galata, Ziraat Bankası 

Karşısında Çanakçılı han 
No. 34 - 35 Telefon : 35,95 

Sultanahmet 3 inctl Sulh Hukuk 
Hcikimliğtn&m: 

Dawcı İs. 1 inci Vakıf han 1'1 No. 
da müteveffa terzi Hasan Fehmi ve
reseılnden kansı ve vekilleri Dilbe
mtaıı tarafından ı.. Erenk6y Baldat 
caddelfnde 288 No. lu evde Asını 
Şefik aleyhine açılan 80 lira alacak 
davuınm 38/784 No. lu dosya ile 
yapılan muhakemesinde müddeia· 
leyhin ikametgihının meçhul olma-
11na binaen illnen davetiye ve mua
meleli eıyap kararlan teblll edil
dili halde itiraz edilmemiş ve mah
kemede hazır bulunulmamıı oldu
ğundan miiddeabfh 30 liranın % 5 
faiz ve "1 10 flcretl vekAletle müd
deialeyhten blttahsil müddetlere i
tasına ve bilcümle masarifin müd
deialeyhten alınmasına kabili tem
yiz olmak üzere 19/9/938 tarihinde 
gıyaben hüküm ve karar verilmiş 
olduğundan tarihi ilAndan itibaren 
8 g(ln zarfında temyizi dava edilme
dlfi takdirde hükmün kesbi kat'iyet 
edeceği ilAnen tebHğ olunur. 

(938-784) 

Sahiltiı A. Cemalec:ldln S-.çoflu 

N8fl'lyat mlidUril: Macid ÇETiN ........... , ......... , .•. 

DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 

iLKBAHAR T ARiFESI: 
Adalar • Anadolu • YaJoya batb ilklNllaar t9rifMi 

SO Nisandan itibarea tatbik olunacakbr. 

Yeni tarife iskelelere a11lm•1br. 

Üsküdar icra Memurlufundan : 
tstanbul Marpuççular Alaca han 2 No. da mukim Kordodanoııun 

vefatile veresei maUllııesinin kuımen temlikinden Hayimdanona borçlu 
Ankarada Ankara tevkifhanesi memurlarından lıleki karısı Mehmet lmı 
Zekiyenin 1500 liraya ipotekli Kuzguncukta Cal'll caddeeinde Haremeyne 
mülhak Kadıasker Feyzullah efendi vakfuıdan agt blab Ali Risanm 
kayıkhanesi solu Kirkor Mikenin hane ve dllkkbı arkuı 1ebl derya c.'8-
hesl tariki lm çarp caddesi ile mahdud ve tamamına ilç yeminli ehlivukuf 
tarafından 16.200 lira klymet takdir edilen eski 98 ve 98 ve cedid 70 ve 
72 No. lu m11hıne dUkkln ile 58 No. lu maaoda fırm.uı 18 hiue lt1barile 
13 hlıuwdnln tef blw iUbarDe 1* hi118e81 enelce yaplan açık artırma 
sonunda muhammen kıymetin CJ' 75 ini btılmadıimdan 2280 No. 1u ır._ 
hflldlmlerine tevfikan tecile tAbl tutulup muayyen tabltlerln Men·ı 
meal haııebile umuml hWdlmler dalresinde açık artuma De ahlm•mna 
karar veribnittir. 

1: İşbu gayrimenkulün f;.lnzim olunan prtnamesl 1 Kayıa 939 tari
hinden itibaren 031 / 5078 No. ile Usldldar icra daireainln muayyen No. 
sında herkesin görebilmesi için açıktır. 1linda ya.alı oluılarduı fazla ma
lfunat almak istiyenlerin prtnameye ve 937 / 5078 doaya No. sile memu
riyetlmize müracaat etmelidirler. 

2 : Gayrimenkul 31 5 / 939 ~ çarpmba gllntl aaat 18 da 'O• 
klldar thsaniye Şeıif bey aobk 5 No. lu Adliye binasında 'Oaldldar icra 
memurluğu odasında Uç defa bağınldıktan sonra en çok artırana ihale 
edilecektir. Ancak şartname bedeli muhammen kıymetin % 75 lnl bulmaz 
veya satış istiyenlerin alacağına rtlçhan olan diier alacalr1ı1ar bulunup 
da bedel bunlann bu gayrimenkul ile temin edilmit alacaJdann mecmu
undan fazlaya çıkma.zsa en çok artıranın taahhUdU baki kalmak tu.ere 
arbrma on bet gUn daha temdit edilir. 15/ 6/939 tarihlııde pereembe gllnll 
saat 16 da 'Oütıdar :tbaaııiye Şerif bey çefDlesi aokabnda icra memur
lulu odalllllda yapdacalr utmnada bedell •tll lllttymln alacalma tttç. 
hanı olan diğer alacakların bu gayrimenkul ile temin eclUmft alacaklan 
mecmuundan fazlaya çıkmak prtile en çok arbraıılara fbale edilfr. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmu ve aatıf talebi dtıter. 

S : Bedel peşindir. Artırmaya iftirak için yukarda ,_.ıı kıymetin 
% 7 buçuk pey akçesi nlabetinde veya miDI bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. 

4 : Gayrimenkul kenc:tisine ihale olunan ldımıe derhal veya verilen 
mtlhlet ic;inde parayı vermezse ihale karan feaholunarak kendilerinden 
evvel en yUksek teklifte bulunan kimseye arzetmit olduğu bedelle aımap 
ruı olursa (ona) olmazsa veya buhınmuaa 1G gOn mllddetle arbrmaya 
çıkanlp en çok artırana ihale edilir. tki ihale araımadalrl fark ve geçen 
rtınıer için " 5 den hesap ohınacak fais ve diğer mun.flar aynca mah· 
kemeye hacet kalmabızm memuriyetimlzce taJud1 olunur. 

5 : tpotek sahibi alacaklılarla cUter allkada,rlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimaıkul UzeriDdeld baklarmın lt1!81w0e fais ve murat 
dahil olan iddialannı gayrimenkul tu.erindeld haklanm Din tarihinden 
itibaren yirmi gUn içinde evrakı mtlabitelerile birlikte memuriyetimlze 
bildirmeleri icap eder. Aksi halde haldan tapu atcillerile sabit olmadlkça 
sabi bedelinin paylapnaamdan hariç kalırlar. 

6 : Ahcı arbrma bedeli haricinde olarak ihale karan puDanm fent 
harcı ve 20 senelik vakıf tavizat bedelini vermep mecburdur. Qqrimen
kullla nefsinden doğan müterakim vergiler tanzifat ve tmnrh-at ve del· 
llliye rüsumu ve vakıf icaresi borçluya aittir. 

7 : Gösterilen gUnde artırmaya ifUrak edenler artırma p.rtnamesini 
okum.111, ltızumlu malQmatı alDuf ve bunlan tamamen kabul etm1t ad ve 
itibar olunur. Yukarda gasterllen gayrimenkUI iebu tlln ve ga.terilen ar-
tırma şartnamesi daireelnde atııacağı ilin olunur. (11MS) 

TORK HAVA KURUMU 
2 Aci TERTiP 

Büyük Piyangosu 
Birinci Kaıldaı 11-Mayıs-939 dadır • 

Blylk lkramlııı 40 Uradır. 
• 

Bundan blb: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mii
kaf at vardır ••• 

Yeni tertipten bir bllet •l•nak lfllnak ....._,. 
ihmal elmeflnlz. Biz de plpngonun ..... 'ud 
ve b•hUy•rları •r•am• .alrllllf olur-muz... 


