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KURU' 
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira ı 

1 lcimizde 
' 

· Yılanların 
Yaşattığımız 

ic Yüzleri 
' 

"~~:~~.A;.~~:_,:·~~ Manevraların tenkidini '-leblerının aldıgı ~kıl ıle mel'jguı 
Olduğumuz sırada, Uzak ~arktaki 1 y k Ol M ı 
de~ facia bütün.~iddeti \'e~ıztıra~-. apaca an areşa ı 
..... ile devam cdıyor. Hatta; dem- MASKELER. ·No·R·voRUZ lebi.Ur ki Uzak Şark \'aka)ii Anu- D •• - •• •• K b ı Ett • 1 1 1 1 aı.dak~ siy~i \'a~i?'etin az rok mü~ un 1 n onu a u 1 1 lab.t hır aksı tesırı altında kalmış 
" vatanlarımn istiklal ve hürriyeti 
~ mücadele eden uyanık ve vatan
htver bir millet bu yüzden büyük Manevralar Yarın Başlıyor 

• • 
" ita/yan lıçiler Birliği ,, Naaıl Çalışır ? Diinkü 

lıh- elem duymuştur. 
Japonlar iyi bir asker oldukları 

kadar fırsattan azami istifade et
ltıeaini bilen bir diplomattırlar .. Ja
Pon siyasetinin kimin elinde olduğu 
~t'i surette kestirilemezse de her
~de askeri klık'in Japon siya -
let adamlarını biraz fazla kuvvetle 

Ermeni Primiyan Bugünkü Şövalye Primi'ye Nasıl 
Tahavvül Etti ? Teessüf Edilecek İki Nokta 

lliruklediği muhakkaktır. Japonlar 
4.\'rupanın nifakından ,.e beyaz ır
~ biribirlerini yenıekle meşgul ol
~ndan istifade ederek Çindeki 

· nüfuzuna nihayet vermek ve 
azzam bir müstemleke ha-

:a.. .. ;r.j"" . !anmak planını tatbika 

,. ~ r t neticesinde Uzak 
'Rr ir vaziyet tahaddüs 
~- enberi Çin toprak-

u arbe sahne olduk-
~Jıald da resmen harp yok-
~- Fakat ~ponya Çin lmrbini ü
~ et ·w· ... kadar sür~tle ~e kol~y: 
~a n ndiremedı. Çınde mılli 
bir nıUcnde e ruhu uyanmıştı ve bu 
ltıUcadclcyi idare eden çelik eller, 
l'tlkaek ~hlar vardı. 

Jaııonlar Çin harbinde galip ol
~larını ilan edebilirler ve b~ ga
~eti haklı gösterecek ma~dı d~
to r bulııbilirler. Fakat buglin Çın 

Mareşal }'evzi Çakmak kendisini karşılayanlar arasında Haydar
pqa garından çıkarken .. 

Praklarıruo mühim ve zengin kı
~rımn Jap~n istilas~ altında bu
~ası hiç bır mana ıf:ıde etmez. 
Çfıllltu Japonlar Çinde geniş sahala- T rakya manevralarında bulu-

~&7\mtak 'Ziyade Çinin milü narak umumi tenkidi yapa-
Mareşal Fevzi Çakmak dün sabah
ld ~ Aakaiw1an tıehrimDe 

~a\•emetini kırmak mecburiyeti cak olan Genel Kurmay Başkanımız 
~ kareµl:ışmn.ktadırlar. Bu muka· ''"zc~!!!!!!!~~~~~iröo'"i--~~;;;;;;;;;;~~-i!!!!!!!!!!!!!!!i!'!~~~iiiiiiie!!!i~~~~""' 

(Sonu S üncü sayfada) 

-3-
tstıınbulda birçok İtalyan teşek

talyanlara karşı ne kadar müsama
atlyanlara karşı ne kadar müsama· 
hakir davranmış olduklarını isbat 
eden vesikalardır. Fakat, bu teşek
kül ve cemiyetler bu serbestiyi za
manla suiistimale başlamışlar ve 
buralarını adeti ufak ufak muzır 

haşerat yuvaları ve müstemleke -
cikler haline koymuşlardır. İşte bu 
müstemlekeciklerden biri de Andra 
pasajından çıkınca İstiklal caddesi
ne giden yolun sol tarafındaki "So
cieta Operaia f taliana,, yani ''ltal • 
yan işçileri birliği,, dir. 

Burası cidden esrarengiz bir bi
nadır. İçeriye girince ufak bir ko· 
ridora rastlanır. Bunun solundaki 
kapıdan bir kahveye girilir. Bu 

Başvekil Geliyor 

"ertıet ise kırılmak şöyle dursun, 
tlinıien güne teşkilatlanıyor, kuv
ı, ll niyor ve mamwi kuvvet itiba
lilt! de yiikscliyor. 

Ankara, 13 (A.A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam, bu akşamki 
eksprese bağlanmış olan hususi va
gonla lstanbula hareket etmiştir. 
Başvekil, istasyonda Ankarada bu
lwıan vekiller, birçok mebuslar ve 
vekiletler erklnı tarafından uğur
lanmış ve kalabalık bir halk kütlesi 
Başvekili hararetle alkışlamıştır 

1 S t 8 n b U 11 U 1 8 r 1 n Çinlilerin Bir 

Nazarı Dikkatlerine M~!!!.~~~i~~~i- Chc· 

~ lTzakt:\U görünüşe nazaran, Ja
bt nya bir ~ıkmmım girmiştir. ~er 
da Uvaffakiyet onu bir mezaı a bıraz 

kiai ajansından: ı ha Y l.la rınyor. Havaya karsı konınma tatbilı:abl Hava hücum tecrübesi: 
ela ~11yanın muvaffakiyctleri ne ka- münasebetiyle halk tarafından ria- ı - 1stanbulda aktif ve pasif 
ı ~ te fti cdd~C Japonya o kadar 1 yet olunacak hükümler ~·e y~ınla-ı miidafaa deneme tatbikatı yapıla -, 
it: lake ~oğru koşuyor. Japoııyaya cak işler hakkında umumı emır: (Sonu 7 nci sayfamızda] 
~;-~~d~lını~~~ m~-=~~~~~~~~~~~~=~===~========== 

~ akiy, tler silsile>si değil. tek bır Kont cı·ano Berlı.nden 

Bir Çin kolu, Kungjao tayyare 
meydanına ve Şnnghnyın garp \'a
roşlarına ta~rruz etmiştir. Oralar -
da muharebe iki saat de\•am et -
miştir. Diğer bir Çin müfrezesi, 
Şanghaym şimali garbisinde ka.in 
Otien ve Tazang'a taarruz etmış, 

üçüncü bir müfrezede Nanziang ü
zerindeki istasyonu hücumla zapt
etmiştir. Orauaki Japon nöbetçi kol
ları tamamen imha edilmiştir. 

~ \'affa iye lftzımdır .. !a~at Ja-
Ya, kem· ::;mi'- teblıglerrne na-

\a n. 7 ~ 1 zafere koşuyor, fa- A d E e 

la~~OI~ilotckmltvaffakiyctc Romaya v et ttı 
\ !!er g çen gün, ne katlar şaşnu
\t 

01sa, .Janonlnı· için bir "Zayıflama 
~ · ı ç· ~ !ıpranmadır. Japonya ı e ın 
~ta bir mukavemet koşusuna çık
) İki pc·hlivann benziyor. Japon
~~n rnı 8oluğu evvel kesilecek, 
~ nıi? Çin bu muharebede ca-

kurtnrmak için, nevmidane, 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
~ (Sonu 3 üncü sayfada) 

' -
blKKAT! 
'1G~eızilerden "Bizim 
~J)henin sarsılmaz ka-
~l~"'· ·ı... . . \ • ı,. ı a vesını parasız 
tak almayı unutmayın! 

~Gavur İmam 
~)"•I Be•lm SUN, •ize 
"'" "'•thur zeyb•lln 
~, ••fh••• bin bir he-
~ " ve macer• dolu 
--.. '""• birkaç gUne k•-
~mır• b•tlır•· 

ltalyanlarla Almanlar Her Hususta 
Mutabık Olduklarını Tekit Ettiler 

Berlin, 13 (Hususi) - Hitler, j Ciano'yu kabul etmiş ve bu kabul 
saat 11 de Berchtesgaden'de Kont (Sonu 3 üncü sayfamızda) 

VVVVV'VVY 
~ 

Spor Hareketleri 
Yüzme M'ilsabakaları Ve At Ya

rııları Çok Gazel Oldu 

Şanghayda Hazırlık 
Honkong, 13 (A.A.) - Chekiai 

ajansından: 

imtiyazlı Fransız rnıntakası ma 
kamatı, Şanghayda başlamış olan 
muhasamatın ikinci yıldönümüne 

intizaren bir takım ihtiyat tedbir • 
leri almağa başlamışlardır. Japon
lara gelince onlar da Şanghay civa
rındaki sevkülceyş noktaların kif
fesinde ufak mikyasta blok ha vzlar 
inşa etmektedirler. 

Bugün f evkali.de zengin ve dol
gun bir sayı çıkardı. Birinci sı
nıf muharrirlerin en gilzel yazı
larını yalnız (YEDİGÜN) mec-
muasında okuyabilirsiniz. (30) 
bin Türk münevveri gibi bugün 
siz de bir (YEDİGÜN) alınız. 

İçindeki fotoğrafların nefasetine 
hayran kalacaksınız ve zengin 
münderecatıw sonsuz bir alaka 

• ile okuyacaksınız. , ~ u 
... 

(yuun spor aayfasuıda) j \.ı.'llllıııı _________ _,J Düakü yüzme miülebakalanadan bir intaba 

Meşhur Primi 

kahve, yorgunluklarını dinlcndir
meğe gelen İtalyan işçilerile dolu -
dur. Burası bir kahveden ziyade 
bir İtalyan turizm bürosunun şube
sine benzer. Çünkü oturulacak bü
tün masaların Üzerlerinde faşist in
kılabını tasvir eden resim1i broşür
ler ve İtalyada çıkan yevmi gazete
lerle doludur. Bu İfçilerin yüksek 
sesle konuşmalanndan doğan gü -
rültü ilk girişte insana burasının bir 
hamam olduğu zehabını verir. Fa -
kat, hakikatte böyle değildir. Bu
rası İtalyan işçisinin bir siyaset ya
tağıdır. V c Duçenin siyasetinden 
bahsederken mutlaka bağırmak la
zımdır. 

lçe::-i girip sizin yabancı olduğu
nuzu sezdiler mi derhal: 

- Kimi arıyorsunuz? diye sorar 
(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Moskovada Askeri 
Müzakereler 

Moskova, 13 (A. 
A.) - .F'ransız ve 
lngiliz askeri he
yetleri azaları, bu 
gün saat 11 de ye
niden Mareşal Vo
roşilof ve diğer 

Sovyet yüksek su
baylarile buluşa

rak dün başlıyan 

görüşmelere de
vam etmişlerdir .. 
Öğleden sonra i
kinci bir toplantı 

daha yapılacaktır. 
Fransız ve İngi

liz heyeti azalan, 
toplantılara, üni
formalarını giymiş 

olarak gitmisler
dir. 
Görüşmeler saat 

11 den 13,15 e ka-
dar sürmüştür. 

İngiliz ve Fran
sız heyetleri saat 
15 de, aralarında 

müzakere için İn
giliz büyük elçili-
(Sonu S üncüde) 

HER SABAH 

--
Fransız ve İngiliz aakeri heyetleri nisi 

General Doumenc ile Amiral Plunkett 

SATHI MÜDAFAA 
M odem terakkiler harpteki 

"hattı müdafaa,, tabirini 
kaldırmıştır. Bugün düşmanla yal-

dır. Şehrin bir hava bucumuna m» 
nız kaldığını bildiren düdükler çal
mağa ba.'lar başlamaz, bütün \'a
tanda.5lann uhdelerine düşen vazi
feyi tam bir ciddiyet ve dikkatle 
yapmalan en büyük \'atani bir 
lıorçtur. Esasen asker olarak yara
tılmı!j dislplinll halkunızın, bu va
tan \•azifesinl en büyük ciddiyet \'e 
itina ile yapacağına asla ~üphemiz 
yoktur. Huduttaki "hattı müdafaa,. 
mızın yüksek \'azifesini na.~d tam 
bir muvaffaJdyotle yapacağına i
man ediyorsak, yurddakl "sathı 

müdafaa,, nm da vazif esinl ayni 
muvaffaldyetle ba§aracağına lnam
yoruz. 

.. 

nız hududda ordu ~rpışmaz. Tay
yareler, uzun menzilli t-01ılar, düş

manın hedefini memleketin en i!;, 
en bücra köşelerine kadar geniş
letmiştir. Ve tayyarelerin hareket 
sahası genişledikçe bu nüfuz o ~ 
dar artmaktadır. 

Binaenaleyh yarın bir harp ko-1 
pa<'.&k olursa. düşmanla yalnız hu
duttaki asker de~il, bütün memle
ket çarpışacaktır. 

Bunun için birkaç gün içinde ls
tanbulda yapd&<'ak olan hava hü
cumlanna karşı pasif konınma ma
nevrasının büyük ehemmiyeti var- 4. CEMALEDDlN SARAÇOGLU, 
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Lütfi Simavi Beyle Damat 
Ferit Arasındaki Münaferet 

Fakat, bu muameleden Ferid 1 
Paşa titizlenir ve biraz da damad
lığına güvenerek söylenir. Lutfi Si
mavi Bey de bu şımarıklığa sinirle
nir. Biraz sonra bl\nkann huzuru
na girer, Damad Paşanın dileğini 
bildirdikten sonra da: 

- Müsaadei şahanelerile bazı 
maruzatta bulunacağım. Evvela, 
memleketimizde Meşrutiyet idare 
varsa hükümdarlarla fırkalar ara
sında münasebet olamaz. Fırkalar 
meclisi milli içindir. Avrupada fır -
kal ar teşkil edenler fırka azasını, 

programını ve nizamnamci dahilisi
ni takdim etmek üzere hükümdar
larının nezdine gitmezler. Böyle bir 
teamül katiycn yoktur. Saniyen, 
hiç bir memlekette hiç bir şahıs böy 
le arkasına birkaç kişi alıp sellemüs 
selam hükümdar sarayına gidemez. 
H~uru padişa.hilerine çıkmak is -
tirhamında bulunanlar usulü daire
sinde müracaatla istiz:ın ettirirler 
ve maru1.atın hulasasını bildirirler. 
Şevketmeab efendimiz de ona gö
re gün ve saat tayin buyururlar. 
Dünyanın her yerinde usul böyledir. 
Müsaade buyurulur ise, Damad Fe
rid Paşa ve rUf ek asının maksadı 
vUrudlannı tecahUI ederek niçin 
geldiklerini sual edeyim. 

Der. Beşinci Mehmed Reşad da, 
kemali dikkatle dinlediği bu maru
zab tamamile kabul eder, Damad 
Paşa ile arkadaşlarının bu usul ve 
edebe muhal~f hareketlerini hoş 

görmez ve ayıplar. 
Başmabeynci biraz sonra, huzu

ru şahaneye çıkmak ümidi ve sevin
ci ile salonda. beklemekte olan Paşa 
ve arkadaşlarına gider. Sükunetle, 
hiç §\iphcsiz ki biraz da soğuk bir 
tavırla: 

- Şevketmeab efendimiz gel -
diğinizi istihbar buyurmuşlar. Ne 
istediğinizi sual ediyorlar. 

Der. Tabii bu sözler fırkacılara 
bir yıldırım gibi tesir eder. Ezilir, 
büzülürler, yeis ve hayret ifade e
den bakışlarım biribirinin yüzlerin
de gezdirirler. Bu arada, pek tabii
dir ki Damad Paşa da, arkadaşları
nın muvacehesinde hiç ummadığı 

bu muameleye maruz olmaktan çok 
utanır, renkten renge girer. Zaten 
sevimsiz olan yüzü kırışır, büsbütün 
çirkinleşir. Vaziyetin verdiği şaş -
kınlıkla, fırkasını, programını ve 
hatta arkadaşlarını da unutur. Va
ki suale mUfrcd olarak yalnız şah
sından bahs ile: 

- Zab hazreti padişalıiye arzı 
tazimat ve ubudiyete geldim. 

Cevabını veriverir. Başmabeynci 
de, efendimize arzedeyim diyerek 
salondan çekilir, tekrar huzura gi
rer. Ferid Paşanın, Damad sıfatile 
kabulünün münasib olacağını söyli 
yerck hünkarı bu cihete imale eder 
ve aldığı irade ile tekrar salona gi
der. Ferid Paşaya hitab ile, padişa
'hın kendisini kabul buyuracakları
nı ve delalete memur edildiğini söy
ler. Damad Paşa bu vaziyete büs
bütün içerler ve bir ifrite döner .. 
Fakat, tebliğ olunan iradeye karşı 
da tabii bir şey söyliyemez, büyük 
bir hoşnudsuzlukla kalkar, huzura 
gitmek üzere başmabcyncinin peşi 
sıra yürümeğe bar;lar. Birkaç adım 
attıktan sonra, bir türlü hazmede
mediği bu istiskalli muameleye kar-
6ı taşar. Gururlu ve azametli bir 
tavırla ve: 

- Şevketmeah efendimizin u
lüvvü cenabı cümlece malumdur. 
Makamı meşihatı ihraz etmiş bir 
zatı, mebusanı kiramı ve bilhassa 
nadiren gelen damadını böyle saat-, 
larca bekletmezler, bunu yapan ve 
fırka heyetinin huzuru şahaneye 

kabulüne mani olan şüphe yok ki
1 

sizsiniz. Bu muamele size çok paha
lıya mal olacaktır, görürsünüz. 

Sözlerile, Lfıtfi Simavi Beyi ta
riz ve tehdide kalkışır. 

Fakat, o anda titizlşiveren mu
hatabından aldığı sert bir cevap 
kareısında büsbütün apı§ır. Ba~ 

mabeyinci, kaşlarını çatar ve: 
- Paşa, der. Bekletmek husu -

lundakt ifadatınız, hiç te, sıhhate 
mukarin değildir. Siz de bana karşı 
bu lisanı kullanacak ve hele bu va
..ıiyeti takınacak hak ve salahiyeti 
tJÖrmüyorum. Tehdidatınız, iktidar 

mevkiine geldiğiniz vakit, şayet be
ni saraydan ve vazifemden çıkar -
mağa matuf ise, şunu iyi biliniz ki, 
ben zaten mabeyine kendi arzumla 
değil, ancak hükumetin vaki rica ve 
ısrarı üzerine geldim. Ben hariciye 
memuruyum. Sonra, hiç bir fırkaya 
da mensub değilim. Sırası gelmiş 

iken size bir şey soracağım. Teşeh
hüt miktarı hariciye memuriyetinde 
bulunduğunuzu, Avrupada gezdiği

nizi işittim. Fırka teşkili bahanesile 
herhangi bir adamın arkasına bir 
kaç kişi takarak mahalle kahvesine 
gider gibi hükümdar sarayına gidil 
diğini bir yerde gördünüz, ya da 
işittiniz mi? .. Usulü, terifata ve 
hatta muaşret adabının en basit ka
idelerine vukufunuz olmadığı halde 
siyasi bir fırkanın riyasetine geç -
mcnize çok hayret ediyorum. 

Cahilliği, kendini beğenmişliği 

nisbetinde de pek ürkek ve ütek olan 
damad paşa hazretleri derhal sa -
kinleşir ve yelkenleri suya indirir. 
Lisanını değiştirir, sözlerinin yan· 
lış tefsir edildiğinden bahseder, 
gördüğü muameleden dolayı, sara
yın en büyUk bir memuru tanıyarak 
şikayette bulunmak istediğini söyle
mek suretile hareketini tevile yelte
nir. ihayet, girdiği ve fakat, pek te 
hüsnü kabul göremediği huzurdan 
fırka işlerine dair tek kelime bile 
söyliyemeden çıktıktan sonra, biraz 
evvel aralarında geçen bu hadiseyi 
unutmuş gibi görünür ve fırkanın 
programına dahili nizamnamesi ya
zılı b~unan bir tomar kağıdı, liıt

fen hakipayi şahaneye takdimi rica
sile Lutfi Simavi beye verir. 

İşte, Damad paşanın Lutfi Sima
vi Beyden hoşlanmamasının ve sa
raydan atlatmak için bir çare araş
brmasının hakiki sebebi bu idi. Fa
kat o gün Damad Ferid, dertleştiği 
muhatablarına, tabiidir ki, araların
da geçen bu maceradan hiç bahset
miyor, yalnız Lfıtfi Simavi Beyin lt
tihadcılara olan mensubiyet ve mü
nasebtini ileri sUrüyordu. Kederli 
bir tavırla: 

- Beyler, diyordu. Bu adamın 
sarayda bulunması bizim için çok 
tehlikelidir. Emin olunuz, bu adam 
teşkil edeceğimiz siyasi teşekküle, 
şevketmeabımızın taraftar olmasına 
elinden geldiği kadar mani olacak
tır. lttihadcıların namına çalışacak, 
hesaplarına ispiyonluk yapacaktır. 

Zeki Bey de, Damad paşanın fik
rine iştirak ediyordu. O da Lfıtfi 
Simavi Beyi baka cihetten dikkatli
yor, çekiştiriyordu. Saraydaki lü -
zumsuz teşrifat ve merasimden şi
kayet ediyor, ve: 

- Bu adam, sevgili şevketmea
bımızın sıhriyetine mazhar olan bi -
zim gibilcrin bile huzura girmelerini 
kayt ve şart altına aldı. Elinden gel 
se mabeyin dairesinde, padiahın mü
barek yüzünü bile göstermiyecek, 
hasretini çktirecek bize. Geçen gün, 
bir iş için huzura gireceğim sırada 
beni önledi ve odasına götUrdU. Ne 
dedi bana bilir misiniz?. Huzuru şa
haneye böyle lüzumlu lüzumsuz ve 
vakitli vakitsiz girilemezmiş, orası 

mahalle kahvesi ve şevketmeab ta 
mahalle ağası değilmiş. Daha neler 
de neler.. Hangi birini söyliyeyim 
bilmem ki. 

Diyor, uluorta baş mabeyincinin 
aleyhine yürüyordu. padişahın bu 
adamn. oiraz da fazla yUz vermesi, 
ne, her dediğini dinlemesine de acı 
acı söyleniyordu. Bir aralık, Damad 
Feridi de padişnha karşı aliikasızhk
Ja itham etti ve: 

- Paşan1, dedi. Darılmayınız 

amma, kabahat sizdedir. Ne de ol
sa, eniştesi bulunmak haysiyeti ile 
şevketmeabm üzerinde sizin hepi
mizden ziyade nüfuzunuz vardır. Hiç 
şüphe yok ki, sözünüzden çıkmaz 
ve hatırınızı sayar. Ne için vaziyet
ten ve geleceğini söylediğiniz tehli
keden şevketmeabı haberdar etmi -
yorsunuz ?. Bu vazife, hiç şüphesiz 
ki, hepimizden ziyade size dilşer. 

Damad paşa, oturduğu kanape
den yaylanmış gibi fırladı, kalktı. 
Muhatablanna doğru kollarını uzat
tı, ellerini açtı. Zorda ve darda kal
mış bir adam tavrile yUzünü buıuş
turarak bağırdı: 

lDe\'amı var) 
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Hava Vaziy eti 
Dün Birdenbire 
Değişti 

• 
Sa§nak haUnd• yalan 
yağmur f&hlrdekl hayatı 

da de§lftlrdi 
Yazın iptidasından beri gayet sı

cak ve kurak gitmekte olan havalar 
dün birdenbire scrinliyerek her ta. -
rafı bulutlar kaplamış ve dün öğle
den itibaren sağnak halinde mebzul 
surette yağmurlar yağmağa başla
mıştır. Dünkü hava şehirdeki hayatı 
tamamen değiştirmiş ve tatil günle
ri plaj ve kırlara akın eden halk 
daha sıcak bir muhit arıyarak sine
malara hücum etmiştir. 

Okuyuculanmız 
Diyor kt: 

Halli zor muamma 

Öğle üzeri başlıyan yağmurlar 
saat 3 e kadar devam etmiş ve bir 
müddet durarak akşam tekrar baş
lamıştır. Dün Yeşilköy meteorolo
ji istasyonundan aldığımız m~luma-
ta göre yurddaki umumi ha\ a va- r 
ziyeti aşağıya bildirilmiştir. 

Kazamız belediyesi (1580) 
No. lı Belediyeler Kanunu mad
delerini aynen tatbik etmeğe 
başladı. Bu meyanda 423 No. lı 
belediye vergi resimleri kanunu 
13 üncü maddesinde ısrarla dur 
du. Bu maddenin [geç olmakla 
beraber] tatbik sahasına g~me
si :yerinde bir iş ve esasen kanun 
icabıdır. Mezkur 13 üncü mad
deyi aynen yazalım ki bu satır
ların sonunu bağlarken maksa
dımız bütün çıplaklığile izah ol
sun. 

~ Hava yurdun Trakya, Kocaeli 
ve Karadeniz kıyılarile Egenin ve 
Orta Anadolunun şimal kısımların
da çok bulutlu ve yeryer yağışlı Ak 

Çok bulutlu ve yer yer yağışlı Ak 
ve Karadeniz kıyılarile cenup doğu 
sunda açık diğer bölgelerde bulutlu 
geçmiş, rüzgarlar cenup bölgede 
cenuptan hafif ve diğer yerlerde şi
malden yer yer kuvvetlice esmiştir. 

Dün lstanbulda hava kapalı ve ya
ğışlı geçmiş rüzgar şimalden saniye
de 6-8 metre hızla esmiştir. Saat 
14 te hava tazyiki 1012,7 milyar idi. 
Suhunet en yüksek 25,6 en düük 
17,6 santigrat kaydedilmiştir. 

lstanbula Yapı lacak 
Hava Taarruzunun 
Günü Gizli Tutulacak ---VllAyet hava taarruzunu 
kendi vaaaltlla haber 

alacak 
Hava taarruzlarından korunma 

komisyonu dün öğleden evvel vila
yette tekrar toplanmıştır. Bu hu
susta komisyon tarafmdan alınan 

kararlar peyderpey alakadarlara 
tebliğ olunmaktadır. 

lstanbula yapılacak tecriibe ma 
hiyetindeki hava taarruzunun günü 
gizli tutulmaktadır. Bugün vilayete 
de bildirilmiyecek ve gayri muay
yen bir günde yapılacaktır. 

Bu taarruzu vilayet ancak ken
di vesaitile haber alncaktır. Bu su
retle ansızın bir baskm tesiri yapı
lacaktır. 
~~ 

BELEDİYEDE : 

Şehir Meclisi Sah g ünü 
toplanıyor 

Salı günü toplanacak şehir mec
lisinin ruznamesinde görüülecek ve 
tasdik edilecek şu işler vardır: 

Belediyeler bankasından istikraz 
edilecek 5.000.000 liralık mukavele 
Elektrik, 'l'ünel, Tramvay idareleri
nin altı aylık bütçeleri, lstanbulun 

(Madde 13 - Her mahallin 
pazat kurulan günlerinde ve pa
nayırlarda ve meydan ve mezad 
ve iskele mahallerinde satıcılar 
tarafından işgal olunan yerlerin 
şerefine göre beher metre mu -
rabbaı için azami on kuruşu te
cavüz etmemek üzere mahalli 
belediye meclisince tanzim edi
lecek tarif eye göre yevmiye bir 
resim istifa olunur. Yaya kaldı
rınılarım veya sokakları her ma 
hallin ve mcvkiio pa.~ar gi.inlt:.· 
rinden maada günl!'rdc J ıç bir 
vesile ile işgale müsaade oluna
maz.) 

Şu gönderdiğim resim mez -
kur 13 üncü maddenin tatbik e
dildiği sırada belediyenin müsa
adesile inşa edilen bir binayı 
gösteriyor ki, ağlamak mı, gül
mek mi lazım geleceğini kesti
remiyoruz. 

5 senelik imar planı, Tramvay ida -
resine iki murakıp seçilmesi, lstim
lak edilecek binalara kıymet takdir 
edecek komisyon azaları ile itiraz ko 
misyonu ve ehli vukuf azaları seçi- • 
lecektir. 

Bu binanın nerede inşn edil
diğini muhterem hE'Jediyemiz re
simden tefrik edeme7.se onu da 
söyliyeyim: Biga şehir klübü -
nün önünden Karabigaya doğru 
uzanan caddenin sol kolunda 
bir ay evvel inşa edilen evdir. 
Kaldırımları işgal etmek (yeni 
kah velcrin önüne iskemle koyup 
oturmak, şunu bunu satmak gi
bi) kanunen yasak ediliyor, fa
kat koskoca caddenin koskaca 
yaya kaldırımı kanuna aykırı o
larak bir binanın beton merdi -
veni ile tamamen kapatılıyor. 

Bu, tekzibi müşkül, cevap veril
mesi hayli zor. Hadisenin halli 
için muhterem gazeteniıin ufak 
bir sütununda bize hasredilecc
ğini umarak şimdiden teşekkür 
ediyorum. Gazetenize uzun ö
mür ve saygılar. 

Biga - Karabiga caddesi 
No. 89 

SmJfcttin Dumanlısoy 

Bu seneki pirinç 
mahsulümüz 

Tosyadan gelen haberlere göre 
bu havalideki pirinç rwıhsulümüz 

geçen yıla nazaran ytiıde 5(1 mikta
rında fazla olduğu a.ıılaşılmaktadır. 
Gerek piyasadaki ihtiyar,tart te::lin 
için ve gerekse devlet taal•hütlerini 
ifa için satışlar başlamışl!ı·. Mah -
sultin kilosu 26-26,5 kuruş üzerin -
den muamele görmektedir. 

- -. -
Eenafln paraeını eulleH

mal eden m emur 
1smail isminde deniz küçük nak

liye esnafı cemiyetinde bir memura 
i~ten el çektirilmiştir. İddiaya göre 
İsmail esnafın toplanan tayyare pa
ralarını ymniştir. 

İşe müddeiumumilik vaz'iyed et
miştir. Tahkikat derinleştirilmekte
dir. 

iKTiSAT İŞLERi : 

Sovyet Rusyaya yapılan 

ihracat 
Sovyet Rusya hesabına şehrimiz

de tiftik ve yapağı mübayaa eden 
tüccarlar dün Jimanırr!ı1.a gelen 
Sovyet bandıralı bir vapura 500.000 
kilo tiftik ve yapağı yüklemişler -
dir. Bugünlerde Almanyaya da mü
him miktarda ihr2.cat yapıla~aktır. 

letanbulda açllacak 
umumi m a§aza 

Hükumetin ilk olarak Mersinde 
· kurduğu umumi mağazalardan iyi 
randıman almış ve bir ikinci umumi 
mağazayı da şehrimizde açmıya ka
rar vermiştir. Bu maksatla Cibalidc 
eski Kozmcto değirmeni 70 bin lira
ya alınmıştır. 

Yakında faaliyete geç;ilecektir. 

Bekci Parası 
• 1 

/cin de Adama • 
K a&tedilir mi? 

Evvelki gece yarısı sebze halinde 
bir hadise olmuştur. Aldığımız ma
lumata nazaran hadise şöyle cere -
yan etmiştir. Hal esnafı tek ayak 
Şengönül isminde birini gece mal
larını muhafaza etmek için bekçi 
gibi tutarlar ve bir miktar para ve
rirlenniş, hadise gecesi Tekayak 
Şengönül Abtullah isminde bir esnaf 
tan da bir miktar para istemiş, Ab
dullah ta: 

- Seni kimler tutuyorsa onlara 
git te sana para versinler demiştir. 

Bu sözlerden muğber olan Tek
ayak Şengönül Abdullahın üzerine 
yüriımüş ve şiddetli bir kafa darbe
si vurmuştur. Araya Aptullahın bir 
kaç arkadaşı girmiş ve kavgayı a · 
yırmışlar ve arkadaşlarını alarak 
uzaklaşırken Tekayak Şengöniil ta
bancasına sarılmış ve Aptullahın ar 
kasından bir el ateş etmiştir. Taban
ca sesine yetişen polisler suçluyu 
yakalamışlardır. Dün sorgusu yapı
lan Şengönülün suçu sabit görülmüş 
ve tevkif edilmiştir. 

1 Sanayici lerlmizle 
Sergi Heyeti Arasında 
Cıkan ihtilaf 
' 

Danzig meselesinin ~e· 
niden alevlenmesı 

,. J{ra.· 

M areşal Smigly-Rydz ın 
-~· 0cun a 

kovidc irad ettıgı ~u .. bit 
kisleri bilhassa Berlinde buyuk ig 
asabiyet tevlit etmekte ve ~anbz it 

... ·n agır 
meselesi, Avrupa sulhu ıçı k"ka· 
tehlike halini almaktadır. Ha 1 u-

. .. dd tten befl ten, bu nutuk, bır mu c ca· 
yuyan telıdid ve harp patırtısı g~" 

ctırnıa "' navarını yeni batan uy,:ın ik ol· 
etrafa ateşler saçtırnıaga sa 
muştur. • 

··rUJtU ser Bu meselede bütün gu . ' t U· 
best ehir içerisindeki fiili va_zıY: bir 
zerine müessestir. Ve bu va~~~e~ • 
faciaya varılmak istenmcdıgı ede • 
dirde uzun müddet de devanı şeY• 
mez. Artık mevzuu bahs~~an bili . 
Danzig'in mukadderatı degtl?. ı.fl\ 
kis Polon yanın istiklalidir. zıı a'..,.1u 

. . . nıev.ıo~ 
reşal, Danzıg meselesının f at • 
bahsolmayıp, Polonyanm men a be • 
!erinin gözönünde tutulduğunu 
yan etmiştir. .ı&· 

·ıe w" Hali hazırdn, bu mesele ı . ·ibit 
kalı iki devlet de karşılıklı ve b1~11A., .. fl»"Q' 

rile telif kabul etmez gibi go ıınYll• 
bir siyaset takip ediyor . .f\]ll'.lddera 
şimdiye kadar, Danzigin muk~stiftı• 
tının tayinini, hadiselerinde ~ {ır
deye, Polonyalıları münasip 1;; et . 
sat zuhurunda ezerek tahakk gilJl 
tirmek yolunu gütmüştü. Fakatcere" 
delik münasebetler ve yaŞayış 

1 
}li• 

yanı, bu usulün muvaifakiY~~ğill" 
tama ereceğini pek gösterın 1~ 
den açık bir siyaset daha ınuv 
görülmüştür. ecıeıe-

Şüphesiz, harb sonu mu~ ,p• 
rinden çoğu gibi serbest şchırbilif• 

Serginin hükfımetin re.'>mi makam- gtere 
lan elile tesisi istene<.--ek tüsü de bazı hatalar gö ·tiııı~ 

Fakat bunlar, alakadarların ı h ;dJ• 
Yerli Mallar Sergisi tertip heye- müstenid ve devamlı bir sul "'11•' 

tile sanayiciler arasında çıkan ihti- mesini mümkün kılacak ko.nuz_:-,... 
laf devam etmektedir. Bu sene Yer- bıt "" larla düzeltilebilir. Yoksa 
li Mallar Sergisinde güdülen ticari d ··ı fın istek ve arzusile egı · .,...<ı· 
zihniyet sanayiciler· arasında bU- 'l1ll. .. 1 ~ 

Şimdi, Almanya ile Polo0:...:rırte!b 
yük bir dedikoduya meydan açmış-! "b" goı..--
tır. Bu sanayicilerin birçoğu resmi 1 sında atlanamıyacak gı ı ıiğiO 

bir uçurum vardır. Berlin, P~., .. ,,, 
makamlara müracaat ederek sana- kav·lP"' 

mutlak surette şartsız ve_ ;,ıc1ıı· yiimizin inkişafı için kurulan sergi- }111" 
Almanyaya ilhak edilmesı _.,, 

nin hükiımetin resmi makamları de'~ 
d k. t l b" · ·1 · •· ekte --:hi \'asıtasiJe tesis edilmesini istemeyi a ı a e mı 1 erı sunu . •. wrv-

düşünmektedirler. Sanayi Birliğinin ederken \'e Förster Danzıg!.~ferett" 
gerek pavyon kiraları ve gerekse . vak'~lar ve sebebler go yaııııır 
dühuliye ücretlerinden aldığı 15 bin tehdıtler savururken Polon ııııl'" 
liradan fazla bir paranın hangi ih- da, Leh hukukunu muhafnz~ ~ 
tiyaçtan doğan bir zaruret saikile sadile, Danzig senasının bı\·etiııi 
tahsil olunduğunu ve bu yetmiyor- vukiiııe karşı koymak mecbU~birıcr 
muş gibi yine para temin etmek i- hissetmekte ve buna göre t 
çin ücret mukabilinde satılmak is- almaktadırlar. e,e
tcnilen şehadetname bedellerinin Almanya, şimdi bu mesel~~· 
hangi ihtiyacı kapatacağını bilme- ri dönemiyor. Ve bu zarur~~tı tercilı 
dikleri ileri sürülmektedir. vaziyetler altmrla gizlenıegı ~ılJ' 

Yerli Mallar Sergisinin 11 sene- ediyor. Halbuki Berlin, PoloJI~ l<sftl' 
denberi her sene biraz daha ehem- rın mukavemeti, ve demokrası ıcetJ 
mjyetini kaybederek fakirleşmesi pının tereddütsüz hattı lı~ iJe 
ve tenhalaşması sergiyi tertip eden- karşısında en ihtimam ve itillg.t uet 
!erin gayeyi tahakkuk ettirecek şe- hazırlanmış istila planlarının ~l JıJ16 
kilde çalışmaktan uzak olduklarını olması münasebctile şaşkın bıf • 

.. kt d" • l<ll.(J'f 
gosterme c ır. düşmeı:;inden dolaVl ortaııgı lJll 

,.. l k t• . d h . ld - "rtıl< 
• D:e~ .e e ı~ız. ~ er ş~yın o. ~- tırmak hatasını yapmıştır. :':stiflldt 
gu g~_bı sa~~~ı~~ızın de gunden ~-, hat~yı dlizeltmeği ve azarnı ı ):)\1 dil 
ne ?ozle g~ı u~~r ve :ııc t~t~~~r bır etmeği arzu ediyor. Faka: f e(li· 
şekıldc tekamule dogru gıttıgı hal- .. t·· HAd· 1 b k inkışıı. 1 ıc 
d · k d t" · · .. t • guç ur. a ıse er ça u .-i.Jl ı e sanayı u re ımızı gos erınege K t kl bu geıo· ,. 

' b . . h 1 b. yor. apısını nç ı · an . ererr 
yanyan u sergının er yı ır par- ı· .4- k k d"l . de auş 

dah 
.
1 

. . . . ı-;c ıne aı d en ı erı l!ll"· 
ça · a gen emesı ve sergıye ıştı- .

1 
...,1·'1.ror ·a kl · · bı Cu· " ·dr-rak eden müesseselerin her sene a- nereye gı ece erını . . (jı 

zalarak bu sene hiç denecek bir de- Halbuki bu nokta da basıttır· ıııtılcl 
receye inmesi sanayicilerin şikayet cek~eri ye~:· ~uku~un.~~~. b~:;1el<et· 
ve dileklerine hak verdirecek haki- ahlakın hukum surdugu uıet· 
katlerdir. le.r, kendilerine insantığn ve. ~et e• 

!erin istiklaline hürmet ~,e ~~ıı i i~· 
dilmesini öğretecek, fikırJet 1~1r l<lt 
kişaf ettirecek mıntaicalnr. ıtııD" 

POLİSTE: 

Otomobil kazaları 
Hayri isminde bir adam Tahta

kaleden gelirken şoför Saimin ida -
resindeki 2252 numaralı otomobil 
kendisine çarpmış ve hafifçe yam -
lamıştır. Suçlu şoför yakalanmıştır. 

• Cihangirde Borazan sokak 18 
numarada oturan 16 yaşında Saide 
1882 No. lu şoför Fahmettinin kul
landığı vtomobil çarpmış ve yara
lanmıştır. Suçlu. şoför derhal yaka
lanmıştır. 

Dayak 
lizunçarşıda 230 numaralı dük

kanda işçi Fatma Mustafa tarafın
dan dövüldüğünü iddia etmiş suçlu 
Mustafa yakalanmıştır. 

DUtm• 
Beyoğlunda Karabaş Dereboyu 

caddesinde oturan Macit isminde bi
rinin iki buçuk yaşındaki oğlu 

merdiven kenarında oynarken mü -
vazcnesini kaybetmiş 12 metre yük
sekten taşlığa düşmüş ve başından 
ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralı çocuk Beyoğlu hastanesi
ne kaldınlmı3tır. 

buraları da ancak dem~J<ra~)li Jııı
pında bulunan devletlerın JJl de" 
dutları dahilindedir. Totaliter 1Jll1ıe1 
letler ancak bu yerlerde be~~ıeriı11 

nezaket ve tcsanüd prensı 
bulabilirler. Git~ 

Dr. Re~d Sı\ _.;' 
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li • l ~ I; ti' ;ı #1 :) ! #1 :1 Uzak Şarkta 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

dövüşüyor. Onun ıztıraptan, mah
rumiyetten feliketten .hiç korkusu 
yoktur. Çünkü an·~ bu ıztırapları 
çekerse vat-anım kurtarabileceğine 

emindir. Ümitsizliğe, fütura düştü- 1 
ğü gün, rahatım düşürLdüğü gün1 
şimdikinden çok daha acı felfıketle-

.l<ont Ciano Berlinden 
Romaya Avdet Etti 

[Ba. tarafı 1 acl sayfada] 
'Snasında B. Fon Ribbentrop da 
haır bulunmuştur. Görüşme saat 
12.15 e kadar devam etmiştir. 

. Öğle yemeği Safaburg'da o~a:r-, 
l'eİBefer Hof otelinde yenmıştir. 
l'entekte iki hariciye nar.ınndan baş' 
\a Alman ve İtalyan heyetleri erkfı.
tn, ltaıya ve Alman sefir'leri hazır 
bulunmuştur. 

Saat 15 de Kont Ciano, Romaya 
titınek için tayyareye binmek üze
te tayyare meydanına hareket et
l!ıiŞtir. İtalya sefiri bu akşam Bcrli
l'l~ hareket edecektir. 

Alman mehafili, bu sabahki 
lllUlakatın mücameletkarane bir zi
Yaretten ibaret olduğunu. çünkü e
t.as meselelere nit müzakerelerin 
liiinden beri hitama ermiş bulundu
tıtnu beyan etmektedirler. 

Ront Ciano saat 17 de Romaya 
lVdet etmiş bulunuyordu. 

Berlinde A1•isler 
Berıin, 13 (A.A.) - Havas ajan

Bıııı.n muhabiri bildiriyor: 
"Nasyonal sosyalist gazeteciler, 

~aliburg ve Berchetesgadcn görüş
~elerinden bahsederken "lakırdı 
l'llk, hareket ,·ar,, kelimelerini söy
~ektedir. Fakat Berlin, bu gün; 
~ltdılann devam etmekte oldu
tlı.ııu müşahede mecburiyeti kar -
~da bulunmaktadır. Filhakı"ka 
' sabahı, salahiyettar mahfil
~r. burada görüşmelerin hemen o 
a~ biteceğini ileri sürüyorlardı. 
._Görüşme programında yapılan 

diter mühim tadilat da, Salzburg 
"e Berchetsgaden görUşmelcrinde 
~riciye hukuk müşaviri B. Gauss 

İtalya hariciyesi başhukuk mü
~\>irinin de bulunmalarıdır. Halbu
~ CUma günü Berlinde, bu gorüş · 
~lerdc hukuk müşavirlerinin bu · 
~ntnası ihtimalinin ileri sürülmesi, 
it tnanu1e siyasi olan görüşmelere 
l~ı bir hakaret gibi telakki edil
~ltte idi. 

11ı ... ,/\.lman siyasi mahfilleri, görüş -
~rin uzamasına sebep olarak 
:evıuıarın genişliğini ve çetinliğini 
<ıstenn ektedir. 

Romada tütalealar 
~~?ma. 13 (A.A.) - Havas mu-

11'1 bildiıiyor: 

.r. lloma siyasi mahf illcri, Salzburg 
ı.cı...:: 
~·ıışrneleri hakkında tam bir ketu-
t ~~ muhafaza etmekte. yalnız bu 
~~elerden korkunç bir netice 
hhut bir entrika çıkacağını san
~ bir hata olduğunu söylemek-

..__~u mahfiller, Danzig hakkında 
ı:?1al tatbik edilecek bir karar a
~ olduğunu tahmin eylcm~elc 
~~ ~ariciye nazırının Akdcnız me 
~ \'e ezcümle lspanya mesele 
-...... töriişmüş olduklarını tasrih et
~tedir. 
~ Qu mahfillere göre, görüşmele
~ esasını, demokratlann yaptık · 
"'

1 Çemberleme teşki !eylemiş \'e 
~ l:lar.iciye Nazırı buna "mu.kabil 
~ l:enıbcrlemc,, ile cevap verllıne-

düşünmüştür. 
•· ltaıyan zima.mdarlanna göre, 
~istan. Yugosl&\'Y4 \'e muhte
~larak Bulgaristanın, bidilrte 
~ ti kabul eylcmemekle bera -
~tb hareketlerini mihverle a-
4e b r bir hale koymak mevkiln-

Ulunabileceklerdir. 

~NSADA TAHMİNLER 
~tis, 13 (A.A.) - Bu sabahki 
v0n ~ gazeteleri Hitler, Ciano ve 
~ n.ıbbentrop arasında yapılan gö 
~ ~etin ynkında mühim bir ha -
l:rı~le geçecclderine delil addeyle • 
~ fakat bu hareketin hangi is
~~~-':~e yapılacağını tayin edeme-

~ırler. 

~ <>eu~'l'e gu.etesinde Bayan Ta
diyor ki· 

ı, • 

hntt Gece Bcrlinden alınan son ha -\ :;e göre diplomatik mahfeller
~~tesgndcn görilşm.eler.i lın.k 
~ ~ .oldukça büyük bir asabiyet 
'~l'ılrnektedir. Berlindeki diplo -
~~l~cı l"ın zannettiklerine göre dün 
)u~ en sonra Berchtesgaden'e bü • 
~ JaPon gazetelerinin muhabir
'!.~ tf.elınişlerdir. Japonyanuı pren
~4- *atiıe mihvere iltihak ettiğine 
~ 0kyonun kararı diln öğleY.e 

ltitıeruı eline i~'i§tir. 

Söylcndiğinc göre Hitlcr, Kont re düşeceği m·ılı:ı kkı.ı.tır. Bu felaketi 
Ciano ve Von Ribbcntrop ile bir- Japon yumruğu ve esaret şekli al-, 
likte bu itilafı, Frarisa - lngiltere ve tında tecelli edecektir. Onun iciuı' 
Sovyetler birliği üç taraflı itilaf Çin hiç yılmadan, son nefesini ve
ilan ettikleri zaman ncşretmcğe ka- rinciyc kadar dövüşmeyi, tercih e-
rar \•ermiştir. Rerlindeki diplo- decck vaziyettedir. 
matlann zannettiğine göre Hitler, !Faknt koca Çin son nefesini ve-
Musolini veya mihver kırk sekiz rinciye 1radar Japonya çoktan mıı.h
saat urfında Dantzig meselesi hak ~"Ulur. Japonyanın ordusu ne kadar 
kmda yeni bir hal şeklini teklif oe- kuvvefü ve ileri, servet mcmbaları 
deoektir. Çilnkii mihver devletleri ne kadar melnul olursa olsun bü
Fransa ile 1ngiltercnin ~en ey . tün insan işleri gi.bl bunlar bir a
lülde Çek hükumetine yaptıktan gi- det mefihumu ile tahdid edilmiştir. 
bi şimdi <le !Polonya hükumetini Japonlar her gün yıpranıyortaı·, her 
tazyik edeceklerini ümit ·etmek- gün telefat veriyorlar. Bu iş niha
tedirler. Varşova i!".e böyle bir tek - yet bulmadığı ve muharebe devam 
lifin bir kaç saniye bile Polonya hü ettiği takdirde Japonlann Çinliler
kümetinin dikkatini celbedemiyece - den evvel bitmeleri, paraları tü
ğini söylemekle iktifa etmektedir.,, kerımesi pek tabiidir. Bu öyle ka-

Jour - Echo de Paris gazetesinin hir bir zarurettir ki, ondan kurtul-
Berlin muhabiri yazıyor: mağa imkin yoktur. 

"Bir taraftan burada tarihe ve Japonyalılann da bunu takdir 
memleketine karşı mes'uliyetini ıtakdir ettiklerine şüphe yoktur:. U
müdrik bulunan Duçenin sulbü kur- :zak Şarkta İngiltere aleyhindeki 
t.armağa çalıştığı söyleniyor, diğer hareketlerin beyaz ırka Avrupa em
taraftan ise Alman zimamdarları - p~ryaiimıine karşı beslenen nefreti 
nın tv.miri kabil olmıyan neticeler kada.r Çini her türlü yardımdan 
verse bile, bir kaç gün içinde de- mahrum bırakarak mukavemetini 
ğilse bile bir kaç hafta içinde Dant kırabilmek arzusundan da mülhem 
ziği Almanyaya ilhak etmek iste-· bulunduktan şüphesizdir. 
dikleri iddia ediliyor. Nasyonal - İngiltere, Uzak Şarkt3 fiili va.
Sosyalistlerin Dantğini zaptetmek ziyeti tanıdı. Japonya hem muha
istedikleri muhakkaktır. Bunun nO\ik hakkından istifade edecek, 
ilk nUi.meti gazetelerin Polonyaya hem de, resmen harp ilin edilınc
karşı kullnndıklan şiddetli lisandır. miş olduğu için, sulh vuiyetinin 
Dantzig meselesinin artık korido - bahşettiği hukuktan müstefid o
run ortadan kalkması işini halledi- tac:ık, meseli Amerikadan .silih ve 
lemez bir şekilde bağlı bulunduğu cephane tedarik edecek. Fakat bü
anlaşılmaktadır. Bu meselenin Po - tün bunların Japon \•aziyetini kö
lonyanın tamamile ezilmcsne bağlı 'künden ıs\Aha kafi gclmiyeceği mu
bulundui;'U da söylenebilir. Çünkü lha'kkakttr. 
geçen eylillün en buhranlı günle- Çinin en büyük kıymeti düşma
rinde Berlindc Çekoslovakya için na kaıışı milli hareketi \'e mücade
söylendiği gibi şimdi de Polonya leyi idare eden şeflerin vatan
hakkında "mozayik devlet., tabiri pene-liğinde ve kabiliyetindedir. 
kullanılmakta ve Polonya da Çekos Buna benzer bir imtihandan mu
lovakya gibi topraklarında yaşıyan IVaffakiyeUe geçmiş ola.n Türk mil
Alman ırkına mensup insanlara iş- ieti Çinlilerin giriştiklcıi ha:rat mü
kence etmekle itham edilmektedir. cadelesini pCk güzel takdir ederler 
Tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz. :ve kalblerinde bu cesur \'C vatan
Berchtesgaden'de şimdi sulhün mu- penrer millete karşı muhabbet du-
kaddcratı mevzuu bahsoluyor • ., yular. 

Nesrf'oilen Tebliğ Çinliler logilterenin Uzak Şark-
Berlin, 13 (A.A.) - Salzburg ta.ki fiili vaziyeti tanınması üzeri

rnahrcçli olarak Alman membala - ııe süphesi.z ki bir acı duymuş ola
rından yabancı memleketler için cakJ.a.rdır. Fakat Avrupa siyaseti
neşredilen bir haberde bugünkü gö- nin zarurctlerinden doğan bu hare
rüşmelerde, cumartesi günü mtlza- .kE>t Çin vatanperverleri için esaslı 
kere olunmıynn bütün meselelerin bir mahrum\j'ct teşkil edemez. Bila
aydınlatıldığı bildirilmektedir. kis daha fazla gayret sarfetmek. 

Bu telgraf, görüşmelere hikim o- daha çok çalışmak için bir scbeb 
lan "en yüksek dostluk zihniyeti,, vücude getirir. Onlann kuvveti. mu
ve hariciye nazırları arasında. iki 'L'afia1:.1yet sırrı kendilerindedir. 
memleket harici siyaseti bahsinde Hüseyin Cahid VAl.ÇIN 
müşahede edilen "tam anlaşmayı,,=================== 
tebarüz ettirdikten sonra şöyle de _ Mareşal Geldi 
vam eylemektedir: 

"Bittabi bugün dünyada birinci [Baş tarafı 1 nci sayfada.] 
planda rol oynıynn Danzig mesele- gelmiştir. Mareşal istasyonda vali 
si de görüşülmüştür. Filhakika, ve beledi~ reisi Doktor Lütfi Kır
demokrasilerin ittifak paktları, Po- dar, İstanbul komutanı General Ha
lonyanın hattı hareketini gün geç- lis ve şehrimizde bulunan askeri er
tikçe daha ziyade kat'i bir hale koy- kan tarafından karşılanmıştır. Ma
muştur. Almanyanın, bu meselede reşal Haydaıpaşadan lstanbula geç 
mevzuu bahs olan yalnız şe- miş ve öğleden sonra Fforyaya gi
ref değildir. Ayni zamanda Polon- derek Rei.sicümhur ismet İnönü ta
yadaki Almanlara yapılan muame- n.fından kabul olunmuştur. 
le de mevzuu bahistir. •Mareşal Rcisicümhurun yanın-

Tclgrat iki mihver dcVl.etiııin da akşam geç vakte kadar kalmış· 
menfaatlerini müştereken müdafaa tır. 
bahsindeki "yüzde yüz,, tam azmi- Mareşal Fc\•ı:i Çakmak bugün 
ııi bir kere daha tebarüz ettirerek manevra sabasına hareket edecek · 

nihayet bulmaktadır. lerdir. 
Trakyadaki askeri mane\-ralara iş 

Moskovada 
Askeri 
Müzakereler 

[Baş ta.rafı 1 nci sayla.da] 

ğinde toplanmışlar, biliihara saat 

17.30 da yeniden Sovyet heyeti a
zalarile buluşınu§lardır. 

GöRUŞtiLEN ŞEYLER 
Riga, 13 (A.A.) - Moskovadan 

bildirildiğine göre Frnnsız • İngiliz 
askeri heyetlerile Sovyet komisyo

nu arasında yapılan ilk görüşmeler 

esnasında Fransız • İngiliz murah· 
hasları hilkfıınetlerinln Sovyetlerin 

harp endüstriSinl teşkilatlandırmak 

hususundaki teltlifleriııi bildirmi4-
lerdir. 

tirak cdeeek askeri erkandan şehri
mizde bulunanların bir kısmı da bu 
gün Edirneye gitmişlerdir. Evvelki 
gün Arikaradan şehrimize gelen 
Milli Müdafaa Vekili General Naci 
Tınaz ve şehrimizde bulunan Vekil
ler bugün Trakyaya gideceklerdir. 

Almanya tat alıyor 
Dublin, 13 (A.A.) - Almanya, 

son zamanlarda trlandadan birçok 

at sabn almı~ır. Bu hafta Dublin 
at pazarında birçok Alman satıcı 

bulunmuştur. Alınan atlann Alman 

süvarisi iç'in olduğu sanılmaktadır. 

Rom•nyall• bir kaza 
Bükreş 13 (A.A.) - Bir yolcu tre 

n1 bir melmscının fena manevrası 
yüzünden yoldan çıkmış ve bu fe

na kaza neticesinde 15 kişi ölmtiş-

. tUr. 25 de Y,aralı Yardır. 

o 

içimizde Y aşitttığımız 
: Yılanların iç Yüzü fWM ! •. . . ' . f· 

Bir Mektup 
(Ba~ta.rafı 1 inci sayfada) ı 

Jar. Eğer aradığınız adam orada 
değil ve hatta biraz sonra gelecekse 
bile size "buyurun olun.muz ve 
bekleyiniz,, d.cme?ler. Çünkü. işçi -
lerden herb::ı.ngi birinin İtaly..ı. A

leyhinde ağzından kaçıracağı bir 
Lakırdıyı işitmen izden ürkerler. 

Antrede ilk girişte nazarı dikka
tinizi lstanbulda doğup 1881 de meş 
hur Garibaldinin istiklal sa\'3.~ına 

i~tirak etmiş olan İtalyanların isim
lerini taşıyan taş levhalnrın duvar
ların oyluk1anna yerleştirilmiı;; ol -
duğunu görürsünüz. Bunları sıra ile 
sayabilirsiniz ve bu vatanda doğup 
büyümüş kaç ltalyanın deniz aşırı 
olan 1ta1yayn hicret ettiklerini der
hal öğrenebilirsiniz. Bu ciheti ayıp
ladığımız için yazmıyoruz. Herkes 
mensub olduğu milleti sever. 

Yılankavi merdivenlerden yukarı 
çıktınız mı gayet güzel ceviz döşe
meli bir salona girersiniz. Bu salo
nun sağ ve sol tarafları muhtelif 
bürolara hasredilmiştir. Burada 1s
t.anbulun pek meşhur simalarından 
bilhassa Türk gazetecilerinin çok iyi 
tanıdıkları bir şahsın odasına rast
larsınız. Bu oda on beş günde bir çı 
.kan Mcssaggeı·o delgi ltaıyani ve 
fransızca Beyoğlu gazetelerini çı -
kartan ,.e ayni zamanda İtalyan iş
çiler birliğinin sayılı azalarından 

olan Priminin odasıdır. Gazetesi 
çıktıktan sonra akşam saat sekize 
kadar burada meşgul olur \•e bila
hare ikametgahı olan Hıdh-y.al pa
lasa avdet eder. 

Primi kimdir? Bu gazeteleri naslı 
çıkartır? 

Bu zat aslen lstanbullu olup Er
menidir. Ecdaden Primiyan ismini 
taşırken kendisi 1tal)'8.ya gitmiş ~'C 
orada bir de .ŞÖ\'.alyclik Unvanı takı 
na.ra.k .İst.a11bula şövalye Primi adile 
avdet etmiştir. Bir müddet Ankara 
caddesinde çalışmış. bilaha.re fran -
sızca Akşamı çıkartmışbr. Fakat, 
müstakil çalışmak an:ulan artınca 
kendi kendine .bir gazete çıka.dm.a
ğa karar \'Crlllİştir. Ve bu karn.rıoı 
İt.al~"ada iken çok sıkı dost olduğu 
ttalytan resmi makamlar.ı nezdine 
bildirmiştir. Esasen böyle bir iş iç:in 
sefaı·etin ayrılmış bir tahsisatı ol -
duğundan Primiye son derece ehem 
miyet veren İtalyan sefareti, kendi
sine çok müsamahakar davranmış 

ve "Messagge~o degli ltaliani,, adı 
onbcş günde bir çıkan İtalyanca 
bir gazete çıkarması için yardımda 

buluıunuştur. Fakat. bununla :isteni
len netice elde edilemeyince de - el
bette edilemeuii. Çünkü, 1stunbuJda 
italyanca bilenler yoktu ve maksat 

işte bu u.ı.t İtalyan i~çiler bırli
ğinin azatarındand\r. Bu cemiyet o
nun preıısiıılcriui tamamile kabul 
eder. Görünüşte kendisinden böyle 
şeyler umulmaz amma, bir atalar 
sözü vardır: "Yer~ bakan, yürek 
yakan,. derler. lşte o da bu nevi
dendir. 

Bugün lstanbulda hiç bir devle
tin kolonisine bu kadar geni§ ba.k
lar bahşcdilmemiştiı. D.iğ""r dost 
devletlerin burada ancak kolonilc· 
rine mahsus birer klüµleri vardır. 

Buraya da herkes serbestçe girip 
çıkabilir. İtalyanlar bu memlekette 
bu haklara sahip oldukları halde 
bunları az görmt•kte daha zı}·ade 

yayılmak. küçük binalardan adeta 
müst.emlekecikler meydana getir · 
meğ·e çalısmakt.adırlar. 

Acaba dünkü Ermeni Primiyan 
\'e bugünkü ~valyc Primi, ltalyan
ılann bu kadar te\-eccühüne mazhar 
olmak için ne yapıyor? Hizmetle -
rinden efendilerini hakkile memnun ı 
edebiliyor mu? Buna herhalde "E· 
vct ! .. cevabını '·ermek lizımdır. Da 
ha geçenlerde İtalyan - Habeş har
binde, lt.aJyan tayyareleri zehirli 
gaz bombalarile bu bedbaht memle
keti tarümar ederlerken en ufak 

bir ilerleyişi "muazzam bir zafer,, 
şeklinde 11\irk efkfın umumiyesine 
bildinnek i~in 2 nci tabılar yapmak
tan c;ekinmi~·en bu adam, elbette 
vazifesini yapmış sayılır. Hali. da 
vapmaktadır. Beyoğlu ga:-".ctesini o
kuyan herkes, fussolini -cenablan
mn günde \ra~ defa a'ksmhğmı, 

Kont Cianonun 'kaç defa tıksırdığı
m günü gününe haber alabilir. MUt-1 
tefiklerimiz Fransız ve lngilizlerden l 
bahsederken bu gazeteyi mabud 
Stampa yahud Il Popolo d'Italia 
paçavratarından ayırd ctmeğe im -1 
kan yoktur. Bu noktayı bir'kaç gün 
evvel mebus ve muharrir Ab;din l 
Daver ne kadar açık bir §ekilde ef. 
karıumumiycye arzetmişti. 

İşin bizim cephemize göre hazin 
tarafları da yok dcğH. Bunlardan 
biri Haik Partisinin bu gnzetenin 'ö
demesi lazımgelen 5000 Uralık te
minat1 tekeffül etmiş olması, ikin- t 
cisi de gazetenin kanuni mesuliyeti 
maalesef bir Türkün hfila uhdesin- ı 
de bulundurmasıdır. 

Dünki.i Ermeni Primiyan ve bu
~ünkü şövalye Primi cenahları, bu 
hokkaöazlıklar:ından dolayı mut.la-

1 

ka İtalyan propaganda nazırı Alfi- j 
cri'nin tavassutile göğsü bir altın 

madalya ve knsası bir altın tomarı 1 
ile daha taltif edilmiştir. 

İşte bu kurnaz ve dcsisekar şö
valyenin iç yüzü de budur. 

Ta,~ıda Dikici Bay Abdür· 
rahman Adıgüzel'e~ 

Kardeşim Abdürralıman, 

İtalyanlar hakkında J"azdığım 
yazılar üzerine yurdun her tarafın
dı:m birçok vatandaşlarımdan aldı
ğım sayısız mektuplar, beni cidden 
mütehassis bıraktı. Sütunumun ki
fayetsizliği, on1ann hepsine ayrı 

ayrı cevap yazmak ve fikirlerini bu
rada sıralamak zevkinden beni mah 
rum bırakıyor. Su vesile ile hepsine 
sevgili vatanımız için besledikleri 
mert '~ asil duygulanndan dolayı 
teşekkürler ederim. Hnklrımda gös· 
terdı1deri teveccühler ise beni an
cak mahcup ediy-0r. 

Gelelim asıl bahsimize. Mektu
bunda hutasatan diyorsun ki: 

"Bilcümle ltal~'a tebaasını ka
pı dışan etmeliyiz. BWın toprağı
mızda bizim ekmeğimizle bize nasıl 
hırlı}•orlar ! 

O herifler şunu iyi bilsinler ki 
Türk milleti herhangi bir düşman 
karşısında y.ckvüeud boğuşmağa 
her zaman için iı.madedir. O rezil
ler ne halt edeceklerini şaşı~dılar. 
Onun için dümeni kırık, iır:tınaya 
kapılını çürük bir tekne sağa, so
la yalpalıyorlar. Yurdumuza göz 
<liken herhangi bir düşmanın naza
nmızda bir sinek kadar bile bükmü 
Olmadığını ,,.e her Türk tenlinin 
Milli Şef lnönü'nün "Bazı.rol!., de
ğil, doğnıdan doğruya ".Marş!,, ku
mandıısına imade ibulundukla.nnı 

bilmek lazımdır.., 
Evet kardeşim, çıOk doğru söy

lüyorsun. Birkaç gündenberi ga:ze
temizde intişar eden ~ e daha da e
decek olan "İı;imizde yaşa.tbğımız 
yüanlann iç yüzleri.. }"BZlSlnı ta
kip edenler, oııJarın burada ne ma
rifetler çevinneğ:e cür'et edebildik
lerini hayretle görmüşler \.'e göre
~lerdir. 

Bir taraftan kendi gazeteleri ile 
Anado!u~"U bir hedef ittiha~ etUk
lerini açıkça ''e mütea.ddid defalar 
haylnnnaktan çekinmiyen bir mil
letin, İstanbulda ldüpleri. cemiyet
leri, gaT.Cteıeri, otellerile :adeti kü
çük müstemlekecikler lrurma1anna 
,,.e buralaro en geniş bir hürriyet
~e sinsi sinsi çalışmalarına göz yum~ 
mak elbette doğnı değildir. 

Geçen defa da söylediğiµı gibi 
biz. fada, çok (azla. lüzumundan 
fazla iyi kalbli. misafirperver, hür 

1 -

riycti sever insanlarız. !{anımıza "'ti 
benliğimize susayan bu korkunç ik! ı 
yüzlü insanların ta hc:rim.imizde e1· 
lerini kollarını sallaya sallaya mik·• 
rop saçıcı ~alL5ffial:ınna izin veri· 
yoruz. 

ta İtalyan olmayanları a\•lanıa.ktı · oo mı oo 
Bu dert. senin de bağrıııda oldu· 

ğu gibi benim de bağrımda, he' 
Türkün bağnrufo. bir yaradır. Bu sefer bir fra:nsızca gazete çı - y 

karmak .zarureti hasıl oldu. Ve Pri- !!!"""-- arın --
mi yine tahsisatla Beyoğlu gazete-

Bu adamlar claha dün Habe' 
harbinde içlerinin bir aksi olan k:l· 
ra gömleklerini sırtlarına geçirip 
vapur vapur 1talyaya gitmennu- \'" 
harpten sonra geri dönmediler mi1-~ 
Yarın dn, eğer İtalyanlarla çarpı§· 
mamız muknddcr olursa kendikrinl 

sini -çıkarmağa başladı. Bu tahsisa- _ 4 __ 
tın bağlanmasına delalet eden Sin
yor Kampaner olmuştur. Eski bü -
yük elçi Carlo Galli her nedense 
Prımiye büyük bir ehemmiyet ver
miş ve onu son derece himaye et- ı 
mitir. Fakat o gittikten sonra ha
lefi olan İtalya sefiri De Pepo Be -

S e\"t;İli Cümhurr.eisimb: ls- ı 
met lnöaü'nün ea ufak 

bir resmhıin bile bulunmadı~ 
buna mukabil Duçc· in koca bir 
büstile süsl ltalran lise i-

en ön ~af ta bize 'kurşun sık.nrkeo • .:ı 
göreceğimiz muhakkaktır. 

yoğlu guet'CSinin ttalyan gustosu •A.l"VV"------·-------..a 
"Yeni Sabah,, onların ha.kiki iq 

yüzlerini ve 7.ehırli çalışmalarım 

meydana koydu. Şimdi mtik sıra 
hültümettedir. :M:aamnlTh ben, hü· 
kiiınete bTie vakit bıra'kmncla.n, bu 
günden tezi yok, maalesef bir Tür) 
olduğunu öğrendiğim mahut Beyoğ~ 

üzerine çıkmadığtnı görmüş ve hat
ta birkaç kere de Primiyi çağıra -
rak kendisine gazeteye yeni bir 
çeşni \-erilm ini söy\emiştir. işte 
Primi böyle bir ndamdır. 

Messaggero degli ltaliani gaze
tesi, hemen hemen yurdumuzun 
her köşesine on beş günde bir giden 
bir gazetedir. Bu gazetenin dör -
düncü hazan de tlçüncü sahifesinde 
şu ilanı görürsünüz: 

"Gazetemizi istiyenler adreslerini 
bildirsinler. Hiç.bir §alta tabi olma
dan ellerine gelmiş bulacaklardır.,, 

Adresi bUdinneğe ne lüzum var. 
Daha geçenlerde resmi bir müesse
senin müdürü~ 

"- Yahu bana italyanca bir ga
zete geliyor. Sonra abone bedeli fi· 
lan isterlerse ben de yaparım? de
mişti. O zaman kendisine: 

"- Merak etme istemezler. On
lar para için çalışan insanlar değil
lerdir. İnsan kaunmak istiyorlar 
da onun için gönderiyorlar demiştik. 
Bu gelen gaz.cteleri bize gösterdi. 
Bunlar; 

Sayın Beyoğlu gazet.csi sahibi 
Primlııin. kesesinden ( !) bir Türk 
resmi müessesesine hediye olarak 
~nQ.er~i gazetelerdi. 

Belgradın 
iki Tekzibi 

.Belgrad, 13 (A.A.) _ Yugoslav- lu gazetesinin neşriyat müdürüOU. 
yanın bazı fcvkalide aSkeri tedbir- istifa edeceğ:i.İıe ve foyaları meyda· 
ler aldığı hakkında yabancı mem- na çıkruı 1talyanlann başta bu ga· 
leketlerde neşredilen haberleri tek- zete olmak üzere tekmil müessese, 
zibe saliihiycttardır. lerini birer birer 'kapatacakla.r.ıDP, 

A\oaln ajansı, Yugoslav ibaşve _ ve xendiliklerinden tıpış tıpış defo
kili B. Tsvetkoviçin son zamanlarda lup gideceklerine eminim. 
yaptığı •rrieste ziyareti hakkında Baki selam eder, gözlerinden Öt 
ayni membalardan yapılan neşriyat perim kardeşim .. 
da müsmir fikirler gütmekte oldu - MUUAD SERTOGLU 
ğunu bildirmektedir. Trieste ziya - ===Aml==r:.=ı=H=-=or=ı=,=,n=ın==== 
retinin sebebi, ltalyan endüstri a- aeyahatl 
melesi korporasyonu reisi de\·Iet Budapeşte, 13 (.A.A.j _ İt>tir; 
müsteşarı Cianettinin geçen haz\ - dat edilen arazide seyahatleri.ne ~ 
randa Belgrada yapmış olduğu zi- vam eden naib Horty ile refikası 
yareti iadedir. yukan Macaristanlan, !Riitenyayn -·-ltalyanın yeni ispanya 

elçlst 
Romn, 13 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, İtal~'anlII Bur -
gos büyük elçisi Kont Viola di G'am
palto geri çağnlmı.5 ve ~'erine Is -
panyada.ki keri lt.alya.ıı heyeti re
isi bulu.wuı General Canıbara tayin 
<l\unmuştur. 

geçmişler \r.e her yerde halk tara; 
fından alkıŞlanmı ardır. 

Bir tayyare kayboldu 
Londra, 13 (A.A.l - EvvelkJ 

gün öğleden ısonra lrlandaya git 1 
ınek ve dün öğleden Bonra da {)ra~ 
da bulunmak tir.ere havalanmış o~ 
lan Amerikalı iki amatör pilottan, 
Şimd!ye kadar hiÇ bir haber a!JM=na -
~tır. • 



YENISABAİI 

eıR cELLADIN r- vu80 HASRETi 
Hatıraları Is 1 , ı . u k.k"' u vatan çın cıa ı ı 

Merkez Batan Harekdtımızı Kon· • 
trol Altında Bulunduruyordu &r Vatandaş F eraga-_..,_ 

Gueteci arkadae. 
_ ~ kullanmak yuaktır. 
Ben de Robert de bu mlltaleaya 

itina ettik. 
- 3imdi memnum, dedi .aldırma 

Tabii o da iltihak etti: 
Baltimor akpm beri pınl pı· 

nl yanıyordu. Bilyük caddede bir 
birahaneye gittik. Ve gUze1 Ameri· 
kan kadm1armm ipeleriDi seyrede 
ede çakıetırmağa baıladık. 

llilkemmel bir atpm geçiriyor
duk, Robert copı\llbı, prkılar aöy
llyor, annesini, im kardefinl habr· 
hyarak, gözleri yqlı bize onların 
hatıralarmı anıatıyordu. 
OgUmtız de yurddan uzak, garip

aemlftlk ve biribirimize daha fazla 
yakmlapnıtbk. Gecenin ilerleml• 
..atine kadar içtik, ilçUmtls de sar
hOI) olduk ve bin'birimize yaslana
rak, yerimize geldik.. 

Robert genç bir AmerikaJı im 
c1a llUlmqtu. Ekseriya onun yanma 
gJdiyordu. Ben arkadaflarm ölçüyü 
1taıcpmamalarma gayret ediyordum 
tlnkl biliyordum ki biz de tarassut 
altinda idilr ve yaptıklarımız mer
kae almediyordu. Nitekim on gUn 
llODI'&, ldlçtik Briatol otelindeki ad
resime merkezden gelen bir mek -
bıpta töyle söyleniyordu. 

.. Vaziyetinizl iyi bulmuyoruz. 
Kendinizi bu kadar rahavete ver -
dikten sonra sizlerden İl bekleinek 
hayalperestlik olacak ve böyle de
vam ederse sizleri geri çevirmekten 
başka bir çare kalmıyacak •• Oturup 
ingilhıce öğreneceğiıme kendmizi iç
kiye blraJoyol'llUlluz. Halbuki içki 
mesleğimbde sureti katiyede mem
nudur. 

Oradaki m~ yazıbmftır. Bir 
arkadaş si& arıyaeak yuvaya gö
türecektir. Bundan sonra, Baltimor 
y ....... _...,..,.,. - ancak o
radaki fefın izln ve elnfrle dışan 
çıkacaksınız..,, 

lt,llıilin. ilri gtın eonra, bir de
likanh bist buldu, Ye kenar eokak· 
JarcJa bir evm bodrum kabna geti
'l'el'ek kottu. 

B.&LTIMOll TIJV ASINDAKI 
PA.&Ltn:l'bdZ 

Zorla tevkif ediJ:miltilr, yuvanın 
meswnblan Karakovi gibi kalaJ>alık 
değildi, biz nç kili orada da bel ki
p, hepimiz sekiz idik. Yuvaya men
nb olduldan halde orada yatıı> 
talknuyan kimteler vardı. Yuva -
nm fefile ertesi glin görllftilk bu 
ufak terek bir Japondu. Muhtelif 
liaaıılar biliyordu. Bizi yanma c;a-
ğlrttı. 

- Sizin dıp.rda yapmanızı mu
vafık görmiyorwı .Bundan 110nra ye 
ni emre kadar yuvada yapyacak -
mm, dedi. Robert itirU edecek ol
du. 

- Şimdi ilimiz yok, biz de bir 
u eğlensek geaek, ne olur, yann 
lkibetimızin ne olacaimı bilmiyo -
l'UL Hayattan blru istifade etsek 
fena mı olur? 

Şef gWdil. Sonra tehadet par
matuu havada l&llarken birdenbi
re lmdı. 

- Kan gibi mvke cllleldlmeniz, 
y~ böyle mukaddem ,..ıer de
jildir. Biz burada kendi hayabmı
&I diletbıllJOl'UL Keyfi için yqıyuı 
aranma girmed. Anaqlstlip in· 
All Dıtlyan De pw f abt arbk 
lhtiyarlle çıkamaz. ODU biz lateneJt 
arum••n, atam, .ama, wlnl 
JUJDDllttL 

- Yal, dedi, QDIDI cebmnem• 
j&ideil:tla. 

Zaftla ltollert llDJleJlp lliSJll
~ ,....... olmUlbl, ben ıata 
atıldnn 

- Aıbdıpm a..- ktd JEL 
8rmaalyoba... 

Japon eef: 
- Stsl fala IUIW'bDJllar, lılrl· 

blrbıilıe avukatlık mı ediyonnmm.. 
Biz bu nevi Uanlardan hot'anma
JIL 

Teantıdden ı.,ıarmıayız. 

- Teeantıd falan delil .. 
- Cevap ftl'mekte devam eder· 
~ Inıreuna dimiririm. . 

--

~~:.=tile Çalışan Yabancılar 
gittik, diğer Amerikalı arkadatlar • 
bizi görünce, yU.zUmUzden, ba11mız- Yezan : Emeldl Generel K...... Koçer 
dan gelenleri anlaıoakta gecikmedi
ler. içlerinden biri: 

- Bizim tef çok merhametsiz
dir •• dedi. 

Robert onun sözünü tasdik ede
cekti, gözlerim, gözlerine ilifti. He
men stlkôt etmesini işaret ettim. O 
Wa başlamıştı. Acemi acemi sözü 
değiştirdi. 

- Merhametsiz amma .... İşi va
zifesi öyle icap ettiriyor, dedi. 

Yuvada her gün saat ondan ev
vel yataktan kalkmıyorduk, bol bol 
yiyor, içiyorduk, öğleden sonralan 
bqımıza tayin edilen bir hoca söz. 
de ders veriyordu. Fakat, dalgacı -
mn biri olduğ1• için, ekseriya bu 
ders saatlerinde biribirimi7.e Jıikiye 
anlatmakla vakit geçiriyorduk. 

Her gUn milnavebe He birimiz kü
çük Bristol oteline gidiyor. Lehis -
tandan gelmesi muhtemel olan mek 
tuplan soruyorduk. Japon şefimiz 

buna izin vermişti. Günlerden salı i
di. Nöbet gazeteci arkadaşa idi, git 
ti bu sefer bir mektup getirdi, şif re 
bende olduğu için, yuvada mektubu 
açbm, ve hayretle fU sabrları oku
dum. 

.. Anarşizmde inkiyad mutlak su 
rette olmahdır. Merkezi umuminin 
birçok emirlerini dinlemiyen Balti· 
mor yuvası fefi, Japon Kiutsi ida
ma mahkfım edilmiştir. Bu hükmü 
Todorewsky infaz edecektir. Ve o
nun yerine Baltimor yuvası eefliği
ni eline alacakbr. Mektubu bizim 
arkadaşlar okuyacaklar, Todorews
kiye lizun gelen yardımı yapacak -
lardır.,, 

ŞEFi OLDVRVYO•UZ 

A man yarabbi bu ne müthiş 

bir igti.. Ben eeileri tehlike
den muan zannederken onlar da 
öldürülüyorlardı. Gazeteci arkadaş 
hayretler içinde yüzüme bakıyor -
du, Robert y!ne küfür etmeğe baş
ladı .. 

- Allah belisını versin, diyor
du. Bizi bu derde sokanların... Ja
pon öldUrWUr mil be? 

- Ne yapalım emir .• 
- Herif ne bilir ne kurnazdır. 

Belki bu karardan haberdardır bile. 

Gueteci arkadaş: 
- Japonlar çok kurnazdır. ta. 

ter misin, herif evvell üçUmOztl te
mizlesin .•• 

Ben: 
- Çocuklar dedim, herif zaten 

ADahın belim idi. Görmediniz mi 
bize yaptığı muameleyi eli kanlı bir 

cHem nalına, hem mıhına> mu
harririnin, değerli arkadaşımın ayni 
başlıktaki yazısını okurken bende 
de birçok hatıraler canlandı, bazıla
rını sıralamak istiyorum. 

910 da Hanovrde, bir pazar gilnU 
bir gencin beni görmek istediğini, 
ev sahib~m, kartını uzatarak, söyle
di. Bu, tanıdığım bir şahıs veya duy
duğum bir isim değildi. Benimle 
karşılaşınca, Türkiyeli olduğunu, fa. 
kat türkçe bilmediğini itizarla be
yan eden bu genç, Musul cenubun
da bir kasabanm Nasranilerindendi. 
Bunlarla aramızda belki de hiç bir 
siyasi ve manevt rabıta o zaman da 
yoktu. Ailesi tarafından birkaç yıl 
önce tahsile gönderilmiş, fakat Ha
novrda bir Türk sUbayı bulunduğu· 
nu duyunca ziyaret etmek, yurt has
retini dindirmek istemiş! 

928 de FranS8nın Puvatye kasa· 
basındaki harbiye mektebini ziyare
te gitmiştim. Şehirde, kapısı üze
rinde: cAu pacha• levhasını görün
ce bir mağazaya girdim, bir genç 
kadınla karşılaştım. Kendi yurdu
nun dilile konuşmayı dileyen mağa
za sahibi, İstanbuldan mütareke yıl
lannda aynlan bir Rumdu. Az za
man sonra biz iki hemşeri de değil, 
iki samimi dost olmuştuk. Bana 
mümkün her yardımı yapacağını, 
Puvatyedeki harbiyede Türk tale
be görmediğinden, tranilerle konu.,. 
tuğunu anlattı. Mektepte ecnebi ta
lebeden ikisine bir tane ve demirbaş 
olarak verilen talimnameleri edine
mediğimi öğrenince bundan bir ta
nesini alacağını vadetti ve bir gün 
sonra görütüğU tranilerden bir ta· 
Jimatname abp bana hediye ettt 
Puvatyede kaldığım günlerde bu 

hemşerinin ve ailesinin misafirper· 
verliğini gördüm, unutamıyorum. 

O yıl ı Londrada kaldık. İki arka
daşımla Pikadellideki beş katlı lo
kantada bir akşam sofrada idik. 
Binlerce adamı ağırlıyan bu lokan
taya vaktile gelemiyenler boşanan 
iskemleleri beklemek mecburiyetin
dedirler. Masamızdaki açık yere o
turmak için yanaşan genç, türkçe: 
cAkşamınız hayır olsun beyim, 

ben zabitiniz Süren!» demesin mi? 
Süren, Filistinde kumandanı bu

lunduğum alayda yedek sübaydı ve 
canla başla yurdu için savaşmış, ni
hayet silahının başında esir olmuş
tu. Mısır kampından kurtulunca 
Londrada ticaretle uğraşan karde-

§inin yanına gelmişti·. Sofrada u
zun hasbihaller yaptık. Süren, mes
ut bir hayat geçiriyordu, fakat uğ
runda dört yıl savqtığı yurdundan 
uzak kalışı, ruhunda derin izler bı
raldığını anlatırken: 

- Şimdi dönsem, beni de mi top
rağıma bırakmazsınız? diyordu. 

Mütareke yıllannda milli orduya 
İstanbul cephesinden yardımlar ya
pan M. M. Grupu, ufak motörlerle 
sevkiyatın hızlı bil' sonuç vermiye
ceğini anlamış ve muvafakat ve mü
saade istihsal etmemesine rağmen, 
vapurla sevkiyatı düşünmüştü. 

Grup, birçok çarelere baş vurduk
tan sonra, bir vapur bulmuştu. Va
pur, Haliçteki yükünü aldıktm son
ra Sirkeciye yanaşmış ve yolculan
nı almıya başlamıştı. Vapuru veren 
Rozalt, sözleşme hilafına, hasis men 
faatler arkasındm koşuyordu. Evin
de: 

- 50,000 lira verilmedikçe vapur 
hareket edemez! 

Diyordu. 
Bu mühim para bulunamaz ve ve

rilemezdi. Vu vapurun mensup bu
lunduAu şirkette komiser olan Ari
fin deliletile şirket direktörile gö
rüşmek mecburiyeti görüldü. Yuva. 
kimyan hanının bir katınd3ki idare
haneve Arifle beraber gittik. Di
rektörle uzunve çok heyecanlı mu
havereler cereyan etmişti. Vapur, 
şirketin haberi olmadan bize veril
mişti. Teşebbüs akamete uğn.yabi

lirdi. 
Nihayet direktör Kalçi, dediler ki: 
- Ben doğduğum bu topraktan 

çocukluğumda ayrıldım; İtalyada, 
~teede~g6rdlai. 
Avrupanm birçok y~rleriride m.~
muriyetler verdim. Fak-at güzel 
Türkiyeyi unuttuğumu zannetmeyi
niz. Bir milyonerdim, bolşevizm, 

bütün varlığımı elimden aldı. Gam 
yemiyorum, do~duğum ve hasretini 
çektiğim topraktayım. Size söz ve
riyorum, şirketin, beşi bana ait, do
kuz vapuru vardır, son vapuru el
den çıkarıncıya kadar sizinle ve ay
ni gaye uğrunda savaşacağım. 

Direktörü söyleten ve müstevliler 
çekilinciye kadar bu yurdun kurtul
ması için çalıştıran, ancak ve yalnrz 
yurt sevgisi idi. Hakikaten direktör 
grupla yıllarca çalışmış ve muvaf
fakiyetimizde müh:m bir amil ol
muştu. İşte yurt hasreti ve onun gü
zel eseri! 

herif, herhalde merkea de böyle ========================== 
bir mtlnaaebetsizlik yapm11 ola -
cak ki, idamına karar verilmit, fa
kat madem ki ben tef oluyorum, Ja
ponu öldurdtıkten sonra, evrakı tet 
kik eder, if:n mahiyetini öğrenirim. 

Gazeteci arkadq: 
- Bu işi ne gün yapacakwın? 

diye eol\lu. 
- tık fırsatta. 
- Biz sana ne suretle yardım 

.. 11--ı.· ., 
~as .•• 

- Ben herlft öldtlrdtıkten llOD• 

ra, siz, bet tane Amerikalı &ll&l'liat 
a1dJlumz emri tebliğ edeninbı ki, 
herifler dınltı çıbmuumılar. 

- Ya yaparlana ?. 
- Derhal öldtlrUntlntıs. .. 
o ıun. bqka bir 181 konuema

chk, lklU" olunca, diler Amerllra
h anaqlatJerle yemek yiyorduk, 
ben Kiutıd ]Jalrkmda bir 181 bilip 
NJmediklerini ölrenmek lcba .,... 
Janm arıyordum. 

- Bu f8flerl bapmıg kbnJer 
ta,m eder, dedhn. lçıermc1en en yq .... 

- llerted umumi. 
- Merkezi umumi nerede! 
- Belli olmu, yer yer cteıtlfr. 

Geser... dıolapr •• 

- Şefler merkezi umumiye mi 
bağlıdırlar? 

- Elbet. Batka türlü olur mu? 
- Peki merkezi umuminin aöz. 

lerlni dinlemezlene? 

- Derhal idam edilirler. 
IDel'Ulll ftl') 

~ 

lnegölde Yapı· IPolialerin Telıa-
lan Feci Bir ütliilı Eaaaların-
Cinayet . da Tadilat 

Evvelki giln lnegölde aile geçim
sizliği yilzllnden müthif bir cinayet 
olmue Piç Oımuuı namı ile maruf bir 
adam evini benzinliyerek atet ver
mil ve yangından kaçmak istiyen a
ilesi efradını kapıya dikilerek te
ker, teker öldtlrmüfttlr. Ölenler 5 
kifidir. Suçlu Piç Olllnan derhal ya
kal•nm•f ve tevkif ediJmietir. 
~ 

Ankara (Hususi) - Dahiliye 
Veklleti askeri ve mülld tekaütlük 
kanunlanmn 13, 18, 31, 46 ncı mad
deleri hUkUmlerinin emniyet Amir 
ve memurlanna tefmili hakkında 

bir kanun projeai hazırlamıtbr. Ye
ni projeye göre aicillen tekaüte aev-

kedilecek emniyet Amir ve memur -
lanndan 15 -eden u hizmette bu
lunanlar 80ll aldıldan maalUl beher 
aeneal için birer aylık heeabile em· 

Gümriikler umu• mü- ..u hamıı. defatm verilecektir. 
Emniyet memurlanndan 15 aene ay-

dirü burh pliyor n1 riltbede hizmet ,arenıer de te-
Gtımrllder umum mtlcltırtlııtın bu JraUde mevkedilecelderl vakit bir et. 

g1n ADJraraduı f8brimbe plmesi rece y8kaek IDUf aleaklardır. But& 
beklemnekt:edlr. Jılabmut Nedim. veya mezuniyete öJm memurlarm 
~ birlr&ç Sin kmak ve da ailelerine bir derece mafevk 
lWf ~ ~ sOm- ma&ll verilecektir. 
rf1'deri allkadar. ... t4.tldkJeri etra ... 1 1 ..... 1 1 9 91111111111119 

fmckçahlm'ihrda bahmaealdır. VEFAT 

D•lllll•• ...... 
Kurtulut J>eiirmen eokağında 8 

numarada oturan Karabet ayni Dla· 
baDede bir evin damında çalıprbn 
gözleri kararmıf ve yere dUfe?ek 
yaralanmıetır. Yaralı derhal iında
dı 8lhhl ile Şifli Çocuk hastanesine 
kaldınlmıfbr. 

Bayan Meryem Prialdç'in eei 
Bayan Tam.ara Nemli ve Aliye Prla 
ki'çin baba.lan ve Bay Mithat Nem 
linin kayın babuı JIAB1JN PBIS
KIÇ vefat etmiltlr· C-al!ei' 1-i a
ğustos pazarteei gtlntl aat OD bir
de Pangaltıda Framü hutabaııe • 
nden kak1li'darat Edimekapı te
bitlillne defnedilecektir. . 

Sultan Aziz Na 
Pehlivan Oldu ;~:.· 

GiJreftİ? 
- t• - YAZAN: M.SAMI KARAVE1' 

Ve Kimlerle 

Arnavutoğlu Ali 
Kırkpınardaki 

Pehlivanın 
Gi1re,leri 

- Efendimiz; görülecek bir a-ı 
dam. •. 

- Benim Yozgadlıdan pehlivan 
mı?. 

- Emin olunuz veliahdin bu 
adam Yo1Pdhdan daha büsbütün 
başka bir p.ınlivan.. 

- Aferin, bir de Arnavuttan 
pehlivan çıkmaz derler •. 

- Hayır efendimiz; Arnavutoğ
lu lika.bıdır .• 

- l.Akabı mı? .. Arnavut değil . ., 
mı .•. 

- Hayır .• 
- Ya, nereli imiş? .. 
- Kastamonulq •• 
- Amma yapbn ha! .. mm söy-

ledi sana!.. iyi tahkik ettin mi? .. 
- Evet efendimiz; Edirne vali 

ve kumandanı söyledi. 
- .Kastamonunun içinden mi?. 
- Taşköprülü imif !. 
- Arnavutoğlu nP.Cien diyorlar 

öyle ise? .• 
- Turhal& Yenişehrinde Ar -

navutlar himayelerine aldıklan için 
likabı böyle kalmış .. 

- Yenişehirde ne iş yapıyor -
mut? 

- Helvacılık .. 
-· Helvacılık mı?.. Herhalde bi-

zim Yozgadh Hasan gibi bu da mem 
leketinde karakucak güreş yapıyor
muttur •. 

- Mükemmel; karakucakçıy -
mış efendimiz .. Yağ güreşini Rume
lide öğrenmiş.. Fakat, şimşek sUra
tinde bir adam efendimiz.. 

- .Acaba; bu adamı maiyetime 
alamaz mıyım? .. 

Diye heyecanla söylendi. Azize
fendinin aklı fikri Amavutoğlun
&ydı.. 

rilcU Çopurun yanma gidip aW: 
diyordu. 

- Çopunım, yine geldik 
mm! .• 

duymasın .. 
- Fakat; Karabuva ile 

oğlunu tubıfturmağa cab-~ 
- Kolay; Arnavutoğlu ta 

.Kırkpınara gelen bir 
duğu için Karabuvayı 
zımdır. 

- Vali paşaya bunu 
Çopur taraftarları ve G 

liler bu husuata vali pq&Jl 
mağa çalı§tılar. F.sasen .bir 
dan da gilrefin böyle oJJDAll 
diyordu. 

Nihayet; ArnavutoğlUDUllt 
buva ile ee tutması kıııı.ırm•.....,, 

kazan dibinde Karabova Oe 
vutoğlu yanyana geldi. 

Arnavutoğlu, her 
sessizdi. yanındaki pe'l. lkt'8Dm 

le bakmıyordu. Yalnız, 
nawtoğluna hain, hain 

Karabova; Arnavu 
ufak tefek görmUttü. 
ki; budu ne olacaktı! Atef 
mtt ~ -,. 7abf'dı.. 

... Nihayet; olsa olsa ye 

A arnavutoğlu 1266/1267 tarih- bile yoktu. insan böyle bit 
lerinde Kırkpınar gUreşlerine m neresinden tutsa zap 

geldi. Bqpehlivan Amavutoğlunun Karabova, hem yağ, 
geldiğini duyunca pehlivanlarm ke- de Koca Çopurun bu adli~ 
yifleri kaçmı,tı. olup da mağlup olduğun& 

Ali pehlivanı Kırkpınar& Ama· du, ve töyle dU§ilnUyordlL 
vut Beyleri getirmişti. Arnavutlar - Bıı, çingene saten 
kabadayılığa, yiğitliğe meftun bir tır ... Hiç insan bu iki diı 
millet olduğu için Kastam9ıuılwıun rife yenilir m!? 
babayiğitçe pehlivanlığı hoflanna Cazgır; ~ tuttuktO 
gidiyor, onunla iftihar ederek her davul zunıalarm lrilrofllttblll111111 

yere bir Arnavutoğlu imli gibi hi· PehlivanJarı takdime ve 
maye ederek ve çalım satarak gö - rini olrumağa batladı. 
türtlyorlardı. Karabova için uzun lılt 

O sene Kırkpınar gUretJeri hara- bede bulundu: 
retli olmuştu. latanbuldan Karabova - Buna, Karabova 
gibi pehlivanlar da bu gUrete itti- Jivanlarm pehlivanıdll'. 
rak etmişti. eak kUndeainden ko,ru1111118• 

Çopur da, Kırkpmarda bulunu • ~ bak Karabova, tuUU.
yordu. Çingenenin niyeti Uçüncü de- na da Arnavutoğlu ~ 
fa olarak Ali ile tubıpnak ve kozu- gUçtlklÜğtlne, okkası~~ 
nu pay etmekti. · da dudak bükme, ~ 

Çopur, kendine çok iyi "'h>ıf - görme ... El, elden bU~ 
tı. Tam formunda bulunuyordu. na dek .. . 

SUrilcU de; abnı sUrerek Kırkı.ıı- Sıra, Arnavutoğlun& 
nara gelmifti. Hiç Rumeli Tttrkleri cazgır onun için de mlllllllll'"?i 

bu cUmbüflü gUretJeri kaçırırlar yordu: 
mıydı? ~ Hey, ArnavutoilU 

BtitUn Rumeli her aeııe Kırkpı- HelV&CJ oğlu musun .-ıo f .. 
nara toplanırdı. SUrilctl, Anıavutoğ- daklne Karaboft derld .. 
lunu bulmuştu. Arnavutotıu eald8i livanlan bu meydanda bP 
gibi Anadolu vari giyinmiyordu. ean eylemiatir. ~ 
Tıpkı Rumeli pehlivanları gibi, ba- ğma, yıldınm olupna 
IUlda sarık; potur, cepken, lMtHnde Sıkı tut kendini,.. 
kUfak vardı. llenkftacler w c1uaW 

Ali pehlivan, adetl Deliormanlı llOlll'a, peblivuılar ~ 
bir pehlivana benziyordu. Yalms, lar. Davul ve mmaıar 
koaUfUflaruıda An•dolu aWnJan latmap batJadılar. 
vardı. Tam; elB mrna, elli • 

Meeell; boylarma cJo1ru TDrk 
-Gidiyonmu ? •• Gellyonau?.. dl Mıd ~ 
- llincilr.. Arnavutotlu ~ 
Gibi, 6leri vardı. S8rlctl, Ama- Çopur, Karabovaya 

vutcthmu çok iyi bulmutu. Eme Jmfb: 
-kulak Jerlnde idi. QlmtllcUııede Ço- - Bana bat Bodo-
purla ~çok farklıydı. ba kt1çeret pehltftlldll' .. 

Ali pehlivan, Bllrilcllye htırmet kencJlnl .. 
etti. Onu çadırına misafir eyledi. SU 
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Diinkü At Yarışları İzmir Fuarında 
Yapılacak Spor 
Hareketleri y Q • Ankara, 13 (A.A.) 1939 tz. 

mir enternasyonal fuarında muhteÇok Zevkli Ve Sürprizli Geçen 
rışları Kalabalık Bir Halk T akib Etti 

lif tarihlerde yapılacak spor hare
ketleri şunlardır : 

Futbol; Ankara, İstanbul ve İz
mir muhtelitleri arasında yapıla -
caktır. Bunun haricinde alA.kadar
larca, bir beynelmilel müsabaka 
yapılması derpiş edilerek bir Yu
nan takımı davet edilmişse de gelen 
cevapta, mevsim dolayısiyle Yuna
n.istanda futbol faaliyeti tatil edil
diği ve bu münasebetle takını gön-

Havanın sabahtan yağışlı olma· 
Bına rağmen dün de çok büyük bir 
kalabalık yarışları zevkle takib et· 
ti. Bnhsi mü§tcrekler ve tek bahis 
ler çok sürprizli oldu. Büyük yekiln 
lar verdi. 

;~ --~-.......~·---.-....... _._ ..... ________ ._, -.... - .. -·---~1'r'..,._ ... ---

Beşinci koşu fevkalade zevkli l 

Oldu. En kıymetli 7 at bize senen.in derilemiyeceği bildirilmiştir. 

Üç şehir muhteliti arasında ya
pılacak maçlar, İzmir Alsancak sta- t 
dında bir devreli lik usulü ile icra 1 
edilecektir. Maç tarihleri 2, 3 ve 4 
eylüldür. Mlisabakalar neticesinde 
birinci çıkacak takıma fuar komite
since büyük bir kupa hediye edile
cektir. Bu müsabakalara iştirak e
decek bölge kafileleri birisi idare-

en zevkli yarı§ını seyrettirdiler. A
lınan neticeler şunlardır: 

Çamlıca Koşnı;u 

Dört ve daha yukarı yaştaki 
l'er]i yarımkan İngiliz at ve kısrak
lara mahsustur. İkramiyesi, 510 li
l'adır. Birinciye 410 lira, ikinciye 75 
lira, üçUncUye yirmi be~ liradır. 
Sıklet: doört yaşındakiler elli altı 
ltiıo, be.s ve daha yukarı yaştakiler 
58 kilo taşıyacaklardır. Bu koşuya 
telinciye kadar kazançları yekfınu 
2.5o lirayı dolduranlara ikişer kilo, 
~50 lirayı doldur~nlara üçer kilo, 
750 lirayı dolduranlara beşer kilo, 
lOoo lira ve daha fazlasını kazan -
lnı§ olanlara onar kilo ilave edilir. 
\tesafesi: 2400 metredir. 

U •• Birinci :Mahmure, ikinci Nona, 
Çüncü Ceylan. 

Ganyan 105, plaseler 100 • 400. 

Göksu Ko11usu 

lki yaşında ve koşu kazanmamış 
teru lınliskan İngiliz erkek ve dişi 
b l'lara mahsustur. İkramiyesi 400 
~l'~dır. Birinciye 300, ikinciye 75, 
~ ~ncüye 25 liradır. Sıklet 56 kilo· 
llr. Mesafesi 1100 metredir. 

.. Birinci Mis, İkinci Mart 1, üçün
~ Gjjrayak. 

Ganyan 190, plaseler 120 - 680. 

Satl§ Ko~nsn 

~ bört ve daha yukarı yaştaki ha 
itan Arap at ve kısraklara mah-
~~r. İkramiyesi 190 liradır. Bi· 

cıye 120 lirn, ikinciye 50 lira, ü
tİitıcUye 20 liradır. Sıklet: Dört ya· 

~akiler 56 kilo, beş ve daha yu· 
'4t- Yaştakiler 58 kilo taşıyacaklar .. 
~ 1939 senesi zarfında bir koşu 
~ nnıış olanlara ikişer kilo, iki ve 
~ha fazla koşu kazanmış olanlara 

tıı."~der kilo ilave edilir. 200 liraya sa 
\u ga çıkarılmış olanlardan altışar 
~~tenzil edilir. Mesafesi 2100 met
•ı.tı:r. 

~~ı,~irinci Çetin, İkinci Alderviş, 
•llrıcu Ceylan. 

Ganyan 700, plaseler 215 • 180.. 

Boğazi~i Koı,uım 

~ç ve daha yukarı yaştaki ha
'1 n İngiliz at ve kısraklara mah-

ur. İkramiyesi 850 liradır. Bi-

ı~Ye 700 liradan maada duhuli
~ r nıecmuu ikinciye 100 lira. ü
lııı.:ıt:Uye 50 liradır. Sıklet: Üç ya • 
~~ler 53 kilo, dört ya§ındakiler 
'- lo beg ve daha yukarı yaştaki
~2 kUo taşıyacaklardır. Mesafesi 

lnetredir. 

o 

At ,.,,..ıa.rmdan biri nihayetlenirken .. 
ci ve on dördü oyuncu olmak üzere 
15 kişiden ibaret olacaktır. 

Güreş; Ankara, İstanbul ve tz-
1 mir takımlan arasında serbest gü- · 

reş müsabakaları yapılaçaktır. Mü
sabakalar fuar açık tiyatro salo -
m.ınaa. her gün 17,30 da başlaY'P 

20.30 da bitecektir. Müsabaka tarih 
fori 26, 27, 28 ve bu müddet kafi 
gelmezse 29 ağustos günleridir. 

Müsabakalar neticesinde takım 

hcsnbile birinci olacak bölgeye fuar 
komitesi tarafından büyük bir kupa 
ve aynca her kategorinin birinci ve 
ikincilerine de birer madalya verile
cektir. 

Bu müsabakalara iştirak ede
cek bölge takımlan idareci dahil 
her sıkletten birer kişi olmak üzere 

Yarı!:lan merakla takip eden seyirciler 

· sekizer kişiden mürckkeb olacak -
tır. 

,....y . .,._ ______ _ 

Kazanan bir at ve Sahibi 

Birinci Komisar, İkinci Dandi, 
üçüncü Kaya. 

Be.şinci Koşu 

Dört ve daha yukarı yaştaki ha
liskan Arap yalnız kısraklara mah

sustur. İkramiyesi 155 liradır. Bi -

I 

rinciye l 10, ikinciye 30, üçüncüye 

15 lireadır. Sıklet dört yaşındakiler 

58 kilo, beş ve daha yukarı yaşda
kiler 60 kilo taşıyacaklardır. Mesa· 
fesi 1800 metredir. 

Birinci İnci, ikinci Bahtiyar, ü
çüncü Selma. 

Ganyan 175. 

ili 811 il 

Bisikletçi Talat 
Çalışıyor . 

• 1111 111 

Balkan Bisiklet Müsa
bakasına Giriyoruz 

Ankara 13 (A.A.) - Haber aldı
ğımıza göre, 8 ila 14 eylül günlerin 
de Bükrcşte ilk defa yapılacak o -
l:m Balkan bisiJ.clet şampiyonasına 
iştirak ettirilecek takım şu suretle 
tesbit edilmiştir: 

Ankaradan Orhan Suda, Nuıi 
Kuş ve halen Pariste bulunan Ta -
lat Tunçalp, Eskişehirden Faik. 1s
tanbuldan Bekir Beret. lzmirdcn 
Bayram olmak üzere altı bisiklet-
ciden ibarettir. 

Paris, 13 (A.A.) - Bisiklet spo- Ekibimiz, takım halindeki idman 
runda terakki etmek üzere Fransa- larını tamamlamak üzere 20 uğus
ya gelmiş olan Talat Tunçalp ça- tosta federasyon fahri mütehassısı 

Ca,·id Cav'ın idaresi altında lstan -
lışmalarına ve muhtelif bisikletler bulda bulunacaktır. 
üzerinde idmanlarına devam etmek On gün devam edecek olan bu 
tedir. Son girdiği yarışlardan birin- idmanlardan sonra takımımız 2 ey
de kuvvetli birkaç amatör koşucu- lfılde Köstence yolu ile BükrC§e ha
yu yendikten sonra 21 koşucu ara- reket edecektir. Pariste bulunan 
sında finale kalmış ve bu son koşu- Talat Tunçalp de takıma Bükreşe 

iltihak etmiş olacaktır. 
da on santimetre kadar geri kala- =-=========:!!!!:!====== 
rak ikinci olmuştur. 

Auto gazetesi, "Güzel bir Türk 
şampiyonu,, başlığı altında Talat • 

tan şu suretle bahsetmektedir: 

"Bu şampiyonu dün pist üzerin
de ko§al'ken gördük. İki yüz metre 

üzerinde 12 saniye 1/ 5 gibi bir de
rece aldı. Adaleleri mükemmel olan 

bisiklet üzerinde çok güzel bir du

ruşa malik bulunan Türk şampiyo

nu Talat, bize, yakında memleketi

ne gideceğini ve fakat kış velodro

mundaki yarışlara iştirak etmek ü
zere yine Parise avdet edeceğini bil
dirdi. Talat yalnız Pariste değil yol 

üzerinde de iyi koşmaktadır. Ken
disiyle beraber çalışan Ruinart'm 

diğer şampiyon namzetleri bunu biz 
zat tecrübe etmişlerdir. 

İşte bir atlet ki yakında kendi

sinden bahsettirecek tir.,,· Bir yan_ş biterken 

Sayfa: tJ ' 

İstanbul Yüzme Şampi
yonluğunu Beykoz Aldı 
Su Sporlarına Yeni Başlıyan De-

• 
mirsporlular ikinci Beşiktaşlılar .. 

UciJnclJ Oldu 
t 

Dünkü yüzmelt-.re iştirak eden bir grup .• 

I• stanbul su sporları ajanlığı 
tarafından tertip edilen 939 

İstanbul şampiyonası dün yapılan 

yarışlarla nihayet bulmuş bu saha
da ötedenberi usulü dairesinde ça
lışan Beykozlular İstanbul şampiyon 
luğunu hayli puvan ziyadeliğiyle al
mağa muvaffak olmuşlardır. 

Beykoz, Beşiktaş ve Demirspo:t 
klüplerinin iştirak ettiği müsabaka· 
lar küçükler, serbest amatörler ve 
klüpler olmak üzere üç sınıf yüzü· 
cil arasında yapılmıştır. 

Küçükler arasındaki müsabaka· 
ların Beşiktaş ile Beykoz arasında 
çok sıkı bir mücadele içinde geç ~ 

mesine rağmen büyükler arasında· 

ki müsabakalar yüzücüler arasında. 
ki büy.ük farklar dolayısiyle heye
cansız geçmiş ve yapılan sekiz ya• 
rışta da Beykozlu yüzücüler birin
ciliği rahat rahat elde etmişlerdir. 

Mektepliler hakkında verilen ka· 
rardı:..n sonra takım çıkarabildikle
rinden dolayı Beykozluları takdir et 
mek icap eder. 

Kuvvetli yüzme kadrolarının en 
iyi altı elemanını mektepli olduğu 
için müsabakalara sokamıyan Bey
kozlular yüzme kaptanları Fahrinin 
bilgili çahşmasile bu sene de hem 
küçüklerde ve hem de büyüklerde 
İstanbul şampiyonluğunu kazandı -
lar kendilerini muvaffakiyetlerin -
den dolayı tebrik ederiz. 

Dünkü yarışlarda elde edilen 
teknik neticeler şunlardır: 

100 metre sırt üstü küçükler: 
Birinci Maruf "Beşiktaş,, 1,30.2 

İkinci Necati "Beşiktaş,, 

100 Metre sırt ilstü klüpler: 
Birinci Saffan ''Beykoz,, 1.32 
200 metre serbest küçükler: 
Birinci Bedri "Beykoz,, 2.58, 1-

kinci Artin "Beykoz,, Tekin "Be -
şiktaş,, 

200 metre serbest klUp harici: 
Birinci Mahmud 2.28.1. 

200 metre serbest kllipler: 

Birinci Ali "Beykoz,, 3.5 

1500 metre serbest klüp harici: 

Birinci Nezih 28.27.2, İkinci Ni-
ko, Üçüncü Cemal. 

1500 metre serbest klilpler: 
Birinci İsmail "Beykoz,, 24.44 

4X200 Bayrak yarışı küçUkler: 

Birinci "Musa, Art.in, Bedri, 
Niko,, Beykoz takımı 12,32, İkinci 
''Hikmet, Tekin, İsmail, Alaeddin,, 
Be§iktaş takımı 1.2.51. 

4X200 bayrak yarışı klüpleı:: 

Birinci "Fahri, Ali, Saffan, İs
mail,, Beykoz takımı 13,12, İkinci 
"Sabahaddin, Emin, Firuzan, Fer -
had,, Demirspor takımı. 

Tramplen atlama: 

Birinci Fahri "Beykoz,. 

yl)ztloVLER BİR ARAD~ 

Su topu küçükler: 
Beykoz ile Beşiktaş küçükleri 

arasında evvelce yapılan müsabaka 

larda biribirlerini birer defa mağ

lüp eden bu iki küçük su topu o
yuncuları dün son defa bir daha kar 

ı;ılaşmışlar ve çok sıkı bir maçtan 
sonra Beykozlular rakiplerini 6·0 
yenerek küçükler §3lllpiyonu oJ 
muşlardır. 

Su topu büyükler: 

Seçmelerde finale kalan Beykoz 
ile Demirspor dün tekrar karşılaşa 

caklardı. Fakat Demirspor sahaya 
gelmediğinden Beykoz seremoni ya 
parak İstanbul su topu şampiyon•· 
olmuştur. 

Klüplerin Aldıklan Puvanlaı 

Müsabakalardan sonra yapılan 
puvan tasnifinde küçillder de Bey • 

koz 112 sayı ile birinci Beşiktaş 100 
sayı ile ikinci, Demirspor 2 sayı ile 
üçüncü olmuşlardır. 

Büyükler müsabakasında da 130 
puvanla Beykoz birinci gelerek 
939 İstanbul şampiyonu olmuşlar, 
Demirspor 32 puvanla ikinci Beşik
taş 16 puvanla üçüncü olmu§tur. 

Beykoz, Demirspor, Beşiktaş 
klübü yüzücUlerini tebrik eder ile· 
risi için daha iyi dereceler temenn: 
ederiz. ' 

Sporcu 
88 • 1111 

Yelken ve Adalar Yiiznıta 
Yanşları Tehir Edildi 

Modada yapılacağını yazdığımız 
ikinci yelken teşvik müsabakas: c 
Heybeliadadaki adalar yüzme ' ş 

ları havanın muhalefetinden ~. --.> ı 
tehir edilmiştir. Yapılacağı tarihler 
hafta içinde tesbit edilecektir. 
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K iMAMIN istanbullulan·n Nazan! 1 RADYO PROGRAMI ı · 
3 PARMAGI Dikkatin· e ---:-H/8/ _______ uır_dana_havalan-)-,6 -Ka___!rlKo~ 

)ERLi POLiS ROMANI 12.30 P.rogram. 12,3& Türk mu- sak • vıyanac1a gece. 

~iren Earare~;iz istanbulun Hava Hücumuna Karşı [-r;/~:;J~1E:E =:::~:t:-::;&~~:;: 
tulü:beye Doğru r alıla,ıyorlardı Korunma' Manevrası Esnasında i:.0S:~':z1i~ - (~1~ 1~':ı°zi~~g~~: band - Pi.) 

H k • R• t Ed kJ • E • 1 19.SOTUrkmUziği (Fani heyeti) !:!~;!:;;~:~!:ogram. 
il.. - Biz §11 tehlikeli yere gidece-

Bakahm kanlı havuzun esran 
~?Bataklıkta insan nasıl bcğu
~ onu da görelim. Sen merak 
~misin? 

~ bıyıklannı düzelterek: 
- Hele ıu kulübeyi pek merak 

~rum. Hazır yolumuz dlişmüg 
,._ or:ıya da bir uğrayalım! 

- Hay, hay ... 

- ALTINCI KISIM -

KANLI HAVUZ 
iki arkada§, ihtiyar sütçünün 
~ği istikamette hızlı hızlı kil
~ bir dağın, daha doğrusu bir te
!""1111 eteğine doğru yürüdüler. Geç 
~ yolun üstü ve iki tarafı di
~ kısa otlar, sert ve ekşi koku 

nebatlarla dolu idi. YUrlldUk
busan ayağının nadiren bastığı, 

1ıııı....---w_ altında kavrulmuş, sert bir 
~a giriyorlar; ayaklarına top

renginde sert taaıar çar
u. Evveli her tarafın açıklık 

'~°"·-u, en uzak mıntakaya ka
btıtUn kırı ve dağın eteğini gör

. · sanırlarken yavaş yavq 
~e daha vahşi manzaralarla 

.-. --yorlar, önlerine hafif me -
Murlar, hendekler çıkıyor ve 

.-_.. ...... _çe yolun uzadığını görü • 

lubek kayalar, kareıJarma çı
tepemn eteğinde bulunduklan 

"- gittikçe sıklaşan su birikinti
~ yere yakla§tıklannı 

O lllrada iç cebinden kalınca bir 
Çıkaran ve bunu açarak dik
bakan Sım: 

- Azizim, dedi. Bundan sonra er eSJD 18 ye ece erJ mır er 20·15 Kenu§lna (Opera hakkında ~ 12.30 Program, 12,35 TUrk mtızi. 
yalnız benim ayak izlerime basarak - •• ........ • • Cevat Memduh tarafından), 20.30 ği. 

yürüyeceksin. En baı;it ihtiyat ted- [Baş tarafı 1 ncl sayfada] 1 B • Motörlü nakil vasıtaıan ve Memleket saat ayan, ajans ve me-
biri budur. Bir kazaya uğrarsak.. cak ve şehrin üzerinde düşman tay- tramvaylar ve tllnel: teoroloji haberleri, 20.50 Tllrk mil-

Rıza hemen Sırrının sözünü kes- yarelerini temsil etmek Uzere tay- Allrm ipreWe beraber, nakil ziği. 
ti: yarelerimiz uçurulacaktır. vasıtalan içindeki halk en mUnasip 1 - .............. - Hicaz peşrevi, 2--

- Sus üstad ... Öyle, hayırsız Bu tatbikat için harp hali 15 bir yerde ve umumi sığnak1ar du- Dr. Suphi • Hicaz beste· Baktıkça 
geylerden bahsetme.. ağustos 939 gUnUnden bqbyacak rağında boşaltılır. Ve kendi yerle- hUsnU anına, 3 - Hafız Yusuf - Hi-

Her tarafı küçük tepeciklerle ve bitimi ayrıca bildirilecektir. rine giderler, yerlerine gidemiyecek caz şarkı - Sevdayı ruhun a§k eline, 

k ı 1 
Aktif mu''dafaa: kadar ··--,_ olanlar, halkı ı..... .... 1t • 4 - .......... - Ud taksimi, 5-Yesari apa ı o an ovada artık en vahşi ~ ..,.,.... 

otlarla kaya parçaları ve büyük taş 2 - Tatbikat esnasında ııehrin tıktan sonra yol ağızlannı kesme- Asım - Hicaz şarkı - Sazlar çalınır, 
lar serpilmişti. Yer yer hendekler, aktif müdafaası için asker;! makam mek ve itfaiye musluklanm kapa- 6 - Bimen ·Şen - HUseynt tarkı -
çukurlar her an dikkatli adım at- larca tertibat alınmıştır. Bu terti • mamak prtiyle mUnasib yerlerde İçtim suyunu şu coşkun derenin, 
mak lüzumunu gösteriyordu. Yürü- bata göre muhtelif mevkilerde top dururlar, bu nakil vasıtalanm ida- 7 - Udi Ahmet - Karcığar p.rkı • 

k d 
ve agı· r makineli tüfekler tarafın. re edenler en yakın umumi sığına. Varken gönülde, 8 - ......... - Karcı-me son erece mükülleşiyordu. w 

dan tayyarelere karp manevra, har gw a iltica ederler. gar şarkı - Bilmem ki safa, neşe bu 
Sırn toprağı ayağının ucile yok ·· ril 9 R f'k F tuç ve fişeklerile ateş açılacaktır. Tatbikat münasebetile tayyare om n. - e 1 ersan - Muhay-

lamadan ve elindeki kağıdı nokta y k H gtı 1 ba w 3 - Tayyare hilcumu "Alarm,, hücumu esnasında dahi doJa ...... ak er f8.I' ı - er u gından 10-
nokta tesbit etmeden bir adım at- -·~ Sad · K ilam, muayyen düdüklerle yaptın • mecburiyetinde olan hakem otomo- ettin aynak • Hüseyni tUrkU -
mıyordu. Gözü her adımda uzakla- G'' · · ld' lacaktır. Bu ilan polis vasıtasile cad billeri serbest olup bunlarm hare- oresın mı ge ı. 
ra, oradan ayağının ucuna, oradan 
elindeki klğıda çevriliy<J!'du. Su bi
rikintilerinde, su toplantılanna ben 
ziyen mahlfıklar, iri taglann altın
da san kertenkeleler bu vahşi tabi
atın sükftnetini bozan iki yabancıya 
gözlerini dikiyorlardı. Bazan keskin 
bir ıslık sesi kulaklarını yırtıyor, 

bunun hangi mahlUka aid olduğu
nu tahmin edemiyerek duruyorlar, 
kayalarm arkasından bir hUcuma 
uğramak tehlikesine kartı elleri si
lihlarında tetik bulunuyorlardı. 

lki taraflannda, göze en sert 
toprak parçaları gibi gözüken fakat 
en hafif temasla insam içine çeken 
bataklıklann arasından nihayet iki 
yUksek kaya aruında geni§ bir gö
le vardılar. Burada üç beş zarif kuş 
bir kayadan cıvıldaşarak kalktı ve 
uçup gittiler. 

de ve mahallelere kadar yayılır. ketine mümanaat edilmez. Bu oto- 21.30 Konuşma (Doktorun saa-
Alann işareti, düdüklerde kuv- mobiller dört köşeli, beyaz filama ti)' 21·45 Neşeli pJlklar - R., 21.50: 

vetletip zayıflap.n ve böylece üç taprlar; hakemlerin kollannda b• Müzik (Bir solist - Pi.), 22.00 MUzik 
dakika devam eden fasılalı esler • yaz işaret bulunur, hasta nakleden (Küçük orkestra - Şef: Necib At • 
dir. otomobiller de bu hWmıe tabidir.. kın)· I 

4 - Bu ipret verildikten sonra Alirmın devamı mtıddetince tünel 1 - Willy Engel - Berger - Aşk 
halkın ve nakil vasıtalarının hare- eığrıak olarak kullanılacağından bu hüznü, 2 - Amold Meister - Bo-
ket tarzı şöyle olacaktır: müddet zarfında tünel işleme faa - hem ya rapsodisi, 3 - Nesvadba -

Halkın v~eleri: liyeti durdurulacaktır. Loreley tarkısı üzerine fantezi, 4-
A - Korunma teş)dJlerinde vazi· C • Trenler: Robert Vollstedt ·Şen karde§ler, 

fesi olanlar, a1lrm ipretinde der· Allrm ilaretl verildiji emıada 5 - Scmidt Gentner. Bana daima 
hal vazife başına giderler. garlarda bulunan trenlerdeki yol • söyle (Ağır vals), 6- Franz Lehar 

B - Cadde, meydan ve sokaklar- cular inerler ve gardaki 8lğnağa ve Eva operetinden potpuri, 7 - Siede
da bulunan halk tellpız ve sUk6 - ya civar umumi sıfnaklara giderler. Nahira (intermezzo), 8 -Lumbye
netle fakat acele olarak evlerine gi- Harekete huır bulunan trenler, Şampanya (Galop). 
derler. Evlerine gitmeye imklıı bu- yol açıksa hemen gan terk ederek 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, 
laınıyanlar "evleri uzak olanlar,, tehir haricinde serbest bir hat UR- esham - tahvilat, kambiyo - nukut, 
polisin göatereceği ve san işaret rinde durur veya istasyon civarın- borsası (fiyat), 23.20 Mtızik (Caz· 
levhalarile gösterilen umumi aığı • da ttlnel veya yarma varsa oraya band - Pl.), 23.55 - 24 Yarınki prog-

naklara giderler, umumi ınğuıaklar- giderler. Tünel haricindeki tevek - ram. 
da yer bulunmadığı takdirde en ya- kullarda halkın trenleri terk ederek Sah: 15/ 81939 

1 - ...... • Mahur pe~revi, 2-
Arif bey - Mahur prkı - Seninle 
durmak derdlnak eyler, 3 - Şerif 

içli - Mahur şarkı - Alamam doğn 
su desti emele, 4 .- Refik Fersan 
Mahur tarkı - Bir neşe yarat hasta 
gönül, 5 - ....... - Santur taksimi, 
6 - Dede - Rast şarkı • Çalıma bak 
efede. 

13.00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14 
Müzik (Karışık program • Pi.) 

19.00 Program, 19.05 Müzik (O
peretlerden seçme parçalar - Pl.) 

19.30 Türk milziği (Fasıl heyeti), 
20.15 Konu§lna (Ziraat saati), 20.30 
Memleket saat ayan, ajana ve me
teoroloji haberleri, 20.50 Türk mü-
ziği. 

1 - ........... - Neveser peşrevi, 2--
Sadettin Kaynak - Neveser şarkı -
Hicranla harap oldu sevda, S - O. 
man Nihat· Nihavend tarkı - Yine 
bu yıl Ada sensiz, 4 - ...... - Keman 
taksimi - 5 - Medeni Aziz ef. • 
Hicazkir şarkı - Vazgeçip nlzll e
dadan, 6 - ~Ai dede - Hicazklr 
yörllk aemai • Billblll gibi pür, 7 -
............ • Hicazkar saz semaiıi, 8 -
Abdi efendi - Rast earkı - Senin q- ' 
kınla çak oldum, 9- Arif bey - Rast 
şarkı - Zahiri hale bakıp, 10 - Re
fik Fenan - Mahur p.rkı • Dün yi· 
ne gUnUmüz geçti beraber, 11 -
.............. ·Mahur şarkı· Sabah tara
fı vefadan peyam. 

21.30 KonU§Dla (İktisat saati), 
21.45 N8feli pli.klar - R., 21.50 Mü· 
zik (Melodiler - Pl.) 

kın huaual sığanaklara iltiea eder • etrafa yayıbp gölge ve çukurlardan 12.30 Program, 12.35 Türk mü-
ler. Bu mlimkün olmadığı takdirde latifade etmeleri icabedebilir. Gara ziği. 

1'ıı ""İşte, dedi. Şimdi biz şurada- ,..,,..~_w.._.,..,._......,<""D"Jevua"m ......... ı ..... va.Ar.A).AA. 

lırrı Bey .. 

22.00 Müzik (Küçük Orkestra
Şef: Necib Aşkın.) 

1 - Heinz Walther • Dans eden 
kuklalar (Fokstrot), 2 - Brahma • 
Macar dansı No. 3, 3- Heinz Mun
kel • Venedik hatırası (Serenad), 
4 - Heinrich Strecker • Kalbimin 
sahibisin, 5 - Nielsen - Maskarada 
komik operetinden İspanyol dans • 
ları, 6 - Eduard Künneke - Ledi 
Hamilton operetinden potpuri, 7 -
ltalo Nucci - İlk bahann çiçekleri 
(intermezzo marş), 8 - Tomman· 
Viyana hülyaları (Vals) 

L... .._ eğildi, bu el ile çizilmit bir 
~Ydı. Ve kaııJı havuzla civan
"4 ~riyor, Erenköy istasyonun
~•tibaren takip edilecek yolu i
\ "-~fyordu. Rıza, hayretle du
~ .:_ırrının yüzüne baktı. Harita 

"VQ'ar göz atarak: 
\t... ~ Bunu nereden buldunuz Al
~a? 
~e sordu. Sım manidar ve 

gülerek: 

' Gayet basit! dedi. SUleyman 
beyle Ali İdris Beyin milnase
bana pek manidar göründü. 
ettim, ki Ali İdris, bu taraf. 

lıir kulübe olduğundan bah· 
İstemiyor. O, bahsi hemen 

.. -~R•'- istiyor. İşte bu vaziyet 
odalarında bulunmadıkları 

~ ben SUleyman Feyzinin o
Cirdim de orada, konsolun 
bu haritayı, mücessem res

. Bu kiğıdın itlmize yan
tahmin ettim. Alıp cebime 

~.noktalı yolu görllyor mu
•qrıtamn tam ortasına tesa
~Yor ve aşağı doğru iniyor .. 

!tereye çıkacak sanırsın? Bir 
~et, bakayım ... 

...,_haritay~ dikkatle baktı. 
llı1ll' cevap veremedi. O zaman 

,tllııdekl klğıda tekrar iyice 

1 

Soldan sağa: 

1 - Bir rakam. 
2 - İyi bir huy, kaldırmak. 
3 - Fransızca "eşek,, , balık tu-

tulur, l§1k verir. 

4 - Birdenbire af dilemek. 
5 - Hareket ettiren. 
6 - Oatlin, gllzellerde bulun· 

maz. 
7 - An yapar, bir nota, kıymet-

li bir iskambil kiğıdı, 
8 - Bitirmek, hazan başa gelir. 
9 - Feryad. 
10 - Bir naldl vuıtuı, içine 

ıaklanılır, bir nota.. 

Yakandaaatajı: 

1 - Vücutta bir uzuv, krallara 
yapılır. 

2 - Şair, bir kadın ismi. 
3 - Bir il!ç, yutmak. 
4 - Bir emir, valde. 
6 - Çevik, arabça "ıu,,. 
6 - Kahraman, bir nota. 
7 - Bir emir, erimek. 
8 - Asrf, genifllk. 

öteye beriye kOflll&kınzuı ve tel&p yaklapnakta olan trenler ise, aym 1 - ......... • Rast peşrevi, 2 _ 
kapılmakaızın kendieint bomba te- suretle tehir civannda beklerler.. Lemi - Rast şarkı. Sazın gibi sinem 
airinden koruyacak bir örW altına Tayyare hedefi olabilecek bütün dahi, 3 - Lemi - Nihavend p.rkı • 
ve duvar dibine çekilir, veya bir çu- köprUler civannda bulunmazlar. Bir giil çıkarırdım, 4 _ ......... Ke-
Jrura, yahut bir alMlll i&Jplilne D •Vapurlar: mef!çe ta'kelmi, ~ - Re,at Erer- Nl 
yatar. Sokaklarda toplanmak ve Allrm esnasında nhtım ve is- havend şarkı - Aşkınla ben ~y nev-
öteye beriye koşmak ve bağınp ça- kelelerde bulunan vapurlar yolcu a- civan, 6 - Osman Nihat - Hicazkar 
ğırmak yasaktır. lamazlar. İçinde yolcu bulunanların şarkı - Ellere uzaktan bak, 7 _ 

C • Bir gaz bulutu içinde kalın- yolculan çıkanlır. Hareket halinde .......... - Saz semaisi. 
dığı veya burun veya boğazda ve bulunan vapurlar en yakin iskeleye 13.00 Memleket saat ayan, a-
gözlerde bir taharrüa bulunduğu za giderek yolcularını çıkarırlar. jans ve meteoroloji haberleri, 13.15-
man maske takılır. Şayet maske 5 - "Tayyare tehlikesi bitti,, 14 Müzik (Kantık program _ PJ.), 
yoksa, ağız, burun ve gözler ıalak ip.reti verildikten sonra dahi an - 19.00 program, 19.05 Müzik (Dans 
bir mendil veya elbisenin ıslatılan cak bina veya sığnak amirinin mü· mUziği - PJ.), 19.30 Türk müziği 
eteğile kapatılarak rUzglrııı geldi· aaadesiyle dışarıya çıkılabilir. Dışar (İnce saz faslı), 20.15 Konugma, 
ği tarafa doğru k()fDlakaızın yUrll- da gazla zehirlenmiş yerler, yıkıl- 20.30 Memleket saat ayan, ajans 
nerek bulttan çıkılır. "Gazi temsil mağa yüz tutmuş duvarlar, pat - ve meteoroloji haberleri, 20.50 Türk 
etmek tızere dumanlı maddeler net lamamıg bombalar v.e enkazla tı • müziği (Klasik eserlerden mlite-
ri bazı yerlerde aynca tayin olun- kanmış sokaklar · bulunacağından gekkil program), 21.30 Konuşma 
mug ali.kadar memurlar tarafından böyle tehlikeli yerlere yaklaşmak- (Verem hakkında - Doktor Muhit 
yapılacaktır,, sızın herkesin kendi ifine ve vazi- Tümerkan tarafından), 21.45 Nete-

D • Tayyareleri görmek heveei- fesine gitmesi lbımdır. Bu gibi yer li pllklar - R., 21...50 Müzik (Bir 
le dışarı çıkmak ve pencerelerden ler polis tarafından ipretlenir. operanın takdimi), Pi., 23.00 Son 
sarkmak zararlı ve yasaktır. Bina Tayyare tehlikesi bitti işareti; ajana haberleri, ziraat, esham, 
dahilinde bina korunma teekilitın· canavar düdüklerinin vesatr vası- tahvilat, kambiyo • nukut bofl&81 
da vazifesi olanlar, derhal vazife ba taların Uç dakika fasılasız ses ver- (fiyat), 23.20 Müzik (Cazband. Pi). 
gına gider, korunma lmirinin emri meleridir. 23.55 - 24 Yarınki program. 
altına girerler, v~ bina korunma pi- 6 - TecrUbede herkes hakild 
1lnı veçhile vereceği emirleri ya - tehlikede imle gibi emniyet ve inzi- Çarşamba: 1618/ DS9 
parlar. bat tedbirlerine ve bu talimattaki 12·30 Program, 12.35 Türk mU-

Vazifedar olmıyan passif halk hUkilmlere dikkat ve itinaya mec- ziği - Pi., l3.00 Memleket aaat aya-
bina korunma Amirinin tertibi veç- burdurlar. n, ajans ve meteoroloji haberleri, 
hile bodrum katına inerler. Kendi l3.15 - 14 Müzik <Kaneık prog-
evinin bahçesinde örtuıu siper sığ- Tokyodaki lnglllz el;lelne ram - Pi.) 
nak yaptırmış olanlar buralara gi· yeni tallmal 19·00 Program, 19.05 Mü -
rerler. Evlerinin bodrum kısmında Londra, 13 (A.A.) - Yan res- zik (Hafif milzik - Pi.), 19.30 
V b. · · k ti d ... Tl1rk müziği (Fasıl heyeti), 20.•.:: 

eya ırıncı a ann a sıgnak ola- mi bir menbadan öğrenildiğine g6- ...., 
rak kullanmağa elveri§U yeri olnu- re To1-odakf ln••m- Kon~, 20.30 Memleket saat aya, 
yan • bilhassa tam ahpp • evler , _,,. e .... aeflrbıe yeni n, a3ans ve meteoroloji haberleri, 
halkının arsa ve bahçelerinde ve fa· talimat gönderilmi§tir. Bu talimat, 20.50 Türk müzift. 
kat evin en az beş metre uzağında hemen hemen mUnhuıran Tlen • l - Ali ağa - Şehnaz peşrevi, 2-
olmak şartile havadan korunma t- ghıdeki imtiyazlı mıntakumda Dl • ~ttin Ziya • Hicaz farkı - Anıl· 
çin Ustu örttilU hendek siperler yap- zam ve uayişin muhafazamna mU- aın yar ile, 3 - Lemi • Hicaz şarkı 
ması bilhaua tavsiye olunur. Bu Sorulmasın bana yeisim, 4 - Suphi 

teailik olan siyasi mesele hakkın- Zi- Hi '-hazırlık bir harp vukuunda bUyUk J- • caz f&!'aı ·Dün gece yeis-
bir ihtiyacı karşılayacak çok ıtl • dadır. le, G - ......... - Kemençe bkafml 
zumlu bir tedbirdir. İngiliz aelirine iktJaadl mesele- 8 - Rifat bey • Hicaz şarkı • Niçu; 

Bina konuıma Amirtnln emrine lere müteallik olarak yeni talimat bOJbtll figan eyler, 7 - Şükrll • Bi· 
itiruaız itaat mecburiclir. verilm:emlfttr. Fakat sefirin yapaca caz şarkı-Bir bakıfta beni meat.etti, 

Nakil vasıtalarının hareket tar- iı görHtmeıer eenaamda bu mese- 8 - ............. ·Halk türküsü - BW-
m: lelere de telmihte bulunması ihti _ bili ne ger.ersin, 9 - ............ Halk 

Tayyare tebHkeei ilaretl veril -
diğl esnada nakil vaaıtalan ili su -
retle hareket edeceklerdir: 

A • Hayvan k<>tulu nakil vasıta· 
lan "Arabalar,, ; 

mal dahlHnd...a'-. türkü.u iki k 10 
çU,U"'. • arpuz, - •·•••······· • 

EGE Ti YATROSU 
Nurettin Gençdur ve arlracla§lan 

Oyun havası. 

21.SO Haftalık posta kutusu, 21.~ 

Neşeli plaklar - R., 21.50 Müzik (().. 
pera aryaları. Pi.) 

22.00 Müzik (Küçük orkestra • 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat 
esham - tahvilat, kambiyo • nukut 
borsası (fiyat). 

23.20 Müzik (Cazband • Pi.) 
23.55 • 24 Y e.nnki program. 
CUMA: 18/8/989 
12.30 Program, 12.3:5 Tlirk mü· 

ziği - Pi. 
13.00 Memleket u.at ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14 
Müzik (Karışık program • Pi.) 

19.00 Program, 19.05 Müzik 
(Dana müziği - Pi.), 19.35 Türk 
müziği (Fasıl heyeti), 20.15 Konuş
ma (Haftalık spor servisi), 20.30 
Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri, 20.50 Türk mil • 
ziği . 

1 - Lltif ağa - Hicaz şarkı - Ni
çin şepta seher ben zan zanm, 2-
Bedriye H<>tgör • Hicaz şarkı • Mtiın 
tezlç qkınla, 3 - Li.tif ağa • Hi
cazkar fBJ'kı - Yoktur zaman gel, 
f - Nefbıe • Hicazkar tarkı - Seve
rim her gbeli, ~Osman Nihat- Hi 
cuki.r şarkı - şu zayıf göğsüm için
de, 6- Omıan Nihad - KUrdilihicaz. 
kir garJa • Kaç yıl yüreğim, 7 -
Sallhattin Pınar • KUrdilihicazklr 
prkı-Ne gelen var, 8- Musa SUrey 
ya - Kürdilihicazkir şarkı - Gtln 
doğmıyacak, 9 - ....... • Muhayyer 
f&!'.kı - Niçin mahzun bakarsın öyle, 
10 - Bedriye H()fgör - Muhayyer 
farla • Bahara bak. 

21.30 KonU§Dl&, 21.45 NeteJi 
pWdar • R. 

21J50 Müzik (Riyaseticllmhur 
bandoeıı • Şef: Ihsan Ktlnger). 

1 - Meyerbeer • lılar§, 2 - A. 
Thomas • Hamlet operasından or • 
phelie aryası, Clarnette Si. B. için, 
3 - Bellini • Norma operasının u
vertürii, 4 - Oskar, Strauss - Vals 
rUyuı (fantezi), 5 - Gounod - Fa
uat operuuıın baleti. 

Arabalar, yol ağızlanm tutma
yacak veçhile yaya kaldırımına ya
napmş olarak durur, hayvan çözl1-
1Ur, kalın bir ağaca, tramvay dire
ğine veya bunlar yoksa arabaya 
bağlanır ve hayvanın yem torbası 
\qına takılır. 

14 ağustos pazartesi 
akpmı Bakırköy Sa
kıağacı Miltiyadi ti
yatrosunda: 

DUBARA 

:Miçe Pençef :V a.ryetesi 

Şef: Necib Aşkın). . 

• 1 - ~ebeli - Çardaş No. 2, 2-
Keıer Bela • Ren nehri kıyılarında 
3 - Borodin - İkinci kuvartetin Noi 
turnosu, 4 - Micheli - Çocuk ovun
lan, 5 - Off enbach • Musetta Ü-ı ci 

22.40 Ktblk (Opera aryalan • Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat, 

esham• tDYIJlt, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat). 23.20 Müzik (Caz.. 
band • Pi.) 

- 23.55 • 24 Yarınki program.• 
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----KIZIL A Y--~ 

f HASTA BAK.ICI HEMŞiRELER 
. 

tüp ıizia de bu neticeyi Bir tek almanıza DEVLET 
UMUM 

DENIZYOLLARI iŞLETME 
MÜDÜRLÜÔÜ iLANLARI 

OKULU DlREKTÖRLÜGÜNDEN: 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadir. Okul geceli ve parasızdır. 

Okul, genç Bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştirmek, 
hastahanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan müesseselerde ça
lışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve Pratiktir. Dersler hususi 
doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. İsteklilerin iyi 
ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş olmaları şarttır. 

Diğer şartlarımızla daha fazla izahat için yazı ile veya bizzat 18-
tanbulda Aksarayda Haseki caddesinde okul direktörlüğüne müra-

caat edilmesi. 15 EylUl 1939 dan sonra müracaatlar kabul edilmiye -
cektir. 

Münakalat Vekaletinden : 
1 - Devlet Denizyollan işletmesi ihtiyacı için yedi a det takriben 

1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelif yük ve yolcu gemisinin 

inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır. 

2 --Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterır fenni şeraiti evveli
ye ile mukavele ahkamı esasiyesi 20 Ağustos 939 tarihinden 5 Eyl\ıl 939 

tar ihine kadar l stanbulda Devlet Denizyollan İşletme Umum Müdürlüğü 
merkezinde ve lngilterede Londra Türk Ticar et Ataşeliğinde talip İn

giliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukarıdaki maddede yazılı dökilmanları alan firmaların en geç 

15 Teşrinievvel 939 tarihine katlar mufassal plan ve detay resimleri ve 
fenni şartnameleri muhtevi nihai tek liflerini İstanbulda Devlet Denizyol-

lan l~letme Umum Müdürlüğüne vermiş olmaları şarttır. 

4 - Teklifler Istanbulda Devlet Denizyollan İşletme Umum Mü· 

tlürlüğünce tetkik edilecek ve en mUsait teklifi yapan müesseseler ara
.aında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. 

5 - Teklifler doğrudan doğruya şantiyeler tarafından ver ilecek ve 
1t1üzakere ve temaslar doğrudan doğruya şantiyenlerin sahibi salahiyet 
ııütehassısları ile yapılacaktır. (5930) (3559) 

inhisarlar istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

15 Ağustos 939 gününden itibaren 16 ve 20 kuruşa satılacağı ilin 
edilmiş olan 50 ve 62 santilitrelik şişelerdeki biraların tenzili fiyatla satı
~ına 16 Ağustos 939 günü sabahından itibaren başlanacaktır. 15 Ağus
tos 939 günü akşamı; ellerinde eski fiyatla bira bulunan ba}ilerin mev
cutlarını gösterir beyannameleri en yakın satış depolarına vermeleri ilan 
olunur. (6217) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 
939-940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 1 Ey

lfılden 26 Eyliıl 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt olmak ve daha 
fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç olmak üzere her gün 

saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müracaatları (5850) 

r== 

BUGON 
KUM&AQASINA 
PAtl~ATAN 

. ,J/fflf;~~.-.._ kafi E.elecektir ı . 

Bugun ilk iş 

olarak bir 

' 

RADYOLİN 
. alanız ve bitinceye kadar her ye

mekten sonra. kullanınız. Bn müd-

det sonunda dişlerinizin eV\'elkin-

" den daha ~ok parlak, çok daha be-

yaz , .e çok dahu. temız olduğunu 

göreceksiniz •• 

RADYOLİN'in bcllibaşlı iki hususiyeti vardır. Evvela dişlerdeki kir taba 

kasını söker, yemek, içki ve sigara dumanının husule getirdiği lekeleri 

çıka~ır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve mikropları yüzde 100 öldürür 

dabah. ölle ve akfam, her yemekten sonra 
gUnde 3 defa· 

RADYOLiN 
Dlf macunlle dlflerlnlzl munt•zaman fırçalayınız. 

14 Ağustostan 21 ağustosa kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına- Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de (Er· 

zurum), Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtı· 
nından. 

&rtın hattına - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı 9.30 da (Tayyar), Perşembe 9.30 da (U-
bU· ğur), Pazar 9,30 da (Tayyar). Tophane rı 

mından. 

Mudanyı> ı.qttına - Pazarl~i 13 de ve diğer gfüıler 8.45 de (Trak), 
Cumartesi ayrıca 13.30 da ve Pazar 20 de (Sus), 

Salı ve Çarşamba postaları Tophane nhtırtıın· 
dan, diğer postalar Galata rıhtımından. 

Bandırma. nattına - Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 

(Sus),Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 

de (Antalya), Cumartesi 20 de (Bursa). Topııa· 
ne rıhtımından. 
Not: Salı günleri 8.15 de kalkacak sür 'at posta· 
sı İzmir Fuarının devamı müddetince ilaveten 
yapılacaktır. 

bU· Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rı 

mından. 

-- Pa7.ar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de ($&· 

!mroz hattına 

Ayvalık hattına 

• adet}. Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sür'at 

hattına 

- Cumartesi 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Not: Pazar günleri saat 11 de kalkan bu pasU 
İzmir Fuarı münasebetile bu hafta bir gün eY· 

vcl kalkacaktır. 

Mersin haltına - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Çanakkale)· 

Sirkeci rıhtımından. 

Not: 
Vapur seferleri hakkında her türlü malümat aşağıda telefon nuına· 
raları yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında. 

Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Mm taka Liman 
Reisliği binası altında. 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu 
(6237)1 

• • • 
iz mir S ür' at Postası 

40133 

İstanbuldan 20 Ağustos Pazar günü kalkması icabeden tzoıir 
sür'at postası , İzmir Enternasyonal Fuarının açılış merasiminde 

bulunmak istiyenlerin bu merasime yetişmelet'ini teminen yalnız IJ'l 
haftaya mahsus olmak üzere 19 Ağustos Cumartesi günü saat :ıJ. 
de kalkacaktır. <6239) 

4 • • 

lıave Bandırma Sür'at Postası 
~Lınir Fuarı münasebetile 15 Ağustos tarihinden 26 Eyllıl tsri· 

hine kadar lstanbuldan Salı günl~ıi 8.15 te Bandırma hattına birer 

MAZHAR ÖZEVREN' in .... ilave sür'at postası kal<hrılacaklır. (6238) 

Y~~~i~r~eri~~ ··~cTM~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
NAIUE IH~S GALUCIS.'.\IES,, 

Hervatandaı.nn kütüphanc~inde P. T. T. Umum Müdürlügv ünden : 
bulunmalıdır. Her kitapcıda t 

)<sil 
vardır. 1 - ldare ihtiyacı için 6 kalem telefon şebeke malzemesi açılt c 
60 kuruş meye çılrnrılmıştır. 

tiıi' 
2 - Muhammen bedı:>l "1132.80,. muvakkat teminat "M.96,. tf. 

\ 
1 

KOCUJ/ EL 
YA()JN 

Ct:t( DEFTEtllNE 
iMZA ATA~ 

f>OYOK EL 
OLACAKTUl 

ZAYİ 
Darüşşafakadan almış olduğum 

18 ağustos 1339 tarih ve 27 numa
ralı vesikamı zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan ~kisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Kemal Günay 

olup eksiltmesi 8 Eylül 939 cuma günü saat "16., da Anknrada P. 'J'. 
Umum Mtidurhik bınasındaki 5atın ulma komısyoııu~ uıı ~ apılacı:ıktır· ıle 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektub~~
kanunt vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatte komisyona 01 

caat edeceklerdir. 'f· 
4 - Şartnameler Ankaradıı P. T. T. Levazım, lstanbuld:ı P. 'f. 

Levazım ayniyat şubesi Mildi.irlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir· 

TÔQK(Y 
ı's 

ôANKASI 

rr~~~~J;;;;:t;:;&~'l\l 

~ Ankarada ~ 

IAKBAI 
~ Kitapevi - Kaatçılık - TUrk~e ~ 

1 
ve yabancı dil gazete, mecmua, ~ 

kitap siparişlerini en doğru ya- ~ 

pan bir yerdir. Erika ve İdeal 

!! yazı makineleri satış yeridir. 1 
U Telefon : 3377 i 
1'.mmmmm~Jf 

ZAYİ 
1929 senesi Pendik ilk mektebin 

den aldığım mezuniyet şehadetna
mesini kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü olmadığı ilan olu· 
nur. 

Pendik Atatürk caddesi 45 nu
marada Süleyman kızı Cahidc 

Zührevi ve cilt hastalıktan 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

"3182,. "5419,, 

==========================================-:=:~ 
IST ANBUL BELEDiYESi 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İş letme leri Umum Müdürlüğünd8fl_ 
1 - Muhammen bedeli (2234.75) lira tutan muhtelif makina .,Bt· 

ları açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 -- Muvakkat teminat (167.61) liradır 
·ıı•' 

3 - Eksiltme 28/ 8/ 939 pazartesi günü sa~t-15 te Metro ban bı ıjŞ 
sının beşinci katında toplanacak olan arttırma, eksiltme komisyonıın 
yapılacaktır. • 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin Levazım müdürlüğündeıt P" 
rasız tedarik edilebilir. 

·1 iliD 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları e 

edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (6070) 

=======================================~ 
İstanbul Mutlaka Liman Riyasetinden: 
Muhammen bedeli 499 lira olan Kumkapı mendireği ağzındal<İ ~ 

çitte sığlık taşların kaldırılarak 3 metre derinlik temin edilmesi .v~ P"' 
kan taşların mendireğin kenarında gösterilen mahalle bırakılması ıŞl 
zarlıkla yaptırılacaktır. dll 

Pazarlık 16 ağustos çarşamba günü saat 14 te riyaset bin~ııt rtJl 
. ye" 

miiteşekkil komisyonda yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerın 15• 

ve saati mezkurda müracaatları ve şartname ve keşifnameyi gör~:~4ıı 
tiyenlerin idare şubesine müracaat etmeleri llizumu ilan oıunur· ,,,,,,,fi//( 

Sahif>i : Alm.ıet Ceınaleddin SARAÇOCLU 
Ebüz?':' 

NP.Sriyat müdürü: Macit ÇETİN Bastldıiı ver : \t:atb3Jlİ 


