
ABONE ŞARTLARI :r.... EcaeJ.l 
900 Kr. seneliği 2400 K. 
500 Kr. 6 aylıiı 1200 K. 
260 Kr. 3 aylıiı 600 K. 

90 Kr. 1 "Ylıiı 300 K. 
Poata ittilııa~••• sirmemit aıem· 

le.etler için 21, 14, 7 .5 Ye 4 lira. 1 

, 
Heryerde 

3 
KURUŞ 

Çekoslovak meselesi cok =======1Hankov önünde 
Hatay Devlet 

tehlikeli bir saf haya ğ;.rdi reisini tebrik meydan -harbı 

İngiliz hük ~ r h · hl. "' " . k t. h hum~. 1 ır te ıg neşrederek cehrı bır hare-

T
e 1~ ar e muncer olacağını Almanyaya ihtar etti. 
eplısd ·· · , e numayış yapıldı. Sovyetler asker toplayor 

• ,., ~- ·~·· ~?. ~ . -~ 

--': . 

====-==~~=====~H~i~tl~e:r~Nuremb n+ era,e muntazam askerleri teftiı ediyor 

Almanyanm 
Ablokası 

Yazan. ff·· . 

. Kat'i vaziyet bugün 
artık belli olacak! 

. uaeyın Ca.hit y ALÇIN 

BllyUk Hnrptc Al A 
lübiyetiniıı sebcplerin~lıınyan~n mağ. vrupa. bu akşama kadar en teh-
loka altına nl en birı de ab- ' 
m • ınmış olması 'd· J•k 1· ti • • • • } k 1 ın:~~~:111•111 müstemlekeleı·j va~d; AA!- ) e ) Saa erJDJ geçJrffiJŞ 0 aca • 

1 e de hen " · • · -

Fransız, Suriye ve Lübnan reisi 
cumlıurları tebrik ve teşekkür· 

lerini bildirdiler 

1 
Antakya, 11 (A.A.) - Anadolu 

ajansının husust muhabiri bildiri -
yor: 

Hatay devlet reisi tarafından ka
bul edilen Fransız delegesi kolonel 
Kole, hariciye nazırından aldığı tali
mata t evfikan Fransız reisicumhu -
ru M. Löbrönü B. Tayfur Sökmenin 
gönderdiği t elgrafa teşekkürde ve 
muvaffakiyet temennisinde bulundu 
ğunu ibJağa m emur edildiğini söyle
mektedir. 

Kolon& Kolc kezalik, ali komiser 
taraf mdan, B. Tayfur Sökmene Su
riye ve Liibnan ı·eisledne gönderdi
ği telgraftan dolayı te.şekküre me -
mur edildiğini ifade ctmL'}tir. 

Üç Vekilimiz dün · 
akşam Ankaraya 

gitti 
iktisat, Maliye Ye Milli Müda· 
faa Vekillerimiz şehrimizden 

ayrıldılar 

Evvelki gün Ankaradan 1stanbu1a 
gelen Vekillerimizden İktısat Vekili 
Şakir Kesebir Ye Maliye Vekili Fuat 
Ağralı ile birkaç gündenberi ~ehrimiz 
de bulunan Milli müdafaa Vekili Ka
zım Özalp dün akşamki ekspresle An° 
karaya dönmü\llerdir . 

Dahiliye Vekilimiz Şiı'krü Kaya bir 
kaç gün daha \lehrimizde kalacaktır. 

Başvekilimiz Celal Bayar da bu haf 
ta içerisinde Ankaradan lstaqbula ıte
lecektir. 

Acı bir kayıp 

hetıeı·in' k uz sıyn~ı münas Berlin 11 (AA) B · • · · 

Musb'fa Şeref Öz 
kan ansızın öldü 

te 
1 esmemişti F k t e- • · · - erlın matbu ı mını verdiği hareketler karşısında me-

rnlekele . d • n a ne ınüs atının kanaat' .. d '" c·· . . . w rın en, ne uzak k • ı fı ıne gorc, un orıng, ta tanete1rını muhafaza etmege devam Burdur Mebusu, Kamutay bütçe en 
ınemlek t1 ya ın dost ra nda .. ı k b" .. e erden muhtaç ld 1 k n soy enen nutu • ecne ı mem edeceklerını yazmakt~lırlar. cümeni reisi, Hukuk faku"')tesi profe -
ınaddele · t . ' o uğu ilk e etlere v b'lh ç k ı .. .. 
Yordu Çr~ kedarık inık:lnını bulam bir ihtar rne h' ı ~s~a d' e os ovakyaya Buyu~ kırmızı harflerle çıkan ha, - sörü Mustafa Şeref Özllın vefat etmit 
h~ . ' n Ü denizlere .. ı- a ıyetın e ır. lıklannda Voelkischer Beobachter ga- t" 
akırndiler. . rnuttefikler Diğer cihetten Alman gazeteleri, Al zetesi. Göringin fU sözlerini tekrar et- ır. 

Bir buçuk milyon Çin ve Japon as
keri kat'i netice için boğuşuyor! 

Cepheye sevkedilmek üzere tren bekliyen Japon aakerleri 

Tokyo, l l ( A.A.) - Anhuei eya sahilini \takiben ilerlemektedirler. ' 
!etinin merkezinde bir fehir olan Liu- Tokyo, 11 (A.A.) - Gazetelerd• 
an.dan alınan malumata göre bugün çıkan bir habere göre iki seyyar japon 
saat 13 te japonlar şiddetli bir taarru kıtası, 6 Eylülde Houan eyaletinde 
za geçmiflerdir. Şengfufu ve T aikangı ifgal ettikten 

Japon piyade kıtala;1 topçuların hi sonra Fuku'yu Şukiakuya bağılyan hat 
mayesinde olarak Liuan' ın garbinde ta kadar ilerliyerek Pekin fimendifer 
kain F uşen tepesine 800 metrelik bir !erinin cenup kısmını kesmeğe teşcb • 
mesafede bulunan Şih nehrinin garp (Devamı 7 nci sayı/ada) 

Avcılar bayramı dün 
çok ne~' .eli geçti 

Avcılar dün; vuı-dukjarı bıldırcınları 
hediye -olarak Atatürke gönderdiler 

Bu . man m·ıı· · · Mustafa Şeref Özkan evvelki gün 
vazıyet btıg" d 1 ıyetinın ve onun zimamdarla mektedir· 

ın . t" tın e d • · b · ög-leden sonra Kamutaya gelmiş. ora- A b 1 r dnnkü ba,,.r .. mda ış ır ır tt• egışme rının mat uat p L ·L ·""' \'Cı genç ayan a ., .. ... · a a Alma - ın c ragın tannıı.itı> is- (Devamı 7 ':'lci sayıfadd) 
~den ~ttikt n müstemlekcleri -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=da mebus a~ada~ariyle görüşmü~ kü (Yaz~a 7 nciıayfada) 
sı ~yıfladı~ ve Alman donanm~ f •ı• . iliphaneye ç~a~k ~r müddet mqg~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tehlikesi lıiitü n sonra bu .abloka l ıst• d t dh • k olmut ve saat 16.5 a doiru evine git-

edtu·nu·n~ş.aUı'ırı.nOnuknnı·~~ınO,~ı~k~ri?ıdbaetk•~~adna ın e e iŞ ve a• mek üzere Kamutaydan aynlmı,tı. h"f l • d " _, ": .... "' Mustafa Şeref Özkan kalp sektesin Meşrutiyet tarihinin esrarli sa 1 e erın en : 
rnağa uzm~ büyük hir devleti ol r ki k hk h f •ıı• den ölmü{/r. Saat 18 e doğru Mus- • 
nbloka kabeuse~~u Al~an_yaııın hedef~ ı ışı ) ar a 1 ıyor tafa Şerefin ölüm haberi bütün Anka 
olması Pek tab .• . _üzerınclen atmak rayı yeise bürümü~tür. Merhmun cena 
bu 11 ıdı F•ıkal Al 1 zesi Nümune hastahanesine kaldırıl -

na llası) kad' • • : , manya s·ı A hl 
lere hakimiyeti 

1 ~Ieolabılı:di?. _Deniz- 1 a l arap çeteleri y ah udi köylerini mıştır. 
Çok uzun nlüd 

1 
t . S:P.çırmeyı daha b (Deı·anıı 7 nci sayı/ ada) 

Yoktu y c e düşılnmcğe i k" asm k • • f t k il 1 =========== 
oımakriıe ;ni_den nıastenıleke s~h~~ a ıçın ırsa o ıyor ar Her Sabah 

e ış bltmezd. CU k 
esnasında ana vata . ı. . n O harp 
ler arasında Yine n . ıle müstemleke- • 
ııın ortada k münakale imkanı. : 
ş 11 nlkncağı h ı 

u halde Yalnız bir i -·mu nkkaktı. 
O da sanavi'ın t nıkan kalıyordu 

• erakki · · ihtiyaçlarını a 'it sayesinde 
nı. na Vatand tc 

m<.:A; ana vatun - .. h a darik et. 
«< ..... .suJ"t· ı 

mck ~·olunu lıulmnk ve a ıy e geçin-
t~na dayanarak b' h sırf ana Ya
nı göze almak A ır. arp lehlikeleri-

1 · Ynı za ma zeme ve zahl mnnda, Yedek 
edilebilirdi. re depolnrı da tesis 

Çorap dersi 
Gazetelerde kıyametler kopuyor: 

Çürük çoraplarla mücadele için İstan
bul Ticaret ve sanayi odası fİddetli 
kontrollar yapıyonnuf; çorap fabrika 
lan yüluek: kalite ve ucuz çorap çıka· 
rabilmek için müesseselerini rasyonali 
ze edeceldennİf veaaire •.. 

Bütün bunlar iyi. Filvaki avuç do
lusu para vermek suretiyle hallan sa
tın aldığı bir çift çorabı bir çift gün • 

Baştanbaşa merale ve heyecan 
dolu yeni tefrikamızdan b;rkaç satır: 

Pencliğe çıktık. Latistan mebusu 
Ferid Efendiyi gördiim: "Mebuslar
dan birkaç kişiyi le:vkif edecekler
miş!,, eledi. 

·Zihnime o anda gelt'n şey 1tt:
hat Cemiyetinin beni mhaneRle hü
cum eden bir çetesi idi.., 

Almanyanın k 
sahada a--d ~ urtulma Yolunu bu 

den fazla kullanamaması acı bir teY-

d . Bir sevkitabii ile '(lkdam) daki ... 
... ıgı muhaı.ı._,_ 

buna ınuvaff k . ~tır. Acaba 
.. a olabıJd· . 

&un evvel toplanan N .ı tnı? Birkaç 
gre . d ıırenberg k 1-T -

Ancak bize öyle refiyor lci halk bu makalemin intişarından sonra dai
~ çorap derdiyle mücadele için ma başucumda bulundurmağı itiyat 
kontrollardan, rasyonalizasyondan da edindiğim rovelveri ele aldım .. .,, 

. ~ın e Führer larafınd . on- ı •alinde bir evin damında mitralyözlü muntazam askerler • ha ameli bir usul ketfetmİftİr. Bu mu-
dılen nutuk Alm an ırad e. Londra 11 (H . lün neden ibaret oldujunu soracalc o-

nnyay.'.! k • ususı) FT · ık·· A nbloka sı'l • h arşı artık ten gel h b - ı ıstın - oye rap çeteleri baskın yapm111lar lunanız derhal cevap verelim: Çorap 
a ının h"k en son a erle .. 2 .. d b' k oldug~ u . U mü kalmnmı beri t dh" h k r~ gore gun en ve ır aç Yahudiyi yaralayarak kaç - giymemek. 

nu büyük ı · ş e 1f are etlen biraz "k • t ı d B ı ile "h nr gurur ve 
8 

. 1 bulmu t su une mıf ar ır. un arın tedibi için hemen Çorapsız dol ... n bayanlann sayuı 
cı nııa il" . evınç f ur, k .. . . . . an cdıyor. Bunda e • . oraya as er gonderılmıştır. arttıkça çorapçılar, kendı baflanna ço 
Almaııyada bu sen h alınan f ' ky l~dı takvıy: kıtaatının ve Petrol borusunun muhafazası ıçın rap örülmesini istemiyeceklerinden, 

be k ti' c ma sul k ev a a e tedb J • b" .. k re e ı imiş; me 
1 

k pe siri olm t ır erın uyu te- alınan tedbirler ve daimi kontrollere hem ucuz, hem sailam çorap çıkarma 
zam h' m e ette Uf ur. d d' . za ıre stokları d muaz- Yalnız . 'l"h evam e ılmektedır. nın yolunu behemehal bulacaldarchr 
Binaenaleyh Al a tesis edilmiş y h d' ııne sı a lı Arap çetelerinin Diğer taraftan Filistini bir Yahudi Ç" k"' k t tb'k ed'I b. 

"Evimi mi arıyacaksınıı.. Pek 
iyi siz kimsiniz'! Nezaket ve edep
ten ari tulumbacı tavrile: 

- O senin bileceğ!n iş değil...,, 

• 

l 

Aptlllsthane hapsinde mevkufun. 
çalı süpiirgesi 11a.tağında 1,yuyuşu 

BUGÜN (D 
manya iı:in senele .. ~ u ı mahallelerine baskın yap k · · ık . k . . 1 1 k un u anca :azın a ı ı en . u 

8Vam.ı 3 'İi1 U rce ıçın hazırlandık) ma u esı yapma ıçın ça ifan ara arşı moda lfl bızde kıtın da tatbike 
Uüaeyin C ı~· sayfada) lan anlaş 1 k ~rı ve fırsat kolladık. Kudüs müftülük dairesinin şiddetli pro lbaflanına itte astl o :zaman çorap der 

a ıt YALÇIN 1 Netck' 
1 m: .. ta Hır. paııandalarda bulunduğu haber veril· di rasyonel bir tarzda halledilir. 

BAŞLA DiK 
m un ayfa va"ininne bir m0ektedir. "' 



YENi SABAH 

Mu a 11im1 er İn 9TANllULPA V.IE MEMLEKETTE SABA 

haftalık ders sa. M h. d E l k b 
atlerininmikdarı 1 aznukn vcdşa 1

: ce mns ası yazan 
-o-- er ha kın a ven- •• f .. ..k .. hk d 

Gizlice dolaşan şayia 
Haftada24saatten fazla ders }en yeni• bı·r karar U uru ÇU ma eme 

okutulamıyacak ! 
Kültür Bakanlıiı orta tedriaat öi · --o- R M h G • 

r•tmenıerinin haftalık den ... tt.,ının Birden ziyade munu• encber e met; anime ıs ••• --
Amanın çocuklalr! .• lstanbulu 

düvel basacakmış! .• 
d• miktan Uzerinde tetkik ler yaprnakta-

y e J dır. Her öiretmen ,imdiye kadar 2'4 ve sahidler hakkında bir kadtncagJZJ Cinlerinden kurt 
saatten fazla ders okutabiliyordu. ihzar müzekkereleri na- (') d·ı ' 1 d 1 d 

Bundan aonra 2"4 aaatten fazla hiç mak Va ) e DaSJ 0 80 .. _..,,.. ... 
bir öiretmene der• verilmiyecektir. sıl gönderilecek • 

d ı. ·k· k" · · - ..... rleri ı Evvelki aün BursaJa asli ve ceza deg· ildim. Bunu kabul etrn · 
8 1 Merkez e uU 1 ı ışının U-. 2"4 aaııtin bir k .. ınını öirebnen er, Birden ziyade maznun ve ~ehitelr " J 

8f angıç .. ~, l b Up •- 11· mahkem ... .,ı·nde u~frükrillükten maz. - Bend• bulunan kitaplar tetkik aranınca mahut raı.euuır e azı ' arzu ettiii takdirde ecnebi ıre e.a.a 1 - hakkındaki ihzar müzekkereleri halt - ..., .. ... 
1326 yılı haziranı içinde İstanbul- heli evrak ele 1.,.irilmiş olduğundan yet okullariylc hususi okullarda vere- k d Adi" V ,_ •1 t" d tam·an nun JI. Mehmedin muhakemesine se bunların dint eeerler olduj1J 

k l ~ , ld l bl -y ın a ıye eaa e an en 'u 'L..-ır l .. f ük nr·• 
da, kulaktan u aıa ıısı aşı an,. r yapılan tahkikat neticesinde hl\ bileceklerdir. 1 . . . ba~lanmı,tır. Bu buau11ta maıuı. ın • lecektir. Bun ar u r ~ n,,-
şayia dolaşmaya ha'1amıştı: İttihat adamların bazı kimselerle birlik tel Rumi okulluda haftalık dcr1 saati gezmıtlUr. . .1 . k ·ıen den şu tafsi!At verilmektrdir: ğildir. 

_ • • .ı . k . · or a getırı meşıne arar ven f ,... . -
,.e Terakki hükumetım uevırme ıçm riıli bir cemiyet teşkil ettikleri ve nin miktarı l 8 olarak tesbit edilmittir. h" 1 el h b" . iı klun Mehmet, rençber nldufunu Ulu - ile.is Bay Musta a .ııurı 
kurulmuş gizli bir ihtilal ve fesad halkın uayit ve istirahatini ihlal ı Orta tedrı"sat müesseselerinde fazla md aznun ve ~hıt er e~ kekr ın_ ak 1 camide Arabiyat tahsil ettiğini fa - iyi! Cebinde çıkan kağı4ıta ( 

1 
a ayrı ayrı ı zar muze eresı çı an . . l 

cemiyeti meydana çıkmış··· k--.:ıile tertip olunan bu gibi evrakı öaretmene ihtiyaç bulunan semtlerde 1.. ._,,. 68 1 ta . 1 kllt üfrükçü olmadıjın söylemıştır. röıler için) bir yazı bu u . l bu ha- iL1"I • • maaı uzumu mezaur aayı ı mım e .. • , • . ., 
Herkes merak ve he~ ecan a neqir ve tevzi eyledlklerı meydnna öıw retmenlerin bu yirmi dört saatlik ça hı·- d"Jd'W. h ld b 1 d Muteakıben hakkında tutulan za- Buna ne deı sın. "C . ti .., 1 te ıg e ı ıgı a e azı yer er e K'" 'k b ·r 

eeri birbirinden soruyor, emıye çılmwııtır. lıınnaıı reımi okullara bagwlanacakur. bl"w ._ 1 ı_ b" d . d bıt \"Rrakası okunmuştur. Bundan: H. Mehmet - uçıı 1 

. b . 1. te ek v • r·· te ıgata ayıurı o araa ır en ZJ)'a e . . il H . .d bel • 
hafiye,. ismi verılen u ~ız ı ! : Keyfiyet divanı harbi örfiye tev~lı -o-. \18hıalar hakkında yine bir ihzar kaiı· Çırpan ~ahallesınde .salım o ~ _ . o! Kendıme ~ı .' artısına 
kül hakkında malOmat edtnmek ısti- olunmuş ve tahkikata devam edtl- Şehrı'mı'zde dUnkU ev dı doldurulmakta olduiu cari muha - Mehmedın ö.tedenberı o.f~ükçbil1luk liçlar .yazılı .ıdı. "Aktarb" dan 
yordu. mekte bulunmuştur. 9 • b 1 d 1 1 yapt1ğı ve evmde kaçak tütün u un zencefil, tarçın gı ı ..•... 

. b h k ere er en an •t• mattır. ~ . G i . 1• • l · 
Nihayet 25 haı.ıran sa a ı çı an Zabıtamızın vatanperverane te -

1 
k' Ü k" 

1 
Z b .1 ._ ·L •• ,_k dugu ve ayrıca Trılye<le an me a- Reıs - 19 ıraya .:ın erı 

gazetelerde şu kısa havadl& g r · "akkuzunu takdir ederiz., 1 • . k h .. L.. 1 . dında hasta bır kadına 19 hra muka- yorsun oyle mı? • ö üldü· ve 1 o n u yangın ar a ataya verı eeea ırfar muz~& ~- . . - . 
. P J ' • re erının anun uaum erme uygun o- . . . . U . 

•·tstanbuldan Nöye Fraye rese,, Ayni tarihli "Yeni gazete,. ıse 1 ._ h 1 .. LJ ~ 1 bılınde bır muska vererek onu emle H. Mehmet - yduru)O . . f d araa azır anan ornea ere 1torc yazı • . . . • . . . • d d 
gazewinc çekılen hır telgra name e tahkikatın Şerif paşa ile rüsumat --o-- b" 1 • d h" rın ı tılasından kurtaracağı haber a- Reıs - Yırmı hra an a 
geçen cumartesi gilnU Fransıı po.sta memurlarından birinin gizli bir ce- Evvelki sabah 1 fabrikadan maaı .v.e 1 ··~ ~n zıy~ \'!" ~~ ~;· ma~ Jındığı ve bunun üzerine cürmümet- yok mu? 
hanesinden mektup ve gazete almak miyet teııkil etmiş oldaklarını gös- d" d .k. d kt nun ıaı~ herınıb~ .t

0!' u ar ııı._~v ~t·lazı but yapıldığı ve H. Mehmedin evinde H. Mehmet - Vallah1 yok. 
. t 

1 
fha v UD e ı ı yer çn yangın çı ı mıyaraa er ırının a~ ayn &ası ara . 1 t . 

ta olan hafız Samı, ve e gra ne terdiğim, mevkufların sa~·ısını (63) . 1 b d d ld 1 1• d bazı kıtaplar ve evvelce numara ı es hi yok ... Kilimin altına kendı 
S 

• . . d "ki ki . d Beşıktaşt.a spanya ta aasııı an o uru ması azım ır. b. d"J . b 1 d - "k ed·ı . memurlarından aım ısmm e ı - l1 bulduiunu tutulanların üzcrm e · ! b "k ıt e ı en 20 lıra u un uyu zı r ı - muşlar .. Eskiden Pirın<; ha 
. . af d t k'f edll . ' .. . . . Marakm çatal ve kaşık a rı snın kt a· . 
,ı~ın zabkıta tab~ld~n11 anekteedv' 1 

- çıkan vesıkalara aore .bu g~~lı .ccmekı- çatı katında evvelki gün, bacadan mc Re. ırB. M f N . 
1 

tında filhakıka muskacılık 
nuş oldu !arı ı ır m ır. · yetin şekli hlikOmetı degıştırm v I eıs ay usta u • urı suç uya dım HükUmete bunun için 'V 

Daha sonra tevkif edilmiş olan bir tensikan yüzünden aç!ğa çıkan me- sıçrayan IkıVllcımJardfandyan~!ndü~ı~-1 Yagmurdan kaçarken do uya bunlara lcarşı ne diyeceğini aorrnuş- rirdim :Muskacı sıfatfrle pol' 
. . b" • ti . k mışsa dn tfRive tara rn an son ru tutbldu · • 

kaç kişıden haf1 ır cemıye n mev- murlara tekrar memunyPt verme , . .. : _ .. , . tur: d dav rdı Fak.at · dl y 
cut olduğu ve bu cemiyete mensup meclisi mcbusanı, da~ıtmak ve İtti- müştur. Fabrıkanın ~loOO lııa~_a sı- Aksarayda, Sofular caddesinde H. Mehmet - Affedırainiı! Ben 

11
: al~ba ~ namı~u.v~ 

olanların yekditerlni tanımadıiı iı- hat ve Terakki hükfimeti ricalinden rortalı olduiu anlaşı.mı.ş. tahkıkata 15 numaralı evde oturan 18 yaşında deniz üfrükçü delilim. Benden mu~ ru · G . . 
tidlAl olunmuıtw·. Bu gizli cemiyetin bazılarına suikast tertip eylemek başla~mıştır. . . . . Hamdi, Validecarni sokağında Boho- ka istediler. Olur! veririm! diye ida- kanuna çarph~ ıstt!dılert. 

. . · · d Şer"f Dün sabah ,ehrımızde ıkı vangın . . '- . Mahkeme bıtınce; Ahme 
merkeıı Parıste ve reısı e ı rnaksadlle kurulmuş oldutunu yaıı- .nd i· .1 run 17 numaralı nalbant dükkanın - reı Aelim ettim. Para vermek ıste - -l:.l 

ARA im'a d başlangıcı olmuş. vakti e ye ışı e - d 1 k k" k dO il diler Almadım Sonradan para k.ili Trilyeli İsmail, Hatice ve va il 
P-- "i· yor u. ek .. dü ül il til Dü bat aa a ça ışır en ırec; uyusuna şm ş · · - ... 

Bu ~izli cemiyetin nzası arasında Artık yalnız İalanbul değil biilün r s~n. r m ş r~. .. n sa d K ~ çıkmak isterken tuzruhu damacana- min altında bulunmuş bundan benim zi ile Selimiye camıı ımanıı: 
ahiren firar etmiş olan şQrayı devlet memleket bu "Cemiyeti hafjye,, me- at sekızı ~O geçe, .Kuçıık~azar a ~ t d d .

1 
k haberim yok. Ecele muska yazma - Ethem, muaYin Kemal, Polll 

azası sabıkasından Muhtar bey, sa- ıelesile meşııuldü. le çeşmesı caddesınde Dıyamandlnın sı.~a t~ unmuş, amac.an!l ev~ı ere yız ama bunlar israr ettiler. Yaza _itin celplerine ve mubakeıne 
bık konsoloslardan biri ve bir çok Bir müddet aonra bu giıli cemiye- 71 nu.~aralı·fırınının nhırında yan- gozlerınden yaralanmış, tedavı altı- rız diye idare ettim. H8şi yazacakleylOle talikine karar verdi. 
__ ,_. ı bulunmakta imiş Ta te b" ka b d d 'L ·ı ld ıc.... mış komilrler tutuşmuş; etrafa sira- nn alınmıştır. 
~ı nazır a:r •. ,, - ır ç me uıun a anı o u... . . • . ... • . 
bii bu haber lataııbulda bir bomba havadisi merak ve hey~nı bilıbü _ yetme mey.~an .. v_~ıl~e~en amel~ ta- Fılllryada hır bogulma hadısesı 
tesirini yapmı,tı. ton arttırdı. Ayni zamanda Rumeli- rafından sondurulmuşlul'. Tahkıka • Diln, Floryada yine bir boğulma 

İttihat ve Terakkiye muhalefeti de de bazı kimselerin bu giıli cemi- ta başlanmıştır. . . hadi esi olmuştur. 18 yaşhrında Ri-
ile tanınmış Şerif paşanın riyaseti yete dahil bulunmak suçundan dola- H~ . Gıya~ttın rnnhallesı~de fat isminde bir delikanlı ıHin Flor -

1 
altında bir gizli cemiyet kurulmuş yı tevkif edJlip !stanb~ıl<laki divanı Nazmı.}~enın sahıp Tayyarı.n ~~ .~ır~- yaya gitmiş. uçıktan denizP. girmiş ve 

. t 1 bı"rbitini tanımıyor h b .. d ·ıd·x.· . ·ı·ıa· Ilalkt cı oldugu 34 nurnaraJı evm uçuncü . ı. ·1 R" cemıye azn arı - ar e gon erı ıaı ıı;ı ı ı. a .. . açılmt"-br. Bıraz sonra .. esı en ı -
}armış, tanımıyorlarmış ama bunla- merak ve heyecan mil

0

temadiyen artı lkbat skofasında dunkmaab;lh saf atd sekız ı fat istimdada başlamı$88. da etraf -
d ki nazırlar mebus- d uçu ta yangın çı ı;, so a uvaı-- . . . . k d . ~ 1 

rın a.rası~ a es ' yor u. . . . tarından bir kısmı ~;Rnmış olduğu t:'n yetışıl.mcıye a ar bogu rnuıstur. 

Noterlerin temi
nat paraları 

---oı---

Bu hUIU9ta mühim bir 
gölderildi 

emir 

On beş yaşın 
çocuğun cinaye 

--o--

Hasan; 14 yqaaclaki ar 
neye vurdu? 

lar bıle .. armış.. Nihayet bu "Cemıyetı hnfıyc,, me- h ld .. d .. ül .. t•· y Ce!l.et denızden çıkarıhnı~tır. 
"Cemiyeti hafiye,, ismi altında selesile alakadar bir mP.busun de tev a . e son ur muf ur. aııgının se - -o- Noter teminat parasının Ziraat Ban Evvelki gece yan11ından 

o anlı imparatorluğunun tarihine ı . . . • . bebı araştırılmaktadır. kuına yatınlmaaı hakkında Adliye Ve Mahmutpaşada Havtnlulıand• 
sm x.· d u h ı bu ~r•r kıf edıldığı haberı bu merakı ve he- --o-- Beledı'ye bahçesı'nde kileti alakadarlara ~u tamimi gönder- cerh vakası oımu .. , 15 y1tşında 

geçece.ın e f P e 0 mRyan yecanı son haddine vardırdı: Sinop • - - . " v 
engiz tesekkOl hakkında herkes ar- . k"f Gaıp çocugun olilsu bulundu mi~tir: cuk, 14 yaıtındaki arkac\3,ını 
tık bir ~ülalea yürütüyor, heı· kafa- m:bn~u Rıza Nur beyınlde ktev ı Şehremininde Uzunyusuf mahal- cereyan eden bı' r 1 Eylül 1938 tarihinde mer'iyet • d Ak edılmı• oldux.unu razete er ısaca . . _ 

1 
le yaralamı~tır. Hadise şöyle 

dan ayrı bır sea çıkıyor u. şama v •
1
• lesınde oturan Adıl oglu J3 ,}"aşınca "-Mvkiine giren 3456 sayılı Noter ka • 

doğru bu haber büshUUln dallandı, haber verdı er. Kental 3 g-Undenberi kaybolmuş, hi· h d i nununun 16 ıncı maddesinde: Noter tur: 
budaklandı ve hatta ihtiyar kadınlar Ertesi ıün çıkan 7 temmuı tarih- rlise merkezlere telefonla tamim edil- a se tayin olunanların işe ba~ladıktan iki 15 yaşında Fikri oğlu 
arasında bile: · li ''Tanin,, •azeteainde Babanzade mlştfr. Kemalin ı&rkadaşlarından ze --o-- ay içinde noter daire.inin bir yJlık Mahmutpaşada Havuzlu haJIÖ& 

_ Amanın ~uklar 1 İstanbulu lımail Hakkı imzalı b~~akaled.e kai, Alieddin ve Nurendiıı, kaybol - Bir tarla ytlıünden iki aarhoş ıayri aafi ıclirinin yijzde onu niabetia maktadır. 14 yaşında Hila.eyin 
yedi düvel basacakmış!.. f&Yiası bat bir mebuıun da böyle aizlı bır cemı- dutu gön hep beraber Çukurbostnn- de para olarak teminet verecekleri ve da ayni bantla kahvecilik e 
gösterdi. yete rirmit olmasına teeaa~f edildik da metrfik bir bahçede ataçlardan birbirine girdi 1 s~ üncü maddenin 1 numaralı D.a - dir. lki arkadaş a.rasındıa _.-

Erte.i siln, yani haıiranın 26 aın- ten eonra ruet.enln havadıa kısmın- incir toplarlarken Kemalin birden - Bursadan yazılıyor: Evvelki •e- dınde de: Teminat akçelerinin Ban • 1 de bir kaTP çıkm1'. bo 
da çıkan "lkdam,, pı.eteainde bu da "Cemiyeti hafl~e,, hak~ında ay. bire kaybolduğunu söylemişler, bu - ce belediye bahÇteinde bir bidise ol -,kaya faizle yabnlm.ak Mıreti)'le ••ti- kın, Hal&ll ça'k18ını çekmifş, 
''gizli cemiyet., hakkında biraz daha ne~ ~u ~fı~l&t ~ırıliyordu · . nun üzerine, bahçede bulunan kuyu- muştur. (Şamdan) adındıı. bir tarkı lerek selirlerinin noter yardım •ndı • yini arkasından yaralamı~tır. 
tafsilat vardı. Bu gazete aynen şun- Ce.mıyetı ha.fıye,. hakkında_ kar.ı- da arama yapılmı~t:ır. Ru aramada, sö.vlendikten iJ()nra bunu tekrarla - iının ecrmayeai meyanına iti.al edile-

) rl U ku t b d b tedavi altına alınmış, Ilı.san 
ları yazıyordu: ~ .mııe m .m n .~er e e Aogru ır Kemalin cesedi kuyudn 1Br0lmilş it- mak için halkı rahatsız ederceaine uii ıöaterilmiftir. 

"Fraye Prese,. pıet.eSinin evvelki fıkır verebılmek ıçın evvela b.~~n faiye vC!aiti ile çıkarılmıştır. nlkışlıyanlardan Nail ve Şükrü adın- Bu itibarla yeni Noter knaununun beraber yakalanarak t.ahkikai' 
günkü posta ile plen nWıhaıında baflayalım. Elyevm b~ cemıy~tın K8prlıden düştü da iki zat haklarında tutulan cürmü- meriyet tarihinde 16 mcı madde hi - lanmıttır. 
1stanbuldan çeidlmt,, bir telgrafna- birçok aw.arile iki. mOhım şubesı ve BilyUkderede Çavırbaşında Ha - meşhut zaptiyle .mahktmı~yı veril - kümleri dairesinde alınması lazımge- Dün SandıkburnuNla cı. 

d bu •ubelerın en mühim aıalannın, • 1 · · . . . k ı t ı d• me var ı. . l . . hil . U . d sanpaşa hanında Sivaslı Haydarm mıştıı. len temınat paraların• en çok faız ve- cerh va ası o muş ur. .anga 
Bu te}arafnamede FranSlz posta - reıa erının vıy_e. erı ~~Y ana çı- oğlu 8 yaşında Mahmut Güzelyurt Dün bunlardan Nailin mahkeme- ren Ziraat bankuıııa yatmlacaktır. lfh caddesinde 26 nunıarnlı e"d' 

hanesinden mektup ve gazete almak- karılmı~t~r. Bu ıkı mföım ,ş~be .- <ınn Çayırba~ı köprüsü iizerin!k o- si sulh ceUl mahkeme.iinde yapılmış ran 2s \.'!:ısında Kirkor oııwlıı 
•h 1 h f S · , tel afha den blrısı Rıza Nur bey şube~n. dı- ' o; • • k ı· · b. ı· . . kd" --o-- J-. "" o an a ız amı "e gr ne . yun oyuarken mu\'azenesmı kaybe - ve enl ısı ır ıra ceza) ı n.ı ıye dd . d ıı 
memurlarından Saim isminde iki ierl .Mustafa Natık b~y IJU.besfdır. derck köprüden :ışaji;ıyn düşmuş1 1 çarptırılmıştır. Diğer suçlu Şükrü POUS: Sandıkburnu ca esm en 
kişinin tevkif edildi~i ''e billhare RIZA '!-.1~'1! ·BEY .~TJB/<.,S/ . sağ kolu kırılmıştır . .Mahmut, tcdn-1 sorgu hikimlitlnce sorguya çekildik tanıdığını fak.at ismini bil 
derdest olunan diğer birkaç kişjden Bundan ~kı ay1 hatta daha eakı z~- \'i edilmek fü~cre Şl~li Çocuk hastaha-ı ten sonra asliye ceza mahkemesine Caketin cebindeki 53 lira söylediii blıisiyle kavga.ya tu 
de hafi bir cemiyetin Yücudiine ıttıla ~nndanberı znbıta Rıza ~ur b~yın nesine kaldırılmışhr. scvkedilrniştir. ae oldu meçhul şa~ Haiki çakı ile J 
basıl olduğu bu cemiyt-tin merkezi bırtakım tertibatı fecıadıycdc u - v nağından yaralamıştır. Raik 
Pariste olu~ riyasetinde de Şerif lunduğ~ hakkında kaı:f .bir zan ha- T yy re piyangosunun birinci Takı:ıimde Tatlıbadt>.m sokagında l\ltına alınmıı,, meçhul ndam ar 
ım. anın bulunduğu bildirilmekte idi. sıl ctmış, harekatını rlaıma nazan a a 7 numaralı eyde oturan Yunan ta - ğa başlnnmıstır. 

İıöyle mühim meselelerde ihtiyat dikatten uznk bulundurmamaya gay •• •d • d •• k •ıd• baa mclan Nikoli oğlu Koço polise ~ 
ve basiret ile hareket etmek, herkes ret eylemiş~i. . . •v• gun geşt eSJ Un çe ) ) mOracaat ederek Tepebaşında Halk --o-
ve bilhassa gazeteciler için elzem ol- Zabıta bır müddet ıcrtı eyledıgı bahçesinde büfeye astljı. caketinin Atın tekmesinden ya,.)ısj 
duğundan bu havadis.i hemen gaze- tetkikattan sonra Rıza Nur beyin Büyük ikramiye bugüne kalmışbr. Dün çıkan cebinde bulunan 55 lira ile karısına au adam 
temiıe nakletmiye vicdanen kail bir takım büyük tertilJatta bulundu- l ait pasaportun kaympederi Simon 
olamayarak devairi aidesinden tah- ğu hakkındaki zannı yavaş yavaş numara an yazıyoruz oflu Moiz tarafından ~ebren alındı- Kızıltoprakta Tuğtacıbaşı 
kikat icra etmeie lil:wm görmüş- kuvvet bulmaya başladı. Nihayet 16689 17004 7949 6t35 29971 tını kendisinin de dövüldiliünü id- hallesinde Hakkı bey 
tük. cemiyeti hafiyenin vücudu tezalıür 10000 26371 4983 16043 24758 37686 dia etmiştir. Moiz yakalanmış, tah- numaralı evde oturan H~ 

Bu havadisin aglı olmayabilirdi. I etti~i za~an .yapılan ilk tahkikat ve 2727 11577 1861 83446 11057 kikata başlanmıştır. ömer Kayışdağı cadd~~indekı 
Ye bu takdirde efklrıumumiyeyi bey- tetkıkat uzerıne Rıza Nm· bey hak- 10227 6428 16342 17795 31020 den su doldururken, su taşıdJjı 
hude heyecana düşürmüş olurduk. kındaki bu zan, büsbüti.in kuvvet lira kazana• numara : 343 31530 35849 Milhendia mektebinde bir kaza vanı tekme vurarak ömeri 

Yalan olmaı da yanlı• olabflir. lbu1du. Mutlaka Rıza Nur beyin me- 21873 &.n Li-- Kaıa~• ... ıılar dd . ... "" •.. ·- Ayaspa~da Ayaspaşa ca esın - dan ağır surette yaralamıştır· 
Herhalde reaml bir makamdan doi- sajsible bu cemiyebt 1araın~da bki~~~ü- · 7566 83482 87348 20794 2~G3 de yapılmakta olan Mühendia mekte Ömer Haydarpaşa niimune 
rusunu alıp yazmak vaıife icabıdır. nase et mevcut u unchı~una il.luıat 3000 19167 19418 28906 Hr.87 36507 · · d ı Jed 

tirild. bine aıt bına a ça ışan ame en nesine kaldırılarak tedavi al~ 
İşte biz de böyJe hareket ettik. Bu ge ı. 26552 13582 23409 21431 4464 · · k b d ek 
bapta •mniyetı· umumı·ve mUdürı·ye- Fakat bu kanaat ne kadar kavi ıu?A l.ı!A6 .t Siileyman muvazenesını ay e er mıştır. "' lira kazananlar 2124~ 32041 5121 fiW.. - .. iki metre yUkeeklikten düı,milş, ba-
tinden aldıtımız maJQrnata göremem olursa olsun yanlış bir iş yapmak, 32667 17654 24847 1008 33ti:n şmdan, ifade veremiyecek şekilde ya Boyacuua marifeti 
Jeket.e duhulü memnu "Meşrutiyet, bilhassa bir mebusa karşı affı gay- 27 465 37796 89686 86293 20664 1327·1 10ô29 ralanmıştır. Süleyman hastahaneye 
gazetesinin T\ftll•Aıar vaıııtaıile me~- ri kabil bir hata teşkil edeceği cihet- 1000 24881 4103 28659 25'11 4S84 Valideiatik mahallesinde 

dede sokağında 7 numaralı e 
...-.. kaldırılmıştır. 

lekete sokularak bazı kimseler tara.. le zabıta eJfne gayrikabili itiraz de- 18362 80611 34181 %70 11 M3 
fından teni edilmekte Ölduiu haber liller geçirmeden böyle bir tevkife lira kazananlar 6685 5174 3483 21857 30456 
alınmış ve geçende iki kişinin Gala- katın ilerlemesini, fesattan meçhul 1s167 26246 28728 6605 336 26582 30504. 
tada Franaıa J)Oert.ahanesinden bir katın ilerlemesine, fesattaki meçhul 34889 16688 1278 9:Jl5 10957 
kaç paket alarak telaşlı bir -lurette lerin aydınlanmasını bekledi. 500 36219 19160 2067 12062 9430 
İstanbul tarafına geçmekte olduğu Filhakika tahkikat ilerledikçe Rıza Lira J(azana.nlar 35608 1268 14350 36961 3471 
o civarda kendilerine tesadüf eden Nur bey aleyhindeki deliller çoğaldı. 30612 2064 27943 6~!'12 17913 20162 12718 15456 1226 3967 
sivtl Polis memurunun naıan dikb- Tutulan fesatçı1ardan birçoiıı Rıza 218170 2426~ 8600 22643 28889 24188 21052 28557 38589 17486 
tini eelbeylemesile bu 11damlar takfp Nur ile milnaaebette bulunduklarını 10912 12747 18381 36796 3322 28351 
ve Eminönü polia mer?ıfttne t.ellm itiraf ettiler. 200 Lira Kazananlar 4540 3861 27566 18708 29541 
edilmişlerdir. 2263 27598 19401 21211 27241 • (Sontt 8 11C1 ~ ·~ ) 

İskeleden düştü turan kundura boyacısı Fer 
Fatihte lskenderpaşa mahalle - küdarda Dibağlar mahallesincJI 

sinde Hacı Salih efendi sokağında nap sokağında 7 namarada 
15 numaralı evde oturan Osman, a- H d 1. . had el 

ı 1 k 1 tıw 1' il ••kt ay arpaşa ısesı em me e o ara ça ış gı ~arag mru e . . 
Hayrilnisanın yaptırmaktR olduğu Halıl oğlu Mehmedi araların 
binada iskeleden yere dilşmüş, ağ - kan bir kavıada bıçakla 
zından ve burnundan yarRlanmış, ve küreii ortuııuiaa yarala 
Cerrahpa.şa hastahanesine kaldırıl • ralı nümune hastahanesine 

1 mıştır. Ferba.~ı~~ 

B 

la, 

it 
j 
ş 

y 
t 
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Ziraat· işlerinde çalışma Almanyanın 
Selanik anlaşması için Hangi şekilde calışmaların VBroilerden muaf a b 1okas1 D k uncu Balkan Olimpiyatları 
B°!gargaz~telerinediyor tutulacağı hakkındaki Divanı Muhasebat kararı açlı• k:!~;.~·:r:,::::.ıc:::ı::ı~~d~·- o ~z .. b k 1 d .. ha ladı 

SON HABERLER. 

l dneslgıu.etesı baş~kale sfttun - Bağcılar, bahçıvanlar. ziraat işle· j çalışanlar, zırai makin,.leıde ve tar- bildir. atletızm mUSa a a arJ Un Ş 
arın a talyanın Selaruk pakt . . . . r· l''k k · ·i .b. B 1 . 1 mu. rmde ve bahçelerde çalışan isçilerle lalarda makınıstlık \'e şo or u • ya- Soııra, Almaııyanın e onomı:s 
~1• 1-11~e ukga:ıstahn~ıı Neu1ly muahe. makini tler hakkında kazanç, ~iktısa- paıılar; tal"laların, çayırların ekil- başka memleketlere tiıhi olmakgızın Beden terbiyesi nazın Puiç, Olimpiyatları bir 
e.sının as erı a kamından kurt l d" d b" ·ı · d ı. ·ı· h l 1 şunu tanıdığını bil . ._:. , u u- ı bu~ran, müvaıene ve hn\'a kuv- ~ıe_sindc, sulanma~ı~ a. ı?. mesın .e kendi kendisine yaş~y~uı ır_ ~ e ge - t ki b V Balkan Milletleri arasındaki 

tad G •~ dırdıgmı l azmak- vetlerıne vardım ver.,:ıer: kanunla- ı. tıhdam olunan ışçıler; numune fı- miş Alman ekonomısıne hakım olan nu U a aç e 11
" aze~ve gö 1taı • · .7 ° · · · d l"k ·· t h h tti" ti Sof. f:. re ya hükume- rıle meuu muafiyet hükümlerinin danlıklarmdH fiileıı çntıstırılan ame- düstur şudur: Milletın emmyetı her kar eş l ve tesanut en a se 

g{;rercic a 1: 1 ırıne Bu\nr ba~vekilini ne suretle tatbik ediıect·ği divanı leler gibj :müst{lhdemlc-r, kazanç ver- şeyden üstündür. Dokuzuncu Balkan olimpiyadla -ı 4 üncü Sakakyu '~·uııan) 11,l. 
vaffakfr"t· !ab~1

1" . bu !ıusmtaıd mu- muhasebat kararile tesbit edilmiş gisi bahsinde olduğu hir tasnife tabi Muazzam bir istiklal \'e istihlas . atletizm birincilikleri müsabaka· , 5 inci Nezanaryo (Rumen> 11.2 . 
• c ını ı dırmesi eını" . . b 1 • k ·ı - af - . . . . ·ı.. k ıı . rnişt.ir. İtal)•a hü A • ını ver- \e u esas ara göre hazırlanan ızah- tutulma ·sızın bu vergı eroen mu bayragı gıbı bütun Cl'ıanın arşısm- !arına dün Belgraddu bn.,lanmıştır. 1 Yüksek Atlama: 

zan muah d ıru.m.etı bunda Lo- name dün vilayete tarrJmen tebliğ olacaklardır. da dalgalanan bu b;.oynnat ne d~- Müsabakalar için husu ·i urette ha-1 ı inci Martini (Yugoslav) 1.85, 
duttan üı:/n:~~ının Traky~ hu - edilmiştir. Bu izahname)·e gore, hiz- İpek böceği tohumı: Mihsalinde, receye kadar fiiliya~ . te\·afuk edı- zırlnnan tevsi edilen Bl'ogradeski ~a 1 2 inci Dezegu (Yugo'llav) 1.80, 
taka hakkın~:k~ ~ g~yn a~kerı mın- met_erba~ı :vaz~yetinde bağ •. bahçe mezruatı sulayan ark'arın açılma- yor, ne kadarı bu_ gıbı ~-utu~:arda hasına on ginlercc ki~ilik bir merak-! 3 üncü Pulat <Türk) J .80. 
ltanımaktadır. Ga!1:8mın ıl~ını da v~ ~ıı:aat ışç!le~ı kazaııç ver.gd mun- ::;ında ve temizlenmeshıie. pamuk ta- mu~~ olan gosterış \'e .mubnla~a e- 1ı kütle i birikmişti. MüMbakala baş ! . 1.80 atl~ynn Pulat barag dolayı. 
jestini sita ·i k" te.. t~l~ımın bu fı}ctınden ıstıfade cdemıyecekler; cirlerinin mübayaa ettiği pamuk ko- serıdır, burasını kcstırmek bıraz lnmadan evvel Arnavut. Yunan, Yu- sıyle üçüncü olmu~tur. 
Şılamakt ~ ş .~Sra~e _bır lısanla kar- ı bu muafiyetten·, :nncRk SPrbest ola- 1 . . kl d d". p·ıs müşkilldiir. Fakat herhnlde, Alman- •ro~Jav Rumen ve Tiirk atletlerinin Gülle: 

& Ve elanık paktJ ta k f J" za aıının a\I anmasın 8, IJUS • • )" . d . .. ., ~ , 
yan ilk bcı ilk d , 1 • nı nı- ra a~ ıyette bulunan bağcı. bahçı- vesair has~lıklara ait ilaçların ha- yanın nbloka ıhtıma ~n~ • aı~a g~z- istirakiyle büyiik bir resmigeçit ya. 1 inci Kovagoviç (Yugoslav) 14.58, 
tur.,, demeitedir~~let talya olmuş - van, zıraal işler~n?e ve_ b~hçelerde zırlanmasında ve le\'t.iinde, ziraat öı~ünde tu~rn~ k~ndmnı clm~ya ıle ~ıldı. Takımlar alfafe sırasiyle Y?r 2 !ne~ Yukcviç (Yu!!o. lav) 14,35, 

Eski d. 1 1 ç~lışanlarla makımstler. ıstıfade ede ahU ve makinelerinin tamirinde tez- ' alakası kesılmış bır hn!de haı p ede- nlmışltırdı. Geçit re mini müteakıp 3 uncu Stefancs (Yunan) 13.95, 
mUnasebeUıp 08m1 at ardan Radef, bu bıleceklerdir. . _ 

1 
. ki . • t• bilmek için hazırlamnğa çalışmış ol- takımlar ortaya dizild:. Ve her mil- Ateş İbrahim 13,7G ile altıncı ol-

e o'\io gazetesine azd İkt d" b h . ha yınat agaç arının \'C çıçe erın ye 1ş - d .. h d·ı M ··stak • ğı bir nıak led Y ı- ısa ı u ran, mu"azene \•e - .. 1 . d 1 1 1 • .. • dugun an ı;up e e ı.Lmez. u - Jetin milli marsı çalınarak olimph·ad muştur. , 
a e 192~ srnesin 't ba n k ti . d . . .. ırı mesın e ça ışhrı an ar zıraı ış- . h k d i1 bT ., l914 ~ • 

zı hatırala ki • e aı uvve erme yar ım vergılerın- ·ı d 1 ki d h" b. bel bır arp ne ·a ar ı re ı ır. vemini yapıldı. Bunu müteakip Yu - 10.000 mefre: 
r na etmektedır M h den d b - 1 b . . çı er en sayı mayaca nrn. an ıç ır c·h H b. i d- t d • m e • • . . . . ) ı·ir o ta ·hı • u ar-ı e, agcı ar ve ahç.ıvanlar ıstı. . . - . . · I ı an ar ın n or sene e'\ia - goslnvva beden tcrbiye~i nazırı Puiç ' 1 ıncı Krı tıyan (Rumen 32,15·1 

rı erde Roma sefi · l k ı r d ed · ek . ruunfn-ct hukmunden ı~tıfade edemı . k. "ht" 1 . · d' y · . . . 
bulunmakta "k rı o ara a e emıyec ter, hız.met erbabı . • d' 1 deceğme ·ım ı ıma ~erır ı. e~ı uzun bir nutuk söyliyel'f>k Balkan 2 ıııcı Ragazo (Yun•m) 32.40 
lerin Sen • ~f ~n ~!')':ı.?•. k?milnist- \'~ziyetinde olan fiilen zeriyatla iş- ~ ec~kle~ ır. . . bir harbe de müddet biçmek cüretka- milletleri arasında kardecılik ve te _ 3 üncü Grcvs (Yugo lnv} 33,06-4 
nem n k' . l• kihSC'\ını bır cehen. lıgal ede.nler, çiftliklnde müstah- Şımdıye kadar bu es.ıslar harıcın- rane bir hareket olur. Fakat bu har- sanüdden bahsederek olimpiyadları X400 bay;ak yan~ı: 
lızerin la h ~~~eA ıyle_ berhava etmeleri dem işçiler. hnyvanlaı a bakanlar, 1 de yapılan \'e emri vııki halini alan bin de tahminleri tek7.ip edecek ka- açtı ve bundan sonra da sıra ile mü- l inci Yugoslavya :l dakıka 25.8, 
silah :ıh: u~etınden Bulgaristanın 1 

sebze bahçelerinde, bo3tanlarda, or- muameleler yeniden tetkike tabi tu- dar sürüncemede kalması daima sabakalara başlandı. 2 inci yeni Yugo lav ve Balkan re
sına muv;~ırkaç sın~f. ~er alma- mahlarda çalışan işçiler. zıraata mu- tulmnyacnk, şimdiden sonra bu e.~as muhtemeldir. Onun iı:in, Almanya- İlk olnrak yliz me~renin seçme- koru 2 inci Yunanistan 8 dakika 27 
ııiye başv at etm~ı :'çın Mussoli- zır, domuz, karga, çel-:irgt· gibi hay- lar dairesinde muamele yapılacak- mn Jle kadar hazırlanmı., olsa harb si yapıldı. 1ki sUrü halinde yapılan saniye. 3 üncü Rumam·a ~ dakika 28 
t.alyan 8 u1:111k~9•1 emrml almıştlr. 1 vanların itlaf ve imhası isinde fiilen ı tır. 1 esnasındaki o müthiş istihlake - ha- seçmelere bizden HalUk ve Fikret saniye. 

&Şlie ılı bu tekrr· d h ı - rd ı d ··- -- ge-
but t · 

1 1 
er a ka ş- d•kk 1 riçten yil ım 0 ma nıı - gogus girdiler. };'ukat her ikisinin de tut - -o-

\'e ı: ~ış ve .~atta 1taıvanın Parh 1 ayanı ı at ve R. Aras Belgrad rebilmesi her zaman için şüpheli bir tuğu derece !l den yulrnr: olduğu i- Amer· ·ıka har·ır.·ıye nazırı 
l 1 n ra elçılıklerine emir w ki b iştir. Bugün bile Almanynda bazı gı- "İn tasfiyeye uğradılar. Teknik neti- • 
JU undukJarı lek m • d k l . . k .. Pi v 
\' meın etlerin de mu- era l ır mu- an geçer en da madde erınlll no sanı goze çar . ce :;:udur:' • ı· t dk.k d 1 

~fakallerini almalarını bildirmi .. - yordu. Bu~un. da~a _bfiyük gay~l.er 1 - 1stefnnoviç (Yf?'.) 10.8, ll, vazıye 1 e 1 e ıyor 
tır. Mu~lini ayni Y.ün zarfında hakeme --o-- uğuı:undn __ ~htıyar~ hır . mahrumıjet La alaryo (Yn} 10.8. ırı (Rn.) 11.2. --
Londra hukümeünin R Hariciye vekilimiz Y u- te~kıl ettıgınde şuphe ~oktur. Fakat ıoo metre ikinci seı;me I - Klind N · · · t h kk d 
<le ı._b oır.a sefirini -<l-- · . . h 1 k d . · bö .1 •• azır; sıyası vauye a ın a 

l\<l ul ederek kendic:ini ke . l l ") sulh ıçınde nzır 1 enesı ) e jı- <Yg). J0.7 (yeni Yugo<>la\ rekoru). . • izah d 
ten haberdar etmi - yfıyet : ÇocÜk ölü ofarakmı gos av gaze ecı er!ne yecekten mahrum kalma~ . mec~u~i- il Plavidis (Yn.) 10.8 111 <Rn.) 11.8 Lon~ra elçısınden at al . . ı. 
İtalyan n kta· ş ve bu husustakı d ... ! beyanatta bulundu 1•eti ihdas ederse hnrp ıçındekı bır Bundan sonra 800 metre müsa - Vaşıngton, 11 (-!".A.) - Harıc•.>.e 
G . 

0 1 nazarını bildinniştir ogmuş t ve mecburiyP.tin ne kadar . d nazıra Hull, Amerıkanın Londra dçı-
OSJlOdıu Radef o gCC'e tesadüf'. • Bursa, 11 (Hususi) - Mehmet a· Sofya, 11 (A.A.) - Ce.ne\•reye :~~re r lacağını kestirmek zor bakaları ~llP!1 ı. . sinden Lord Halifaks ile yaptığı müla 

kendisile göruşen İngil' r . . en dmda ihtiyar bir hammal bir gün Se. gitmekte olan Türkiye hariciye Ve- b~ '~ ~1~\~· I - Dra1ek (Yg.) 1.S7.8, II, Kış kat hakkında malumat almı~tır. 
t;u soılerini nakl t ektız ~e ınnın de lime adında bir kadını üfijyüp titrer - kili Rüştil Arns, dün. saat 14 de Sof ır ;' 

1 
egıAr . ın ihtimnlki pek (Rn.) l.69.1, ıı_ı P_ı·ııtakos (Y~.) Hull, vaziyetin son şekillerini tetkik 

- Biz Bul e ~1,_ iCdır: ken bulmuf ve o geceyi kendi evinde yadan geçmis \'e i:ıtasvonda, Baş - h ki n mzd ğman~lan k ,,,,; salahivet ı.59.9 . IV Galıp Turk 3•5G.9. Bız- etmek üzere dün nezaretten ayrılma~ 
gnısı.anın munta · · · · · n ı ve o ru 0 nra .._.. J - den 800 metreye iştirak eden Galip 

1 hir ordu bulund • . . zam geç.&l'n\!k üzere kadını yanına almıt- vekıl Köseıvnnof bura:.ia bulunma - tnr bir 1 -ız.:fan ortayn fırJattığı bu _ . : s ' __ mı~tır. Bununa beraber bu hususta be 
ıniroru.,. F k urma ma ıüraz et - tır. dığından, onun namına protokol ŞC· ··rt h. g ö 1 ba"ka cihette çok guzel hır derece ~ apma. ına rng yanatta bulunulmasına intizar edilme 

"' a at Bul · Scı· 1r· ~ k d . ·ı B 1 mu e ırane s zer ·, lmen dördüncü olmaktan kurtulama- k . de\ 1 ti gar•sbnın bilyük une lı:adm bir gece, ilti gece der- ı ve hususı alem mü ürü ı e u - Al davasmı acaba biraz zayıf· me ·tcdır. 
e erden evv 1 B k h ı ı · t A k 1 · · K · t f h man mıştır ri . e alkıı.n devletle _ en amma ın evinde tam iki ay kal • gans anın n ara e çısı rıs o , n- 1 tn • ., Ve "Sa\· rnuahedena- · . ---o-

om rnuvafJLlc c·· .. b · • • t · 1 • d .. · v a rnjor mu· 1 • 100 m~tre <Fmal> • dı .. asını nıınası lazım _ mlftır. unun irinde Selimenin ağrı- rıcıye sıyase ış erı mu uru ve .ı. una- mesi Almanrnnın mustemlekelerini . . . ·,. • •ı• J 
rl. Çunkn; bu i~ a1Sıl itı• ed 81 tutmuş ve hamile olduğu anle··'an nistan, Yugoslavya \'e Rumanya el- 1· d . 1 t r eoı·mdt'\·e k"dar 1 ıncı t tefanovıç ) ugoslav 10.8, ıngı iZ nazır arı 

on ardır raz ~n k d - "" · · • onun e ın en a mış 1 • Y • .. 2 · c· Klind <Y go::ıla ) 10 8 
. a m dogurmu,tur. Bu çocuk ölmüş. çılerı tarafından selıımlanmıştır. 1 Alman ·anın en esaslı -ıikayet \'e da- ı~ ı - .. u ·, v . • ) t ) d J f 

. Muharrir bundan son tür. Fakat çocuğun hangi sebeple öldü Trenin yarım snntlik te\•akkufu 1 1 Jd t • •• d ~krar bu mü- 8 uncu Plavıdıs O' unan) 10.9, aCe e 0p an J ar• 
kı Rom ra o znman- "' " 1 1 d I> k . k d' .· • va arın nn )ırını e -~-- _ _ _ 

anya Hariciye v kili . gu an 8'1 amamıştu. esnasın a 0 tor Alns, en ı:sını se- ı · ele geçirmek ihtivncı teş- Alman d"hasının bu sihirli mu-, Başvekilin reisligı~ 'ndeki bir le k e Tıtü 8 u 1A 1 - 1 ti _ .. essese erı w .. 

-; onun buna kntiv .. u Wldisenin muhakemesine ağır ce am aga ge en zeva n gor.uşmuş ve . . ff k t• 1 .. d ··k 1 k t • t" d U · J d bul d 
medi-in' , J en mu\•afaknt et zad" baıJanmı tır yoluna devam etmiştir. kıl edıyordu. . . . va a ıye. ı c .. ı-şısın ~ >:u ·s~ ece a - ıç ıma a m şavır er e un u 
.. g 

1 
\e bu hususta vaki 8 aU H 1 ş · • • B 1 d 11 (A A ) _ D kt A- Filhakika, Almanya gıbı sunayı kış seslerı aı·asmda zıhmlerın de fa. Londra, 11 (A.A.) - Başvekalet 

ıe · u e-1 ._amd mo. Mehmet vazıyets anlatmıf de _gar k' B. 
1
· dd 

0 
or . teskfliltında son derece iJcri gitmiş, aliyete geleceği ve bütün dünyada 

1 

dairesinde saat 12, I O da bir nazırlar 
B . 1 ve K:8 ını evine hangi ~artlar altında ras. iln a şam, e gar an geçmış .., k b. .. 1 b" h k ..: ut-1 w. t 

- öv le bir tıe 1 b 1 d T • ,_ d H • • ti ü ·nüfusu pek knlabalı muazzam ır şoy e ır mu a ·eme ~· dr u ecegı a- meclisi alctcdilmiftir. Chamberlayn, 
1 • Y, me\'?.Ubah:; bil a ~ u un uğunu söylemiştir Bun • ve ısı.usyon a arıcıye nezarc m - b'. d .. 

1 
•ct• 0 amaı, şeklinde ce\'a · .•. E! dan aonr" ah'tl d t ·.f d 1 messillerivle Yunanistan ye Ruman- milletin ilk maddeler !ıususmıda ta- 11 egı mı. ır: . Lord Halifaks. Sir Jon Siman, Hoare. 

lalhkta ll \'etdıgıni an f 1 er en a ınan 1 a e er ~ b · l k ti hta Mndcmkı Almanya kendı basma ı 
n sonra .şimdi ~fid' . • olı:unmuştur. ya elçileri tarnfınd:ın seHimlmımış- mamen ecne 1 meme c ere mu ç . . . . \ . hükumet müşaviri Robert Van Sittart 

ziradc d ~. . ısclerm Pek D bir halde )\alması çok elim bir mah- yaşıyabılıyor ve bu kadar ılerı gıdı- . . . . . • .. 
egışmış olduklartn . b.. oktor raporunda yeni doğan >•av tır. • • . .. • demek ki müstemlekelere arbk ı ve Hancıye nezarctmın daımı muste 

kom-.;u d 1 ~e utun run ı b· . A · t d k ı· · 1 ·· il rumıyet teşkıl eder ve haksız göru- J or, . . . . . 
1 l · C\'letlerin 'Rul . . un nası ır teıır altında veya han- ras, ıs asyon n ene ısıy c gor - Ü d.. "hf, kalnıamıRtır. Birka,. sene i,.in tan Cadogan ıçtımaa ıştarak etmıt er· 

su hpervcrr·· h garıstanın gı :sebeple öld..... .. b• ecri d' şen gazetec.ilet·e. bakanlann bugünü n r u. 1 ı~aç ' y ~ d. 
ll"utl h ıgı akkınd4 samimi kn- g·i yazıl ı.t dugunun tes ıt 1 me ı- Mnanranın maruz kaldığı bu de böyle bir muva(f:ıkiyet temin e- ır. 

" er asıl ttik maıı: a ır. ve istikbali nikbinlikle dt>rpfş ettik- . -o--
sini S 1• . _ e leri cihetle kendi fa· rakın müdd . •1... .. 1 !erini sö.vlemiştir. haksızlık ona cihanın her tarafında debilen Alman zeka ve gayretı bun-

1 l' anıge dav t -1 eıumumı ıge muta ca . . . . · ı F d b k [ !Uııik e eylediklerini: Se- için verilmesi malcaadile muhakeme se~pat~. ve taraftar ~mın edıyordu. dan ~o~~ak~_ yeni y_em keş~fler~y.e ~eı raDSa iŞ a an 
Paktının reel Bulga d . 22 Eylül perşemb ·· •. b lald F 8 k • ı • Hıç şuphe yok kı Almanyanın kendısını bu tün bütün rnustagnı bır 

:;:;~~l:edutj bir netices~ ol~ui~~ ~une ıra ı. ransız aşve 1 1 er- müstemlekelerini elinden alan mem- hale sokabilir. Binaenaleyh, Alman- Cenevrede 
r. VEFA, ANKARA GCCÜNE k" h b• • ·ı leketlerde bile biç olmazsa bunların yanın müstemleke davasına artık ni-

ml':~ ;na.kalede asıl tebkrüz ettiril- 2 - 5 MAGLÜP OLDU. l anı ar ıye reısı e bir kısmını Almanya)-a geri vermek hayet bulmuş nazariyle bakmak la- Litvinof M. Bonnet ile görü-
. ıs enılen nokta, ı>aktın Bul Ankara, (Hususi) _ Dün bura- •• u 

1
.. taraftarları eksik dP.ğildi. Fakat zımdır. şeecek 

~ı.stana neler kazandırdığı 'h t'g: -d~ ikinci maçım Ankara Gücü takı· UOf Ş U şimdi ne işitiyoruz? Almanya, şilp· Pek tabii olarak herkesin aklın- Cenevre, 11 (A.A.) - Hariciye 
gıl, ltalyanın bu hususta secı le :ıcl e- mı;·le yapan Ve.fa takımı, dün de An- Par·ı l l (AA ) _ B . k'l Da- hesiz ilim ve teknik adamlarının -ze- dan geçecek bu düşüncenin Alman nazın Bonnet, refakatnide hususi 1'a -
~erli Bulgaristnnı himaye ne ter ken- kara Gücilne 5 - 2 mağJQp oldu. O- )adiye~.' Generaİ Camdini ara~~l et - ki ve gayreti, sanayicilerinin gayret emperyalizmini hiç memnun etmiye- lem tefi muavini Saint ve FranSJZ he-

u Unduğudur · e me t~ yun çok zevkli bir şekilde cerevan et- ve teşebbüsleri sayec;inde aı·tık hiç ceg-i ı:fiı>hesizse de bundan sonra, Al- yeti azasından Crumbach bulunduğu - ' ti J mİft.İr. ~· 
----. • bir memlekele muhtaç Jlm)yacak bir manya için müstemlekelel'in bir ha- lıalde bu sabah Cenevreye gel~tir. 

:T~nsa kabinesinin İçtimaı Ankara gücü bu maça şu şekilde Buna mukabil de Vc:fa takımı şöy derece.ye yükseltmiş; abloka silahın- yat \'e memat meselesi teşkjl ettiği- Bonnct, Cenevrede bulunan ecnebi 
li . ans, 11 (AA.) _ Kab· çıktı: le: dan korkmaz olmuş. Senelerce kendi ni mantıkan nasıl müdafaa edecek· nazırlar ve bilhassa daha fimdiden 

51
' Pazartesi öğleden ıne mec- . Kefi - Ali Rıza, Rı1.a, Nüsret, Se- Azak Yılmaz - Mahmut. Sefer - mahsulleriyle yaşıyahildiği gibi sa- leriııi görmek meraklı bir şey ola- randevü verdiği Litvinof ve Comnene 

lneslisi de 1 b sonra, nazırlar mih AbdUI H d' N k M h d h" · ı • ·· k · 
sa ı ıa ahı toplanaealctır. İ •. . • am ı, amı , Fahri. Şeref, Lütfi, Abdüş, Hüseyin, u - nayiini inkişaf ettirmE>k için e ıç caktır. ı e gôru,ecc tn. 

smaıl, Fıkret. teşem, Sulhi, Vahit, Haydar. kimseye boyun iğmez hale gelmiş. Hibeyin Cabit YALÇIN Bonnet, yakında Parise dönecektir. 

dı Keşki yine içinde )'emini ikrahı 1 kadınla genç bir erkek yurgun. yor-! Masaya geJen sar.c,;ın delikanlı ı Anlı) or musun .. Ebedi:•en ondan ay. 
duysaydı da yalnız olmasaydı. l gun çay içiyorlardı. hayretle onun yüzüne bakıyordu: rıldım .. 

Neden o kadın öyle stğlaI?ışu, ne-1 Daha ötede biı· masada yüksek ses - Sen mi diye tekrarladı. Bulanık kafasında iki çift göz bir· 
den bu göz yaşları ~anki samimiıle miinnkaşa eden beş delikanlı var- - Niçin şnştın.. birine karıştı. Bunlarrl!ln bir çifti 
imiş gibi ağlamıştı. dı. Serozun getirdiği fltıranı görünce annesinin bir çifti M~.hlikanın göz-

0 adam kimdi? Bu kadından ne Kocaman pastahanenin bütün müş Mahmud un tereddüdü kalmadı. EYet leri idi. Bu iki çift göz1e bir şeyden 
istiyordu? .. Bu kadınlA arasındaki terileri bunlardı. Salih içmişti. Bütün hayatınca en şaşan çocuk bakışlarile bakmaz mıy-
rabıta bir his rabıt.as! mı, bir men- Salih bir masaya yı!cılır gibi otur çılgın gençlik zamanlarında bile iç- 1 dı ?. 

ortaya çıkmayacağını faat rabıtası mı idi. du. Ve- kiye en ufak bir meyil göstermiyen Bir anda o kadına niçin aJika duy 
Neden Salihin gözleri içine baka- - Bana bir kahve getiriniz dedi. arkadaşı, sporcu Salih bu ak~am duğunu anladığını zannetti. 

bilmek OtUl dehşet veri· rak, "doğan aşkların ~crefine,, şam- Çay fincanile olsun koyu bir sade adeta kendini bilmiyecek kadar iç. Gözlerinin bakışları o kadar çok 
kü- yordu. panya içmişti. kahve!.. mişti. annesinin gözlerine benzediği iç.in. 

- Annemi ister· Batıl şeylere inanmak isth•ordu Bu bir istihza mıydı? Rus seroz kırıttı. Gülümsedi ve - GeJ otur yanıma divordu arka- Dilnyamn en saf ve afif kadını 
Annemi.... ' ıın, annemi... Fakat ne yapacakt!.. arlık o~u Bu ne tuhaf adamdı. uzaklaştı. daşına beni yalnız bırakma!.. Çok olarak bildiği, tanıdığı bilmek ve ta-

Diye feryad etnıeğ mevhum şeylerle kandıramazlardı. Bir erkek kendi karısı mevzııbahs Salih gözlerini kapadı. Kahvesini bitkin bir halım var.. nımak istediği anasına bakışlan b?y 
• Bu akşam 0 kadıttı ~ ;tanıyordu .. Artık ona ebediyetten ruhun baka- olduğu zaman böyle bir imayı, böyle beklcmeğe başladı.. Mahmut onun yanııırt çöktü .. Yüzü ıe benziyen bu kadar c:ok benziyen 

tagımn içinde bacağı ~l~·Y.o~u. Ya. sınd~n ve devamından bahsedemez- bir tıakayı nasıl yapabilirdi. • • • müthiş solgun, gözlerinin etrafı mos- kadın, öyle iğrenç bir halde görmek 
tan kli"fik f ıçınde Ya- lcrdı. Alk ıı b ı b b. b. · · Omuzuna dokunan hı·r el ı'le sı·lkı'n · · ~ a ncan gibi unu d A tık o e una mış aşı ır ırını mordu. kendisine 0 isyan hissini vermıştı .. 
ş..·un ° kadına iht" . : • n abu ak · · r . onu ald~tamazla.-dı. Gözle· tutmayan düşüncelerle doiu idi. di gözlerini açtı: - Ne o! .. dedi sen de ~·alnız sar- Sanki kendi mıasını knçırıp kurtar. 

Ah ı 1~ ac. 'Vardı... rının önünde bır adam ölmüştü S · · M h ' J 

dı.""t ·· ıın~a.bilseycli... Ruba ""'be- onun.. Böyle düşüne, dlişüne caddede iki - 'ıen mısın a mut·· hoşluk yok .. Başka bfr halde var .• mak ister gibi onu içinde bocaladığı 
.7 c e, aııesının h' h. '" G" 1 . . . - • - lerdeki beş kişilik masadan 

ca- ıç, ıç ka.ybolınıy oz erının dnünde annesi ölmüştü. fiç kere aşngı yukarı dolaşmışh. Nı- Nen kuzum .. Çok bitkinsin.. Se\'gi- Joştım kurtarmak istcnıisiti. 
d ' ~ıııa kaybolmadığına inan b"lse a. Ve o şimdi ölilmün ne kadar tabit hayet vitrinin arkasında boyalı saç- dkalkmışdolan bir adam karŞlsında !inle mi kavga eltin. Asık mısın nı> Onunla öyle çılgm gibi açıkç.a ko-

ı ..... a ı Y- b. uruyor u. 
Fak t . . ır şey olduğunu ne kadar maddi h, kart Yani Rus serozların dolaştı- _ Evet benim ,_.a !. Seni burada oldun? nuşabilmesinde lJaik olan da bu his 

a bılıyordu A · bir şev ld • · · - b" t h d · • · · · d · J d - ·ı · · d · Yen )ok oldu- n . nnesınfn ebedi- J o ugunu bılı~·ordu. gt ır pasa ane en ıı,:erı.}e gır ı. göreceğimi hiç znnne!.mezdim.. Ne Neden Mehlikayı düşündü. Neden egı mı ı ı: 
dığını arbk ~ u a~ ınevcut olma d Yahız madde \'ardı yalnız mad- Bir kahveye ihtiyacı vardı. Pasta- o .. Hayrola bnsta mısın? onun iri gözlerini Jcm~ısmda görü- - Sana Oçüncil defadır soruyo-
b\r tekild ~~r ~aha hıçbir )'erde hiç a.. hane tenha idi Bir ihtiyar adam bir - Hayır dedi. Biraz içtim bu ak- yormuş gibi geldi kenuisıne.. rum. Kimdir bu sevip kaybettiğin 

e çbır vaşıta ile teceııı K k" . • • • kenarda gazete okuyor, ilerde bir şam ı - E\·et diye cevap verdi Aşıkım .. kadın!.. 
eş 1 

j ıne onların yanında olsay- masada çok boyalı ylizlü &'enç bir - Sen mi? Henı de se\•diiim kadından ayrıldım. 
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D · ~f~··• "'C~ f stanbul halkı pazarla 
Tarihi eserlerle dolu nerelerde geçiriyor? 

bir şehir: Denizli 
Reportaj: 10 Yazan: ZEKl CEMAL 

Arap dilberini parmak 
parmak yalıyorlardı. 

izmirden sonra Esenin bu en mühim 
ve güzel vilayetinde bir dolaşma 

Plaj mevsimi geçti, şimdi artık h 
bağlara akın ediyor • 

Not defterimdeki harita ile arabın 
İsveçli olduğunu isbat ettim. 

flcr güzelin bir kusurı: vardır .. \ro hiç .. Balet seyri is~ olamaz .. Loca 
derler. Sen Pavtinin de bir tek kusu- loca a~rılmış olan bölmelerde ka~ınlı 
ru var .. Sokak çok geni~ .. Bir taraf- erkeklı gruplar oturmuşl~r.. lçıyor
tan bir tarafa geçmek içir. en az ya- lar .. Yiyorlar.. Şarkı soylüyo:ıa:·· 
rırn saat beklemek Iaz1m. Bu esnada bir adam da ortadakı pıs-

Hele karşıdan karşıya geçerken te gelmiş . hok~abazlıklar yapı:or .. 
bir aralık arkadaşınız açık gözlülük Parmaklarıle golge oytınlarmı goste-

edip de hemen karşıya atladı mı? O riyor .. 
öbür tarafta siz bu t.'lrafta otobüs, Söz arasında şunu söyliyeyim ki 
otomobil, tramvay, bisiklet akınının bu adamın gölge oyurıarma hayran 
durmasını bcklemeğe mecbursunuz. oldum. İki elindeki parmaklan ile 
Bu ne kadar zaman silrer. hele "Afrikada hurma ağaçları altm 

Yazan 

-

Sabahları üç beş dnkikada olur- da hurma yiyen maymunlar,, diye 
muş .. Fakat 9 dan ikiye hatta 3 e ka- bir numara ya?~ı·: Dekur .. ~aymun
dar yarım saat sürermi~. . Çünkü 2 ların hurma yıyışı .• F.nf es bırer nu
milyon nüfuslu Hmburga şehrinin mara idi. 
anasına ve 0 gün limana g~len birçok Bizde hemen bir masaya yığıldık .. 

İlanlar meclisi, koyu gölgeli as - • 
nıa yapraklarının altında toplanmış, 
ellerindeki billur kadehleri biribiri-

çoluğundan çocuğundan babasına ÇünkU ayakta dura dura o kadar yo- Denidir civarında tarihi bir yer : Pamukkale 
ne vuruyor, içiyorlar ..• 

vapurun kaptanından gemicisine ka- rulmuştuk ki .. Garson uzaktan eli ile Denizli, 9 (Hususi) - Ege mınta- mezar taşları ve kitabeleri de muhtelif 
dar hepsi buraya gelip toplanıyor .. işaret ederek sordu: kasının tabii güzellikler ve tarihi eser mezarlıkla@a daha toplanmamışhr. 

Biribirine dokunan kadehlerin şı 
kırtıları arasından bir ses yükseli -

Bunların gidişini gelitini bir düşü- - Kaç siyah .. Kaç beyaz.. !erle dolu bir tehri de, biç şüphe yok Bir de burada (Emir Çoban) oğlu 
yor: 

-- İçiniz! ..• nünliz.. Buna cevap verirken etrafımızı da ki Denizli vilayetidir. Bu mıntakada (Demirtaş) a ait bir köprü vardır. 
Knlabalık arasında bizim İsveçli silzüyor~uk .. C~z~and d~. çaldı.. İzmirden sonra en mühim tehrimizden Denizli şehri. yeni bir şehir olduğu 

delikanlı ile Alman nçık gözlillük Efendıden gorunmo kulhanbeyler. biri olan Denizildir. Bergama, Efes, için tarihi abideler yoktur. Ancak vi
edip koştular. Biz hemşiremiz maka Apaş biçimindeki efen.d~leı ·· Şık b.a- Milet ve Şart harabelerinden sonra en 

1 
!ayetin civarı ve kazalan cidden şaya-

Bu ses, elindeki kaıı renkli şara
bını son yuUdumuna kadar içen, tor. 

mındaki İsveçli kız ile kaldık.. yanlar .. Alman!•ada bızıı;ı pa~a 1!e büyük tarihi fehir harebeleriyle dolu nı dikkattir. 
Onlar karşı kaldırımdan mütema- 75 kuruşa verılen entarıden gıym~ş olan Denizli turistik bakımdan değeri Burada tabiat güzelliği, evlerin hah 

sakallı "J upitere .. in sesidir. O, yeni
den dolan kadehini dudaklarına gö
türürken ayni kelimeyi tekrarlıyor, 

diyen işaretler yapıyorlar?.. Neye? kadınlar .. Boyahlar .. Bı>Yasızlar .. Bır büyüktür. çelerinden sular akıyor, bir metre yer 
ve diyor ki: 

- İçiniz! Uluhiyetinizin şerefi
Nakil va~ıtaları da inadına arttı. den bire ay:ğa kalkt~.. . Denizlide bugün Sodikya, Hiyere- 1 kazılınca su fışkınyor. Şehrin evleri 
Ayak Ustü onlara bakarken İsveçli _ Sa~atkarlar pıstte maarıf~t polis, Tvipolis, Kidrolla, Kolcsa, Ho- meyva ağaçları içine gömülmüştür. U-

ne içiniz 1 

kız lafı evirdi çevirdi. g?sterı:k~n ca~zbandın çalması .. g~~ı- nai gibi büyük şehir harabeleriyle do- zaktan bir tek ev görünmiyor. Deniz-
- Sizin .. dedi.. Kaç karınız var? bıme gıttı. Meger buranın usulu boy- ludur. Bu eski şehirlerin bazıları ay -! linin etrafını yaya ve Honaz dağlariy 
Bu suale Avrupa yrlculu~unda o le imiş .. Sanatkarlar Clyna~ken, ya- nen duruyor. Eğer bu harabeler temiz le çevrilidir. Bu dağların yamaçları 

kadar alışmıştım ki. Hiç de gayrıtabi hut numara y~par~e..11 y:rınde d~ra- lenirse şehir aynen meydana çıkacak- çam ormanlarıdır. 
bulmadım .. Hemen elimi uzatarak mayan gençlcrın şıkayctme manı ol- tır. Caddeler, mabedler, büyük ha • Denizlide dağların en güzel manza 
parmağımdaki yüzUğü göstermekle mak için bu usulü icat etmişler.. marnlar, saraylar ve hele Anfiteater' - rası, zannederim ki yeryüzünde tek -

Elindeki şarap kadehini hava -
lara kaldırarak, üzi.im kütükleri a
rasında nutuk verep Jüpiter, her yı
lın bağbozumunda İları.lar meclisi
ni toplar, sarhoş olup kendini kay -
bedinciye kadar hep hu kelimeleri 

iktifa ettim.. Bir tarafta caz .. Bir tarafta nu- ler olduğu gibi durmaktadır. İnsan bu dir. Bu kadar tirin dağlar, ancak bü •· 
tekrarlarmış: 

- İçiniz! Uluhlyetinizin şerefi
_ Anladım .. dedi.. mara yapan artistik müzik .. Derken harabeleri gezerken, eski Yunan ve yük ressamların tablolarında temata 
Hemen alaya boğdum.. sol dipten bir de Baviyeralıların bo- Roma tehirleri içinde yap}·or gibi ge· edi)1bilir. 

ne içiniz 1 

-Rakınız. dedim .. Rizim mernle- ruları yükselmez mi? Bu az geliyor- liyor. Her taraf bağ ve incir ağaçlariyle 
kette bir adet vardır .. Her erkek is- muş gibi üst kat localardnki üç dört Denizli vılayetinin dahilinde bugün dolu .. Pamuk ve susam yetiftiriliyor. 
tediği kadar kadın alır .. Onunla ev- masa halkta birleşmiş kolkola gire - malum olan tam 30 höyifk ve mubte • Buranın kazaları zfraatle beraber kü • 
}enir. Bunun kaç tane olduğunu sor- rek şarkı söylemeğe başlamazlar mı? lif Tömülüs"ler vardır. Bunların en çük el sanatlariyle uğratımaktadır. 
mağa lüzum yok. Curcuna .. Başlamıştı.. Ne kafa .. metıhurları Kara Höyük, Yassı Hö - Buldan, Kadıköy, Kızılcabölük, Kı-

Eline bakarsanız anlarsınız.. Ne beyin .. Hiçbir şey kalmıyordu. yüktür. Bu höfüklerde hiç kazı yapıl- zılcahisar ve Denizlinin içinde doku _ 
iste benim elimde yüzük do'"rdüncü Biz guya oturduğumuz yerden yor mamı•, ı,akir bir baldediı. Yine Deniz hl , _ ,. ma tezga an vardır. Kadıköy ile Bul 

parmağımda duruvor. Çünkü benim gunluğumuzu gideriy~rdu. k.. Bir ta- li vilayetinde Selçuki eserleri de var· d b ı 
J fta d k ld - anın ez eri Türkiye dokumacılığının 

dört karım var .. Bir tane daha alır- ra n a ya ın ° ugu ıçın numara dır. Me•Lur (Kara Sungur bin Abdul- L ·d· 1 B 1 k d • Tn pneserı ır er~ u dan Denizlinin en i-
sam o zaman şu .serçe parmağıma yapan ıza bakıyor U1'.. lah) ın hicri 65 3 de yaptırdığı (Ak - leri bir kasabasıdır. Sineması ve park-
takarım Birkaç numara sonra bir Arap kı- L ) d d k" K Tu·· '- mı· 1 b k .. • . . . . nan a ın a ı ervansaray, r11; • arı üyü bavuzlariyle bir vilayet mer 

Kız safiyane bir ed:ı ile dinliyor zı geldı .. M.üzık orıya"ltal . bır ~ava mariıinin bir ... ~beseri olarak yataınak 
tuttu d S .J l d ö kezini andırmaktadır. Bütün evle 

ve beni süzüyordu. r u. ınema perıı~ erın e g r • tadır. Bununla beraber birçok Selçuk r 
duğu"milz Arap oyunla ından bı'rı· dokuma tezgihlariyle doludur. Kızıl-

- Bunda hayret edilecek bir şey .. .. . r .. . ·· . .. .. . .. _ 
yok.. dedim. Sen kocftya varırsan Arap kızı yuzune hır tnı ortmilş .. lıcan üstune dokillmus yogurt man- h~sa.rda şaktır ve bez dokuyorlar. De-
Kocan da zengin olursa bir iki tan~ Yarı belinden yukarısı çıplak.. To- zarası aldı .. İkinci dansta kirli bir nızlıde dokunan erkek eJbiselik ku -
metres tutarsa kaç karılı olur? puklarına kadar örten bir şalvar.. beyaz vücut ortaya çıktı. ma~larının metresi (23) kuru,tur. Çar 

Kız: Boynunda belki bir araba yükil Yüzünde de ayni garabet vardı .. tıd~ bu kuma,lardan yapılmıf bir kat 

- Hakkınız var.. Babamın bir boncuk.. Nihayet.. Cazbandla birlikte Arap~· elbıse sordum. ( 100) kurut dediler. 
metresi vardı .. Neler .. ,.ktik neler? Arap dilberi öyle de 'irin bir şey ın da müziği durdu .. Kız birdenbire ~uranın. köylüsü bir kat elbisesini bir 

_ Dernek babanız d; iki karılı.. ki.. Kı~ pisti? kenarına geHnce caz- silkindi başındaki ta~ma kıvırcık !ıraya gıymektedir. Diğer dokumalar 
Kız sıkılarak : band bırdenbıre sustu .. D:rns edenler Arap saçını çıkardı. O esnada kızın da buna göre ucuzdur. Kızılhiıar nahi 
_ Evet. dedi. Sizin mantıka göre durdu. Hoparlörün sesi yükseldi. yanına bir maşraba sn getirmişlerdi. yesi ile Karcı köyünde çok güzel des-

öyle.. Ama.. Merak P.ttiğim . bir şey . - Faslı Rukkiye kız .. Sahra dilbe- Kız ıı:rkesin içinde e~ini yüzünü yı- ~ile~ y~pıyorlar. Sarayköy kazasının 
var .. Bu kadar kadını nasıl idare edi- rı.. kamaga başlamaz mı. ıncırlerı, acı Payamın bademleri pek 
yorsunuz.. İsveçli kız bunu götür görmez: Bu iş olu.rken herkesin hayret için meşhurdur. Acıpayamın Karahöyük 

_ Mavi boncukla. - Sizin memleketten mi? diye sor de kalıp sustuğunu zannetmeyiniz. köyünde Romalılar devrinden beri de-
- Anlamadım.. maz mı? Bilakis kızın vücudunda i'k beyazlık vam e~mekte olan büyük bir ~anayır 
Kıza mavi bo k h"k· . . · Hakikaten bu Avrupalıların mil- lar başlarken yükselen kahkaha .. Te- kurulmaktadır. Burasını bu mınkata _ 

ncu 1 ayesını an- h. b' k t l ı Af "k · 1 B - 1 K ı· · latırken gülmekte k t J • d S ım ır ısmı ap a o.uyor.. rı a- pınme er.. agrışma nr.. ız e ını nın hayvan ve zahire alım satım para-
n a 1 ıJ or u. on · al k O · t d d"kl · .. ·· · k k h·ıA d d" ra derhal ben ciddi! sti . ?ı!'1 şım ıs~ına !Jen e ı erı yuzunU yı ar en a a evam e ıyor- aıdır. Mahter gibi oluyor. Yine bu ci-

- İsveç güzeli.. :.d:ı ~eSizin ki- ı~ı~ Asya Afrıka hepsini birden .bi~- du. Hele kız havlu n: yüz.ünü kuru- varda Yatağan köyü, Yatağan bıçak-
taplarda bı"nbı"r g 

11 
d bırıne karıştırıyorlar. Ama rengı bı- !ayıp ba~ını kaldırdıgı zaman loca- 1 . 1 L d T k . , ece masa arın a 

1 
f k . . · . arıy e meşnur ur. avas azası ıse 

okudugu-nuz şark 11 . kta e ar. etmıyorlar. Bır:ız esmer ol- lar başımıza yıkılıyor zannettım.. b ki 1 d 1 d B h Jk 
U!'lll erı ço n b lk' . . zey e er e o u ur. ura a ı met· 

kalktı Esasen Tu"rkle . b A f sam e ı de bır müşabehet bulsun .. Yaygara .. Nara .. Yaşa. seslerı ara- L b k 1 . 1 fd 8 _ · rın u rap e - d. r F k d nur zey e oyun arıy e maru ur ~n 

saneleri ile alakası yok .. Siz garplı- b~ş~aı:;:~ a at 0 a yok .• Ben alaya sınMda _el çıbrpmkalar .. d b !arın davul ve zurna ile oynad:kları 
Jar bunu birbir'n k t · eger u ızın a numarası u b 1 . . ı e. arış ırıyorsu- - Galiba İsveçli.. imi~ .. Bir aydanberi her ~ece bu nu- zey ek oyun arını seyretmek, insana 
nuz. Her Türkün bır tek hayat ar- ' . . ı 1 b" k · H 
k d 

. - Nasıl olur? nıarayı yapıyor ve m:lthıA alkıAlanı- tat 1 ve gururu ır zev verıyor. o -
a aşı vardır. O kadar . Tılrk erkeği . . · · d w •• ·'ki ı d ı d K 1 

k d 
. Not defterımın son kısmında diln- yormuş .. Biraz .sonra herkes gibi bu naz aKı yoru ere 0 u ur. ar ar 

ve a mı yuvasına müth1ş bağlıdır h · · d k d ı · · d b" 1 Türk k d 
1 

. • ya arıtası vardır. He:ınen not defte- kız da elinde tepsi ma'ia masa dola- zerın e ara ça ır ar ıçın e ın erce 
a ının asa etı bambaşkadır. . · k d ... . l . . . y·· .. ı_ k B F lkl Meseli d b. rımı çı ar ım. Evvela Fas ıle stan- şırken bızım masaya da geldı orua. yatama tadır. urası o or, 
şura a ır saattir gördüg-ü- b ı d k. F ·ı 1 · · · · · · E l ·· 'h b k d h · 

O içtiğiniz şarap cJ~ğil, üzüm su
yundan yapılmış kızıl zemzemdir l. 

Bugilnlerae memleketin tiaşhca - bağlarında DiyonizUsün 
üzüm mıntakalarınaa, Manisada, He ramlarınd~ !anıvordur.ı ... 
rekede~ 0 ilzüm bayAr~mları,, topl~ntı Plajlardan ç~kilen halk, ki 
lar yapılıyor, plaJlardan çekılen Maltepenin "Nadide,, bağların• 
halk, kamilen bağlara ak~n ediyor!.. cum etmişti... 

Gebze, Pendik, Göztepe, Ya - Herkes gibi ben de, bir Tür1' 
kacık, Bakırköy gilii fstanbulda ve tandaşımızın bu kıymetli eserini 
İstanbul yakınında bu!:man yerlerde ranhkla seyrederken bağ sahibi 
ki üzüm bağlan buralara akın akın rif bey yanıma geldi, adıı.mlarıot 
halkı çekerken her pazar Topkapı, mirler vermeğe başladı: 
Maltepe~inin. "Nadide,, bağları da _ Oğlum çabuk, bize bir 
çok kesıf bır halkla dolup taş - ince kabuklu çavuş toplayın! 
maktadır. en iyilerinden olsun! 

Bir zamanlar, tarir.in büyük il - Uşak, elindeki sept>tle bağa 
zilm bayramlarına sahne olan bu bağ yordu ... Arkasından s~slendi: 
lar; bugün en canlı halile yaşamak- _ Meclis Reisi Brıy Abdili 
ta, meşhur Bizans bağlarına taş çı- kin fidanlarından istedi~i Harrt 
kartmaktadır. misketinden de toplamağı 

Bu ilzilm mevsiminde Topkapının yın ! 
dillere destan olan me~hur bağlarını Bana döndil: 
görmek, birçok üzüm meraklısı halk _ Şimdi, dedi, si?.e bu ıne 
gibi bir pazarımı orad:ı geçirmek is- de bağımda yetiştirdiğ!m . bir J1l 
tiyordum... dan ikram edeceğim. Fakat 0 • 

1stanbulun katran ka1..anı gibi gözlerinizi kapayarak yiyecekiı 
kaynadığı bir gündü. Biraz sonra uşak, P.!indeki 

Eski Şirketihayriyenin " Ton ağız ağzına doldurmuş geldi. 
Ton., unu hatırlatan tek beygirli bir Şerif Bey: 
arabaya binmiş, hoş VP. eğlenceli bir _ Gözlerinizi kap~ytp ağı 
yolculuktan sonra Maltepe nadide 1 nızı açınız! dedi. 
bağının önünde inmiştim. Yanımdaki arkadaşlarla t>er" 

Bağın büyük kapı~ından içeri ber, gözlerimizi kapay?p, ağızl 
girdim. zı açtık. 

Zümrüt yeşili yaprak1arın ara - Kendi eliyle birer hirer ağı 
sında göz alabildiğine uzanan geniş rnıza koyduğu meyvayı damakl 
yolda yürilmeğe başlad1m. mızda ezerek, kokusunu geniil 

Sık asma yapraklarının gölgelen mizde duyarak yt!meğc başiadıJC. 
dirdiği bu şirin yol, beni bağın en sordu: 
güzel bir yerine götürdU. - Yediğiniz nedir? 

Bu yer, üzüm meraklılarının do- Hep birden : 
ya doya bağı seyretmesi için yapıl- - Çilek! dedik ... 
mış, etrafı çiçeklerle donatılmış, her Hayretimizi mucip olan şe'f• müz ari 

1 
u arasın a ı sonra as ı e sveç Kendısıne hedıyesını verdik, bir tno 011 ve tarı a ımın an azme· 

g p şey er var.. Kadınların d k. f ... , t·· G . d b. . . • kl'f . 1 1 d 1 d C Aı· 1 . . . 
garip adeti . H tt d'" arasın a ı mesa eyı o ç um.. arıp e ıra ıçmesını te ı · ethk. Kabul ere o u ur. enç a ım erımızın ge-

erı.. a a unkü meyha t d .. f 1 d h ' d -·1 ·1 . . . . . • • ..d . d ki . b"k. 
nede rastladığımız kadınlar.. Bizim esa ; ksv~ç a·a a {ai'>ı~ egı mı. e~ti. Tepsıdekı paraları cebıne ındır- :ıp1 e~ aı;e e d e~e den a ır mevzu -

tarafına hasır koltuklar atılmış latif mevsimde çilek yetişmesi değil. 
bir gölgelikti.... kusunun dakikalarca ağızlarırrı# 

memlekette böyle kötil kadınlara te- k -
0

a ··k j ım .. r?şte sıze daha ya- dıkten sonra sanatını :.nlatt!?' ar~ ~;~arı·ı·ou. ~r. ..f 
sadüf edemezsiniz. Çil,ıkü bizde so- ı~.. be~e sveç ı .. - Ben Macarım. Muhtelıf numa- ( 30;nı~'. v~ a~e~nın( 

18
um) bu~ n.u. u~u 

kağa dilş - b ız oyle konuşurken cazband yi- ralar yaparım .. Bu numaralarla şöyle! ) ın, enız e m k111ıdır. 
mege rnec ur olan kadın bi- ne ba 1 d A d"1b · · b. b .. 1 · · T •t · D · 1. l" · b 1 (Ek E ·· ) le ruh asaleti itibarile b . 'Ş a ı.. rap ı. erı garıp ır oy e geçınıyorum. ancaya gı mış- enız ı va ısı u unan rem ngur 

gibi değildir.. uradakıler şark ~avası tutturdu .. Sonra göbek tim. Orada Fas kadınlarını gördüm. 1 çalışkan ve büyük iradeli bir idare ami 
Biraz hiclcJ~ilic s'" 

1 
. 

1 
w ntmaga haşladı. Böyle bir numara aklıma geldi.. Üç ridir. Çok tecrübeli ve eski bir devlet 

ki .. İsveçli kız: e oy emış 0 acagım Bu esnad.a dansedenlı:r parmaklarile seneden beri geçinip giıliyorum. Al- memuru olan Ekrem Engür, mütema -

JI kk 
. . mütemadıyen Arap dılberine dokunu kış artistin kazancını artırır. Onlar diyen vilayetin ileri gitmesi bakımın • 

- · a ınız var •• dPdı .. Bu kabıl , 1 l B k d. k d" lk l d k · t · 
d ti d h 

~ or ar< ı.. en. en ı t'n ıme. Arap a ış a ı ça yevmıyem artıyor.. kı dan çalışmaktadır. Yollar açılıyor. 
a e er a a cenup r.ıernleketlerde ·· · • k ı . k ki · d h · · ki ı 1 'k B. . . ld b'. ı .. gormı) en ız ar ve er e er rengıne sene a a çalışabılırsem Peşte yakı- par ar yapı ıyor. ve sehre e ektrı ge 
ızım şıma e oy e yerl"'r bulmak, 1 bakıyor diyordum ki.. nınclaki köyümde ufak bir ev sahibi 1 tirilmiştir. Hele vilay~t dahilindeki şo 

b~yle kadınlara. tesadüf e~m~ im- . A .. A:. !"rap dilberinin vücudunda olacnğımı ümit ediyorım. selcrin muntazam ve köprüleri, Ana
k~nsı.z~ır. İşte bız ~u zevkımızı tat- çıban gıbı beyazlıklar başladı. Yeni Son günlerde daha biiyük bir şekil dolu vilayetleri içinde bir tanedir. İnci 
mm ıçın buraya gelıyo,·uz yn.. bir hastalığa mı tutuldu diye dilşil- buldum .. Siyah o1rnak için kakau sü- lipınarda büyük havuzdan dün bir 

• • • nürkcn dansedenler el:ni silrdilkçe rüyorum .. Biraz da ~ekerli olduğu park yapılmaktadır. Şehirde yeni ve 
Karşıya geçtiğimiz ilk ışıklı dük- beyazlıkların yekunu artmaz mı? için aç gözlUler terli parmaklarını as:; <>ir mezbaha yapılmıstır. Bir tfr-

kandan içeriye girdik.. Öyle bir yer Arap kızı hiç aldırış etmiyordu. vücuduma sürdükten ronra ağızları- ket olarak calı!'lln bir tab~khanesi, iki 
kL. Bizim tabirle •• Bar defil .. Tiyat Bir dansın sonunda Arap dilberi pat- na da şötürüyorlar ya.. (Devamı 7 nci BG'lftfadn) 

Yorgun vücudümü, ilk rastladı - dan gitmemesi oldu. 
ğım koltuklardan birine bıraktım. Şerif Bey giilümseıli. Elini 

lstanbulun sıcaktan fıkır fıkır tin içine daldırdı, simsiyah bit 
kaynadığı şu s~tte, uzak tepelerden kım üz Um çıkardı: 
kopup gelen serin bir rüzgar, yüzüm - Yediğiniz çilek, dedi, Harrt 
deki terleri kurutuyor. bu yeşil tabi- misketi denilen bu siyah üzüırıd 
at dekorunun binbir J?lizelliğini sey- Hepimiz şaşırmış, hayrette 
rederek yorgunluğumu unutuyor - mıştık .... 
dum. Güneş Maltepe sırtlarında 

Gözlerim, Maltepe yamaçların - mfüüyor, ben bağclan ç.ıkıyortlrO-
dan yeşil bir deniz gibi dalgalana Büyük bağın seyrek köşeleri 
dalgalana Edirnekapı ~mt )arına ya- ki grup] ardan şen kuhkahaJıır 
yılan lıu asma yapraklarını seyreder di daha kuvvetli taşıyor, 1.ayıf 
ken, arkamdaki incirliğin arasına lıklar; radyonun gür se..~i ar 
gizlenmiş bir oparlörden sızan tatlı kayboluyordu 1... 
plyano seRleri kulaklanmı okşayor, Etraftaki ışıklar hirer bire' 
bu yeşil dalgalara tempo tutuyordu. I mış, bağda da güzel bir akşam 

Kendimi Kallf orniyanın numune lamıttı ! ... 



Sayfa'ı ! 

BAHRİYESİ. 
Kurtuluş ve ese
yan takımlarının 

karşılaşması 
---0---

Dünki maçı Eseyan takımı 

f Kaptan Şnayder'in hatırah : 9 

'··~··~·······~··~~···· 
Karanlık bir gecede "Muaveneti 
Milliye,. Golyatı nasıl batırdı? 

rinciliklerine iştirak etmek üzere Yu
kazandı nanlılar büyük bir faaliyet sarf ederek Tahtelbahirin ilk torpillemeğe ' olan mayın hu tut maniRAı İlmielbahr 

çalışmaktadırlar. Bu münasebetle a . 1 Dünkü gün Beyoğlu spor maçından muvaffak olduğu gem!, İngilizlerin medresesis profesör (Mcrts) in bo
yın 17 sinde Yunanistanın Selanik ve evvel Taksim stadyomunda federe ol büyük zzırhlılarınclan (Triyamf) idi ğazın vaziyeti tnbiiyesi hakkında 

mıyan takımlar arnStnda mühim futbol ki bu gemi torpil ağla•·ını bordosına 1 ariz ve nmik tetkikatı neticesi (Ber
Atina muhtelitleri arasında bir güreş temasları yapılmıştır. Saat 13,30 da donatarak büyük bir 1.!mniyyetle Arı Jin) de ihzar ettiği plfm mucibince 
tema!lı yapılacaktır. b d k" T k 

1 

Taksim yeni yıldız kurtulu~u ile Esa- urnun a ı iir me\'ııkiini topa tu- 1 olacaktı. 
milletin ilk maddeler hususunda ta- 1 yan takımı arasında sıkı bir oyun yapıl t uyorclu. <Hersi ng) to~pi1 osunu ona Sahile gayet mestur olarak yeni 

Bunun için ayrılan,...,güreşçiler şunlar ' mı~tır. isabet ettirerek bor<lasından tnhrip toplar tabiye edilmişti. :Bunlar pek 
dır: Bu maça Kurtuluş şöyle bir kadro etmişti. Bundan birkaç ~ün sonra çok defalar dUşmnn monitörlerile 

56 kiloda, Biri9, Seris, 61 kiloda Fi ile çıkmı~tır: (l\fajestik) beraberinde bırkaç trans çarpıştı. Ayni zamanda tayyareleri-
lip, Viçopulos, 72 kiloda, Mazaraks, Makro Mocesi, Mikaras, Maryes port oldu~ru halde (Settülhahire) ge- ı mzi de, istihkamatta hnrbın sonuna 
Limodopulo, 79 kiloda Kampaflis, Jans, Coei, Koc;i, Aleko, Paliyenidis, lerek blaftor demirlcrli. Yekdiğerine kadar kalmışlardı. Bunlar kıdemli 
Andonandi

9
, 87 kiloda, Veımblis Pot- Kozamis, Andoynkis Binas. pek yakın olarak yntan transportla- l yüzbnşı (Libman), (Langfeld) ve 

Maç umumiyetle çok meraklı olmuş rın arasındaki dar mahalle girmeğe bilühare Korvet kaptanı olan (Golt.s) 
meza, Ağır siklctte: Velisaryos. Çari • ve 3 - 2 Esayanın galibiyeti ile niha muvaffak olan (U21) bı.ıniarı da tor- idarelerinde olarak (Limni) ve <Boz 
dis, yetlenmiştir. pilledi. Bu zayiat <Drubak) ı tekmil caada) daki düşman n~sülharekeleri-

Bu temastan sonra tesbit edilecek büyük gemilerini (Mon<frt·s) ve (lm- ne karşı daima hiicumlar icra etmiş-

M . ~ey~gluıpörla berabere kalan GGneş futbal takımı Yunanistan nıilli takımı Macar ye ital Güneş 2 B - B S. oğlu 5 roz) a çekmcğe mecbur etmişti ki bu tiler. Bir Alman harp tayyaresini 

m
n"'l evsımın ılk mühim futbol te • binonun çektiai sıkı bJ"r şüt kale dı"- yanlarla iki güre• teması daha yapa . D '" aat 15 30 d T k . t d suretle 'l'ürk kıtantının yUkli mahsus idare eden ve bipayan muzafferiyet-
.. ;:, arına dyn h . • . . . • e Y un s , a a sım s a ın - . . . . . w . . 

S
•- il d şe rımızın muhtelıf reklerı hızasından dı2"rı çıktı Ve caktır. da c ·· •• B wl t k ml derecede tahfıf edılmı~ oldu. ler ıhraz evJedıgınden dolayı kendı-w< arın a b 

1 
d .,... • un~7 - eyog uspor a 1 arı a- · · 

en mühimmi ; an_ ı. Bu maçların Devr~ ~.O beraberlikle neticelendi. rasında sıkı bir müsabaka yapılmıştır. . Çanakknle~·e .. (Pc~la) dan <U 21) si.~c (Avcı şahini) un\:aııı verHen 
yan GQ aksım stadında yapı- Bırmci devrenin umttm'i kritiği. B" . . d d k ~·A . Bu m "' abak c·· k k r ıle beraber kuçuk lm· Alman tahtel- yuıhaşı (Bodekke) denız tayyarele-

ccre 
ııedş - Beyoğlu spor arasında Devre daha ziyade Gu··nes takı • ırmcı evre e ço serı ve müte- b" k uds · ı ayak une~ çwo uvvet 1 1 bahiri daha gelerek GtılilJolu sibih- rimizi kuvvetli bir sur<:>t~ himayeye 

yan e e:ı •· b . . · · b'. k d · hA ır a ro ı e çı ·masana ragmen oyunu . . - · ı musa akn idı. mının Ustfi l .. w.. it d canıs u oyun çı aran ve aıma a · .. .. . . . cezırcsıne asker ve levıızını Revkeden mazhar kılm1~tı. 
Federe ol • . n ugu a ın u cereyan et- . .. . . . guc;lukle 2 - 1 ka7ıınabılmışlerdır. . A • vetrı . mı) an klUplerın en kuv- rniş, fakat Güneşlilerin knle önünde kını oynayan Guneş takımı ıkıncı C .. t k k d k"ld bazı vaporları batırmı::ıtı. Digerbir İstıhknmat 1915 martrncla olduğu 
ı erınden olan B _

1 
• - • uneş a ımının a rosu şu se ı e k ' . k Al k . "b" . b" . . 

Türk" . . . eyw u sporun kı akınları Beyoğlu spor hiicumları devrede nısbeten daha az muvaffak tesbit edilmi ti: ' 1ıçu maıı na lıye ~ h!elbahiri de gı ı yenı ıı· taarruz ıhtıınnline kar-

kar ı iye şampıyonu ılc yapacağı bu kadar tehlikeli olmamıştır Hakem oldu. Buna mukabil B 1v0g-ıu spor _I Raı'f Jh aş y A. L ""tf" F İstnnbuln makineli tüfenk ve İngiliz 1 şı, öyle silahsız değildi. Almanya ile 
şı aşmayı sey t k . . . · . . s n, aşar, zız, u u, er _ . . . . . . . . . 

3000 kişi kadar re me ıçı~ sahada Şazı Tezcan oyunu büyük bir bita - !ular bu devrede çok canlı ·;e ahenk- ruh. Mehmet, İhsan. Gazi, Refii, is - a~larını atmak ıçın bCl:nba getırmış- l olan ı~tı?a~m :emını \"C zam~nın m~ 
kütle i b" "k .• meraklı b1r SPyirci raflık ve kuvvetle idare etmiştir. li bir sistem dahilinrln çalıştılar. mail. l dı. saadesı ıstıhkamatın lm·meti harbı-
çıkan t kırı nııştı. Saat 16 da sahaya İkinci devre. 1 Maç başta ,_ d c·· Çannkkaledeki har,.kat ıo kanu- yesini o derece yUkselLmişti ki bila-

n ımlnrın ş . U • Nasıl oynadılar? n sonuna Ka ar une~ . , .. • . dıkları görm _ u sut e e rer al _ . Oyuna Beyoğlu sporluların vuru- .. .. . B. takımının hakimiyeti altında. fakat nusanı 926 dn Gelibolu şahikalarındn muluha.za tnarnıza kı;·am eden bır 
GÜ 

du. şıle başlandı tik dakikada akınlar Cuneş takımının butün hatlarını rok 2 k . b" tt . vlikseJen Türk ıaferi ile niha'-·et bul kuvvetın bunların ku-:şısında behe-
ncş: Cihat F " · ' . ,.. ev sız ır sure e cereyan etmış • , . . · J • ~· • 

Ömer H k. • nı .1k, İbrahim, karşılıklı bir surette devam ediyor • teşkıl eden oyuncular normal kabi • tir. du. Kemfilı ıfteharlasöyleve biliriz ki mehal serferu edecegı knnatı vardı. 
Vahap' .... ~. l.ı, .. Yusuf, Murat, Rebii du. Devrenin 15 inci dakikasından liyetleı·ini gösterdigwi hnlrle bugün j c. üneııı B takı k deniz hucumlnl'ına kar:;ı daima mu- Nitekim harbin ilk seııesiı1de Çanak-

• • ~" ıyazı Salfth . • ' T • mına nazaran ço za- k" .... Ileyog~lu , attin. sonra Güneş tekrar aiiu· basmağaıiki oyuncu hakkındaki fikirlerimizi yıf bir kadro çıkaran Bey -ı t zafferane mudufaa ve mukabele edil- kaleye va ı olan buhın taarruzların 
d 

spot• ise· Caf t• b l d y " og u spor 8 
• k J h · ımuzafferane bir s tl ·· k" tül 

an, Hristo J.' t . a ınos, Tc- aşa ı. apılan hücumlardan birin- söylemeden geçemiyecciYi kımı bütü11. oyun müddcitince daima mesı umanc a cyetı aliyesinin sevk . . urc c pus ur -
lfp Culnfı"s' ,

1
° ~, l~tyen Çiçcviç Fi de bir korney kazanan Güne.ş muha-ı V h . • '"'z. bir müdafaa sistemi. takip d k 1 ve idaredeki kabiliyyetiyle Türk top- , rnesı saır cephelerde de cereyan eden 

' , -'' esme.· B . ' · ı .· . . a ap: Mıllı temnc;larda da ta - e ere on 1 . h a· t ek .· · . oclaros. .} ıst ambıno, Te cım eı ı bundan ıstıfade edemediler. . bir oyuncu da kendi n sıf sahalarında ! cı arınınyılmaz azım .,,e metanetle- ~ ısa a P seı ı bır surette te.sır et-
O Akabinde sağdan inkisaf eden bir kımlarımızı çok muvaffak bır suret- birikmişlerdir. rinden ileri gelmiştir. \ mış ve Rusyanm izmihHilini intaçtan 

landı. Y:a ~Hhıeşin vnruşiyJe bırş _ Beyoğlu spor akınında birkaç saniye te temsil eden çok kıymetli oyuncu- j Buna mukabil Gün~iler de a ık 1 Tahtelbahirlerimiziıı İngiliz zırh sonra garp devletlerinin boğazları 
kesilen t:po~~un 81'?run defansında Güneş :eza çizgisi dahilinde ayak - muz ~on Avrupa dönıışiinden sonra bir oyun sistemi takip etmeyip akı~la lılarına karşı tehditknı: bır vaziyet süraU~ elde etme~teki emellerini za-
hı .Spor tak bır vuruşla Beyog- ~n ayaga dolaşan topu on pas dahi- yaptıgı oyunlarda miltemndiyen ak- rını daima merkezden yapmakta ıs - ı almaları Türk kıtaatmın i~bu sefai-ı afa ugratmıştı. 
sonra seri ~~ı t!Q~açığına a;eldikten lınde Beyoğlu spor sağ insaydının samaktadır. Bilhassa kale önünde rar etrneJe/ yüzünden maç çpk ahenk ne karşı olan mudafMlarını kolay- 1_918 senesi teşri~iNvelinin niha
indi. Ve Gü r skUrüş~e kaleye kadar ~ıkı bir vuruşiyle köşeyi tuttu. Se • toptan kaç.ar gibi vaziyetler ihdas siz bir surette cereyan ..-tmittir. Birin-

1 laştırmıştır. en müşk~l zamanlarda !yetinde Alman bahrıye heyeti Tilrki 
neş alesı r ·· d •· ·1 • ' ..,.. ,· t k tt"l likeli vaziyeti ınun e ilk teh ):ı.rcı erın gol! ... feryadları arasında etmesi bu oyuncunun kıvmetini yan ci devre B. O. sporun ı&ttığı bir golle , bile tahtelbahirlerimiz mümkün olan ye) 

1
• ?r e 

1 
er. 

fın asabi oyna~:~ttı. Heı iki tara- Cıha.t beynelmilel kalecilere has bir yarıya düşürmüştür. YUzde yüz gol Cü.neııin aleyhine neti~lenmiştir. 1 herşeyi yapmışlar ve muvaffakıyet- Bızı?1 ~~:a~a en mü~kiil ~ama~l~r 
bir şekilde cere a arı oy~nun zevkli sotaJla top~ korn~re attı ve çok al - olacak vaziyetlerde küçUk bir enerji ikinci deVJede Cünetliler iki gol •· ı le seyir ve seferlerini irlame etmişler da geçırdıgımız hay~t ve Turk sılah 
lnyordu. De Y_ n etmesıne mımi 

0
• kışlandı. Bır dakıka ımnra Beyoğlu . . . _ tarak maçı kendi lehlerine çevirmifler di. Bununla beraber istihkimat ve arkadaşhğ~nın yaşa~~n. hat~ratı bana 

dun 
80 

v~enın onu~cu dakikasın spor kalesi önüne gelen Güneş mu . sarfetmeyıp bakım vazıyette oldugu dir. Türk sefaini harbiyeııi vazifelerini şu kanaatı bahşetmıştır kı; Levazı-
ağır b nra ?üneş Yavaş yavaş daha hacimlerinden Niyazinin çektiii sı- topu hasım tarafına bırakmanın se - Süleyman' ki b .. bii il fevkalade bir besaletle ifa ederek a- matı harbiyenin fikdanına rağmen 
Vahbınasn:_aga başladı. Ve bu arada kı bir eOt mildafllerden birinin aya- bebini dilşünürken bunun korkakJı- h ıye ılıu u n D ... 'f t h ·ı d"l (L" ) k 1 elde edilen parlak nı•tice, itimadı Ygın gele . . k"k ... sa aaı aç yor gır vazı e a mı e ı en ıman ı- f . . . lal.ıilecclc "k" n > Ü7.de yüz gol o- ı a sonra sagdan SalAhaddinin a • tan ziyade itimatsızlıktan ileri gel • A . ta t ""kil il t hf"t? t · ı ve ne 

8
• azım ve sebat, şecaat ve kabılı-

ü 1 1 fırsat yerin ğına çarp k · · . ylardanberı Samatyada yapıl - a ının yu n a 
1

- e mış er yet sayesind~ mümkün olmuştur 
ş tlerle ziyan old Ak ~ ahlmıyan ... ara gerı geldı. Bırkaç da- dfii görülüyor. Ayağına gelen tırsa- makta olan Süleymanıve klilbün .. bu muazzam neticede mühim hisseler TO k. . h t · 
knles" u. abınde Gü yagına gelen müsait bir fırsat k · ·· un d r ıyenın, arp en sonra. gayet 
B ' ~ne yapılan tehlikeli bir a neş cizgisinin üstcınden w orner tı kaçırmak ihtimalini düşünürken sah~ı aym yirmi beşinde büyük me- kazan~ışlar ır. . . mllşkül ve nazik bir zamanda yeni-
CleCJ oglu. spor sağaçığının kal ö~ın.da kışması yüzilnden kşütbo<.:eldkmegDe kal- suya sabuna dokunmadan işin için - rasımle açılacaktır. lngıl~zl~rle Fransızlar çekıldı~ten den ihraz ettiği askeri ve siyasi mu-

n gerıye d ğ e nün- . ay u. evre- · B ··· b ti · d. sonra ufühkamatın harpten müte-
hat Yer· d 0 • ru ortaladığı topu Ci- nın yirmi beşinci dakikasından son- den sıyrılarak topu rakip tarafa bı- __ u munase e e . şım ıye kadar . . T t k ıqıkJı... ok vaf!akıyat, bu fikrimi?.in isabetini 
hakkak ın_ e hı~ çıkış yaparak mu _ ra hava pek ziyade ka':"armağa ba _ rakması mutaJiamızm doğruluğuna but.un takı~~arı büyük ( !) sayı fark v~lht t~hav'Wti a ve ar~ gı ç. teyıd etmektedir. Türkirenin işbu 

hır go)U bertaraf etti ladığından top oyun l t f dş en birinci delildir larıyle maglup eden matbuat takımı sürmedı. Müsait zaman avdet etmış- muvaffakiyeti bize gösterdi ki namus 
Devrenin 15 inci dak"k . d güçlükle S'""ileb"l" cdu ar ara ın an M t ;;o • d ld" da o gün Süleymaniye tekaüt takımi- ti. 1914 senesinde vazedilen mayın- ve haysiyetini nazarı itib:tre almak 

Pas i . d ı asın a 20 -y ı ıyor u. ura : i::Samsun an ge ıkten son l k 1 ld h ı ·d t · • -. çın e Beyoğlu 
8 

or 
1 

h" Otuzuncu dakik e arşı aşacaktır. ler kaldırı 1 ve at ar yenı en esıs sızın, bilaperva bir m•!mlekete a ak 
rılen bir frikik haı:aınıa ;Y hıne ve- mağa başlayan Gü adan ~onra yorul- ra oldukça dilzgUn maçlar çıkaran Matbuat takımı Süleymaniye ta- edildi. Fakat bu o kadar güç ~e teh-,basan dUşmana karşı hn türlü r:aş-
der görUJen güzel bir k"' a ap .en- kimiyeti Be ... 

1 
neş oy uncuları hl bu oy~ncu son zamanlarda 1924 de kımını da yenmek için bu haftalar- likell bir işti ki bahriye ve istihkA- kUIAta rağmen gururu millilYi tahr'k 

kalev ö o~ vuruşıyle yog u sporlulara terket- y k t • b" I d · "f k" l · f 
1 

J e g nderdi fakat me f . ti. Çok enerjik 
1 1 

. o nanan urUJlU vus aı ır oyun s s- a antremanlara başlıyacaktır. . mata aıt muhtelı ımcıe P.rın e nayı ederek yilrilyeceği he lPfi iyi bilen 
zak ol sa enın u - e eman ardan müte- temini tatb "k t • ~ ö l S "l . l . .. ması yüzünden kaleci Y t _ şekkil olan bu takım 

1 
k t" . 1 e mege ugraşıyor. Y e u eymanıyeliler isP. buna mağ • hayatını mucip olabilirdi. Çünkü bun bir kumandan ihrazı galebe edebilir 

guzel bir pl · ap :ıgı b ası ıyme mı kı" • A ·aıc. l t ·· .. d k" "k" hip ( 1) m tb t t k k dd ·1 l k Ş h. • • l"k . OnJonla yeni bir 
1 

teh undan sonraki kısımla d .. te · > Kına ge en opu onun e ı ı ı . : a ua a ımını yenmek i- lar mu a ema, ı caat zamana ye - a ıt olduğumuz yüksek \"e mucizevi :i ~~k~aha kurtardı. Devreni!0

25 
in: ~i. Mütemadiyen yapt;:ıa:ı gt:~li~; rakip oyuncuyu atlatmndan arkadaş çın ,yırmi gilndenberi durmadan ça- diğerile irtibatı ol_maksızın alelacele muvaffakıyatı temin <>den işte bu 

wl ıkasında oyun tamamen B _ lı akınları güneş milda(a il llikl )arına vermeie tövbe etmiş gibi ha- !ışı) orlar. Bundan başka o gün bu atılmıştı. Halbukı tııranmaları da ruhtur. 
~~ u spor nısıf sahasında cereya ey_ durdurabiliyordu. ası g ç e reket ediyor. Ve en müsait fırsatlar- maçlar~an evvel Fenerbahçe ile Sü- irtibat tellerile kabildi. Şimdi bunlar Bu ruhun biıim halk,rn1zda da tek-
,,1Yor. ÜsUlste çekilen süt ve frnilc~k Oyunun bitmesine 

15 
d k"k k da topu ayagwından kaptırarak ran _ le~manıye futbolcuları hususi bir ancak serseri düşman mayınleri gibi rar canlanması zaruridir. 

uruşları hi b' · 1 l R ·· a ı a a- musabaka ki d b·ı k · Y · d"l k 
30 

ç ır netice vermi. a ebıınin şahst ve üstUn b" t dınıan sarfedip rakip kaleye kadar yapaca ar ır. tarana ı ece tı. em vaze ı ece - SON _ 
ucu dakikadan .} or. le ·a t ğ · ır gayre . Dünya · h - - --sııor Yavaş . • sonra Beyoğlu t l P ı ı akında çok"müsait vaziyet- gelen dığer dört Türk yorulmaların- şamf pıyonu meş ur Don Şeri gelerek Hüaeyin ile kar,ılatacak- Mir (D) - Zolup olus F. B. ye 6-4 

tevazin bi/a~~ş açılara~ oyuna mil- e Va~aba geçirdiği "PU bu oyuncu da imil oluyor. kolof stanbula geliyor tır.t '4-6 6-2 galip. 
oldu. Yaptık! l vermege muvaffak ~ok agı: surette hareket ettiği için Beyoğlu spor takımına gelince: . l~tanbul feıtivali münasebetiyle feh Dfinkü tenis karşılaşmalan lbrahim - A. Metet (F.B.) çifd 
ilzerine kaza::~ı akı~l~rda biribiri h aybe~tı: Bundan sonraki kısımlarda Başta Bambino olmak üzere Et - rımıze getirilip Kara Ali ile berabere Cumartesi günü ba,layan tenis mü- Şirinyan, Poloc (D) çiftine 3-6, 
neş kalesi önü 1d arı ıkı korner Gü _ kava ıyı~e kararmış olduğundan ha- yen ve diğer hatlardaki oyuncularda kalan methur dünya fftmpiyonların • sabakalarına dün de Dağcılık klübü 6-.. 3-6 galip. 
yetıer yarattı~ ~ çok tehlikeli vazi-

1 
em Şazı Tezcan her iki tak1m kap. muvaffak olmuş sayılnbilir. Yalnız dan Çek Şeri ilk maçından sonra has- lcortlannda devam edilmittir. AIAettin, Zalopoluı (F.B.) çifti, A 

vatını bozacak a 
1 
at oyunun ınüsa _ arının muvafakatlarını aldıktan bu takımın en iyi elemanı Budurinin talandığı için Tekirdağlı Hüseyin i]e Müsabakalarda Fenerbahçeli tenis- li Sermed, Orhan Sefa (D) çiftine 

di. Oyunun bu oda~. neUceyi verme- sonra maçın bitmesine 14 dakika oynamaması forved hattının tama - güretmeden Viyanaya gitmitti çiler Dağcılık klübü tenisçilerini 5 _ 6-1 • 6-2 galip. 
Güneş nısıf sah a ı~aları tamamen var6en oyunu tatil ettl. men aksamasına sebep olmuştur. Çek Şeri timdi Viyanada bulunu • 6 yenerek Türkiyenni en kuvvetli te- Suat - Melih (f.B.) Kırmis - A 
Yor. Tam bu sır~ınd a cereyan edi- yunun umumi kritiii: Abf Sakar yor. Bu ayın yirmi betinde Pariae ge nieçilerine mailk olduğunu bir kere da reveyan (D) çiftine 6-4 6-2 aailp 
saç i ar a Beyoflu ıpo · Fenerbahre 5 6 d'" ' ·· ·· b 1 __ nsaydının çekt'X.: r -----. çerek Paledetıporun açılma merasimin ha iııbat etmittir. .. - un.llu musa a ... 
az daha 

1 
ııs• vule bir ı:ıUt d b 1 ı_ • • • lan kazandı. i'O le neticele.nl 

0 
d .., e u unacaııt ve T efrınıevvelın orta - Dünkü müsabakalarda uzun müd - S .. 

h ~u vaziyetten aon y Gr U. lanna doğru da lstanbula gelerek Te· dettenberi tenisi bıralcmıt olan Şirin - uat (F.B.) - Şırınyan (0) ya 
acımleri tekrar hil ra Oneş mu- kirdailı Hüseyin ile güre' yapacaktır. yan da oynuyordu. Şimdi Dağcılık klü 

2
-

6 
6-l 

6
-

4 
galip. 

k?rner kazandılar ~ma geçerek bir Elyevm Sofyada bulunan Avrupa bü bittikten sonra Fenerbahçe tenisçi Telyan (D) - Melih (F.B.) ye 

dıkkatsizliğj yüzU~d akat Muradın şampiyonu Dan Kolofu f9tanbula ge- leri Cünef tenisçileriyle Cünef kortla 6-l 
5
-

7 
6-I galip. 

\'Uta gitt" en atılan top a K · (D) A M (F B ) 

1 
d . ı ve bu avantajda d • - tirterek Hüseyin ile güre,tirecelc olan rında karşılaşacaklardır. rıs - · etet · · ye 

0

1 
e edılemedi, Bir dakika n a ıati- Cemal pehlivan dün kendisiyle güre- Dün alınan neticeleri aynen yazıyo- 2

-
6 8

-
6 6

-
3 

galip 
pı ,an ikinci bir GünAa alolOnrda Ya- ten bir muharri~imize şunalrı söylemif ruz: Vedat Übeyt D - lbr11Jıim Cim ~ 
or~anın u ~ nın a a,. . 
P h 

~ salt vaziyette bul Y lir: Tek Erkeklerde: coz FB. ye 7-0 6-4 galip. 
a ep bırd unan to a· · d ... ·· • a· 1 d FB P B 1 6 .. en çıkış yapmal • c - ır gazetenın yaz ıgına gore Suat (F.B.) Şirinyan (D.) ya 2 _ ti en . - atoe ya - · 

zunden Ylne bir rol fır t arı ~{J - ben Yugoılavyaya, dğeil Bulgaristana 6 - 6 - 1 - 6 - 4 galip. 6-2 6-4 galip. 
mış oldu. Yine bir Güsa ı daha kaç gittim. Orada bulunan Dan Kolofu is- Telyan (D.) Melih (F.B.) ye 6 - Şirinyan, Patoe (D) çiftine 3-6 
çok tehlikeli bir . neş alanında tanbula getirmek niyetindeyim. 2 5 - 7 6 - ı galip 6--4 3-6 galip 
lıyan Rebiinin üs~~Z~yette topu yaka Bunun üzerine Dan Kolofun gelip Kris (D) A. Metet (F.B.) ye 2-6 Alaettin - Za\.,pulus (F.B.) çifti, 
hasım taraf oyunc:l:r;:~iği ilklç Şilt gclmiyeceğini soran muharririmize Ce S-6 6-3 galip. Ali Sermed, Orhan Sefa (O) çiftine· 
na çarparak geri ld" aya an- mal, demiştir ki: Vedat Übeyt (D) lbrahim Cimcoz 6-1 6-2 galip. 
lnesine beş dakik::a~ ~a~~re~n bit - Teıırinievvclin ilk haftasında (F.B.) ye 7-5 6-4 gıılip. Suat, Melih (f'.B.) Kaimi) _ Arav 
Jnamen Güneş hlk' ye ta - Kolofu fstanbula getirmek ic;in anlaş· Mir (D) Zolupulos (F.B.) ye yan (D) çiftine 6-1 6-2 galip. 
Yapılan Beyoilu ım. Son dakikada tık. Kolof Teşrinievvelde lstanbula ge 6-2 4-6 6-2 galip Bülend - Oalaıranj (F.B.) 

6
çifti 

spor akınında Bam !erek Hüıeyin ile ilı:i güret yapacak. ay Çift Erlcftderde: · Mir, Nazaret (0) çiftine 6--4 
Glaeı takımlle beraltere kain Beyotluapor futbol nca T efl"İ"İevv · 15 iıacle de lbrahim - A Metet 
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lnönü kampında 24 Saat : 4 Tayyare Piyangosunun 
birinci gün keşidesi "Türkkuşu,, nun hav;acılık kampı 
!!E :~m ~!H ~h1~ 3:FJ da göklere hakim bir nesil yetişiyo Nakleden : Fa - ber 
14942 22869 27808 27036 31406 

Emine ile postacı Hasan 
Ilık bir sonbahar giinü idi. Yağ- ı Emineciğini bugün de görecek~. 

mur hazin hazin yağıy'·r, tozdan gö- Daha yola çıkmadan değirmene gıt- ı 
rilnmlyecek hale gelen elma ağaçları mek düşüncesi sadece kalbini para
yajınur ile temizlenerek kırınızı larcuına çarptırıyordu. İşlerini ça.
renkli güzel, iri elmalar sanki insa- buk çabuk bitirerek h.ımen bisikleti
mn yüzüne gülüyordn. Sabahleyin ne atladığı gibi soluğ'.ı değirmende 
erkenden kalkan Basan egki bisikle- aldı. Emine bu sefer Hasanı biraz 
tini temizledi, parlattı. Kendi de yı- daha çalak görmek hevesiyle çınar 
kanarak beyaz yerli ketenden elbise- 1 ağacının dibine kadar inmişti. 

147·!5 30559 9494 23615 . 2091 
10931 4741 28655 26fi9S 29156 
35462 20851 18557 1527 39417 
14610 14242 22659 19014 8169 

7552 20336 23521 23~21 13714 
30424 29782 34165 303~ 35545 
22523 29247 27664 ~0~01 27823 
26529 15230 20024 ~ö132 2546 

Türk tayyarecisi bütün dünya göklerine hakim 
olarak cihan tarihine yeni bir darbı mesel bırakaca 

terini giydi. Eınineye gelen mektuplar ~ıklaş -
Evvela azdan başlay?p gitgide do- tıkça lla:ınnııı hem aşkı hem de kıg

luya çeviren yağmur taneleri sert kançlığı a~·ni zamanda büyüyordu. 
sert pencerelere çarpıyor hafif sarar Acaba Emineye bu mektupları gön
rnağa başlayan yapraklar bu şiddet- de.ren kimdi? 
li yağmura dayanamayarak sapır sa-1 Bugün artık HaAAn karar verdi. 

• · 'pır dökülOyordu. Postacı oldu diye göııhinil kaptırma-

25428 15112 21044 
30 Lira Kazf'tıanlar 

6208 3284 12265 19268 14401 
16174 24609 25517 l81fı7 17863 
12001 33863 23926 1081)3 :!785 
2368 509 ·1;106 2?830 1352 

-

türkün evlatlarını isbat etmek istiyor
lar .. 

Burada kı7~ erkek lcarmakanfik .. 
Fuat Bulca bir aralık planörün yanına 
ıiderken üniforma ııiymif uzun saçlı 
bir delikanlının elini sıktı. 

- Nasılsın Muzaffer'? 
İnce bir se. yükaclmemif olsaydı bu 

nun t>ir kız olduğunu aklıma bile getir 
miyecektim. 

Türk kızına üniforma da ne güzel 
yakıtıyor .. 

Çelik yüzünü, çelik imanına, çelik 
kartallar arasına vakfeden kızın biz de 
elini aıktık. 

O güler yüzü ile bize izahat verme 

Hasan ile çoban Öml!r pek büyük 1 yacak mı idi? Sevmek elbet onun da 
keder içinde idiler. Birici postahane- ; hakkı idi. Ne olursa ol~un içindeki 
ye gidecek yağmurdan gidemiyor. ateşi Emiııeye söyleyip evlenmeleri- f 
öteki de ağılda duran koyunları me- ni teklif edecekti. 

13590 9j81 22238 208~2 8358 
32528 9873 36713 22~08 22389 
25249 24005 33864 607 12316 
. 844 37110 38141 11443 22059 
05509 19569 2226 13244 33028 
23121 9709 150~7 10019 1&383 
17922 16543 1124 39~03 20310 
35924 31918 6211 25021 11570 
16270 26364 12475 27050 37623 
18514 12822 7876 ~9185 116 
30971 3196 80.U 8202 34809 

Rahmi Apak İnönü zaferini 
anlatıyor ie bafladı.. hir önüne kadar gidip gelen 1 

- Kendiniz hak.kında da bizar ma- memnundu .. raya götürecek, bu yağmur ile ko- Bu kararla bisikletine atlayan Ha-
yunları çıkarsam ne hale girerler di- san doğruca değirmene gitti. - Eskitehire kadar gidip geld" 

- İnönü .. llımat verir misiniz'? 

ye üzOlfiyordu. Emine kapı önündeki çardağm al-
Her ikisi de köy kahve_c;ine gitti- tına oturmuş gurubu seyrediyordu. 11052 15564 24562 11~07 3621~ 

37945 17050 10686 36443 
16393 36987 232~3 38632 
12103 11611 1~08 38f>41 
10621 102>2 38599 21311 
17026 20946 ~9034 36167 
36570 28329 11945 22739 
21112 2162 6695 16389 
25665 11685 16S78 5155 
97907 3782 33271 12519 
23408 2278 32016 19156 
39839 9728 29751 8973 

Türk tarihinde ilk büyük. kahraman 
!ık destanının yazıldığı büyük meyda
na çıkar çıkmaz gözlerimiz göklere 
takıldı kaldı . 

- Ben en büyük arzuma nail ol -
muş bir insanım .. Hayatta bütün dilek-

-Aman .• 
- Ne olacak? Eskişehir bur 

le.r .. Başka çare l:ok yağnn:run din~_e lki örgü ile omuzlarından aşağı sar- 28054 
sını orada beklıyeceklerdı. Kapı o- ı kan güzel sarı saçları cöken aksam' 17557 
nfindeki yemlikte Öme.rin atı bağlıy- · °' 1 32416 
dı. Zavallı hayvan, yağmurun şidde- kı~ı~lığı ile koyulaşmt~. pe~be ~eyaz 12321 
t . d ld ğ d t · · d yüzüne daha ba.,ctlca bır guzelhk ve 
ın en o u u yer e ~pmıp uru- , . 

yordu. mana verıyordu. 
Ömer Hasana dönerek: Hasanı görünce neşe ile yerinden 
- Ben geç kalsam da zararı yok. kalktı ve onu yanına oturttu. 

:Fakat sen mektuplarım vaktinde yer Kasketi elinde söyliyeceği sc •"re 
lcrine vermezsen belki azar işitirsin ne taraftan başlamak lazım geldiği
senin hesabına üzülüyorum. dedi.1 ni bir türlü kestircmiyen Hasan bir 

!f~lb,uki, Omcrin üzüntüsü baş.ka I iki yutkunduktan somu etrafın güzel 
ıdı. IIasanın çantasındaki mektuplar l Jiğinden bilsbiltün co~arak birdenbi- ı 
arasında Emineciğine yazdığı kendi 

1

re Em inenin ellerine ~arıldı. 
mektubu da vardı. - Ah, Emine, içim yana yana 

Bu söz üzerine Hasan bisikletine kili oldu. Seni seviyorum. Bana va
atlayarak köy yolunu tuttu.. Vakıa rır mısın? dedi. 

16566 
28834 
12588 
21716 

4297 
11902 
28274 
17232 
3556 

20058 
77526 
5:l70 

10136 
hava biraz açılmıştı. Fakat sel gibi Saua sık, sık mektup gelmesey • 12695 
yağan yağmurdan peydahJanan ça- di belki daha cesaret ~clip içimi aça- 31 • ~2 
mur Hasanın o canım Jleuaz pantalo- . • 1 l . . " mayacaktım. Sem hem se\•ıyonım E-
nunu leke ıçmde bırakmıştı. . _ 211 ~JO 

3053 3977 25350 24255 
36594 11242 4493 9643 
54402 17131 36€90 15835 
14981 34266 17682 3861 
8309 39450 7010 1~894 

36732 5372 9129 36639 
5064 38054 16722 25440 
7379 32125 15765 12508 

18798 38028 26175 2044 
33996 17629 21418 21470 
8567 36944 39319 38798 

31059 12559 20~30 9146 
17985 2083 10614 36614 

İnönü tepelerinden doğru uçup ge -
len Türk kartallarını birer birer sayı • 
yoruz. 

İçimde sebebini bilmediğim müthi9 
bir heyecan var .. 

Uzaktan ~ ı 

för: 
b;nalar gözüktü. Şo 

- Kamp burası .. Dedi. Fakat yan 
tarafta İnönünün lcovuklanna gİrmİf 
olan çamur sıvalı harap İnönü evleri 
gözleri tırmalıyor;. Onun yanında be· 
ton yüzümüze gülüyor .. 

İşte önde kamp kumandanı, mual
limler, talebeler, Ankaradan gelmif o
lan saylavlar, gazeteci arkada,lar, Is -
tanbuldan gelenler. . Büyük bir kafile 
olduk .. 

Bu esnada Atatiirkün.. Büyük kur

tarıcının heykeli zafer çelengi boy -
nunda sanki bize yeni bir direktif ve· 
riyordu. 

- Vazife başına .. 
Netekim bunu Fuat Bulca bize ifa -

de etti : 

\'annın tayyareci kadınlan 

leri yapılan insan ne malUına verir ... 
Anlıyorum.. kadın.. diyecek.siniz.. itte 
vazifemizi bilerek. büyük bir yükü üze 
rimize aldık.. Memnunuz .. 

- . Aileniz yok mu? 
- Hayatta kimsem yok .. Tayyare-

den ba'1cal •. Arz;un yok.. tayyarecilik 
ten bafka !.. Kalbim yalnız motörle be 
raber çarpıyor .. Onun seai benim mu· 
aikim .. • 

8 dakikalık yer .. Buradan kamp 

rım .aattir. Siz kampa gidip geli 

kndar ben dört ~fa • Eski,ehire 
g lirim •• 

•• 
izlerinin 

müddet İçinde muazzam 

kamp kuran Tayyare cemiyeti b 
nı ve azaları memnun .. 

Ba~kan Fuat Bulca beton karnP 

nasını gezdiriyor .. Memnun izahat 
riyor. 

Tc \1İz yataklar .. Temi~ duş, b 

yerleri.. Y emyeni ve muntazam h 
konforu .. 

Bu esnada çan çaldı .. 
- Bayrak rrbasimi yapılacak. 
Genç kız ve erkeltlerin Ata 

büstü önünde toplanarak gür erkek 
si ile okudukları İstiklal Marşı tüyl 

mizi Ürpertiyor .. Bayrak bitti. 
Y <'meğe toplandık .. 

Buna rağmen neşesi yerinde du- mınem hem de kıskamyol"tım. ~oyl: 37484 
daklarında bir ıslık şimdi esmesi ha- bana bu mektuplar nereden gelıyor. 17047 
fifliycn rüzgarın ahenktar sesine - Muhakkak söylemem Hizırn mı 

1
12665 

kendini uydurarak bo:,'lına pedallara Hasan? 38175 
basıyordu. Hasan cevap verm'!cli. Yalnız ba- 6589 

Emine meraktan ölı:ıcek hale gel- şım iki tarafa sallamakla iktifa etti. 33766 
miı;ıti. Saat 12 ye gelmiş hata posta- Şüphesiz Emine, d11.ha evvelden 24782 

5006 3318 29096 12822 
17642 36910 17574 3904 
31770 37940 19604 34484 
81000 15074 1782 28465 

- Şimdi C tepesine gidiyoruz. Bu lzmirli muallim Muzafferdir. İki 
Gençler arasında yemek yl"mek 

ho~ oluyor .. Fakat hepimiz heye<: 

yız. . Hepimizde hiıısetmediğirni% 
ate~ var .. Bunu şair Bt"hçet Kernıtl 
pimize tercüman oll'l{ak ııöyliiyor·· 

cı m~y?anda l:oktu. Sabırsızlıkla Ömerle konuştuğunu r.elen mektup- =14=9=9=5===== === = ===== 

Otomobillere binerken gözlerimiz yıl evvel plimörcülüğe batlayan Ba -
havada .. Motörlü, motörsüz 20 den 

?~kledığ~ şeye bıran nvvel ulaşmak ların ondan olduğunu söyliyemezdi p J k l 
ıçın kulubeden çıktı değirmene doğ- ' etro uyu arı 
ru giderek köşede d d a·· 1 ·ı ya. 

~. . ur u. ~z erı e - Bu mektuplar bana, benden ge- k k ? 
dalları yere egılmış elma agaçları- liyor. Hasancığım. Bu mektup işini UrUyaCa mJ • 
nın arasından köy yolunu araştırdı. hö •I • •d h • .. • 
B . Jb" ı · ·ı H J e sapmasa} ım et gun sem Dünya matbuatı fllYanı dikkat bir 

eJ .~z e ıse erı J e asanı uzaktan nasıl görebilirdim. Ben de seni sevi- · · 
glSrunce koşa koşa eve giderek kah- .. .. . haber. verdıle~: Ellı sene sonra petrol 
ve cezvesini sürdu- p ta • h yordum çunku. dedı. lı:almıyacakmıa.. 

• 03 cısa er ge- s . . d d . . r 
lişinde bir kah\•e ikram etnıeği adet evıncın en elı olmak raddel~rı- Bu habere mukabil Londra gazete-
edinmiştf. ne gelen Hasan dayannmadı Emme- leri batka bir haber verdi. lngilterenin 

Eve yaklaşan Hasan her zamanki yi kolları arasına aldı ve tnasum, te- jetrol kuyulan çoğaldı. 
P_en?ereyi vurdu. Emine sevinçten I ~iz aşkının ilk öpücüğünü Emine- lranın yeni petrol kuyusu keşfedil· 
tıtnyerek kapıya koştu. Postacının l nın dudaklarına kondurdu. di. Bu kuyularda çok hol petrol kuyu 
uzattığı mektubu alıyor bir yandan Hafif esen rilzgir1a etekleri ve •u vardır. Bu kuyulardan senede 3 mil 
içeri davet ediyordu. Hasan bir ayak saçları dalgalanan ve saadetten ya- yon ton petrol istihsal edilecektir. 

lan~a. çamurlu pantali)nuna bir de nakları pembeleşmiş Eminenln ku- Fakat hu iki kuyu da yirmi beş, o· 
~e~ızhkten parı~ par:ı parlayan evin !ağına efilmiş Hasan, yapacakları tuz •ene sonra kuruyacaktır diyorlar. 
ıçıne bakarak gırmege utandı. Emi- . v. • • • 

fazla tayyare, planör semada süzülen 

kartallar gibi dola~ıyor.. Beyaz renkli 
planör birdenbire yaralı bir kuş gibi 
a'ağıya süzülüverdi .. 

- Gyvah.. Bir felaket mi var} 
Kamp kumandanı; 

- Hayır .. dedi.. Bizim Ali Yıldız .. 
Şimdi akrobatik hareketler yapacak 
da .. 

ismini duyduğum bu TüıJc çocuğu
nu tanımıyorum .. Fakat onun her kıv 
rılıftnı. her dönü~nü 'S'""'rederken İ· 
çimde bir feyin sızladıbnı duyuyor -

• um. 
İtte Fuat Bulca da bu çiziye yeni 

bir tey il&ve ediyor,. 
- Geçen yJ itte fU tepeye planör 

çarptL. Kahraman bir evli.t ııitti .• 
ne cesaret vererek: dUgilnün ıhtışamh ve kuracakları 

- Buyurun, buyurun içeri, zarar yuvanın ne kadar samimi ve güzel 
yok ayaklannızı pantalonunuzu fır-' olacağını fısıldıyordu. 

• • Trakyadan müze - c tepC8i oldukça uzak .. • •ı J Tarihi lnönü ovası ayağımızın altın 
çalarız, dedi. Nakleden: Fa • ber 

Ne şirin, ne güzeldi burası. Man- =================== 
l'&ldaki ateş kıvılcımlarını saça saça 
~ıtırdayarak yanıyor. ahenktar bir 
•~1e dönen yeldejirmeninin gölge- oluyor 

D&nyada bir saatte neler 

yegetJn eneser er da .. PJin~rle~ bi.~ hi~amız~~ uçu. -
Türk Tarim Kurumunun Trak _ yorlar •• Şımdı planorlerı de goreceğiz. 

ya bölgesindeki hafriyat!nı idare e- Ufak iki kanaL. Bir kifilik oturacak 

d D A 
"f M-f·t M 

1 
d yer.. iki kalın lastik halat.. Uçlarında 

en r. rı u ı anse ora a tul . . d 1-L 1 . İ . onar tane aan um gıymıt e 111:an ı. 
çıkan bazı eserin stanbul müzesı- y .. .. ı·· T" ._ ki 

t
. ;..ı-· _ ~--- agız yuz u ur11: çocu an. 

ne ge ırm..,.ır • ..-. -a.ı:~-· ••' 

Akroba tik hareketler yapan 
Ali Yıldız 

yan öğretmen, mektepteki çocuklannı 
bırakarak buraya koftu.. Şimdi bura
da B ve C Burovellerini almıf ve mo
törlü tayyare mketebine gitmİf .. 

Bugün tayYareye ve planöre o ka -
dar alıfl1llf ki .. Ptanö·~ ' inip 7 - 800 
metre havada uçmak otomobil ile 
Toroe arkadatlarının hislerini teren • 
daha kolay geliyor .. 

Bizin• heyecanımız gençleri b'" 
tün coşturmuş. Genç tayyareci N• 
T oros arkadaşlarının hiselrine tere• 

nilm etti. 
- Biz Atatürk çocukları.. Atat 

ten, En büy\iğümüzden aldığımız 

rektifleri yapıyoruz .. 
Ccnç tayyareci o ksdar heyeC 

ki.. Söz söylerken gözleri yaşarıyor 
kelimeleri tamamlayamıyor ... 

Arkada~latmın salonu sarsan al 
lan hele alkışlar arasından yükseletf 

- Yaşa Ataürk.. sesleri; 
gençliğinin, yarınki neslin Atasın• 
Cumhuriyete bağlılığını ilan edh'0 '' 

Yemekten sonra ilk kampı gö9'' 

ren bir film gösterildi. 935 teki tıal 
lerini gösteren bu filmde çatısı al 
girdiğimiz modem tesisat yerİl'I 

d 1 LJ ·• •• c)uk-
çalılıkları, fun a ıK arı goruyor 

Fakat.. çalıtmak ve 

bir mamure yaratan Türk aznU·· 

rumu bir dere üstünde bir baraj k 
Türk zekası.. Kurak toprakta 0 

· · T"' k b"l · · pmaı? yetıftıren ur ı g111 ne ya 
81. mutfak pencere11inden içeri akse-t İngiltere imparatorluk ofisinin nefret 
dıyordu. tiii bir istatistiğe göre, dünyada, bir 

Kahvesini içip yorgunluğunu alan saatte olan fCYler funlardır: ==================== 
IIasan bir yandan: 1 s ~oo '-' · d .. 4 600 •-· · ··1- BEYOGLU HALKEVINDEN: 

Bir delikanlı kanatlann önündeki 
yere oturuyor .. Muallim izahat veri .. 
yor. Bir tek manivela koluna 
hayatını bailayan genç memnun .• 

- . • Maamdla.. diyor.. İlk uçu • 
fUmda değil de ilk defa para,ütle at
layıtımda kalbim müthiş çarptı .. Ge • 
celeyin ruyama girdi .. Gündüz hakikat 
oldu .. Tayyareye binip 800 metreye 
çıktık .. Motör gazı kesti .. Y avaf yavaf 
tayyareden dıpnya çıktım ama.. he • 
yecanımdan titriyordum. Kendimi de
rinliğin kucağına .alıverdim. İtte o da 
kikadanberi göklerin :içindeyiz ... 

Ogünkü gençleri seyrederken g 
bir lerim yaşardı.. Bunlar arasında 

. ., ıutı osuyor, , 1ı:ıfı o u-
. -Çok oturdum. Artık gitmeli- yor. Hakimler, 198.000 kiviyi mah" • 

yım diyor bir UirJil de bu 6 k 1 • . .. . . te • . . · ıcacı ' kum edıyorlar. Dunyadakı ınsanlar, 
?112

• şırm yuvadan ayrılmak iste- 1,lS milyon kilo patatea 10 milyon ki-
mıyordu. • 

Baktı k
. I ak lo sebze ve salatalık, 3,5 milyon kilo 
ı o ac mb· d .. il u 

&• 
1 eg saa er et, 3 milyon yumurta, 3 milyon halak. 

ce oturamaz ya bur.ıda Çarn 30 .1 . . . • . d 1 rak · açar mı yon kıf o teker 11tilılik edıyor • 
ve a ~ Emineciğinden ayrıldı. lar 

Emme de Hasandan pek hoşlanı- (,0 d k"k d f 80 L,_ L 
yordu H te b. 1 . a ı a a, QUI ton yapra& 

lem t
.t em. : ıyel.hPm de eh ka-,•eamair cisara, 7,500 otomobil yapı· 
u an cınsındendı. 1 y· . L. • H kö _ ıy;or. ıne aynı oır saatte, 1 f 5 bın tel 

. . asa.n. ye donerkcn hava arbk araf. bir milyardan . fazla mektup ve 
ıyıden ıyıye nçılmıştl. Ya~mur dam .. kart postal taati edilmektedir. 

1 - Mevsim dolayısiyle tatil edil
mi' olan kapalı salon faaliyetine 1 Bi· 
rincitetrin 938 tarihinden itibaren bat 
!anacaktır. 

2 - Faaliyet programı tanzim edil 
mek üzere bulunduğundan, faaliyete 

İftİrak etmek iatiyen apor tubemWle 
kayıtlı kız ve erkek üyelerin, aalonu 
muzda çallflllak iatiyen k.lü veair te

tekküllerin nihayet 20 Eylül 938 tari
hine kadar evimize müracaat ederek 
propamda yer almalannı rica ederiz. 

Jacıkları Üzerlerinde birer iri el.mas 
~bi~rley~~~bm~~n ~n~============================ 
ağızlannı açmışlar, ~anki teneffüs - - - - - - -
ediyorlardı. Sararmış ba~aklar ara-I 
sına konup kalkan serı:elcrin c1vıl

damalar1 ile Hnsamn icalbine düşen 
aşk ateşi büsbütün elevleniyordu. 

Artık Hasan sır:ısile. ardiç kuşla
rı, yaban gülleri velha.cul etrafında 
gördüğü tabiatın bütün gtizelliklerini 
sevmeğe başlamış kendini bambaşka 
bir adam buluyordu. 

Ertesi gün Hasan posta paketini 
açarken Emine namına gelmiş yeni 
bir mektup daha buldu. 

NEVROZiN 
Baş, Dit, Nezle, Grip, Romatizma, 

aewalji, larıkbk Ye IRıtllİ alnlarımza derbl keaer. 

- -c:abuula ..... 3 kate unahilir. .. -

Çünkü Türk göklerinde uçacak .. Ve 
Türk bayrağını omuzlanna alarak da 
ha yük8Cldere çıkaracak.. 

Önündeki kapak da kapandı.1 
Muallimin ..- yükseldi.. 
- Pilot.. . 
- Hazır .. 

Bu havalan karıf kanf bilirim .. Bu
rada öyle prip hava cereyanlan var
dır ki ... 

- Kanat Bu eanada Türk çocuklan diğer pli 
- Hazır.. ' nörlerle uçuyorlar ve ti. uzaltlara gidi 
Düdilk öttü.. Halabn ucundaki deli yorlardı.. Hepimizin gözleri de onla· 

kanlılar adımlaraı sayarak yiirümei• nn pqinde uzanıyordu .• 
bllfladılar.. Biz böyle kendimizden geçmif va-

- On... bir. z.iyette Türk çocuklarının kanatlan pc-

- On ... iki. finde mHt olduiumu~gören Tekir • 
Önümüzdeki kırmızı kanatlar bir • dağı aaylavı Rahmi Akap: 

denbire hareket etti va halat dÜftü. - .•• itte, dedi .. Şimdi kartallann 
Planör yükseldi.. lnönU dailannın ara uçtuiu o tepderde birinci lnönü harbi 
sından narin bir kartal silzülerek ova· olmuttu.. Düf"lan o sırtlan tutmuftu .. 
nın üstüne doğru uzak.lafh.. Biz de aol cenahta idik.. 

Arkuından bir tane daha .. Bir ta- Rahmi A:rtı.k.. Bu eski erkanıharp 
ne daba.. zabiti tarihimize Türkün en pnlı N)'I 

Kalabalık arasına kanf&ll sene; falanndan birini bırakan İnönünü har 
Türk çocultlan uçmak iniyorlar .• Ata- bini içinde yqadıit bu eava91 bütün 
tar çocuklanı Türk namını. TUrk p- teferruatiyle aalatıyodu. Uçan planör 
nını, TDrk hayrafnn naal yükseltecek llerin hepsi dönüp gelmifti.. Biz orada 
lerini bize ıöwmek ietiyMlar.. Ata - ..P eola b.k~ kadar &l Elkite • 

evvel ,ehit olan tayyarecilerimi:ı. 
lerimiz bunlar arasında yakından 
dığım talebem ve Türkkuşunun d• 
ratüt muallimi Feride de vardı .. 
dede gülen yüzü bana çocukluk 

lerini hatırlatıyordu .. Çok müt~ 
muttum. Kamptaki sençlerin he,-i 
etrafımızda, yanımızda oturuyor 

Bir aralık sert bir acs kulağııo.ı-
ladı: 

- Bunlar öldü .. 
Daha çelik bir es cevap verdi: 

- Fikir ölmedi ya... Bir tane 
ise bin tane Türk çocuğu onların 

da bıraktıklan Türk bayraklarını 
uzaklara ve daha yükseklere çık 
Çıkaracağız da ... 

• • 
Ertesi gün paraşüt atla},~ları 

lacaktı ... ilk atlayı~ Ali Yıldız .. 
cak.. dediler. 

Üstümüzda dolapn tayyare gaP 
since hepimiz aşağıda ne.fes bile 
yorduk .. Sanki atlayan biz idik·· 

ZF.Ki 
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... 
la,rlfaı' 

lbtidal maddeler 
muafiyetleri 

Tarihi eserlerle dolu 
bir şehir: Denizli 

Çekoslovak meselesi 
çok tehlikeli bir safhada 

Sanayi Genel 
tane tahin fabrikaııı ve birrok un fab bir tefteden &fag"ı dökülür. Bu sular m. 1 ... n ••abı'm bı'r ba-d:~:n ç~•~-a 1 .,. ... (Başta rafı birinci sayı/ ada) .- ·-· • ..__.. uo:ıuıı~ 

Dı•rekt•• •• •• • rikatarı vardır. Yeni sanayiden tuğla, dökülürken, içinde bulunan kireçler cAlman ıkarde,1erimize dokunulma her an beklenebilir. Bununla berabet 
OrUnUn yenJ pili.ka, künkleri pek güzeldir. Bir de bembeyaz pamuk gibi Travertenler sına artık tahammül edemiyeceğiz.:t Praada teJiı ve panik eserleri söriif· 

V e m Ü h j m Kdce oğlu Şükrü usta adına birisi ka tetkil eder. Bunun güzelliği yazmakta Bu gazete, funlalrı illve eylemek • memektcdir. r a P 0 r U .. yapmaktadır. 500 liralık kasaları anlatılmaz. Yalnız görmek l&zımgelir. tedir: lN1GL1Z KAB1NES1N1N 
Tc,viki sanayi kanununun k' · . B d h b l l' · M ve iptidai madde m f' 1 , hma ıneledilecek müeasuder ihtiyaçlan olan 50 liraya yapmaktadır. ura an eonQl ara e ere gc ınır. u cCörin~n bu beyanatı her nokta - TEBL1G1 

daki hükümlcr'ın'ı ua ·~·.et .e~ı akkın· makineleri aetirmeClen evvel ancak bu Denizlinin halkevi binası çok gü - azzam kemerlerle dolu, büyük bir ha dan ve yalnız muhtevası itibariyle de· Londnı, 11 (A.A.) - Salahiyet • 
sanayumızın · k' • - -''d' G l b d k f ı mam, onun yanında bir sany harabe· 1 k ta hafild b k t fına daha uygun 
1 

k .m ı~- tema ve tevsi için llttuat Veltaletinden zcı ır. enç er ura a on erane ar, ··• ği, gere AJmanyada. aerebe ecnebi r ma en u a ~aın en ;ernas~ 
d h gc ece \'e ıhtıyaçlan teaiı vey t • - d • • "b l d müamercler ve radyoda konferans - si ve içinde dört kö~ sütunlar dolu • memleketlerindeki pııikoloJ'ik akisleri yonal ınuıtbuata a ağıdaki tebliğatta 

it a fazla karşılıyacak k'ld .. . • evıı muaaa eaı ııtı sa e e 
tiren 

3537 
I k ~ ı e degış- cekJerdir. ]ar vermektedir. Bir de büyük bir kü- dur. Burada krallar bir nevi top oyunu dolayuiyle pek mühim ıiy .. i bir hare bulunmuştur; 

. sayı 1 anunun ana katlan B '- ti b tü~ L__ • d )' 'd b" E oynarlarmı". Bunun kar~. sında {Cin ket mahı'yetı'nd-dı'r.> HükuAmct, son kabin~ m::--1·eı·e1e· nı, tatbıkatını v . k u .. ayı ar irinci ıınıf evsafındaki pnaneaı var ır. cnı en ır tno - T ~ _ ~ 
ği tes' .. de :enı anunun vazetti v~ya bu evAfa yükselecek endüatri pafya müzesi kurmaktadırlar. Bir de deliği) vardır, Burada bir gaz intif8r Berliner Bocrac.n Zcitunır gaz.etcsi rinde ŞU kanaata ~·armıştır ki, Çe -

15 musaa esıni izah e•melc • ·· ı t. - ) • d F k d h 1 d etmektedir. Ku,.Jar üzerinden geçer - dı"'or kı'·. koı110\rnı-..•adakı' V"'Zl
0

'-'et hakkında ~e namul· k ' • sınaı mueesc.e: eri içindir. Nitekim binnci il muze en var ır. a at epo a in e· y J J:IJ ""-' .. J ... 

. atımızın ·alitelerinin yükselme • f f h d' kerı derhal ölüyorlar. Hayvanlar bu \' · ti" L • k d b bir harp ı"htı"mallerı· k 0 r.!::.JS1nda gı·t.n. 
51 v f 

1 
nı ev1a 1 aiz bulunmryan •mai mües u. « azıye n \'enametı •l'fllın a •· .. ~· 

e ıyııt arının ucuzlaması ı'mk~ 1 _ d O ı d }'" '-1 d b l d"' .. b hf il d ta eli t l b' A rı ·· . d an a ııea erin teaiei ve tevıileri için mü... eniz inin en mühim tarihi abidele e ıge yaıı; afınca er a yere UfUP :ıı ccne i m,a e erin. Çekoslovakya e ar n en şeye ar ı c ıgane kalı -
. uzerın c durmak ve sanayic:ilerimi- d al l ri Saodi'--·a ve {pamuk k 1 H" ölmektedir. Cin deliğine baktım. Bir i"inde ittihaz ettikleri tarzı h11.rcket do namaz. 

2.ın dileklerini teabit etmek .. a e mıya üzum yoktur. •T ·a e - ıyc T 
· uzere sa- Bunu 1 b b k' 'th 1 :repo1iı) harabcleridı"r, kuf ve bir de baykuş ölüsü vardı. Bu. layısiyle '-'Üklendikleri meııuliyete na • Hükümet modern bir harbin \'e-

nnyı umum müd" .. R ' n • era er ma ıne ı a inin " 
car t 

uru eşat Berun Ti- !lerbeat bırak 1 b .. :ı_ Lıidikya harabeleri. buaünkü Deniz radan bir su çıkıyor. Bir havuz t~kil zarı dikkatlerini celbetme.k lazımdır.> harnetini tamamirle mlidriktir. Bu -
e Ve sanayi odasında b''t" ı maıı, azı aanaynn nu - ., 

Y
ici) · 

1 
u un sana- dutsuz bir ,ckilde memlek•t ı"ktıııa..ı·, li şdıfınin ~malinde alh kilometre u· edyior. YENi BiR HADİSE nıın içinclir ki buhranın muslihane 

erJtopavarakg"·· ~ ··a ~ 0 B d b" k khl"d b' Jantının n f. . .orupnllft:u u lop vaziyeti aleyhine geni,lcmeıine ecbep zaklığındadır. Udikya milattan 261 • ura a ır Öf a ın e ır ~oyun- Prag, 1 1 (AA.) Dün akpm Kar· müzakerelerle halledilmesi lilzımdır. 

k ·ı . e ıc:esıne aıt ntpor lktıııat Ve olacag"ı endi .. c•ı'n"ı asla uyandırmamalı ,246 yılından II Antiochus tarnfından, ma yeri var. Önündeki havuzda yüz. Iovivarinin dış ınahallelerincle bir ha • Lo d R . a etıne verilmittir. .. ... d"' H d b 1_ d b L r uncıman, miizaker~er s1-

Eh 
dır. · yeniden kuruldu. Bu "chre kansının a- um. ayaum a u KB ar erra1> ve dise cereyan etmiştir. Polis tarafından · cınmı'y t' b T - rasında fıalleclilmesı· miı"n·1 ·uı1 olma-

t: ıne inaen bu ç d J (La ılık bir su görmedim. Saatlerce irin • 1 hk'k · d h U\ sana'-•icilcr"ı l"k d ~aporun ünkü on beygirden fazla muharrı"k ı o an odiııe) ye izafeten Ladik· ... yapı an at ı at nctıcesin e adise, şu 
" a a a n d k d k k · d' B · d ı·-· k Jd dığı v.annedilen birçok hususah it -

nunun tatbik tn r e en ve Yeni lca uvveti olan ve senede bin bes yüzden ya denildi ve ehemmiyet kazandı. La- en çı ma ıııtemc ım. u cın e ıgın şe i e tesbit edilmiştir: 
tün h rzına taalluk eden bü fazla işçi çalı~tırmak üzere y~iden ku di:kya sonradan Frikyalıalra da bir de eskiden rahipler. halkı kandırmak cHaha isminde Hitler partisi aza- ham etmiştir. Son muvaffakiyeti, 

UŞusatını olduğu oib' 1 ,_ k ld R için lı:erametler gösterirlermi". Bu kay d b" · 1· k · J'"' Prağ hükumetinin '-'eni prensipler 
l 

- Şi d
. ~· 1 yazıyoruz: ru acaıı; 'Yeya bu bu·· ··kı··w.. . d' mer ·ez o u. oma imparatoru Tiber -ı- sın an ın po l8 ·oml!ICr ıgıne müra • J m le d yu ugu teveı e ı· 

kümlerine .. ıycb n ar kararname hü lece\ olan müesseseler siirprodüksi • zamanında Ladikyada birçok zengin- nar sudan sonra arkada büyük bir An caat !;;;ni' ve bir sosyal _ demokrat tanzim etmiş olması ve yeni müzake 
lcketimi:ı dga~inda:tı sa~ay~ için, me.m kan, fktuat Vekaletinden müsaade al ler vardı. Ladikya tababetin merkezi kreteatr aynen durmaktadır. tarafından tahkir edildiğini söyliycrek reler açmı., olmasıdır. Runcimanın, 
rnadd 1 e Yetışmıyen İptidai yon nizamnamesi hükümlerine tevfi • idi. Burada (Anyoküs) ve (Thero • Bundan sonra şehir harabeleri geli· şikayette bulunmuştur. cebri sureti lınllere yol açmaması iİ· 

e er, mnhdut mikt d 1 d ) d d k f 1 yor. Her adım bir eeerle dolu. Bunun ş·k~ l · · t h 'k" • b zere gÜnu"'k ar a o malc ü. mıya mecbur tutulmuş ve bu gibi mü as a ın a ·i ey ezoflar yetişti. Bura .., 1 aye çının a rı amız ve ter iye. çin, gayreUerjne bir nihayPt verme-
cdiliyordu~ reııminden muafen ithal saadderin muhtemel spekülasyonlara lda büyük doktorlar yctişm~tir. karşısında ikinci bir Ankiteatr daha ~izc:e hareketi karşısında polis memu- ğe mahal yoktur. Yeııi :müzakereler 

iptidai madde . • mevzu olmaması için de fabrika tesis Ladikya bu zamanlar altın kronlari vardır. Yüzlerce İnsan hu tiyatroda ru, kendisine sükunet tavsiye etmiş ve sırasında yeni bir takım arızaları ve 
göre yapılan rnua1-.~uafıyet lhıstelerine müaaadeıi :İstiy~Jcrdcn sermayeleri - le dolu zengin bir ,chirdi. Mefhur oyunlar ıeyrcderlermit·· Burada mq - \lapkaııını çıkarmasını aöylı:ıniftİr. müşkilalı derpiş etmek Jazımdır. Fa 
lardaki . h 1· .,,.en ve rna dut mik nin yüzde 25 inin teminat olarak alın (Çikron) çekini burada altına tahvil hur bir topal feylesof yetişmittir. Fakat Kahn, bu tavsiyeyi dinleycee 

ıt a at milli .. . . . '· Alimler, sana·'-a"rlar yetı'•t'ırm·ı .. o- W• l' b' k kat Lord Runciman gayretlerine de. Yacını len I aanayumızın ihti- maıı ve tesisata en ,0 _ altı ay "ırı'nde ettınneıı; istcmiflir. Evvela Udikya uı. y .. gıne, po ıs memuruna ıı to at atarak 
'fi amıyor v ·.ı . b' b _, 0 -v ,- d k 

1 
ı b" "k b' d • t k . 'd" ._ 1 0 al k \'Hm ettiği müddetçe vnziyet birçok 

malitclere b .. d e ı,.erı ırçok for a'°anma111 mecburiyeti' Ve'-"'let e ka- o um11.cı ığın merlc:ezi idi. Halı ve an uyu ır me enıye mer ezı ı ı. J·ere yuvar amıştır. ar ı komittrli ogu ... ç - H' r d W• imkanların butıınnınsma müsait o1a-
1şı b yor u. bul edilmiştir.> her türlü kıymetli kumaşlar dokurlar. ıyerepo ıs. ünya alimleri tarafın- gın önüne biriken 600 kişi Kahnın po bı"Jir. 

c u ac:beplerle 1937 d B ·· ı "'dk dan tanılan bir harabedı'r. Maal••ef !is taraf d "ld" "ld""• dd sonunda n'lı b ' mali Yılı ı. ugun ı..a i ya harabelerinin au ~ ~.. ın an o uru ugünü :i ia e-
tidaj rnııd~ •Yet r·ulan b~ senelik İp Acı brr kayıp yollan kalesi, Anfiteatiri harabeleri burayı Türkler gezmemiştir. Mütema derele bağırmağn başlam~tır. Büyuk iBritarıramn noktai naza-
varndan e m~a 1>'c.t cetvellerine de. (Batttarafı birinci sayıfada) mevcuttur. Uıdikya Selçuk Türkleri _ diyen ecnebi seyyahlardan &timler gel Neticede polis memurları, kendileri rı Çemberleynin '24 mart tarihli 
k vnzgeçılu~lc 2/9 ı 60 _1 Mustafa Şeref Özlcan, iBB4 te Bur- nin eline miladi 1094 tarihinde ..,._.,:, mektedir. Denizliye gÜzel bir otel ve ne taş atan halkı dağıtmışlardır. nutku ile Con Simonun Lanarldaki 

ararnarneylc ve 1 h . •ruı d - .. -.,... p 
lainden itib k az.ıran 1938 tari urd. a doğmuftur. lııtanbul Hukuk ve Ladikya harabelerinden sonra en bir de Pamukkaleye bir otel yapılırsa. r11.g, 11 (AA.) Tepliı - Sanov· nutkunda tesbit edilmiştir. 
. aren ulla l p huk . h" l b k da H 1 . f 1 B 'k' b tımizdc Yetişmiye • nı.dan ve nıemldr.e ana . ulc fakültelerini bitirmiş, mü ım. me~kcz (P~muk kale) ve ya • urası turisti bakımından çok değerli k. en

1 
e'.n ~ara tar arı mıntakanın hü u ı ı eyannt gösternüştir ki, 

ıtirnrük • n ıptı al maddeler· muhtclıf devlet hizmetlerinde vaufe nındakı Hıyerepolıe harebeleridir. Bu bir ziyaret yeri olacaktır. Hiyercpolis, unıet c aıresı önünde bir nümayiş yap eğer Çe'koslovakyudn cebri bir sure-

b rcıımı muafj ti it ld ın g" ·· L h' h mışlardır. 
u nevi İptidai Ycdd 

1
• ın1mııı ve ormuf, ozan konferansında mÜ!laVir şc ır ta minen milattan 200 yıl sonra bir lepe üzerindedir. Önünden Mende P U tesviyeye teşebbüs edilirse fngil-

iİ.İınrük .
1 

. ına e erin 11--ri olarak bulunmuştur. ' kurulmu,tur. Havvariyundan (Sen res nehri akıyor. Vadi ycm)•,..,il, kar azar yerinde iki bin Hcnleinci al· -
b 

re mı e ıthall • -... 9 E 
1 

p 
1 

b .....- ma S'"d tere \'C diğer memleketler önline ge-
ulunrnnktad D en temin edilmisı ..... Y üt 1932 ye kadar fktı!lat Vekil o) uradan geçmi~tir. fldaYayadağlan biitün giizellikleriyle n ve u et marşlarını söylemi!!ler-ır 

1 
T ı d' p ı· s··d ' çilmcz bir tarzda hnrbe ı-ürliklene -

ıniz ihtiva 1 ' u suret C aanayicile • ıgını y11.pmış ve ha 1 " d Haçlar seferlerinde Framıız ltralı yükselmektedir. Pamukkale dünyada ır. 0 ıs, u et mebuslarmdan Sibcli 
d . ~ çarı olan v rı le ck'l • .. ra tıız ıgı olayııiy (Y d' · L 1 usun yardı · l .. · ·ı ceklerdir. Şimdi, Frnnsa ve İngı'lte-

e Yetıfnıiyen h e memleketimiz. ~ ~ "?'Ş· butçe encümeni :reisliğine e ıncı ui) de bu fehir civarında bir tanedir. Bu fehir seyyahlara bir al mıy c numayışçı eri dağıt • 
ve ihtiyaçlarını 8:;' maddeleri kolayca scçı mıvtı. :ürkler1e çarpıftı. Pamuk kale Deniz lbum yapılıp d11.ğıtılır ve propaganda- mağa muvaffak. olmuştur. renin müdahalede buhınmıyacaktnn 
ithal edeb'I ki ar!ılıyacalc mikta_rda ü Vakitsiz ölümü, ist~nasız bir teca • laden 22 kilometredir. Pamukkalc. sı yapılırsa, yüzlerce seyyah Bergama Aylardanberı mütemadiyen Alman fa~aziyesiylc A'manyamn klsa sUre. 
ithrf sıraaı~~:e erdır. Diğer taraftan s r uyandırmıştır. Mustafa Şerefin şah diinyada bir misli daha olmıyan tabii vesaire, Efes harebelerindcn sonra Ay gazeteleri ve radyoları tarafından ya cclc bir harbe ve Çeko:slovakyada ko
tutulan iptid • muamele vcrgisine tabi ~ı~da: Kamutay, ihtisasından çok fay man~ralarda~ biridir. Hiyerepolis 1 dan yoliyle Denizliye Pamukkaleyc g; pılan propagandalarla husule gelen tayca elde edilebilecek bir muvaffa-
vergi, malın :~tı tn~dde1crden alınan .a andığı alim bir iktisatçmnı, genç. fehrınden dogan Ciyada bir su akar, leceklerdir. 1 gerginlik ve dü~manlık neticesinde cid kiyete hiç bir veçhilc güvenmemesi 
den ın;liyet ı::.._şın a tenzil edilcceiin lık, değerli bir profesörünü v T·· k H ı eli bir hadi!lenin çıkmasından korkul- çok faydalı olur. 
v "Y•hna teııir • rnilleti f ·ı ti' b' e ur k •• •• d maktadır. e. ısanayicilerimi7. tn etnuyecek . • ftZ& e 1 ır evlldını lcavbet - a n o v o n u n e Dominyonlar hükümetlcriy]e Fran 
afıyetinin knlkm uamclc vergisi rnu mlfbr. fy1erhumun ailesine taziyetleri- Südet liderlerinin her ıürlü tııhrikat sız ve Amerikan hüküınetleri, Jngi _ 
Yec-'-lerdı'r. asından :ı:arar o'o'r,..ı· _ nıizi sunaraz. tan içtinap edilmesi için verilen emı"r cıı; .. .,, d liz noktai nazarından haberdar edil-

Ke:z" bu I h b • !eri geri aldıkları gündenbC{i Südetler mişlerdir. 
dar olduğu~:~. sayheainde, şimdiye ka Ôfüm m e y a n a r ) arasında bir değişiklik ha•ıl olmuştur. A1mnnya Führer ve bnşvekili, ha 
a 1 JTıa dut ıa · Sa Südetler \lİmdi tarhikat yapmak ve tah 
YYen :ı:arnanlarda öl .. .. nayıe mu - drnzam Cevat Paşanın birade. (Bcıştarafı biri!lci sayı/ada) da Nançang istikametinden ilerliyerek ber \•erilerı nutlrnnu pazartesi günü 

:vctlcr ve .
1 

• çulu dar rnuafi rı me h Ş bü . 1 d rikamiz hareketlerde bulunmak için 
rı rneaı nihayete d'ril - kl. r um akir Paşa refikası ve e- s etmış er ir. üç taraftan Çin ordusunu sıkıştırmı,. bahane aramaktadırlar. söyliyece.ktir. Bütün el (lnya bu nut-

rnernlcketin hü hlr. er 1 erek m: 1 kolordu kumandanlarından e- Londra, 1 1 (Hususi) - Çindeki t H .. d h b '- ku azami bir dikkııUc derpis edi'-'Or. 
nayiine aıı ·ı yu ve küçük bütün sa nur K 1 ·ıı· . h k ır. er gun a a üyü .. mikyasta ve , J 

T-mı Ve ....... , ,A ura ın kayınvaldeııi Bayan Sa- mı ıyetçı ii umetin yeni merkezi 0 • Yu"k•ek daha oeni' bir aahada ha"d'--1er "'-re- Fübrer. bir,,.olr deı·aıar sulh arzusu-
rn l. ...._ rnu.rne a"-- ra tsm t dü 1 H k " tepelere dauanan birinci D &R:.I - 'lf 

a •Yetinin 1 umızın ·- e ·n gece tedavı· edı"lmekte an an ov etrafınd11. büyük bir mey " -ucuz amasına m" • 
0

. ld _ d müdafaa hattı yanldığından Çinliler yan etmektedir. Çekler fimdi bu gibi nu ifade etmiştir. Bu arzunun sa _ 
tnuafiyet temin edil . uessır ır 0 

ugu Şişli Sıhhat ~·urdunda 61 • an muhareb~i cereyan etmektedir. hadiselere giri,mc.kten içtinap etmekte mimt olmadığım farv.ctmek, vahim 
nıücsscsele . mı,, gerek devlet mOştUr. Cenazesi bu..nn •aat 11 30 Bu muh11.rebede Çin milliyetperverleri Hankovun etrafındaki küçük göllere rı ve gerek · h d bY ~ 1 iseler de nazilerin faaliyette bulundu· bir hata olur. 
~rn~ r ı· ~~n ~leri lü a m~kQr hastahan~~ k~d ). akıllara h~yet ft~~k de~c~e ~d d~~anron hat~çdilm~udi~ ==~~~~=~~===~~==~=============== 

ornıa ıtclerden kurtut rak T 'k ırı a - d r b T s b h ak 
nih&yet iptid • muş Ve 1 eşvı İye camünde namazı k1 et l ir mukavemet göstermektedir. Hankovun sukutu takdirinte milli • a a ' ög" le ve şam her ye-kten sonra 

•• madde • • hd' ındıktan • 1 -~ 
mütehavvil uıulden b lfl ltai1elıtçi ve rine ıı•·tü soUlnra BüyQkadadaki kab- er. yetçi Çin hükumeti için kati bir bezi - dişleri niçin fırçalamak lazımdır? 
ve norm 1 '-· • eyne mı · sabit • 0 r erek defnedilecektfr. Ma,eral Çan Kay Şek. dört ay ev - met olacag"ı ve ond•n sonra Mar--1 

a .cır sıstcm b "1 ~T-
ınak tadır. e 11.ı anmıt bulun vel san ve mavi nehirlerin arasında Çan Kay Şek Japonlarla büyük mu _ 

2 E Avcı) b ve Tiençin - Nankin d . 1 b - VVellci kanun hükUml • _ ar ayramı d S d h • em~o u o harebeler yapamıyacak vaziyete gele 
re, Anayiirni d ._ c.rıne go yun a uçov n ezımetle netıcelenen w. • • 

aı· :ı e .. uUanalan makine (B ta büyük meydan m h b . d k c:egı ıçın gerek Mareşal gerek kadın, 
ıtt, ve edev t' 1 b ' aş rafı biri'ıci 8 f d ) u a:-e esın c.n ur- 1 k 

çalan .. .. a ıy c unların yedek par fıtanbul av 1 b" ):... ay1 a a tarabildiği fırkalannı yeniden topladı er ek yüz binlerce Çinli bu muharebe 
8Umruk rea • d cı ar ır ıgı tar f d ' . k k .. 

edilirdi. Fak t b mın e~ muafcn ithal 30 eenedenberi terti 1 a ın an ğı arkerlerle birleştirip 800.000 kişilik yı azanma ıçın canla başla çalışmak 
f a u ınuafıy tl d . • b P 0 unan «avcılar b' d tadırlar. ade etmek • ti' e er en ıstı. ayr11.rnı> nın bu sene . I ır or u hazırlamıf ve bunu Hanko • 

H yen sınai m·· K" .. ._ '-- ye aıt o anı dün H k .... d d 
hipl<'ri · b' Ueatıeıle sa - uçuıı;çe~ecc civarı d Ç b "lı"Un etrafında yerleştinnİ!lti. on ·ov onun e cereyan e en ve 

nın ırçok Yoru d n a o ançef • ' b' b k . . .. v 

rnnlitcleri . . c:u ve uzun for • me e yapılmıştır. Bütün mevcudu dört yüz bin kişi ır uçu mılyon ınsanın boguftugu 
Yerınc geü l • l" B 

Yeni kanuni b .... rme erı azundı. I u toplantıya yüzlerce avcı k tahmin olunan orta Çindeki Japon or 
1
bu muharebe bugünlerde iki taraftan 

d k l 11 utun bu formalit 1 abalık bir h lk k'' ı ve a • ..J.. b' 'k' h f · · ..ı_ • ld b' · · · ) h' e a dınlm1,.. • e er • a ut esi ittirak 1 • ~su son ır ı ı a ta ıçınuc vıma en ınsının e ınc neticelenecek ve bu su 
ı.• T• annayıde kull 1 tır. e mış - P k' H le • . • 'ıune, fılit ve ed . anı an ma ı e ın - an ov demıryolunu, şark retle Çının akıbeti de taayyün etmif 
dek parçala evatıy~e bunlann ye • 

1 
Yalnız. bu ac.neki bayram g I tan Mavi nehri takip ederek cenuptan olacaktır. 

nnın asgarı gümrük resmi ara nazaran bira . . eçen yı 

~:h:~;~~ ~;:::~ •••heat ôthaU imkan '"'iı., .. m ..... ;,'"~'"'m,ı~z ~lmu' - Fransız Dahilı·ye Nazırı 
Şımd' k b 1 ·ı b I e etıklal marşı 

• 1 8 u tıdilcn aü .. k 1 e af anmıştır B 
ıthıı.l olunan mru :rearni, nının lı. . unu cemiyet ba,ka b • k •• l d • 
aati yüzde b· e~anın sırf fiyatının va- ta ır nutku takip etmiştir. Nutuk- ır nutu soy e ı 
mev:ıu ta .~' uçuiudur. Bu para ise la; ıon~• Yemek yenmiş, bilahara atıf 
=-ıı. a ~ore muafen ithal h ı· d yapı mıftır. N 11 (A A ) O h l D ır;mıa)j zaruri buluna f a ın e Avç,lar dünkü b oyon, . . - a i iye na· aha fimdiden ııelamcti umumiye 
icabettird"" n ormalitelerin rı b ld I ay:ramd11. vurdukla zan Sarraut, söylediği bir nutukta bil- namına bütün Fransızların vatanın 
nGnded" 

1~ rnaaraAarın bile çok du- yoll:m·~•n,~rı büyült Önder Atatürke haua demİftir ki: k d'I . d b ki d·~· • 
ır. "eza div f agı ıı;arar vermi-1 3 B' .. _ . • en ı erın en e e ıgı maddı ve ma 

ni mevz .. ger tara tan yeni ye yakın bıld ,..er ve 00 e c ırleşerek butun ımanını ve azmı- • • 
'Ve yede~rtta Ro~e makine lllt, edevat naçiz bır ~";;~: ~ıtanbul avcılanrıın ni Fransanın büyüklUğüne ve emniyc :nev~ fedakarlıklarda bulunmalan li • 

Vergisinde:adrç . a?nın ithali muamele derilnıittir e ıyeaı olarak Saraya gön- tine tahsis etmeğe karar verdiği zaman zım ır. 
B 

c lllıarıa edil · • · HükGmet reisinin etrafında her zı,. 
u husustaki 

219406 
mlftır. memleketimiz için yapılmıyac:ak hiç -

name ve buna hail •ayılı karar • M RUSLARIN HAZIRLIGI bir feY yoktur. Eğer yann tehlike ve mandan daha sıkı bir ~kilde toplan· 

3998 sayılı resmi 1 tenzilatlı liste . oskova, 11 (A.A.) - Havas a- vazife saati çalacak olursa Fransa ha· malıyız. Fransız milleti bu miplomatik 

gazetelerde ilin J Bll2ctedc ve diier Jansı bildiriyor: Elde edilebilen mah Tiçten gelen her tehlike anında olduğu fırhnanın içinde takdire şayan bir fe• 

Çünkü vecderi ağız auddelc.rinin yemdderden sonra ve herhalde l>ol 
ifrazatile ditler ve dit etleri dolmut- bol cRAOYOLlN> ile fırçalamak ve 
tur. Çünkü yemeltler, sigara ve kahve temitlernek prttır. Bu aayeCJe <liflerin 
gene ayni tesiri yapmıfhr. Binaena· de, •izm da Mğlığı ve sağlamlığı: 
leyh dişleri her gün 3 kere bilhassa güzelliii garanti edilmiş olur. 

Sabah, öğle ve alqam her yemekten sonra 

RADVOLiN 
B le 0 unrnuttur d?t. haberlere göre, Sovyetler Bı'rlı'- ıibi derhal müttehid bir kütle halinde kilde sinirlerine hakim bulunU)'or. 

u ma İne, &lit ve d . • ğin Ô ların yedek e evatıyle hun ın garp hududunda miJhim hazır topJanıcaktır. Birkaç haftadan evvel fngiltere h11.· ~--•••••• nümiUdeJ.."i rarııafftba. akşamı '••••••••• 
Y b . . parçalnrını getirme.it · t• lılcJarda bulunulmuatur. Hakiki olmaktan ziyade zahiri olan en ırınci f il ı · v riciye nazın Fransız - Jngiliz tesanü 
csseıı·l·rle bunı evıafını haiz •-·t -il Uzak şark ordusu derecesı'nde ol- ve allkadarlann propagandasile izam dU .. . B b '" " u fı ..... '"" m k nu teyıt etmitti. u eyanat, jki md 
recede tcvaı· dc'vl sa .:ı_ iktisap cdecc1c de ama la beraber Kief ve Bielorusya edilen dahili ihtilaflarımıza hariçten 1 1 e ı eco:s: mıntak l b le l etin eu hün aükOnetle tesisi İçin rejim 
rulacak sınai rn" veya yeniden ku a arındaki kıtaat, daha sert a ıp aldanmama ı ve miic:rimane ü • 
yi muafiyet ruhuesıeseler, tCfVikinana· harekette bulunabilmek üzere yeni mitler beslemenin faydasız olduiunu 

ı ıatnarne · • h · t 1 t d o maııın, ithalj!t lı '-le •ını aız olaun eşkilata tabi t t 1 1 an ama ı ır. 
,_ " ll1t ında'-' u u muş ardır. 5 lh • . 1 k • . . 
ıı:timler dah'ıl" d -.ı umumi hü Diğer tarafta 1 v . u terazısıne mem e etımız otorı· 

ın e ıe..ı. t • n ma Om oldugu il· t . . b" .. .. 1 .. . 1 b b"l • . 
lunabilecekler f<IC. çc ıthalde bu eaının utün agır ıgıy e aııa ı meaı ı· 
me tlhi tutulnıvıye ~L~ca bir ınGsaade. zere genç sınıfiann silah altına alın çin bu dahili ittifakın her zamandan 

3 
Y •~ardır. ~ası. devam etmektedir. Eskileri · ise ziyade dünyaya ilin edilmesi ve zar 

- alnız Yetaiden laİI 
90 

•--..: Ylr:rnı ey)fllden evvel terhis olunmı - lann ab1muı beklenmeden teyit edil 
_,... Y&caklardır. 

lcri ne olursa olsun bütün devletlerle 
t~rikt mesai etmeğe ha:ıır bulunduğu 

manasını tazammun etmektedir. 

Yazımızın çokluğundan 

Görünmez dilfman tefrikamızı 
koyamadık beyanı itizar ederiz 

Yeni sinema mevsımı 
Açacnk olan M E L E K sf neması 

DUHULİYE FİYATLARINI ŞU ŞEKİLDE İND1BDtGlN1 SA
YIN HALKA İLAN EDER: 

HUSUSi KOLTUK: 50 - BlRINCl VE BALKON KOTJTUK 35 
! ncl 25 ve LOCALAR 250 KURUŞ. 

İlk program: HANRI GARAT \'e MEG LEMON.\'lER 
tarafından nefis bir surette yaratılan 

Fran31r.ca sözlü ve şarlcıh 
/JtlT KARDEŞLER 



Sayıfa: 8 YEl'll SABAH 12 EYLÜL 1988 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: Jil::m~i!1:!ımriJ:f.~rjt81 
• 19 eylül 938 tarihinden 28 ey lül 938 tarihine kadar devam ede-

cek olan etlbbanın tekil.mili kursları aşağıda yazılı gün ve saatlerde fa- ANKARA RADYOilU 
kültemiz morfoloji en3titiisü bilyük dershanesinde verileceği ilan olunur. Öğle neşriyatı: 14.30 • Kanşık 
Saat 'Güıı Meı,zı' Profesörün adı pliik neşriyatı. 14.50 • Pliikla Tür! 

musikisi ve halle şarkıları. 15.15 

\ 9-10 Pazartesi Dahili tababette 

10-11 

11-12 

14-15 

16-16 

aktilaliteler 
Cerrahide aktüali
teler. 
Akli emrazda aklü-
aliteler. 
Farmakodinamide 
aktüaliteleı·. 

Fizikoterapide ak
tüaliteler. 

9-10 Salı Dahili tabatte a-

10-11 

11-12 

14-15 

15-16 

cil en:iikasyonlar 
Dahili tababette a-
cil en~ikasyonlar 

Urilogıde iicil en
dikasy~nlar 

Dahili tababette a-
cil endikasyonlar 
Dahilı tababette a-
cil enclikasyonlar 

9-10 Çarşamba Cerrahid1; acil en-

10-11 

11-12 

14-15 

15-16 

9-10 

10-11 

11-12 

14-15 

15-16 

dikasy, 1nlar 
c~rrahide acil en-
dikasyonlar 
Pediya• ride acil en
dikasy:ınlaı 

Cerrahide acil en
dikas~·onlr 

Cerrahide iicil en-
dikasyonlar 

Perşembe Kadın ve doğum 
has tal 1 klarında acil 

endikasyonlar. 
Kadın v!' doğum 
hastalıklarında acil 
endikasyonlar. 
Oto - Lıırengolojide 

iicil endikasyonlar 
Adli tıbda acil en
dikasyonlnr 
Adli tıbdıı acil en-
dikasyrnlar 

9-10 Cuma Dahill tababette la 

Prof. Neşat Ömer İrdelp 

Prof. Ahmet Kemal Atay 

Prof. Mazhar Osman Uzman 

Prof. Akil Muhtar Özden 

Prof. Osman Cevdet Çubukçu 

Prof. Neşat Ömer İrdelı:. 

Prof. Neşat Ömer lrdelp 

Prof. Behçet Sabit Erduran 

Prof. Frank. 

Prof. Frank 

Prof. Nissen 

Prof. Nissen 

Prof. İhsan Hilmi Alantar. 

Prof. Kemal Atay 

Prof. A. Kemal Atay 

Prof. Liepmann 

Por. Liepmann 

Prof. Hellmann. 

P rof. Saim Ali Dilemra 

P rof. Saim Ali Dile'lll'e 

erL 
10-11 

boratu var muayene! p f F ro . ran. 

11-12 

14-15 

15-11' 

Dahili tababette la-

Hıfzıssıhha Jabora- Prof. Frank. 
tuvar muayeneleri 

Mikrobiyoloji labo- Prof. Hirscb 
ratuvar muayeneleri 

l\Iikrobiyoloji labo- Prof. Braun 
ratuvar muayeneleri Prof. Braun 

9-10 Cumartesi Kuraa i~tirak eden 
!ere i<tedikleri Üni 

ver•ite kliniklerinde \izileler ve a
meliyatlar 

9-10 Pazıırtesi Fren;dde dahili 

10-11 

11-12 

14-15 
15-16 

9-11 Salı 

11-12 

tababet 
FrengiJe 
tababet 
Fizyolojik 

Prof. Neşat Ömer İrdelp 
dahili 

Prof. Neşat Ömer L·,Jelp 
kimya 

lahn~,ı•uvar muayen 
el eri. 

Ne\' raiji. firena-i 
Seroloji, Frengi 

Dermat.,loji, Firen
gi 
Kadın ve doğum 
hastalıldarında fren 

gi 

Prof. Liepschitz 
Prof. Hayrullah Diker 
Prof. Braun. 

P rof. Hulusi Behçet 

Prof. Liepmann 
14-16 Münakaşa 

9-11 Çar~amba MilnakıL,'la 

23 eylül 938 cuma günü saat 14 den 16 ya kadar ve 26 eylül 938 pa
urtesi gtlnil saat 15 den 16 ya kadar verilecek olan mikrc'bi,voloji dersi 
mikrobiyoloji enstitüsli l aboratuva rında verilecektir. (ll299) 

1 İst=nbul Belediyesi ilanları 1 .................................... ..! 
ilk temitıat l,;~şif bedeli 

Ajans haberleri. 
Akşam neşriyatı: !8 30 - Karı -

şık plak neşriyatı. 19.15 - Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Maluk Re -
cai) 20.00 • Saat ayarı Arapça neş
riyat. 20.15 - Türk mu3iki~i ve halk 
şarkıları. (Sadi Hoşges,Radife Ney
dik.) 21.00 - Şan plakları. 21.15 
Stüdro· •alon orke•trası. 

l - Sehubart RO"mauııde. 
2 - Moıart Zaiııın. 
3 - VUhelm Kienzi Der Evan 

jelimann. 
4 - Siede Leuchtkaferohaus Ho

chıeit. 
5 - Jozef Cung'ı Zephyr -

Lüfte. 
6 - Ed. May Zeı einer Flsache 

Mosel. 
22.00 - Ajans hahel'!eri ve hava 

raporu. 22.15 - Yarınki program ve 
SON. 

İSTANBUL RADYOSU 

12 - EYLÜL - 938 - Pazartesi 
Öğle neşriyatı: 12.:30 - Plakla Türk 

musikisi. 12.50 - Havadis. 13.05 -
Plakla Türk musikisi. 13.~•0 - l\luh
teHf plak neşriyatı. 11.00 - SON. 
Akşam ne~riyatı: 1~.30 - Dans mu 

si kisi (Pliik- 19.00 - K 01nferans: Fa
tih Halkevi namına, Drıkt•ır Suat İs
mail Gürkan (Diş etlerinin dişler Ü· 
zerindeki chemmiyetij 19.~0 - Dans 
musikisi (pliik) 19.65 - Ror"lt haber 
leri. 20.00 - Saat ayarı: Grenviç ra
sathanesinden naklen. Hamiyet Yü
ceses ve arkadaşları tarafı odan Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20.40 A
jans haberleri. 20.47 - Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arapçn söylev. 
21.00 - Saat ayarı: Orkestra: 

1 - Sehuman: Genoveva. 
2 - Gonnod: Trihuf 'le Zamora. 
3 - Siede : Pes des Flenrs. 

• 

22.30 - Fasıl Heyeti: tbrahim Uı 
gun ve arkadaşları. 22.10 - Hava ra
poru. 22.13 - Darültalim heyeti: Fah 
ri ve arkadaşları tarafmdan 22.50 -
Son haberler ve ertesi gi!nün prog
ramı. 23.00 - Saat ayarı: SON. 

._ ____________ Telefon: 42SL7 •*-
Nişantaşında Tramvay ve Şekayik caddelerinde 

şişli Terakki Lisesi Gündüzlü Yatılı 

Dr. İHSAN SAMI -
GONOKOK AŞISI 

ANA - İLK - ORTA - LİSE KISIMLARI 
Kız ve erkek öğrenicileri çin yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilfıtı vardır. 

Belsoğukluğu ve ihtil9.tlıırıaa karşı 
pek tesirli ve taze aşı dır. Oivanyolu 
Sultanmahmud lOrbesi No. ı ı:ı 

Fran~ızca, ingilizce, Almanca kurlarına dokuz yaşından başlayarak bütün öğreniciler iştirak edebi
lirler. Okul her gün saat 10 - 16 arasında açıktır. Kayıt işlerine pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 

bakılır. 

KUVVET ŞURUBU 
• • V ITALIN 

, 1119 - ---:- T O R K I YE ----" 
Kızılay Cemiyetinden: 

Cemiyetimizce asağıda yazılı beş kalem eşya satırı alınacaktıı" 

Taliplerin hizalarıııda yazılı tarihlere kadar İstanbulda Yeni posta
ne civarında Kızılay hanındaki Satış Deposu DirektörFiğüne kapa· 
lı zarfla tekliflerini yapmaları ve fazla izahat almak v" şartnw 
me ile nümunelerı görmek Uzere mezkfi.r · r>irektörlüğe müracaat et
meleri lüzumu ilan olunur. 

Mikfan 

500 m' Podösüet _ 15-9-938 Saat 11 e Kadar 
4000 m' Parlak kııyışlık der i 15-9-938 ,, 11 e ,, 

Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıkları geçirir. 

1 1 
9000 m2 Parlak zırh derisi 15-9-938 ,, 11 e ,, 

V T A L N 17500 m Çadır bezi 15-9-938 ,, 15 e " 

~~~~40~0~k~i.~U~r~ga~n~~~~~~~~~1~5-~9~-9~3~8~~"~1~6~y~a~,~·~ 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur, Ço-

1 1 ı•••••••••l!ll••l!ll•• .. •••••••••--
cuklarınıza Vitalin kuvvet şurubu vermekle onları Almaoyada yapı an ve 

sağlam, gürbüz ve neş'eli yetiştirirsiniz. 300 defa 

VİT A L i N 
Mektep çağınd ki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarl

rın h ıyati kudret ve kuvvetlerini artırır. 
İNG iLlZ KANZUK ECZANESİ 

' 

BEYOÔLU - İ STANBUL l ı 
:.mi ................................ ~ 

İstanbul Emniyet Müdürlüğüden: 
Müdüriyet için azı 56250, çoğu62500 kilo meşe odunu alınması açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 1 9 - 9 - 938 pazartesi giinü saat 2 de. 
yapılacaktır. Odunun t:ım:mıı;,ın muhammen kıymeti 937 lira 50 kuruş
tur. 

1 

Çalmakla bozulmıyan 

POLYDOR 
Marka gramofon plakları piyasaya çıkmıştır 

FERYADI HAKKI NUMAN İÇL1SF.S 
8025 Al bereli 

8039 

Koyun gelir kuzu ile 
(Türkü) 

Atalım mı Güzelim 
<TUrkü) 

Tokat Türkü8ü. 
URFALI OSMAN YANIKSES 

8026 Şu Urfanın knpısı 

Dön beri 

8028 Ey felek (S<gah gazel) 
Liıyık mı :t<kın bana 

BAY AN HAMİYET 
DUYGUL11 

8029 Ayşem çıkmıs yollara 
Yaz geldi güller açıld ı . 

BAYAN N EDtME 

BAYAN B. PLATİN 

8030 Bu dağlar ııl u dağlar 

Gillerdim ağlamazdım. 
İstanbul birinci yat ı okulunda yaptırılacak tamirat (en 3Vi.ll 4174.80 Muvakkat teminat 70 lira 31 kuruştur. 
az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia Müdıirlü- İsteklilerin şartn:ı•ııc,·i görmek üzere müdüriyet he•ap memurluğu- ı 8027 Duydum ki "S•ızinak BAYAN NERMİN 
ğünden bir hafta evvel ehliyet ve 938 Ticaret odası vesikaları) na, eksiltıneye iştirak irin ayni gün ve saatte vilayet deft~rılarlığı mu- şarkı,, 8037 Altunu boztlurayım 
Çubuklu Gaz deposunda istinat duvarı yapılması (Fen 1:11.12 1748.25 hasebecilik dairesinde kutulu komisyona müracaatları. l Yol verin sevgilime Senden ayrı dii~tüm. 
İşleri Müdürlüğünden v~ika). (6038) POLIDOR Gumofon phiklannı her yerde ısrar la isteyin iz. 

Beşiktaş Maliye \'Ub0'>i binasının tamiri (Fen İşleri 71.05 947.35 ;,_----======================= Türkiye toptan satış deposu: V AHE ÜTÜCİY AN 
Müdürlüğünden vesikıı) • 

Yukarda keşif bedell~ri yazılı tamirler ayrı ayr ı açık eksiltmeye JstanbuJ Emniyet Müdürlüğünden: ı lıtanbul Sultanhamam Cawcıbaşı han 2 nci kat No. 10. P . K. 180 
konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri levazım Müdürlüğünde görü-
lebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında Müdüriyetimiz içôrı azı 25000, çoğu 30000 kilo meş~ cinsi mangal 
gösterilen ilk teminat :nakbuz veya mektubiyle ve ve•nikle birlikte kömürünün alınması ııı;ık eksiltmeye konulmuştur. 
26 - 9 - 938 pazartesi günü saat 14buçukta Daimi Encümende bulun- İhale 19 eyl!ll 939. pazartesi gü nü saat ikide yapılacaktır. Mecmuu 
malıd ı rlar. (!) (6261) bedeli muhammen be<l~li 1500 lira teminatı muvakkatesi 112 lira 60 ku 

* rus.tur. 1steklilerhı şartl'ameyi görmek üzere müdüriyet hesap memu rlu' 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
~ 

Müdüriyet için azı 125 çoğu 150 ton yerli kok kömü r ii alı>ıma~ı ııçı 

Hepsine 60 91ira bedel tahmin edilen Dolmabahçe Gazhane yoku -
şunda esk.i 24 - 6, 11 - 5 ve yeni 22-6 ve 13 - 5 numaralı binaların kire
mit ve ahşap enkazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştu r. Şart

nameııi le\•azım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lir« 50 kuruş ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 27 - 9 - 9~8 salı günü saat 14 
buçukta Daimi ~'~riı'lıende bu l unmalıdırlar. <B.) (6323) 

ekgiltmeye konulmuştur. 
ğuna, eksiltmeye i~tiı·ak için de ayni gün \'e saatte vilayet dııfterdarlığı 1 Eksiltme 19 eylül 9::8 pazar tesi günü saat ikide yapılacaktır. J\iı" 
muhasebecilik clairesintle kurulu komisyona müracaatları. (6039) 

Sahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O • L U 
Netriyat müdürü : Macit ÇETiN Baaıldıiı yer : Matb- t'.ofr-~ iya 

mürün muhammen beıleli 3150 lira muvakkat. teminatı 2!:7 liradır. 

hteklilerin ~artn1meyi görmek üzere Müdüriyet Hesap MemurlıJ' 
ğuııa, ek~iltmeye işti rak için de ay ni gün ve ~aatte vilayet Dr.fterd:ı rllli' 
Iulııı&ebecilik daire.<inde kurulu t.omisyotıa müracaatları. (6037) 


