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ltaly nın Arnavutluğu İşg li 
(Bqtarafı 1 inci aayfamızda) 

verilen haberler teeyyüd etmemiş
tir! .. ) 

Saat 9. 

ArnavuUuğun tarihi Son lngiliz - Leh 
1 

ltil&fından Sonra 
;ngiltere; Romanya, Yunanistan 

Ve Hükiimetimizle de Anlaş
malar Aktedecekmiş ! .. 

Bu haberi, Paristeki Arnavut cl· 
çiliğinin bır beyanname neşrederek 
Arnavutluğun istildilıne veya mülki 
tamamiyetine yapılacak her türlü 
teşebbüse karşı koymağa ve ecnebi 
kıtalarının karnya çıkmasına müsa
ade etmemege karar verdiği hakkın· 
daki ilk heyecanlı telgraf takip et

E:llii Osmanlı İmparatorlu
ğunun bir parçasını teşkil eden 
ArnRvutluk Balkan harbinden 
sonra y.ani 1912 senesindenbe
ri isttklii.lini kazanmış bulunu
yordu. Büyük harp esnasında 
birçok karışıklıklara sahne o
lan Arnavutluk nihayet 1925 
senes•nde bir cümhuriyet ola
rak meydana çıkmış ve Ahmet 
Zogo rei icümbur seçilmişti. 

Bilahare 1928 de krallık reji
mine avdet edilmiş ve reisicüm
hur olan Ahmet Zogo Kral i
lin edilmiştir. 

kında kati vazi) etini almak üzere 
içtima etmiı bulunan hükumet üze-
rinde müessır olmak maksadıle, iki 
İtalvan ha\ a filosu Arnavutluk ara
zisi üzerinde uçmuştur. 

1 
Bugün de İtalyan bombardımau 

tayyareleri Arnavutluk arazisi üze. 
rinde uçmuşlar ve yere beyanname-

Balkanlılar 
Ve Italya 

A rupa harita ından bir mem
leket d:ıha sılinmek uzere .. Su da
kikada Arnu utluk toprakl~rında 
lbir miliet hayatını kurtarmak ıç'n 
mustevli ile boğu~·uyor. 

---..:::> ,,~~-

LonJra: 7 ( A. A.) - Alman-j rafından Hollanda, İsviçre ve Fran 
:yanın tı.arruzuna .karşı hazırla • saya k tr ı vukubulacak bir taar
nan İnıPliZ - Leh mütekabil yar - ruz· ,ı 
dım mu.ıhedesinin Beck'in Varşo- İyi ltaber alan mahfelerde 
\'laya udetinden ve Polonya hü - f.Ö~ lcıı ıııgıltcrc hiiku
kfimeti ile nazınn yapacağı istisa- meti d·Jha sonra Yunani tan ve 
:relerd .. 1 oııra kaleme alınacağı Türkiy~ He de bu şekilde anlaş • 
aalihiy nar mahfili erde söylendi- mal ar ... kdi için müzakerelere gi
mektediı. İngiliz • Leh muahede- rişme.k. hatti Macaristana bir 
ai kati Jrette Aktedildikten sonra taraflı bir garanti vermek tasav
İngilter" ile Romanya arasında in- vuruudadır. 
&iliz _ T .eh muzakerelerine benzer Polonya Hariciye Nazırı 
iki taraflı muzakerelere baslana- Parlae gidecek 
eaktır. Lond.:-a: 7 (Hu usi) - B. Beck 

İngı.iz - ~h muahedesinde bu bu sabah Polonyaya hareket et
muahe,lenin ne zaman tatbik edil- miştir. Polonya hariciye nazırının 
me i ta.~1m geleceği tasrih edılc- Ma~ ıshı. Pari e giderek orada da 
tektir. Öğrenildiğine gore Polon- gorüşnu~lerde bulunacağı anlaşıl
yaya ve i)en garanti Almanya ta- maktadır. 

L • - - ---------

Bütün orta ve şarki Avrupa iç~n 

Almanya Bir Monreo 
Prensibi ilin Edecek 
Londra: 7 (A. A.) - Daily j 

Maily ı;ı:azetesi. Berlin muhabirin
den ald ğı aşağıdaki haberi neş
rediyor: 

Almanya, bütun orta ve şarki 
Avrupa için muteber bir Monroe 
prensibiai ilan etmek niyetindedir. 

Almanya, bu suretle, hariç dev
letlerin buraya her türlü mildaha. 

işgal dünyada nasıl 
karşılandı ? 

Londrada: 
İng"Itere protesto ~tti 

Londra. 7. (Hususi) - İngiliz se
firi I.,ord Perth, bu sabah Kont Cia
noyu ziyaret ederek lngiltere hükfı· 
meti namına ttalyanın Arnavutluğa 
karşı yaptığı hareket hakkında iza
hat istemiş ve prote toda bulunmuş
tur. 

Yugosla vyada : 
Müdafaa tedbirleri 

alınıyor 
Belgrad: 7. (A.A) - Siyasi mah· 

fillerde söylendiğine göre 1tnlyanı.ı 
Arnavutluğa karşı hareketi, 1talya 
ile Yugoslavya arasında imza edilen 
taahhüdleri geride bırakmaktadır. 

YugOldav hükfııneti hatb har6 
ketini ve Adriyntikteki Yugoslav 
menfaatlerinin müdafaası için alın· 
ması lizımgelcn tedbirleıi bugün:: 
bırakmıştır. 

Roma ile Belgrad, devamh suret
te temas halindedirler. 

lesinin karşı ına geçecektir. Al • 
manya. garbda Siegfried hattın
dan Sovyf>Uer Birliği ve Karade -
niz huduttarına kadar uzanan sa
hada hürdür. Nasıl Amerika re
isicitmhuru M om·oe Amerika A
merika1'larındtr dediği gibi Hitle. 
rin hül,umeti de orta Avrupa orta 
Avrupa 1· Juındır. 

ff - ' 
rtt ·çz· 

Vekiller Heyeti 
Geç vakta kadar mUza

•erelerde bulundu 
Ankara ( Telefonla) - Vekil

ler heyt?ti saat 16 da toplanarak 
geç vaL.te kadar müzakerelerde 
bulundu. 

............................... &••········ 

ltalya - Alman 
Askeri görüşmesi 
Çek harp malzemeleri 
ltalya ve AJmanya ara
sında taksim olt.ınacak 1 

Vatikun: 7 (A. A.) - Osserva
ter Romano gazete inin bildirdi
ğine gör .. Mareşal Pietri Badoglio 
İnnsbriirk'te yapılan 1ta1yan - Al
man askeri göruı:ımelerine iştirak 

etmektedir. 
Berl:n: 7 (A. A.) - Emin bir 

membadan bldirildiğine göre 111-
nsbrück goruşrnelerJ esnasında 
Çek harp malzemesinin İtalya ıle 
Almanya arasında taksimi ve Sko
da fabrıkalarından İtalyıaya harp 
malzemesi gönderilmesi meseleleri 
mevzuubahis olmaktadır. 

F~•!'- lhtll .. lnln BatUn Feci bUyUklUIUnU 
Z•ferln H•klkl Fllml 

••• 

Taksim Sinemasının 
Bugün Takdim Ettiği 

Fransa ihtilali 
llllazzam; llliteşaaı fi Tö Mizansen Fil11 

miştir. 

Arnavutluj;'1lll isgale boyun eğ
miyeceğini ve istikliıJini müdafaa i
çin silihla mukavemete azmettiğini 
bıldiren bu haberden biraz sonra ds 
Rom adan Stef ani ajansının birinci 
heyecanlı telgrafı alınmıştır: 

Roma: Arnavutluktaki İtalyan 
hareketi hakkında Stef ani ajansı 
§U tebliği neşrediyor: 

Arnavutluğun mesahai sat
hiyesi ı7,000 kilometre murab
baı olup nilfusu bir milyonu 
miltecavizdir. Merkezi olan Ti
rana gitgide modernleşen gü
zel bir şehirdir. Ahalisinin 
büyük kısmı çiftçidir. 

Arnavutluk kralı Ahmet 
Zogo 1895 de doğmu, olduğu
na göre 44 yaşındadır. Geçen 
sene Macar asılzadelerinden 

Prenses J eroldin ile evlenmiş 
ve üç giln evvel bir erkek ço
cuğu ı:Joğmu':tur. 

(Son birkaç gün içinde yeni bir 
muahede akdı için ltalya hükümeti 
ile Kral Zogo arasındaki görüşme
ler inkişaf ederken Tiranda ve baş
ka yerlerde silahlı çeteler ciddi nü
mayişler tertip ederek Arnavutlukta 
bulunan 1talyanlann emniyetini teh
likeye sokmuşlardır. Dün sabah 
harp gemilerim iz Draç ve A vlonya
da kadınlar ve çocuklar da dahil ol
mak üzere yüzlerce vatandaşımızı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 
alarak ıtaJyaya nakletmişlerdir. rana rudyosu, bu sabnhtmıberi, 
D\ın akşam İtalyan kıtalan Ama- muhtelif lisanlarla kral Zogonun be
vutluğa gitmek üzere Bari ve Erin- yannamesini vermekte ve yine muh
disiden hareket etmişlerdir. Ayni za. telif lisanlarla medeni milletlere bır 
manda öğleden evvel Snint- jean de hitap neşretmektedir. 
Modua ile Sante. Qunrente arasında Gerek kralın beyanname i, gc
bir cevelan yapmakta olan birincı rek medeni milletlere kendi dillerin
dcniz filomuz Arnavutluğa doğru de yapılan hitaplar, fakir surette si
yol almağa başlamıştır. Biı· hava fi· 18.hh, donanmasız, ve bir tek tayya-
losu da seferber cdılmıştir. resiz bir milyon Arnavudun mutlak 

Saat 10 surette haksız ve sebepsiz bir teca · 
Bu sıralarda; 38 metre uzunlu- vüze maruz knldığım tcbariiz ettir· 

ğunda • c 7750 kilo siklede çalışan mektedir. Kralın beyannamesi, er· 
Tiran radyosu, şefakla beraber har- kek, kadın ve çocuk biıtiin Arnavut 
bın başladığını şu cümlelerle ilan et- lann son nefeslerine kadar bir tek 
miştir: .. insan gibi memleketlerinln ve millet-

Ayarandi, Avlonya ve Draç li· lerinin istikliilini muhafaza edecek
manlarmı, 170 harı' gemisi ve tay- lerini ve İtalyanlar hücuma gecer 
yare filoları, şefaktanberi bombar- geçmez, derhal bütün ku\'Vetlenlc 
dıman etmektedirler. vatanı müdafaa cyleye(.-eklerini bil-

Arnavutlar cansiparane bir su- dirme!·tcdir. 
rette ıtalyan hücumlarına mukave- Diğer taraftan medeni mılletlcre 
met eylemektedirler!.. kendi dillerinde yapılan hitaplar, 

Bu aralık Tiran radJ o u su ha- Arnavutlann, dlişmanm faikıyetine 
beri "~"retmiştir: rağmen, İtalyan hücumlarını, sabah-

Ayıt - Saraııda'mn önünde 75, tanberi üç defa geri püskiırttüğünl\ 
Avlonya önünde 40, Dra önünde kaydetmektedir. 
38. Saint _ Jean • de - Medna ö- Tiran radyosunun bıldırdigıne 
nunde 28 ve bistipals önilnde de göre, Ayasarandi, Avlonya, ve Draı,; 
10 kadar harp gemisi vardır. limanlannı 170 kadar 1talyan harp 

Draç limnm 4 kere bombardı- gemisi tayyare fıloları ile bırlıkt 
man ediJmistir. bombardıman etmekte ve Arnavut· 

Sairt - Jean • de _ Medna ta- lar cansiparane bir surette ttalv. n 
mamiyle harab olmuştur. 1tnlyan hücumlanm:ı. hiı.la muk v mc>t ct
lar Oç kere Draç'ta karara çık _ mektedir 
mağa t Qebbüs ctm · lerı1e de geri 
piiskürfrlmuşlerdir. İtalyanlar 
Saint . Jean - de l\fendn'da geri 
pliQktlrtulnıü !erdir. 

Saat: 11 
Tiran radyosu, b ı b berini taki

ben, Fransız a, !n lizce, Almanca, 
Rumca, ves::ıir lisanların medeni mil
letlere bir hitap ve kral Ahmed Zo· 
gonun bir be~ annamesini ne retmiş
tir. 

Anadolu Ajansı da bu husustn 
uu habeıi vermiştir: 

Ankara: 7. (A.A.) - 38 met
re uzunlukla ve 7750 kilosiklde Ti-

Saat: ILSO 
Her beş dakikada bir muhtelif u. 

sanlarla harp vaziyetinden bahı:;cden 
ve biıtün Arnavut ınill ti, \•alanla
rının istilası knrsısındn tek bir kalp 
tek bir 'ücud gıbi birleşip cans1pa· 
rane müdafaaya davet eden Tiran 
radyosu on bir buçukta a a -ıdaki 
haberi vermiştir: 

(İtalyanlar sabah saat beş bu· 
çuktan itibaren Pişti, Pollns, Kn<l, 
Dra~ ve Ayasarandiye bir bıri arka· 
sına bir seri ihraç hnrekcti teı:>eb· 
büsü yapmışlardır. Fakat bu snata 
ka.dar hiçbir ttnlyan askcı i, Ama
wtluk arazisine çıkıp tutunamamış 
tır! 

Arnavut kıtaları, ve Arnavut 
milleti kahramanca mukavemet et
mektedirler. Adedçe az olmalarına 
rağmen, Arnavut kıtalarının ve Ar 
navut gönüllülerinin maneviyatı 

çok mükemmel ve sağlamdır-.. ) 
Saat: ıs 

Harbin bütiln şiddetile devam et
mekte ve Amawtlann kahramanca 
mlidaf aada bulunduklarını bildiren 
§u heyecanlı haberler birbirini ta· 
kip etmeğe başlamıştır: Bq Rollerde: 

LiSE DELAYARRE • LOUIS JOUVET • PIERRE RENOll , 
40000 FiıDraa, 600 Top, 3 Suvari alayı Müthiş bir Mizansen... ~ ld MdrseillciiSe 

Tiran: A vlonya bütün gece şid
detle bombardıman edilmiştir . .As
kerlerle gönUIJUler ve Avlonyada bu
lunan İtalyan kıtalan arasında ~d
detli bir muharebe cereyan etmek
tedir. 

ilaveten EKLER JURNAL Son dDnya haberleri 
BugUn ... ı t ve a.30 d• tenzllltlı maUneler 

SAKARYA Sinemasında 

Sporun Zaferine hasredilen şayanı hayret Film 

Bugün 

OLiMPİYAT GENÇLERi (Olimpiyat 11) 
tlayat... Ve bir filimden daba iyi olan bu sinema ıaheserini mutlaka görünilz 
İliYetea PARAMUNT JURNAL: l:ay Daladiyenin Nutku ve Madr d n Z"t;>tı 

Bugfha saat t ve 2.30 da teaıilith matfoeler. _ -;;zw 1 

Draç mütemadiyen bombardı
man edilmektedir. 

Draça çıkan İtalyan kıtalan de
nize doğru geri püskUrtiılmUştür. 

Ashingjinide kanlı bir muharebe 
cereyan etmektedir. Nazırlar, bila
fasıla mUzakere etmektedirler. 

Tiran: Dün saat 4/45 de, me-
busan meclisi, millet ve hilkfırtet 
tarafından müttefik surette redde
dilmiş olan İtalyan ultimatomu hak-

ler atmışlardır. Bu beyannamelerde, 
İtalyan kıtalarınm Arnavutluğa ih· 
raç edileceği bildinlmekte, Arnavut 
milleti mukavemet etmeğe davet e· 
dılmekte, aksi takdirde çok ağır as
keri tedbirler alınacağı ihtar edil
mektedir. Beyannameler, Anıavut 
milletini. sulh getiren İtalyan krah 
ve Ha beş ımparatoruna inkıyat et
meğe daYet etmektedir. 

A'\Jonya bütün gece dinmiyen 
bombardıman altında kalmıştır. Av
lonyada bulunan askerler, jandarma 
lar ve gönüllü kıtalarla İtalyan kı· 
talan arasındaki mücadele bütün 
ıiddetile devam etmektedir. 

Draç limanı da daimi bombardı
man altındadır. Draç sahiline çıkar
tılan İtalyan kıtalan iki defa. Adri
yatik deniz.ine dökülmüştür. 

Şingin'de de şidcletli mukavemet 
edilmekte ve kan gövdeyi götür· 
mektedir. 

Nazu lar meclisi daimi surette 
s1trayda içtima halindedirler. 

tta:ı~an oltiınatumunu reel! 
Tiran: 7. (A.A.) -Arnavutluk 

matbuat bürosu, Arnavutluk mebu· 
san meclisinin İtalyan ultimatomu
nu reddetmiş olduğunu bildirmekte
dir. 

Dün saat. 4.30 ile 4.45 arasında 
iki lt.alyan hava filosu arnavutluk 
ÜZC'rinde uçmustur. Bu sırada Arna
vutluk hiıkümeti, gerek meclis vo 
gerek hükumet tarafından reddedil
miş olan ltalyan ultimatomu hak· 
kında mUzakerelerde bulunmakta i· 
di. 

Ben burada tabiri mah u iyle 
"edebi\ at" ~ apacak değilim.! Ne 
ftah'an toplannın na ıl gürle
diğini, bombalarıııın nasıl patla _ 
dığını ~nlatacağım, ne de Arna
vutların nüfusu bak1mından fev
kalade az olmalarına rağmen va
tanlarını müdafaa etmek için gos
terdikleri kahramanlığı övece
ğim. .Mtıkemmel surette müsellih 
7 milyonluk Çekoslovakya, istila 
edilirken tek tilfck patlamadı. 
Halbuk: 1 milyonluk Arnavutluk 
kendisinden 40 defa daha kalaba. 
lık bir millete bugun karşı koyu. 
yor. Rıı harelcet şüphe yok ki bü
yük bir kahramanlık ifade eder. 
Ben bunu da tahlil edecek degilim. 
Sadece birçok ki,inin bılmedigı 
bir hakikati SÔl liyeceğim. O da 
şudur: 

Arnavutluk, aradaki ha d n
durucü nufu u 'e tekn 'k fa kına 
rağmen İtalyanlara iııanılmıyacak 
kadar mukav met edecektir. Zı
ra ltal~ .ınların bu sefer çarpı tı 
farı millet, Habeşi tan gibi rüşve • 
le s. tın alınabilen bil millet de ı 
mertlikJeri, kahramanlıkları du : 
ya tarihinde yer almış olan Bal
kanlı bir millettir. Balkanlılar, 
çok çetiıı , ölOmdcn yılmıyan, d _ 
mamn bütun hilelerini ezecek ka. 
dar zeki insanlardır. Yaşadı la-

Saat 17 rı sarp ve yalçın dağlar, içler nde-
Gcrek Tiran radyosunun bu saa ki ateşin iman, onlara her zaman 

t.e kadar yaptığı miüemadi neşriyat kemmiye • rın'n çok fevkinde bir 
ve gerek dığer bazı yerlerden alınan kıymet verdirmektedir. F..sa en 
haberler, Anıavut halkının işgale Çek hddisesiyle mukayese edildi
büttln kuv~etıle mukavemet ederek ki zaman arada gorünen fark da 
hicbir İtalyan askerinin Arnavut· bu yüzden doğuyor. 
Juk toprağına ayak lıasmağa muvaf- Şim~Hik hadi abn fnki afını 
fak olamadıgını iş'ar ederken Ste· bekliyel!m ! 
fani ajansının Roma mahreçli şu MURAD SERTOCiLU 
telgrafı vazıyette vukua gelen inki· ______ 11111!! ____ _. ... ;;;. 

şafı Jtalyan askerlerinin Arnavut- M ı · • 
Juk dahilinde yürümeğe başlamış ol- ussa ınıye 
duklnıını bıı:-.~ıii;ir: Mesaj 

G c nıünasebetile 49 metre üze- (Battarafı 1 inci aayfamızda) 
rind n ncşrıyatına başlıyan Tiran rmız var ve bizim i.e )'alnız 
radyo unun spikeri h zın ve ağlı· cesaretimiz ve zulme kurban 
yan bıı e le muhtelif lisanlarda vazİ)elte bulunanlarm kınl-
mill ti re hıtapda devamla bütün maz t"uhumuz var. Siz, asal 
Anı \ utl nn vatanlannı kahraman. ltalyım milleti namına, 20 inci 
ca mudaf a ile uğn11m1akt:a olduk- aarm ortaaanda ilk çağlarm 
larını bıldırmı tir. barLa .. hgmı mı temail edecek-

Tiı aıı radyo u da neı::riyatını 
ke mi tir. ' 

Stcf ıı Ajan ı şu haberleri neş
retmiştir: 

Rom ı : 7 -A vlanyo, Draç, San ti 
Kar n .ı ve Jan. Medua chirleri 
İtalyan kıtnntı tarafından tnma _ 
men · l cdilmi tir. 

ainiz? Tamiri kabil olmaz hi
diaelerin vukuundan evvel, Ar
navutluk iatiklilini tanaymıx. 

Benito Mussolini bu hailevi 
dakikada Yorgi Kaatriota'nm 
"lakeoder Beyin" nıhu yeni
den uyanıyor. Ben, bu dakika
da bütün miititehid Arnavut 
milletinin hiaiayatana tercüman 
olduğuma eminim. Memleketi 
İfıal edebiHrainiz, fakat y.al
nız Arnanıt erkeklerinin cl.
iil fakat ayni zamanda Arna
vut kadmlarımn da ceaetleri 
üzerinden geçerek. 

Muuolini cevabınızı bekli
yorum. H0t<0MET TiRANDAN 

ÇEKiLDi 
Rom~· 1 (A. A.) - Stefani Emniyet S d v 

Ajan ı aat 23 de tebliğ ediyor: an 1gJ 
Dra.:dan bildirildiğine göre, Muhtellt yerlerde fUbeler 

Arna' uı1uk hükumeti Tıranayı açac•k 
terkedc ·ek AlbllSana çekilmiştir. Ankara: 7 (Telefonla) - fs-

GECf:. YARISINDAN SONRA.. tanbu1 Emnfyet Sandığı için ha-
Romnndan alınan son ha.herler zırlanan nizamnameye g-~re hal

Arnav ıtluk h~Ometi tarafından .kın ihtiyacını karşılamak üzere 
yapılan tekliflerin M. Mussolini rehin r.,ukabilinde ikrazlar& de
tarafınri.ın kabul olunduğunu bfl- vam edılecektir. Sandık tstan
dirmiştir. bulun muhtelif semtlerinde ve 

Bu 1.u ustaki son haber ve tel- memlekPt dahilinde şubeler aça _ 
graflar berveçhi atidfr: bilecektir. Yeni nizamname ya-

Roma: 7 (A. A.) -Resmt teb- nn mer':yete girecektir. 
Jiğe göre, Kral Zogo tarafından ~~ ..... -~--~~!!!!!!!!!!"!!!!!!!!1!!!!!"'9 
gonder lt•n ve İtalyan ataşemilite- yan kralı tarafından yapılan ao"; 
rinin r ... fakatiyle ekonomi nazırı teklifleri kabul etmiştir. 
B. Ger,ı ve yük ek rütbeli bir Ar- KRAIJÇE FLORINADA 
navut :ıabitinden muteşe'kkil bu- Sellnik: 7 (A. A.) - Anadolu 
lunan heyet 1lalyan kıtaatının baş- Ajansının husu8t muhabiri bildiri. 
kuman ı · ı " neral G uzzoniyi zi- yor: 
"aret ederek Kral Zogonun baz.ı Arıı ,vutluk kraliçesi fld arfln 
tekli d 'rmiştir. Bu tek- evvel dnnyaya aelen Veliaht ve 
lifler Rvma a gonderllmiştir. maiyeti ılt! b r ık bu sabah aaat 
SUUI TEKLiFi KABUL EDiLDi yedidenberi Yunaniıtanın Flerinı 

Roma: 7 - M. Mussolini, ltal- şehrinde buluruna.ktadır. 
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Kızıltepe r·· tüncüleri 

8 NiSAN 1939 
~ 

Beklenilmeyen Netice 
-a-

İnhisarlar Vekaletinin Yardımını 
ve Himayesini Bekliyorlar 

-Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -
Yazaıı: M. ŞEREF OKTÜRK -7- YAZAN : SAMI KARAVEL 

Belma, genç doktorun araların-, 
dan ayrılmasile kendisinde bir boi· 
luk hissediyordu. Eskisi gibi neşeli 
değildi. Giller yUzü asık, pembe çeh· 
resi sararmıştı. Acaba Saffeti sevi· 
yor mıydı? DüşUndU; etraflıca ara· 
dı, içinden bir kelime ile cevap verdı: 

lıyordu. Saffet, şimdiye kadar bıc 
çok kimselerle tanışmış, fakat on· 
tara daima kardeş muamelesi yap· 
mıştı. Bunların içinde birini se\·mirJ, 
kısa bir sevişrc~den sonra onu top
rağa vermiş, oııdan da ayrılnıtş, yal· j 
nız kalmıştı. Belmayı ikincı olarak 
sevdi. Fakat bu sevgisi, e\"\•elkıni 

gölgede bırakacak derecede ateşi, 
kuvveUiydi .. 

Kızıltepe (Hususi) - üst Mezo- de edilen bu mıntakanın senelik til· 
potamyada milatta asırlarca evvel tün rekoltesi bir tarihte yliz tonu 
kurulup çok geniş bir hudut ve bir mütecavizken idarenin iyi para ver· 
milyon nüfusa malik bulunan Kızıl- memesi ve yetiştirme usulleıinin bi
tepe artık oğullan zamanında yeni !inmemesi yüzünden geçen yıl otuz 
bir alUka görmüş ve oldukça mühim tona kadar düşmüştür. tnhisarlar 
inkişaflar da arzetmişken bu ailenın idaresinin 938 de mu\'afık fiyat ver 
inkırazı üzerine gene bakımsız bir mesi, sönmek tehlıkesi gösteren tü· 
hnte duşmüş ve bu hal Cümhuriyete tüncülüğe yeni bir hayat bahşelm\f 
kadar devam etmiştir. Hatta 3 - 4 ve bu yıl ekenler Uç misli fazlala§-

Büyük Güreş Günü 
Gitgide Yaklaşıyordu 

"Evet,. ... Güreş Amasya 
Su Başında 

Ovasında 
Yapılacaktı 

Bir 
Saffeti seviyor. onwıla beraber 

geçirdikleri güzel saatlerden şimdi 
mahrum olduğu için mahzun duru· 
yordu. Fakat, Saffetin sözleri doğru 
mu? Yazdıklan hakikat mi! Şilpba. 
siz ki seviyor. Acaba bu sevgisi so· 
nuna kadar devam edip mesut ola
bilecekler mi! 

Derhal cevap ya.zıp ertesi gün 
postaya vermek istiyordu. Elindeki 
kalem yazmıyor, kelimeleri. cümle· 
leri düşilnemiyor, ne yazacağını bi · 
!emiyordu. 

yıl öncesine kadar Kızıltepe nihaye~ mıştır. 
bilyükçe bir köy manzarası taşımak Yalnız, bundan daha mühim 'l· 

__ .,.. ..................... - -

Onu, son bir defa denemek iste-
di. Mektubu aldığmm ertesi günU 
§Öyle bir cevap yazarak gönderdi: 

B. Saffet-
Göndenliğiais mektuba aldım. 

Hayret ettim. Neler yamupuuz! 
e kaclar edebiyatçdak bu!. Yazıla

rmdan büsbütün ~yatçı olduğu· ı 
•11 ulladım 1. Benden a1clığıa ilk mek 1 

taptaa ku\'let alarak mı bu fddkle 
eevap yazdın! .. Sana, samlmi bir ar
bdq muamelesi göst.erdim. Fakat, 
llUll bir netice ile karşılaştım! •• 

Mf'lrtubummı samimi oluşunu aa 
lamıyacak kadar ~ değilsin. Şu 
halde bwuı bilerek yapıp, beni, em
rivaki \'&Zİ)etine ko3o:mak istedin! •• 
Bilmem. mektubundaki fikirlerin ne 
dereceye kadar doğru!. 

O sözleri, şimdiye kadar kaç ima 
yazdm; yanceJaun da!. Beni bu hu
susta mazur giir. istiklr.ılimi Jmrfur· 
dıktan sonra kendime bir hayat ar
kadaşı seı;mek niyetindeyim. Daha 
da. bir senem ' ar ..• 

Canınu çok sıkbIL Beni, mefJıe· 

deyim derken alay ewyoraun-. Sc
nıo samimi bir arkadaşınım. Bu t;e· 
kı1de hareketin üzerine selamı kesip 
mektup göndermemek lizımdı. Fa
kat, bunu doğru bulmıya.rak seyrek 
~öndermiye karar \'erelim. 

Selamlar .•• 
BELMA 

• • • 

Saatler, ne çabuk geçti. Demek 
gece olmuş, saat ikiye gelmişti. Uy· 
kusu yoktu. Masanın gaşından kal
kıp ağır adımlarla odada dolaşmağa 
başladı. Yürürken bacakları vücu· 
dunu zor tutuyor, görJeri karanyor· 
du .. Ayakta duramıyacağını anlıya
rak duvara yaslandı. Derin bir nefes 
aldıktan BOnra etrafa fersiz gözlen · 
le, soluk nazarlar gezdirmeğe başla
dı. 

Gözü masası karşısında, duvar· 
da asılı bir tabloya ilişti. Gözlennı 
hiç kırpmamış, bir kaç adım atarak 
karşısına gelip durmu&tu. Bunda ne 
kadar tatlı hatıralar okuyor, ne ka
dar şirinlik hissediyordu. Jstanbul· 
dan aynlırken ailesi ve Saim beyler
le gurup çektirdikleri bu hakıkat, 
şimdi karşısında hayal şeklinde du· 
nıyordu. Uzun müddet ı esme b k· 
tıktan sonra yavaş yavaş gözlerini 

padı. Artık Belmanm hayalin\ 
canlanmış, unkikat şeklinde görür 
gibi oluyordu. 

Şimdi sevgilisi rahatça istirahat 
ederken. kendisınin eu azaplı bir 
gece geçirdiğini düşünen, zavallı 

Saffet, aradaki bu derece tezada. 
hayret ediyordu. 

Her türlü sıkıntılara, bütün ıstı· 
raplara tahammill edebilecekti. Ye· 
ter Jti Belma kendisinin olsun. Onu11 
yakıcı gö7Jerine sahip olarak bakış
larile erisin .• 

<Sonu yarın) 

ta idi. larak, tütün ekimini, kurutmasım. Amasya ayan ve eşrafı Ayıbo· 
Son senelerde sarfcdilen mesai idrakini gösterecek bir ekispere ih· ğwıın bu söZlcri üzerine sükfıt • ıiip 

kasabayı terakkiye doğru götürmek tiyaç vardLr. Halk gayet basit ve ip- yanından aynlmtşlardı. 
tedir. Genç ve değerli kaymakam B. tidai usullerle çalıştığı cihetle mat.: Fakat: Av ~>Cı w ·~1 r hnbel'i olma· 
Kamuran Tuğmantn çalışmalan ila lup kalite ve randıman temin edıle- . Sıvashlan el altından körükle· 
bazı güzel eserler vücude getirilmiş, miyor. Halbuki, gönderilecek bir yorlardı. Hcı ~t '- , .., .. ı,.uı y olcuya: 

hükUmet binası, jandarma dairesi, ekisper btitiin bu mahzurları ortadan - Sizin Akkoyunlu kaç para e· 
nilmune karakolu, yol tesviyesi, kal· kaldıracak, ahaliye fenni tütün Y·,- der .. Tokatlıyı yenmek para etmez. 
dırım inşası, çarşının tanzimi, ana tiştirme usullerini öğretecek ve se- Ayıboğana geliniz bakalım ... 
caddenin genişletilmesi, temizlik v~ nelik rekolte kısa zamanda iki yfü: Amasyalıların bu lafları, büyüye 
ışık işleri yoluna girmiş, köylerde tonun fevkine ~ıkncak ve üç bin va· büyüye dalga haline geldi. Sıv'lrl•· 
kanun tatbiki sayesinde güzel neti- tandaş refaha kavuşacaktır. lar arahında dedikodu wevzuıı )l<lu. 
celer alınmıştır. Orta Gurs ahalisi sayın gümrük Ayan ı(' eşraf od~tar.mla soylcııir 

Kızıltepenin en mühim mıntaka· ve İnhisarlar Vekilimiz bay Rana hale g-elrti. 
sı 12 köyden müteşekkil olan Orta Tarhandan muvakkat bir müddet Nihayet bir gün de1ıkodu büyü· 
Gurstur. Dar bir vadi boyunca te- için bir ekisper gönderilmesini rica dü. Sıvas eşraf ve ayam bir arays. 
essüs eden bu köyler halkının yegii· ediyorlar. Bu takdirde edilecek ist:- gelerek: 
ne meşt;Uliyetlerlni tütüncülük teş- fade sarf olunacak meblağın kat kat - Nedir bu Ama!:\yalıların guru-
kil eder. Çünkü, sair ziraata ~!verişli 1 fevkinde olacak \'e Gurslular Vekil- ı'U ? .. 
toprak yoktur. Aalıali de bizzarur lete müteşekkir ve minnettar kala· Diye ml..nakaşaya. başlanu~lard\. 
bahçecilik ve tiltünciılükle hayatını <caklardır. Karar verdiler... Amasyalılara şu 
geçirmek mecburiyetindedir. Keyfiyeti Sayın Vekilin yüksek yolda haber yolladılar. 

Fakat Gurs tUtünleri fevkalade ve dikkatli nazarlarına arzctn1eyi - !sterseniz; pehlivanımız Ak· 
nefistir. Samsun ayarında tUtün el· vazife sayıyoruz. koyunlu hazırdır ... 

!il m ~ 8§ 88 Bu haber ve meydan okuyu.~ 
hız alan Amasyalılar hemen Ayıbo-

çorlu orta okulunda Yedirilen ve glydlrllecek ğanın yanına koştular. Sıvaslıların 
faallyet yavrular meydan okuyuşlanm anlattılar : 

Çorlu (Hususi) - Çorlu orta o. 
kulundaki muhtelif teşekküller baş· 
ta müdür Hüseyin Temuçin olmak 

üzere her teşekkUl bir öğretmeniu 
nezaretinde muntazaman çnlışmak
tadır. Bunlardan bütün talebenin a· 
za bulunduğu ve kimsesiz çocuklara. 

her turlü ya1·d1mı esirgemeyen ko
operatifi çok çalışmaktadır. 

Çorlu (Hususi) - Çorlu Şilen· Ayıboğan, bunun üzerine şu ce· 
eddin okulu himaye heyeti iyi çalış- vabı verdi: 
maları sayesinde, 25 kimsesiz yav~ - Biz, her vakit hazırız boy ol· 
ruya muhtelif şekilde yardım ettiğ i çüşıneye ... Buyursunlar. Amasya o
gibi, 23 nisan içinde ayrıca 40 ka<lar vaları er döğüşüne açıktır ... 
yavruyu sevindirmeğe karar vemuş Amasyalılar, pehlivanlarının bu 
bulunmaktadır. ' sözleri üzerine derhal Sivaslılara 

Küçükler· 1 mayısta büyüklerini haber yolladılar. 
memnun edebilmek için zengin pl'o- Artık iş kızışmL5tı. 1Jcitaraf elci· 
gramlı bir müsamerenin provalnrile leri giireşin nered<' olacağını ve ba
meşguldür. şa ne hediye konacağını, ne vakit 

~foktubu titıiyen elleri ile oku. 
yan Saffet, o anda, kendisini tuta
mıynrak masasının Uzerine kapan
dı, Dünya, bütün ağ1rhğı ile üzerine 
yıkılmış, o ağırlığın tazyiki altında. 
eziliyor gibiydi. Kulakları, uğultu· 
larla doluyor .. Gözleri, etrafım gö· 
remiyor, avucu içinde gelen mektubu 
bütün kuvvetilc sıkıyordu. Dişlcıi 

kenetlendi, nefesi yavaşladı, kendin
den geçer gibi oldu ... 

.......................................... 

1 Askerlik hicri i 
Spor kolu da canlı ve hareketli.· 

dir. Spor sahalnnnda beden terbiye 

si mualliminin nezaı·ctinde yapıl· 
makta ve Tekirdağ orta mcktebini'l 
?.iyarctini iade için hazırlanılmakta· 
dır. 

1
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yapılacağını mu1.ak<'reye koyulmuş
lardı. 

Uzun zaman bu şekilde knldıkta.u 
sonra kederi, göz yaşı şeklinde gö
ründü. Belınanm bu hnreketi ile kar 
şılaşacak mıydı? 

Temiz sevgisine böyle mi muka· 
bele görecekti? .. 

O anda, derhal yola çıkıp !stan
bula gitmiye karar verdi; Fakat diz. 
lerl, vücudunu tutamıyor, sendeli
yordu. 

Gitse.. !stanbuln gidebilse.. Bu 
mektubu yazan Belınayı görüp bü
tUn nefretini, gür sesıle yUzUne hay
kırsa .. Bir kaç mermi ile bu mesele
yi temizliyebilse .. 

Bir müddet durdu. Kısa bir za
man sonra verdiği bu karardan ce
yıyordu. Belmayi öldürse, kendisi, 
onsuz nasıl yaşıyabilecek; dünyadan 
nasıl zevk alacaktı? .. 

Sevgilisini, kendini öldürrnemiy~, 
aşkını sonuna kadar yQ§atmak için 
yaşamaları lizım geldiğine kuvvetle 
inanarak hareketlerini doğru bul
madı. Sönmek bilmlyen aşkını yaşat 
mak için hayatmın sonuna kadar o
lanca kuvvetı1e çalışacaktı. 

Biraz açılır ~bi olmU§tu. Elin· 
deki mektubun Jonaala.rını kısme4 
düzelterek masanın Uzerlne koydu. 
Okudu, okudu .. 

.......................................... 

İlan 
Kcul tkö11 A skerlik Şubesinden: 
Mutad Nisan celbi için: 

Kadıkoy A . Ş. sinde kaYlth 
ve aşağıda doğum ,.e sınıfları ya zı

lı erler askere gideceklerdir . 

1 - Hiç askerlik yapmamış O· 

lan 816 - 833 (dahil) doğumlu 
Deniz. 

2 - Hiç Askere gitmemiş olan 
816 - 333 (dahil) doğumluya ka
dar giimrbk; harp anavi :;ınıfı. 

3 - Hiç askerlik etmemi~ 316-
331 (dahil) doğumlu gayri l~Him 
piyadeler. 

4 - Deniz erleri için şubede 
toplanma gUniı 15 nisan 939 cu
martesi sabah saat 9 dur. 

Deniz erlerinin bedeli l 4 ni • 
san 989 cuma günü akşamına ka. 
dar kabul edilcektir. 

IS - Gümrük barp sanayii ı. 

nıfından olan islam ve piyade gay
ri islim eı·ler için şubede toplan
ma günil 26 nisan 939 çarşamba 

sabah saat 9 dur. 
6 - Gümrük, harp sanayii ve 

gayri islAm piyadelerin bedelleri 
26 Nisan 939 salı gOnll akşamına 
kadar kabul edilecektir. 

7 - Yoklamaları yapılmak 
Uzere alakadarlann bugünden iti
baren Şubeye gelmeleri U!n olu • 

f\t'VV"~ • • •'• • cww wıoA~"'IY" 

Bugün aaat 15 <le talebeye 
Temsil kolu da iyi çalışmış Vt! 20,30 da umuma. 

yıllık müsamerelerini mük~~~el~n Ertuğrul Sadi Tek ve arkadatları 
vermişlerdir. Mektepte buyuk btr Gündüz: KARANLIKLAR tCINDE 
musiki merakı da vardır. Keman, Buvuk aile facia ı 
mandolin ve ağız çalgıları _olarak ça· Gece: BEŞTE GELEN vodvil 3 P. 
lışılmakta ve yakında bır konsere 
hazırlanmaktadırlar. ( Se) Atila revüsü. Miçe 

VARYETESİ 

k 

Pençef 

Bunlardan başka mevcut kitap
larının azlığına rağmen talebenin 
çok faydalandığı kütüphane vardır. 

Mektep idaresi kütüphaneyi zengin
leştirmek ve talebenin okuma ihti-

yacına cevap verebilecek kitap ihti· 
yaç listesini vekalete yollamış bu
lunmaktadır. 

Mektep idare ve talim heyeti ta· 

lcbeye muaşeret kaidelerini yaşata. 
rak öğretmek gayesile muayyen 
günlerde talebe toplantıları yapmak 

ta, bu münasebetle de edebi, içtimai 
mevzularda konferanslar verilmek· 
tedir. • 

Çorlu ktiylUlerlnln kredi 
ihtiyaçları telt"ln edlldl 

Çorlu (Husus) - Saray ka:rn-

81 da dahil olmak ilzere mıntakunın 

bütün köylülerine yazlık ve loşlık 
zeriyat için muhtaç oldukları ista.l· 

sal kredileri temin edilerek hiç bir 
müstahsilin milrabahacı eline düş
mesine meydan verilmemiştir. , 

HALK OPERETi 

Bu akr:;am 9 da : 

(Enailer) 
T..ozo llalnıas 

KonfErans ve temsll 
Beşiktaş llafüe\'İnden: 

Beşiktaş Halkevinde 8 nisan 939 

cumartesi günü akşamı edebiyat 

fakültesi kalem şefi bay Sıtkı Ako· 

zan tarafından (Şair Nef'i, hayatı 
ve eserleri) hakkında bir konferan:J 

verilecek, konferansı temsil grubu· 
muzun milli bir temsili takip ede
cektir. -·-

Tashih 

* Kooperatifleşen bölgelerde de 
Fatih A.kerlik Şubeainden: ayni faaliyet devam ediyor. Banka 

nur. 

Nihayet; güreşin Amasya ova· 
sında bir su başında olmasına karar 
verildi. Hediye olmak üzeı e de or
taya biri Sıvaslılardan, diğeri A
masyalılardan olmak üzere iki nadi· 
de kısrak konacaktı. Galip gelen peh 
livana da ayrıca elli Mahmı.."'Cliye al
tunu hediye edilecekti. 

Çok sürmedi. Güreş gi.ınünden 
bir hafta evvel, SJvaslılar Amnsyd 
ovasına doğru davul zurna ile yürü . 
yüşe başlamışlardı. 

Sıvaslılar, adeta bir cenge gider 
gibi o \'aktin adeti hükmünce hep 
silahlı idiler ... Çadırları ... haftalnrcn 
ki fa, et edecek yiecckleri, mekkfıri 
hayvanlarına yüklenmistl. 

Adetten olduğu veçhile, ncrcyı1 

konaklıyacak iseler orada çadırları· 
nı kuracaklardı. Kazanlarını kura· 
caklarclı . Kimseye muhtaç olmadan 
yiyip içeceklerdi. 

Maamafih, gittikleri yerlerde 
Türk adeti mucibince tarafeyn bir
birlerine durmadan ziyafetler tertio 
ederlerdi. 

Sıvaslılann yanlarında tirenda7.
lar, ciritçiler de vardı. Bu babayiğit 
pehlivanlar da Amasya ovasında 
kan kardeşi olan Amasyalılarla ya
rış yapacak ve çarpışacaklardı. 

Eskiden Anadoluda pehlivaıu 
spor yanşlan adeta bir dUğUn v~ 
bayram gibi durmadan yapılırdL 

Amasya erleri de Sıvaslılara kar. 
§1 hazırlanmışlardı. Hem bunlann 
ciritçileri Sıvaslılannkinden de ya
mandı. Ve hem de namlı idiler. A· 

Y qlı gözleri, o kiattan aynla
mıyor, bunu ya.zan ell~rln sahibini 
arıyordu. 

11 Mart 939 günlü nüshamız

da nOfus kağıdını kaybettiğinden 
yenisini alacağını bildiren Hüseyin 
Atatürk imzalı bir ilan çıkmıştı. 
Açılar sokağmda 29 numarada o
turan iJfin sahibi Mehmet oğlu 

Hüseyinin soyadının Atat ürk de
ğil A takul olduğu nüfus kaydının 
tetkikinden anla~ılmıştır. Tashihi 
keyfiyet olunur. 

1 - 816 - 33 (dahil) doğumlu- iyi bir dOşünce ile yaptığı nakdf yar 
lardan ve bunlarla muameleye ta- dımı memurlarını köy köy dolaştıra. 
bi yoklama kaçağı bakaya ve sak- rak tevziatını köylUye köyünde yap· 
lılarla hiç askerlik etmemiş güm- l!!m~akt~a'""'d""'ı'""'r . ....,.......,......,~~~~~~-ı•-•-•.•.•_•_•_•-_• __ • __ • __ • __ •_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•.-•_• __ 
rük ve harp sanayü sınıfına men- istiye~~in bedelleri 25 ni;a~-93g Çocuğu refaha kavuştur

mak istiyorsanız Çocuk Esir
geme Kurumuna yılda bir lira 
ver}p üye olunuz. 

sup erat ve gayri müslimlerden 
816 ila 331 (dahil) ve 3321 338 salı akşamına kadar kabul edilir. 

doğumlulardan cezalı olanları bu 4 - Yukarıda doğum ve sınıf. 
kere sev.kedileceklerdir. lan yazılı eratın tayin edilen gün- Baş, Diş, Nezle, 

masyanın bamyacılan ta; 'l'uı·ktita 
en büyük kumandanlarından olan 
Yıldınm Bayezit han zamanından· 
beri şan ve şöhret almış babayiğıt· 
!erin torunları idi. Adeta : bir !'anıfı 
mahsus halinde bulunuyorlardı. Bu 
sipahilerin de dedeleri Ankara önün· 
de yine büyük Türk kumandanların· 
dan Timurlenkle Yıldırım Bayezidin 
yaptığı harbe iştirak etmişlerdi. 

Bamyacılar; Çelebi Mehmet Sul 
tanın d('vri fıratt ı Ankara ve Bur· 
sa üzerine yürlidUğU zaman yanın· 
da ahzı me,·ld eylemiş en babayiğit 
sipahilerden ve ciritçilerden idi 

Amasyalılar. hem pehlivanları
na; ve hem de ciritçilerine gUvenı
yorlardı. Zaten: Ayıboğan da bam· 
yacılar sUHUesinden idi. 

Sıvaslılar; Akkoyunlu Bekin ı 
güzel bir al kısrağa bindirmişler: 

hayvanı bahar çiçekleriie sUslemiş
lerdi. Pehlivanlannın elinde yay, b<-
Jinde ok mahfazası vardı. 

Davul zurna çalarak, nıilli rakts 
lar oynıyarak, Amasyanın önünden 
ve bir yilksek kayanın dibinden rurnn 
Kızılırmağın yaladığı sahlll çiğniye· 
rek şehire girmişlerdi. 

Amasyalılar, can ve kan kardt-şi 
olan ırkdaşlannı davul ve zurnalar. 
la karşılamışJardı. 

Hep birden binlerce atlı, çala o~ 
nıya Amasyanın yeşil ve zUmriıt o
vasına konmuşlardı. 

Kızılırmağın yaladığı bu ovn ; yi 
ğitlerin atlarına cenk heyecanı \'eri · 
yordu. 
Söğüt ağaçlarının alt.ı ır, vari ke

çi kılından yapılmış Tilrkmen .rari, 
çadırlarla sıralanmıştı . 

Tokat bakırından yapılmış bli· 
yük kulp!u kazanlar kurulmuş, ko· 
yunlar ke.,iJ:niş, habaviğitler kavur· 
ma kavuruyorlnrdL 

Sıvaslılarla Amasyalılar arasın· 

daki bahadırlık ve pehlivanlık sen
likleri bir cuma namazından diğer 
cuma namazına kadar devam edP· 
cekU. 

Esasen; adetten olduğu veçhıle 
şenliklere iştirak eden beyler, ağa
lar, paşalar yüzlerce maiyetleri bir 
kervan halinde sefere giden ordı;lar 
gibi her türlü levazımı havi bulmw
yordu. Sürülerle koyunlar kerv.- ı.
lnrı takip ediyordu. Bu knfilelı:"rin 
taşıdığı yiyecek binlerce Mşiyi ~u ... 
!erce doyurnbilecek varlıkta idi. 

Hülfısa ; Amasyanın yeşil ovasını 
civar vilayetlerin halkı doldurmuş
tu. Gelenler hep atlı idi. Kafileler 
davul zurnaları önlerinde, at oyna
tarak ovaya dahil oluyorlardı. 

Amasya ovasına akın eden ka
filelerin toplanı§l bir hafta sürdtı. 
Ta; Kastamonunun Taş köprilsün· 
den gelen beyler ve ağalar bile var
dı. 

On binlerce kişi bir cuma nama· 
zından sonra; bahadırlık ve pehli
vanlık şenliklerine başladılar. Evve. 
il; önde Sıvashlar olmak U?.ere k·ı
fileler at oynatarak bir resmi geçıt 
yaptılar ... Geçit resmine hll1fs~ beş 
bin kadar atlı iştirak etmieti. Deli
kanlılar, ihtiyar gaziler en yenı el
biselerini giymf§lerdl. 

(Devuu var) 

Grip, Romatizma 

Belmanın "edebiyatçı,, demesi; 
''o sözleri aimdiye kadar kaç kıza 
yazdın, yazacaksın da,, diye iftira· 
da bulunması, mektubun esas fena 
tesir.ini unutturacak derecede acı 
pliyor, sevgilisinin ne zaı:ıwıdaııbe
ri kendialni tanımadığı için kalbi mz-

2 - Şubede içtima günü 26 de şubede bulunmaları, gelmiyen -
Nisan 989 çarşamba sabahıdır. ler hakkında kanuni takibat yapı-

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

8 - Bunlardan bed&l vermek lacağı ilan ~lunur ~wwwvvvvvvvvvv 

Nevral)I, kınkllk ve bUIUn •jlnlannıza derhal keaar 
.. • icabında gOnde a luaf8 allnablUr. • .. 



T&RllA8Aa 

VIL\tETfit r -----
Vali T erkos gölünde 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lfttfi Kırdar dün y&lllllda aular ida· 

resi mUdUrU Bay. Yusuf Ziya oldu

Aliçetln Kayamn 
Tamimi 

Is tan bul Belediyesi ilanları 
ı: 

Cinai: Metres 
Maltalleai No. 

tu halde otomobille terkos golüne Muh•bere ve mUn•k•I• 
siderek Sular ldaresi tesisatını ted- veklleUne ball•n•n 
kik etmiitir. mu ........ r hangllerldlr 

Sokafı 

Yavus Sinan 88 Y. Eranan Ana 
Bacı Kadın 20 İmaret sabunhane 

General Cemli Taaer klüp bqkaalan ve 
gazeteleria apor muharrirleri De din 

afiblm bir röriifme yapb 

iKTiSAT iŞLERi ı 

M.Cemiyeti afyon bürosu 
Müdürü gitti 

Bir müddet evvel memleketimi-
• gelerek Afyon mmtakalanndaki 
afyon vaziyetlerini tedkik etmekte 
olan Milletler Cıemiyeti Afyon büro
w müdUrU Müsyil Ekstrant ile mu
avini dUn şehnmtzden Avrupaya 
:mUteveccihan ayrılmı§lardır. 

INHlSARLAROA : 

lnhisarların hariç piya
salardaki sabşlan 
tnhisarlar Umum Müdiıı lüğü bu 

11ene inhisar maddelerimizden tütün 
içki vesairenın hariç memleketlerde 

aeri ha k 1 .. da .urümUnü fazlalaştırmak için geniş 
Parti merkesinde General Cemil Ta D~I• ıgm • mikyasda propağanda yapmağa ka-

yapılan dllakll toplantı rar vermiştir. Propağanda bilhassa 

• tatanbulda l lediyeler 4 nü ıpor itlerin• tahaia lngiltere ve fimal memleketlerinde 
lliki •ündepben rind tet • edeceklerdir. Elde edileck para- fazla mikdarda yapılacaktır. 

müstakil apor ifleri ilse e . . nın yüzde 80 f te1laata 20 i diğer ~vvvvvvvvvvvv 
tiklerde bulunan Beden ~:ı~~ itlere sarfoluna.caktır. Bundan l'OLIS'rl: : 
Umum Müdür11 General C rti . b .. ka devlet umumt btttçesinden 

. t u-... k Pa 81· -r k aer dO.n Cümhurıye ~ . 1 f{mdilü bu işe para ayırmıyaca • Borç senedini yırtmış 
:ne İ.8tanbul klüp bqkanl~nyö • tır 

d k bır g - · cazetecileri davet e ere General bund:a.n ıonra klflplı • 
Beyoğlunda tstiklll caddesinde 

oturan Dimitrinin vekili Manok is
minde biri, dUn Rus apartımanına 

.+. Evveli klilp mu- f rflşme yapmı., ... r. d te rin ölçülmesi lüzumunu ıpor ae er-
rahhaalannı selamlıyan ave berlitfnd• klilp ve idarecilerin el-
tcabetlerinden dolayı tetekkfilrde- birliğiyle hareket etmeleri llzım liderek Dimitrinin mezkiır apartı· 

man kapıcısı Kasını Aliden alacağı 
olan 200 lirayı istemiştir! 

· 1 r· etra ın a b tal 4en General spor 1f e 1 geldijini ifaret etmif mekte e-
'u hasbihalde bulunmuştur. . te belerinJn klUplerden ayrılmalan 

adesı ş-
"Kanunun aJt.ınc\ ın . B üzerine klUplerin zayıfladıjı ka-

Bu mrada Manok; 200 liraya ait 
borç senedini çıkarını§, lakin bir a-
ralık Kasım Alinin arkadaş Şerif 

üabnd amiri oldu~umu soyluyor. ıt bul ettiğini llkin zayıf olan kısım· 
tarif daire inde bir kumandan e Jarı takviye için müsabaka eder • 
kendisine batlı kıtaların kuman- ceslne çalışmak icabettiğini i,aret Ali, senedi kapıp yırtmağa koyul
danlanmn ka~ı. karşıya bulu~m~- eden general: klOplerimizin içeri· muıtur! .. 
11 teklinde bıılunuyoruz. Hepımız sine ririhni ecek birer ocak deiil Şjki.yet üzerine keııdiai yakalan· 
sençtik orduaımun ıaımandaııları- birer muiyyete malik mUe88819 mıetn'· • 
rız, Ba ordunun kuvveti~ ldufu ikinci •eldltınde iıekmD Ol8llll8 prpll 
.. akımından .budn m •habe JdDplerl prelc lhtlyaçlanm dia- Şöf&r AbduDahm ldanıetndetl 
.. liz . . . li erek elden relen yardımı ya- .&-1.A- .-.. Fatihten km Zi 

S.....- meı-. .. n.le .leiifik pacağını ıöyliyerek toplantıya ..- ---· uuu POel' ,. 

lenelere ekktır e~ te~m·si~l~ıt-'l~·~oll~ulıJYltl"ma-• ~ümıinde~~~,bir~· lliain-•'f.çarpa..,~'\: • 

Şelah- Stadyoma içia 7apdan Panpttıda B. 8unl\ll' aokağında 
Toplaobı omran fetelyonun km lfan1ra, din 

Dolmab bçede yapılmuı ta- Tokath1&Jl öntmde tramva,a ldıı· 
karrilr ed b r etadyomu !na- mek ...,_ dllmll W Jar&lan· 
uJlliıin teııb ti ilende alaeafı f8- IDJlf;ır. 
kil berinde te kikat yapmak Oze- .... ı ....... na iki ... .. 
re Beden TerbfJMl Umuı KOdflr· uaen ,..... .. .. 
1Q8 mimaıı Şluai Bepl. An...._ Balta JlmeD"'da lıelıdqııl tan.-
stadı mtdtlrl Kertm Mlı:ey, Be1e- fmdlll ~ Glaa ,.a .... 
diye Nafia mOm...Uerinln iftlrl· rlDdeld tlprtl ıa.kJanllda ••• 
kiyle bf! komisyon Jmralmuf\111'. ... ....... ...,. ....... 

Komf8Jon ilk topl~tmm elin .......... Mahiddm a llllmMlın 
cumhuriyet Halk Partiıinu yapa. • ...__. ,._ 
ft.k eaaaab tublt etmlftir. nhnm"1•ıc1u'. Yarablılr .ut al· 

Stadyomon f8hir htiJacım kar tma ............ , • 
flhyacak b8ytlkllkte olmalı h - ........ 
mania da -olea pzhanenhı ü kal- 8herakta tedavi ohmnwlr .._. 
dınlmaaı esas ltfbarlyl• kabul e- re l8hrimllle pim ft 8lrbcıide ile. 
dilm ftlr wnıt otıe1tne inen tlra1alm tılınfnde 

A.tlr.dm F..t•UJ'ODU reS. ... 1llr..., bip 8*telln4en &1m.Ue ve 
klllllln ,-ueteadse "1uahi oclında mil bahmmuftur. 

J>iln ke,ndilb'le ıörlftliflml• ~ 
Atletizm Federasyonu reis veldB TOftAlft'llAll ı 
Te iefklllt mhnarı Şfnui B.,.ıt ÇKUk ........ ........... 
_,,_.._om ıtleri ve atletizm fu-. .......,. -a-ı • ' 181 Balu lllııl•: lb'eti hakkı da tunlan ..,:1 ..... 

Ur: So9,.ı Yan:bm ..... tarafm. 
''Bqln Ok t.opla aptık. dan bel laafta 1Mr CU'lllllba E9lmi 

m.utan teni ettft. Toplantılara illa Cap.lothmdald ..._... (Ço
deftm fldec:eiiz. Gazhanenin 1ralk • auk &lr•n) clil*'1 a4P'aeaktlr. 811 
.- llmlılar c11n1at Dr Nad Scaerm Wrecek 
phds •ha bsanmak balamın • ve Coauk Bana- rUtbyuı 21/Jd· 
dan detti hat lta~nda• a an/939 Qulamba sUnll uat (14:) 
_.. ..... , ... ..._......._ de~111tdller11attaıaraat 

surla41 r ~· (ll) • 'ftlu.e..ur Devam etmek 
A.deder •- Plıceln isteyenler E9lmts Blrtw mllra-
Atl.U.rlm..._ ~ 4•ec• ya- eaatla yuaJmaJan rica oluaur. 

pan aç k i Gntlmflsdeld menim l•-----------ı 
Mmrd• yapılaeak •llaMJralara 23 Ki.- llilli ~ 
ıinderllteı~ .. a1.;. ~ &...1- r~ 

-......s- Wriaril•'-iı,..•• • ..- .,...... 
·~ k1erbWl 'im - .. ,.._ ............ TOrJdyt birlndJI ... • ıkhalr. 

ae ,enlden 7apdmuı dtlflnllm•k. Çecuk ....... Karmn 
Wtr. Aynca U MIP aruuwk Geael llerlrezi 
"1ıfrler ara11 mtll&baltalar yapı··----------•I 

Wır. 
Jıt:eniıa itin ... h bir prosram 
~. BeJ1l.an.ı mllaba
blaa da ıhemml1et varec~ 
~ .. at. ....... 
iV• 1&1leclfilnt. ıtbl Befiktaf· 

hlar attdsm Ahaamda b1 pllfl-
1orlar Bahalarmı 4a ....... _. 
ae fJl 1tir .... ...,... .... 
futhel .. ıı.ı keıauut4 ~ 

pfltf BeşOdaf etadıııa JIJik 16rQ. 
rlm Betflııt&fblv bize reaD'l6D 
miraca t ederl~r hir p t yaptın) .. 
muun il ene t yapu 
ve her halci Wr p 7apab lir1L 

J'81111'bahfe ~ 
bul'IUI .. •fhnacak .. na 
1t1r uma cta km&I ~. 

U:Unakale V eklletine ballanan Jlltl • 
we&eler9 Vekil Ali Çetiııkaya 4tlıı 
bir tamim röndererü bu tefekldll· 
lerin veki.lete bağlandığını reunen 
bildinni§tir. Gelen tamimde ıunlar 
J.&Zıhdır: 

(- Yeniden tepkkUl edllmiı o
lan Muhabere ve Münakale VekA.le
ti uhdeme tevdi buyurulmuı oldu
ğundan bugünden itibaren vuif eye 
banşladım. 

Vekaletim teşkılatına dahil mü
esseseler aşağıdaki listede yazılıdır 
Me' zu vazifelerinize taalluk eden 
muhaberenin bundan böyle vekale
time s vkini ve müşterek mc aim
zin ahenk ve uurlu bir di iplın da

.. 
.'R. Gıyaseddin U Sarı Beyazıd Camii .. 
Nw..ti Versiai 

Lira K. 

"6 2 24 
.. 6 00 
,. 9 87 

ihbarnamenin 

Cild Varak Sahibi, 

2 

2 

2 

22 Hayl\ Üç mihraplı 
83 Miralay Ahmet Hacıkadın 

55 Şahende, Rıza H. Gıya eddin ., 
2901 sayılı arazı tahrir kanunu mucibince yapıl n tahrirde 

za, mahalle, sokak ,,;e kapı numara'an yukarıda yazılı ar alar y e 

yukanda gö ter"ldiği şek"lde tahrir edilmiş ve kıymetlendirilmişlerm 
Bu yazım ve kı~ metlere b r di~ ccekleri olduğu t kd"rde ılin tarihinden 
ıtfbaren bir ay 7. rfında 2901 sa:vılı arazi tahrir kanununun 8 fn 

madde i mucibine k za ·aare he~ eti nezdinde itirazda bulunabile 
leri h "znlarmda yazılı s hiplerine adresle "nin o r 
nna bi ı>n il n n t bl g olunur. {B) (2381) 

~~~ ~v mw~u~~n~~-========================~ 
ıarılar dilerim. 

Muhabere veMunakale Vekili 
Ali ÇJ<.."TiNKAYA 

Vekalete bağlanan miıesseseler 

ıunlardır.: 

Elektrik, Tramvay, Tünel, şir
ketleri, Denizbank, Deniz Ticaret 
mtid\irlilğ\1, Deniz Tarife Heyeti Ha.
va yolları, Devlet Demiryollan, 
Posta ve Telgraf Umum MUdUrlüğiı
dUr. 

_R_A_D_Y_O_I 
CUMARTESi: 8 ' 989 
13,SO Program. 
13,M Mtızik (Solistler • Pl) 
14,00 Memleket aaat ayan, &· 

jans ve meteoroloji haberleri. 
14,10 TUrk müziği (Halk tllrkU-

Istanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Ka ımpa ada Y h) a Kethuda mahalle in"n Uzun yol cadde ı 

ıo No.Ju 'c Faik Yuk ekbilgi'ye aid olup K ımı>a a 9 uncu ilk okula 
ilhak edilmek uzcre i t·m1 kine umumi menf at kar rı verılen ana
mn b her rne re ıne Belediye Daimi Encümeninden ç en komiayon 
tarafından takdir olunan Yedi Ura kıymete itiraz eden malsahıbin n 

bu itirazının şehir meclis.ine niyabetle Beled'~e D "mi Encil de 
tetkiki neticesinde kanuni müddet geçtikten sonra verildiii anla ıl
mı, olmakla kabulüne imkln bulunrnadıj'ına karar verHmlf oldu ıı 

1295 tarihli kararname inin 13 üncü madde ine tevfikan illn olunur. 

(289•) 

Istanbul Berberler cemiyatinden: 
11-4-939 1ı gunU saat 10 dan U e kadar idare heyetı tntl-

habı yapılacağını ve kayıtlı azanın cOzda lanyle cemiyet merk ıne 

gelmeleri ilan olunur. 

leri ;~== =~n~rman, E§ref =::::::;::ıs=t=a=n=b=u=ı=s=ı=h=h=i=M=u= .. =e=ss=e=se=ıe=r=A=rtb=r=m=a=v=e=::::;E:::::k=-:::::ı:ı 
Kadri, ~asan GUr, Hamdi Tokay. siltme Komisyonundan : 

Okuyan: Mahmut Karında§. 
14.10-~ Ktlsik (C.wad • H Jbel da Verem Saııatoryoına icfn lAO 

Pi.) açık eıbiltme7e kon lmutteu 

17,30 Program. Ek lltme 19 t 989 ~a11&mba cbfl iad 11 4e CalalolJu 
11,81 lllllk (l>um IUtl • Pi.> Sıhhat ve ıç ua e et mDdllrl ill b da kurulu 1'.omııe.cı• 
18,la ~ m8zill (~ heye-

ti • Kafll1k pqram) 

K..trl, ...... 
Basri "Ofler 

Okuyanlar: CeW Toluıea, Kah· 
mut Kaıakuf. 

19,00 Konupıa (Dit poJitlkı hi
cliaelerl) 

Jfu pra 

t t klıler tartnam~l her gQn komla1onda IÖftlblll!wt. 

İstekl ler cart •neye aid Ticaret Oduı Yulkulyle 8'90 

kananda b v kalar ve bu ite 7' ıaaftkbt ıarad -~ 
v.1• banka mektubu ile birlikte belli san ft uatte tomfqana 
meleri. (2247) 19,ll Tllrk •ttllil (Balk .... 

kisi • Atik v.,.ı.,. Dnhim> ::::==============::::::11=====~ 
.-'ltllll •• ,... P. T. T. Falmüm MicliirHljibaclen : 
Clhnm V.U., Bttat Brer, 'O&O kilo ı&.9X200 m m ... ,, m m n de on 'bir clJt,, ewata maa ......................... 

& ....... lt004t ,, ı,ıxaı m • ıa .. 4..ııl 
Okuyan: llnnff• a... 1100 ,, Dit 11t1 11,60, dit cU•i 11 N mim "11,4 al• 
1 • Nama •• • fefbfla z-. - MI' ... IOlllD 

p!ll'fti. 11000 ,, 18 m/m ruv...ıak demir 
2 • Dedenin • ..,.,_ belıte • emir m ı ata .... tllr .._. 8lmla en.· 1500 ,, 1,IXMMXttlt •im d ... 

dam. 460 ,... lODI a/m 1'lftrlık 1Mıtlı delBlr Pll1ba th1li. 
a . 8ap1ıi .,.._ • 1e*efsa 1181 ,, O IDO mim d_.. ,_.._ 

IU'lmı • Şimdi .., '* Ml'VI lladn- IOO ,. 10 m m boranda amt.atlj ~ 
dlr auda. 12000 adet 12,ıxıoo m m 'ktfe -.ıt tleo vfduı 

' • Lemintn • Şevkef&a IU'lml• Faıbrika lhtiJaa tcia kapah urf uaJttle .... e1t 94 ft -~· 
llkl,et etme cananım. JUkanda Juab clokm bl- 11'7• ..._ .......... . 

il • bfen l'ertt Kam • Kemen-
te tablml. llvhsmma bede fllt ı.. 11 kant;~ twalMtı MI 

1 • D. Mahmut • Şevkefsa 191'- ımr..-
la • Ey ...... Clllun ftfa. llbl e ı' • tat tarfbfM rutl an Cuıa sanı ... , tJ 

7 - DedeaiD • Ş..bla 71ıtlk 7a acaiıodan taUP!erı. f&l'bıam• Ye tefem1atw slımek ltla 
Mmaim • Seri allfll ........._ lln Fabrika bleınlM mlracut, eblltmeye &irmik illa 

8 • Salt cledentn • ...... .. rba ~ ftl&ik ile blrJDd:a ..... mübmlanal .. 
-.ııal . 

havi kapalı sarftannı aat 14 e kadar komisyon ma)I • 20 00 Ajaııa, meteoııoloj ......_ 
k!ıri, ziraat bonm (.ft)'&t) blllnde tellim eylemeleri. ..._ 8811r& setlrfteeet urflarua ;.-il-~1!11 

20,111 Temsil (Kral elleniyor! '-=m=17=ac==a=lı=· :::i::::=(=8000=)==:::;:::::::;:=:;:;;:;~M,pliil@l~llljfM Blpletto) t1 

Yasan • Vlctor Bugo 
Terclme w radyofonik ~ 

llaemRetaa-
Temaile klQ6k orbetia Jtledp 

Afbnın ldanıllinde VerdJnin Rfp
letto l8imH operaamda. parçalar ça.-

-- lltinlr edecektir. 

----Tabir ..... u. .............. ~ 



TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. 
MERKEZi : ANKARA 

. 

Her Nevi Banka Muamelôh 
Her ay f alzlerl ödenen ı 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 
ŞUBELERı 

ANKARAi 
™··: 2116 

Ada puan 
Baadıraaa 
Bartua 
Bolu 

-------
Buna 

GemUk 
iz.it 
s.& ....... 
Tekfrdat 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vudır. 
TELGRAF ADRESi 

1ew; •• m11:a -

TORKBANK - Şubel•: TiCARET 

iNKIBAZI defeder, Mi DE ve 
BARSAKLARI Kolaylıkla 

•e m&liyim bir tekilde botaltarak rahatlık ~. ferahhk •erir 
Hazımsızlık, ş · şkinlik, bulanb, gaz, sancı, mide 
bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sanlık, safra 
karaciğer, mide ekşilik ve yanmalannda ve bü
tün mide ve barsak bozukluklannda kullanınız. 

MAZON meyva tuzu 
ıSöa derece teksif edilmit Wr ta olup Jeriai tutamayan mtl

...U mlatahzarlaı claa daha çabuk, daba kolay •e daha kati 
Mr teair ·cra eder. · 

Yeni çıkb 
lhtJaar çoc:ak rmnanlanı 1 

V.tan 8UrgUnU 
Fi 10 Kr. 

R. G. ARKIN 

Canlı Tarih 
1 - Perde, 2 - tahlo 

23 llsan içil yazdıış okul piyesi 
Fi. ıO Kr. 

Her 1erde kitapçılardan 
••gazete hayilerindea araJDUS. 

BALIKESiR 
AKIN KITAPEvl 

DarDttalim Musiki 
YENi EVLENECEKL&ltEı llİİIİİllıtıa~_;w--NEZWE UY AR 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Ba Aktam yara Ye 1arıa Akpm 

S..... KuaathaDeliad. 
., .... r her nevi ve fdl ._bllplar Kaltatqta Dolmabahça cad-•~•-•Komerler verecektir. -

desinde (177) sayılı ev altın-

En bilyüıt 3ergi1erde 18 dipio 
48 madalya kaun••fbr. 
Siyle trizel dltler vaLm ·- . 

R~ 
tlglericUr • 

· ·· ~ ~ Dlı tablplerl d1ıor ki • 
"Dlflartn ve •IZ1n •hhatl Hb•h. ille n _,.... 

b• ,.....kten •nr• gUnde a d• dlflerl 
temlzlemelde k•blldlr., 

lstanbul Belediyesi Merkez Hal müdürlüpnden: 
HAi 87 N-o.da icrayı ticaret eden lamaiJ Hakkı Gümflferi bura

daki muameleaine nihayet vermit olduğundan idaremizcield teminatı 
iade edilerek ilifiji kesilecej'indea mezk4r ,.azıhanede alacaklı mJla. 

tahlll vana evrakı milabiteleriyle birlt~te nihayet 8 mayuı 989 tarihi~ 
ne kadar idaremize milracaatlan lf!zumu il&n olunur. (2810) 

Paalanmas, leblrmn Ye honııf· 
maz. Yedek aluamı daima llleY

cattur. Anadolada aceate
aran•aktadır. 

TAŞRA SATIŞ YERi.ERi· 
Kon~acla K&flkçı Necati, Ennarum
da Neş'et Soı.kolla. 

Türkiye umum deposu Jale Dekalo ve Şsı. letanbul Tahtakale No.11 
, Ankara aeentemi~: Yaaaf Eeendemlr Ye olallan 

•dalla ,, Ömer Bqeimez 
K<>nya ,, Mehmet, Ş6lml, Necati K&flkça 
Ceyhan ,, Said Alcman 
Gazianteb ,, Mutafa otlu M. taldı' O.,.br 

'Erzurum ,, Net'et Solakoiha 
Polatlı ,,.. Sil~ U~i 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıb FakOltetti Çocuk hastalıktan ve bakımı klfniii aeistanbjı ~ıt

tır. Asistanlık talimatnamesinde gösterilen şartları hak olaitlara
T?h Fıakültesi Dekanlıtma müracaatlan. (2369) • FABRiKA FIA TINA SATILIYOR 

Aerl Moblfr• lblu.• Ahmet Feyzi 
latUbal, ltlzapqa '°"""' No. 66. TeL 23407 

daki kArgir ev iki mataza ile Fatih Salh 3 tindi Hukuk Ha· 
satılıktır. İsteklilerin Galata- kinditinden: 1-iiili~iiiiiiifiimmiiiiiiiiilllllllliiiiiiiiiiiliimiilil 
da Bahtiyar hamnda mabadele V•t lerlbl Adı 

.._ .... ~llr. 

tisdeat VelrAletl it Tlclint 111DJlm mildürliifüncleaı 
Ttlrklye 1anam ve nakliyat sigorta itleriyle mefpl olmak Oze

te kanuni hflkflmler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde 
~lban La Konkord Sigorta firketf bu kere mttı "&atla İstanbul Acen
telljhıe fillet namına nakliyıa.t algorta itleriyk metıul olmak ve bu 
lflei'den dolacak davalarda mOddel. mflddealeyh ve flçOncO şahıs sı
.faiİt.rfyle hazır bulunmak flzere M.oiz J. Eraras'ı tayin eylediğini 
~- Keyfiyet sigorta tfrketlerinin teftiş va murakabesi hak
iURlakl il haziran 1927 tarihli kanunun hflkOmlerine muvafık görill
lltlf olmakla llln olunur. 

D .............. r 

MONIR NUREDDiN 
SELÇUK'un 

Yfknk lmlntbüa heete halindeki ıaheaerl olu 

FERYAT ..... 
D N 

komisyonunda Bay Macid• mi- 8-7-938 f.sm•ail Haaan. 
racaatlan. 9-7-938 Reşad Niyazi 

15-7-988 Ertuğrul Ahmet 
ZAYi- 335 seueainde Dawtpa.. 18-7-938 J{emal Riza. 

I& SuJtanisinin BetiDci ınnıfıııdan al- 1~7-933 thrahim Et&iıt Nuri 
dığun tatıdiknameyi kaybettim. Bük 19-7-938 Halil Ktp.stafa. 
mil yoktur. - 14--7-988 Ahmet İlııftafa 

208 l'(o. Htlall 9'-'u Ahmet Bu· ' 8-988 Ali :ateb~et. • 
IU8l 1& 8 938 Mustafa Ömer 

8ultall Alunet 1 8ael .. laakak. 
1#1 ........... 

Davacı Ali ZUlıttl WJdli avukat 
Ahmet Sabri taratıiıdaıı ıs. Sirkeci· 
de lıfusul otelinde Emilir kom,layou

cusu Ka,drinin karısı Fatma Suat, 
aleyhine açıları fekki haciz daV&81-
nm yapılmakta olan muhakemesin
de mtlddei aleyhin ikametg&lıuıpı 

meçhul olmasına binaen Ulnen ya
pılan tebliğata rağmen mahkemeye 
gelmemif olduğundan mtıddei tara-

ıs 8 988 Şerit J yaaJ MU8tata 
14 S.988 Ab:ıul'l"ahman Şem -

aeddin 
22 ~ 938 Ahmet Naci Ömer 
~10--988 ~ ehmet Kadir 
6-10-938 Maks.ud Vvtan 
7-10-938 İbrahim Hasan 
8-10-938 Kizım İsmail 

24-10-988 Adem Salih 
25-10-988 Aziz Mahmut 
26-10-938 Sadık Abidin 
28-10-938 Kerim Hüseyin 
81-10-988 Ayşe Hüseyin 
S-iı-938 Şerif Ali 
8-11-988 Emine Hasan 
9-11-988 Ömer Yakup 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - Matluba muvafık 'ıkmadığından dola71 redde411len •• yerin• 

eqkaca mflbayaa e~-ını. olıa.ıl 48 adet Dekovıil arabaaı ve tekerleii 
fa11kı fi.mı tlı~lini ıem1pen ınıttteahhid hesabma. ve pazarlık!« sat.ala. 
caktır, 

fL ~,~~~fıpınt~ bedeli 120 Hra ve fUzd• 11 teminata 18 ı~. 
• 1.!-' -+ '-w~~ ' .939 tarıhlncre .at 14 de :ıan~~ievM 
zam ve milb&yaat t1'beeindeki aatıf kornlqonunda yapdacakbr. 

IV - Mallar her ~n yuk.anda sös8 pçen •ubecle sOrllebfllr. t.
teklilerin pazarlık için taJfn edilen gtln ve saatte yUzde 11 teiidnat 
paralariyle .mezktlr komisyona a81ınelerL (left) 

• 
insani ve Totaliter Devlet 

Richard Condinhove .. Kollegi'nin seneler süren tetkikinden 
sonra meydana getirditi bu eser eski lloskova aeflri Galib Ke
mAll Söylemez •·tlu tarafandaıı dilimize tercflme edilmiftlr. 

Totaliter ve demokrat devle-tlerin yekdlferile teeadflıiı ett.i
ii noktai :rııazarlannın en hararetli bir anında y.qıyoruz. 

itibarla ba eserin mfltalea11 h• mflnevver için lflzumla 
olacaktır. • 

Kıa.na.at Kitabevi tarafından Deffredilmekıtedir. Eserlerin 
Ankara kütüphanesi serisine dahil olarak eser 60 k~ 'fiatla sa
tılmaktadır. 

fından dava teşrih ve tapu kaydı 

celp olunduğundan bahisle 20 gUn 
müddetle muameleli gıyap karan· 
nm llAnen tebliğine ve muhakeme-

nin 8/5/ 939 tarihine milsadif Pa· 
zartesi gllnil saat 14 de talikma 
mahkemece karar verilmit olduğun 
dan tarihi lllndan itibaren 5 gttu 

21-11-938 Ömer Abbas 
21-11-988 Fatma Şerif 
23-11-988 Fatma Yusuf 

28-11-mD~~~~ ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~i~ 
23-11-938 Ahmet İsmail 1 3 b 
1-12-938 Rıza Mustafa. Nuri Devlet Demiryollan anlan 
1-12-938 Mehmet Halil 

zarfında itiraz edilmediği takdirdu 
gıyaben hilldlm ve karar verileceği 
ili.nen tebliğ olunur. 

2-12-938 Akif Abdullah •-----------------·---· 

Parilia En Son Modr-1 
kadm ıapkalara Beyotlunda 

BAKER 

5-12-938 Ali f!brahim. 
7-12-988 Kerim İskender 

12-12-938 Hüseyin Mehmşt 
16-12-988 Ahmet Mustafa 
1~12-938 Mehmet Osman 
21-12-988 Mehm&t Murat 
29--12-988 Ömer Hasan 
29-12-938 Ali Mustafa. 

Maiazalannın yeni Berveçhi balA Cerrahpaşa has-
tahanesinde vefat edenlerin tari-

Kadın Şapkalan hi il&ndan itibaren alacak ve borç-
Dairesiade teıhir edilmek• lolarmın bir ay ve iddiayı veraset 

tec:lir. Geliaiz; intihap edenlerinin üç ay içinde mabke-

Eskişehir deposuna bir aene zarfında selecek olıaıu tabm.inea 
80000 ton kömlrttıı vagonlardan yere bofaltıknul Y• 7erclea ....... 
ve vagonlara ~letflme ifleri 20 1 ·& 989: ~ mlaıdlf. .--. .. 
be cOnO aaa~ 15 de H. Paşa aar ~ dılılıii1l48 l et ~ k ... 
yonu tarafından kapalı zarf uauliJle thaleel yapılacaıldlr. 

Beher ton kömürün tahliyeli 11 v.e tahmlll iCJn 4• IO Jmrat. Jiaıl
hammen bedel konmu,tur. 

İsteklilerin 787 lira 50 kurutlak muvıaıkkat teııılaat malkbuQ-19 
teklif mektuplannı muhten zarfları lbale ,l8nU aaat ı' • bQr :» 
misyon reisliğine verilmeai lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Eslıılf8hfr depoefyle H. Pafada 1 d ftlet-
nıe komisyon reisliği tarafından par881z verilir. (2006) 

e d i n i a: • memize müracaatları aksi halde 

,mlİll.=:.•=-=;.J:=.:=:.==~===~~-.1 ölülerinin terekelerinin hazineye ı ,. .---•-•İll!l!llil!ll!ll ..... ll: clevrolutıae.ıi Uin olunur. 


