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Deniz Yollan ve Li
Y•z•n 1 M· SIFIR manlar u. MUdUrlUk-

-b h. G.. 1 . . s· lerinin Kadrosu 1 ra ım oz erını ır Denizyolları Umum Müdürlüğüne 
tayin edilmiş olup Denizbank U-

Noktay a Dı•kmı•ştı• mum müdür vekaletinde bulunan 
İbrahım Kemal Ba) bora Ankara'ya 
gitmiştir. Mumaileyh hazırlanmış o-

(' B . 
ır Ağacın Altında Bir Sürü 

• 
insan Görüyorum ,, 

- iyi "'rnma, dedi. Onlar sizden 
kalabalık. Hem k9ca Osmanlı hü
kümetinin baş edemediği bu herif
lerle siz nasıl uğraşabilirsiniz ki?. 

ihtiyarcık, hemen hemen, yazık
tır sıze, vazgeçin bu işten de gidip 
rahatınıza bakın diyecekti bize az 
daha. Zavallının gözü pek yılgındı. 
Zorlukla, bin rica ve minnetle dili
nin bağını çözmüştük. lstemiye is
temiye sôylcdiğı halinden belli olu
yordu. Ağlar gibi bir sesle: 

- • fademki ısrar ettiniz, söyli
yeyım bari, demiştı. Bunların başın
da Paşaköylu Haci Kosti adında bi
ri var. Kılavuzları da Şıleli Sakar 
Ligordur. Buraları, bütün deligi ve 
deşiği ile ve çok iyi bilir bu yabanın 
iti. Hepsi, bır yirmi kadar tüfekli 
bunların. Diın, irvalı kayıkçı lbra
him gün batarken Küllü deresinin 
ağzında gormüş bu şirretleri. Gidin 
oraya b ri. Belkı ı asUarsınız .amma, 
ne diyeyım bılmem ki, haydi Allah 
hayırlar versin başınıza. 

Yaşı ve başı gibi maneviyatı da 
kocamış ve kırçalmış ihtiyarı, Ho
ca Bekırin kef alcti ile bıraktım. Bu 
adamın korku ıle bizı de'l?aşkalanna 
soylemesındel' dogı usu çekinmiş

tım. Anadolu fenenne gidecek olan 
Süleyman dayıyı, yol boyunda uğur
ladıktan sonra, bız de tüfekleri o
muzlamış, dağ yolunu tutmustul;:. 
Kararımız, lrva deresınin, Paşama
halle ıl Ali Bahadn dan gelen ayak
ların bırleştiği noktadan geçmek 
""" tlvb UJ a üvJ;x ~• 6hll p l0i1'l1Cllı• ln.h 

lemekti. lrva yakını rında göriınme
yı tabii miınasip bulmamış ve bu se
beple yolumuzu bir hayli uzatmıştık. 
O gece zoı lu bir ) urüyiış yapmış, 
gün açılırken Küllü deresinin geçti
gı vadıyc hakim sırtları tutmuştuk. 
So) lemeğe hacet yok ki, çok ta yo
rulmuştuk. Sakarlığı, atılganlığı nis-

, betinde de rahatına düşkün olan Ho 
ca Bekir, biraz fazlaca dinlenmeğe 
yol açmak ıçin yanıma sokulmuştu. 
Elıle vadıyi göstermiş \'e: 

Ben gözlerime çok güvenir ve çok 
uzaktan görürüm. 

- Güzel. Fakat, bu kadar mesa
feden dumanı olsun oenim de gör
mem lazımdı. 

- Sen baktığın zaman artık 

belli belirsiz bir halde idi. Onun için 
göremedin. 

- Ne yapalım dersin İbrahim?. 
- Yapılacak şey, oraya kadar 

gitmek, bulundukları yere sokulup 
ne olduklarını iyice görilp anlamak. 

- Değer mi bu kadar yorgun
luğa? .. 

- Tahminim doğru çıkan;a el
bette değer ya, Kara Mehmet. 

Beş dakika sonra, bulunduğu

muz yerde kalacak arkadaşlara icap· 
eden tenbihleri vermiş, işaretleri 

söylemiş ve Hoca Bekiri de yanımı
za alarat< ilerlemiştik. Yarım saat
lik bir yürüyüşten sonra bulundu
ğumuz sırt.tan dereye doğru uzanan 
düzlüğe gelince, kalabalığı bizim göz 
lerimiz de seçmeğe başlamıstı. Fa
kat biz, förahim kadar vuzuhla gö
remiyorduTC. O, gördüğU kalabalığın 
bir düşman bölüğü olduğunu ısrarlu 
söylüyor, adi tüf ek çatllarını bile 
seçmekte olduğunu iddia ediyordu. 
Böyle olduğuna göre mesele ve va
ziyet değişmiş, hiç şüphe yok ki e
hemmiyet kesbetmişti. Dereyi ge
çip bıraz daha ilerlemeyi gerekli bul 
dum. Fakat, İbrahim buna itiraz et
ti ve: 

1 rıimİİ7.İİn himPn ılcı loıncc:L 

ni ben uygun bulmam, Kara Meh
met, dedi. Kendimizi sezdiıirsek 
donmckte. canımızı kurtarmaı.ıta 
zorluk çekeriz. Bana kalırsa, dere
nin bu tarafında sız kalın ve müna· 
sıp bir :yerde mevzı alın. Ben görül
sem ve takip edılsem bile siz ateşi
nizle beni korur ve dönüşiimü ko
layla::ıtırırsınız. 

(Devamı ı·ar) 

lan Denizyolları kadrolarını da ve· 
kalete tetkik ettirmek üzere Anka
ra'ya götürmüştür. Limanlar Umum 
Müdürlüğünün kadroları da hazır
lanmış olduğundan Liman İşletme
sinden Cevat dün yeni kadroları 
Ankaraya götürmiiştiir. Her iki Mii
dürlü&riin kadroları tasdikten geç
tikten sonra bu idareler bir mayıs
tan itibaren faaliyete başlıyacaktır. 

Azapkapının manketi 
Eminönii meydanı maketi gibi A· 

zapkapı meydanının da kat'i vaziye
tini gösteren maketın hazırlanması
na Belediye • İmar Müdürliiğünce 
başlanmıştır. Bu meydanda Mimar 
Sinanın eserlerinden olan Sokullu 
Mehmet Paşa camimin ehemmiyeti 
nazarı itıbara alınarak maket üze
rinde tetkikler yapılmakta ve kat'i 
şekli tesbit olunmaktadır. 

itfaiye Mektebinin ilk 
mezunları 

İfaiye Mektebinin imtihanlarına 2 
mayısta başlanacaktır. Bu imtihan
lar neticesinde mektep ilk mezunla
rını verecektir. Bu devrede taşradan 
gelmiş 7 talebe vardır. Bu seneki 
imtihanı müteakip taşra vilayetle
rine tedris için fstanbula göndere
cekleri talebe miktarı sorulacaktır. 

Vall Nafıa MUdUrlUğUnde 
Vah 'e Beledıye Reisi Doktor 

Lütfi Kırdar diin Belediye Nafıa 

Miıdiirlüğiine giderek Belediyeni•1 
hazırladığı 939-940-941 yol progra
mının e aslarıle meıo;gul olmu~tur. 

Fil orya gazlnoE u 
Floryada insa olunrıcak g zinonu,1 

70 lıiıı Jlı ııyn ıhale olunclu['Unu yaz

mı tık. Gazinoda yapılacak elektrık 
vesaire tesisatı çın BC'ledi e tek
rar (30) bin lır lık bir t h isat ka
bul -etmiştir. 

Cezalandırllan esnaf 
Son hafta zarfında Belediye zabı

tası tarafından Beyoğlunda muhte
lif esnaf, muhtelıf cezalara çarptı
rılmıslardır. 

Rüşvet Suçile ; 
Dün de Bir Polis 
Memuru Tutuldu 

Haricten ithal 
Edilecek Cuvalların 
Dezenfeksiyonu 

Sıhhiye Vekaleti memleketimize 
hariçten sokulacak olan boş çuvalla· 
rın dezenfekte edilme şekilleri hak· 
kında 1939 haziranı iptidasından i
tibaren tatbik edılmek üzere yeni 
bir karar vermiştir. Bu karara göre, 
memleketimize sokulmak üzere ec
nebi mahallerden getirilmekte olan 
boş ve mi\stamel çuvalların veba 
hastalığı bakımından, irkab iske- ı 
lelerinde fenni temizlik ameliyesine 
tabi tutulmuş olmaları laz.ımgelip e
tüv usulünden başka fümigasyon 
tarzında küki.irt gazı veya hamızı 
kiyanosma ile yapılan tathiratında 
müessir ve emniyeli oldukları ci-1 
hetle gerek etüv ile ve gerekse adı 
geçen maddeleı den birinin kullanıl
dığı tasrih edilmek şartiyle (fümi
gasyon) ameliyesine tfibi tutularak 
temizlenmiş boş ve kullanılmış çu
vallar memlckeimizc serbestçe it
hal olunacaktır. 

Bu ; iki gUnd• tevkif 
edllan memurların 

UçUncU•UdUr 
Halktan rü~et almak suçile maz

nım bir polis memuru yakalanarak 
Adliye) e verılmiştir. 
İddiaya göre Köprü polis memur-

1 
larından Sabri; karısile kavga eden I 
Vangel isminde birile; evrakını ört
bas etmek vadile 10 liraya uyuşmuş
tur. 

Fakat Vangel gidip keyfiyeti ala· 
kadarlara bıldirmiş ,.c yapılan bir 
cürmüme..~hut neticesinde de Sabri 
yakalanmı~tır. 

MüddC'iumumilik Sabriyi yedinci 
Sorgu Hakimlığme sevketmiştir. 

Mumaileyh sorgusunda; bir tasni ı 
ve iftira kaı sısında kaldığını beyan 
etmişse de te\kif olunmuştur. 

Diğer taraftım evvelki gün de yi
ne rü~vet sur.ile iki polis memuru 1 

Adliyevc verilerek tevkif olunmuş-
lardır. 1 

' Bun1ardan biri, Kurtuluş karako· 
lundan Elemdir. 

Etem, tütüncü Hasan Şahinden, 

hafta tatiline muhalif hareket etti
ği icin tutulan bir 7.aptı imha etmek 
icin on lira istemis ve tütüncü bunu 
karakola tıaber verince de Etem 
cürmü meşhur halinde yakalanmış· 
tır. 

Etem, Sultanahm~t Birinci Sulh 
Cezada vapılan sorgusunda: 

c- Ben bu para~n. komiserim B. 
Adilin em ile ve> onun hesabına al
dım!. <iiy~ tevil etmi "e de bitta
bi bu iddia ını ispat edenıemi~ ve 
tevkif olunmuştur. 

Umumi bir manada olarak fenni 
temizlik ifade eyliyen (dezenfeksi
yon) tabiri yazılı olmakla beraber 
bu dezenfeksi) onun yapılış tarzı 

fosrih olunmamış veya konsolosları
mız tarafından tasdik edilmemiş şe
lıadetırnmclerle getirilen boş ,.e 
miisamel çuvallar ve Mısır ile Suri
ye limanlarından yukarıda yazılı u
sulde tathir edilmiş, fakat sıkıştırıl
mı!': ve çemberlenmiş balyalar halin
de ol rak limanlarımıza gönderilen
lerin memleketimize ithal edılmele
ri icin Sahil Sıhhive Tahaffuzhanc
lerinden birinde etüv ile tathir edil
meleri icabevler. 

Bu kabil cuvalların limanlarımız
da kiıkiirt gazı ile temizlenmelel'i 
caiz değildir. 
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POI..ISH: 

Dığer rusvet suç1usu polis .memu- Zincirli kuyuda bir kaza 
runun i mi df' Fuattır. daha oldu 

Mum ilev~ Tophanede Mehmet 
ismındc hır nrab<>cıd n bes lira alır
ken yakalanmı lır. 

Fakat k('ndi i, hemen bu beş Ii
ralıgı ) utmustur. 

Maznun Fuat rontken muayene
sine S('Vkolunmu sa da aradan za- ı 

man gecmiş oldugunclan midede bir
şey görü emem · tir. 

Fakat; 5ahitler, kendisinin parayı 
yut tuğunu beyan ettiklerinden tev
kif olunmu tur. 

llAA RIFC'P.: : 

Arif ismındc bir şoförün idare
ısindeki otomobil; dün Zincirliku~ u
da Sotirınin bindiği motosiklete 
carpmıstır Net cede Sotiri hafıf ya
ral nmı tır. 

Bir kac!ın pencereden 
düşüp ağır yaralandı 
Kasımpa ada Arabacılar sokağın

da oturan Satma isminde bir kadın, 
dün evin ikinci kat pen~·eresindcn 
sokağa düsmüşttir. Ağır yaralanan 
k dm, hastaneye kaldırılmı tır. 

- Kara Mehmet be, hele bir 
bak. Şu seyrıne doyum olmıyan gü
zellik karşısında bir ıki saatçik o
tursak olmaz mı? .. 

İnönü Müzesi 
Bunlardan: Caddeye kum ve top

rak dökmekten 21, mezbaha harıci 
koyun kesmekten 2, caddeyi işgal

den 22, miistahd('m defteri bulun
durmamaktan 9, otomobili ile cad
deyi işgalden 5, etiket koymamaktan 
4, dükkan dısına et, tavuk vesaire 
asmaktan .f, caddevi kirletmekten 
14. sıhhi muayene cüzdansız çalış· 

maktan 30, clükkfını vaktinde kapa
mamakt n 9, baca temizlemevip 
yangına sebebiyet vermekten 3. oto
mobil ile memnu yoldan geçmekten 
4, kapaksız çöp kabı kullanmaktan 
4, ehliyetsiz bisiklete binmekten 2, 
ve diğer muhtelif suçlardan dolnyı 
cezalandırılanl arın mecmuu 173 ki· 
şidir. Ayrıca 939 ekmek ve 152 fran
cala müsadere edilmiştir . 

Üniversitede spor faali-
iki mUc-c vher ve eş.ya 

hırgızı yaka landı 

Kunduracı İbrahim ve Tanaş. is
minde iki h!rsız, dün yakalanmışlar
dır. 

Demiş, hemen yere çökmüştü. 
Sırt iıstü uzanmış, her vakitki geve
zeliğine başlamıştı. 'fuhaf sözleri ıle 
arkadaşları eğlendiriyor, gerçekten 
ruhlamıı dinlendırıyordu. Bir vakit
ler medresede tecvit okuduğu hoca
nın taklidini yapıyor, hepimizi gül
mekten kırıp geçiliyordu. Biz böyle 
neşe içinde çırpınıp, kahkahalarımız. 
la ortalığı çınlatırken, Mipavrili ib
rahim gözlerini dere istikametine 
dikmiş, yay gibi gerilmi~ti. Mipav
rili, arkadaşları arasında gözünün 
peklifi kadar keskinliği ve uzaklan 
bir dürbi.ın ile bakıyormuş gibi gör
mesile tanınmış ve şöhı et kazan
mıştır. Bunu bildiğim için, bakışı ve 
bilhassa ta vn dikkatimi çekmişti. 
Yavaşça yanına sokuldum ve sor
dum : 

- Ne o 1brahim, gözüne bir ıey 
m i iliıtt? 

Gözlerini baktığı yerden ayırma
dan cevap verdi: 

- Kara Mehmet, bir şey değil, 
bir çok Meyler ilieti. Evvela bir du
man. Sonr a bir ağacın altmda insan 
hareketlerine ben.ziyen kımıltılar. 

İp.ret ve tarif ettiği noktaya ben 
de uzun uzun balfım. Fakat insan 
kımıltıları şöyle aursun, dumanı bila 
seçemedim ve : 

- Hiçbir IC!Y gt5remedim İbra
him, dedim. Sen gördUklerinin ne ol
masına ihtimal veriyorsun? .. 

- Ne olacak b..ı kardeşim. Bir 
ıUril adam. 

Bır sUrU adam mı .. sakın ya
nılmıyasın ! .. 

.- 1mkAnı yok Kara Mehmet. 

lzmlr beledlyesl pllnları 
hazırlamıya ba~f adı 
İzmir, (Hususi) - Milli Şef İnö

nünün dogdukları tarihi evin bele
divece mi" zc haline ifrağ edileceği
m haber vermi tik. Belediye reisi 
Dr. Behçet Uz. refakatinde beledive 
fen he\'ctine mensup mühendisler 
bulundugu halde Büyük Şefin doğ
dukları taı ihi eve giderek tetkikat. 
ta bulunınustur. 

Bu evin esaslı suı ette tamirine 
başlanmı tır. Evin esaslarına halel 
getirilmeden, maıli inhidam yerleri 
baskıya alınacak ve esaslı surette ta
mir edilecektir. 

Belediyenin 939 bütçesinde de, bu 
evin müze haline ifrağı için icap e
den tahsi at avrılmıştır. İnönü mü
zesinin planı yakında hazırlatılacak
tır. ·-·-Blgada kozacıhk 

Biga, (Hususi) - Ziraat Vekaleti 
tarafından kazaya gönderilen 150 
kutu ipekböceği tohumu halka pa
rasız dagıtılmaktadır. Ayrıca Bursa. 
dan 400 kutu tohum getirtilerek hal-

kın ihtiyacı ucuz surette karşılan
mıştır. Bu sene ipekböceği yetişti

rilmesinde fazla bir rağbet göze 
qarpmak tadır. 

Ozangil 

Mevlidi Nevebi 
2 Mayıs 939 sah gUnü Rebiul'ev

vel ayının on ikisine mUsadif olmak
la önümUzd~ki pazartesi günü ak
&amı (salı gecesi) Mevlidi Nebevi 
olduğu ilan olunur. 

İstanbul Müftüsü 
l". tllgener 

yeti başlamak Üzere 
Üniversitede spor faaliyetine başlan 
mak üzeredir. Bu maksatla kendi ih
tıyaı ile spor yapmak istiyenlerin i
simlerini Rektör katibi umumiliğine 
yazdırmaları lüzumu kendilerine 
bildirilmiştir. 

W\./"V'"" ....... - ... --....... ,,,....,..,,.._ - ... -A.. ... _ .... ..., ... ,.,,,; ... ._ ... ..,,•..,,,:'"'" ...... _ ..... ... ........ ..,, 

Kurba~ahderenln 
temlzlenmesl 

Kadıköy'de Kurbağa! dere'nin te
mizlenmesi için Belediye Merkez 
Fen Heyetince bir ke;;ifnnme hazır
lanmıştır. Derenin temizlenmesi ek
siltmeye çıkarılarak talibine ihale o
l unacaklır. Ayni zamanda Kmba
ğ'alıdere'ye akan ve bu civarda gay
ri sıhhi vaziyet ihdas eden lfığam 

mecraları bu muhitte fenni lağall 
çukuı ları inşa edilerek bunlara akı· 
tılarak derenin temiz tutulması te-
min olunacaktır. ı 

EmlnönU mıntakaal tefti' 
olunuyor 

Eminönü mıntakası Belediye mü
f ettişl erl tarafından dünden itiba
ren sıkı bir surette teftişe başlan
rnıstır. 

ŞUphell gıda maddelerl 
Son zamanlarda kavurma, sucuk 

Ye peynir gibi gıda maddelerini yi
yenler nasında zehirlenme şüphesi! 
uyandıran alfimetler görülmilştilr. 

Evvelce de müteaddit defalar teb
liğ olunduğu gibı gıda maddelerinin 
sıkı kontrolü alakadarlara emrolun
muştur. 

llUTEll'ERRR ı 

Dr. Yavuz Abadan iz
mire gitt\ 

İzmır Halkev'nin daveti üzerine 
İstanbul Üniversıtesi Hukuk Fakül
tesi doçentlennden Yavuz Abadan 
cFikri haklar mevzuu etrafında bir 
konferans vermek maksadile İzmire 
gitmiştir. 

Akaret blnaları tek renge 
boyanıyor 

Beşikta~'ta Akaretlerdeki kaldı· 

rımların tamiri ve vakıflara ait a
karet binalarının yeknasak bir ren
ge boyatılması kabul edilmiştir. 

Tesbit edilen renk, açık bej rengidir. 

TAKVİM 
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29 Niaaa 1939 Cumartesi 

Hicri : 9 Rebiülev~el 13.SS 
1.-1116 N J SAN 135S 

Ka••: 173 

' Gün Fırtına 
Bai Budama zamanı 

OetM aaati . S, 00 
ôtı• : 12,12 - l1ıtı • • u : 
Ak4a•ı 19,02 - Yabı : 

ı ••• 1ı :3,05 

16,02 
20,4S 

Bunlar; Lalelide oturan Fikriye
nin, Beyazı tt a Soğanağ.a mahalle
sinde polis memuru Oğuzun mücev
herlerini ve eşyalarını, Alemdarda 
Ycrebatan karanlık sokağında 2 mı
m:.mıda oturan Paket Postanesi mü
diirü B. Tay) arın fotoğraf ve. gra
mofonunu, Fatihte Emin efendi -
partımanında Bayan Kamivenin 
miicevher ve paralarını çalmı.5lar

dır. 

Sancllandı va öldU 
Kasımpa"'a'da oturan 38 yaşında 

B. Ali oğlu Mustafa, dün birdenbire 
sancılanmış ve iki saat sonra da öl
müştür. 

Vak'a hemen Adliyeye bildirilmiş 
ve Tabibi adli B. Enver Karan ta
rafından ceset muayene olunmuş

tur. 

Ölüm şüpheli görüldüğünden ce
set Morga kaldırılmıştır. 

Kolonya lmaUHhanealnde 
parhy•n ocak bir lfçınln 

yUzUnU yakb 
Dün saat 11 de Marpuççularda 

Çarşılıhanda Ahmet Otuzbirin sahip 
bulunduğu 15 numaralı kolonya i
malathanesinde İ lya isminde bir iş
çi gazocağı ile teneke lehimlerken 
uc.ağa benzin koymllf, fakat oeak 
birednbire parlamıştır. Alevlerden 
İlya'nın yüzil hafifre yanmış ve a
teş söndürülmüstür. 

Kemer UetUnde cambaz. 
hk olur mu? 

Di.in Osman isminde bir adam, 
Bozdogan Kemerinin üstündeki ma
niayı gecmek istemişse de düşüp 

yaralanmıstır. 
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PO.LITiKA 
# .Y ~ ~ ~ • 

Hitlerin nutku 
Alman Devlet reisi, totaliter dev

letlerin son faallyetlerınden sonra 
Cihan efkan umumiyesinin sabır

sızlıkla beklediği mühim Jıutkunu, 

Rayhştag'da, Amerikan Reisicüm
hurunun nutkuna cevap olmak üzere 
lrad ett i. 

İlk gelen haberlerden anlaşıldığı
na .göre nutuk Amerika'nın Atlan· 
tik aşırı gönderdiği mesaja umum! 
mahiyette bir karşılık olmakla brra
ber son zamanlardaki Berlin - Roma 
mihverinin beynelmilel siyaset ale
nı!nrle yapmış olduğu :faaliyetlerin 
akislerini teşrih etmiş ve Alman si
yasetinin esas hatlarını tebarüz et
tirmektedir. 

M. Hitlerin nutku, tahmin edildi
ği gıbi, demokrat devletlerin siya
setlerine göre se=t, gayelerini tama
mile haklı gösterdiği ve d-0layısile 

aradaki anlasmayı zorlsştmın dÜ· 
şüncelerle doludı•r Hitler.ın gayesi, 
nutkundaki sözlerden anlaşılıyor: O, 
cVaktindc parcalanmıs olan Alman 
birliğini yeniden tesis etmek Alınan 
milletini birlestirmek• istediğini i· 
l:iıı ediyor ve bunu ilan ederken de 
kimsenin bu · e karışmıya hakkı ol
madı ını da ileri sürü~ or. 

M. Hitler, bu vadide, kat'i olarak 
Polonya ile olan mUnascbetini ele 
alarak iki komşu memleket arasın
daki had ihtil'f mevzuu olan Dan
zig sehri ve koridoru meselesinin 
mutlak surette Almanya lehine hal
ledilece~ini ıve bunu hiç bir znman 
bırakamıyacağım beyan ediyor. 

M. Hitler, bu gayesine sed çek· 
mek ·mkanını Jıazırlamakla mes'nl 
tuttuf:u Polonya ile İngiltere'ye si
yasi bir mukabele bilmisilde bulun
mak mecburiyetini de hissetmiş ol
duğunu nutkunda göstermektedir. 
Polonyanın İngiltere ile garanti pak
t akdetmesi ve vine Londra'nm 
mecburi askerlık hizmetini knbul 
etmesi keyfiyetini bizi ne de olsa 
diisündürmiyecek bir hadise değil
dir. Bu sebenten M. Hitler Polonya 
ile olan ademi tecavüz paktını, ve 
h le İngiltere ıle illan deniz teslihatı 
ni betleri hakkındaki anlaşmanın 
fe edıldı mı de b ld"rmekle bir re
vanş almış olmakt .. dır. Bilhassa de· 
ı.ı anlasma• ınm feshi, bu fırsatla 
İngıltere ile Fransa·n n deniz hiz
metler· bakımından mevcut mües
siriyet unsurlarını bir dereceye ka
daı t hfif tmı:>k imkanını hazırlı

yac ktır. 

Almanya, bu şekilde, Polonya me· 
selesi hakkında kat'i kararını ilan 
ve iktisadi hayatının bulunduğu 

mü kili vaziyetin halledilmesi. la
zımgeldiğinl beyan ettikten sonra 
beynelmılel camiada esmekte olan 
tereddüt \'e endişeleri de teskin yo· 
luna gitmek ihtiyacını hissetmekte
dir. Evvela demokrat blokundan 
Fransa ile Sar havzasının Almanya. 
ya ilhakındaın sonra hiç bir ilişiği 
kalnıamıs oldul!unu beyan ile Fran
sızların üzerine titredikleri Alsas 
Loren eyaleti hakkında b ir iddıası 
bul unmadığını ihsas ediyor. Bundan 
sonra da, Amerikan Reisicümhuru
nun mesajının mevzubah'S ettiği 

devletler üzerinde de hiç bir iddia 
beslcmcdi;-;i ve kendilerile anlasmı
ya meyyal oldufh.ınu göstermekten 
geri kalmıyor. 

M. Bitler, bütün bu fikirleri, ken· 
disine has şiddetli t on 'ile anlattık
tan sonra, Amerikan Reisicümhuru 
Roosevelt'in, cNev'i şahsına mahsus 
garip bir telgraf:& olarak telakki et
tiği mesajına cevao vermiş bulun
makta ve Alman siyasetinin kat'i o
larak hep avni istikamette iJ erliye
ceğini göstermektedir. 

Neticede Almanya, umumiyetle 
bılinen bu siyasetten, İtalya ile bir· 
likte dönmiyeceğini söylemektedir. 
Fakat nutkun şiddetine ve M. Hit. 
ler'in Polonya ve İngiltere ile ara
sındaki anlapnaları feshetmesine 
rağmen tekrar müzakereye ~made 
bulWlduğunu da ayrıca zikretmesi 
manalıdır. 

M. Hitler'in nutku, bu c:oekli ile 
beynelmilel siyasetteki gerginliği 

izale eqecek değildir. Fakat bu ara
da, b u nutkun Polonya ile İngiltere. 
ye mütekabil siyasetlerine bir kar· 
şılık olarak söylenmiş olduğunu da 
hatırdan C'ıkarmanuık lAzımdır. 

Bu ısuretle demokrat devletler, 
kat'i olarak Berlin • Roma mihveri
nin takip etmek istediği siyaseti n-
1 ıruş bulunmaktadırlar. Şimdi son 
söz Paris - Londrn blokund dır. 

Dr. Reşad SAGAY 



Balkanlar Harbi Adliyede 1 Adise • 
1 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) karşı sıraya gıdip oturmuş ve biri
sile konuşmak istemistir ... 

il t 

(Bqtarafı 1 inci aayf amızda) 
Londrada para ile avlamak istedik
lerini yazıyorlar ve Rumanyaya ln
gilizler tarafından verilecek istikra
za dair tafsilat veriyorlar. 

Bütün bu haberlerden çıkan ne· 
tice totaliter devletlerin efka~ı ~~u- I 
miyesine işlerin yolunda gıttigıne I 
dair bir kanaat telkin etmek oluyor. 
Maamafih, bütün gayretlere rağmen 
ufukta tamllmcıı saklanamıyan bi~ 
kara nokta vardır: Sovyetler Bir
liğinin Amerikan CümhuITeisinin 1 

teklifine muvafakat cevabı vermiş 
olması totaliter devletler mehafilin
de hiç hoşa gitmemiştir. Bu müna
sebetle bir ihtilaf zuhurunda, mese
la Rumanya yahut Lehistan bir Al
man tecavüzüne uğradığı takdirde, 
lngilterenin yalnız iktısad safasın· 
da zecri tcdbırler ittihaz edebileceği, 
asıl zor vazifenin Rusyaya teveccüh 
edileceği ileri sürülerek böyle bir 
anlaşmadan Rusların zararlı çıkaca· 

ğı anlaşılıyor. 

ve anerdiven başında da şahitlerin 
üzerine hücum etmiş, <>nları mer
divenden atınıya kalkışmıştır! .. 

Etraftan yapılan müdahale üze· 
rine kavgacı kadın yakalanmış ve 
cürmü meşhur mahkemesine veril-

Bu sırada suçlunun muhafazasına 
memur olan jandarmalardan biri 
konuşm.ımaı:.ını iht retmiş ve eline 
de> kelepçe takmak istemiştir!.. 

Bu ihtara pek kızun Osman; ko· 
nuc::aeağını ve <>line de keleı><:e tak
tırmıyacağını söylemiştir. 

Doktor 
Davası 

- . 1 . b"r milleti yepyeni bir dev· 
dal cttık en ı 

(Bqtarafı 1 inci yfanıız e bu let olarak dirilttik. . ., 
tisadi haklarının tanınması : 

1 
Ktiçiik ele\ Jetler ne dem sler • 

arazide serbest bir Polonya Iıman Küçük memleketlerden sorduk. 
ihdası, . b" · Almanlar tarafından teh-

4 - Almw • Leh bududlarının ~ıç dı::d.klerini söylememişlerdir. 
dıd e ı. 1 

• • • hl' k 
kat'i tahdidinin tanımnası, . Bu memleketlerin istıklali te ı e 

5 - 25 senelık bir ademı teca· altında değildir. 
vüz mısakı akdedilmesi, uae;aılur, YugoslaYlar esasen 

·stan'ııı 1\1. o ı h k 6 - Polonya ve M.acaı ı . b" . kom ularıı:nı.zdır. n ar n -
ril garantiye lZım ·· ı e<Ye da Slovak devletine ve en kında bi.iti.ın bunları soy em " · 

i.5tiraklennin kabulii. ki, bu Al~~ hi h cet yoktur. ~ 
ya'nm Slovakya üzerindAki hfıkunı- Rumanya ile de esasen anlaRm 9 

yetini terkettiği manasını taznın· bulunuyoruz. 
mun eder. k Y:ı~'lmak Jıakk• istiyoruz 

Polonya a ağıdaki mukabil tc • Bızi eşkiya haline sokup şura~·a 
Iıflerde bulunmuştur· . .. k buraya saldırmış gibi gbstermek ı~· 

ı - Milletler Cemiyeti yükse . 
1 

• Halb ıki Çeko-slovakya bı· 
komı.:.erinin D:ıntzig'den geri alın- tıyor 31 

• 1 ketimizle Bolşeviklik ara 

ması, 

2 Koridordan yapılacak nak-
liyat içın kolaylık gösteıilmesi. 

Bitler, Polonya'nın Jngiltere'ye 
karşı ginştiği teahhütlerin 1934 t::1: 
ıihli Alman - Leh itiliflarile kabılı 
telif olmadığını ılave etmiştir. 

Alman~ ::ı hiç bir konfernnsa. 
gibni~or 

Hıtler, beynelmilel bir konf ernns 
fikrini reddettığini beyan ederek de

miştir ki: 
cAlmanya kendisini bir roahkc· 

' ·b· .. ste me huzuruna çıkarılmış gı ı go -
recek olan beynelmilel bir konferan
sa hiç bir zaman iştirak etmiy~~: 
tir. Fakat Roosevelt'in zikr:ttigı 

b. · gnrnnti verdevletlerden her ınne 
meğe hazırım. Şu şartla ki, bu ~ev
letler bu garantiyi doğrudan dogru-

1 tin ar ya Alınanya'dı.ın ve her deve . . -
zu ettiği müddet için mütekabıli!:t 
esasına müstenid olarak istemelıdır 
ler .• 

İngiliz _ A.lmaD deniz a 
suıın feshi 

1ngilli - Alınan deııiz i~aflan· 
f h. hakkında Hitlcr şoylc denm es ı 

miştir: . . .• 
c.1n iliz _ Alman denız ıtilaflan· 

g ı iliz mat· nın dayandığı şaı Uarın, ng 
i giliz. maka.Jnlarının 

zim meme . 
d bir köprli idı. Onlar bıze kar-

sın a . etimize karŞı silahlandırıl-
sı, emmY . b"l"ki 

b. tehlike idiler. Bız t a s or-
mış ır . ed"k 

A vnıpayı birleştirmek ıst ı . 
ta 1tal ve tngiltere ve Fransa, _ya 
Almanya'nın şimdiye kadar yaptık· 

k fyen itirnz edemezler. Et-
Iarına a 1 

·· k.. nl r 
mi 'e hakları yoktur. Çun u o. a 
tatmin edilmiş milletlerdir. Bızler 
ise kürreiarz üzerinde yaşamak hak 

kını istiyoruz. . 
a·tı ÇekoslovRk meselesıne 
oı er ed" 

.. U Çekoslovakyadan elde ı· 
donm §, . "kt r 

""himmat ve eslihanın mı a •. 
len mkukamlarile saymıştır ve bunla· 
nı ra · hl"k rın Almlı.nya icin nasıl bır. te. ı e 

k ·1 evledigı-·ni tebarüz ettırdikten 
teş ı .J • • • 

bunun bertaraf edılmesının ne 
sonra 1 t k 
kadar hayırlı olduğunu an a ma 

istemiştir. 
Yapılan proıJaganda 

Bolşevikler bütUn ~emokr:t me~ 
lcketlerde müthiş bır pıorcı.gaııdcı 
ile asabı bozuyorlar. 

Mesela vaktile cAlmanya 1spa~-
'" fuzu altma alacaktır dedı-

yayı nu b 
Ier. Halbuki nasyonal 1~panya ır 
kaç hafta evvel zaferim knzanılı. 
Almanlar mılliyctpcrvcr lspanyol· 
larla beralY'..r harb etmişler ve on
lann istiklfilini kurtarmışlardır. 

Fransa efkarı umumiyesinin ve 
Fransa hükumetinin mecburi asker
liğin ihdası lehinde Londrada sıkı 
tesir ve nüfuz icra ettiği yolundaki 
haberler henüz Balkan harbinin ta
mamen kaybedilmemiş olduğu his· 
sini veriyor. 

miştir. 

Şecaat arzederken ... 
2 - İkinci vak·a da üçüncü katta 

ve ceza mahkemeleri koı idorunda 
vukua gelmiştir: 

Sultanahmet Birinci Sulh Cezada 
bir fırından tuğla çalmaktan maz
nun Osman isminde bir sabıkalının 
muhakemesi görulürken, mcsnt'k 
malı aldıklarından ı:üphe olunan sa
bitler, bunu inkar etmisler ve Os
manın tuğla çalmadığı gıbi kendile. 
rine de satmamış oldu~unu söyle-

Jand rma kelepçeyi takmak iste~ ı 
yince erinden fırlamış ve )and r

manın üzerine atılıp kasaturac;ını 

kopmak istt"mı tır. 
Mütrcaviz m<ı.:mun; sonra teca

VÜ7une devam etmis ve bir y ndan 
da h. kır r k h lkı etraf rıa top-

1:.ım tır. ı 

n· r i m e Adl e po-
li i B R fık; hemen jandarm nın 
ya ci mına ko mu 1 r ve O m nı 

h kıvrak tutmu"l rdır. mişlerdir!.. \ 
Maznun Osman. sah itlerin bu ifa,. 1 

desine cok kızmış VC' birdenbire \ e
rinden fırlıyarak: 

Fakat ılı hı ız bunlara da mu-ı 
kavemet etrniye kalk m.ı.ş ve· 

- l\füdcdiumumi b'zz t nelip e
lime kelepce ıı ursun' .. Yoksa vura
mazsınız!.. diye ba w ırmı tır1 • 

- Yahu dünyada adalet kalmadı 
mı? Ne yalan söylüyorsunuz he ... 
Tuğlaları ben çnld•m. Siz de benden 
satın almadınız mı? Ne inkar edi-
yorsunuz? .. 

Diye bir !':CCaat arzetmek istemiŞ
tir!.. 

Muhakeme . .şahit celbi içın kalmış 
ve Osman jandarmalann muhafaza
sında dısarıya çıkarılmıştır. 

Suçlu; mahkemeden cıkar çıkmaz 

Jandarmalar ve polis B. Refik; 
kısa bir müc deledcn sonra Osma
nın bileld('rine kelepceyi geçirmiş
lerdir!.. 

Suclunun; b ı ciirmünden dolayı 
derhal bir zabıt tutulmus ve ken

disi aksam üstü: cürmümeshut vak
alarma bakan nöbetçi asliye üçüncü 

ceza mahkemes·nc verilmiştir. 

Her türlü ihtiyati kayıtlara ria· 
yet edilmek şartile, söylenebilecek 
şey şudur ki Balkanlarda müvazene
nin totaliter devletler lehine bozul
duğu muhakkaktır. Bu haber yal
nız Berlin - Roma mihverine men
sup membalardan çıkmıyor. Objek· 
tif müşahedeler de onu teyit etmek
tedir. 

Emir Aptullahın 
Oğlu 

J mnastik 
Şenlikleri 

Fikrimizce totaliter de\·letler p~r 
tiyi henüz tamamile kaybetınemi.~
lerdir. Fakat yakın bir zamanda 
kuv\·etli bir mukabil taan'Uz hare-
kctine geçme7..lerse geç kalmış ola
caklardır. Zaten tam vaktinde mey
dana çıknuyan yardım taahhütleri 
biraz nazari bir mnhiyet arzettiği 
icin, ilk tecavüz karşısında ezilecek
lerini gören Balkan de\'lctleri öl· 
dükt.en sonra dirilmek mucizesi bek 
lemektense böyle korkulu ve her 
halde şüpheli bir imtihan gaçirmcme 
yi daha ameli addediyorlnr: znhiı en 
siyasi istıkliıllcrini ku rtarınayı ni· 
met ve muvnffokiyet bile!rek iktısa
di ve maned hüküm \'e niifuz altına 

1 girmeyi şerlerin ehveni biliyorlar. 
<>h l • • 

Şam, 28 (Hususi) - Maverayı 

Erdi.in emiri Abdullah Hazretleri o
ğullan Emir Naibı; 1smet tnönünün 1 
fahri yaveri olarak Tüt k ordusundr. 
staj göndermek üzere Ankarny:ı 

göndermiştir. 

Bu münasebetle Ammanda bir 
veda ziyafeti veren T Abdullah 
oğluna şun lan söylen.ışt i r: 

(Baft rafı 1 inci sayfamızda) 
talebe iştirak edec<'ktır. 

Heyet salı günü tekrar toplanarak 
programın son ve_> kat'ı şekli üzeri!l
de görüşecektir. 

Çars mb.o r,ün"ı de İ t nbul 19 
rNı\ ıs ı::enlikkrının umumi progra-

m·nı teshil etm k üzere Vali ve Be· 
kd e Rc>i i Lütfı Kırd'lrın başkar.
lı mda Maarif Mudtiru. me"kez ku-
mand nı, halkevkri ba kanlarının 
istirakıle bir top ntı vapılacak, bu 
senPki " nliklerın her s nckinden 
muhtc- m olrnnsını temin için ka· 
bcdc>n kararlar al nac .. ktu·. 

buatının ve n .

1 
Alınanya'ya karşı ittihaz ettıklen 
tar.tı hareket neticesinde uzak~aştı-

.. tngiltere 
rtlmış olduğunu bu gun . • 

H lbuki J ıarbi Avrupa ve Ame-n k .. 
ı ika demolrrasileri bunu. b~ş. a tur· -

ıu göstermekle mmcucıın ıtımndınt Roosev~It'ı·n 

Bu günden itibaı en Qcnim değil, 
1nönünün oğlJsun. Alay komutanımı 
selamımı söyle ve kendini Emir de· 
ğil asker olarak takdim et. Bi.iyük I 
At.atürkle aramızda başlıyan dost
luğun Tiırk . Arab dostluğu olnrak 
ne kadar populer olduğu güzergi'ıh· 
taki Arab iıleminııı cnndnn alkışilc 

sabit oldu. İki kan.leş millet için bu 
lıfıdısC'Din mana ve şi.ımulü azimdir. 

Emir Naıb, bundan sonra bü. tik 
ve co kun tezahürat arasırıdn hare· 
ket etmiştir. hükumetine bildirdim. Bu f esıh .k~) 

f . t· bır· nefs hürmet meselcsıdır, 
ıye ı, . bir 

Bununla beraber, lngiltere ıle 
silii.h yarışma girmeğe hacet kalını· 
yacağını ümit ediyorum.• 

kaybetmemizi istemektcdıı lcr. ~.; 

ıtatyan - Almaı dostluğu Davetı• 
• ho:ıulıunnz 

B sene Alman menfaatlerinin 
u - b" en ziyade kristalize oldugu !ı se· 

nedir. 1talyan - Alman dostlugunun 
bozulmasına imkan yoktur. 

Bu dostluğu bozmak istiyen her 

--Snri.) edel\İ ~iiriilınenıis hi.i~ııükn bul 
Bu gün şama uğrıyan Emir Nai-

b. h - d k b.. ··k b' Bu uı etle y g-ıarı saf ( Ba+tarafı 1 inci sayfamızda) ın, er geçtıın yPr c pe uyu ır 
dikütörün kC'ndisine denizde, Asor hüsnükabul gc.iımüştür. O duğu -nl şdan bakk 1 
adalnrı gıbi bitaraf hır ada civarın- .. Ezciimle, görülmc·mis, .tarihi bir b ra t kar. rı leh 

da bulusmalarmı teklif etmiş ıse de gun yasıvan Ş mm ~1ethn.lınden ote- Sultan htr t Bı c· Sulh Ceza 
bu teklif reddedilmic;tir.• 1 ~e. kadar yedı dakıka sUı e~ yolda mahkC'm ı a an d 'ü t bir karar 

Doktor Hü ) in Hüsnü imzasil 
şu meı.tuhu aldım: 

cDoktorl nmızııı Anadoluda ~ -
zife almamalan hakkındaki maka
lenize karşı Dr. Mehmcd Kamil Ber
kin yaztlaı ını Yem Sa bahta olntd\ım. 
Bu me\ zu daha şümullu olarak tet
kik edılirse görülür ki: 

Resmi vesikalara naznran yuı
dumuzun doktor ihtiyacı on iki bın· 
dir teml ketimizde mevcut i f"' ... i1ü 
sayısı beş bin Uçyüzdür. Bır tab'b!Cl 
iki kaza veya iki kasaba işlerini gor
me ıne imkan bulunmadığından se
nelerdenbezti hekım sayısı ihtiyacı 
karşılamamaktadır. Hı.iklııııct h r 
i de olduğu üzere bu işde de azami 
tedablıi ittihaz ctmiı= tir. İstnnbul

daki tahmin edilen hekim ço!.luğu
ne gelince: tstanbuldaki hekım me
muriyetlerinin sayısı altı ylız ellidiı . 
Gayri müslimlcr hariç olmak üzere 
Anadoluda vazife alabilecek serb t 
hekim say1sı kırk altıdır. Bunlar da 
benim gibi on beş yirmi sene m m
leketin her tarafında hizmet etmiş· 
lerdir. Hekimler muhendis, eczacı, 

avukat, mimar... gibi serbe t m -
lek erbabından daha fazla m ml ke
tin her tarafında fedakftnı.ne hizmet 
etmektedirler. Esasen m cburl hız
mct te bunu emretmektedir. 1htiy . 
cı daha iyi karfılamnk ıizerc m . 
buri hizmeti uz.ıtmak pratik bir yol
dur. 

Bu fikirler re mi \ e hususi 'e
sikalarn. istinad etmektedir. Sizin 
gibi muharrirler bir fıkıi ileri siırer 
ken bunun icap ettirdiği tetkikleri 
etraflıca yapıp neşretseler daha fay 
dalı hizn .. yapmış olacakları fik
rindeyim. Sayğılarımla. 

Bugün Tıbbi~e mU s sesi, mem
Jekctımizin modern mu s esclerinin 
en eskisidir. Dahu bir 1 t sene ev
vel yüzüncü sen<'si kutlanmış olan 
1.Ju muesscscden tam bir randıman 
beklemek hakkımızdır. 

Bir a ırdan~rı hükümetin a -
mi muzhariyetine nail olaı ak çalı

şan bir müessese bugün memleketin 
ilıtiJ açlarını karşılıJ amıyacak \azi
yette bulunursa \ atifc mi yapamı-

yor demektır. Bu vaziyet karşısın
da icap eden tedbirleri almak ve iyi 
işlemiyen bu sıhhiye mekanizm ı

nı yeni ba.<)tan organize etmek lazım 
gelir. 

Bitler, Aiman - Leh itilaflarınm 
da feshedildiğini bildirmiştir. Mu· 
maileyh 1934 tarihli itilaf, Polonya 
tarafından ihlıll edildiği için artık 
muteber olmadığtnı Polonya bükii· 
metine bildirdiğini söylemiştir. 

bir teşebbüs gülünçtür. 
ttalya kendisine lazım gelen .ha

·nt sahasını elde etmek mecbunyc
). ed" Foc:iunin aldığı yerlerde 1 

K ·k bu t kl"fin mayıs ve evlUl bırıken erkek, kudın, genç ve ıhüyar, vcrmıştir: 
1938ro~uhranl er esnnsında :yapıldı- 1 çocuk on ~inlerce. halkın izdihamın- Balıkpazarınd va cıl k yapan Ra-1 
ğını kavdetmekledir. dan ve mut.emadı alkıs tufanı ara· fail ·smınde bir ıd '.Ti karışık ve hi· 

istanbuldıı ihtiyaçtan fazla olup 
Anadoluda vnzüe alabilecek doktor
ların sayısının yalnız 46 olduğun 
ihtimal vermiyorum. Her halde çok 
daha fazla olmalıdır. Hesnp mey
danda: 

AnmrntJuğun işgalini tasvip 
edh·or 

Hitler, ıt lya lle Almanya'yı ~i~ 
le.,.c;fuen bağların çözülemiyeceğını 
kaydettikten sonra ttalya'nın At· 
navutluktaki hareketini tasvip cde-
rek burasının ltalya'nm hayati sa· 
hasına. dahil olduğunu söylemi.stir. 

Hitler, bundan sonra Alman -
' Japon münasebetlerinin cistikrarın
dan. b hset:miş ve şöyle demiştir: 

lAlmanya, ttalya ve Japo?ya ~
rasmdaki teşriki mesai hnkıkf bır 
edeniyetbı ve di.inyada nizanı ve 

adaletin idameslnin şartıdır.» 
Bitler: Roosevelt'in mesajından 

bahisl : . R 
- Anı "k cuınhurreisı oos~ 

en a "b bir 
lt nev'i eaJısına mahsus gan . 

tınd ır. ~ 
41 • medeniyet kalkmışı meydan 

yapı.ıgı k 
d Almanlarla tt:4lyanlann sı ı da ır. 

1 
. 

münasebetine hiç bir halel ge mıye-

cektir. 
Polonya , e Dnnzigin 'nzİJ eti 

Vnrşova, 28 (A.A.) - Hükumet 
taraf tarı Express PornnnY gazete. 
. D tzı'g meselesinin hal şartları

sı an 
' Polonya için kabule şayan ol· 

nın d" 
duğunu tasrih etmekte ır: p 

1 Halihazırda Almanya ıle o on
da hiç bir müzakere cerc-

ya arasın .. k 
t emektedir. Fakat muza e· 

yan em b 
relerin tekrar başlaması ancak u 

rro··re ve bu hudutlar daii'::Tnae esasa" 
mümkündür. 

. k d d 1 b' sındaki coşkun tezahürattan bu ye- leli yağ satt·~.ı iddia ile ma1'kcmrve 
Rooc::c>velt'in ma sa ı evam ı ır d' d k'kal k l k b b k "' . . . . .. • . ı a ·ı ı yo u anca ır uçu • ·1 · f k R f ı tt ;;... ğ sulh tes sı ıcın dıktatorluklerı asga- tt k t d b"l . t• verı mış, a ·at a aı , sa ıG. ya m . ~ saa e a e e ı mış ır. 

ri şartlnrınm neden ıbaret oldugu- ı t"kb 1 .1 . b .... k b" k saf oldugunu iddia edınce evvelce . s ı a cı en uyu ır ısnıı 
nu ve mutm·~ssıt sıfatıle bu voldn atı ü . d 11 . d kıl 1 1 Beledıyc Kimyah nesinde tahlil e-. ar zenn c:: c enn e ıç ar o -
bir hizmet ifa etmenin miım.kiın O· duğu halde bi.itün yol boyundn gös· dilen Y ğın bakiyes Tıbbı adlide 
1 1 • l ktı Re·s·c·· m tahlil ettırilmi tir. up o m aırrını an ama · 1 ı u · teriler yapmışlar ve kasideler oku-
hur buluc;mak üzere herkesin bir muşlardır. Dünki.i muhakemede okunan Tıb-
harp gcmisile hareket etmesini tek- Bütün hükumet erkii.nile askeri hı adlinin rnporundan yağcının id
lıf ctmistı. Bu husustaki mesaj, Roo- müfrezelerin bulunduğu bu istikbal diasımn doğru olduJu; yani yağın 
sevellin bir ajanı tarafınd:m Muso- merasiminden sonra muhterem mi- saf ve hilesiz bulunduğu hayretle 
lini'ye tevdi edilmi.:;li Vaşington'da s~f~rimiz öğ.le yemeğini Suriye Rei· ı görülmüştür. 
zannedildiğine göre Musolini bu tek· sıcl.imhuru ıle ve Akşam yemeğini Bu vazivet karşısında, mahkeme, 
lifi Hiller'e bildirmis ''e kendisine de Suriye fevkalade komiseri ile ye· Belediye Kimyahanesinin raporunu 
verilen ce\'apta müliıkntın bir itila- mişlerdir. . kabul etmemiş ve yağcı hakkında 
fa müncer olması ihtimali dahi Hit- Haleptcn bıldirildiğine göre, yn- beraat kararı vermi tir. 
ler'in Avrupa'dnn aynlanuyacağmı rın sabah oraya varacak olan Emir 
söylemiştir. Naibi karşılamak için muhteşem ha· 

Krock şunları ilave etmektedir: 7.ırlıklar yapılmaktadır. 

Topkapıdaki feci ka
zanı mahkeme si 

Yukandnki rakkamlara göre e
ğer memlekette 6000 doktor \'arsa 
Türkiyede 400 küsur kaza merkezi 
oldu&'Una göre kaza ba~ına on beşe 
yakın doktor düşer ve 17,000 köy 
olduğuna gore de her üç köye bir 
doktor ısabet ediyor demektir. &1-
buki deği üc: köyde, öyle yerler var 
ki . 30 köyde tek doktor yok. Değil 
her kazada 15, öyle kazalar var ki 
oraya seyyah olarak bile tek dok-

tor uğramamı§tır. Bu hesaba göre 
ortadaki doktorlar ne olmuştur? 

Bütün bunların haricinde Ana
doluda hakikaten büyük bir feragat 

ve fedakarlıkla. çalışnn doktorlan
mızın mevcudiyeti muhakkaktır. 

Muhtelif senelerd Anadolunun muh 

telgraf gönderdi. Bu telgraf ıçın 
Rayb tağı i~maa çağırrnağa ka• 

Çünkü bu me~ele, 1:_olonya'nın 
Baltık denizindekı hayatı menfaat
leri ve asırlardanbcri ~oğrafya, ta-

tclü yerlerine yaptığım seyah tı r-
Evvelki gün tramYay altında de bunln.nn bir çoğuna rastladım. 

c Yapılan tahkikattan Roosevelt'in r:: zı ==' 

bu teklifi hangi tarihte yaptığı an- Slrp ve Hu•vatlar 

n.r verdim. 
ı Neden uzun senelerdenberi bera· 
1 ber yaşamağ~ alı~ış milletleri bir

birlerinden ayırdılar. En ufuk Jktı-
1 sadi ihtiyaçları nazarı itibara almn· 

dan neler yapmadılar! . 
Mes'uliyet demokrat sulh dıkta

törlerinin omuzlarındadır. Almanya. 
bugün demokrasileri takındıkları va 
ziyet karsısında çekinroiyecek, kork 

mıyacaktır. 
D · a iiıtilfili, ) alıudi ihtilruldir. 

l Yahudi me-
Hitler, bundan sonra.. ibtili-

selesin temas ~. dünY11 - • 
linin bir Yahudi ihtilali oldugtııı~ ı-

ö üne Myle 
earet ettikten sonra 9 r. ~ 
devam etmiştir: törl . 

- Demokrat sulh dikta en-
. istedild . mnstemleke!erlni, e-

nın en, 
· '1en alıp iktısadi vaziyetini altüst 

.h ,-e iktlsad bakımından Polonya
n bağlı olan Vietill'ün munsab ci·. 
~~tindeki arazinin hukuki stotUsü, 

laşılamamış ise de teklifin Münib nlaşıyol"I r 
buhranı hazırlandığı sırada ve Hit. Belgrnd, 28 (A.A.) - Yugoslavya 

ile alakadardır. 
J uya demokrasilere ltarşı değil 
n~ndra, 28 (A.A.) - Tokyo'dnn 

ler ile Musolini'ye kablo ile reisi- Başvekili Tsevetkoviç tayyare ile 
cümhur tarafından malum mesajlar Zagrepten buraya dönmüş ve der
gönclerilmeden e\".•el yapılmış ol- hal Naib Pren!': Pol tarafından ka-
ması kuvvetle muhtemeldir.> bul edilmiştir. 

B "tisch United Press'e bildirildiğine ============= 
g;re Başvekil ınruma: Ja~onya'llllJ Orozdibak Vak'ası 
demokrasilere karşı bır sıyaset ta-
Jcip etmek tasavvurunda bulunma- T hdlt suçlle hapse 
dığını bildirmek üzere ltalya ve Al- mahkOm oldu 
manya sefirlcrlni bir içtimaa davet Orozdib&k müesSP.scsinden vergi 
edecektir. kaçakçılığı tehdidile O lira iste-
A eril n filosu Okyanusa geçiyor mekten suçlu B. LUtfi l kkında dün 

Cristobal, 28 (A. A.) - Roose- 4 üncü Ceza Mahkemesinde karar 
velt'in emri üzerine Büyük Okyıı- verilmiştir. Bu karara göre maznun 
nustnkl Usl~ıiııe dönen Amerikan bir ay hapse ve 20 lira para cezası
donnnma.smın kısmı kUllisi Panama na rnahkUm edilmiştir. Fakat oezası 
kanalından geçmeğe b~tır. tecil olunmuştur. 

Basvekil, Hırvat lideri Maçek'le 
yaptığı anlasma hakkında Naibe iza. 
hat vermiştir. Eğer Naib bu "1nlas
mayı tasvip ederse bugün Tsevet· 
koviç ile Maçek'i kabul etmesi bek
leniyor. Bu takdirde de anlasmanın 
metni derhal neşrol\ınacak ve bu 
nnlasmnyı tatbik edecek hilkOmetin 
tc.sekkülü için Naib istişarelere baş
lıy acaktır. Sırp-Hırvat müzakerele
rinin muvaffakiyetle neticelendiği 
haberi gerek Belgratta, gerek Zag
repte büyük bir sevinçle karşılan
mıştır. 

c n veren küçük yavru Yalnız bu feda.kar zUmre, heyeti u-
nasıl çi~nendi mumiyeye rağmen çok azdır. İşte 

Vatman İsmail Hakkı muhakeme· n.sıl üzerinde durulacak olan mesele 
de şunları söylemiştir: bu zümrenin arttınlmasıdır. 

- Akşam olmuştu. Önüm karan- MURAD SERTOCiLU 
lıktı ve kimse de yoktu! Bir aralık ============== 

1-1,5 metre önümde bir karartı be

lirdi. cNcdir? kimdir?. deyip ara

bayı cfurdurmıya vakit bulamadan 
bu facia vukua geldi.. 

Bundan sonra ehlivukuf raporu o

kunmuştur. Raporda; 1,5 metre ile

ride görülen bir insan k.arşısında 

birdenbire arabayı durdurrnıya fen

ni iınk&n olmadığı yazılıyordu. 

Bunu tskiben, keşif r.aporunun 

tetkiki için muhakeme 8 mayısa ta
lik olunmll§tur. 

Alm n B şkumandanı 
Libyaya gidiyor 

Romn, 28 (A.A) - Alınan ordu

ları başkumandanı Von Br.auclıitsch. 
yarın buraya gelecektir. Mumnile~h 
İtıalyan ordusunun şcflerile gôni _ 

tükten sonra Libya'ya giderek Mu

rcşal Balbo ile konuşacaktır. 
Von Brauchitsch, imparat.orluğun 

yıldönümil münasebetile yapılacak 
geçit resminde hazır bulunmak u
mre 9 :nınyısta Roma'ya dönecektir 



j Yarı Şaka 
Hakikaten öyle amma 

Falih Rıfkı, ekseriyetle, hadis:leri 
«Bir Türk gibi> karşılamak ve oyle 
tahlil etmek itiyadını tekrarlar, bu
nu telkin etmek ister. Çünkü çok iyi 
bilir ki ancak bu terbiye ile o ·~illi 
bünye» dediğimiz kale kurulab~l~
cektir ve bu memlekette asker, sıvıl 
yüz bınlerce .. münevver genç> ye
tişmiş bulunuyor. Yirmi sene.evvel
ki talebei ülum devrinde değiliz. A
şırma neşriyatı yutan yok. Okumu-
yorlar, sırıtıyorlar! . 

Çok ecnebi gazete okuyan pır gen
ce bu adeti için söylenecek oldum, 
sinirlendi: 

_ Türk gazetelerini okumuy~r 

değilim, dedi, ~ncak yerli havadıs
leri.. . Çünkü üst ve alt tarafın~.a 
fıkralar tercüme, makaleler tercu
me, hikayeler tercüme, meraklı ya
zılar t~rcüme.. . Türkçe olarak yal
nız ilanlar kalıyor. 

Loid Corç, Vinston Çurçil, Lü~e~ 
Romye veya bir Amerikan muhbırı, 
doğru yanlış aklına geleni yazmas~, 
dünya hakikatlerine dair kanaatı
miz şöyle dursun, cbasit b~ fikr~i= 
dahi olamıyor. İnsan dimagına gunu 
ve hadiselerin istikametini öğretmek 

k "? için ne ~azıyorsunuz ı. ... > 
Sustum. Müdafaa edecek nokta 

bulmıya imkan yoktu. Ecnebi ma!
buatı gelmediği günler, gazetelerı· 
mizin Meta çıkamamak tehlikesile 
ku~:ıklaştı,ğını hatırladı'm. Bazı e
fendilerimizin ikide bir cE monşer, 
bu mı:>mlekettc de yazı yazan yok
tur ki! .. > deyişlerini hatırla<1ım. 

Sualimin ecri yakamı bırakmadı. 
Genç soruyordu: 

_ Yeni Türkün sesi nerede? Ba
zan hakimane siyasi makalelerinizi 
görürüz: c Y:arın yağmur yağmazsa 
hava gü el ol:ıcaktır! > ~U felsı>feniz
le iliıhlan hnkikaten imıcr.diriyor
sunuz, muhakkak ... 

Arasıra ela bağırıyorsunuz: c- !
cabcd('rsc bir gün şöyle yaparız!,. 

Merak etmeyin, bir gün babalarımı
zın boğuşduğu yerlerde birşeyle; 
yapmak 15.zımgelirse yine biz yapa
cağız; siz de as.ırmalarla , güzel gö-
~-, .ı.ıt!':.,_ ı,."'"'"'lr ,.,...,,:ft'\.1 0..,..:10 ;çlni ... 

ze devam edeceksiniz ... 
Daha söyliyecekti, ayrıldım. Hep

si doğru idi amma ı-esimler meselesi 
hiç de fena birseye benzemiyordu. 
Sanki ona neye kızdı bilmem. 

•• * 
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Başında Köroğlu Çeşme 
~~~--=:.___~~~~~~~~ 

Uzaktan Beş Giizel Gördüm .• Bir t\l Giym_i~ Bir ~~
vili .• Al Gi:;ene Çok Yalvardım .• ille Mavılı Mavılı,, 

Köroğlunun çeıme baıında 16rdbf6 kızlara saz çaıışıdir 

2 ıarını "attı. Aldı Mavili, bakalım ne söyledi~ - 2 - "' 
· fstanbuJdan gelen tatar, Aı .,rı('iterliyemlyurc:m. Gene kız kendi~ini bir giın.e3 Kamçısını ata tutar, I 

·b· .t'Qrpmıstı Gayıiihti,·ari sazını elıne aldı. Göz· 
gı ı '!>- ~ • ~ ., •• 1 ,, Hastalar dö!)ekt.e yatar, 
ferini, aşık olduğu kızın gözlerine dikerek soy ernege in de suyunu kendin iç. 

başladı: Ma.\'llinin sesi okada.r tatlı, okadar yumuşa.K ,.e 
Uzaktan beı güzel gördümı vdadar güzeldi ~ Köroğlu kendi ini tamamile bu 
Bir al giymiş, bir ma\ili, tatlı ahenge kaptırdı. Şimdi kalb lda.ha hızlı ~pı-
AI giyene çok yahardıın, yor, içinde yepyeni bir ilemin silkinerek uyandığını 
ille ma\HI, mavili. hissediyordu. 

* .'-ldı Köroğlu: 
Birisi inci diziyor, Kandı gönlllm, ka.rı~ı, , ........ ~ .................... ae............. Birisi ~ayda geziyor . Kır atını eşkin yürüdi1 

Annabella, bir numarah Biri çama..~ır eziyor, Yüreğim yandı, eridi, 
Don Juan l~yrone Povver me mM·UJ, madli. Giizel bir su ver de içM>. 

ile evlendi * ..' . _ 
Asıl ismi Suzanne Charpentier Biri sokuldtt yanıma, Aldı mavili: 

olan ve eski bir mecmuanın başmu- Biri susamış kanıma, Babamın adı Sarıdır, 
harririnin kızı bulunan, sinema ile Tam uydu <'anı e.anıma, Dağda değirmen yürüdilJ 

meşgul herkesin bildiği meşhur Fran tile ma\Hl, mnili. Seni demirde çürütür, 
sız kadın artisti Annabella, Holivut- * in de suyunu kendin iç. 
ta, yirmi kadar samimi dostlarının Köroğlu der ki öldüğüm, 
huzurile evlenmişlerdir. Boyuna kurban olduğum lldı Köroğlu: 

Gençliğinde sinemaya meftun o- Pınar başında gördüğüm, Çamhbelin bayırma, 
lan ve film çevirmek istiyen Suzan- tııe mavili, madli. At çakarlar çaymua., 
ne Charpentiere ilk defa vazii sah- Anan, baban bayırına, 
ne Abel Gance tarafından cNapole- ~ızlar, ilk anda. at üstünde çok güzel saz ~aran Güzel bir su ver de i~eıı.., 

ve çok yanık, çok dokunaklı bir sesle mani söyliyen on> filminde bir rol verilmiş, ve son lldı mavili: 
ra Annabella ismini alan genç kız, bu kahraman tanrlı adamla yakından alakadar ol· 

t B dular. inci dizen incilerini avucuna aldı. Çayda ge. Pınar başı bayır <>lmU\ cMilyon:. filminde oynamış ır. u, At çakacak çayır olmaz, buyu"k bı"r muvaffakiyet teşkil et- zen oldug"ru ''erde kaldı. Çama...:ır ezen çamaşırını bı-
., !S Sana. bizden lıa.yır olmaz, miş, sırasile bir çok güzel filmlerd~ raktı. Ve Köroğlu sazını bitirinceye ka.dar hareket- in de suyunu kendhı iç. 

mevki almıştır. Nihayet Jan Mu· siz kaldtlar. Ondan sonra hem açıkça mavllıiyi beğen-
rat ile tanışmıştır. Bunun üzerine mesinden, hem ele ra'itgele bir yabancının pen·asız- .1'avill artık cevap \'ermedi. Esasen bu zamana 
aralarında çılgın bir aşk hayatı baş- kadar destisi de dolm~tu. Bir yabancının kendi'iile ca nnlanua yana§rnnsmda.n kıskan~ \"e hiddet ıanna ve sonra 1034 senesinde evlen • alakadar olması onu tabiatile utandırmıştı. Yüzünü ·~ alametleri göı+terdiler. Yine hepsi f&lerine daldı. 
mişlerdir. Bu şekilde bir aile haya- başörtüsile yan yarıya gizledi n deıstisini alarak e-
tı sürerlerken Amerikadan ilk tek- Köroğlu atını yavaş ya\'aş, ti ç,eşmenin yanına vlnfn yolunu tuttu. 

lifler gelmeğe başlar. Annabella A- kadar yaklaştırdı. Şimdi ona hiç yüz \'ermiyen mavili Köroğlu hiç bir şey söylemeden epeyce bir me-
rnerikaya giderek .Kervan .. filminin dilberin üç adım beminde idi. Yine &azını eline aldı. safeden atile güzel kızı takip ediyordu. Güzel kız lm-
Fransızca sözlüsünü Charlef; Boyer Bakalım ne söyledi: tiyen sağına soluna bakmadan çok ciddi bir hnrJa 
ile çevirir. Sonra, tekrar Fransaya Hastayım attan inemem, yüriirJU \'e bir evin kapısını ~alarak içeri girdt Kö-
dönerek mllteaddit filmler çevirir. insem de geri binemem, roğlu, kat'i kararını vermişti. Hiç t.ereddüt etmeden 
Nihayet, genç artist, senenin en mü Sizleri gördüm dönemem, evjn öniinde atmdan indi. Atı kapının yanındaki hnJ-
kemmel artisti mükafatını da kaza- Güzel bir su ,·er de içem. ka~·rl ba~Jadıktan 2;0nra kapıyı ~aldı. Biraz sonra ka-
nır. Kendisini, bundan sonra, cTalih pıyı açan mavili, karşıfjmda Köroğlunu görünce he-

• i'n\'ili bir an terecldüt etti. Sonra gü:zel gözle- ka "rttü ka d ti · koşu>, ( cBarones ve Uşağı,, filmle, yecanla pıyı o · ,.e pının arkasın an trıyen 
n'nı' biishütün giiztıll'""tiren yapma bir hitldetle k°"- sesı'le so d (D ) 

rinde görüyoruz. Bu son filmde 1~~~~~~~~~·,:1~~~~~ifiiiiiiiiiiii~i:iiiiiiiiiiriiui:iiiiiiiiiiiiii~=e=v=a=m~ı~v=a=r=ijiii~ William Powel'in lankolik portöneri- -Tyrone iki sene içerisfn~e ~~~hur ol- ı ı 1 
dir. Annabella bunu müteakip, cSü- muş ve az bir zaman ıçerısınde, A- Bu hafta su·· MER . 
veyş> filminde görülür. Ve yeni bir lice Faye, Janet Gaynor, Sonya He- SlnemQSlnln 
roman başlamak üzeredir. Zira film ni ile nişanlandığı haberleri bütün BUyl k bir muvaffakJyet:e göstermekte olduğu ve 
de partöneıi Tyrone Powerdir. sinema meraklıları arasında yayıl· v 1 v 

Filhakika bu gün 24 yaşında mıştı. Bu günkü hadise, bütUn bu 1 A N E R o M A N c E '1 n 
olan artis, Rio de Janeirp'da bu dedikoduları ortadan silmiştir. J E AN MU R AT ve J U LE S BE R R R 
lunan bir kuzinine ziyaret için Fran Şimdi yeni çift genç Anıerikalı ile beraber fevkalade bir tarzda yarattıkları 
sayı terkeclerek cenubi Amerikaya evlilerin yaptıkları klasik seyahate, v 

gider. Bu ziyaret, cenubi Amerika- çıkacaklar, yani Koloradoya gide- VAZı .. FE UGRUNDA 
da kablo ile sevgilisine randevu ve- cekler<lir. Seyahatten dönünce, Grace 
ren Tyrone Powere birleşmek için Moore'den satın aldıkları ve Fran-

Filmi kadar müesıir, cazip ve ihtir&1lı bir film görüJıaemiştir. güzel bir tabiyedir. Ve şimdi de bu sadan getirilen eijyalarile sUsleneu EKLER JURN .aL'da : h k L 

"' ea a İai ve mütenev•İ ziyaretin her tarafta alfıka uyandı- evde oturacaklardır. Bundan böyle 
ran akisler ortada göriinmektedfr. Annabella, Birleşik Amerika tebaa- ı Son Siyasi Hadiseler. 

Bur•. saat 1 ve 2.30 da tea2i1Atlı matineler. u~~~a~nn~~in~m~ ~dan~~·ı~~w~~rak ~---···~1---·-··-~---~---~~~~~---· teaddit aktörler ve artistl•r bulunan tanınacaktır. 

·29 Nl.SA.H 1939 

SPOR 
Norveçte üçüncü .. gun 

Mersinli Ahmet, Çoban Mehmet, 
Yaşar Galip, Mustafa MağlOp Oldu 
Kurtdereli Kemeri 

Kırkpınar Güreşleri Galibine Ve
rilmek Üzere B. T. U. Müdürlüğü; 
Muazzam Bir Kemer Yaptırıyor 

25 nisan salı günü Alınanlardan r 
7, Fın1andiyadan 1, Estonyadan 1, Bug·u·nkü Spor 
Danimarkadan 6, Macarlardan 7, 

Le ton yadan 4, Fransadan 2, İtalya- H k t 1 e r ., 
dan 2, bizden 7 ki ceman 50 güreş~~- are e 
nin iştirakile başlıyan Avrupa gu- Tabim stadı: (Milli küme ve ka-
reş şampiyonasının bu güne kadar nşık takım maçları). 
yapılan turlarda müsabakalara işti- Galatasaray _ Demirspor (An
rak eden güreşçilerden kısmı azamı kara ,Şampiyonu) saat 16,30. Ha-
tasfiyeye uğramıştır. kem: Şazi Tezcan. 

Vçüncü tur karşılaşmaları: (İstanbulspor _ Beyoğluspor) Muh-
Bizden tasfiyeye uğramıyanlar· teliti ile (Beykok, Kurtuluş muh

dan Celin müstesna, müsabakalara teliti) saat 14,30. 
ictirak hakkını Çoban Mehmet, Bil· f t 
:ıı • Şeref stadı: (Okullar arası u • yük Mustafa, Mersinli Ahmet, Atilc, 
Ankaralı Yaşar bu gün yapılan 3 bol maçları). 

Vefa - Pertevniyal, saat 14,30 da. 
üncü tur müsabakalara iştirak et- İstanbul-Yücn Ülkü, sa. 15,40 da. 
mişler ve şu dereceleri almışlardır: H . t 

16 50 Çoban l\foiunet - Maear Bobiş Haydarpaşa - ayrıye, saa , 
Dun Danimarka şşampiyonunun de. 

sırtını yere getirerek yenen Çobarı 1 istanbul Kız .. Lises~ sahasında 
Mehmet ilk günkü tutuk güreşi bı- (Kız voleybol mu~a~akaları). 

k k bu gün iyi çalı§tı ve me.ş- Erenköy - ~andıllı, 15 de. 
ra ara . b l I . .. 16 da 
hur Macar şampiyonu Bobiş'i sayı Istan u - ~o~ıu, . · 

· d" Çamlıca - Şışlı Terakkı, 17 de. hesabıle yen ı. 
Yaşar _ tı;wç1i Anclerson Kabataş .. sahasrnda: (Erkekler 

Dün Estonya şampiyonunu sayı voleybol musabakaları) . . 
hesabile yenen Yaşar, bu gün dese- Darüşşefaka - Boğazıçı, saat 14 
yircilerin takdirini toplıyan güzel ele. 
bir güreşle İsveç şampiyonu Ander- Haydarpaaş - Işık, saat 14 de. 
sonu sayı hesabile mnğlfıp etti. Atletizm müsab~~ıarı: . ·~ · 
Mersinli Ahmet - Daııim:ırlwı Beyoğlu Halkevının tertıp e~_tıgı 

Simonsen umuma açık cHa1k atletizm musa-
79 kilonun en kuvvetli güreşçi- bakaları. da bugün saat 14,30 da 

leri arasında ismi sayılan Mersinli Fenerbahçe stndında yapılacaktır. 
Daniniarka şampiyonunu tuşla yen- İsteyen bütün vatandaşlar koşu 
ji, · maha11inde isimlerini hakemlere 
Biiyülc Mu tafıı. - İsveçli Akerlind kaydettirerek yarıslara girebile-

87 kilo şampiyonluğuna en kuv- ceklcrdir. __ 
vetli namzet Büyük Mustafa haklın 
güreştiği ha~le lsveçliye sayı hesa
bile mağlfıp addedildi. 

Yeni Sabah - tlk üç gün yapı
lan müsabakala-rda yalnız iki güreş
çimizin tasfiyeye u~rıyarak 5 inin 
güreş aleminde pek tanınmı§ İsveç, 
Norveç, Finlandiya, Alman, Macar 
güreşçilerinin bir kısnunı tasfiyeye 
uğratarak son maçlara kalışı bizim 
için büyülC bir muvaffakiyettir. ü
çüncü tur musabakalardan sonra 2 
puvanla Çoban ve Celal Atik başta 
3 puvanla Mersinli ve Büyük Mus-

uafa ikinci vaziyette gelmekte, Anka 1 
ralı Yaşar da 4 fena puvanla müsa
bakalara devam etmektedir. 

ıtfl 00 00 

Kurtdereli 
Kemeri 

Her sene Edirne Saray içinde ya 
pılan ve büyük alaka ile tak!p edi
len zamanın en meşhur pehlivanla
rının karşılaştığı Kırkpınar güreş 

müsabakaları bu seneden itibaren 
hususi bir ehemmiyet kazanmakta
dır. 

Sporun her şu besindeki faaliyeti 
metodlu çahşmasile günden güne ar 
tıran beden terbiyesi umum müdür
lüğü bu seneden itibaren 10 sene 
mtiddetle Tiirk namını cihana tanı
tan pehlivanların adeta Kabesi olan 
Kırkpınar güreşleri galibine veril
mek üzere geçenlerde 75 yaşında 
dünyaya gözlerini kapıyan meşhur 
Kurtdereli Mehmet pehlivan namı
na izafeten muazzam bir Kurtdereli 
kemeri yaptırmaktadır. 

Kemeri bi:.u.at Cemil Kaner 
takacak 

Kemeri mü.:.abakaların galibine 
bizzat beden terbiyesi genel direk
törü General Cemil Taner takacak· 
tır. 10 sene devam edecek müsaba
kalarda kemer üzerine en fazla is
mini yazdıran pehlivan kemerin sa
hibi olacaktır. 

Müsabakaları lertip edenlere, 
pehlivanlara muvaff akiyetler dile-
riz. ,, 

İstanbul bölge
sinin Mühim 
Bir Teklifi 
Milli kUme kupa maçla
rında en iyi derece alan 
takımla klUpler muhtelltl 

kar,alatacek 
Dün akşam İstanbul Bölgesinde 

Bölge Asbaşkanı Fethi'nin başkan
lığında, muhtar ve Galatasar-ay, Fe
nerbahçc, Beşiktaş, Vefa murahhas. 
larının i~tirakile bir toplantı yapıl
mıştır. Bu toplantıda Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğü, İstanbul 
Bölgesi. klüplerin maddi istifade, 
muhtelit takımlara seçilecek oyun
cuların tecrübesini temin maksadile 
milli kiime maclarına iştirak Eden 
Beşikta~ Galatasaray, Fenerbahçe, 
Vefa, Beden TP.rbiyesi Umum Mü
dürlüğü kupa maçlarına iştirak e
den 6 muhtelit takım ve bölge kupa
si maçlarına i§tirnk eden 6 klüp ta
kımı arasında ayrı ayrı en iyi dere
ce alan, yani şampiyon çıkan takım
la geri kalan takımlar muhtelitinin 
karşılaştırılmasını 'teklif etmiştir. E
sas itibarile kabul edilen teklif Ü· 

zerinde sah gilnü toplanılarak tek
rar göriişüle<!ektir. 
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Motosiklet 
Müsabakası 
Hazırlıkları Bitiriliyor 

21 Mayısta yapılacak büyük mo
tosiklet yarışı hazırlıkları bitirilmek 
üzeredir. 

Yarışın yapılacağı yol üzerinde 
Beden terbiyesi um11m müdürlüğü 
lstanbul bürosu §efi bay H&.litle bir 
lil<te tetkllfnt yapan bisiklet federas 
yonu aabaşkanı Cavit, hazırlanan e
sasatı ve programı tasdik ettirmek 
üzere Ankaraya ıöttlrmllettlr. Bir 

- ,(ılon , lacl 1&:vfada) 
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lliMOlatvıER UIUtl ·_.._ 
1 U A T U L U .l U Kazam Karabekir 

Yazan : General 

Enurum•• umumi glrtla&fl 

:tstanT>u1 kapılarmdan ve 
6 evvelde Harput ve daki tabyalardan 9 un-

bu kapılann her iki taraflanD hrine girmiştir. Giren 
cu fırka kıt'alan Erzunı_m ~ :ta'bJ881. Top daiı. 
kıt'alar bir kısım kuvvetile tmil buralarda 100 
ie Sürni§&D ~byalar_ımöl~:::ı:.uı v:e6 dağ topu iğ· 
kadar Ermenı asken 

tinam olunmUftur. üfretesi de saat 7 
Sağ cenahtaki Halit be~ m ErzurU!DUD pr-

evvelde Harput kapısından gıre1 ka kıtaatına ilti
'kındaki Kars kapısında 9 -~';;1 ~olayı Eğerli dağ 
hak etmiştir. Karm ç~kl~ :erinin en ileri kı· 
sırtlarından gelen milıs müfre t kapısına vanbil· 
sıınlan ancak saat 9 da Harpu 

--~.. --U • taki• .uü91W&. imilen Erm~erm 
SUvari kıt'alarımızı k . . Kafkas kolordusunun 

bine memur edildiyse de tkiDcı eden evvel saat 9 da 
mürettep süvari alayı ancak öğl dan öğleyin sa
lhcadan geçebildiklerinden ~kametine geçe· 
at 12 de Erzurumdan Hasank 
bftmi§lerdir. 

• •• enJn bu· 
felerimizi lritirdikteD sonra tel~ Tafhanlar 

lunduğu 9 uncu fırka karargihma gı çoğu da l:>Urada 
buraya daha yakındı. Tapa~ arı temizlemeP 
ldi. Halit bey Dersim mllislerll:u':'! bqarllabibnesi 
cahlıyordu. Fakat az zayiatla 

3 
Marttt stıvarlmiz ta· 

kolay olmıyordu. Hasankale 1 ErzW'UDldaki Erme-

tafından itga1 olun<luğu ~devam etti ve nihayet 
nilerln mukavemeti bu ~ erdi. Olen çete efradı 
14 martta temizleme ili sona 
46 Ermeni, 5 GUrcl1 idi. kadar 200 

mmsıerJDden Ersuruma t Şarki Denim martta ve 36 ki§iden ibare 
kiel gelmişti. Bunları ıs ini de 14 martta nakdi 
kalan garbi Dersim mut; Bu mtlfreze mUsade-
mtllrlfat vererek terhis • 
mede lld eehit vermjlti. 

• 
• • vakit ilk itJm küçtlk 

13 martta eeJırl dolqbğım aramak oldu. O sa-
ikan bapnm yan}dlğ1 haVUZU Ortada ufa-

h rap olmuş. 
manJd mamur hu ~ asıl diltttitume hayretle 
mk bir havuz. Bunun içuıe n 
baktJm. 

arak Rus karargihmduı firar. eaiyor. Mehmet 
=~ evine gizlenerek! taıi.m oluyor ve güzel 
kızcağızla da evleniyor. Bu a•ıretle tsıamlar arasma 
~ easualu)i vuffesbıl •dlJ'e~'1 sıvette it• 
edi Bir taraftan bizim ~phemizin gerisindeki yor. . kuru diw 
bazı köylerde bir casusluk ,ebe.kesı yor, ger 
taraftan da eski Rus kumandanına muntazaman ra-

. ' porlarıııı venyor.. . 
Sasusun tevkifini haber alan hır çok kadınlar 

bu arada Mehmet efendinin kızı da karargihımın 
ve üh dia' önüne gelerek ağlaşmağa ve bu Rus m en me ee-

ı.ft .. 1adılar. 
faate IJG9.I • O k .. b damdır Bizi cOna hidayet erdi! ÇO ıyı U' a · 
TE.ID'1t çetelerinden o kurtardı.> diyorlardı. Elde et
tiğimiz evraka göre bir casus olduğunu ve bakkmda 
takibat yapılacağım güç Jıalle kadınlara anlatbk. (1) 

Erzurum halkı pek ezilmişti. Amtsını, babasını 
kaybeden çocuklar veyahut oğullarını kaybeden ana 
ve babalann fetyatlan, aç kalanların iztirapları pek 
büyüktü. Kolordu topçu kumandam kaymakam (yar
bay) Recep beye, Erzincan.is. olduğu gibi, Erzurum. 
da da vali ve kumandanlık vazifelerini verdim ve hal
ka mi1mkiin olabilecek her yardımı yapması ve §eb· 
· sıhhi temizliğini de temin etmesi için llzımgelen 

:vveti, salihiyeti ve malzemeyi emrine verdim. 
Erzurumdaki yiyecek, giyecek ve sıhhi malzeme 

d'1>olan, istihkam parkları eimdiye kadar gördük· 
ıerimizden çok daha zengindi. Ruslarm bütiln Ana· 
dolıııyu istiliya ~etmif ve buna göre hazırlanmı3 
bulunduklarını ve fakat hesaba katamadıkları bir 
Amilin bu parlak plAnı altUst ederek bütün hazırlık 
maır,emesini bizim elimise bırakmağa mecbur olduk
ıarmı hayretle ve ibretle aeyrettik. 

• •• 
14 Martta yani iki gün istirahatten sonra kıt'a-

lanm& hareket emirleri verdim: 9 uncu fırka iki 
alayile Hasankaleye gidecek. Süvarimiz Horasanı q. 
ga1 edecek ve hududa kadar keeif kollarını sürecek. 
Ersin.candaki 36 ncı fırka ve kolorduya merbut kıta· 
ıar Erzuruma gelecekler. 

15 Martta ordudan gelen emirde Rus zabitleri
nin esir addile ErzQ.ıca.na gönderilıilesi bildirildi. Bun
lan karargi.h1mm önilne getirterek gözden geçirdim. 
ı 7 Martta Erzincana yola çıkacaklarını söyledim 

:. Kumandanlan kıaymakam (yarbay) Twerdo Khle· 
BiR aus CASUSU . büyük bof'la karargihımda uzun uzadiye görüştUm. Pek 

.. olan biDada Ruslar yerli . zeki ve yüksek tahsili olan bir Rus. Karsta topçu ku-Karargibımız rtib. ilk görüyorduk. Bi· mandanlığmda dahi bulunmuş. Kendisinden Ermeni-
sobalar kurmuşlar. Bu te edi~ rinden bilen bir usta ler ve Erzurum ve Kars kaleleri hakkında hayli malft
zimkller yakmayı becere~ e tamir edece~ mat aldım. Ermenilerin 6000 kiŞ kadar olduklannı 
getirllm.if. Oturduğum odanın 80

W:phe etmfl, ba· ve pek çok mezalim yaptıklarını anlattı. Bunlan im· 
olan bu adamdan yaverim Halit :Ztıırtan sonra ya- zası altında dahi vereceğini videtti. 
na haber verdi. Ustünil ~ aariJI plvarb, cep - (Deva.mı 11a.r) 
nıma çağırttım. Bal&Pd• MıılDi bir - Biraz konu· 
kenli ve san beniali RU tipli anJallldı. Herif is· (1) Mehmet efendi adını alan bu Busu, evraldle 
ıunca bir Rus mWıendfal 01~6l'den birinde oturan blrlllde ordu kumandanlığına teslim etınlfHlt. Möta
lim olm111 ve ya.ıaaunJzdaki jsminde bir zabite damad rekede yani bir yıl BOlll'llı ~ Erzununa geldliim 
.nilt.tkaft Mehmet efen~k !. zaman bo Mehmet efendbda lnırtaldotwnı ve hatta 
olmU(. Hem de JmJa olduiun• .Upbemiz yok- Hortum clhetlerblde Ol'lllAll IDeDl111'11 tayla ecJUcqlwt 

Herifin bir Rua O: e9ini ar&tarak nekadar hayretle gördüm. ımM do9JM1 da oıWu ka)'ld; 
tu. Derhal Keımıet ~ TtitJd]dllden IU haktiat orta- ID1lf. Te"'Qta 7mlılea '"•'*1zjmı ...... hll 
evrak V&l'I& ~ :aua kwrWıdanmm aek· adam ortadu b,wh. Mehall lattlılmet'tea '*' ya gsktı: Bu au., a:m Js;aBe aevifbıit gibi rol yefat; haheıl verlldL 
reteri bnif. ıwu.e& er . 
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lpekll Kumaşlarm l'föiihl MIAW1 

Gümrü~.~üsumu Malatyada 23 Nisan 
T•rltelerd• delltlldlk 
yapıl11111aını ıaayen aç 
ldflUk bir Alman heyeti 

fehirlmlze gellyor 
Gümrük tarife kanununda hariç

ten ithal edilen sun't ipek hakiki~ 
pek gibi muamele görmektedir. Ge
rek pamuklu ve gerekle yünlülerde 
fazla miktarda. nebati elyaf bulunan 
nebati kumaşlar ipek addolun~ak .. 

MilltHdkimiyet ve Çocuk Bayramı 
ezaharatla Kutlulandı 

tadır. 
Almanya sanayii bu tekilde pa., 

mu1' ve sun't yün ile k&nftırılmlf 
yünlü ve bilhassa. pamuklu mensu
cattan piyasamıza fazla miktard~ 

göndermek1edir. Tacirler bunıı 
bilmediklerinden beyanlarında ek
seriya aldanıyor ve bu suretle güm
rükle aralannda daima lhtflAflar 
hasıl oluyor. Alman sanayiinin ucuz 
olarü tedarik ettiği bu mallan bü· 
tün Şark ve Balkan memleketlerin
de yaymak maksadile üç kişiden mü
rekkep bir heyet Almanya'dan ıeh
rimize gelmiştir. Bu heyet, Bulga
ristan, Yunanistan ve Yugoslavyada 
lAzımgelen tacirlere ve alikadarla
ra lüzumlu izahatı vermişlerdir. 
MezJdir heyet burada gümriilderle 
temastan sonra önümüzdeki günler 
içinde Ankara.'ya giderek İktisat, 
Ticaret, Gümrük ve İnhisarlar Ve
kAletlerile temas edecekler ve vazi
yeti izah e'.ierek tarife kanununun 
bu meseleye müteallik maddeleri· 
nin değ~irilınesint rica edecekler
dir. 

lktısat isleri MUdUrU _.., __ 
Meruimden inbbaJar 

MUdUrllll• t.yln olun•n 
B, •ilet ull gOnU t•h· 

rlmlze geliyor 
Belediye İktisat İşleri MüdürUl

ğüne tayin olunan Ticaret Vekfiletl 
Küçük Kredıler Bürosu Şefi Saffet 
salı gilnü İstanbula gel~tir. Saf. 
fetin Belediye İktisat Müdürlüğün
de çalışabilmesi için §imdiye kadar 
çalıştığı Ticaret Veklletinden izin 
elmaaı ic•tmektedir. Bunun için 
Belediye tarafından Ticare Vekile
tine müracaat edilmiştir. 

inhisarlar U .. Müdürü 
İnhisarlann yeni sene kadrolarını 

Vekalete tasdik ettirmek üzere An
karaya giden İnhisarlar Umum Mü
dürünün yarın şehrimize dönmesi 
beklenmektedir. 

Konler•n• 
~ llalkevbıdea: · 1 
Doçent Vehbi Eralp tarafmaan 

29 nisan 1939 cumartesi ıunu ak§a
mı Evimizde (Rüyalar) hakkında 
bir ~onferans verilecektir. 

Konferansı ulusal bir temsil ta
kip edecektir. 

PiYES 

Malatya, (Hususi) - Büyük bir 
halk kitlesi zamanından evvel Cüm
huriyet meydanını doldurmağa baş
ladı. Kadınlı, erkekli büyük küçük 
herkes b!lyramlık elbiselerini giy
mişler, yer .kapmak için acele edi· 
yorlardı. 

Caddelerde rengArenk elbiseleri
le mektebine kopn küçüklerin gü
rültüsü bugünün verdiği sevinci ve 
neş'eyi artırıyordu. 

İki genç ve gllzel kız yakasını ro
zetsiz gören arkadifa koşuyor, roze
tini takıyor, arkasından bir diğeri 
kutuyu uzatarak; teşekkür ederim, 
kelimesile ikinci bir vazifesi için 
&ynlıyordu. 

MeNsime yakın bir zamana kadar 
caddeleri dolduran bu kalabalık 
halk kitlesinin yakaları rozetlenmiı 
bulunuybrdu. 

Artık ;mektepler gebniye başla-
aı. 

tıte Gad okulu: Önde büyük Türk 
t>ayrağı, bunu, gücünün yetmeemsi
ne rağmen dimdik tutan küçük bir 
erkek çocuğu, arkadan bütün ilk o
kullar yeknasak bir renk içinde yer
lerini alıyorlardı. 

Lise izcileri keskin boru seslerile 
yakla~ıyorlar. 

İlbay İbrahim Etf!m Akıncı Hal
kevi ve Belediye Reisleri, Aiba,, 
memleket memur ve ileri gelenleri 
merasim yerine geldiler. 

Bunu müteakip İstik1Al marıı or
talıktald bu çılem sevinci bir an için 

kesiyor. Şımdi herkes yalnız (Kor~ 
ma sönmez bu şafaklarda yüzen .11 
sancak) diye bağırıyor. İlbay mek. 
tepleri te~ başladı. Her mektep 
kendine mahsus inceli kalınlı gür 
seslerile sağol, sağol diye bağırıyor. 
lar. 

Hatipler bugünü tebarüz ettirdik
ten sonra resmigeçit başladı. Şim· 
di her mektebi daha iyi görüyoru,m. 

İşte Fırat bkulu: En önde beş bi
sikletli her bisikletçi Atamızın ve 
Milli Şefimizin resimlerini bisiklete 
o kadar güzel yerleştirmişler ki aır-
kasından gelen bütün bu gençlik 
yalnız onların peşinden gideceğiz 
hissini vererek yürüyor, hem de dik 
ve vakur. 
Diğer bir mektep. 

Ufak, güzel bir yavru iyi silslen. 
miş beyaz bir arabanın içinde, ara
baya muhtelif renklerle ballanıru, 
birçok kordelilar ve bu kordeWan 
beş altı metre ileride tu~ bey• 
elbiseli yine genç ve güzel kiç6)&. 
ler. Ortada Ebedi Atamızın, MilJt 
Şefimizin resimleri; alklf ve Y8'I 
sesleri içinde yürüyoı; küçük yavru 
arabadan ikide bir kalkıyor, eUni sa. 
ğa, sola salhyor, gülüyor. 

Bütün halk, bu güzel tabloyu de> 
yamıyarak hep alkıthyorlar. 

Bugün caddeler sonsuz kafileleı 
halinde 23 niaaıiı nef'e ve aevmç1, 
kutluyorlar. 

KemaZ <Jiwner 

Emlaöntl llalkevbadea( 
Cağaloğlundaki salonumuzda E

vhniz Gösterit 1Ubesi tarafından 29 
Nisan 939 cumartesi akıamı eaat 
(20,30) da (Tipi) piyesi temail edi
lecektir. Arzu edenlerin davetiyele
rini Ev büroaunaan almaları rica o
lunur. • • • • il 

PARASIZ DERST·EB 
Eminönü BalkeW.clea: 
1 - tık tahsil imtihanlaruıa ha

zırlık kursu 2 Mayıs 939 salı akpmı 
aaat (20,15) de açı1aca1 n 8&lı, par.. • 
eembe, cunwteel akpmlan ayni • 
atlerde derslere devam olunacaktır. 

2 - Millet mektebi (B) kursu 
fmtihanlanna hazırhk derslerine de 
3 Mayıs 939 Ç&l'§amba a1lfamı saat 
(20,15) de ba~la'Nlcak ve pazartesi, 

Sivaaın Yeni 
Vali Vekili 

Ç&rpmba akpmlan ayni aaatlerde 
devam edilecektir. 

Her iki kursa kayıtlannı yapt;Jr. 
DUi olanlann yukarda gösterilen 
gt1n ve saatlerde Evimizin Cağalof
lu binasındaki dershanesinde hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Konaar 
BeyoiJa llalkel'lnden: 
Tanınmıı İtalyan Keman sanat· 

kirlanndan Lilia D'albore iki gün 
için ıehrimize gelecektir. 1 Mayıs 
939 pazartesi akıamı la&t 21 de E
vimizin Tepeba§mdaki merkez bina
sında kamu resitali verecektir. Da 
vetname tevzüne va.kit mllaait olma 
dığuıcla arzu el!enlerhı davetname
lerini l;viinizden ~ rica 
eylerfs. -

Ba1 Osmaa Nwl Tekel 

Sivu, (dususl) - Vıallmiz Nazmi 

Tiimer'fn Xayleri mebualujuna ... 
çilerek ayrılmuı dola)'l8ile Dahiliye 
Vekfileti'lCe dejerll millkiye müfet. 

ti~ 0mıaıı fturl Tekel va-

1 Divrikte 
Maden Faaliyeti 

Divrik, (HUIUsf) - Sivaa'm lirin 
ve yurdun yüzünü alartan baaba
lanndan biri olan c.Divrllb ıtbıclen 
lfhıe terakki ve inkipt etmektedir. 
Divrik'te maden faaliyeti tam yol 
alını§ ve (3000) amele ;alıpnıya baş
lamıftır. Btibank'm idarMinde i§le- • 
1en bu ocak Itarabük'tin tam ihtiya. 
cmı temin ettikten maada huice da. 
hi ihracatta bulunabt~or. Yapılan 
10ndaj ameliyuinde 220 metreyt 

kadar vanlın1§ ve mülbet netice el-
de edilmi§tir. 

Jl Vekiletine tayin ' l>uJurulıraJı 
18hrimize gelmit ve vulfeatne bq. 
laDU§tır. Kıymetli ve gahpu. bir i
dareci eleman olarak t•nıntn vaU 
veJdUmizder Sivas bCqük fliılma. 

lar ve imar itleri Deki~. 
Dijer taraftuı He!krrilınizln b L.lw 

tün koJ.lanmıı ldU'I ~ HSlrnlai 
~·•'Gllfbl\ 



Mini Mini Pisi 
........ ~-

Bir taraftan yağmur yağıyor, 

bir taraftaa ribgir deli libi esiyor 
ve ağaçlan zanaır WIP' titıet:Oor
du.. ~ kalilhellinde otuna ihti
JU' bdm içinden bacasmm dunwı 
yapmapwgmı dua ediyomu. 

Geee i1erlemİlfÖ. Kadın 8ICak bir 
çay içmek. ..... yatağına girip yat
mak istedı. DoiaY>ı açt1ğı zaman azı
cık şekerle ancak bir kaşık kadar 
sütü ka!ıq olduğunu gördü. Kendi 
.kendine c.Pekili! Sütü de çaya ka-

. nşbnnm. Şekeri de koyanın. Bir 
budak p.ı sütlü çay olur, içerim• 
dedi. 

Tala .U auyu çay ibriğine bo
~ mnda dlpnda tıir lriiçüt 
lrıedi llllJa•-· beuaiJaı lıir aes 
cm,da. cMe an mb:l tef! diJe dil
..._~ llirinim brlisi 

pllba cllpnda ........ Ne - ... 
na ne!. .• 

Puv! .• ..,_ rtbgU- çdgmca ~ 
fL. Kapya çat di;ye ..... kadar aç
b; bdmcağmn öaliiğibıi Miaerek 
............ Odaya dolan bu hır
Çlll llaft odqnJan. kiilleri, dumanı 
ortalığa savurdu. 

Eşiğin üzerinde tırnaklarının u
cuna kadar sırsıklam olmuş. soğuk
tan tirtir titriyen ki.il;ük bir siyah 
kedi du.ruyordu. thtiyar kadın: 

- Böyle havada köpek bile dı
prıda bırakılmaz. Hele böyle mini
mini kedi! diye mırı1daııdı w kedi
ye dönerek, pisi pisi içeri gir yaY
rum, dedi. 

lmçiil: kedi mutfağa doğru iler
lerteIPtath ve terbiyeli bir sesle: 

- Teşekkür ederim efendim; di-
1" eevap -.erdi. 

Kapıyı bpsyıp kiliUemeğe çaba
llyan ilıtfyar Jı:adm hayretle: 

- Demek siz konuşmasını da 
~uz! diye 80rdu. 

Kedi ocajm karşısma lövnlır. 
laesı: 

- Evet efendiM, ço"k kiiçiikkken 
öğrenqtim, W,. cnap verdi. 

lhtiyar kadın çayım bardağa dol 
durdu. Kediye d&ııerek: 

- S.b pek aevimli Ye teriri,eli 
bil" kediye benziyoıınmm_ dedi. Sö
tl illve edeceği sırada kedinin göm
lerini sütten ayırmadığına dikkat 
etti. 

- Aç mısınız pisi ? diye sordu. 
Pimi titrek lrir aesle: 

- A~ öli1yorum ! cevabını 
ftnti. 

Bunun beıiw ihtiyar kadın sü
tln hı 'llA pilıiye l'erdf ve yan tat
h çayım da lıendisl sfttsilz olarak 
iGU.. 

KiÇik w;.;,. 9itl nasıl iıtiha 
ile içtiği görüleceTf bir fe)'df. 

Sitil lliıtirdikCeıı ve tabağı da i· 
yice yalayıp parlattıktan SODra )'il
dnll, bıyıklarını temizledi. Sonra 
ldlrkikü yalayıp parlatmap tOJU). 
du. 

th~ar kadın : 
- Z.tea euua mhlıyardu, is

tersen ıimdi biraa lroPupı-. dedi. 
Her teyfn nuıl pahahJqtıjprlea 
llahı9edetim, olur mu? 

Pili - Onu bırakınız bllyük ha.· 
-. d8di, yarm ne kahvaltı edece
liz ! 0.u &WC; •,. 

Kadın kederli---·= ' - Hiçliirwy~;çiin-
lrl yenecek hiç bir Me1imia kahnacll 

·dedi. ~ 

. Kedi: - Burada yoksa ba§ka yer 
de 9lbette bir ~ vardır, ~ ce
vap venti, '*evde~ fare Yoi mu?. 

İhtiyar bda: 
- Dolu! dedi .. benden fula y1. 

~rlar. Mumlan bile lılltl)odar. 
Ptaf: - Sis onu Dua luUmm, 

lbndl iMln rahatnua 1üm. Bea 
İbarı olanı Y8J>&nm. dedi. 

Jhtiyar kadın elfnde şamdanı. ter 
Jik1eıilli lllrtiyeret Y&tak odaauıa 
liderkea: 

--fie UÜltJl Jmdi, ..,. clllfandB. •a IDP"e* AnDr.da .. , 4 oı.. 

cak! 
Sabah erkenden pw arkasını ka. 

bartarak ~ıar 'fi<lının ya~ oda
sma geldi "-e kurularak: 

- ArtJk fareler smi bir d.."'.ha ra-
hataız etmes. dedi 

Pisinin fareleri lltill yok ettiğini 
anlabmyacağJ&. l"üat her halde ih· 
tiyar kadın artık -bir daha evlnda 
fare yüzü görmedi. 

Kadm yataktan bllwıca küçük 
kedi: 

- Şimdi de müaaadenizle gidip 
biraz bhvdtı tedarik edeyim. Ka
pıyı mtfen açar mısmm!_ dedi ve 
kapı açılınca hemeli f ırlıyarak koşa 
kop gitti 

As lilOIU'& bpmın hafifçe bnlla· 
la!Mhğl Ye dllandan hafif bir elli· 
78"·-> llfJ8i pldiji ifitildi. thtiyar 
bıılm bpaya...., açmca kapanın 
ftııime Jimıe kticlJl piwinin durduğu· 
... &kat ba Bel' yalnJS olmayıp 
yamaıta lıir de cibel inek buhmdu
ğunu hayretle pdü. Pilıi: 

- Si8e arlnuhpm (MU\'&) hanı· 

:mı takdim ederim, dedi. Size her sa
bah bir ibrik dolusu süt vermeyi va
detti. Hemen ibriğinizi getiriniz. 

Ka.dm pşkm ptkın koştu, inek 
ibriği tatlı kaymak gibi sütile dol
durdWrtan sonra apğıya doğru ya
vq yavq othJarak uzaklaştı. 

thüyar kadın ha güzel sabah kah 
Yaltısmdan memnuu bir yüzle ıçeri
ye gitti, ibriği masanın üzerine ko· 
yup kahvaltısuu et.ıeğe huırlanır
ken kapmm önünde bir gıdaklama 
sesi duydu. Tekrar kapıya koştu. 
Pisi ile beraber iki bembeyaz güzel 
tavuk duruyQrdu. Pisı: 

- Bunlar da ahbaplanm Gıdak 
hanımla Klok hanımdır. Size bergüıı 
biı'er taze yumurta takdinı edecek
Jer. Hemen sepetinizi geliriniz. dedi. 

Kadın koştu ; sepetini getirdi. 
Tavuklar iki bembeyaz yumurta bı
raktıktan sonra sa:llana sallana u
zaklaştılar. 

Zavallı ihtiyar kadının gözleri 
masanın üzerindeki bu nefıs yumur
talarla leziz sütün karşısında sevinç 

ten parlıyordu. Yuinurtalaı ı rafadan 
yapmak için ateşe bıraz su koyar
ken dışanda bir vızıltı işitti. Dışan 
~kınca yine minimini pisiyi ve uçu
ııan bir an bulutunu gördü. Kedi: 

- Bunlar tla küçük arkadaşla· 
nmdır, dedi. Size her gün bir çanak 
INtl rerccekler. Lutf en çabuk bir ça
nak getiriniz. 

Kadın koşup bal çanağını getir
di; koydu. Her bir an bir damla bal 
!Hnhrak az bir zamanda çanağı 
doldurdular. Sonra vwldıyarak u
çup gittiler. ~aduı masa \laeriDıdeki 
)'mnmtalara, silte, bala bakıyor, 
gömeriae inanamıyordu. Kapının ö
nünde bir erkek sesi işitti. Koşa ko
şa gitti. Kap,ı açtı. Oııtl ..... beyu 
toz içinde arkasında bir çuval 6u
lunan kırmm yülü t.ir adam duru
yordu. Pisi: 

- Bu da ahhaban deiirmmci •· 
fe_..., dedi. Sile laer Jaa(ta bir p-
val - ptbecek.. Omm için buraya 
kadar pldl. .... öğnndi. 

DICiı net pıfth iQeri blrat
tı; littl. o gi+ .. ~ l:edi de: 

- Artdr ~! Beni 
de ftdm merak edellw. Gidip aa
ne9'i ve brdetferimi göreyim. Siz 
de her ll&bah .ot ibriğinm, JUllllirta 
sepetiatai ve bal çanağmm bpaun 
önlne DJlll&.JI unutmayın. Her haf. 
ta da un pnalmm alın ft rahat ra
hat ,...,,_. dedi ft ilive etti: Her 
halde llOiüta lralıını ~ bir ie
di,Y9 aachpm+n dolmya pipnın ol· 
madmm mmaederim!. 

Semra nesaketle beyu elini sal
lıyarak ayrıldı; uzaklaştı. 1htlyar 
kadın arkasındaa: 

- Ne güzel, ne aaaletli kedi! c:U
ye mmldandı ve rahatça kahvalb
- etllelr lgin içeriye girdi. 

Cci ... 

Y&RISAaA9 

Ame ikada cFrorida:t da deniz jızlı, korkunç dişli bu ha~ mini-ı 
hayvanlan müsetrinde seyircilerin en mini bir fino köpeği neaket ft ince
ziyade hoşlandıkları hayvanlar bir Jiiile ve çenesinin ucile ya~ ba· 

1..ıh --ı•--• .. elinden almakta inevi fok balığıdır. Bu hayvanlar se- ...- •-""'""--
yircil~re ve bilhassa kendilerine her mil-
gn- gıdal0 ,.,"l veren gardiyanlara Denia hayvanları mtiJeaini gezen 

'"' .......... se"'-a .... bu ........ .a-Uıtte korkunç. li-okadar alışmışlardır ki, gardiyan ya 3AA......... •---
kin hakikatte munis ft iıwallell bay

şadıkları büyUk havuzun kenarına vanlara okadar dOşktlnmllşler ki, p& 

elinde 'baht yaklaftJiı saman .aeki ketler içinde onlara mütemadiyen 
mahliiklar bütün kudretıerile ona balık getirmekte ve hayvanların bu 
doğru yüzmekte ve beılarını ıudan hediye bahttan neuketle abp ye-
çıkanp kendilerine uzablan bablı melerini sevkle seyretmekte imişler· 
neaketıe garoıyuım elindt!n almak =:==========~ tadırlar.( -• 

1 

) 

cPorpoise> denilen bu hayvanlar BiR AZ DA ŞAKA 
zeki oldukları kadar sevdiklerine ._ --
vefalı ve sadık imişler de. Resimde Bırak ağlasın., 
gördüğüntız gibi bu mahlukun gayet Baba - Canım, bebek durup din-
sivri dişlerle tıpkı Dtlyük bir teste- lenmeden bağırıyor. Şunu sustursa
reye bemiyen bir ağzı vardır. Hay- nL •• 

van biraz başını uzatsa da, gardiya- Anne - Şim<li ben ona yüksek 
nm kolunu kapmak istese. Hiç §ilp- sesle bir ninni söyliyeyim, hemen 
he Yok ki bu kol tıpkı büyUk bir men susar. 
geneye sıkışmış gibi derhal kopabl- Baba - O susar amma bu sefer 
lir. Lakin böyle bir korkuya mahal de bütün apartımandakiler ayağa 

yoktur. Çünkü dediğimiz gibi iri a- kalkar; bırak çocuğu ağlasın ... 

Az Tama Çok Ziyan Getirir 

Sevgiye babuıı 1işme bir balon 
almıetL Balonu kendisine verirken: 

- Yavrum, demişti. Balon tlfle
dikçe &işer ( Lüin çok §i~ireceğim 
diye lüzumundan fula Ufllyecek o
lursan balonu paUabrem 

Sevgi, babasına tetekkür ettik· 
ten sonra balonile oyııamağa balla· 
eh. Evveli biru §ilirdi, BODra biraz 
daha, biru daha fillrdi. Hakikaten 
balonu Ufledikçe liliyordu. Şimdi 

balon koekocaman bir 18Y olmuetu. 
Balon büyüdilllçe Sevginin heyeam 
arbJ.or, omı blru daha btQlltmelı 

istiyordu. Düşüncesiz çocuk babasa. 
nın nasihatini unutmult;u. Son bir 
gayretle biru daha fazla iİ§İreyİru 
derken bir cPat! .. > sesi işitti veba
lonun patladığını gördU. 

Sevgi, koskocaman bir balonum 
olsun derken elindeki balonu büsbü
tün kaybetmişti. lşte çocuklarım, bu 
aize, elhmdeln'lere kanaat edip lll
zumundan fazla şeyler istememenizi 
ve böyle yapmusanm elinizdekini 
kaybetmek tehlikesine dtlteceğinizi 
göaterir. cAs tamah çok ziyan geti
rir. decle 8&rtl dalma dofrudur. 

ÇOCUK HIKA YESİ 

Tom, Tit, Tat 
l 

__ , .............. . 
• 

V aktile ufak bir evde bi:- .kadınla ı 
kızı oturuyordu. Bir gün bu kadıu 
bir tepsi çörek yaptı, dolaba koydu. 
Kızı çöreği seviyordu. Annesi bu
lunmadığı bir zamanda çörekleri 
yedi. Ertesi gün annesi çörekleri ge
tirmesini söyledıği zaman kız kaba
hatini itiraf etti: 

- Anneciğim, onları ben ye· 
dim! dedi. 

Annesi fena halde .kı7.dı. Yuma
ğını aldı, sokağa çıktı. Hem örgü
sünü örüyar, hem de söyleniyordu: 

Benim kız bel çörek yedi! • 
Benim kız beg çorek yedi! 

Memleketin derebeyi oradan ge-
çiyordu. Kadının sözlerini işitti; ne 
mınldandığını gelip sordu. Kadın el
bet kızın~ beş çörek yediğini söy
liyemezdi. Onun yerine: 

- Benim kızmı günde beş fanili 
yapar ,dedi. 

Derebeyi : - Eğer Juzmın böy

rebeyi bir hikaye a.nlatmağ!I- D~ta· 
dı: 

- Bu gün ormanda av .avlıyor· 
dum. Ormandan bir tuhaf ses gel
meğe başladı. Oraya baktım, bun.
ya bU.tını, sesin nereden geldığiili 
anlıyamadım~ Bir eve doğru geliyor
dum ki öniıme bir delik çıktı. İşte 
ses bu delikten geliyordu. Hemen 
baktım. Bir de ne göreyim! Uzun 
kuyruklu, çipil gözlü siyah bir ~y 
söylüyordu: 

Timi 1'imi Tat ~llİlll i8111im Tom 
nt Tat! 

Timi nmi Tat beaim ismim Tom 
Tlt 1'at! 

KD bunu ifitince hemen &evinçle 

le bir mahareti vanıa ben onunla ev
lenirim. Şu §&l'tla ki kwnı bir ay !11::...-:.-

geadireceğim, eğlendireceğim, ikinci 

ay bana yüz elli fanili yapacak, ya- tltB~'WJ 
pamaasa kafası kesilecek, dedL ~ 

Kadm ruı oldu. Kwnı derebe- ~lrrlırR 
yine 'Verdi. Kıs bir ay gu.eJ elbise
ler giydi. 7.evk ve safa içinde yaşa
dı. Bir ay sonra derebeyi onu bir o
daya kapadı. cOtua günde ytb elti 
fanillyı yapamaman ikibetini bili· 
yonun.. dedi. Çıkıp, gitti. 

Derebeyı giılince kız oturup ağ· 
lamağa başladı. O sıı ada k».pı çalın 
dı. Daha giriniz demeğe vakit kal
madan karşısında çıpil gözlü, kara 
ve mn.ın Jruyztidu bir şey gordü. 

Bu acayip ~Y kıza bir reverans 
yaptı. Sonra ona dedi kı: 

- Ben senın niçın ağladığını bi
liyorum. Sana bir ayda yüz elli ta
ne fanili yaparım. Fakat ayın spn 
günü üç defa ismimı soracağım. Bi
lemezsen seni evime götüreceğim. 

Kız razı oldu. Sonra bu acayip 
şey biraz yün alıp gitti ve erte i 
gUn pencereden beş taııe fanila ge· 
tirdi. Günler böylece geçiyoı du. 

Ayın son günü derebeyi öğle ye
meği için klmı odasına yemek ge
tirtti. O sırada fanilaları görünce: 

- Af erin sana doğrusu bunları 
yapacağını zannetmiyordum! dedi. 
Biraz sonra yemeğe başladılar. De-

mas nm etrafında dansa ba§ladL 

Derebeyi, kız faııilfilan bitirdi de o
nun için seviniyor zannetti ve bir 
iki saat oturduktan sonra derebeyi 
çıkıp gitti. Akşam dörtte siyah şeY. 
geldi ve kıza sordu: 

- 1sınim ne? Jak mı • Hayı" • 
Tom mu - Hayır! 

Bunun üzerine kız güldü: 

Timi '.flnti Tat Sf'nio ismin rom 
Tlt Tat? 

Bunu &Oyleyince siyah şey bir 
çığlıkla kuyruğunu şiddetle savur
du, pencereden uçup karanlığın içiıı· 
de kaybolQu!. 

H kAyeci balııa 

=====--::::::: :::::ru::ı: ::::~:::::::.--=u=:a.-ı:nm:: =ı=-u 
~. 

Nisan Ayı Bulmacamız 

Kölii yiireldi kraliçe Karbeyaza tabip Wr s••- hapu·•ı,. Bu 
Üldana brmakarıtık ve tatarbcı toprakaltı ~ ~. Za 
•alh Karbeya:a zindanda ajlayap SÖ&YAfl do'1dber. Sia ele IMt oilce ile 
elbirlifi edip Karbeyazı karaalak •• k.-lmaç siııııiandaa Wr an ..,,,.l 
kurtarmak iat.,raeniz zindana ıidea ~ ~ .... saYal· 
hyı kurtarın. Zindanm ıirit ve çıJat kapw ealdrlıı:I *- •be perma 
tiyle söatermıektedir. 

Siz bu reami ~:sip Karbeya:ua zindanma siden dela••~h 90la, 
renkli kalemle çiziniz ve zarfların Ü...-. "Yeai S.1-ll sma..ı llD. 
mece melJ\urluiuna" yazarak ~ Bilmece -"hlltlarmm poata 
ile açık ıönderitsem ( 30) paralalc poeta ..... Wi ..ait. 

Zarfların üzerine "Bilmece~ .. ka).Hlli il&•• etme:ri 
unatmaym. Bulmacayı doiN tü...a Nilaa ~ ı ı ı .. ı itilecek 
lmr'acla la0911n•u aidecek ltiır Jn ıliJıe kaza..wllrıhlr 



Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

-Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir-
1 -27- YAZAN: SAMI KARAVEL 

.Kara Sülo Karabekiri 
Gizlice Süzüyordu 

Bu yaman Pehlioanın Gelişi Büyük 
Bir Alaka Uyandırmıştı 

,_ _.. -ı:a;nuna bakmadı. Sakin ve sa· 
_ Murat; gördUn mü Kazıkçı· :~ oturuyordu. Pehlivanlar~ J{ar:ı 

yı ? suıo dn. dahil olduğu halde bır ara-
- •••• • . Nah ba laf konuştukları halde, K~zık~~-
- Yahu, görmedin mı?.. ' - dan bir tek kelime bile do-

nın agwı 

.§te!.. . bı ve- külmedi. - S . 
Nihayet; güç halle şu ceva Kuş~ğmm içine soktugu ergı-

rebı.ldim: . ti" ·n boynundan asılı olan u-
ıne sof saa nı -· . - .. 

- Yahu kimsenin söyleme~ kalın köstegını sag elınm 
hacet yok ... 'ışte; mal ortada!. dıye- z::rn:~lan içine takmış oynuyor~u. 
bildim. . n p Hilaf olmasın, parm~k~ar~. e~ ırl 

Hakikaten. Kazıkçıyı bilmıye d n ellerinden iki mıslı buyucck 
'. k nazarda a amı d - kerpeten ve görmeyen bır adam ye idi. Hem de uçlarına ogru 

bu pehlivanı görür görmez yüzlerce 
gibi sivri idi. 

kişinin içinden seçebilirdi. ~ Hillasa; tam manasile ad~e ve 
Ne ise; ben ve arkadaşlarım, a: sinir bir adamdı. Sonra da salcın ve 

halle çocukları gibi Kazıkçının peşı halimdi. Ne gülüyor ve ne de ~o
ne takılmış gidiyorduk ... Herkes o- nuşuyordu. Ustası Araboğluna bur-
na, buyur ediyordu. ıneti aşırıydı. . 

Arkasında lacivert potur ve ~ep- Hatta; misafirfere kahve getır:zı 
ken bol kuşak, başında Tra~lus ıpe· - elinden fincanı alarak dog-

, k De1ıorman· çocugun . d' 
ğinden sarık vardı. Tıp. 1 lb"se· rulup evvel! ustasınm elınde vek:. 1

:. 
• • • "cıH ... :.ı..•n 1nı e ı D l' rman a ucu· lıvan gıyınmı:i'""• ~· Hoş, bizim e ıo < ~ • 

ler, ona, nekadar yakışm~İ . baş ğUn büyüğe hürmeti çoktu .. H.att~, 
Kazıkçı ve Araboğlu k ı esı, ltı ustalara çıraklar bir köle gıbı bız-

pehlivanların oturduğu çardak. a - met ederlerdi. Lakin, J{azıkçının ha· 
·cut pehlıvan· "di na gelince; orada mev . . li büsbütün başka ı · 

lar hep birden ayağa kalkıp buyuı Ben ye arkadaşlarım, bu tatlı 
ettiler... s··1 bir birliğe ve sohbete o derece dalmış-

Meğer, Kazıkçı ile Kara ~~Iııız. tık ki; babalarımız bizi aradıkları 
birlerini tanımıyorlarmış... . ' halde bir türlü bulamamışlardı. 

:ı "c:itivorlar- ed d uzaktan uzağa namıarını ı:i ,, Bereket versin c;ok geçm en a-

alar calmağa başladı. mış... 5 .. 10 vullar, zum . . 
Araboğlu, Kazıkçıyı Kara . u. - Güreşler baslamak üzereydı. 

Ya takdim etti. İki pehlivan bır~~- sc 
~ Başp<'hUvanJar dnvul, zurr.a . • 

lerinin elini sıkaraf< musaf~~a CLL:- sini işittikleri halde oldukları ~ r
ler ... Ve sonra, yerlere serılı hasıı- den Jopırdamadılar bile ... 
Iara uzandılar... k B" olduğumuz yerden f1rladıl{, 

Biz, Ç"~dagıw n arkasından mersa·· - ız. k Çünkü desteye 
~ meydana koştu ... . . 

ıa bunları SC'-TeôıyorduK. .. !{ara u- .. kt'k Başpehlivanların ı~ı 
,, b 1 V""' gureşcce ı ... . . . 

ıo Kazıkçıdan biraz kısa oy u " yoktu da gelip bizim gıbı capaçullaı ı 
eu, "ıce ı"dı·. Okkaca daha fazla oldu· l d'., 

mı seyredecek er ı · 
ğu görülüyordu. . . Deste güreşine seyirdip gider~~n 

Fakat; Kazıkçının çapı kcmıkl· .. le gururla ensemi göstere gos· 

ve çarmıhlı idi. i~;'e oturabileceğim? diye ~ayıf~an-
Kara Sülo, yan gözle durmadan . . bir ateş düştüği.inil hıssettım .. 

·· a H halde he- ıçıme hl' ı· ... Kazıkçıyı süzuyor u. er Ah: ne ,·akit başpe ıvan rı 

yecanh idi. . 
1 

dım domısun.. ·amı "arlı 
t Ukin, Kazıkçı bir kere dahı o ---- ~;.:;:::.~~.....,,..........-~""'""..,...."'"""'=== 

&2'll == SPOR 
Fuhşa Teşvik Motosiklet 

OUn Uç kl•I yakalanıp 
tevkif oıundu Müsabakası 

Genç kızlan fuhşa teşvik etmekle fBar;taraf1 4 ril sayfada) 
mçlu Topkapıda Şefikr:, Mes'ut ve t aftan idari hazırlıklar ya~lırke_n 1 
Hüsnü isminde üç kişi yakalanmış· d~er taraftan motörc~ler?dmız t':ıbıt 
tır. edilen yol üzerinde şımdı en _ç ış-

BirinC'i Sorgu hakimliği, bu üç mağa başlamışlardır. Geç:n bı:hya-ı 
suçlu hakkında dün tevkif kararı zımızda motörciilüğün yemden 1 ya-1 

memlekete bir kazanç oldu-.,enniştir. sının , 
ğunu yarışlara girecek tanın~ış mo : 
törcülerle kazanma::>ı kuV\·etlı yanş-ı>EN1ZLEBDZ ı 

Saldırayın san.ca~ 
çekme merasıını 

Geçen hafta- içinde A}many.adaltn 
nıfı denıza ı 

limanımıza gelen Ay sı iilen-
gemilerimizden Saldıray tem 

- . d'ğ' havuzdan çıkmış· rnek uzere gır ı ı .. d 
. . . bugunler e 

tır. Denızaltı gcmımıze k 
sancak çekme merasimi yapılaca • 

tır. 

Denlzbankın Hkb8har 
tarltelerl 

Dcnizbank'ın Adalar, Kadıköy ile 
Mudanya hattı ilkbahar tarifelerine 
yarından itibaren başlanacaktır. Ye~ 
ni tarifeler iskelelere asılmıştır. Ye
ni tarifelere göre hatlarda bazı de· 
ğişiklik1er ve ilAve seferler yapıl· 
mıştır. 

ZeyUnburnund• top 
•h• tallml•rl 

.. . dan sahile 
~ugun Zeytınbbu:rıuhn defe pafif 

logru muanen ır e 
1 ktır Meraki-topçu atışları yapı nca · . 

tin mfiteyakkız bulunarak tayın e· 
iilen mesafeden daha açık ~O:~e
ri i~in D0niz Ticareti MUdiirlüğü a
centelerle alakadar merakibi haber-

ıiar etmiştir. 

cıları bildirmiştik. 
~ Yazımızı alaka ile karşılıyan mo-
törcülcrdcn bazıları matbaamıza g~
Jerek teşckkilrlerini, bu arada Ka
mil ve Cevdet isminde iki kıymetli 
motörcUnün de yarıslara gireceğini 
bildirmişlerdir. -

Kamil, 1929 Milli Müdafaa Ve
kfileti tarafından Ankarada yapılan 
müsabakalarda birinci, 1934 deki 
müsabakada 6 saniye farkla ikinci 
gelmiş eski bir motörcüdür. 

Cevdet; belediye servisi yapan 
eski ve kıymetli bir yarLsçıdır. 

cVeni Sabah> yarışa iştirak ede
cek motörcülerin kimler olduğunu 
~ittikçe kendilerini teşvikle neşir 
vazifemizi yapmak ~ .... muntazaman 
sütunlarımıza geçireceğiz, hayatla
rını yazacağız, gönderirlerse resimw 
Jel'ini de basacağız. 

soo eeyyah geliyor 
Alınan bandıralı Mil Voke vapu

rile onümüzdeki ayın birinci günü 
'ehrimize muhtelif milletlere men
sup 500 seyyah gelecektir. Seyyah· 
lar sehrimizde bir gün kaldıktan 

sonr~ Akdenize müteveccihen lima
-.;ıımızdan ayrılacaklardır. 

Dün kanlı bir vak'a <Olmuştur. 
Defterdar yokuşunda 2 numarada 

oturan sabıkalı hamal Ziya,; balıkçı 
Ali ve Yusuf isminde iki kişi ile bir 
küfür yüzünden kavga etmiştir. 

Hftdise; evvela Alinin; fiakalaşır
ken bir küfür savurmasından çık· 
mış ve yağcı Yusuf ta araya girmiş
tir! .. Buna çok kızan Ziya; bıçağını 
çekerek evvela Aliyi kolundan ve 
kalçasından yaralamış, sonra da 
Yusufu muhtelif yerlerinden vur
muştur. -·-Bir kayık devrlldl için
deki Uç kiti kurtuldu 
Eleni, Yorgo ve Estcmat isminde 

Muhammen 
kıymeti Mevkll Clnsl Köyil 

Lira 
45 Kasaba 'flnhçe Hacı 

Osmanlı 

Mcsaha-,ıı Hissesi Tapu tarl 

. 
2042 M2 'J.arnamı 11/5 

No. 

16 Şa. AY§e H. ve müfrezUnmin 
Bekir ef. bahçeleri. 
Ga. Miifrezünmin Bekir ef. 
bahçeleri 
Şi. değirmen arığı 

Ce. Müfrezünmin Bekir ef. 
bahçeleri 

J (Apan Ali O. Ap:ın Dede). 
~----------------------~---:-:---7':.":7"":-:"~~r:::--------::-::-:-:"~~---:'.' 

Bahçe Alibeyli 2023 M2 Tamamı 28 5 930 17 Şa. Zaptiye Nuri ga. Halil us, 45 Kasaba 

ta. Şi. Sahibi mülk 
Ce. Hacıosmanlı tarlaları (Mus 
tafa O. Nacar Ahmet Sireci) 

-----------~~--~~----·~--------------Hacı 10000 M2 Tamamı 5 May•s 133ft 3 Şa. Muhtar Süleyman ve Ali-Kaı;:ı.ba 280 Bahçe 

can bahçesi. 
Ga. Yol, Şi. Köse Alx:lurrah

üç kişi, dün Dolmabahçede bir ka- ' 
yığa binmişler ye denize açılmışlar
dır. 500 Dalboyun Tarla Toprak. 

kale 
458000M.2 Tamamı 28 Mayıs 339 .. .. 

,man, Ce. Yol, (Tapal Fettah 
/O. Serdar Fettah) 

Şn. Salıibi mülk Hacı Kah~ 
Ga.. Sakız Gediği ve dere. Biraz sonra kayık devrilmiş, fa· 

kat her üçü de kurtanlmışlardır!. 

RADYO 
Cl.ı"')IART~t: 29 4 939 
13,30 Proğram. 
13,35 Müzik (Eğlenceli müzik • 

Pl.) 
14,00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberleri. 
14,10 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 

Cevdet Kozan. 
Okuyan: Mefharet Sağnak. 
ı - Kürdilihicazkar pe~revi 
2 - Salahattin Pınarın - Kürdili-

hicazkar şarkısı-Aşkınla yanan gön 
lüme. 

3 • Artakinin • Kürdılihicazkar 
§arkısı - Artık ne siyah gözlerinin 

4 • Ruşen Kam - Kemençe tak-
simi. 

5 • Rakımın - Kürdilihicazkar 
§arkısı • Demedim ona hiç kimsin ve 
nesin. 

6 - Osman Nihadın - Kürdilihi-
cazkar şarkısı - Kaç yıl yüreğim sız
ladı. 

7 - Ki.irdilihicazkar saz semaisi. 
14,40-15,30 Miizik (Karışık pro-

gram. Pi.) 
17 ,30 Program. 
17,35 Müzik (Dans saati - Pl.) 
17,55 Konuşma (Çocuk Esirge-

me Kurumu - Haftanın kapanısı) 

18,15 Türk müziği (Halk musi· 
kisi, Aşık Veysel ve İbrahim) 

Takdim eden: Sani Yaver Ata
man. 

18,30 Türk milziği (KarL5ık prog 
ram) 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hantdi Tokay, 
Basri 'Ofler. 

Okuyanlar: Tahsin Karakuş, Ce. 
la.I Tokses, :Snfiye Tokay. 

19,00 Konuşma (Dı § politika 
hadiseleri) 

19,15 Türk müziği. 
Çc'llanlar: Vecihe, Reşat Erer, 

Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar: Necmi Riza Ahıskan 

Radife Neydik. 
1 - Mahur peşrevi. 
2 - Abdi cf endinin - Rast şarkı

sı - Senin a.5kınla çak oldum. 
3 - Yesari Asımın - Hüzzam şar

kısı - Yine kalbim taşar ağlar. 

·-, 
475 Akfatma 

235 Akfatma 

690 Akfatma 

Tarh.! 

Tarla 

Sakar
cnlık 

Sakar-
ealık -

Tarl~airnr: 
calık 

433268 M2 16 his- 14 Mayıs 
se<le 8, 71 338 
hissesi 

Şi. Hacı Hüseyin ef.. tarlası, 
Ce. Para dişengi harabesile 
mahdut {Hatip O. Mustafa ve 
Hacı Kara Xi.hya oğlu hacı 
... :lmıet) 
---

8 Şa. Bakırlıdan Akfatmaya ge-
len yol. Ga. Tatarlıdan Huriu
şağına giden yol, Şi. Akfatma
dan Kösereliye giden yol, Ce. 
Bnkırlıdan Akfatmaya gelen 
yol. ________________ __.. ___ ---

211569 M2 16 his- 14 Mnyıs 
~ede8, 71 338., 
ııi~sesi. 

632040M2 16 his- 14 Mayış_ 
sede 8, 71 338. 
hissesi 

~ Şa. Tatarlıdan Akfatmaya ge
len yol, Ga. Bakırlıdan Akfat· 
maya gelen yol, Şi. Yol, Ce. 
Koca hendekle mahdut. 

ô Şa. Dede oğlu Ali çnvuş tar
lası, Ga. Tatarlıdan Akfatma
ya gelen yol, Şi. Akfatmadnn 
Snkarcalığa giden yol, Cc. Ko
ca hendekle mahdut. 

,Dede ef. oğlu HUsamettin, H k
kı, ölü Mustafa eşi Meryem 

1 oğlu ökkeş, Zeki ve Dede ef. 
eşi Fatma) 

Gayr_l_m_e_n_k_u_I _S_a_t_ı_f_ı ___ _ 
Yukarıda adları yazılı her borçlu hizasında gösterilen gayrimenkulleri Bankamıza birinci derecede ve bi· 

rinci sırada ipotek göstermek sureti le aldıkları parayı vadesinde ödeme dikleri gibi tebliğ edilen bırinci ihbar
namenin muayyen müddeti zarfında da ödeme)e ynnnşmadıklaıından mezkür gayrimenkulleri 3202 sayılı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankı:ısı kanununun 40 ıncı maddesi ahkamına tevfikan açık artırma suretilc ve 
45 gtin müddetle satılığa çıkarılmıştır. 

1 - Arttırmaya iştirak için müşterilerin tnrln ve bahçelerin muhammen kıymetlerinin ~ 7 5 nisbetindeki 
pey akçelerini bankamıza peşinen yatırmış bulunmnlnıı, milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmalan 
veya. bankamıza muteber teminat göstermeleri şarttır. 

2 - Satışa ait fer~. intikal vesaire gibi bilcümle masraflarla dellaliye resmi ve gayrimenkulün mütera
kim vergileri tamamen müşteriye ait olacağı gıbi kc t'i ihaleyi müteakip satış bedeli de tamamen ve peşinen 
alınacaktır. 

3 - Açık artırmaya iştirak ederek uhdesine gayı;menkuliın muvakkat ihalesi icra edilen talip taahhü· 
dünden nükül eder veya ihalenin kat'iyet kesbetmc mi müteakip bankanın tahrirl talebi üzerine ıhale bedelıni 
yedi gün içinde derhal ve peşinen tediye etmezse hakkıııda 2004 numara h icra ve iflas kanununun 118 ve 133 
üncü mııddeleri hükümleri 'latbik olu nur. 

4 - Açık arttuma 28 4 939 tarihinde başlıya(•ak birinci ihale 14 6 939 tanhınde Ccbclıbereket Ziraat 
Bankasında zevali saat 14 de yapılacaktır. 

5 - Arttırma şartnameleri ve ilanları bu günden itibaren Türkiye Cümhuriyeti Ccbelıbereket Ziraat 
Bankası ajansı salonunda herkesin gözü öniine serilmiş bir vaziyette bu lundurulacaktır. 

6 - DörJüncli maddede tayin edilen acık arttırma müddeti gayrimenkullerle temin olunan; Banka bor
cunu karşılıyamadığı takdirde en ~k nrttıranın taahhüdü baki kalmak Rartile aıttırma müddeti 15 gün daha 
temdit edilecek ve müteakip 15 incı gi.inü ayni saatte gayrimenkuller en çok arttırana ihale edilecektir. 

7 - Kat'i ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta bankamız tamamile muhtardır. Kat'i ihaleye kadar borçlu 
borcunu faiz ve masrafladle birlikte tamamen öderse muamele fcsh ve ip tnl edilecelC ve mU...<rteıi pey akçesini 
istirdattan baska bir guna hak ve is tekte bulunanuyacaktır. 

8 - Bankamızdan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkulleri üzerindeki hak
larını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ve 20 gun içinde Cebelibere
ketteki bankamıza bildiııneleri lflzımdır. Aksi halde tapu sicillerile hakları sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşılmasından hariç kalacaklardır. 

Şartnameleri görmek ve clah:ı fazla mali'ım:ü almak istiyenlerin T. C. Ziraat Banknsı Cebelibereket 
Ajansına her gün müracaat edebilecekleri ilan olunur. (2933) 

4 • Reşat Erer - Keman taksimi , ENi NE Ri y AT 
5 - Refik Feraan·- Mahur şar- ------- kezalık müsteriye ait olduğu da ıla

veten malUm olm k üzere ilan olu-kısı - Dün yine günümüz geçti. 
6 - Mahur şarkı - Saba tarfı 

vefadan peyam yok mu. 
7 - Mahur saz semaisı. 
8 • Şemsettin Ziyanın - Uşşak 

şarkı - Ol şuhi safa perveri. 
9 - Şemsettin Ziyanın - Uş.sak 

sarkı - Şu salkım sôğüdün. 
10 - Türkü • Ne zaman görsem 

onu. 
20,00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji ~15erleri. 
20,15 Temsil (Korkma sönmez 

bu şafaklarda) 
Yazan: Ekrem Reşit 
21,15 Esham, tahvilat, kambiyo. 

nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Neşeli plaklar • R. 
21,30 Müzik" (Sonate - Mesut Ce 

mil • Cemal Reşit) 
22,00 Haftalık posta kv,tusu. 
22,30 Müzik (Küçük orkestra -

Sef: Necip Aşkın) 
1 - Löhr • Hülya gecesi • vals 
2 • Brahms - Macar dansı No. 

1-2 
3 - KöniSchofer Tirol Enter-

mezo. 
4 - Willy Richarts • İlkbaharda 

bir cift a~lk - Uvertür. 
23,00 Miizik (Cazband • Pi.) 
23,45-24 Son ajans haberleri ve 

yarınki program. 

Klrahk konak 
Sevimli romancımız ve kıymetli 

edibimiz Yakup Kadri'yi tanımıyan 
yoktur. Yakup Kadri"nin en kuv-

vem eserlerinden biri de, hiç şüphe 
yok ki cKirnlık Konak. adlı romam
dır. 

Bu edebi abideyi bütün okuyucu
larımıza tavsiye ederiz. 

.-- == 

~ürkiye iş Bankası A.Ş. 
lstanbul şubesinden: 

1 Mayıs Pazartesi Bahar Bayra-

mı münasebetile Bankamızla Gala

ta, eyoğlu şubeleri ve Beyazıt, Ka

dıköy, Üsküdar Ajan::;lan kapalı bu-
lunacaktır. · 

ZA Yi GÜMRÜK MAKBUZLARI 
Bey. No. Tarihi Makbuz No. 

16080 14.10.936 425128 

16083 28.10.936 236661 

amelesi yapılan numaraları yukarı

da yazılı beyannamelere aid Güm-

nur. (934-58) 

Pariıin en son model 
kadın ıapkaları Beyotlunda 

BAK ER 
Matazalarıaı• yeni 

Kadın Şapkaları 
Dairesinde teıbir edilmek

tedir. Gcliniı; intihap 
ediııiı. 



.- .. ,,. .. 
INKIBAZ 1

efeder, MIDEveBARS~ L RI 
kolaylıkla ve ınülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZI .lSIZLIK, ŞiŞKiN
LiK, BULANTI, GAZ, SANCI,MIDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETi, iNKIBAZ, SARILIK, 
SAFRA, KARACIGER, MiDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve barsak 
bozukluklarında kullaaınız. 

MAZON MEYVA TUZU •o• derece tekaif edilmit bir tui olap yerim ta· amıyan mOmuil ma.talızarlardan daha 
çabuk, dalıa kolay ve daba kat'ı bir tesir icra eder Horoz markuına dikkat. 

KURU SiSTEM . KURU SiSTEMLE 

y•pılan KELEBEK Marka 

Konlr • Plikl•r 
Çarpılma, Çatlama, Kabarma 

1 Ye aaire g'bi lıiç bir anza 
ptermez 

Koatr-Plildaı ba gibi amalara 
karp raraati ile ıatdır. 

KIZIL, KAVIN, 
KARAAIAÇ'd•n 

JWDal Kontr Pllldır Stok ola· 
rak lıer nmaa meYcuttur. 

HERYERDE SATIŞ YERLERi VARDIR 
.. _ Yuılıaae adreılli: Sirkeci Mllatlrdarzade ban No. S _ _. 

YEN 1 EVL&NECEKLEREı 
.... d•tı .. ar, K•rro ... ar, PortmianlOl•r 

ft8air ilet neYi •• idt mobll1alar ,......,.. 
Febrlk• tl•bn• .. bllyor 

Asri Mobilya Matazası Ahmet F eyıi 
lat•nbul Rızapaf& yokllfll No. ••Tel, ••.ıao7 

Har yarda 

KER 
trq haçaklan ea sert •kah 

bile yeaer Ye cildi yuauptar. 

A trq baçaldanm 
1Rarla iateybab. 

1 
Genç ve taze görünmek 

i."lersenı.a 

PUDRANIZA BiR KAŞI • 

( 

KREMA 
KÖPOGO 

•Uf ve 
barut-Uf 
bir hal keı• 
beder. ÇGn• 
kil, pudranıı 

cildin tabii 
J•tlı ifraaataaa 
museder. Yeni 
bir pzelllk ted .. 
biri •• , ....... .,. 

~=~~~~~~~~ii~~~~5~~~5i~~~· baltlea kurtulacak• aınıı. Kullandıtıaıı 
pucfra lrutbWI_. bir. 
kahve kaptı miktarınlStanbul Belediyesi Ilinları da " krem k6pütü ,, 

.. ---------·------~~~~~~· ilive ediniz ve karıftırı• Yıllık muham- llk naz. Ru ıayede pudranın 

Çakınakçılarda Çakmakçılar mahallesinde Atik Ali 

paşa mahallesinde 18 numaralı Çandarlı Atik İb
rahim pqa medresesinde müfrez arsa 

men kirası teminatı cildin ttzelitini ınaısetme• 

120,00 9,00 

sine mini olur ve yumlltak• 
lata muJ.af aza ve idame eder. 

Hali ha ırda gayet ince ve soa 
derece nefia ve ıizin için tam 
matlup niıbette "krem köpü· 

300,00 22,50 tün kanıtaralmıt pudradan te-

360,00 27,00 

24,00 1,80 
36,00 2,70 

36,00 2,70 

darik edebillrainiz. O da ; yeni 
Tokalon pudraaıdır. Tokaloa 
pudra11 terkibindeki krema 
köpüti ıayeaiade saatlerce 

ıabit kabr, ne rtııgir •e Yıtt• 
murdan, ne de terden kat'iy• 

Babıi.lide Lala Hayrettin mahallesinde Fatma Sut
~ sokağında 5 numaralı Hacı Beşir ağa medresesi 
... .r,nanlyede Hocahamza mahallesinde Kepenkçi 
~kağında 5 numaralı Seyavuş paşa medresesi 
~çılarda tbrahimpaşa mahalle ve sokağında 
'it~' Atik İbrahim Paşa medresesinde baraka 
.Kapalıçartıda Divrijl sikağmda 35137 No. dUkkin 
l[apalıçarşıda Divrik sokağında 45 47 No. dükkin 
Kapalıçarşıda Kazazlar sokağında 44/ 46 No. dUkkin 
Kapalıçareıda Hacı Huan sokağında 16 No. dükkan 
Kpahçarşıda B•cı Hasan sokağında 14 No. dUkkln 

Kapal.ıçartıda Y ağbkçılar sokağında Camili hanuı 
t No. odaaL 

24,00 

30,00 
36,00 

21,00 

1,80 
2,25 

2,70 

1,58 

yen mGteeuir olmaı; tende 
temin ettiti "Mat,, tazelik ve 
aevimlilltini bozmaı. Tokaloa 
pudraııaı tecrObe ediniz ve 
birkaç srGn ıarfanda tenlnlıde 
temin edecetl ,aaellltf 1'6rQ-

ı MaJI• S.har INayram 
gUnU gllUalerlnlzl TUrk 
M••rff CemlyeU rozellla 

eU ... flnlz. 

caploğlunda Cezri Kasım mahaJlesinin Hillliah
mer aoblmda Hadım Haauı Pqa medreseainlıı ı 
lfo. odam. 

" .. ... 
• .. • .. n " • " " • .. " .. .. H 

• .. ft 

.. 
" .. .. .. 
,_ 
,. 

, 
24,00 

2 No. oda 24,00 
8 No. oda 84,00 
i No. oda h,00 
" No. oda 24.,00 
1 No. oda 24,00 
T ve 8 No. oda 4-~.oo 

11/1 D\UDarall aralık 

1,80 
ı.so 

1.SO 
1,80 
1,80 
1.80 
S,80 

mahalli 84,()ll" 6,30 

Yukarda 1emtl, aenelik muha~en kiralan yuıh olan mahaller tes
am tarihiDden lıtbaren birer aene mtlddetle ayn ayn kiraya verilmek (1. 

_.. açık artırmata konulnaU§tur. Şartnamesi Levazmı MtldtlrlQIUnde gö
Hllebllir. tateklller hizalarmda gösterilen ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 16/ 5/ 939 Salı gUnU saat 14 buçukta Daimi Encümende bu· 
bmmabdırJu. (l} (2961) 

. 
lenellk muham· ilk 

men k1ruı temlnab 

Galatada Fermenecller sokağında 1'1/161 No. dUkk&n 400,00 80,00 
Galatada Karaköy 110kqmda :5/ 6 No. dükkan 1500,00 112,50 

nüı. . . -- -- --- --- - ----
tubile beraber 5/ 5/ 939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Enclimende bu· 
lnnmalıclırlar. (B) (2664-' 

* Adresleri buluiıamıyan mtlkeBefl~ 
Mahallesi veya aid tahrir neticelerini ihtiva -

köytl eden cetvellerin uılacağı yer .A. tarihi 

Göksu Anadolu Hisar vapur iakelesbıtı 
A. Hisaı Anadolu Hisar vapur iakeleahıe / 
Kanlıca Kanlıca vapur iskelesine 
Çubuklu Çubuklu vapur iskelesine 
Paşababq Paşabahçe vapur iskelesin• 
tncirköy tncirköy camü önüne 
Beykoz Beykoz vapur iskelesine 
Y alıköy \Yalıköy camii önüne 
Mihrieah ~dolukavak vapur iskeles~ 
Anadolukava1r ;Anadolukavak vapur iskelesiM 
Esen.celi ~celiköy camii önüne 
Omerli emerliköy camü önüne 
HüseyiQ Hüseyinliköy camii önüne 
Akbaba 1Akbaba köy camü önün, 
Göllü EllUköy camii önüne 
Kılıçl~ ıçlıköy camii önüne 
trva rva köy camii önüne 
Muratb ,• Muratlıköy camii önüne 

. -29/4/939 
\ .. 

H 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
H 

• " 

" 
" 
" 
" 

' " 

DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 

iLKBAHAR T ARiFESİ: 
Adalar • Anadolu • Y aloya , laatb ilkbahar tarifem 

30 Nisandan itlbarea tatbik Olaaacakbr. 

Yeni tarife iskelelere ualmııbr. 

u 
KULLANMAKLA G0L0Ş0N0Z0N PARLAK• 

--~- UWNI tEZYID EDiNiZ. Glaelllk " . eui""-
8Aflam .. renak •itlerle ~almcltr,. IOIJMOS. 
KENDiNiZE caalp ve ,euı oldutuaud h-.ttl• 
re• Kollaoa'u teertlbe edlab. 

Tue ltlr : n ......... Wr 1611fG• ... 
atletlal lalaae ecetlaiı• mutmala olabillrıbıls. 

cuatekllf 

Aylarca ainem.ıa a i\yilk 'r 
..vlde cllnlecliiiab 

Atkın Göz Y aılan'nı 
Ttlrkçe olarak Bay BURHAN 
9E8YILMAZ -..affaldyetle 

LUMBIA Pllklanna 

Udltind• 
Uıti1acua111 

una mid· 
det temim 

eder. 

olnm .. tur. DiaJe.meaizi tavsiye ederiz. Pllk nu .... r••• 
171188 ( Ayni ismi ta11yaa taklid pllklardaa sakınınız) 

Galatasaray Lisesi Alım Sabm 
Komisyonu Başkanlığından ~ 

MuhalllllleD Tahmin ilk teminat EluUtmentn 
Fiyat 

Nevi Mikdar Kurut Lira Kr. 

Patiska 
PeçeU, 

ıooö metre 58 
1000 tane 

--~~-~~~~ 

Karyola 

Tabak çukur 
Tabak düz 
Çay fineanı 
Bardak 

~· 

Reçel tabağı 
Tuzluk "kapaklı" 
Sehpa "cam" 

Bıçak 

KaŞık 
.. Çatal 

Çay kaşıtı 

60 

100.0 
500 
500 
600 
600 
100 
600 

160 
.150 
160 
300 ------

" 

" 
" .. 
" 
" ,, .. 
.. 
" 
" 
N 

28 

900 

24 
24 
22 
10 

8 
9 

18 

55 
aı 

85 
lf 

84 10 

38 71 

49 ... 

lf " 

sh ••saatleri 

8 Mayıa 1989 pazar. 
teli aaat 14 de. 

" .. 

" 

• 

Galatasaray lisesine Ulzum olan yukanda nm mikdan ve ilk .,. 
minatı ve eksiltme gün ve saatleri yazılı efy.alann Beyoflu İstiklal 
eaddesi 349 numarada Okul Alım Satım komis,.onunda açık eblltme
ıi yapılacaktır . 

İstekliler numune ve fartnameyt görmek ve Liseler Muhasebeef .. 
Jfğine yatıracaklan teminat müzekkeresini almak için Okul ldareslııe 
ve teminat ma.klbuz ve y&ni 711 Ticaret Odası vesikaaile birlikte belll 
gün ve saatte mezkftr komisyona gelmelori. "2825" 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLICilNE KARŞI 

Köprünün Halig tarafında 59 No. oda 300,00 22,50 
Galatada iearaköy aokatuıda 1/2 No. dUkkln 1080,00 81,00 

k " .. Bey oı kazasının yukarda Yazılı mahallatı ve köylert içinde tahrir Tabletleri. Her eaaaede ara~ • 
edilı~ ~ple~ adresl~rinin _öğrenilememesine binaen doğrudan doğruya 

Yukarda aemti, senelik muhammen kiraJ,an yazılı olan mahaller tes
lim tarihinden itibaren birer sene müddetle a~ ayn kiraya veri)mek u. 
sere açık artırmaya konulm111tur. &utnameai Levumı KtldilrlUğUnde cö
rWebWr .. ı.aıtıtı.r IUa1armda C&lteriJen 1111: taw•at makbuz veya JQek .. .. 

tebllg edilemıyen tahrır neticelerini ihtiva eden birer varakanın hizala- (Poata kutusu 1255 Hormobin) Galata, latanbul 
rında yazdı mahallere asilarak bu gUıı illn ohuıdugu· 2901 yılı · !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!Bl!l!!!ll!Iİll!!!B!!!I 
tah · k . . ' sa arazı 

? r anununun 8 mcı ınaddesi mucibince ilin tarihinden itibaren bir 
ay ıçinde vaki tahrıre itil az edebilecekleri allkadarlann her birin 
&Jft ~ oıwa-. (B) '81) • ayn 

~hibi: ~hmet Ceıaa lecl.ı:, SARAÇ O C L U 
Hetra:vaı müdürü: Macit ÇETiN Baadcbii. ,_ Ma.....u EM•ai,a 


