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Alman Kararları iki HükUmete Bildirildi 
Hitlerin Nutkunda insicam Berlin Hükümeti; Londra Ve 

- Bulmak imkansızdır Varşovaya Tebliğde Bulundu 
Führer, Veri&)' Muabedesiainimafsız ~rt~an aleyhinde bulunm~kta ne kadar Almanya Bir Ablokadan . Korkuyor 
beliğ ise sonra takibe baıladıfı siyaseti mudaf aada da o kadar zaıf ve hatalıdır B 1. - .1 ' YAZAN: HÜSEYiN OAHIT YALÇIN er ın, ıngı tere Ve Polonya ile itiliflar Feshedilmekle 

Beraber Yeni Mü7akerelerde Bulunmağa Hazır! 

bi görünen 
kar lisanına r 
memleketler üz 
istill ve teca ·· 
meınif ve dünya 
dişeyi ve kararsızlı 
tahfife bile hizmet ed 
söylememiştir. 

Bu ehemmiyetli beyanatı 
yakından tahlil edelim: 

Hitler evveli, Birleılk Devletler 
CümhurreiŞ.inin mesa3ını cZenıinler 
tarafından idare edilen• İiükfunet· 
lerin harp çıkarmak mes'uliyetini 
cmilletler tarafından idare edilen• 
hükUınetlere yüklemek gayesile 
yapılmış bir kurnazlık eseri adde
diyor ve Alman milletinin mümes
sili olan Rayhftagı bu mesaja verdiği 
cevap hakkında bir red v&,, a kabul 
kararı ittihaz etmesi için toplallllf 
olduğunu anlatıyor. 

Berlin, 29 (A.A.) - Dün tngiliz 
Harioiye Nezaretine tevdi edilen Al· 
man muhtırasında Alman ve tngiliz 
donanmalan için 3'5/100 niebetinl 
ve bahri inp.at hakkında malfunat 
teatisini derpit eden 19M tarihli 
deniz muahedesinin artık muteber 
olmadıp bildirilmektedir. Bu karar 
tngiltere'nin takip ettiği muhasara 
politikasının netieeaidir. 
Muhtırada Almanya'nın 1935 mu• 

ahedesinin evsafa ait tahdidatına 

riayet edeceği UA.ve edilmektedir. 
Almanya htlkfuneti, tngiltere arzu 
ettiği takdirde, yeni bir c!eniB ltill· 
fının imzası için müzakereye giri19 
meğe hazırdır. 

Muhtırada Almanya'nın 1935 ta· 
rihli muahedeyi imza etmek sureti· 
le lngiltere'nin bahri tefevvuk.unu 
kendiliğinden tanıdığı hatırlatıl· 
maktadır. 

Almanya, İngiltere hükfımetinin 
kendisine karşı dostane bir tarzı 
hareket takip edeceğini ümit ettiği 
için bu suretle hareket etmiştir. 

Almanya, tngiltere'nin menfaat 
mıntakalanna altişlere hiç bir za. 
man karışmamıştır. Halbuki tngil
terenin son haftalar içinde ittihaz 
ettiği siyasi kararlarla tngilis mat
bu~t~ tarzı hareketi tngiliz siya
setınm başlıca düşüncesinin Alman
ya'ya fiili bir harp açmak olduğu-

( Sonu 3 üncü aayf adıt) 

- -

Poloaaanıa Damik Gi•annda Yeniden Yapbp YDYNIA 
Limanmdaa Bir Manzara 

Nutkun Akisleri 
Polonya, . Danzığı Vermiyeceğini SöylUyor 

Vasıno·ıon Ates PüskUrmektedlr 
Londra ve Paris Sakin Görünüyorlar 

.v~ova, 29 (A.A.) - Mathuat, ! ve İngılere ile olan itilafların bir 
Hıtlerın nutkunu bilhassa Polonya <S 3 ·· .. d www onu ı•ncu aa vt" " ı 

Alınanların en hassas noktaların· 
dan biri rejim meselesidir. Nasyo
nal • sosyalizm hakkında ecnebile· 
rin tenkitkirane sözlerine hiç ta
hammül etmezler. Bu noktai nazar· 
larında haklı olup olmadıklarını a
raştırmak istemeyiz. Fakat böyle 
bir görüş takip eden bir hükflmete 
ayni zamanda bir vazife terettüp 
eder ki o da kendisi de dilini tut
mak ve başkalarının rejimine ka
rışmamaktır. Çünkü karışacak ve 
rejimler arasında bir mukayese ya
pacak olursa bizzarure bir cevap ve 
mukabeleyi davet etmiş ve karşı
sındakileri Alman rejimi hakkında 
mütalea beyan etmeğe mecbur eyle
mif olur. Bir kere ~~el~~-bü· 

Inönü Potemkin 1 Galatasaray· Dün 
Ve Von Papeni D ' . 
Kabul Ettiler • SpOrU 3-1 Yendi 

Ya1ahlar da lzmlrde Yaptıklan Maçta 3 - 1 Mağlup oldular 

yük bir insani ~9\iı:ıce ile vaki' olan ffjtler Meıhar Praı Sarayını• Balkonund; 
alicenabane ı;I ~de~~imiyet- ôôeô:XXXX:~CÖ<~>OC~OC-~XX>CCOO:XX~XX:ıCCCO;xx~xx;>ecooe>oo 
ten Hitler .. ıit ~'ıt devlet adamınfn lllf ve delilsiz S · dabad Paktı 
surette , • • Si insanda iyi bir a a 
intıba tevlit ~tQrlyor. Fakat Hitler 

bununla iktifa etmiyerek •Zengin- K nseyı· Topland 
ler tarafından idare edilen• devlet- O 1 

Ankara : 29, (A.A.) - Reisi
cüınhur İsmet İnönü, bugün saat 
16.30 da Çankaya köşkünde Sov
yet Hariciye Komiser muavin\ 
Potemkini kabul buyurmuelar
dır. 

Kabul ı esnasında Hariciye Ve
kili Şükrü Saraçoğlu da hazır bu-
lunmuştur. . 

VON PAPEN İTİMADNAME
SİNİ VERDİ 

Ankara 29, (Hususi~ - Alınan. 
lerle •mllleiler tar.af~ndan idare e· 
dilen• devletler meselesi çıkarıyor. 
Zenginler tarafından idare edilen 
devletler milli h&miyet esasını 

takip eden Amerika, İngiltere, 
Fransa ilah.. olacaklar. Milletler 
tarafından idare edilen hükt1metler 
tabirile de Almanya ve İtalyayı kas
dettiif muhakkaktır. Bu tasnifte 
Rusyayı acaba ne tarafta saydığı çok 
merak edilecek bir ıeydir. Şahsi 
mülkiyeti kaldıran ve sosyaliımi 
inşaya çahfan Sovyetler Birliğinin 
de herhalde cmilletler tarafından 
idare edilen• Almanya ile İtalyanın 

• • H F•ı B (Sonu 3 ün-ü 1111.yfada) 
Heyetımız ve ava ı omuz ugün .... _ .. _, ___ .... , .. __ 

Dost Irandan Ayrılıyorlar Rumen Hariciye _ _,, __ 
ah 

ao (Husuai) - Saadabad 
T ran..,, 

ıco.-yine iştirak edecek o • 
P~ak garbiye Veziri Reşid El .. 
1~e reisliğindeki Irak heyeti de 
ha gelrniş ve bu suretle aza .. 
bur~:aJJl olduğundan Konsey; bu 
:aıı saat onda ilk lçtimaım yap .. 

,..anında mevki alması icap eder ınıştırd. sonra· İran hükumeti mü-
1 ~ili s~@ · zanno una ı . siller şerefine bir öğle ziyafe-

Şimdi Alman Führeri oı taya böy- ınes 

ti vermiştir. Öğleden sonra da ikin· 
ci bir toplantı yapılması beklen .. 
mektedir. 

. Gece de sefarethanede muhteşem 
bır suvare verilmiştir. 

Hey'etimiz ve hava filomuz 
geliyor. 

Tahran 29, (Hususi) _ Mes'ud 
düğün merasimi bittiğinden diğer 

(Sonu 3 üm:U sayfamızda) 

Nazırı Romada 
Dlln Başlı v an g6rllşmelere b&

yük ehemmiyet veriliyor 
Paris, 29 (Hususi) ___.f1Iariclye 

Nazın Roma.ya hareket etmişitr. 
Nazır; oradan Belgrad'a giderek 
Yugoslavya Hariciye Nazırile de 
görüşecektir. 

(Sonu 3 üncü aayfamuda) ~bk söz atınc~ ~d~~nın dojru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~bur~~::dı~;~il :~~!~rm~~ ~ MUSTAFA------·---~--- AT 
Fuhrer bu sözlerile muhataplarına ------------ IYeşriyat 
mokratik hükumetlerin mi .ınıııe~- ---------------- Kongresi Alman hükumetinin mi, yoksa de- ------------------SAGı-R 
ler tarafından idare edlJdl.klerı'nl ----------------
aı ştırmak hakkını verırıif olınaZ 
mı? Miill hAkimiyet rejtınlnde rnev- ,- Korkunç casusun heyecanlı hayatı 
cut intihabat sistemlerinin, her be- l-1-------------------......:.------I 
şeri müessesede tabii olan bfrço~ Milli Mücadelede ehemmlyetll menfi rol 
kusurlarına rağmen, efkArı umumı- ovnamıva hazırlanan Hlntll casusun m•-
yeyi temQ! ettili f.nkir olunabilir ı ı ....,.. OlbW y.&J,.ÇJN caralarını yarın netre bafllyacaıız. 

(1-111 ...... ,,...> 

Salı günü toplanacak olan 
kongrede neler görüşülecek ? 

Memleketimizde ilk defa olarak 
teritp olunan cNeşriyat Konaresi.ıt 

Mayısın ikinci Salı günü Ankarada 
top1anacaktır. 

(Soa11 3 ünc6 eayfada) 

Ankara 1ampyonan11 2 • 1 J•n•n Galataura7 takı•' 
( Yezısı a inci ••rt•mızda) 

' 

HER SABAH 

Acaba Hangisi Haklı ? 
Balıkpazannda bir yağcmın maJı

lftt yağ sattığından ıttpbe edllmllt 
dükkamndan alınan yağ evve
l& Belediye Klmyahanesinde cmah
lôt• hükmünü giymiş. Yağca sattığı 
yağın hilesiz olduğunda ayak dire
miş olmab ki, Belediye klmyahane
sinde tahlil edilen yağın bakiyesi 
Tıbbı Adli'ye gönderilmlş ve Tıbbı 
Adli yaptığı tahJU neticeslnde bu 
sefer yağa hilesiz bulmuş. 

llk bakışta oldukça basit gibi gö
rünen bu yağ meselesi, biraz derin 
düşünüfünce üuırinde durulacak bir 
mahiyet kesbedi) or • 

Acaba hangi taraf haklı'! 
Bir yağ ıiümunesiahı ayni za-

manda mahli.t ve &af olamıyacağa. 
na göre bir lşde ya Belediye Kimya. 
hanesinin, ya.but ta '.fıbbı Adli'nio 
yauılı11ğı muha.kkaktlr. 

Halbuki bu lld dal.reden biri k 
h

. 0-
ca fie nn tiıhhatile, eawafıwn ödeye-
ceği nakdi cezalarla f'&kuıdaa alA
kah, diğeri ise, i~mda bir -. ...... • ---....aU• 
nu ıdam sehpasına kadar ııevked~ 
bilecek ehemmiyeti haiz bir resmi 
teşekküldür. 

Yağcı belki son imtihandan .... .. yuzu-
nun akile çıktığından memnundur 
~ biz, kendi hesab~ zihni: 
::. kurcalıyan ukdeyi sıözmiii de-

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLU. 
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Tefrika No 76 Yazan : M. SIFIR 

Belediyenin Yeni 
Yol Programı 

1;:;tanbul Belediyesi Tramvay, E· 

Ad B Y • • d lektrik ve Tünel idarelerinin devir am aşına ırmı en =~: :~:nb~:·::::ı:.::ı:; 
F 1 D •• D •• •• geçen bütün yolları asfaltlatacak-az a uşman uşuyor tır. Bu iş için tet~ikat ~a~a~ Bele~ 

Buna Rağmen Her İhtimali Göze 
Alarak Hücuma Karar Vermiştik 

Fakat, ben tbrahimin fikrini ka
bul etmekle beraber ıaınız başına 
gıtmesini muvafık bulmamı§, yamna 
Hoca Bekiri de katmıştım. Ben de 
dönecekleri istikameti iyi görebile
cek yüksekçe bir yer bulmuş, ileri
mi gozlemeğe koyulmuştum. 

tbrahim ile Hoca Bekir, tam iki 
saat sonra ve selametle dönmüşler
di. Fakat, bu müddet zarfında ben 
merakımdan dokuz doğurmuştum. 
Gecikıne1erine bakarak tutulmuş ol
malarından çok 'Korkmuştum. Hoca 
Bekir hem gülUyor, hem de gördük
lerini kendine has olan bir tuhaf
hkla söylüyordu: 

yuyan efradı iyice görüyor, öbek ö
bek toplanıp konuşanların seslerini 
bile işıtiyorduk. 

Hoca Bekirle Hemşınli Nuri yi
ne titizlenmeğe başlamışlardı. Oyna
mak için sokağa çıkmak istiyen ya
ramaz çocuklar gibi bir türlli rahat 
oturamıyor, durdukları yerde du
daklarını ısınyorlardı. Kıvranıp"'fio
murdanıyorlardı. Hoca Bekir ka<J
lannı çatıyor ve: 

Uyku bastırıyor hepimizi, Ka
ra Mehırlet, diyordu. Daha beklete
cek misin be yahu? .. Sofra başında 
yutkuna yutkuna adam bekliyenler
den beter ettın bu gece bizi. 

~e Heyeti Fennıye Muduru Nurı 
iki senelik bir program hazırlamı
ya başlamıştır. Hazırlanan progra
ma göre yol için Belediye tarafın
dan bedeli Uç senede tediye olun· 
mak şartile (2) milyon liralık taah· 
hüdata girişilecektir. Programda 
tesbit olunan bütün yolların inşası 
iki senede ikmal olunacaktır. Fakat 
yol inşaatına başlanmazdan evvel 
yolların altından geçen tramvay, 
elektrik, havagazı ve telefon hatla
rının esaslı şekilde tamir ve tecdidi 
lazımgelmektedir. Belediye bu sene 
içinde bu tamir ve tecdit keyfiye
tini ikmal edecektir. 
Diğer taraftan viliyet yolları da 

ehemmiyetle nazarı itibara alın

maktadır. Adamakıllı tamir edile
cek ve bir kısmı asfaltlanacak olan 
'OskUdar - Beykoz yolunun tamiri 
ve asfaltlanması için ( 43) bin lira 
lık tahsisat aynlmıştır. Bu yol Uze-

-
OkuyucUlarımız 

Diyor ki ı 
Bir malOI kahram•nın 

Dlleğl 
Tramvay, tünel hamdolsun hü

kumetimize devredildi; hatta tiren
ler de dahildir. Evvelce bunlar ec
nebi §irketlerinin ellerinde iken ma
liillere paso mukabili tünelden yir
mi para, tramvaylardan da iki ku
ruş ikramda bulunmuşlardı. 
Nafıa Vekdletinden de temennimiz 
şudur ki yanı başımızda komşumuz 
Bulgaristan hükumeti memleketi 

ve vatanı uğrunda hayatlarını feda 
ederek sakat ve malul kalan 
böyle askeri malfıllerine şimendi

fer ve tramvaylar paso mukabili 
ücretsiz olduğunu öğrendik. Bu ha
berleri buraya gelen Bulgarya mu
hacir ve mülteci Türklerinden al
dık. 

Allah Cümhuriyet hükumetimi
zi dünyalar durdukça payidar eyle-

sin. Acaba tünel, "tramvay ve 
tirenlerdeki seferleri sakat \'e ma
lul askerlere paso mukabili ücret
siz yapamaz mı? .. Selameti vatan, 
memleket selameti millet namıan 

ilk Mektep· 
Binaları 

Vali ve Beledlya yeni 
blnalar lnf•sı için (soo) 

bin llra lstlyecek 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Lutfi Kırdar tstanbul'da uzun 
müddet ilk mekteplerin vaziye
tini tetkik etmiştir. Tetkikatmın 

neticesinde 1stanbul'da bulunan ilk 
mekteplerin çoğunun tedrisata gay
ri müsait ahşap ve dar binalarda 
yapıldığını gören vali, yeniden mo
dern ilk mektepler inşası için bu se
ne Şehir Meclisinden { 600) bin lira
lık bir tahsisat istemeyj kararlaş
tırmıştır. Bu para ile şimdiden 12 
ilk mektep binası in§a olunacaktır. 

SUt meselesini tetkik eden Anka
ra Ziraat Enstitüsü profesör ve do
çentlerinden müte§ekkil heyet dün 
Belediye Heyeti fenniye binasında 
bir toplantı yapmışbr. 

mTtSAT tşLERt ı 

iş yerlerindeki mümes
sillerin seçilmesine 

landı 

30 NiSAN 1139 

POLİT· iKA 
Alman d~vlet reisinin 

nutkundan sonra 
Polonya meselesi 

M. Hitler'in Rayb.EJtagcl&: ffa~-"it
tiği ·nutukta müstakbel Alman faa
liyetlerinin sarih istikametinin Po· 
lonya. olduğu, yani Danzig şehrinin 
Almanyaya iadesinin kat'i bir he
def olarak kendisini gösterdiği mü
şahede ecfümektedir. 

1ngilterenin, Polonya'ya garanti 
temin etmesindenberi için için uyu
yan bu mesele, artık açık bir mahi
yette ortaya kondu. M. Hitler'in 
sözlerinden Almanların Polonya'ya 
Danzig şehri, Baltık koridoru ve 
Cenubu Şarki Silezyası hakkında. 

bazı tekliflerde bulundukları tesbit 
edilmektedir. Bu teklifler, Alman
ların, Şarki Prusya'yı esas Alınan 
kütlesine rapt için hayati addettik
leri bir dilşünceden ileri gelmekte
dir. Şarki Pnısya'nnı her hangi bir 
ihtilaf vukuunda denizle olan rabı
tası kesilebilir. Bu sebepten dolayı
dır ki, Berlin evvelemirde, bu iki 
ayrı Alman topraklarını birl~tir
mek gaye·.;ini gütmektedir ve ayn
ca şliphe göturmez bir hakikat var
dır ki, o da, Bohemya'nın ilhakın· 

dan sonra Polonya'mn Alman ekal
Iiyetlerinin en fazla bulunduğu bir 
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Hltlerln Nutku 
acaristan Slovakyayı 
-ıha iyet. deymiş 

(Battarafı 1 infd aq-famızda)' 
mi! Eğar bu rejimler milleti temsil 
etmiyorlarsa halita tek bir l~kırdı 
söylemek hakkını bile tanımıyan 

Alman Kararları iki 
Hükiimete Bildirildi 

........... ~·· 

Inönü Potemkin 
·Ve Von Papeni 
Kabul Ettiler 

(Baştarafı 1 inci sayfamızda) 
yanın }~eni Ankara Büyük Elçisi 
Von Papen, bugün Çankayada Ri
y.aset.icüınhur sarayında Cümhur -
reisi İsmet İnönü tarafından kabul 
edilmiş ve itimsdnamesini takdim 
etmiştir . B l . c·;J n Macar Nazırları; 

er ıne ıue . Et . ~ . Bu 
Mussolinin ·n de T asvıp ıgı 

• 
T e lifte Bulunacaklarmı 

• ...... .r ........ ....--
CsakY hu .. u;:,i trenle saat _14::3~_da 

Bratislava. 29 (A.A.) - tyi ına· ı 
lUnıat altnakta olan me!ıafilde bu
gün Berlliı~e vasıl olmu§ olan Ma
car devlet adamlarının SiovaKY_a-1 
ntn Maca.ristana ilhakı maksadile 
bir teklifte bulunacakları ve b.u { 
teklifi Mussolini'nin fiis:vib ctmış 
olduğu şeklinde musirrane birtakım. 
~yialar deveran etme'ktedır. 

gelmıc:lerdır. :Kendılerı ogle-buraya ~ .. . 
dan sonra yekdlgPnni mutea.kı~ 
Fon Ribb"ntrop ve Goermg ile gö

rüşnıü. Ierdir. 
Bu akşam cskı Ba~·vekilet dai~e: 

sinde Bitler ta.rafın~n şereflerıne 
bir ziyafet verilecektır. 

Siyasi temaslar 
Bertin, 29 {A.A.) - Teleki 

Macar Nazırları salı sabahı Ber-

ile lin, dcıı ayrılacaklardır 

• • t erın 
arattığı 

un 
·ster 

--:> 'i:rin ;aklarını ihlal etmediğine da-

(Bm.1-arafı 1 ind .sayfamı:z:dal ı . il . su"rdü~u iddınyı reddeyle. 
-.,~ d . lan kı~ ı ır erı o . 

tarafı olarak feshine aır 0 mektedir. Tımes d:yor kı.: .. 
, .sımlan hakkında tefsirlerde bulun· cAJmanya ile samimi bir teşrıkı 
maktadır. . . . mesai arzuya şayand!r. Fakat Jun-

Gazeteier, Alınan devlet rcı.sını~ b- 1 b·rsc"·in ımkanı vok-k kef de oy e ' · .; _ • 
Alman - Leh itilafını feshetme ı- t İngiltere, silahlanmaga dur:ma-

1 Ç
in ileri sürdi.ıgu~.. iddialan reddet - ur. d am edecek ve giriştiği te . 

dan ev . l 
mektedi:rler. . ahhütleri ifa edebilecek bır ha e 

Yan resmi gazete Polsk.a dıyor kti İngilız devlet adamları 

1 
gelece r. .. " · t 

ki· müzakere yolun.da husnunıyc e, 
~Hayati menfaatlarımıza kı:ı~ı hüsnüniyetle mukal:>ele etmeğe ha-

takip edilen metodlara büyük b~r, zırdırlar. . 
ehemmiyet atfetmekteyiz.. T~zyık Daily Telegraph g.,zetesı. Hen -
ınetocJlannın ademi muvaf:f.akiyı:t- derson'un nutukta mevzuu bahso -
le neticeleneceğine şüphe yokt~r. 

1 
demi tecavüz paktları hakkın-

. • ek • steyenlenn an a t f · 
Polonyaya lutap e~m ı e•mele. da Almanya hü~~et11!de1:. a sı • 
bu metodlardan sarllnaxar ~ . lat istiveceğini btldırmektcoır. 
ri l"zımdır. Bir taraflı hal carel:rı 1 Alın~nvanın muhasara korkusun-

. ,A ak teşebbus· F A bulunması içın yapıl'<lc dan kurtulması için rımsa, me • 
ler beyhudedir.> 'ka ve Polonya ile ist1şarede bu • 

Alm~n rı k d' · İn 'liz _ Leh anla.şmasının ~ 1 dLJktan sonra İngiltere en ısı· .. ı.ef anlasmasile kabili telif 01~1~- :: bu şekilde bir pıı ·t teklif edebi-
.... y A.hnanya ile akdedilen ttı -
uıgı ve 1 tl ·1e lir. 
lafın Polonyanın Garp dev c erı Daily Expres.,, sö\•le diyor: 
teşriki mesaide bulunması imle.anını cHitlerin nutku, müzakere kapı -
6elbettiği yanl~ olduğunu yazın-~- }arını açnııştlr. 
tadır Bu mesele, Leh - Alman 1 

- H=~•er 9az cı::tyl•r'·en Roo41,. .. P)t 
Iaf1 - akdedildiği esnada sarahatf'n uyuyormuş 
tesbit edilmis idi Polonya hükfıO:e- Hyrle Park 29: (A • .A.) -. Beyaz 

ta hareketınl 
tinin bu hususta rzı . saray Sekreterliği tE'blığ edıyor: 
değislirmesi için hiçbir sebep yok- cHr'tler nutkunu söylerken Roos-

b .. k" r in buna tur. Polonya u ume ın lt uyuyordu. Mum<ıileyh saat 
aı·t evrakı neşrM.mek hakkını ınu - ve ' h ili t Ht'Uer nut • 

8 zo de . ma a saa -
hafaza ettiğini zannediyoruz.> 1 k k. u bitirirken uyanmL5t.r. Reisi -

lan Po ~ a un • . kt' Ordunun organı o "mhur, nutku tefsir etmıyece · ır.> 

Zberoina, şöyle y~zıy~~:barile, Al • ~;lere Po'onyanı-ı vereceği cevap 
<Polonya prensıp 11 • . li- • 29 (~ A) _ Matbuatın 

L h ··, ı~~tıerının mus · Varso' a. - · · man • e munas.euÇ . . . ü- ~ . . ö .. e ~lm.:ın muhtıra-
l1ane bir ~ekilde tan~ı t:zı~dır. :ıanne~tı~;~eekg o.':m- diplomatik ce -
:r:akerelere devam etm"ge .. asip sına ver d gelecek haf ta ayan 
Y 1 b - k Jerin ınun vaptan maa a 

a nız u muza ere -ı.ditten . . . d "·a D1ette Hariciye 
b' h · · d t zyik ve t1.:U meclısın e ve. 
ır ava ıçın e. a .k. taraf bir nutuk söyliyerek Hitlere 

uzak olarak bE1şlaması, 1 1 Nazın . 
. ·rbara alın- vap verecektır. 

rnenfüıatlerinın nazarı ı ı ce . . .,9 (A A.) _ Hitlerin nut-
A d Parıs . .. , ·- · 

ması lazım ır.> d ba· z si"l.•asi mahfilinde ne 
Bu gazete Hitlerin nutkun a, ku Fransı · . . k. 

1 
' kt 

1 
, buluncluğunıı havret ne de öyle odrın bır A a ıs 

~ı yan ış no .. a aı etmekte· • amıstır. Çünkü umumı hat-
..,azmakta ve soyle devam · bırakın • . uk p . ...._ bek· 
ıı ~ 1 'tibarile bır nut arı:.•e 
"ir: arı ı . . 

" terek bir garan· Iendiği gıbı çıkmtŞttr. 
cSlovaky~ya muş_ lik bir pakt H··1asatan, Pansın kanaati şudur 

ti verilmesı ve 25 sene u . t Jı kkında Almıınyaya ki HiUerin nutku ıle en ernasyo • 
lm?Ja1anması a Alman· • •aziy t hicbir suretle değisme-
tekliflerde bulunmamıştır. . nal " e 

ed'ldi;ı;.;T1e daır f • ·...+-Sr 
yanın muhasara ı 5""' mtz•• . f 
! . - -ıen iddiR da doğru değil - Nutuk Arnerikeda çok eaa 
!!n suru · kilerle 1 dı 

dir. Bilftkis Polonya emrıva karşı an 
ınuhasara altına alınmış ve ~u hal, Washington : 29, (A.A.) - Ame-
~lman _ Leh münasebetlerinın mu- rika siyasi mahfilinde Hitlerin nut
~azenesini ihlM etmiştir. Polonya ku çok fena karşılanmıştır. Bu nu
lle arasındaki itilAfı feshetmekle tuk bütün manaslle hır meydan o
~lman devlet reisi, Al.manya:ıuı }(uma mahiyetınde te18kki edilmek
vaziyetini mahsus derecede vahım· tedir. . . 

hükdınetlere mi mfiletl r tarafın- (Bqtarafı 1 inai .a:rf ada) 
dan idare ediliyor diyeceğiz? nu göstermiştir. 

Alman dostlarımızın rejimleri 1ngiltere'nin son zamanlarda gi· 
hakkındaki haBSasiyetlerine hürmet riştiği taahhütler, kendisini, Al· 
eseri olarak bu bahsi daha ziyade manyanm ihtilaf halinde bulunabi
tafsil ve tamikten içtinap ediyoruz. leceği her mıntakada, İngiliz men· 
Fakat zihinleri böyle bir mukaye- faatleri ihUU edilmemiş olsa bile, 
se yapmağa sevk ve icbar edecek Almanya'ya karşı harbe girmek 
sözler sarfetmeseler çok daha iyi mecburiyetinde bırakmaktadır . 
olmaz mı? Böyle bir muhasara siyaseti takip 

Hitler, böyle fena ve tamamen etmekle İngiltere hükfımeti 1935 
kendi aleyhine çıkacak bir mukad- tarihli deniz itilafının esaslarını bir 
deme ile söze başlamak gibi bir ta- taraflı olarak ortadan kaldu makta 
biye hatası yaptıktan sonra, çok ve bu suretle gerek bu itilafı, ge-
doğru. parlak, necıp baı.ı beyanatta rekse onu itmam eden 17 /7 / 37 ta-
buhmuyor. rihli beyannamenin ahkamını hü-

Hitler bu sözlerile Versay mua· kümsüz bırakmaktadır. 
hedenamesinin haksızlığı ve insaf- Berlin, 29 (A.A.) _ 1934 tarihli 
sızlığı aleyhinde isyan hissi duyan 
bütün Alman milletinin ve cihan- Alman-Leh itilafının feshedildiğine 
daki bitaraf ve vicdan sahibi tekmil dair Polonya'ya gönderilen Alman 

muhtırası, tngiliz • Alman deniz an
mütefekkir insanların duygularını 

!aşmasının feshi için ileri sürülen 
ifade etmiş oluyor. Sevr muahede-
name:;ini hükümsüz bırakarak Türk- sebeplere benziyen delillere istinad 

etmektedir. 
!erin hayat ve istiklal haklarını ta-
nıtmak için bütün mağlup devletle- Muhtırada, Polonya'mn lngiltere 

ihtiva etmemekte idi. 
Muhtırada netice olarak ıöyle de

nilmektedir: 
1 - Polonya hilkıimeti Dantzig 

hakkında Adilane bir itilafa varıl

ması ve Leh hudutlarının kat'l su
rette Almanya tarafından garanti 
dilmesi için eline geçen fırsattan is· 
tifade etmemiş, bilakis bu hususta 
Berlin'in yaptığı teklifleri reddet
miştir . 

2 - Polonya Hüktımeti, üçüncü 
bir devletle 1934 tarihli itilafların 

ruhuna uymıyan siyasi bir taahhü
de girişmiş ·ve bunu yapmakla bu i
tilafları bir taraflı ve keyfi olarak 
hükümsüz bırakmıştır. 

3. - Almanya hükumeti, bunwı. 
la beraber Alman - Leh münast!
betlerine karşı tarzı hareketini e
saslı bir şekilde tadil etmek ~;asa v
vurunda dcğildiı' ve Polonya ile ye
ni bir itilaf akdine, bu itilafın her 
ıki taraf iç.in de sarih ve mecburi 
bir taahhüde istinad etmesi şa.rtile, 
hazırdır. 

Dan:ı.ig' <le bayram 
rin hepsinden evvel en çetin ve ile Almanya arasında çıkacak bir 
kahramanane bir mücadeleye atıl- ihtilafa, bu ihtilafa sebebiyet veren. 
mış olan Türk milleti Hitlerin şah- İngiltere olsa dahi, Alman.yaya Danzig, 29 (AA.) - Danzig a-
sında tecessüm eden Alman hakla- karşı müdahale etmeyi kabul ettiği halisi Hitler'in nutkundan, Danzi· ı 
rmı. pek yakından takdir eder ve bildirilmekte, halbuki 1934 tarihli ge taallUk eden kısımları uzun a\kış-
onların bu uğurdaki mücadelelerini Alman - Leh İtilaflarının kuvvet is- larla karşılamıştır. 1 

tamanıen tabii ve meşru bulur. An- timalinden sarfınazar edilmesini Buranm Nasyonal Sosyalist mu
cak, Almanyanı.n bu aksülameli mıı.- derpiş ettiği hatırlatılmaktadır. Ye- hitlerindeki kanaat Danzig'in Al
kul ve meşru haddi tecavüz ettiği ni 1ngiliz - Leh itilafının kat'i şekli manyaya avdetinin nihayet bir za
zaman, Türk milleti kendisine reh-1 ne olursa olsun, muntazam bir itti· man meselesi olduğudur. Forst~r 
her bildiği insani ve ahlaki yüksek fak ve daha ziyade munhasıran Al-i emri altında bulunan 8000 kişiden 
prensipler namına sesini yükseltmek manya aleyhine müteveccih b_ir it- t mürekkep S. A. ve S. S. kıtaatına 
vazifesini ihmal edemez. tifak mahiyetinde telakki edilme:;i hitaben neşrettiği bir tebliğde va-

Fiihrer Versay muahedenamesile lazımdır. Böyle bir ittifaka girmek- ziyetin inkişafına sakin bir şekilde 
Almanlara tahmil edilen acı ve in- le Polonya üçüncü bir devletin yar- intizar edilmesini söylemiştir. 
safsız şartlar aleyhinde bulunmakta dım vadini Almanyanın sulh garan- llitlerin nutku Ye kararları Lon-
ne kadar beliğ ve Almanyayı bu- tisine tercih etmiş oluyor. Bu da dra, \'ar~o,·a ve Va~ingt;on'a 
günkü mevkiine tekrar çıkarmaktaki Polonya hükumetinin Alm:ın - Leh Bildirildi 
muvaffakıyetlerıle iftiharda ne ka- meselelerim Almanya ile dostane• Berlin, 29 (A.A.) - Almanya'nın 
dar haklı ise ondan sonra takibe müzakereler yapmak suretile hal- İngiltere ve Polonya'ya muhtıralatı 
başladığı mütearrızane siyaseti mü- letmekten sarfınazar ettiğ;ni gö~- Londra'daki Almanya maslahatgü
dafaa hususunda da o kadar zayıf, termektedir. zarı tarafından tevcli edildiği esna-

1 

takip ettiği cihana meydan oku- Muhtırada bundan sonra mevcu- da Almanya hükumeti Berlin'deki' 
mak mesleğinde de psikoloji bakı- diyeti 1934 itilaflarile tanınmış o- Amerika. maslahatgüzarına Hitlerin 
mından o kadar hatalıdır. lan Fransız - Leh ittifakı ile Polon- nutkunu tevdi etmiş ve bu nutkun 

Versay muahedenaıpesile mütte· ya'nın İngiliz ittifaklar sistemine cRoose\·elt'in mesajına bir ce _ 
fik devletlerin Almanyaya karşı ta- iştiraki arasındaki farka işaret e- vap teşkil ettiğini bildirmiştir. 
kip ettikleri siyaset ne kadar hak- dilmektedir. Londra, 29 (A.A.) - H.itler, he
tan ve adaletten uzak ise Hitler de Bu sisteme iştirak etmekle Po- nüz nutkunu itmam etmeden evvel 
kuvvet kesbeder etmez, ortalığı mü- lonya hükumeti Uçüncü bir devlet Londra'ya varan bir Alman tayya
sait bulur bulmaz, eline fırsat ge- tarafından Almanya'yı muhasara resi bu nutkun ingilizce tercüme
çirir geçirmez ayni prensiplere göre etmek için takip edilen bir siyasete sinden müteaddit nlishalar getir
hareket etmekte tereddüt gösterme- iştirak etmiş olmaktadır. Buna mu- miştir. 

miş ve müttefikleri takbih ederken kabil Almanya, Polonya'ya karşı 100 sahife kadar tutan bu vesi
kendi kendisini de mahkfun eyle- daima dostane bir siyaset takip et- ka hükumet ve hariciye devairi ta
miştir. miştir. Almanya Polonya'nm men- rafından tetkik edilmeden salahi-

Hitlerin nutkunun ikinci kısmına: faatıerini nazarı itibara almış, me- yettar mahafil ı•ıtitaleada bulun
cBen tecavüz teşkil edecek bir ha· sela mUşterek bir Leh • Macar hu- maktşn içtinap etmektedir. 
rekette bulunmadım> sözlerile baş- dudunun tesisini kabul etmiştir. AI- Almaııya'mn koridortlun gf>~İre-
laması ve kendisini kuvvetli hisse-· manya, ayni dostane mi.ilahaza ile ceği şose 
den ve zemini müsadif bulan her iki memleket arasında muailai{tn Be ı· 29 (A A ) r ın, . . - Emin bir 

Von Papen, bu vesile soyiedıgi 

nutukta ezcümle şöyle demiştir: 
c- Kadim dostluk rabıtalarile 

Almanyaya bağlı olan Tilrkiyede 
vazifo almakla bahtiyarım. Büyük 
Almanya hiçbir memlekete kar~ı 
taarruz'i bir niyet bcslern mekte -
dir. Hitlerin gayesi. Almanyanın 

h.,kiki sulha kavuşmuş bir Avrupa
da sükun içinde ve haklarını elde 
etmiş olarak yaşam::ısıdır. Türkiye
d ki vazifem bu dostluğu tarsin et
mektir.~ 

Cümhurreısi İsmet İnönü, ceva
ben Alman BU iık Elçisinin Türki
ye hakkında beslediği hissiyata t9· 
sekkür etmiştir. 

Neşriyat 

Kongresı 
(Ba,.tarafı 1 inci aayfamızdal 

Başvekil mız Doktor Refik Say • 
damın nutkile açılacak kongı-ede 

İstanbulu temsil edecek olan mu. 
ra hhaslar dünden itibaren Ankara-
ya gıtmcğe b şlamıs1ardır. 

2 Ma~ Salı günü Kongre umu· 
mi hes 'et halinde açılacak ve inti· 
hapla encumenlere avrılacaktır. 
Kongreı ın görü~eği mevzulaı 

evYela encümenlerde müzakere o . 
lunaook ve alınan kararlar esebabı 
mucibeli birer raporla umumi hey
ete verilecektir. 

t:mumi h0 vet n müzakereleri de 
enC'Ümenlerin hazırladığı raporlar 
üzerinde cereyan edecekitr. 

Ö rendiğimize göre kongrenin 
ayrılacağı encümenler sunlardır: 

1 - Basın, yayın ve satış işleri 

encümeni. 
2 - Dilekler encümeni. 
3 - Edebi mülkiyet encümeni. 
4 - Gençlik ve çocuk edebiyatı 

encümeni. 
5 - Mükafat. yardım Ye propa -

ganda işleri enC'iimeni. 
7 - Tercüme işleri encümeni. 
Kongrenin tetkik edeceği mevzu

lar da şunlardır: 

Resmi ve hususi neşir tesekkül -
!erinin sermaye ve kuvvetlerini A
zami \•erim temin etmek üzere tek
sif ederek iş birliği etmeleri yolla -
rının ara!=ötırılması ve bu esasa göre 
umumi bir ne riyat programı ha -
zırlnnm sı. devletin maatteessüf hiçbir zaman kalan yegane meseleyi, 'Dantzig me- membadan öğrenildiğine göre Al-

ihmal etmemiş olduğu tecavüz ve is- selesini halletr,-:eğe çalışmıştır. Al- manya tarafından Polonya korido- ~ilim~ze tercüme. ettirilecek es.er-
tila siyasetini müdafaa mecburiyetini manya'nın Hitler'in nutkunda bU- rundan har' . 1 k . . leı ın kl p,2}{Jer dahıl olarak en lü -
hissetmesi kadar topsuz tüfek..sız· dirilen teklifleri Varsuva tarafından ıcıez meme et ımüya- ı l l 1 ı b' zıııd~n istifade etmek şartile geq- ı· zu

1
!1' du ar nbın sed~e1 ere. ayrı mış ır 

hakkın ve adaletin büyüklüğünü ve sureti kat'iyede reddedilmiştir. Hal- ı mesı talep edilen yolun genişn-· 25 p <:tn. ~ te>s t e ı mesı ve bunlan? 
kudretini isbat Edecek bir hareket buki bu teklifler mübamgalı talepler kilometredir. gı nec;n ıç n a!Akadarlar arasında ış 
~u~ur~~m~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b~~y~~am. 

Hak her zaman çeğneniyor, fakat it } y • R H Orta tahsil ~ağındaki gençlik için 
ona karşı bu tecavüzü yapanlar yi- a yanın enı ume ariciye yazdır.iması veya tercümesi lazım 
ne onun huzunındn boyun eğmek za- H B •• • N gelen eserlerin tesbiti ile bunların 
ruretini içlermde duyarak kendileri- ava utçesı azırı Romada nesri için bir program hazırlanma-
ni haklı göstermek çare1erini an- Gcçea yıla naıara~ 900 mil- (Baş tarafı ı inci ımyfada) sı. 
lığa düşüyorlar. Kendi ho.re,pet1e- l' f t G B r çocu.k edebiyatı kütüphane -

n..: yon ıret azla afenco bugün gazetecileri kabul 
rile kendi sözlerini cerhediyorlar ve sini kısa zamanda \rücude getirmek 
kendi aleyhlerindeki hükmü kendi Roma, 29 (A.A.) - 1939/{0 se- ederek kendılerile görüşmüş ve Ru- için icrası lazım gelen işle . 
ağızlarile vermek garabetini gös- nesinin hava bütçesi, 2,100 müyölı manya'nın siyasetinin sulha. bağh Halk için yapılamsı lazım gelen 

lir t l k k olduğwıu; BUkreş hlikfımetı'nı·n b·ı·ı· teriyorlar. e o ara tahmin edilme tedir. neşri~~ için yıllara aynlmış btr 
tün sulh müzakere ve aııi:uılar na 

Bu ciheti yarınki makalemizde Bu miktar geçen bütç-eye naza- . ceğ• program vücuda getfrllmesi. 
gıre ıni söylemiştir. 

izah edeceğiz. ran 900 milyon fazladır. Yazma ve basma eski kitaplan -
Hv-~n Cahid y ALÇIN Londra, 29 (Hususi) - Bugün mızdan yeniden neşri icap edenle-

•- Gafenco ile Roma.da başlıyan ttal- rin tesbiti. 

S d b uıgiliz harp gemileri Ya R aa a at P.aktı yan - umen rniizakereicıine husu- Ansiklopedi ve müracaat 1Ugat -
(Başta.rafı ı inci sayfamızda l sularında si bir ehemmiyet verilmektedir. Bu leri vücnda getirmek için yapılmn-

hey'etler gibi, hey'etimiz de bura- Atina, 29 (A.A.) - Havas. tngi- ara; Roma hükumetinin; Ruman • sı lil.zım gelen hazırlıklar ve işler. 
dan ayrılacaktır. liz harp gemileıinin Yunan suların· ya hllkfımetine karşı dostluk hisle- Memlekette telif ve tercümeyi 

Bugün müfarakati mukarrer bu- aa ve bilhassa Navarim, Girit ve ri beslediği ve Romanyanın P.~a tesv-ik edecek rnfikAfatlar ihdası ve 
lunan tayyarelerimiz de Diyarba _ Vatika'da bulunması tabii'~lıtJdd rabyayı ilhakını ilk defa ks.lı ı! et· bunların hangi esaslar dahilinde 
kırda havanın bozukluğu dolayısila olunmamakta ve her sene İngiliz mi:;? olduğu da tebarüz cttinln.ek- verileceğinin tesbiti. 
hareket edememişler VQ hareketleri donanmasının Yunan sulannda. ta- tcdir. Hususi neşriyata devletçe yapı -
Yarına kalmıc:tır. liı 1 P.aris, 29 (A.A.) _ Gafenco, bu lan yardımın daha verimli ve esas· 

ıı n er yaptığına işaret ee~ıektedir. 
Mısır valide Kraliçesi Nazlı da sabah Hariciye Nezaretine giderek h bir yola konulmaSJ. 

leşurmiştir.~ Macar matbuatını t.efsLrlen 

İngilız gazetelerine göre Buda.peşte, 29 (A.A.) - Macar 

Londrs, 29 (A.A..) - İngın: ~t- Ajansı tebliğ ediyor: . 
buatı, Hitlerin nutkunda gorulen Hitlerin nutku A muazzam bır e
Eahirl itidalin yeni bir taarruz ha • serdir. Çok azimkar olmakla bera
reketine mukavemet etmeğe azmet- ber sulh için biltün kap;Iarı açık bı
miş olan memleketlerde bir gevŞe.. ra.Joyor. Nutuk. Macarıstanda çok 
ınc husule getirmemesi Ill.zım gel· iyi bir tesir yapmıştır. Muahedele· 
i:liğini kaydetmektedir. . rin yarattığı kanşık ve haksız şart-

Gazeteler, bundan sonra Hi~Ie:ın ıarın diizeltllmesl için Almanyanın 
göstereceği faaliyete gönJ ~uküm sarfettiği gayretler Macaristanuı 

--r~t ve bılhassa . t ·ı d vereceklerini yaz~ a . re da görttşlenne amnmı e uygun ur. 
Polonyayı tehd.Jd edeıı tehlikole yacarı.stan da Almanya gibi W11-
~rot otmekted.Jrler. son'un on dört prensipine kurbaA 

'llmes, nutku tahlil etınek:ın v: gitmiş ve sllAhlarmı bırakmıştır. Bu, 
it erin hfçbfr zaınan başka e 

Mayısta dönecektir. -·- 1!.murni Kaüp Alexis iJe gönrşmüş- Okumayı teşvik etmek ve neşri~ 
Yugoslav Hariciye Na- tur. Mumaileyh saat ı5 te Bonnet yatı tanıtmak için yapılabilecek • 

ispanyanın dün 
Kapattığı 
Hudutlar 

Perpignan, 29 (A.A.) - İspanya 
hUkfuneti, henUz belli olmıyan se
beplerden dolayı Perthusde dilnhu· 
dutları kapamıştır. 

zırı Macaristanda ne göru~ecek ve bu ksnm saat ı9.3o propaganda. 
da trenle Rnmaya hareket edecek~ Ne riyatm sa~ ve dağıtma işla. 

Budapeşte, 29 (A.A.) - Macar tir. rini tanzim için alınması faydalı o. 
Ajansı bildiriyor. ln k -..'!·birl c rl t a y hudllere ac tt:"-4 • er. 

Yugoslavya Hariciye Nazırı Mar- Matb alan da · · s dair kanun .. mız ışın verlminl 
koviç Berlinden dönüşünde Belgra- arttıracak ve kalitesini yükseltecclt 
da giderken dün öğleyin Budapeş- Budapeşte : 29, (A.A.) - Yük - tedbirler. 
teye gelmiş ve istas)onda Y sek Meclis Yahudiler hakkındaki Edebi mülkiyet hakkına dair o-
lavya elçisi tarafından karşılan- kanunu, Muhtelit Hakem Komis • lan mevzuatımızın günün fiıtiyaç • 
m!itır. yonunun tadilatı dairesinde kabul larına göre tadili lhım gelen c1 • 

etmiştir. betlerinin tesbitl. 
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iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

BSErZurumdan ileri 
G. saray D. sporu 2 -1 Yendi 
Vefa lzmirde 3-1 MağlUp oldu 

Erzurum~ Gelen Ordu Kumandanı 
Vehip Paşa ile Bir Konuşma 

"Ben Ermenileri Bulgarlardan Daha Sarp Bir 
Millet Sanırdım. Sizi Nasıl Oyalayamadılar?., 

d - "ki risalenin asıllan Rus
[Bu bus usta yaz ı~_ ı de mahfuzdur. Türkçe 

ça olup resmi makaoıı ~ı ın 1 tabı ve neşro· 
.. elen o zaman ar 

Ne Fransızca tercum . T "hçe• olup ikinci Er-
• B

. . . başlığı , an . 
unmuştu. ınnın ~ teşekkülilnden itibarun 

zurum kale topçu alayın mu istirdad tarihine ka· 
Osmanlı ordusunun_ Erz.~ru. de .Rus ihtilali bidaye
darki ahvali göstenr. Dıgen 

1918 
de Osmanlı kıtaa

tinden itibaren 27 §Ubat [l] "kl . tarihe kadar Er
tının Erzurumu istJrdad ettı eaın· . TUrk sekenesine 

·1 . E ıehri ve bav ısı menı enn rzuntm . . afsilltile bildirmektedir. 
karşı ta vru ha reketlerı- nı. t b eserimin sonu· 
B b• · · · ı hUiasasını u unlardan ırıncısın n .1 başlıklı eserim-
na yazdım. Diğeri aynen cErmenı er• 

de okunacaktır.) ••• 
. Horasanı i§gal etti. Erme-

16 Martta süva~~ . ta idi. Hörasan· 
nilerin 75 kadar süvansı halı t~~m bir istasyonu 
da Hamra demiryolunun pe~ m~ z .. k vagonu {20 
varmış. Burada 100 lokomotif, yU ~geçmiş. Tele
si kömilr yüklü] sağlam olarak e e Hatta 

. - l k dunıyorrnuş. 
fon merkezı de saglam o ara kezile mu-
K .. tek E . k "nden Horasan mer o rmenı mer czı 1 d" e seslenen 
ha bereye uğraşıyorları:ıış: ~?-~08 ·z irmenice ile 
Ermenilere bizim telefonc~ bıldıgı a k Tiirklerln 
cevap vemiş ise de .Errnenıler anlıyara ' b"ldl . . . s nkamışa ı r-
Horasanı işgal cttıklennı Rusça a 

mişler. 1 d · Jounu 
17 Martta Narman tarafımızdan ışga . .. · 

150 Enn<:nı su· 
En nihayet Kötekteki 100 piyade ve 

93
) 1877 hudu-

varis ide tnrdolunarnk 21 :Martta <12 
1 d k 

• 1 ctıniş bu un u · 
duna kadar olan mmtakayı ışga 

18 Mart 1334 vaziyeti (Kroki) 

••• 
Ordu kumandanı Vehip Paşa 19 martta Erz~: 

· b" k otomoD!ıl 
ruma geldiler. Ruslardan kalma bır ıne b" k 
elde etmiş ve adına ganimet dt'miştim. Buna ınere 
kumandanımı Tevrecuk'de kaı şıladım. Erzuruma ~e
lirken muharcbclcrlmiz hakkında tafsilat ·rerdım. 
Vehip Paşa hayretle sordu: . 

- Ben Ermenileri Bulgarlardan daha sarp ~ır 
millet sanırdım. Nasıl oldu da Gerilla muhare~elcrıle 
sizi oyalı yam adılar. ~Iuvaff akiyctiniz pek serı oldu. 

Cevap olarak şöyle dedim: 
- Teve .. h.. .. teşekkür ederim. Muvaffaki-

ccu unuzc k" ti yni 
ret, ordunuzundur. Gerillnaın muvaf!a ı;;. •. a "b" 
ırktan köylcn bulunmasına ihtiyaç goste ıgı gı ı 

ı - da Er· 
kışın dağ başlarında tutunmanın zor ugunu 
meniler her halde tatmış olacaklardır. Makedonya-

da Bulgar, Yunan ve Sırp çetelerinin yı~Jarc~ mev· 
cudiyctleri halka dayanmalarından ilerı gelıyordu. 
Halk ta Avrupalıların himayesine kavuşmuş bulunu· 
yorlardİ. Çeteleri kışın köylerde saklanıyorlar, yazın 
dağlara çıkıyorlardı. 

Vehip p k d" emrinin yapılmadığına kız-
aşa, en ı d" d" d 

makla beraber seri muvaffakiyeti tak ır e ıyor u. 

lstanbul kapısı dışarısında ErzUrum halkı ve asker 
tarafından parlak bir istikbal merasimi yaptık. Bn.zı 
g\17.el sözler söyledikten sonra hazırlattığı~ k~rar
ci.ha birlikte gittik. [Erzunım telgrafhane,sı bınası
dır. 9 uncu fırka karagAhı da daha evvel burada bu-

lunmuştu.] 
Arazi ilzerinde harekatımız hakkında verdiğim 

izahatı harita üzerinde de dinliyen ordu kumandanım 
şu endişesini bir daha Wıar etti: cKuvvetlerlni~ bil· 

Yük k boyundan taarruzunda Ermenı kuv
ısmını şose 

V tl 
. . ğ dan vurarak kuvvetlerini Karasu 

e ennın sa yanın 
üzerine atmak tehlikesinden nasıl korkmadın? Hilii 

h t ed
. Ş yolda izahat verdim: cKarın 

ayre ıyorum.> u 
fazlalığından 30seden uzak yerlerde hareket tehlikeli 

idi. Kıt'alanma yiyecek ve cephane yetiş~rm~~e de 
imkan bulamazdık. Nitekim bir alaylık bır mufreze 

· · çabucak 
olan sağ cenahımın cephanesi ve ı~ş~sı 
bittiği halde bunu bile temin ecJememıştik.> 

Erzuruınun knrtubqunda. fedakarlıkla vazifele-
rini ifa edenlerin taltifleri sırasında ben de kılıçlı 
ik

. . 
0 

• . .1 taltif olundum. Fakat bence 
mcı smanı nışanı e 

en bUyük mUkifat; tafünnaıD~erimizin bize emr~t
tiği veçhile c:Mesuliyetten çekınmemekt ~assası ıle 

E b
. darbe ile kurtuluşunu temıne muvaf

rzurumun ır 

f k
. t cınan harbinde çarpışan bütün or-

a ıyet olmuş ur. · . 
dUSturu yeniden .Sevk ve ıdare> ta-

c.iular bu ba§B.ncı . cıu yolda ifade etmişlerdir: 
limnamelerinde yıne !i' 

liziPı de Cihan harbi ortalarına 
[1] Bular - BuJDi aylarım kullamnalda idi-

Erzurumda Saat Kulesi 

KlThlD'"DANLIGIN EN YUKSEK HASS .Si 

MtJSUUYETTEN ÇEKINMEM:t:!1TIR. 

Ahvale hakim bir kavrayışla vazüe ve va. ıyetin 
icaplarını kendiliğinden yapmak azmi yerine: aldığı 
emirlerle dimağlannı ıpnotize etmiş olanlar, bazan 
muvaffak olmak şöyle dursun, felakete de sebep ola
bilirler. Böyle bir halde emrin güzel ifa olunmuş ol· 
ması; muvaffakiyetsizlik mahcubiyet ve mesuliyetini 
ortadan kaldıramaz. Bilhassa büyük kumandanlarca 
(kolordu ve daha yukarı) iyi bilinmelidir ki: Mesu
liyetten çekinmek, çok kere insanı daha ağır mesu
liyctlerc çarptırır. 

Erzurum muharebelerini bir de Fransızca ve 
Rurça yazılmış olan iki eserden görelim: 

General G. Korganoff'un eserinden Erzurum ha
rekatını da muhtasar olarak alıyorum: 

Erzurum kalesini müdafaa edecek olan Ermeni 
kuvvetleri: Erzurum alayı, Erzincan alayı, birinci 
avcı alayı, dördüncü avcı alayından bir tabur, Erzu
rumlulardan bir tabur ki cem'an 9 tabur piyade, 3 
bölük süvari, :2 batarya dağ topu. (Rus kale topçu
sundan ayrı) Bu muntazam kuvvetlerin yekönu 3100 
süngü, 400 kılıç, 8 top. (Gayrimuntazam Ermeni kuv
vetlerini hesaba katmıyor.) 

Erzurum müstahkem mevkii; Rus fen kıt'aları 
tarafından uzun bir mukavemet bakımından tahkim 
olunmuştu. Şimdi onu müdafaa edecek olan kuvvet 
için bir değeri olmıyacaktı. Çünkü hiç olmazsa mu. 
him tabiye noktalarını işgal etmek lüzumu kıt'aları 
dağıtacak ve zayıflatacaktı. 

Erzurum topçusu 400 kadar sahra ve kale to· 
puna malikti. 7,7 santimetreden 15 santimetreye ka
dar. Fakat bunları kullanmak için ancak 40 zabit ve 
400 nefer vardı. 

Bu 400 toptan da yalnız 16 sahra topu kullanı
lacak ve ateş edecek bir halde idi. Dig-er toplar 

• w 

1 
ve 

mermı yıgın ~rı ~a!.ın bir kar tabakası altında yatı-
yordu. Kalcnın bu tun fenni tesisatı da ayni halde bu
lunuyordu. 

3 Martta Brest-Litovsk muahedesi imza olundu. 
Buna göre Batum ve Ardahan Türkiyeye geçiyordu. 

8 Martta Kafkas heyetleri Trabzona geldiler. 
Fakat Türk delegeleri bililtizam geciktiler. 12 Mart
ta geldiler ve 14 Martta konferans başladı. 

Erzurumu, Bayburt ve Mamahatun istikamet
lerine karşı setr için bir tabur piyade, 200 sü
vari ve 2 dağ topundan mtirekkep bir müfreze. Erzu
rum - Bayburt ve Erzurum • Mamahatun yollarının 
arasında Karabıyık köyü yakınına yerleştirilmişti. 

Bu öncü ~üfrez: ~eşif kollarım Aşkale ve Yeniköy 
boyuna gondermışti. Bunlar düşmanın tazyiki albn
da 25 Şubatta Karabıyığa çekildiler. 

27 Şubatta düşmanın 400 süngü, 2 dağ topu ve 
300 Kürt süvarisinden miirekkep öncü müfrezesi· 
Ermeni öncil müfrezesine taarruz ettise de 3 aaatlik 
bir muharebedt:n sonra tardolundular. kadar ~ nnuı kaJ'ta)cluiu 12 Mart öe-

fer. 27 Şu~t - - · (Dıvamı 11e1r) 
_.adılr. , 

Ankara Şampiyo:r:ı.u Demirspor 
takımı milli kümedeki ilk mağlQbt. 
yete Galatasaray tarafından uğra· 
tıldı. 

Ankara ıampiyonunun timdiye 
kadar hiç yenilmemesi, dün aahaya 
oldukça kalabalık bir ıeyirci kütlesi 
nin toplanmasına sebep olmuştu. 

Vakti muayyende takımlar sahaya 
çıktıkları zaman Galatasaraylılar 
Demirspor takımından İskender ve 
Orhanın nizami vaziyette olmı
dıklannı ileri sürerek itiraz ettiler. 
Hakem bu itirazları tesbit ettiken 
sonra maça başlandı. 

Demirsporlular aralarına eski F• 
nerbahçell Orhan, Süleymaniyell 
İskender, Alsancaklı Hilmiyi alara~ 
çok kuvvetli bir kadro ile çıktılar. 

Demirspor: Hilmi - Şevket, Nuri, 
&emsi, İbrahim, KAmil - İskender 
(Orhan), Arif, Orhan (İskender), 
ıc. Orhan, Zeki. 

Galatasaray: Osman - Faruk, Ad· 
nan - Mu5a, Bedi, Yusuf • Necdet, 
Süleyman, labahaddin, Buduri, Sa
rafim. 

Dla karpla ... Çamlıca lnh& -.oleybolculan 

Okullar Arasında 

Futbol, Voleybol Müsabakalarma 
Muvattaklyetle Devam Edildi · -Oyuna Galatasaraylılar başladı

dılar. San. lprmızılılar rüzgAr aley 
hine oynamalarına r•ğmen ilk an· 
tarda Demirsporlulan sıkıştırmağa 
başladılar ve hemen soldan yaptı'k· 
lan ilk akında topu avuta kaçırdı· 
lar. 

Sinci dakikada Demirspor can· 
landı. V • tık akınlarını Faruk ancak 
favul lle durdurabıldl. 

Pertevniyal, Haydarpaşa, İst. Li
seai Rakiplerini Tas fiyeye Uğrattı 

18 üstünde olan bu ftrkikl İsken· 
der çekti. Top geri geldi ve kur· 
tuldu. 

6 ıncı dakikada Osman İskenderin 
bir şütfınü güzel bir planjonla kur· 
tardı. 

Sinci dakikada Necdetin sıkı bir 
filtü direğe çarparak avuta kaçtı. 

11 inci dakikada Necdetin güzel 
bir aürüşünü ve ortalayışını Süley
man müsait vaziyette yakaladı. Te· 
reddüt etmesine- raAroen havadan 
güzel bir şiltle takımının birinci 
golünü yaptı. 

18 üncü daklakda Buduri muhak
kak bir golü büyük bir tereddüt yü
zünden kaçırdı. 

17 inci dakikada Adnamn !avu
lünü İskender çekti. Topu Osman 
yakaladı. 

20 inci dakikada Musanm çektiği 
firikike Buduri güzel bir kafa vur
du; fakat top kale direğini yalıya· 
rak avuta kaçtı .. 

1 

Ankaralılar sıkıştıkları zaman to
pu daima elle oynamakta ısrar et • 
meleri oyunun sık sık durmasına 

sebep oluyor. 
26 ıncı ve 31 inci dakikalarda 

Buduri muhakkak iki gol kaçırdı. 
Galatasaray adamakıllı h~kim oy· 

namasına rağmen forlar gol kaçır· 
(Sonu 'J inci tayfada) 

~ 118 il! 

lzmirde 
Dol•n•por : a Vef• : t 

İzmir, 29 (Sususi) - Doğ.anspor 
ve Ateşsporla Milli küme deples • 
man maçlarını yapmak üzere şeh • 
rimize gelmiş bulunan İatanbulun 
Vefa takımı buetln ilk maçını Al
sancak stadında 3000 den ziyade bir 
seyirci kütlesi önünde Doğanspor· 

. la yaptı. Enerjik bir oyun çıkarma
sına, vakit vakit hlkim oynaması
na rağmen 1 - 8 malldp olmuştur. 

Darüşşafaka - Boğaziçi Voleybol 
Müsabakası Yarıda Kaldı 

Okullar arası ikinci devre futbol 
ve voleybol müsabakalarına dün de 
üç sahada birden devam edildi. Tak
simde Milll küme maçları yapılır -
ken Şeref stadında oynanan futbol 
Kabataş ve İstanbul Kız Lisesi sa
halarında oynanan voleybol müsa -
bakalan oldukça kalabalık bir se • 
yirei tarafından alfıka ve dikkatle 
takip olundu ve şu neticeler elde e
dildi. 

Pertevniyal: 2 
Vefa: 1 
Takımlar sahada şu şekilde yer 

aldılar: 

Pertevniyal: Manoel - İbrahim, Na
mık • Fehim, Ekrem, Vedat - Hay-

dar, Selfıhattin, Adil, Fethi, Omer. 
Vefa: Hüseyin - Murat, Ahmet • 

Kenan, Fikret, Halil • Necati, Şa • 
hap, Sabahattin, Zeki, Ş:ıhap. 

Maç uçe çeyrek kala başladı. (). 
yun her iki tarafın seri hücumları. 
le başladı. İlk dakikalarda Vefalı • 
lar, Pertevniyal kalesini sıkıştır • 
mağa başladılar. 6 ıncı dakikada 
Pertevniyal kalesi bir gol tehlıkesl 
atlattı. 10 uncu dakikada güzel oy. 
nıyan Vefalılar Zekinin ayağı ile 
ilk ve son sayılarını kaydettiler. 

Bundan sonra golü yiyen Pertev· 
niyalliler açılmağa başladılar. Q. 
yun her iki tarafın neticesiz akın • 

(Sonu '1 inci sayfada) 
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H alk Atletizm Müsabakaları 
Çok Güzel Oldu _____ _., .... _ _. __ 

lbrahim bir )oilde yeni bir rekor tesis etti 
Beyoğlu Halkevinin tertip ettiği 

ilk Halk Atletizm (müsabakaları 

dün yüzden fazla atletin iştirakile 

Fenerbahçe stadında yapıldı. Ve iU 
neticeler elde edildi: 

100 metre; birinci İrfan, Deniz Li· 
sesi; ikinci HalQk, Galatasaray, Ve· 
dat,. Deniz Lisesi. 

200 metre; Gören, 23 Galatasa • 
ray; İrfan, Deniz, Me\ımet, Galata
aaray. 

200 manialı; Birinci, Neriman, 
Haydarpaşa, Vedat, Deniz Lisesi, 
Şevket, Hayriyi' Lisesi. 

800 metre; birinci Cemal G. S. 
1.8 • İbr.ahim Z.8 , Ahmet. 

Bir mtl 
Memleketimizde ilk defa yapılan 

ve günün en uzun koşusu olan bir 
millik yarışa orta ve uzun koşucu
lar girdi. Birinciliği 4.48 de Galata
saraylı İbrahim, ikinciliği Azak, Ü· 

çün~ülüğü Cevdet, dördüncülUi\l 
Beşıktaş krosları galibi Todori, be-

§incıliği Deniz Lisesinden Kemıa ı 
kazandı. 

• • • 
6 atletimiz Mısıra 

gidiyor 
14, 19, 21 Mayıs tarihlerinde !.fl

aırda yapılacak beynelmilel atletizm 

müsabakalarına davet edilen TUrki

ye Atletizm Federasyonu en iyi de
rece alan alb atletle bu müsabaka-

lara ietirake karar vermiştir. Türk 
takımı ıu gekilde tertip edilmiştir: 

200 ve 400 metre Gören, 110 ve 
4:00 manialı Faik, 5000 ve 10000 

metre Rıza Maksud, yüksek ve üç 
adım atlama Pulat, GUlle ve disk 
Yusuf yahut Arat. 

Semih l • h r l •Uetlzm 
• ntrenörU 

Türkiye milli takımı atletlerin
den 100, ~. "'100 metre rekortme
ni Semih Türkdoğan, kendi arzu ve 

müracaatı ile Genel Direktörlüğün 

tasvibi Ur.erine, İstanbul bölgesi fah

ri ~trenörlülfuıe taVU. olunm~ 
tur. 

lıtanhul )' Oce UlkD liaeaı futbolculan 

cYeDl liahalh Semih arkadqı

mıza yeni vuiiesiııd• lll\IVaftül)l'.et 
diler. · 
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Şemiıı gibiihüleriadlla , .. .._._ 

mak için Arnavutk6y sırtlarında bir 

~ '~* tiwi.ıadeki katta 
oblz J14faIBla bir beldr erkek otu-
riQowdu. Daha dtCJw ~-
IIJDI. ~ lııımib ~lıandüi ye. 
giM irnmpmu bir gla bile ~ 
1•811• Yahu. eYe- eml. ptirm 
b•kbbn çırağmde.a OD'Wl :setiı OD 

smedir lıurada o..~ :ıi,nıa 
dm. bir salıah, a,.... 
dm ~ tarlasmdan Dr.mff a11r-
k• cm pme geldik.. sn--. tıana 
h~ te yahucı gelı:neDlitti. II&fızam-
da seneJerilt perdelerini, binz ara-
1~ eski bir hidiaıeyi habrla-
dm. 

Nebdaroı.tJor -~ 
Setia veya doku aene olacak. Şim-

dm 1:aı vakur ...... o -- lıemen 
çoaık deaeeek lıir yaşta idi o. ~ 
ima genç bir kızla görürdüm. Tesa
düf yoluın1-1. ı.. .-.... anlarla ay
ni vapura düşürüyordu. Hiç bir gün, 1 
onların birisini ya.lruz ola.rak vapıar· 
da görmeD'lJ3tim. Erkeğm iskellds 

1 
MI• ihııj• ... q. ınıtllku gaç 
laa da Yaplll'& plrdl lladm bu
lunmadığı zaman erkek te ortadl\ 
gözükıneaii. Birini iallelee• Birili"· 
sem gömelim ıayn ibtiymi atini 
de arardı. Bu senelerce devam edi.· 
yordu. Vapurda dalına ayni yerde 
otımırlar. Bıazan ikisi de bir çoC11..k 
...., ifil ohlr .. Bazan d\aorun ba· 
lualarla bir 18!J konuşmadaa öylece 

dmvJanL. »klığill bir pc& '* 
karanlık, anlaşılmaz bakışan lraırşır 
aıııda, kızın -..... cııımı göğdna cia
yıyarak için için ağladığını da gö~ 
müştüm. Fakat bir gin ikisi de or
tadan ~boldL Bir da.ha ne kıaa, 

1 

ne erkeği ve nıe de ikisial betıü>er 
glSrd'Wn. 

Şimdi yıllardiil eoara OQll gör
mek, bende sonsua bir tanıtma• ih
tiyacını cloğurmulfiL" 

Yaklqap çiçekçiden tir de 
çicıek aldım. Hafif bir bq seMrnil• 
amnır.da ahbaplık bae•am Çiç.td. 
l»lltihı. kınmzı karanfilleri Qınp bil 
lraç demet yapıp ona. verdi. &mra 
JaV&I yavq eve dojru ~ 
hgladıt 

Yolda: 
- Her JWde kırmızı karanfili 

çok leVİyOl'StlDUZ ! dedim.. Bu kadar 
gltlel ~er içiııdm yalnız kırını
m karanfilleri aldınız!. 

- Hayır yanılıyorsunuz! dedi. 
Kendim kırmıaadan aefret edfll'İlll. 
Bnlan h gDııa gelecek lılr ınitafi. 
rim. için alıyorum. Çünldl o yalım 
kırmızıyı sever. 

Kapıda ayrıldık. O gün öğle, ak
ııam geçti, hili. onun mise.firt gelme. 
ınişti_ Bmlmm Sf>llra gilnler geçtik
çe bizim de ahbaplığımız ilerliyor
ft. Hemen ller sabah, karşı auta 
~ılnyvr, oradaki bir aıra çamm nefti 
gilgeatııde abırup, glhıe§fn. ilk IUA· 
ı..n alada cttmlfşf bir yılan gibi 
....._ INJfım, dumaııh sırtlan sey
• ..._ Bu 1"9iati1et-indzin hiçbiri 
lileJi revr ts .. Saat u oımca o: 

c- Misafirirn gelecek, diyerek 
ı emen kalkanJa. rakat hiç bir gün 
de rniafiri• acMW ,_... 

Nilıayet bir C-. bu hallere da
,anamıyarak, ona aeıııtılerce evvelki -----nm ene11 lınnlt, .,.. ~ 
&lıllı ......... 

- NedQlı l&u _...,._._ 

O.etki cau 8ia dııt tam,Jıow? 
Di.va kelre111di. 

o... ..... ~----neti11 t aktı .... ple ..... Dwlak· 
lmnda hafif ... totitı .. ....... 

- &ten heqey bir hedr@a 

- Azizim, 'dedim, Böyle yahııa 
yerde. dağ bquıc1&, eiı ulak hidl ... 
ler bile İD8all ü.merinde derin kleı- m: 
rakır. Kalabalık arasında adam yeni 
yeni meşguliyetlerle eııkileri dü"1n· 
mep vakit bulamu. 

Durdu, IMerimiii tl Tç11ie Daıra
rak: 

- A.caba insanlar ekseriya, ten. 
dilerine lAzım olan 19yleri niçin bafo 
kalarma B&tmaja blkıyörlar? 

Birşey aöyliyuıedik. Blraa da
ha yürüdilkten sonra, ytll{selen g11. 
De bakarak: 

- öğle OlmU§, misafirim gele
cek. Bana Allalwamarıadık, diyerek 
pri,e d&ıdt, .... 1'lrilmeP 
balladı. 

meıı:idir. o-ifa bayla lliiyı.& -===:====::z:::::::::zc:m:=m 
Biraz dUeihıceıı clfteflnreli cı--. 

gözleri ufuklann ardında bir ~ 
ararlilll-...~: 

- Haydi Y eje ...-..ım. Belki 
bulia getir c&illı 7 b! dedf, 

Balk• bir ..., .......... "9 

kadar geldik Oldukça a-il lıir--
lond.Qız. Oy1e bir .... Jd "=• 
Jritt8ıı eşyaları kırmızı, v &arat 
Janam ~ dona~ 1lrta 
la at tilili1r .lauır bfr 1'8niü maa... 
il tar. 

Bir tarafta benimle l:onueuyor, '* ..,.,... da ll6'alJI l9Df bit ta-

Yeni lllr lelgl'lll allle 
lualll 

Erdek : (Hususi) - Uzun zaman. 
danberi bozuk oldulunu bilc:Urdijim 
Erdekle Mlfrmara adası arasmd,ald 
teııraf kablo hattının tamiri içı. 
Jimanımıza bir vapur gönderil.mJt 
ft hattın tamirine blflanmııtır. 

KUIHlr dlreldtlrU 
Sivaa : (Busull) - Kültür Direk· 

thil Cemal Gilltekin'•Antalya'ya 
ta,bıi dolaytaile 1erine Trabzoıı 
ımı• I>.iıUtöı11 Rifat Necdet Ev
rtmer tayin edRllqtQ, 

· TENllA8A• 
~-· ...... 
91lflMlll• 

..... _ ....... \ ~,(. ..... 
' ' 1 

Kara, Yavuz Bıyıklı, Adali Sırım 
Gibi Bir Vücut 1 ......... ~ ...... 

I>lyebilirim ki; davetlHerin gelme-
1• bqladığı saatten ti., öğleye ka
dar balpeblivanların olduğu yere 
bu suretle yiis kert gidip geldim, ve 
etrafında bul\Ulanlara durmadan 
aordum. 

zu çıkmıştı. Pehlivanın hatıralarını 
dağıtmam.ak için lif ı kısa keserek : 

- Kazıkçı Kara Bekirlıe Alic;;o 
arasında ne f arli gm=liyorsun '? de· 
dim. 

Bu sualim ,Deli Muradı derin dü
şiinceye sevketti. Elini §8.kağma :to· 
yarak~ 

Urfacla ~ocıtk l>aJnmmclaa Wr iatıha 

Bir aralık; çiftliğin kapısına gel
dlnı. Geleni gideni seyre daldun.. U
zaktan süslenmiş bir ökilı. arabası 
geliyordu. içinde de dört beş kişi 
n.rdı. Araba yaklaştıkça içindekiler 
daha ziyade farkolunuyordu. 

- A, oğul ne diteyim bilmem 
ki? .. Vallnh, ikisi. de Allahm belası 
idi. Oğlum, sana Aliçoyu şöyle tarif 
edeyim de anla! .. 

İzmir, (HUIUll) - Puar ailnil 
fAlrimiyeU Milli.,. Te Çocuk Bay• 
ramı merasimi Ktilttirparlda pek 
parlak bir ıekilde tes'it edilmiftlr. 

Hava ~· ve fakat ;relmvnua 
bir halde idi. Meraıime iftfrak edea I 
binlerce çocuk ılıJr bir havada, gfin .. 

Jt4yram ,erefine Çorludm Ştlcaec:lclitt 

tfn bulut arkasında kalarak yakını· 
yan mevcudiyeti altında pek neşeli 
saatler geçirmişlerdir. Daha sabah
leyin her taraftan takım takım gel· 
miye başlıyan ilk mektep talebeleri 
on buçuğa kadar yedi sekiz bini geç
mişti. Halkevi tarafından hoparlör
lerle mon-0loglar ve tilrler okundu. 
Askeri bando da muhtelif pal'Çalar 
çaldı. Mektepler tarafından hazır
lanmış bazı temsiller verildi. Çocuk 
Esirgeme Kurumu bütün mek
tep talebelerile, hariçten geJınit 
7000 çocuğa bir kır ziyafeti verdi 
Sandoviçlerle pa-ket içerisinde şe
kerler dağıttı. Halkevi de ufak pa· 
ketlerle çocuklara üzüm dağıttı. Öğ
leyin Kültürparktan hareket eden 
kafile Kordonda Atatürk'ün heykeli 
bulunan Cümhuriyet meydanına 
geldi. Heykelin önüne Çocuk ~ir
geme Kurumu tarafından bilyilk bir 
çelenk kondu ve çok alkıflandı. Bu
rada İzmtrde bulunan mebuslarla 
vali vekili ve belediye reisi ve sair 
erkb alW mevki etmişlerdi Ya
nmda İstiklll marşı 91-lındı. Sonra 
Halk Partisi namına ilk tedrisat mü. 
fettlşlertnden Bay RePt bir nutuk 
trad etti. Sonra mektep yavrularm
dan da nutuk irad edenler oldu. 
Dumlupmır mektebinden Burhan 
Özışık, B11dmiyeti Milliye mekte. 
binden 1ibrahim Ülman, Çocuk Esir
geme Kurumunun mektebinden mi
nimini ePıihanm. 15y1edikleri nutuk 
ve man.zuıMler çok ıalkıılandı. 
CGmhuriyet marp hep bir atız. 
dan okundu ve merasime hitam ve
rildi. 

Öfleden etvel fehrimizdeki bQ. 
tiln sinemalar da bir yandan çocuk
lara parasız filmler g&termişlerdir. 

Halkevinde on, on lld yaşlarmda 
yirmi beş yavrudan mürekkep bir 
orkestra güzel bf r konser vermiş ve 
bütün davetlilerin ve hazırunun 
takdırlerini toplamıştır Bu konser, 
hoparlörlerle ıehrin her tarafından 
dfnlenilmi,tir. 

URFADA 
Urfa, (Husmt) - 23 nisan bayra-

mı bdJilk ievtııı ve tezahürat iÇ9-

rimnd• lnıtlenm!ftır. 
A. T. 

Çorlud• ... ,.. •• 
Çorlu : (Busuat) - 23 Nian, ka

•*mızdti da llyık olduiu bir ;.. 
lllJda kutlulandı. ellkepllm liiylev-

Nihayet; araba durdu. içindeki· 
ler indi. unJarm arasında. Araboğlu 
da vardı. 

tote; tu anlık bir adama takı
bp kaldım. Kara yavuz bıyıklı, &· 

daJI ve sırım aft>i enseli.... öyle bir 
.,. ki, adalelli kulağından omuz
larma doğnı mancyordu. Kuru su
rath, genif omuzlu. iri elli, iri a
yüb, kara ve keskin gödU, göbek· 
ab, kamçı gibi bir adam.- Bu adanı 
pndiye kadar gördüğüm pehlivan
lara hig benwniyordu. Kara Sülo 
bi1e bu prginliltte ve bu çapta de-

llJdl. Hl'._ ; getin bir tavrı vardı. 

Ber halde Kantçı bu idi. Fakat; bu 
adamı görmekle ne hale gelmittim 
wu-.. ., 
-.yvr llUl8UD • -

Kanun kaçmış, hayretlerim art
IDJI, kendtmden geçmiştim.. Kimse
Je soramaz olmuştum. Dilim dama
lmı tutulmuştu. 
~ gövdeaile ustuma hilr

met eder bir halde sol yanında ytı-

Bu pehlh an, tam yirmi altı sen• 
Osmanlı tmparatorluğu başpehli· 

vanlığını üzerinde taşıdı ve kimse
cikler onu yenemedi. 

- Amma, yaptın ha!.. 

- Evet; diy°'wn. Tam yirmi al· 
tı aene bütün bir Sultan Asia devri 
Aliçonun elinden başpehllYaıahğı 

kimsecikler alamadı. Hat.ti, Suttan 
Azizin balpehlivanlarmdan lılakar
nacı, Kara 1bo, Amavutoğhı gibi 
pehlivanlar bile bu adamı meydan 
yerinden ~amadılar .. Sultan A
ziz. Aliçoıaun mağlfip olması içUı çok 
çalıştı, Mağlfıp ettiremeyince niha
yet sarayından da sürdü. Şimdi, bir 
kere -dÜ§Ün, biz ne talihsia insanlar-' 
mışız ki; bu gibi adamlarm arasın· 
da ba§pehlivan olarak bulun~r

duk. Bu adamlarla gUreamet kabil 
mi?.. Bunların bulunduğu güreşler
de bizler bUyUk ortaya B<>yuaurduk. 

- Allah, Allah!.. 

(DnGMI wn) 

Daltmdil 8"7itlf.Hrileta tlflm'Tllclr 

lerini verdikten sonra kendilerine 
dajıtılaıı tekeri müteakip Şecaed. 
din Okulu himaye heyeti O üncü 
okul 25 kimsesizi giydirmek sureti

~ içeriye~rdi. ======================: 
Sırtından baktım; aman Allah iM V .f K b 

p.eı ve aslan ;p.pıb bir adamdı. Ol- azı e ur am 
duğum yerden yürüdüm, peşine ta- 8. D kt 
kıldım. •• Ağmmı açmış, kendtmden ır o or 
geçmiş. gidiyordum. 

Ie sevindirdi 
İsmail Mergen adında hayırsever 

bir yurtdaş üçüncü okul himaye he-

Tam bu .sarada pehlivan arkadaf Şarkı,ıa hUkOmat tabibi 
lanmdan biri koşarak yanıma gel- t tll I d .. _ _._1__ k 
di ve: e f n • ......... ,ara 

yetine nakden yardımda bulundu. Hamdolsun, çok şükür ben de i- · 

Çorluda S111rjsefer İDflZlllll ıbndı leride bir başpehlivan olmuştum. 
1' Fakat Sultan Aziz devrinde baa al-

Çorlu: (Hususi) - Vukua gelen mak kahil · ., mı ... 
ve herhangi bir vatandaşın ölüm ve Başpehlivan olmuştum amma i 
ya yaralanmasına sebebiyet veren sırası geldi mi başalbna, hatta, btı
kaıalan önlemek maksadile seyrü- yük ortaya güreş tutuyordum. 
sefer talimatnamesi iktızasından o- Deli Murat Allah rahmet eyle
larak Çorluydan geçen nakil vası- sin. çok kibar ve sakin bir adam
taları belediye seyrüsefer ve fen dı._ Seksen be§ yaşında olduğu hal· 
memuru tarafından dikkatle mua- de diri ve elli ayaklı bir pehlivandı. 
yene edildikten sonra yollanna de- O derece meraklı anlatıyordu ki; kil 
varn ettirilmektedir. çUkken anamın kucağında heyecan. ,,. 

Tabu işleri la dinlediğim dev masallarını dinler 
Diğer taraftan bir M~yıs 939 tarı- gibi dört kUlak kesilmiş dinliyor~ 

hinden itibaren bir tapu sicil muha- dam. 
fızı, bir mua.vin ve bir Htipten mü- Bir araht, Deli Muradın llfmı 
teşekkil üç )r4ilik lı:adrosile tapu si- k~ ve sordum: 
cil muhafızbfı teşkilatı filen iı;e - Pehlivan, başpehlivan oldu· 
başlıyacaktır. jun halde nasıl oluyor da başaltma 

A. s. ve bi!ytllt ortaya güreg tutuyordua t 
E..._•11• aa nl••n GOlümsedi. Elini sallıyarak. ıun· 

lan söyledi: &baa, (Hususi) - 23 nisan bay-

vefat elll 

ramı burada .-nk zengm· bir - Hey gidi0eyim hey! .. tster-
~ prog- sen tutma! .. Alı'l'n ~-n- -ı."-- Va ......... ._. cloldonm ~a lnıtlanml§tır. Merasime ts- ~ ---- .t-A"..... o--.-

tikW maıtıile başlanmı§, öğretmen Allahın be14sı bir adamdı. Allah lıulD cenan tlrenhad• bir llltılta 
Hamit Batır günUn ehemmiyetini rahmet eylesin! .. Bu adam, bit Jn. 
veciz bil" hitabe ile tebarüz ettirµıiş- sana baş verir miydi?. 
tir. - Neden! Okadar kuvvetli mi 

idi? 
öğleden sonra, Çocuk Esirgeme 

-'ieunımu tarafından G"urbüz Tür~ - Kuvvet dediğin, okka dediğin 
çocuğu müsabakası yap~bi- maharet ve ustalık dediğin de ne 
rinci, tkinci. üçüncü gelen yavru.la- oluyor? O, bir fırtına idi. 
ra nıuhtelif ikramiyeler verildi. Mevzuu atlamıştık.. Hangisini 
Müteakiben Kurum tarafından ha· dinlİyeceğimi §a§Jrmı§f;mı ? .• 
zırlanan pelılivan güreşlerine baş.. Kazıkçınm hayalile ve hayatile 
landı. Orta, alaca, baş altı ve başa tatlı tatlı bağdaşınışlren limdi orta-

güreşen pehlivanlara hediye ve ik- l!!!'cyae!!!!!!!!!!!!!bir~~!!!!e !!!!!!Al!!!'!!i!!!!!!ço!!!!!!gı!!!!!!·!!!!!!bi~m!!!!!!e~rakh~~bir~m~e!!!!!'v 
ramiyeler verildi. - o 

Gecesi, mektepli yavrularımız ta- :!~r tarafından takdirle allne-
rafmdan verilen müsamere çok gü- 23 nisanda Kızılay Kurumu "° 
zel oldu. Çocuklar temsil ettilıleri kimsesiz yavruya şefkat elini UY.at
cKtiçtlk §ehit> piyesinde çok beğe.- tı. Onlan bu glbıeJ. güne J'8llf en... 
nildiler. Bilhassa kilçtlk kızJ.arımı- ler, ayakkam•ar, gömleltıırte ...._ 
zın oynadıkları milli oyunlar ve Jenk pkanh. 
zeybekler salonu dolduran YUalerce Bud Alama& 'o.it 

Sıvas, (Husul) - lutall&'mıı 

g~ç ve ça,tııkan htık6me& doktoru 
Regat Sanlav vazife dola.yJaUe ıra,. 
!erde dolaau"kea. "eetaıuaıü. W&-
vi edilmek ÜW'9 ll8lıdmis ..... 
hastanesine ptiıilmİt w IR1 lif• 
yurdunda kıymetli doktcıdanmız 
tarafından itinalı bir tedal'i yapıl .. 
m.ıgsa da. yalr•llıwDğl hastaJıktan 

kurtulamıyaralı pno ,_. Jıayata 
göalerini kapa!Nfbr. Olümtl memıe.. 
kette derin ve büyilk. bir teeaaürle 
karşdanmı§tır. Değerli ve kadirli~ 
nas meslektqları tarafından vui:fe 
kurbanı genç doktora b'1yWl bir ee
nua törel yaplmlf, g8Byqları ~ 

namda lllMal'hğa bdar ukerl mu. 
...... gltlrllJnıtlltlh-. DlfJn JMl'lta 
al da got buiR olmqtv 
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Üniversitelilerin 
Edime Seyahati 

4 2 il 

Güreşçilerimizin 
Muvaffakiyetleri 

G. saray D. sporu 2 .. : 1 Yendi 
Vefa lzmlrde 3·1 Maglup oldu 

(B.,t.an.fı -' ti M1/fatl.a) 
Alona giriyoruz. Biraz aonra Gene
ral Klıım Dirik geldi ve alkıflarla 
karşılandı. ltalyan - lsveç Şampiyoalannı Yenen Mustafa 

MUsamereye tstiklil martı ile Y aıar SıkletlerbJin ikinciai Oldular 
ve 

ba~landı. Talebeler taraflildan bir 
kaç plyee oynandı. Bunlar arasında Oslo, (Hususi) - 26 Nisan Satı 
cKöy öğrebnenlt l.tmll8i çok beğe- günü befhyan Avrupa gür91 ıam • 

me nmajlO.p olmUftut. 
Aqam yapılan IOD &üreflerde 

Yapr ıaltibinl tufla yenmiı. rr.us • 
tafa da balyan şampiyonu Sllveste
ri majh1p etmiştir. Çoban Mehmet, 
Estonyalıya yenilmiftlr. 

(BQ,fto.raf' & inci ıo,11/a,ımwltı) 
makta birbirl&ril• yarıf ediyor. ~~ 
rafim ve Sallbaddin muh~ 
leri acele yüıtmde • 
Devrenin aonuna dotnı Ankafth • 
lar da bot kaleye topu IOkımedıl;· 
ve devre Galatasarayıa 1 • O g • 

Beden Terbiyesi Genel Okullar Dildi. Bu, bir köyde yoksuzluklar l- piyonaaı neücelenmifth. 

Direkt3rHlfiin.ün 
yerinde bir karan 

Araaıncla 
(B(lftara,fı 6 inci sayfamızda,) 

laril• devam ediyordu. Birinci dev• 
re böylece Vefanın lehine bltit. 

11tSfıci de117'e: 

giııde bir köy ölretmenin nekadar Dün ıündüz yapılan müsabaka • 
fedaklrbklarla ~alıfbiuıı acı oldu· larda Mersinli Ahmet, Danimarka 
tu kadar gtizel bir tekilde göeterl- ıampiyonunu tUfla., alır sıklette 
yordu. Muallim zUmreeine eskiden Çoban Mehmet, Macar 19mplyonu. Şimdiye kadar alınan puv.anlara 

~·~ 
KurtdereH1e 1ara,ır bir 

mezar r•pllrıllyor 

beri çok büyük bir hürmet ve mu· nu; Yapı-, İsvet ıampiyonunu sayı nazaran bizim takımdan Yaşar ve 
habbetim vardı. Bu gece bu muhab· hesabile yenmif; 1'1 kiloda Büyük Mustafa, sıkletleriniR ikincisi ol • 
betim bir kat daha derinleşti. Bu Muatafa, hveç pmpiyonuna hillr - muşlardır. 

fedaklr zUmreye verilen paranın :o::y===:::0:::::::k=Y====~e==r=e=====:::::::==============::::=z blyetile bitti. 
İkinci devrede tsander santrf~r 

oynuyor. Bu devrede Galatasaray i 
ların hemen hakimiyeti ele alıp .10 

11 Nisan Salı aünü Balıkesird8 
efat eden Kurldereli Mehmet 

;ehlivan için yurdun her t.~ra • 
fında mera.eim yapılmak uzere 
hazırlığa aeçilmittir. Be~en Ter· 

Saıat 3,20 seçe, Vefahlarm akmi· 
le başladı. Oyun ilk dakikalarda 
miltevazın bir şekilde cereyan edi· 
yordu. 10 uncu dakikada Pertevin • 
yal forvetlerı soldan yaptıkları bir 
•kınla. Vefa kalesine indiler. Fakat 
topu iyi idare edemiyen · solaçığın 
vurduğu top kornere gitti. Ve sol· 
açık Ömerin attığı korner kalecinin 
ellerinde kaldı. 

diğerlerine nlsbeten az olduğunu tah R A D Y Q ~ 
min ediyorum. Fakat bu borcun hiç A ------------f 

adedini fazlalaştıracajı ümit edili • 
bir gey ile ödenemiyeceğine kaniim. rkadaşJDJ PAZAR; 80/4/989 
Bundan dolayı vatan ve millet on- 12,M Müzik (KUçUk orkestra • 

yordu. biyesi umum MlidürlUğü, pehll· 
ı Netekim de ilk dakikalarda Gala· vanımız hakkında radyoda neşre· 

lara ebediyen müteşekkir "kalacak- Vuran Ahçı Şef: Necip Aşkın) 
tır. Müsamere nihayetinde; üniver· J 1 · Niemann • Çarliston (dans) 

tasaray dehşetli hAkim oynama~t~ d·ımek üzere esaslı bir konferans 
na rağmen sayısız gel k~ırma h~zırlıamı9, Balıkesirde bulunan 
for oyuncuları birbtrlerile yanf e • ailesine bır miktar nakdf yard~rn· 

siteliler namına kafile reisimiz Dr. 2 • Ganglberger • Küçilk top-
Bay Kizım Gürkan iU!el bir bita- "Arkada91m beni lıdık· lantı (Revü • Eııtermezzo) 
bede bulundu. Hocamız, Edimenin ladı Halbuki, gtdıldanınca 3 • Schıeder - Dinle ••• Keman ne 
işgalini ve öu senelerdeki acı hatı· duramam,. diyor söylüyor (Tango) 
raları canlı bir şekilde anlattılar ve Galatada Karaoğlan sokağında 4 • Toman • Viyana h'1lJ'alan 
abidelerile Türk olan Edimenin ebe oturan aşçı Srtln ıle Osman; dttn bir (Vals) 

da bulunmmı ve bu biiytlk Türk Bundan sonra oyun mütemadiyen 
diyorlardı. ~ PertevniyaUilerin hAkımiyeti al • 

Bu gol kaçırma fırtınası 10 uncu blivanma yaraıır bir kabir yap-
ı. pe lr tında devam ediyordu. 12 inci dakl-

d kik a kadar devam ett tırmaJrıa karar vermi~t · a ay 15 kada Pertevniyalliler yaptıkları gü-
12 inci dakikadan itibaren de De· ı:el bir akınla Fethinin güzel bir VU· 

mirsporlular oyuna hakim 
01mağa Yenı· Sabah Kuoası ruşu ne beraberlik sayısını yaptı. 

başladılar. İkinci devre daha enerjik ve gü-

15 inci dakikada Bediin bir ha~· v 1 b 1 M'u·sabakaları zel oynıyan Pertevniyalliler 15 in
sından istifade eden tskender gu • o ey o el dakikada da yaptıkları seri bir 
zel bfr şiltle takımının ılk ve son Dört haftadanberl Kabataş saha· akınla takımın en iyi oyuncusu A-
golUnü yapmığa muvaffak oldu. 

111 
sında devam edilmekte olan Okul· dilin ayağı ile topu Vefa ağlarına 

Bu golden sonra Galatasaray • lar arısı •Yeni Sabah> ~oleybol takarak galibiyeti elde ettiler. Bun· 
bozu1duğu görülüyordu. 18 tncl da. müsabakalarında dlin D~·uff8fak·~ dan sonra Vefa kalesi 20 inci daki· 
kikada Bedi yediği bir tekme yü 

1 
ile Boğaziçi., Haycfarpaşa ıle ~~ Lı kadı yüzde yüz bir gol tehlikesi 

zfinden üç, dört dakika saha haric sesi karşılaşacaklardı. Boğazıçı ve daha atlattı ve oyun böylece 2 - 1 
kaldı. Darilşşafaka imdıye kada~ yaptık· Pertevniyalin lehine nihayet buldu. 

Oyunun on beş dakikası Demir • Iarı maçları kazanmış aynı kıymet· ... İstanbul Lisesi: 2 
ıporun canlı oynaması ne geçiyor • te iki takım olduklarından o~nun Yüce Ülkü: 1 
du. ilk devres·nde sinirlenn~ ha~.ı~ ~- Oyun hakem Ahmet Adem ida, 

. . Ga • ncuların vazıyetını goz res'nde sarı siyahlıların seri hü • 
30 uncu dakikadan ıtıbaren lamıyan ovu k k b"r 

. f ya doğ- .. .. d tutan hakem, çı aca ı cumlarile basladı. Oyuna hakim o. 
latasaraylıla:r vazıyetın ena lan· onun e. .. }emek 1 in maçı tatil et· lan İstanbul Lisesi 10 uncu dakika-
nı gittiğini anladıklarından can hadise) ı on 

··dafıı· ya dog"ru ilk sav. sını '-'aptı. 
mağ11 ve tekrar Demirspor mu · tir J 

ı dılar 1 asında· 1 anbul Lisesi iyi uyuşmuş ve 
ası önünde oynamağa baş a ak u· Kı ar ar d . , apılmakta olan çok güzel oynuyordu. Devre sonla-
Demirsporluların dün adam 1 ı Kızlar aras n 8 

.. .• .• "" 
.. . Sala· 1 usabak tarının uçuncu na do ru Yüce ulkil sağaçığı ge-

!Jansları oldugu, SUieyman v~ . " voleybo m .. t..&a K z 
haddinin muhakkak golli.ik ıkı su- hafta 0yunlan dun ın riden aldığı topu güzel sürerek or-
tünfin dı rı kaçmasile belli oluyor· L e i saha İndLafo EnRENKÖY taya attı· la ın k ırdığı top 

d K AND L - 18 1 1! t Baki güzel 
u. <tilll'vffrt!~~ 

O b
·t . A d" kika kala F kr 'M 6h t, bl vuru be say sını y~p· 

yunun ı mesıne 7.- .. d B" · d b 
Sal!haddin topu ortaladı, Buduri Ql ha, Fe h , K r u. E . tı. ırınci evre u suretle netice-

Kandilli takımı. li. Nec1.11, nı- lendi. 
kıs yaph ve topa vurur gıbi yapa - M zaffer ve Mi.ıbeccelden ku • İkinci devr~ kAmilen İstanbul Li-
rak topu daha müsait vaziyette du· se, u gü l b" 

c 1 Ert"nköv t kımın ze ır sesinin hakimiyeti altında geçti ve 
ran Sarafime geçirdi. O da yav_a., ru mu!ll 

D r d sonra y oyunun 20 i i dakikasında Cihad 
bir vuruşla topu ikinci defa emı • oyutnSTaAnNBUL rz 1No·· NÜ. ga tarafından yapılan ikinci golle 2 - 1 
spor kalesine sokarak takımının ~ İffet, Jale, Uıviye, Fer·h .... ll.?"8n, İstanbul Lisesi galip geldi. 

diyen bizim <>Wcağını ve buna göz 
koyanların yakın tarihteki kahra
manlıklarımızı hatırlamalarını söy· 
ledi. !kinci günU grup grup Edir
neyi geziyoruz. Koca Sinanın Seli
miye camii gururumuzu bir kat da
ha okşadı. Türke barbar diyenler 
bunu gördükten sonra muhakkak 
ki hicaplarından utanmışlardır. Ar· 
da, Tunca, Meriç nehirleri Edirneyi! 
ayrı bir güzellik veriyor. Uzak yer· 
}erden gelen bu nehirler şehitlerimi-
zin dinmiyen hıçkırıklarını ve göz 
yaşlarını getiriyorlar. Akşam üsti.i 
General Kazım Dirik, Halkevinde 
bizlere bir veda çayı verdi. · Sayın 
General, Edimeye gelmemizden mü· 
tevellit duyulan sevinçleri bildirdiler 
ve her sene buraya gelip bu güzel 
yerleri yakından görmemizi temen· 
ni ettil • 

Edirne ismi her Tüt'kün kalbın
de iztirapla g~en senelerin acıları
nı hatırlatır. 

Gütı oldu, bu şehir dii§lnan çiz. 
meleri altında kaldı, gün oldu, Tür
kün kuvvetinin Avrupada duyulan 

nabzı oldu. Çok şükür, bu gün bu· 
ralan ebedi bir sükuna kavuştu. Bu 
sükfınt alı :ı kulaklarımızın ufal= 
bir gürültüye bile tahammülü yok· 
tur. 

SAMiDOöU 
libiyetini temin etti ve oyun ~ 1 E . den mUtesekkil fnl>nululer, Haydarpaşa: 2 Harbiye O 
dakika sonra Galatasarayın • nıse t t b ı Lisesı·ne ye y 1 p 1 

güzel ovnı an s an u · • Günün üçüncü oyunu Haydar- en ar 8 al8f8mlz , •• 
galebesile bitti. nilmişlerd r paşa ile Hayriye arasında idi. Her r6tlne bir ziyafet varltel 

NASIL OYNADILAR?haftakı· ÇAMLICA _ ŞİŞLİ TERAK. K. t iki takım da ka11ı karşıya ıu şekilde Ankara, 29 (Telefonla) - Tica· 
Ga1atasaraylılar, geçen Volevbol müsabakalarının ıkınci dizildiler: ret Umum MUdilrli B. Mümtaz; Pa-

Vefa maçına nazaran çok ~ena de;;;.;. hafta karşılaşınalarmda, Selçuk Haydarpaşa: Sabri • Cemal, İl • ris ateşeliğine tayin edilmiştir. 
nadılar. Geçen hafta ellerıne En ı·t··ıu·· oalibi olan Çamlıca, İı · t 

1 tı s ı u e han • Kadir, smail, Şinasi . Fikret, Yenl vazifesine başlamak üzere 
fırsat gc:çti; dördünde de go yapt • tı"klaAl Lisesi galibi Şişli Terakkiyi tb h" ş· . H"d a f rsa - ra ım, ınası, ı ayet, azan • yarın 1stanbula hareket edecek o-
lar Dün ise ellerine sayısız 1 yenmisti. ·r. fer 

• d çtülde iki M~~k GVRDAa · . lan MUmtaz'ın, dört seneye yakın 
lar geçmesine rağmen gu Jh a 1 ==================~=:== Hayrı ye: Rauf - AlAeddın, Sadeci- zamand be . "f . d .. f"'""' 
aol attılar. For hattı b~ştan aşa5•Y d" H T t H 1 . H an n vazı esın e gos~eraı-" A k J•k m • asan, urgu ' ı mı • ay • ği m ffak" t1 t kd" 
boNk oynadı. Haf battı is~ :kı~: ecburi S Cr ) dar, Galip, Orhan Kadir İsmet. cörU:::. veı~:n:s:~"":m ~ 
da hemen h-- yok gibiY · Ma,. Kurtd«m!l AJımedın hatıra-

-· Bt Ad· 
1 

d La.t-"-·ti de buna ka- y itada l ğu lwnda en iyi ojnıyan berJDU r uu a auKuaw • ıı içın üe dakika sttkftttan sonra 515 ar ş arma sevdirmJt oldu ndan 
nan ile Farulifi. Bu iki oyuncu aa- bul ettiğini ilia edıyor geçe lfayrıyel lerin seri inkisaf ~ - bu akpm Ankara Palasta elli ar-
yesinde Galataıaray galebeyi teınln Londra, 29 (A.A.) Şimall 1r • den hücurnlarUe başladı İki taraf kadası tarafmdan parlak btr veda 
etti. b" l.anda hükumeti, a ı beyan • ta seri ve enerjik oynuy~r. 15 inci ziyafeti verilmiştir. 

Demirsporlulara gelince; d~n ı· nameyi neşretmiştir: dakikada Haydaıfllialılar, Hayriye Mumaileyhin yerine muavini B. 
ze oyun tarzları ikinci sınıf bır ka- t mahafil, şimali İrlanda- kalesini ııkıştırmala başladılar ve Cahit tayin ofunmuştur. 

tletik ctteesm rl ·· k l H k Jite arzeUi. Yalnız enerji ve a tonıatlk surette aıke mu e - ayriye alesi mütemadiyen gol • • -
kabiliy.U. ~ak İl~· 1t· :y: kanunun çerçevem için• tehlikesi atlatıyordu. 28 inci daki· lngiliz _Romen 
!erinde Nuri ve en•ll ~n -ı--1rtir. Çünkü müttehit kralbk kada Haydarpaşanın en iyi oyun· 

k Cli.-.a, ... ~ ... --- ~ ""talAuında cuıu Fikret, güzel bir vuru•la ta- Anlaşması ı. .... tra oyuncu yo . .,.u-.y. o'-· ---·•ından olduau mu • ~ 
..-ga ...... 1a~ .... -- kımına ilk sayıyı kızandırdt. 
yenilmemeleri .-~ NP-llftln dırlar.• • o la ulıııııA1i' ldtlf#.11..< ea(.. il · yun mütevazin bir tekilde ce- ptere Ru•aayaya S •ilyoa 
fel'elr. Dtln ~~---'lrsis Galata- Lrtlllı •alin • proJeYI reyan etti. Birinci devrenin son da. 1 k enıımemetertnlı _.,.e.ı-ı kr t tldL etti ster inli bir kredi açtı 
'1 -·1 rına medyull • te ar e • kikasında Haydarpaşalılann güzel 
1aray forlarile ,.._.. Londra, en (A.A.) _ B. Çember- b" k f LondN, 29 (A.A.) - Finan,.al - ır a ını emasında, smail ikinci ve 'S 

ıd~u~r~lar~==::::c::::::::=::.:=~~=:::: hd t A d News gazetesinin öğrendiğine göre • • - layn kabinenin ma u za an galibiyet golünü yaptı. İngiltere ile Rumanya arasında bir 
• ~ :. ... _... pi md~kkep olarak yıeptılı bir içti • İldnef devre Haydarpaqanın kıs. 
v 0 - ... •- •-. .....-- • ,,..1 d ~ itilaf akeddilmiştir. Bu itilaf muci-
•' •-- N . Pr•D.I ınaa rıyıeet etmtftlr. ,gU ~" ma a mt hlkimiyeti altında geçti ve Hay- t ~ - aıp ,, j hince ngiltere, Ruamnyaya bef 

Be ..n .. OJl yıldönü • aon asker alma .-anununun pro esi darjıaşa oyundan 2 • O galip olarak 11 •---~ • yeniden gözdeıt geçirilmiştir. Bu çıktı. m yon Sterlfnlllt btr kredi açacak 
na* clü.zı l ftı,ıiölftır. proje pazartesi ıünü neşrolunacak ============== ve Rumanya bu kredi ile fngiltere-

ftl1DUl k •'• ı=."'._. Dlme ve perpmbe gtlnü müzakere edile· 7 Asker atır 1ar•laach den gayri askeri malzeme satın :ı-
B4ııedan a-'1 JJ alın sivil .\\re cekti Brük1el, 29 (A.A.) - Brüksel so- lıcaktır. Jl'akat bu Kumanyaya açı-
:. b _ .. .· _ .. _ ... 18 . .. • • • taklarından birinde asker! bir kam- lan ilk kredidir. İngilterenin Ru • 
u,nonneur ,..... -erasilne iftıNa it mi ö-.a-
ukert maıneıl - Dün 7enlden u ıe ı · -rUdl fonun tekelerklerl kayarak blr e • manyaya vereceği mebaliğin yektl-
etmfşlerdir. .·~ Jibralter, 29 (A.A.) - Fr8.1UNZ lektrik direğine çarpmıştır. Kam • nu henüz tesbit edilmemif ise de 

~~ pi Prow111 zırhlısı, Emile Bertan kru- yonun içinde bulunan askerlerden bunun oldukça yüksek olduğu -un-
... le anb TaE8ıi1 ve tndamtable, Malin, Trum yedili ağır surette yaralanarak as. nedilmektedir. E:: es~,.;-==~: phant torpidoları buraya gelmtıl•r· . kerl hastaneye nakledilmiştir. Finançal News. İngilter-nin Po-

;_,.,,, 111 dlr. Musollnl11 ıalaitllk ettiiı izdiYaç lonyaya da kredi aÇtnaıu ihtimali 
fmdan t#iflıPtJll. yapıJmıl*&r. l'ru8m cloar•maaı' Torpido Roma, 29 (A.A.) _ solinintn olduğunu ilave eylemektıdir. 
ta.Yh pese~ IJlltdiYI ban.· J>aba •asam1or yeğeni Giuseffina Manc · ile tay- Yuaaoiıtaala da prütmelere 
Bu n...U ~ .... paroaJap Parla,• (A.A.) - Bahriye N.. yare mUllzimi Renato Romanını, baflamyor 
~ ~ ili_.. 8fY& wetl t8 ve 18 mükerrer tipinde 4: bu sabah evlenmiıılerdı·r. • etıeac• Ja·•• .., __ , ...... _ ...,. Loncll'a, 29 (AA.) - B. Le"thro s 
W-.. ~...... .-.u. tiU&.,_uuun teaglha konuldu· Mussolini ile oğlu tayyare yu""z • ft.ı•k 
py Yı!""V at1""41'1r ı-va l· lau idi~. Bu t.orpldolar b B M ou reşetki iş·ni bitirdikl 

,...-:- 109 tonlllt.o .haaınlndedirler. lfllı runo uısolini ıeline ıa • y unanısatn ıle ticari mu ., 
(llO hitlik etmiflerdir • girişmek üzere Atinaya gid'Oı.~ 
Onde ....... <~ 

meseleden dolayı kavga etmişler· 13,00 Memleket saat ayarı, 
d. jane ve eri. 
ır. 

Neticede Sıtkı Osmam bıçaklsa 13115 Muzik (Kuçük orkestra • 
yaralamt1tır. Şef: Necip A km) devamı. 

CürmU meşhut itlerine bakan 4 5 • Robert Stolz • Praterde a-
Uncü Asliye Ceza mahkemesine ve- ğaçlar tekrar çiçek açıyor. Fantezi 
rllmiştir. 6 • Carl Rydahl - Melodi. 

Sıtkı mahkemede demiştir ki: 7 • Lehar • Çocuk prens opere. 
c- Osına.n beni en iyi bir dos- tinden potpuri. 

tumdur. Şakalqıyordu. Bir aralık 13,50 Türk müziği. 
beni gıdıkları. Cıdıklanınca dura- Çalanlar: Zühtü Bar-a.~oğlu, ~ 
mam. Elinden kaçtım ve ayrıldım. fik Fersan, Kemal Niyazı Seyhun. 
Sonra beni yakaladılar. Halbuki ar· Okuyan: Sadi Hopee. 
kadaşımı ben vurmadım.• 1 · Ali ağanın • Hicaz peşrevL 

Mahkeme; Sıtkıyı tevkif etmi' 2 • Kizım Usun • Hicaz garkı-
Gamla kıymettar ömrün. ve şahit celbi için davayı bqka bir 

güne talık etmiştir. 3 • Sali.hattia Pınarın • Bicu 
prkı - Hasta kalbimde. 

POLISTIC: 

Karanlıklar arasında 
bir yaralı 

Evveki gece Fenerde devriye ge
zen polisler, yerde; iki yerınden bı
çaklanmış ve ıf de veremiyecek bir 
vaziyette bir y ralı bulmuşlar ve 
heemn h taneye kaldır lmıştır. 
Yapıl n tahkıkatta bunun; Bele

diyenin Sular İdaresinin emektar 
memurlarından Mehmet oğlu Dur
muş olduğu ve ötedenberi arası a -
çık bulunan Cemal ve arkadaşı Sa
lih t rafından yaralandığı anlaşıl -
mıştır. 

MoskovaJan 
Kutba Uçan 
Tayyare 

Nevyork, 29 (A.A) - frince 
Edouard adasından cCanadian 
Press» e bıldırıliyor: 

cMoskova, t~yyareıi saat bire 
doğru • Greenwıch saati • Sanıt 
Laurent körfezindeki Mtscou ade-

sında yere inmeğe mecbur olmuş
tur. Bu ada Prince Ecfouerd ada -

nın takrıben 200 kilometre fimalin
dedir. 

Alman diler bir mesaja göre SoY
yet tayyarecilerinden biri hafifçe 
yaNılanmıştır. Bataklıia inen tay
yare hasara ujramııtır. Burada ta
mirine imkln görülememektedir. 

Miscou adası halkı, tayyarenin 
yere inmeden evvel adanın üatün
de dolastığını ve motörlerinin iyi 

işlemediğini sayı.mişlerdir. 

~·--
Edlrnekapa ,.hllllllM•kl 

aıvaell .... itler için 
Sives: (Hususi) - Memleketimi

zin özlu bir irfan ocajı 'bulunan lise
miz yertnde miut bir teşebbüse git'

miştir. İatanbulda Edirnekapı me
zş lıiında y tan 20 Sivaslı şehit için 

yapılacak anıt menfaatine Tan 
nemasında 8 n Zambak» film ni 

oynatrmf«r Dajıtılan biletleri hu 
kes eve se e alın tır. 

Bil uk h mıyetınden dola 
ta ge ç ve çabfkan Use der 
Faik Duanaz o 

4 • Udi Cemilin • Hicaz tarkı • 
Ne küsdün abı sebep böyle. 

5 • Şevki beyin - Hicaz prkı • 
Sen bu yerden gideli. 

6 • .Kemal Niyazi Seyhun • Ke
mençe taksimi. 

7 - Halk türküsü • Yakma gel 
yakma. 

14,20-14,30 KonU§ID& (Kadm aa 
ati - Çocuk terbiyesine dair) 

17,30 Program. 
17,~ Müzik (Pazar..çayı. PL) 

18,15 Konu a Ço uk saatı) 
ıs.~ Müzik (Şen oda müziği 

fbrahim özgür ve atet böcekleri) 
19,15 Türk mıiziği (Faaıl heye

ti) 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Ka&i, Huaıı Gör, Hamdi Totay; 
Basri üfler. / 

Okuyan~ Celil Tokaee. 
20,00 Memleket saat ayan, a 

jau ve meteoroloJi haberleri. 
2.0 15 Türk .. .ği , muzı . 

Çalanlar: Vecihe, Ruteıı Kalllı 
Cevdet Kozan. 

Ofruyanlar: Muzaffer nı.r, Me
lek Tokgöz. 

1 · Tanbmi Cuail • letarabaa 
petrevi. 

2 - SaduU&b, ağanın • Şeiarabau 
bestesi - Nedemki olgOt nınun. 

3 • Şemsettin Ziya • Şetarabaıı 
garla· Oldu pb mahımına RYkln. 
mı:. · RUten Kam • Kemençe tak-

3 • Şetaraban earkı. Ey bahÇlı
nn llellfıı bahçen. 

• • '8hakm -~ yürüt 
aemei8i • Pir olmada gerp nice gö. 
lliil. 

7 • Tanburi Cemil • letarabQ 
saz semaisi. 

8 - Faizenin • Acem &§İran tar
kı - Kime halin diylfim. 

9 • Nobann • Eviç llU'kı • Sev
gitim bu Ut&DL 

10 • Halk tllrkUaU • sm..- bir 
tutuşmuı yanm11~ 

21,00 NeteU )lllklar • R. 
2UI Mllılt <BIJMelı Clmıı~ 

Bandosu • lef: n.... Ktbıçer) 
1 • H. Bouziawt • ırar..-
2 • VoDBtcdt • tapanyot itra 

(Vala) 

1 • Olmka - RuaJan ve ~ 
C?rrasuun uvertilra, 

' • Pıı. Gautm • RapeOcR 
ı. Dalda. 
~'ll"'Ar·JAnWer. 

~-ky • Koraatov • ~ 

22,00 A4ad lu &Jan (Spor _,, 
~i) -

22,10 llüıill (Cubamct - Pi 
22,45,23 Son ajana haberleri va 

yarmki program. 



.. ,,., . 
aleminde bir hadise •.• 

SUT MAKİNELERi 
1939 modellerl gelmiştir 

Dfinyanın en sağlam ve en ucuz 

Mİ ELE 
SÜT MAKiNELERi dir. 

Paalanmaz, lekelemnez ve bozul• 
maz. Yedek aksamı daima mev

cuttur. Anadoluda acente 
aranmaktadır. 

TAŞRA SATIŞ YERLERi ı 
Konya.da Necati Kaşıkçı, Enuro.aı-

da Neş'et SolıakoA'lu. 
Türkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şsı. İstanbul TahtakaJe No. 51 

Ankara acentem~: Yuauf Eaen.demlr "Ye otulları 
Adana ,, Ömer Batefmez 

"'Konya ,, Mehmet, ŞUkrii, Necati Katıkçı 
Ceyhan ,,1 Said Akman 
.Gazianteb _,J Mutafoilu M. Şakir Öztekef 
trzurum ,. 7 1'fet'•t Solakoflu 
Polatlı ,, Süleyman Usgenecl 

fo:akiıehir ,. Alanyalı Abdurahman Şeref 
frabzon •• Polathaneli kardeşler 
Trabzon ,, Kurumahmut oğla Hafız Salih 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
1 - Cibali tutun fabrikası için şartnamesj mucibince 3 adet yük

sek randımanlı sigara makinası kapalı zarf u.sulile eksiltmeye. kon
muştur. 

Il - Muhammen bedeli (sif 24000 lira) muvakkat teminatı 1800 
li:rıadır. 

III ,- Eksiltme 2 - 5 - 939 tarihine rastlayan salı günü saat 15 
de Kaöataşta kain levazım şubesindeki alun komisyonunda yapıla· 
caktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak yukarda sözü geçen 
~ubeden alınabilir. 

V - Mübayaa olunacak makineler Motıns, Standard, Mililer, 
Skoda fabrikaları mamulatından olacaktır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edenleı fiyatsız tekliflerini % 7 ,5 gü
\'enme parası ma~buzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı 
zarflıarın eksiltme için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat ev
veline kadar (saat 14 de kadar) mezkOr komisyon başkanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1713) 

Siird Belediyesinden : 
• 

1 - Usulü dairesinde ilan edilmiş olan Siird şehrine ihale edilecek suya 
ait eksiltmeye nisan 20 inci günü saat 11 e kadar talip zuhur etmedi

ğinden ihale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 -- Keşif deli (120,000) lira olup 2490 sayılı kanunun 16/17 ci 

maddelerine uygun 705 liralık muvakkat teminat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi layık bulun

duğu ta~dirde ihale 20/5/939 gününe raslıyan cumartesi günü saat 11 
de Siird belediye encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira muka
bilinde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler 

imarl heyeti fen şefliğine ve Siird belediyesine müracaat etmeleri ilan 

olunur. (2776) 

DEMiR KÖPRÜ INŞAA Ti 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Balıkesir vilayetinde Balıkesir - Kepsut yolundaki "Simav" 

ve "kille" köprülerinin kenar ayakları kagir orta ayak ve kirişleri de

mir ve döşeme i betonarme olarak yeniden inşaatı (92 500) lira ke.

ı;ııf bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 2-6-939 tarihine müsadif cuma günü saat (16) 

da Nafıa Vekaletinde şo~e "Ye köprüler rebliği odasında yapılacaktır. 

8 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefe,.ri diğer evrak (463) 

kuruş mukabilinde adı geçen reislikten alınabilı;. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az ~ekiz gün evvel bir is~ 
tida ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaat yapabileceklerine 

dair müteahhidlik vesi.kası almaları lazımdır. 

IS - Eksiltmeye gireceklerin 4 ilncU maddede bahsedilen ve3ika. 

!le Ticaret Odası vesikasını ve (5875) liralık muvakkat teminatlarını 

havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacaklan 

kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline ka

dar komisyon reisliğine makbuz mukabilind~ vermeleri 18.zımchr. 

)' ENi NEŞRIY AT 

iş 
TUrklye Felsefe 

mecmuası 

İş mecmuasının son on sekizinci 

sayısı çıkmıştır. Okuyucularımıza 

bu zengin münderecatlı mecmuayı 

(1365) (2567) 

Yeni Çıktı 
Meılıur çocuk romanları 1 1 

Vatan SUrgUnU 
R. G. ARKIN 

Canlı Tarih 
1 - Perde, 2 - Tablo 

tavsiye ederiz. 
. 23 Nisan için yazırmış okul pjyesi 

.. ---------·[~ Fiatı 10 Kr. 
t Mayıs Bahar ba .ıJJlll Her yerde kitapçılardan ve 

gUnU 11öğUslerlnlzl T~ ...gazete bayilerinden arayınız 
flaarlf Cemiyeti rozetli BALIKESiR 

sUeleylmılz. 
'& 

AKlı;dJı!fu\11~ DS:-VI 

........... / ~30 NiSAN t 93:J 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 1 

Bay Yusuf Ziyanın Sandığımızdan 20180 hesap No. sile aldığı 800 li
ra borcuna karşı birinoi derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme

diğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 oı m~ ı 
1 

desinin matufu 40 cı maddesine göre satılması ica ')eden Eminönüacle 
(Divanyolu Gedikpaşa civarında) Emlnsinan mahallesinin Cephaneoi &o

kağında eski 21 M. yeni 21 kapı, 81 pafta 215 ada 5 parsel No. lu bahçeli 

kağir bir evin tamanu bir buçukaymüddetle açık arttırmaya konmuştur. 
Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 
204 lira pey akçası verecektir. Millt bankalarımızdan birinin teminat 

mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri, 

vakıf icaresi, tellAliye rüsumu ve taviz tutarı borçluya aittir. Arttırma 
ıartnamesi 8/5/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık 
hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sa

ir lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya 
girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayı'fimenkul 
hakkında her ~eyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 19/6/939 

tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 

10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihalesi yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükel
lefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi tak

dirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 6/7 /939 tarihine mü

sau.r perşemoe günü aynı mahalde ve ayni saatw son arttırması yapıla
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakıla
caktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hak

kı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını 

ilan tarihinden itibaren yirmi gün iç inde ecrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olan

larla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşma

sından hariç kalırlar. Daha fazla ma!Umat almak isteyenlerin 937/174 

dosya No. sile sandığunı7 hukuk işleri servisine müı·~n--4 Qtmeleri lüzu
mu ilan olıınv .. 

" DiKKAT 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipoteK gostermek 

isteyenlere muhamrninlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir. (2977) • 

TÜRK HAVA KURUMU 
27 nci TERTiP 

Büyük Piyangosu 
Birinci Keşide: 11-Mayı·s -939 dadır. 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır . •. 

Yeni tertipten bir bllet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun me 'ud 
ve bahtlyarl">rt arasına girmiş oltırsunuz ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ~ 

i Or. Hafız Cernat = 
İ Lokman Hekim 
• • Dahiliye Mütehassısı 

Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç i 
her gün 2,5 • 6 salı, perşembe ! 
ve cumartesi sabahlan 9 - 11 a 

fukaraya T. 22398 5 
.......................................... 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk h€1kim -
liğinden: 

Mahkememizce terekesine vaz'ı • 

yed edilen Karagümrükte Lül~ci • 

yekta sokak 7 numarada ölen Ethe

min alacak ve borçlularının bir s.y 
ve varis iddiasında bulunanların üç 

.ay zarfında mahkememize müraca

at etmeleri aksi takdirde terekenin 

taksiminden hariç bırakılacakları 

Han olunur. 

GÜMRÜKLERDE İŞLERİ OLAN 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, Ziraat Bankası 

Karşısında Çanakçılı han 
..,, !rf n : 3ı- 95 

1 

ZAYİ 

Üsküdar Yirmi ikinci ilkmektep
ten almış oldµğum şehadetnamem 

Üsküdar Amerikan lisesinde zayi e

dilmiştir. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Üsküdarda İnkılap mahallesi mek
tep sokak No. 4 de Osman kızı Lut
fiye Çakmak . 

BAKER Ayakkapları 
Rahat ve sağlamdırlar. 

Bu ayakkapları ... ımakla 
iktı~ad .etmiş olacaksınız. 
Halıhazırda yerli ve ~c-
nebi malı Zeng·n çeşit
lerimiz vardır. Geliniz 
görünüz ve intihap edinix: 

~--------------J 
Çocuk Hekimi -

Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim· Talimhane Palas No. 4 

Pazardan mada her srnn I 
Saat 15 tea aonra .... 

:'a-z mevsimine mahsus olmak üzere 
Yalova hattı tenzilatlı bilet ücretleri, 

1 mayıs 939 tarihinden itibaren Birinaiteşrin sonuna kadar nrtıte

ber olmak üzere Yalova hattı yolou vapur ücretleri aıağıda yazılı milt

tarlara indirilmiştir: 

t{öprü ve Birinci mıntaka iskelelerden Yalovaya ve mütekabile~ 

Yalnız gidi• 

_Kuruı 

·~ 30 

20 

Gidiş - dönüş . ' 
Kurul_ 

60 Birinci mevki' 

40 İkinci 

· Adalardan Yalovava ve mUtekabUen 

... '1nız gidi§ 

turuı 

20 
' 
t2.5(l 

DİKKAT: 

Gid~ - dönü~ 

'"Kuruş 

40 Birinci me\l"k~ 

~ İkinci • /" -' 

' Gidiş - dönüş biletler[ aTmdığı gün için muteberdir. , -
SATiŞ iLANI 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Mehmet Kazım tarafından Vakıf Paralar İdaresinden ı51US1:1 araz 

numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göste

rilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 
ve tamamına ehlivukuf tarafından (5239) lira "'i ·.: .,, r. kıymet takdir 

edilmiş olan Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinin eski Tahtaköprü yeni 

Şefikbey sokağında ~ki 3 mükerrer yeni 46, 48 kapı No. lu bir tarafı 

Hakkı Bey zevcesi köşkleri, bir tarafı mezkur köşkün bahçesi ve bazen 

bostan, diğer tarafları Kuşdili deresi ve yol ile çevrili bahçeli kargir 
evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: . 

48 taj No. sunu taşıyan kapıya beş basamaklı mermer merdivenle 
çıkılır. Ve zemini mermer döşeli bir sahanlıktan ve çift kanadlı ahşap 
kapıdan binaya girilir. 

Zemin kat: İç içe iki salon üzerinde beş oda, mermer musluklu bir 
hela ve binaya muttasıl çıkma bir mutbahtan ibarettir. 

Birinci kat: Ahşap merdivenle çıkılıp iç içe iki salon üzerinde beş 
oda, mermer musluklu ve zemini mermer döşeli bir heladan ibarettir . 

Tavan arası katı: Ahşap bir merdivenle çıkıldıkta ufak bir salon 
üzerinde biri balkonlu olmak üzere karşılıklı iki oda mevcut oluo arka

daki oda mutbah olarak kullanılmaktadır. 

Bodrum kat: Zemin katın altı olup tamamen bodrumdur. 

Mutbah: Binanın ittisalinde tek katlı kargir zemini çimento döşeıt 
adi ocaklı olup yanında ufak bir sarnıcı vardır. 

Bahçe: Kısmı azamı dere ve kısmen telle tahdit edilmiş olup içinde 
muhtelif cins meyva ağaçları ve biT tulumbalı kuyu ve ufak bir havuz 

vardır. 

Umumi e\'safı: Gayrimenkul kargir dahili aksamı ahşap olup üstü 

adi kiremitle mesturdur. İçinde elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. 

Mesain: Tamamı 3399,5 metre murabbaı olup bundan 126,5 metre mu

rabbaı bina ve 32,5 metre murabbaı mutbah mütebakisi bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı 

açık arttırmaya konmuş olup 7/6./939 tarihine rastlıyan çarşamba günü 

saat 10 dan 12 ye kadar Üsküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık art

tırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin %75 ini 

bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerıne ıhale edilecek, 
aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak i.ızere arttırma on 

beş gün müddetle temdit edilerek 22/6/939 tarihine rastlıyan perşembe 

günü sa ..Qntlan 12 ye kadar yine dairemızde ikınci açık arttırması ya· 
pılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üzerme 

ihale edilecektir . 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin %7,5 u nisbetinden pey akçası vermeleri veya milU bir ban· 

kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 

mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse, arzetmiş olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle 

arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 

fark ve geçen günler için %5 heap olunacak taiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan iR~ ·ı -ı .. 

nur. tloktoru 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait te iryie, tanzi(iye Ve dellaliye re 

simleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik ta ·iz be 
deli müşteriye aittir. 

2004 numaralı İcra ve İflAs kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü 

fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alAka· 

daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu alacaklarını ve hususile faiz V€ 

masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 güo 

içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan ta 

pu sicilile sabit olmadıkça satış beddeMnin paylaşmasmdan hariç kala

cakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 8/5/939 tarihinden iti· 

haren herkesin görebilmesi için açıkbulundurulacak olan arttırma şar1. 

namesile 938/3135 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. (293:?J 

Sahibiı Ahmet Cema ledn:-ı S A R A Ç O C L U 
ıNeıriyat müdürü r Macit ÇETiN B• aıldıaıı: J'&r Matbaai Ebüzziy• 


