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Cuma ounu çıkıyor. Botun 
muvezzllerden arayınız. 

ovyetlerle Almanlar Siyasi 
Bir Pakt Aktediyorlar 

Ribbentrop Bugün Moskov.aya 
Sovyetlerle Anlaşmayı imza 

lizelmlyen 
Vaziyet 
lazan : Btuıeyla Cahid YALÇIN 

iyasi vaziyet, meş'um bir ne
ticeye gider gibi. lnklııaf et

~ devam ediyor ve bergün da
,. fen haberler biribiriai takip e-
'9.. 
~ milR'er pvtdrz:We U;. 

~: . 
Voellrischer Beotiaclıter gasete

'i: "Danzig ve koridor meselesi ar
Jllr &on derece olgun bir hale gel
' hemen halledilip bitirilmeğe ih

östenniştir. İsraf edilen her
~hlikesini artınyor.,, di-

·Giderek 
Edecek 

(Yazısı 3 teJ . 

Casuslardan Sakının ! 
Yuvanızda Y av
rularınıza Marebbi-~ 
yelik Eden Ecnebi Kadı
nın Belki Dn,man Bir Di!v
let Heaabına Çalışan Bir 
Casus Olmadığına Emin misiniz? 
~uvanızda yavrulannıza mü- berlerini lif olsun ü.iye tekrarladığı 
I ~ rebbiyelik ve hocalık eden yabancı terzi Wadının casus olmadı

ecnebi bayanın belki de düşman bir ğını temin edebilir misiniz? 
devlet hesabına çalışan bir istihba- Tramvayda, son manevralardan 
rat memuru olmadığı ne malüm ?.. dönen yakmınız bir sübaydan işittil4 

Eşinizin müşterisi olduğu ve sa- lerinizi, arkadaşınıza yüksek seslt 
lonunda bir rop provasını beklerken 1 ve tatlı tatlı anlatırken bu havadisı 
aile sofrasında konuşulan yurd ha- (Sonu S üncü sayfanuz.da) 

~~ooo::xxx:~::xxx~::xxx~::xxx~~~ 

Okumak İçin Akıl Dur
durucu Bir Gayret Sar
feden Türk Yavrusu 

Sabay Olmak İcin Öli1mil Göze • 
Alan Oflu Mehmet Çoğalanı Gaze· 

Olarak Aldı· 

Bir Türk Kadınının 
Gösterdiği Hamiyet 
Bir Şehit Karısı Olan Bayan Aysa KöyU nr 
Su Getirtmek lcln · -, ... 
700 Lira Verdi' 

Buldan (Hususi) - Fotoğrafı 
ilişik kadın kazamızın Bahadır k(). 
yündendir. Adı Ayşe F.şsizdir. Ken
disi 331 senesinde Çanakkalede Sed 
dülbahirde şehit düşen Ali karısıdır • 

.Şiindi 52 yaşındadır. Bu hayırlı ka· 
dm susuz köyüne su getirtmek için 
kesirsiz ol.arak tam "700,. lira pa• 
ra sarfetmiş, iki çeşme yapmış, su. 
getirtmiştir. Gerek şehit maaşını 
ve gerek emeğinin mahsulünü birik· 
tirerek müstesna bir hamiyetle bu. 
eseri vücuda getirmiştir. 

Reşat Ath Bayan Ane Etsiz, 



••ı .~. 

, · T aldt Paıa, Hatırına Birşe_y Gelmiı 
Gibi Silkinerek Gözlerini Actı • 

, Mitat Bey, beraberinde Araca-ı 
ya götüreceği arkadaşlarını intihap 
ve hazırlıklarım ikmal etmişti ve 
o gün de Sadrazam Paşaya vedaa 
gelmişti. Talat Paşa, harbin aldı

ğı son şekillerden müteessir görün
mekle beraber, Enver Paşarun dai-

ma verdiği teminatın tesiriledir ki, 
maneviyatını hiç bozmuyor, harbin 
muhakkak ve tam bir zaferle lehi
mize olarak neticeleneceği hakkın-

daki ümidlerini kırmıyordu. o. gün 
- Mitat Beyi, gerçekten güler bir 

yüz ve neşeli bır özle karşılamış 

ve karşısına oturtmuştu. Tesirli 
bakışlarını muhatabının yüzünde 
ve üzerinde biraz gezdirdikten son
ra, mutad babacanlığile söze başla
dı. Yapılacak işler hakkındaki ar
zularını bildirdi. Direktiflerini ver 
di. Ve nihayet: 

- Yarın Gülcemal ile hareket 
edeceksin değil mi? .. dedi. Bize o
radan muvaffakiyetler müjdeliye
ceğine dair kuvvetli bir iman var 

içerimde. Hi~ şüphe yok ki, bu mu
vaffakiyeti millete kazandırmak ü
mid ve imanı da doludur senin 
yüreğinde. Sağli,l{la gider, muvaf
fakiyet ve selametle dönersin inşal
lah. Şifreyi ve icap edenlere veril
mek üzere yazdığım tavsiyeleri de 
aldım. Şimdi söyle bakayım, baş
kaca bir arzun var mı? .. 

Mi tat Bey; yegane arzusunun 
:millet ve memleketin selamet ve mu 
vaffakiyeti olduğunu söylemiş, A
carada takip edeceği hareket hattı 
hakkında uzun uzadıya malfımat 

verdikten ve lüzumlu gördüğü bazı 
hususlar hakkında ela malfımat 

edindikten sonra: 

- Ahmed Beyle. dedi. Pek ça
buk anlaşacağıma eminim. Fakat, 
Arslan Beyin böyle bir teklif kar
şısında çok hırçınlaşacağını ve 
beni uğraştıracağını zannediyo -
rum. Acaba İstanbuldan ... 

Talat Paşa, hatırına bir şey gel
miş gibi birden silkindi. Gözlerini 
açarak: 

- İyi hatırıma getirdin, Mitat 
dedi. Acaba, Arslan bizim sarayda
ki afacanların bir teşvikine mi ka-

' pıldı, dersin. Bazı kimselerden işit
tiğime göre, onun saraya karşı z8.f 
denilecek kadar da fazlaca bir 
hürmeti varmış ... Doğru mu acaba? 
Arslanın böyle bir tesvilata kapı -
lacağına ihtimal verir misin?,, 

- Zannetmem Paşam. Arslan, 
bana kalırsa sarayın teşviklerin -
den daha ziyade hakim olmak ve 
başı boş ve hür yaşamak hırsına ka 
pılmıştır. Biliyorsunuz ya, yakın -
dan tanırım kendisini, Balkan Har
bi esnasında Terkos cephesinde u
run zamanlar silah arkadaşlığı 

ıaptık. Harpte bile yüksek bir ma
kamdan emir almak ona pek ağır 

~ gelirdi. Başkasının emir ve arzusi
le hareket etmeyi bayağı bir köle
lelik, hizmetkarlık gibi telakki e
derdi. Fakat, bu ihtimali de her -
halde gözönünde bulundurmak !a
zını .. 

- Evet, Arslan, öyle imiş. Fa
kat, ya, Ahmed Beye ne diyecek
sin?,, O, hiç de bu karakterde de
ğilmiş. Söylenilenlere bakılır ise 
çok iyi kalbli, yumuşak, temiz bir 
zat imiş .. 

- Hakikat öyledir Paşam. Fa
kat, bu meselede kayınbiraderi o
lan Arslanın tesiri altında kaldığı
na hükmediyorum bendeniz. Tabii 
gıdince vaziyeti göreceğim, ne gi
bi tesir ve teşvikler altında bu ise 
giriştiğini öğreneceğim. Demin a~z 
etmek istediğim §U idi. Bendeniz, 
bu teşebüste saraydan ziyade Al -

• man parmağının rol oynadığı zan
nındayım. Bununla beraber sarayı 
da. böyle bir teşebbüse atılmaktan 

. tenzih etmiyorum. Bilhassa Damad 
Ferid Paşa ile kaymakam Zekinin 
~stanbulda bulunan bazı Dağıstan
lılarla vukuunu işittiğim gizli te
masları da böyle §Üphe ve tered
<li!.dler uyandıracak bir mahiyette
dir. Hareketimden sonra, bu husus
ta yapbnlacak tahkikat ve tetki
klkat neticesinin bendeni0~ bildiril
mesini rica. wer.A'-+:im. _ 

Mülakat biraz daha devam· et
miş ve nihayet Sadrazam Paşa, çok 
acı ve esrarlı birçok encamların 

beklediği bu Kafkas yolcusunu, o
dasının ortasına kadar uğurlamış 

ve sırtını okşıyarak, hayırlı dua
larla selametlemişti. 

Bulgaristan Başvekili Gospodin 
(ifalinof) un mütareke talebi için 
itilaf devletleri baş kumandanlığı
na müracaat edip etmediği mesele
si Vahidettinde büyük bir alaka u
yandırmış ve keyfiyetin tahkikini 
ehemmiyetle Damad Feride hava
le etmişti. O da, itimat ettiği bir 
çok kimselere ve bu arada ayan a
zasından Ahmet Rıza Beye de baş 
vurmuştu. 

Ahmet Rıza Bey, ayana aza ol· I 
duktan, lttihad ve Terakkiye karşı 
muhalif bir cephe aldıktan sonra, 
eskidcnberi tanıştığı Damad Ferid 
ile münasebetini arttırmıştı. Bil
hassa, Vahidettinin tahta cülusunu 
müteakip te münasebetleri karşılık
lı bir samimiyet şeklin! almıştı. 
Sık sık birleşiyor, günün meseleleri 
üzerinde görüşüyor ve dertleşiyor
lardı. Tabii bu arada da lttihadcı
ları çekiştiriyor, didikliyorlardı. 

Ahmet Rıza Bey de, bilhassa o 
günlerde, Cihan Harbine iştiraki 

delice bir siyaset addedenlerin ve 
bilhassa Hicaz, Yemen, Irak ve Su
riyeyi kaybettikten sonra, memle
ketin istikbalini büsbütün karanlık 
görenlerin, arasında değil de, başın 
d~ bulunanlardandı. Trablusgarb ve 
Balkan harp1erinden sonra unutu
lup kapanmıyan yaralara rağmen 
ortada hiç te bir mecburiyet yok 
iken ve hele hiçbir devletin taar
ruzuna düçar olunmadığı halde, 
dünyanın en büyük devletleri ile 
harbe girişilmesini daima tenkit e
derdi. Bilhassa Sait Halim, Enver, 
Cemal Paşalarla Talat ve Halil 
Beyleri, devlet ve milletin istikbali
ni tehlikeye koymak ve karartmak 
la itham eder, genç. haris ve tec -
rübesiz Enver Paşanın ısrarlı ta
lepleri üzerine, kabinedeki diğer 

nazırlardan gizli olarak Almanya
nın İstanbul sefiri Baron (Vangen
haym) ile, ittifak muahedesi aktet
melerini cinayet derecesinde bir 

. suç görürdü. 
Hele, Talat Beyin vezirlik rüt

besile Sadrazam yapılışına pek si
nirlenirdi.Bunu bahane tutarak ta, 
Beşinci Sultan Mehmede atıp tut
maktan hiç çekinmez ve bir zaman
lar, kendisine mebusan meclisi reis 
liğini bile çok gördüğünden bahisle 
hırçınca çekiştirirdi. [1] Damad 
paşanın da ayni fikirde bulunması, 
hele, İttihad ve Terakkinin Talat, 
Enver, Cemal Paşalar gibi başları
nın amansız düşmanlarından olma
sı o günlerin bu iki dertli ve muha 
lif şahsiyetini biribirleı·ine pek ısın 
dırıp kayna.~tırmıştı. Aralarındaki 

samimiyet, sırlarını bile biribirle -
rinden saklatmıyacak kadar ilerle 
miş ve hararetlenmişti. 

Ahmet Rıza Bey, Bulgaristanın 
mütareke talebi teşebbüsü hakkın
da edindiği malfımatı bildirmek ü
zere, işte o günü, Baltalimanı sara
yına gelmişti. İki ahbap, bahçede 
denize karşı birer şezlonga serilmiş 
lerdi. Her zamanki gibi dertlerini 
tazelemişler, dedi koduya bir hoşça 
hız vermişlerdi. 

(Devamı var) 

[11 Beşinci Sultan Mehmed Rt;
şadrn da Ahmet Rıza Beyi hiç-sev
mediği mulıakkalı:tır. Hatta, Lütfi 
.Simavi Bey, Sultan Mehmet Reşat 
Hamn ve halefinin sarayında gör -
düklerinı, adlı eserinde, bu hakika
ti şöylece tcyid eder: 
. "Sultan Mehmet Hanı Hamis Ah 
met Rıza Beyden hoşlanmazdL Mü
şarünileyhe karş,t ibraz ettiği liıtuf 
ve atıfet hep cali idi. Zamanın ica
batını takdir edip muamelesini ona 
göre uyduran padişah Meclisi Me
busan riyasetihin ehemmiyetini ve 
o mevkide bulunan zata nasıl mua 
mele edilmek lazım geldiğini bilir
di. Meclisi Mebusanın içtimaından 
evvel riyasete kimin intihap oluna
cağını bilmek istediğinden fırkanın 
kodamanlarını iskandil etmek vazi-
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Bir Alman 1 
lktısat Heyeti l 
Şehrimizde -... 

Türk - Alman Ticaı-et muahe
desi 31 ağustos tarihinde nihayet
lenmektedir. Bu muahedenin yeni
den tahdit veya tadili hakkında ma 
yıs ayı içinde her iki tarafın bir 
karar vermesi icabetmekte idi. Bu
na rağmen muahedenin tahdid ve
ya tadili hakkında şimdiye kadar 1 

hiç bir müzakere cereyan etmemiş
tir. Almanya ile iş yapan tüccarlar 
arasında yeni şartlarla bir muahe
de yapılıp yapılmıyacağı hakkında 
bir tereddüt vardır. 

~uyuculanmız 
piyor ki ı 

rson Siyasi 
Vaziyetlerin lktısadi 
Cereyanlara Tesiri 

~--Ne Zaman Kurtulacaıız ? Llm•nımıza gelen ecnebi 

Haber aldığımıza göre iki gün 
evvel şehrimize Alman iktısadi me
hafiline mensup bir ticaret heyeti 
gelmiş ve şehrimizdeki Alman tüc
carlarile görüşmeğe başlamıştır. 
Bu heyetin memleketimize gelişi -
nin, müddeti bitmekte olan Alınan 
ticaret anlaşmasile alakadar oldu
ğu tahmin edilmektedir. Heyet ev
velki gün Alman ataşe komersiyal 
liğinde bir toplantı yaparak tüccar
larla görüşmeler yapmıştır. 

Limanda Amele 
Buhranı Baş 
Gösterdi 

Tahmll Tahliye lfl 
gUçlU~ le yapıhyor 

Maliyenin limanda çalışan yük
leme boşaltma amelesini işçi gibi 
vergi ödemeğe mecbur etmesi ü
zerine bu amelenin mühim bir 
kısmı işlerini bırakmışlardır. Bu 
sebeble son günlerde limanda bir a
mele buhranı baş göstermiştir. 450 
ameleden halen 180 kişi kalınası 

tahmil tahliye vaziyetini tamamen 
sarsmış ve birç_ok gemiler yük a
lıp verememek vaziyetinde kalmış
lardır. Eskiden yüzde öeş hamallık 
vergisi veren bu ameleler yeni ka
rara göre işçi muamelesi görmekte 
ve yüzde yirmi kazanç, buhran ve 
saire .vergisi ödemek mecburiyeti 
altına girmektedirler. Kazançları 

esasc:ı çok az bir miktara düşen bu 
amele son karar üzerine iaşelerini 
temin edemiyeceklcrini anladıkla -
rından kendilerine başka iş ara -
mağa başlamışlardır. 

1 Limanlar Umum Müdürlüğü bu 
vaziyeti şehrimizde bulunan Mü
nakalat Vekili Ali Çetinkayaya ar
zetmiştir. Vekaletin bu hususta 
maliye ile temasa geçmesi kuvvet
le muhtemeldir. 

37 bin llrahk bir 
sullatlmal ihbarı 

İsmail çavuş isminde Denizbank 
kara işçilerinden eski bir memur 
grup amirlerinden Sa.it ile Bilal 
hakkında müddeiumumiliğe 37 
bin liralık bir suiistimal ihbar et
mişti. Müddeiumumilik hazırlık bü
rosu bunu tahkik ederken ikinci bir 
ihbar daha yapılmıştır. Bu da yine 
Sait ile Bilalin hamalların vergile
rini indirtmek için Ankaraya gide
ceklerini söyliyerek işçilerden iki 
bin lira almaları ve Ankaraya gid-i 
yormuş gibi İzmitte birkaç gün 
kaldıktan sonra tekrar İstanbula 
dönmeleridir. Bunlar 1stanbula dön 
dükten sonra işçilere: 1 

Memleketimizde ecnebilere 
iş verilmiyecektir ! Yabancı te
bealı çalışamaz! diye bir kanu
numuz vardı. Ne oldu? Bir Türk 
işçisi sıfatile soruyorum: Bura
da bulundukları müddetçe çalı
şıp bol bol para kazandıkları bir 
sırada onlardan vergide mi alın
mıyacaktır? Ala.kadar makam
ların dikkat nazarını çekerim. 

Biz bu vatanın evladlan tez
keremizi değiş~iremediğimiz i~in 
haftalarca sürünüyoruz. Halbu
ki "Sen Jorj,, hastahanesi ya
nında Hamdibey apartmanı No. 
5 de "Edvard Rast., namile ma
ruf Alman boyacı ustası daimi 
surette yanında sekiz on işçi ça
lıştığı halde kaç senedenberi 
hükfımetimize beş para vergi 
vermemiştir. Bunu semtin ma
liye şubesi neden haber alaını
yor? Böyle bir ustanın senelik 
vergısi nedir? Bu gibi dikkat
sizliklerin cezasını hazine hfila 
çekmeğe mahkumdur .. Bu vazi
yet böyle devam ettikçe onların 
gururlu alaylarından, ne zaman 
kurtulmuş olacağız? Alakadar
ların lütfen nazarı dikkatlerini 
çekiniz. 

Beyoğlu, Asmalımescid Pire
mecl sokak 46 No. da Ahmed 

• • 
T•vfanh Beledlyasln
den Temennlle. im ı 
Havası ve suyu çok latif o

lan Ta vşanh kazasıııda bir Be
lediye binası ile içinde birçok 
memurlar da göri.ilmekte oldu
ğundan a~ağıda yazd1ğım dilek
lerin kabul buyurulmasım dile . 
rim: • 

1 - Bakkal dükkanlarında 
satılan mallann camekan ile 
muhafaza edilmeıneşin~len do
layı gayet me1Jzul olan karasi
nek tersleri şekerlerin üzerinde 
görülmektedir. 

2 - Kaı,;ap dükkanları çok 
pis, müteaffin, sinekten girile
miyccek bir haldedir. 

3 - Fıı ınlarda kısmen ca
mekan varsa da bir kısmında 

da camekan yoktnr. Camekanlı 
camekansız fırınların su kapla· 
rı, tezgahları pislikten yosun 
tutmuş bir haldedir. 

4 - Birçok kahveye malik 
olan kasabada oturulacak temiz 
bir kahve yoktur. Kahve ocak
Jan, oturulacak yerleri, zemini 
gayet pis olduğu gibi sinekten 
her müşteri rahatsız _olmakta
dır. 

5 - Ev, çoban köpeklerin
den mada sokak köpeklerinin a
dedi de pek ziyadedir. 

6 - Tavuklar sokaklarda 
gezmektedir. 

7 - Sokaklar tavuk, köpek, 
sığır gübresinden ve saman süp 
rüntüsünden geçilecek bir halde 
değildir. Belediye tarafından 

nadiren bazı caddeler temizlet
tirilmekte ise de sulanmadığın
dan dolayı toz haline giren güb 
reler masum halk tarafından 

teneffüs edilmektedir. 
- Ankaraya gittik, çok çalış-

tık, fakat bir türlü muvaffak ola- Yukarda arzeylediğim husu-
madık demişler ve iddiaya göre al- satın hemen hemen cümlesi pa-
dıkları parayı da yemişlerdir. raya taalluk eden işlerden de-

Dün de Halil isminde birisi müd- ğildir. Türklüğün başlıca vasıf-
deiumumiliğe İsmail çavuşu teyit e- lanndan biri olan temizliğin göz 
decek mahiyette yeni bir ihbar da- öp.üne alınmasını genç ve faal 
ha yapmışbr. Bu ihbar da tetkik e- belediye reisimizden yurdunu 
dilmektedir. seven bir vatandaş sıfatile rica 

fesini bu acize tevdi ederdi. Ittihad ve temenni ederim. 
ve Terakki Fırkasile yakından ve -
uzaktan münasebeti olup elyem ber DENiZLERDE : 

Llmanlard•kl l•keleler 
tamir edlllyor 

Devlet Limanlar Umum Müdür-

lüğü, Mudanya, Ordu, EreğJi ve da
ha bir çok iskelelerimizi kış mev
simi başlayıncaya kadar tamir et-1 
meğe karar vermiş ve harekete geç ' 

vapurl•rı •zalllı 
Son günlerde siyasi vaziyetin 

tekrar fena bir vaziyete girmesi 

memleketimizin iktısadi cereyan -
larına da tesir etmiştir. 

Bu vaziyet iç ve dış ticareti -
mizde işlerin azalmasına sebep 
olmuştur. Bu sebeple dahilde yapı
lan aliv'Te satışlar hayli azalmış
tır. Herhangi bir harp ihtimaline 

karşı tüccarlar paralarını elle -
rinde bulundurmak gayesile bu ka
bil ticari muameleler yapmaktan 

çekinmektedirler. Bundan başka ve 

resiye ve taksit usulü alış veriş ta
mamen durmuştur. 

Harici ticaretimize gelince; bir 
müddettenberi Almanyanın tiftik 
yapak, barsak ve daha mahdut bir 

kaç ihraç maddesinden ba§ka piya
salanmızdan mal çekmemesile esa

sen azalan ticari mübadele ve mu
amel,.lerimiz son siyasi karışıklık-

lardan sonra daha ziyade tenakus 
etmiştir. 

Limanımıza gelen ecnebi vapur 
lan yarı yarıya azalmış olduğun

dan tüccarlarımız mallarını ihraç 
edememek vaziyetinde kalmışlardır. 

Evvelkine nazaran gayet seyrek 
bir vaziyette gelen vapurlara mal-

larını parti parti yüklemek mecbu
riyeti karşısında mühim miktarda 

zararlara girmektedirler. Bir çok 
tüccarlar da harice mal göndermek 

ve ithalat yapmak için vaziyetin in
kişaf etmesini beklemektedirler. 

Mudanya 
Seferleri Tadil 
Ediliyor 

Devlet Dcnizyolları idaresi Mu
danya \'apuru seferlerinde tadilat 

yapmağa karar vermi.ştir. Halen 
mevcut tarifeye göre her sabah 

şehrimizden Mudıınyaya bir vapur 

kalkmakta ve dönüş seferi de :\fu -
danyadan akşam üst.ü yapılmakta
dır. 

. Halbuki Bursadan yevmi işleri
ni tedvir etmek için şehrimize gel-

meğc mecbur olan tüccarlar bu va

ziyet karşısında iki gün 1stanbulda 
kalmak mecburiyetinde kalmakta-

dır. Ilu sebeple Bursa!ılar Devlet 

Denizyollarına müracaat ederek ta 

rifenin tadilini istemiş!cr ve saL:ı.h 
postasının Mudanyadan akşam se-

ferinin de İstanbuldan yapılmasını 

talep etmişlerdir. Bursalılann bu 

halkı dilekleri Denizyolları idaresi 

tarafından tetkik edilmiş ve hak

lı görülmüştür. Tarife bu dileklere 

göre tadil edilecek ve İlkteşrinden 
itibaren tatbik mevkiine konacak
tır. 

Limanlar Umum Müdürü 
Ankaraya gitti 

Limanlar Umum Müdürü Raufi 
Manyasi dün akşam Ankaraya git
miştir. 

Umum Müdür yarın akşam şeh
rimize dönecek ve Ankarada kaldı
ğı iki gün müddet zarfında umum 

müdürlUğü alakadar eden işler hak 

kında temaslarda bulunacaktır. 
••••••••• 
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hayat olan birçok zevat buna va
kıftır. Tahkikat ve tetkikatın neti
cesinde falan ve falan efendi yahut 
beyin intihap olunması memul ol
duğunu arzeylerdim. Meclis açılıp 
reis intihabına iptidar olunduğu 

zaman Ahmet Rıza Beyin memulün 
hilafına olarak tekrar riyasete gel
mesi zatı şahaneyJ diğer cihetten 
ben de müşkül mevkide bulunur _ 
dum. Fakat kabahatsa yanlış tahmi 
natta bulunup istcmiyerek beni iğ

miştir. 1 . D•t• •aati: 5,19 
füş mevsimi için yapılan bu ta-1 Otl~ • 12,16 _ İki ııf. 

fal edenlerde i.Lil., 

. · 7 - Yatsı: 
16.02 
20,37 

miratlardan sonra iskeleler yaz bi- ı Akta• · 18 5 • 
1 

• 

dayetinde yeni baştan yapılacaklar l.11ıuak : 3128 
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POLi.TiK·A 
. . . 

Beynelmilel buhraD .. 
• :ınll· 

D Mletl.er arasındaki 8~~1 
e\'• 

11a.sebetlerdeki gergın~ 
velden yapılan talunlıılere t.e . 
gittikçe vahamet kesbetnıek~· il· 

Gerginliğin ilk pli.ııb D~~ ,_ 
zerinde tekisi.if ettiği görültiY~ • 
da, '"aziyet dah:ı. ziyade, uxrıuıııi. y• 
hiyette olup, D~nziğL-ı AI_m1'0~. diye 
iIJıııkı meselesi, devletlt~r.lll Jl~e ,·e lecav 
larıru bir noktaya çevırtnıc~~ .. ı11i tayı 
me\'cud bir ihtilat imflinden a-- . b 

İrisı 
istifadeye matuftur. · dıı.· tayfö 

Bugün, ge~en eylfıl ayı ~ııı yııi lllkb 
ki icraata, ve sl'-·asi harekat a.. t "-d 

,, b. \'tlsll 'it: e 
ile ve hatta daha ziyade ır i'te a 
\'e şümul ile tekerriir ~~~;Jl Soı,ry 
başlamıştır. O zamaıılar go T;'I . . ,·c· ı:J 
Çekoslovakya ile olan gergllllil< · .. e ~ı 
rine şimdi Polonya ile J)alltiı •• hir 
diğer tabirle Polon~·a ile .AJınıaOY. lar 
arasındaki gerginlik kaim ?)Dıll~ 
Her iki taraf da artık kat'ı bir 

··tiiJI 
be hazırlığı tazammun eder bU JJd 
tedhirl~ri almış hulunmakt~· ır· 
münasebetle Bcrlin askeri bsZ 

rttıt· 
lıklarmı miitemadi surette .a gdıJ• 
dıı'(1 gibi, J~lıistanın c.enu~ 
dundaki Slovakyayı da t ,,. 
işgal alhna almış, Danzig, ııer ii-' 
patJamağa ha:zır bir barut. ye ;:_. 
himmat deposu haline gelroıŞ, S dıl 
yadaki Polonya - Alman budll Qği 
kıt.panmıştır. Bunlara inz~ 
Berlin ile Varsova. arasında. şid · ~r 
Ji bir matbuai mücadelesi, ~ ~ 
de tezayiid etmeğe başıa.nuştıtj,.r Un, 
manl:ır, bu istikamette olarak .,,ı- ' 
zig meselesinin kendi lehletiJle V 
ledileceğinden emin bir ta~ b1t' 
Jıistanda.ki Alman ekalliyeti~ ıaJ
lunduğu topraltlan ela. isteınege ol• 
kışmı~lar, fakat buna mukabele .. 

mak üzere Polonyalılar da, ~ 
yada bulunan ,·atandaşlarıııın ° 
dukları toprakların iadesini isttpıW 
!erdir. • ı 

Vaziyet, gittik~e tehlikeli ı:;:. 
suretine doğru gitmek isti~ 
gösterdi~ için İngiliz ve F dl 'l'. 
kabineleri topJanını~, ,·e aralar:',t· 
nıeYcud nokta.i nazar mutal>Ş 
larına dayanarak Al'TllpaDlll ı::: 
kaddcratı Uzerinde tesir cdecıelı · 
rarları ittihaz için konuşmoşl~ 
Bu kararların akislerini tJCyııe 

Jel \·aıiyctte derhal tesirini göS~ıt" 
cek mahiyette olacağı ~üphesiıdir· • 

İngilizlerle , Fransızlar ın~iteoı:. 
di surette Han ettikleri veÇhile ~ ri 
nıpanın sulh nizamı için !:iıdil<de 
Programı harfiyen tatbik etlJl • ce<ftı 
karar ,·ermişlerdir. Ve neti fiti 
harb vcva suUı müzakerelerine :ın 
tehi ola;ak herhangi bir hadise ~ 
sısmda soğukkanlılıkla hareketi 

dfü;~ur ~edinmişlerdir. J..o~~.! 
Parıs, tazınıgelcn tedbirJcrı ııu-

ettiktcn sonra, hadiselerin~ 
nı itidalle beklemektedirler. BU ~ 
da baza de\lletlerle yaı>bkları ~et· de 
anla-ımaları resmi surette tesbit ~s 
mck ~·olunu da unutmamıslardıt· . . , 

Bu son resmi wsikaıarın t 1' 
bitinden sonra siyasi \'aziyct ~o 
1.hıha ta\'azzuh edecektir. 

Bu suretle beynelmilel bttlt(.1SI 
dola~'Jsilc, siyaset fileıniııdc ıııjjŞ~ 
ht'de e«lilen Jıaıliseler n neticeJr 

'/)· 
normal bir sekil göstermektedir· 
ra, hu kadn;. simsi Ye askeri ıı:ıiicY 

• dO"' 
df'le, mane\'ra ve lıazırlıklardaJI-' 
ğabilecclı: akislerin sessiz ve sad 4'Jlı 
olmıyacağı muhakkak idi. TeJı 
silah c;atırdılarmın ortaya kof-' 
ğı hal suretleri veya nokt.ai ~ 
Iarın da tchdid ve silah patırdıl:J~ 
na benzemiyeceği ve beşeriyet 
harp felaketine sürüklentteğilli ııt" 
yan edeceği mnlfım bir keyfiyetti·· t 

A \'rupa henüz yeni, biiyüli 111 

beynelmilel buhranın ba~ıangıeı'' 
da bulunmaktadır. Devletlerin sİ).,,, 
si münasebetlerindeki gerginlil'.~ 
,·ası çok daha. karışacak, çok ....,.-

kızı~acaktır ve hadisatın je5ti b' 
gerginlik havasında büyük ıırta' 
ların lwpa('aA-ını da gösteriyor. 6" 
sebepten, böyle bir vaziyet ~~dıtııll: 
lardan, gök b"Ürültülerimlen :ıtorl' 
mıyan ı:;aluslann, sinirleri bozulrıı'' 
yan l<imselerin kendini koruy~ 
ve sağ salim badireden ~ıkac-' 

şiiphcsizclir. Sulh cephesi, bUJl~ 
dolayıdır ki itidal ve soğukkantılı~· 
l lıAdi t taki t O o • bit a. a sa ı p e meyı sıyası 
şiar haline gt•tirnıi~tir. 

,.,- l)z •• ~~ SAGA°f 
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lsmail Ağayı Hatırlatmam Ka

Etmişti dıncağıza Çok T eair 
ROLASA: 

Izm.irli eski hovarda ve çapkın 
bi1· kabaday• hatıralarını anlatı

yor. Bir gece yokla Tireli kuyu
cunun kızı Emineyi iki adamın e
linden kurtarmış ııe kıza c.işık ol
muştur. Şimdi eski bir umumi ev
de bir d03t gecesini kııtlulamak-

tadır. 

Allah, nasılsa şaşırıp bir İsmail 
ağa yaratmış ve bu bimisil şahsi
yeti Patra Hanıma dost olarak na
sip buyurmuştu. Fakat çi fayda ki 
Patra Hanım henüz elli beş yaşın
da bir nevcivan jken İsmail ağa 
'17 yaşında dünyasına doymadan 
göçüvermişti. 

Benim bu sözlerimi duyan Patra 
oirden doğruldu: 

- Ne dediler, ne dediler?. 
Ne mi dediler?. Martavalı ta-

tl'lamlamak lA.zım ... 
- Bir vak'a anlattılar mama .. 
- Ne vak'ası ?. 
Ve arkasından hizmetçiye ba

ğırdı: 
- Vire!. Eksi karafaki apome-

ııa! 
(Yani benden altı şişe rakı) .. 
- Ne vak'ası oğlum?. 
- Ne adammış bu İsmail ağa 

be mama? Ne yaman, ne babayiğit, 
ne kabadayı adammış? .. 

- Ah sorma oğlum; canına rah
met olsun, bulunmaz bir adamdı. 

- Çok mu güzeldi Mama?. 
- Bak oğlum; sana bütün kız-

lar bayılıyorlar amma darılma, gü
cenme: sen onun yanında arap idin 
oğlum, arap idin. 

Allah, Allah.. Bana bütün kız
lar bayılıyorlarmış .. Demek ki sek
sapel var bende .. Fena malümat de
ğil, istifade ederiz. 

- Ne zaman ki sarhoş olur, pa
layı çeker, duvarlara sürte sürte 
kapıya gelir; 

- Yandım vire Patra, aniksi tin 
borta .. 

Yaniya ki aç kapıyı diye bir na
ra basar; vallahi oğlum, bütün ma
halla "mahalle,, yerinden oynardı. 
Oğlum, o adam başka adamdı. Şim
di görmem ben öyle erkek .. 

- Ona hiç hiyanet etmedin mi 
Mama? .. 

- Babababababa.... Tamam 33 
sene beraber yaşadık; bir erkek yü
zü gördüysem Allah bana ne ister
se yapsın. Ben yalan bilmem oğlum; 
bu kadar senedir bu evde namusum
la çaçalık yaptım, beni bütün İzmir 
biliyor .. 

- Hakkın var Mama .. 
- Peki, o vak'a ne imiş oğlum? 
- Efendim, İsmail ağa tütün 

kaçakçılığı yapıyormuş. Karşısına 

()n yedi reji kolcusu çıkmış. Tütün
leri elinden almak istemişler .. 

Koca karı hiddetle f P.ryadı bas-
b: 

- Vermez!. .. 
- Vermemiş! .. 
- Ne yapmış?. Hepsini öldür-

nüş mü? .. 
- Hayır!. Acımış da yarısını 

öldürmüş, yarısını yaralamış, yarı

sı kaçmış ... 
- Vire!.. Eksi karafaki apo

mena ... 
Gelsin altı §işe daha .• 
Cümbüş devam ediyor. İnce-ka

lın saz takımı o zaman pek revacda 
olan; 

Ego ime inea yineka. 

Türküsünü çalıyor. Bizim kadın 
h, erkekli arkadaşlann hepsi de ay
rı ayn ttirkülerle çalgıya refakat 
ediyorlar. Rumcalı, türkçeli, hatta 
fransızca; 

La şansoıı e /ini ıa 
Zigi zigi zolla zigizigi zo 
V u le vu kö jö rekomanslJ .• 

Şeklinde Avrupalı havaların bi-
ri birine karışmış halitası ne de en
fes oluyor? Galiba tombokto marşı 
bu olsa gerek.. Bunların arasında 

arnavutcah, atapcalı, boşnakcalı, 

frenkceli şu maskaralık eksik: 
Mel\ more, tep. more, hafe fi 

reşkil karam - Beyne eydi ki jö mör, 
tut alör fi zem makam ... 

Hem mE:clisin bu müstesna ahen
gini seyrediyor, hem de şu sadakat, 
vefa, muhabbet ve merbutiyet kom
primesi koca karıyı düşünüyordum. 

'Bu kadın kim? 
Orospuluktan çaçalığa yüksel -

miş bir mahl\ı.k ... 
İsmail ağa kimdi?. 
Zamanın çapkınlarından bir 

zampara! .. 
Aralarındaki rabıta? .. 
Din değil ... 
Biri Müslüman, diğeri Hıristi -

yan .. 
Milliyet değil.. 
Biri Türk, biri Rum. 
Ya ne? .. 
Elccvap: Dost sofrası.. i 

Bir dost sofrasına bir çaç{ bu 
kadar bağlı kalsın! .. 

İsmail ağa öleli otuz beş sene 
olmuş; bu kadın hala matemini tu
tuyor .. 

Demek ki orospuda da bir kalb 
varmış .. 

Demek ki çaça da sevebilirmiş .. 
İşte seksen beşlik bir çaça ağ

lıyor ... 
Sebeb? .. 
Çünkü kendisine İsmail 

hatırlattım. 

Yarabbi! .. 
Ben sarhoş muyum? .. 
Ben de ağlamak ihtiyacını du -

yuyorum. Utanmasam bağıra. ba
ğıra, hıçkıra hıçkıra; tepinE' tepi
ne gözyaşlanma cereyan serbestisi 
vereceğim. 

Neden?. 
Çünkü. Allah taksiratımı affet

sin, Kemer istasyonunda gömdüğüm 
sevda bu gece ansızın hortladı. 

Ben de bir çaça sevmemiş miy
dim? .. 

Enıineye, Tireli Kuyucu kızına 
verdiğim söz ne oldu? .. 

Kendi kendime soruyorum: 
- Ben bir alçak mıyım?. 
- Hayır! .. 
Sarhoşluk bu; arabacılık değil 

ki... 
İçimden aktör kesildim. Bir dram 1 

artisti edasile, sahnede, rol yapı -
yorum: 

- Hayır azizim, hayır! .. Sen bir 
alçak olamazsın!.. Sen unutmadın; 
öteki yedi, sekiz, dokuz, on adet na
mussuz kahpeler sana unutturdu -
lar!.. Vazifeni yapmalısın .. Durma 
dostum, durma .. Vazife her şeyden 
mukaddestir! .. 

Ey kainatın bitmez, tükenmez 
engelleri! .. Hepiniz birleşip karşıma 
dikilseniz bana yine mani olamaz
sınız. Bu mal gidiyor! .. 

Son kelimeleri, kendimden ge -
çerek, galiba yüksek ı>esle söylemiş 
olacağım ki meclisin kadınlı, erkek
li azası hep bir ağızdan bağrıştılar: 

- Nereye? .. 
- Tireye ... 
Hayret umumileşti: 1 
- Tireye mi? .. 
- Sen Rıza, sen Necip ve sen 1 

Saffet! .. Üçünüz de bana lazımsı- 1 
nız .. Hem vakit gece yarısını iki sa-! 
at geçti. Hakkıyı dostu Bebi ile ar-' 
tık rahat bırakmalıyız. 

Bebi - Erken daha yavrum .. 
Hakkı - V allahı Ağabey; hani 

bilahi meclisi bozma.. 1 
- Öyle değil Hakkı; artık Be

bi ile başbaşa kalmalısınız. Bize ge
lince; biz Tireye gideceğiz! .. 

Ş. d' '? - ım ı mı ... 
- Şimdi vasıta yok; sabahleyin 

erken .. 
·- O halde siz de burada kalı-

nız... 

1 - Hayır kardeşim; sen rahatı
na bak .. "Rıza, Necip ve Saffete hi
taben,,: 

- Siz benimle gelecek misiniz? 
Rıza - Bu da sual mi ya bira• 

der? Elbette geleceğiz. öyle değil 
mi Necip? 

- Elbette .. 
- Öyle değil mi Saffet? 
- Cehenneme kadar gideriz. 

(De\'amı var l 

- .t'l:NtS:.BAB 

Şehirde Bira Buhranı 
Devam Ediyor 

Sultan Aziz Nasll 
..... 

Pehlivan Oldu 'l 
lnhiaarlar Umum Mi.i dfJrO.n an Ve Kimlerle Güreftİ? 

-as- YAZAN: M.SAMI KARAYE l-r.azetemize 

S ehrimizde bir mliddettenbe- , 
ri başlıyan bira buhranı her .. 

gün biraz daha şiddetlenerek devam 
etmektedir. Birçok bayilerde oldu
ğu gibi bazı eğlence yerlerinde de 
bira kalmamıştır. Bazı gazetelerin 
şehirde fazla miktarda bira mevcut 
olduğu hakkındaki neşriyatları a -
lakadarlar tarafından hakikate uy
gun görülmemektedir. Vaziyet hak 
kında maliimat almak için kendisi
ne müracaat ettiğimiz İnhisarlar 
MüdürU bize şunları söylemiştir: 

- Halen Istanbulda hakikaten 
bir bira buhranı mevcuttur. Çünkü 
fiyatların indirilmesile şehirdeki bi
ra istihlaki 6 misli artmı~tır. Buh· 
rana bazı bayilerin ihtiyaçtan çok 
fazla bira alması da sebep olmuş -
tur. Bu bayiler bira şişelerini de
polarında muhafaza. etmekte ve 
tedrici bir surette sarfetmektedir- ı 
ler. 

İstanbulun günlük bira ihtiyacı 
altı vagondur. Halbuki her gün An 
karadan ancak 4 vagon bira gel
mektedir ki bugünkü vaziyete göre 

Beyanatı 
bu ihtiyaca kafi gelmemeırtedir. 
Ankara bira fabrikası şehre daha 
fazla bira gönderecek vaziyettedir. 
Halbuki bira nakliyatı yaptığımız 
Frigorofik vagonların adedi az ol
duğu için bugün daha fazla sevki
yat yapmamıza imkan yoktur. Bu 
iş için Devlet Demiryollanna mü
racaat ederek bira için birkaç va
gon daha tahsisni istiyeceğiz. Şuna 
da işaret edeyim ki şehirde bugün
kü bira istihlaki normal değildir. 
Çünkü bira ucuzladıktan sonra bi
ra içmiyen birçok kimseler ucuzlu
ğunu nazarı itibara alarak bira iç
mişlerdir. Tabii birkaç haftaya ka
dar vaziyet normale döneceğinden 
bugünkü mevrudatın da şehrin ih
tiyacını karşıhyacağını kuvvetle ü
mit ediyorum.,, 

Diğer taraftan belediyenin yap 
tığı tahkikata göre bazı bakkal ve 
bayiler bira az kazanç temin ettiği 
için satmaktan istinkaf etmekte -
dirler. Bunların iddiasına göre bira 
şişe başına 60 para bir kazanç bı
rakmaktadır ki bu kafi değildir. 

1 
Kı/fı Hü:seyinle Arnavutoğlanıın 

Güreşi Derhal İlan Edildi _____ .. ___ .. 

Bir gün Mustafa ağa Arnavut- - Demek Arnavutoğlu ile gu • 
oğluna: reşmek istiyorsun? J{l1'1'· ' 

- Pehlivan, sen bizim Kıllı Hü- - Nasıl istemem ağa~?.. kO-
seyini biliyor musun? pınara yeni gelen bu pebliv~a. 1 • 

- Hayır ağam, görmedim. Kırk zumuzu pay edememiştik. }1ıç ~e-
pmara da gelmedi. mazsa sayenizde burada ayırd 

- Hayvan alımına gitmişti. Baş riz güreşi.. . orsuıı 
pehlivanlık güreşlerine yetişemedi. - Kendine çok güvenıY 

- Öyle imiş.. Kıllı?. JJ· 
- İyi bir pehlivandır.. - Eee! ... Pehlivanlık bu! .. 

1 
ııi 

- Öyle diyorlar.. Karaboğayı lah bilir .. Fakat; ben elden ge e 
Kavalada meydandan kaçırmış. yapacağım.. e-

- Yalnız kaçırsa iyi ... Ağlattı - Arnavutoğlu, senin yen~ r· 
da... diğin Karaboğayı çarçabuk yeDl"e 

- Eğer, arzu edersen Kıllı ile 
bir güreş yapınız ... 

- Emredersin ağam ... 
- İstersen burada yapalım ... 
- Olur ... 
- Ben, bu güreşiniz için yüz al-

tın koyarım .. 

di. Hem de paça 1!-asnakla·:· .. uıer 
- Karaboğayı Gümülcülle de 

elimden almamış olsalardı, bell 
yenecektim. . . a. 

- ArnavutoğJu tehlikelı bır 
dam Hüseyin .. 

- Olabilir!.. _1 Jı 
·- Hem de altmış altı ok){IPı 

bir adam. 

Aktör Sevki Öldü S P OR 
_ ly elken Yarışları 

- Paraya hacet yok ağam, za
ten, ben Kıllı ile güreşimi ayırd et
mek isterim .. 

- Doğrudur .. Çünkü; ikiniz de 
başpehlivan olan Karaboğayı orta
dan çıkarmış bulunuyorsunuz.. Hoş 
Kıllı, Boğayı resmen yenmedi. Gü
reş gürültu ile ayrıldı. Fakat, Hüse· 
yinin ondan çok fazla olduğu mu -
hakkak. 

- Desene çocuk gibi!.. 81 
- Okkası öyle amma, yapı 

büsbütün başka.. JJJ1 

Genç aanatgarın vakitsiz 
ölUmU Adanada deırln Bed.,n Terbiyesi İstanbul Bölı;e-

-ssUrler uyandır~' 1 si Su Sporları Ajanlığından: 

Aktör ~eviil Şener 

A dana, (Hususi) - Salın mi 
zin tanınmış şöhretlerin ien 

aktör Şevki Şener vaktinde yap.lan 
ameliyata rağmen Peritonitten kur 
tulamıyarak ölmüştür. Tiyatro a
leminde iyi bir mevki ve semp~ .. ti 
kazanmış olan genç san'atkarın ce
nazesi meslek arkadaşlarının göz 
yaşları arasında kaldırılmış, cena
ze törenine HalkeYi rejisörü Fikri 
Sayar ve temsil kolu gençleri de 
iştirak etmişlerdir. Şevkinin meza
rı önünde "Yeni Sabah., muhabiri 
merhumun hayat ve meziyetlerin -
den bahsetmiş ve kabrine dostları 
tarafından bir de celenk konmuş

tur. Geceleyin temsile başlamadan 

evvel (Arsunar tiyatrosu) nun ışık
larını üç dakika söndürerek içten 
duydukları acıyı Adanaya ilan et -
meleri gen<; san'atkarı yakın za -
mana kadar alkışlamış olanlar ara 
sında hüznü mucip olmuştur. 

Şevki Şener normal olarak 65 
yıl yaşıyabileceğini sıhhatine güve
nerek söylerdi. 35 yaşında ölmesi 
bu hesabın müessif bir bilançosu 
olmamış mıdır? 

Yıısu/ Ayhan 

Dahiliye Vekili Üsküdar tramvay 
şirketinde Jetkikat yaptı 
Şehrimizde bulunan Dahiliye 

Vekili Bay Faik Öztrak dün Vali ve 
Belediye Reisi doktor Lutfi Kırdar-

la beraber Üsküdara giderek Üskü
dar tramvaylarında tetkikat yap
mıştır. 

Ticaret Veklll yarın 
geliyor 

İzmir Fuarını açmak üzere İz
ı.aire giden Ticaret Vekili Cezmi Er-

çin Manisada üzüm bayramında bu
lunmuştur. Vekilin yarın şehrimize 
dönmesi beklenmektedir. 

1 - İstanbul Yelken şampiyon 
luğu müsabakaları 25, 26, 27 ağus- 1 
tos tarihlerinde Moda koyunda ya
pılacaktır. 

2 - Müsabakalar 25, 26 cuma 
ve cumartesi günleri saat 14 de 27
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pazar günü saat 11 de başhyacak
tır. 

3 - Beden Terbiyesi hüviyet 
cüzdanını hamil olmıyan hiçbır spor 
cu müsabakalara alınmıyacaklardır. 

4 - Yarışı ikmal eden her tek-

neye bir puvan verilecektir. Ayrıca 
geçtiği tekne adedi kadar da puvan 

. alacaktır. 3 gün devam edecek ya-
rışlarda elde edilecek puvanların 

mecmuu o teknenin kazandığı sayı
yı gösterir. 

5 - Yarışlar beynelmilel yarış 
nizamnamesine göre yapılacaktır. 

6 - Yelken rotası geçen sene
nin aynidir. 

7 - Hakemler: Ahmet Fetge
ri Aşeni, Abdürrahman Benlioğlu, 

Riza Sueri, Harun Olman, Behzad 
Baydar, Mühendis Hüsamettin, Sır
rı Baydar, Ziya Kaptan, Nuri Bo
sut, ve Bekir Macurdur. 

ATLETLERE: 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölge
si Atl4'tizm ajanhğından: 

Milli takım elemanı ve Türkiye 
birinciliklerine bölgemizden girecek 
olan bütün atletleri pazartesi, çar
şamba ve cuma günleri saat 17,30 
dan itibaren Taksim stadından salı 
ve perşembe günleri ayni saatte Fe 
nerbahçe stadından ve antrenörler
den istifade edebileceklerdir. 

Pentatlon birinciliği 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölge

si Atletizm ajanlığından: 
İstanbul Pentatlon birincilik mü 

saba.kası 26 ağustos cumartesi gü
nü saat 14 te Fenerbahçe stadında 
yapılacaktır. 

Yarna ve Köstenceden 
ge:ecek göçmenler 

- Evet ağam öyle imiş .. 
- Hazır idman üzerindesin, bir 

güreş yapın .. 
- Hay, hay ... 
- Ne vakit? 
- Kıllı burada mı? 
- Köyünde ... 
- Yakın mı köyü buraya? 
- Yakın demektir .. 
- öyle ise bu hafta cuma na-

mazından sonra güreşelim .. 
- Pekala .. 
Mustafa ağa, hemen sabahısı 

şehirde davul, zurnalarla Arnavut- • 
oğlu ile Kıllı Hüseyinin güreşini a
haliye ilan etti. Bütün civar köy -
lere ve kasabalara haberler yolladı. 

Mustafa Ağa, Kıllı Hüseyine de 
adam çıkarmıştı. Hüseyin, dev olse. 
güreşirdi. Cesur ve cüretkar bir 
pehlivandı. Bu iki hızlı ve usta peh
livanın musaraasının herhalde bü I 
tün güreşlerin fevkinde heyecanlı ol 
duğu muhakkaktır. İki pehlivan da 
sırım gibi adamlardı. Yine iki peh
livan da çok hızlı ve sülük gibi 
idiler ... 

••• 
Mustafa Ağa, güreş tertibatını 

bitirmişti. Cuma günü, cuma nama
zından sonra, güreş yapılacaktı. 

Kıllı Hüseyin, Mustafa Ağanın 

davetine icabet etmişti. İdmanı ve 
keyfi yerinde idi. 

Hele, Arnavutoğlu ile çarpışaca
ğından dolayı çok neşeli bulunuyor
du. 

Çünkü, Arnavutoğlunu mağlup 

ederse başpehlivanlık unvanı ken -
disinde kalacaktı. 

Kıllı Hüseyin, Arnavutoğlunun 
pehlivanlığını, ustalığını, şimşek gi
bi bir müsari olduğunu işitmişti. 

Hatta; birçok kereler, Kıllı Hü
seyin, Arnavutoğlunun nasıl olup 
ta altmış altı okkalık bir gövde ile 
Çopur gibi, Karaboğa gibi pehlivan 
lan yendiğine hayret etmişti. 

Düşünüyordu. Kendisi seksen 
okkalık bir pehlivan olduğu halde 
herkes onu küçük ve çelimsiz sayı-

Bu yıl Rumanyadan Köstence yordu. 
yolile 3400 ve Bulgaristandan Var- Hatta; Karaboğa ve Çopur gi
na yolile 12,000 göçmen beraberle- bi pehlivanlar, seksen okkalık oldu
rinde hayvan, ziraat ve sanat filetle- ğu için benimsemiyorlardı bile! ... 
ri ve eşyaları olduğu halde yurda Fakat, seksen okkalık olduğu 

getirilecektir. Köstenceden ve Var- halde hasımlarının midelerini dol -
nadan ilk göçmen kafilesini getire- durmuş ve onlara meydanı dar ge
cek olan Nazım vapuru hareket et- tirmişti. 

miştir. Vapur 30-31 ağustos tarihle- Bununla beraber, Kıllı Hüseyin, 
rinde avdet edecek ve göçmenleri Arnavutoğlunun altmış altı okkası-
doğruca Tuzlada indirecektir. na bir türfü akıl erdiremiyordu. 

15 eylfılden sonra Köstenceden Hüseyin, Şumnuya geldiği zaman 
gelecek göçmenler ise Kavakta ilk işi Mustafaya şunları söylemek 
yalnız dezenf eksiyon, aşı tatbikatı oldu: 
gibi sıhhi muameleleri yapıldıktan - Ağam; emrin üzerine geldim, 
sonra vapura bindirilerek doğrucaJ çok teşekkür ederim. Hele, Arnavut 
Marmara Ereğllsine gönderilecek- oğlu için çağırdığına memnun ol _ 

, lerıtf.n ...:ı • • 'l.lUID. -... 

- Ağam ben de kaç okkaY 
ki? Nihayet, seksen okka.. . . ~ı ı 

- Övle amma· Arnavutog u 
~ ' ara 

le tam bir yağlı koyun kadar 
nızda fark var .. 

k ek 
- · Arnavutoğlu, çok çabu " 

reşçi imiş ... 
- Çok Gabuk... .. ~· 
- Demek benden de hızlı gure~ 

çi ha? .. 
- Yoo.,. İkiniz de ayni nııdll 

adamlarsınız!.. 1 
~ "rıt. 

- Aramızda ne fark var ago. 

- .. . . oJc· 
- Ağam ne susuyorsun? "'i. 

sa, Arnavutoğlu taraftarı mısın? 
·- Bu mümkün değil... Nihayet, 

sen bizim pehlivanımızsın ! .. 
- Öyle ise söyle! .. Çünkü, seTl ... ~ 

Arnavutoğlunun da benim de gtıl 
şimi gördün .. 

- Vallahi ne diyeyim Hüseyin·· 
İkiniz de hızlı ve mahir pehlivansl 
ruz ... Biribirinizden farkınız yok .. al' 

- Güreşin neticesi ne oıac 
dersin? 

- Bunu kesti;remem ... 
- Demek, Arnavutog~Iuna da.bş 

·'! 
fazla pay çıkarmıyorsun öyle Jlll · 

it - Hayır ... Fakat; onun da b 
çok açmazları var .. 

- Arnavutoğlunu göremez ~
. ? 

yım ... 
- Neden görmiyeceksin ? .. SeJil 

1 
neden bu kadar acele ediyorsun · 

(Devamı var) 

··~···· .... ···················· ........... 
Gönende köy katibi 
teşkilatı ıslah edildi 
Gönen, (Husus!) - Gönene bağ· 

lı elli küsfır köy vardır. Şimdiye~~
dar bu köylerin katipliğini on ıt01 
katibi görürken bütün köy muhtar• 
ları kaymakam vekili İhsan ö11e· 
nin riyasetinde nahiye müdUrierile 
muhasebei hususiye memurunun i.Ş· 
tirakile yapılan toplantıda dörde itl' 
dirilmiştir. 

Dahiliye Vekaletinin tamiınleri • 
ne uyarak köylerinde bu isleri başa 
rabilecek okur yazar kim~eler bıl' 
lunduğundan muhtarlar tama.Jllefl 
serbest bırakılmış va ihtiyacı ol~ 
köylere birlik kurmak suretile J<!l' 
tip tutabilecekleri anlatılmıştır. J3tl' 
rada köy işleri ve köy parala~ı 
tamamen köy ihtiyar hevetlerifll!l 
salahiyetleri dahilinde olduğunds.tl 
bu işleri yapmak tamamen kendile· 
rine bırakılmış ve hükfımetin rııil· 
rakabesi dahilinde işlerin vakit v~ 
zamanında görülmesi, gördürülınesı 
için icap eden tedbirler alııınııştıt· 
Bu vaziyet bütün köy muhtarları ,·e 
köylü tarafından memnuniyetle k9.l° 
şılanmıştır. 

Gönende Beledlye Çabşnıaları 
Gönende elektrik işi tamarnerı 

bitmiştir. İki gün evvel Belediyeye 
aid işler üzerinde görüşmek üzere 
vilayete giden çalışkan belediye rei· 
simiz Hakkı Akçalının orada.Jl J,.D

Sa.raya geçtiği öğrenilmiştir. 
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Okumak İçin Akıl Dur- Milli Şefin 
d • S Kırklarelindeki 

SiYASi TETKiKLER , 
urucu Bır Gayret ar- 1 Tetkikleri 
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Siibay Olmak İçin Ölümü Göze 
4lan Oflu Mehmet Çoğalanı Gaze
t~miz Manevi Evlat Olarak Aldı 

ltlaKIYE CUMURİYETi 
lflLTUR BAKAN LiGi 
'i ÖGRENiM DİPLOMASI 
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Meb•et Çojalaaı• ilk mektep ıabadetaamelİ 

(Bat tarafı 1 inci sayfamızda) 
ıll Ve beni bir kahveye götürerek i
~ gün orada barınmamı temin et
ti . 

İki gün sonra beni bu vaziyette 
Coren bedesten işyarı Bay Hayri 
llgaz beni alarak evine götürdü ve 
llıektebe yazdırdı. O sene pek iyi 
lerece ile 4 üncüden 5 inciye geç
liın. Ve okul tatilinde, annemin eli-
4i öpmek ve duasını almak için mem 
~kete gittim. Haziran, temmuz ve 
lğustos aylarını yayHi.da geçirerek 
derslerime çalıştım. Okulların açıl
llıasına az bir zaman kalmıştı. Yi-
4e annemin iznini alarak yola çık
lırn. Gorgoras köyünden Nahiye 
llıerkezine kadar yayan gittim. Bu
rada şoföre yalvardım. Ne olur 
beni Trabzona götür diye .. Şoför de 
beni Trabzona götürdü. Trabzondan 
~ir nıotör 1stanbula gidiyordu. Ona 
1a yalvardım ve motörüne bindim. 

Fakat motör Çaltı burnuna ge
liııce büyük bir fırtınaya tutulduk. 
.\ı daha batıyorduk. Güçbela Ter
ltıe limanına döndük. Beş parasız
dım. Bu sefer Termeden yaya ola
~ Çarşambaya geldim. Birkaç ku
~ harçlık yapmak için dört beş 
Ciin tütün dizdim. 3,5 fıra para al
ltını. Ve Çar9anbadan trene binerek 
Saınsuna geldim. O zaman eylUl 
lam 28 di. Okullann açılmasına az 
bir zaman kalmıştı. lstanbula gele
'-lezcıim. Samsundaki 23 Nisan oku
luna müracaat ederek okula gir
cliırı ve denlerime çalışmağa başla
cbın. O sene de pek iyi derece ile sı
llıtımı geçtim. 

Yaşasın Samsunlular ! Çünkü 
~a çok iyilik yapWar. Bu büyük 
~tlann isimleri §Ulllardır: 

Samsun Vali .Muavini, MU.lkiye 
'-'ütettiıi Bay Zeki, Deniz Mmtaka 
~nıutanı Yarbay Ziya, Çaparcılar 
Ctıniyetinde Bay Cemal Edinsel, 23 
~iaan Bqöğretmeni Rahmi Güneri, 
~yon memuru Bay İbrahim, ve 
bunlardan baflt8 sınıf arkadaşlarım 
'1tn 409 .Mediha, Sulhiye Toros, 42 
~ı, 49 Yavuz, 54 Vedad Kars, 30 
~eVin Ünal, 15 Nurten. 

Bu zatlar bana babalık yapWar. 
l'iyeeek şey, yatacak yer temin et
ttler. Sınıf arkada§lanm da bana 
lttıer, kalem, kitap verdiler. 

Hayatta en bUyUk gayem oku
tup vatana hizmet etmektir. Aklım 
~ltrim sUbay olmaktır. Çünkü va
ltna en çok yardımı dokunan vatan 
~<>ruyucuları olan sUbaylardır. Al
~tan istediğim en büyük gey beni 
"1.1 gayeye Ulaşbrmasıdır.,, 

Küçüğün mektubu burada biti
)Ordu. Macera.sının son kısmını da 
'izUe anlattı. Bir yablı mektebe 
litı:nek için 1stanbula gelmiş. Da
~fakaya başvurmuş, kafi talebe 
\lınış oldukları için kendisini alma
tıl§lar. Deniz Gedikli mektebine 
ltıllracaat etmiş, fakat kayıtlan ka
k.Iı bulmuş. Kimsesi olmadığından 
~lediyeye müracaat etmiş. Beledi
~e de mevcut nizamnameye göre 
~lldisini memleketine göndermeğe 

rar vermiş. Halbuki köyüne git-

se okumasına imki.n yokmuıı ve sü
bay olmak olan büyük gayesine ve
da etmek 18.zımgeliyormuş. 

Küçük Mehmedin bu noktaya 
geldiği zaman ağlamamak için ken
disini zor tuttuğu görülüyordu. O
kumak, bir sübay olarak vatana 
hi?.met etmek için yaşına kıyasen 

harikulade işler başarmış olan on 
iki yaşındaki çocuğun bu azmi ve 
enerjisi karşısında büyük bir hay
ranlık ve hürmet duymamak müm
kün değildi. 

Genci evvela teselli ettik ve ken
disine gayesine ulaştıracak yolda 
"Yeni Sabah,, m rehberlik edeceği
ni vadettik. 

Sevgili okuyucularımız! 
Bugünden itibaren sizin cin gibi 

zeki, çalışkan ve azimkar bir yav
runuz var. Kendisini bu yıl yatılı 
bir mektebe yerleştirecek ve orta 
mektebini bitirir bitirmez, Kuleli ı 
Askeri Lisesine yazdıracağız. 

Mehmet Çoğalan'ın mektepteki 
hayatını, alacağı notları muntaza
man takip ederek vakit vakit size 
bildireceğiz. Şu noktayı da ilAve e
delim ki, "Yeni Sabah,. bu hareke
tini asla bir lfıtuf, bir atıfet addet
miyor. Muhtaç vaziyette olan bir 
kimseye imkan olduğu takdirde yar
dım etmek hiçbir zaman bir lfituf 
değil, her ne kadar kanunlarla ta
yin edilmemişse de, bir vicdan ve o
nun fevkinde bir vatan borcudur. 
Bu itibarla kUçUk Mehmedin "Yeni 
Sabah,, a değil, ancak vatana min
nettar kalması lizıındır. "Yeni Sa
bah,, ta yaptığı işten dolayı tefahür 
etmiyor, ancak vazifesini ifa eden 
bir kimsenin duyacağı inşirahı his
sediyor. Ümit ediyoruz ki bu hare
ketimiz, nice muhtaç çocuklara yar
dım vazifesini zenginlerimize hatır
latsın! --· .. ··---.. ······--BELEDiYEDE : 

Atatürk köprüsü tamamıamyor 
Atatürk köprüsü müteahhitler

den 25 Teşrinievvelde teslim alına
caktır. Köprü inşaatına devam 
olunmaktadır. Köprünün iki başla
rı da tamamlanmak üzeredir. Köp
rü inşaatı biter bitmez Köprü Me
yit yokuşuna ve Unkapanı - Eminö 
nü yoluna bağlanacaktır. 

Bakırköydekl Tiıt l•k•I• 
tamir olun•c•k 

Bakırköyde §imdiye kadar kulla
nılmaz bir halde bulunan Taş iske
lenin tamir edilmesi kararlaştınl -
mıştır. Dün Heyeti Fenniye Müdü
rü ile Yollar müdürü buraya gide
rek iskeleyi tetkik etmişlerdir. 

Sovyet Sefiri lzmlrden 
döndU 

lzmir- Fuannın açılış töreninde 
bulunmak üzere CUmhuriyet vapu
runun yaptığı ilave seferile lzmire 
giden ecnebi sefirlerden Sovyet se
firi dün Cümhuriyet vapurile lima
nımıza dönmüştür. Sefir bir kaç 
güne kadar Ankaraya gidecektir. 

Kırklareli, 19 (Hususi) - Bu 
gUn hususi kompartimanlannda bir 
çok ziyaretleri kabul eden .Milli Şef 
memleket idarecilerile uzun uzadıya 
konuşmuşlar ve malfımat istemiş
lerdir. 

Bu ziyaretler öğleye kadar sür
müş ve öğleden sonra şehir dahilin
de bir cevelan yapılarak saat 18,45 
te refakatlerinde Ba§vekil Refik 
Saydam ve geriden takip eden oto
mobillerde Vekil ve Generaller bu
lunduklan halde askeri hastahane 
sine gidilmiş ve oradan da Parti bi
na.sına avdet edilmiştir. 

Saat on dokuzu çeyrek geçe göç
men evlerini gezen Milli Şef Yunus 
Gülerin göçmen evine gelmişler ve 
Yunus Gülerle uzun uzadıya samimi 
bir u~anla konuşmuşlardır. 

Aradaki muhavere aynen ıudur: 
- Nerelisin oğlum? 
- Bulgaristan göçmenlerinde-

-
Bir cihan harbi vukuunda iki millet 
arasındaki askeri münasebetler 

A vrupada büyük sarsıntılar vü 
cude getirecek bir ihtilaf VU· 

,--
kuunda, dost Mısırın da umumi mü
cadele sahasına girmeğe mecbur o- , 
Jacağı ve İtalyanların Akdenizdeki t 
tevessü emellerinin tahakkuku pro 1 
paganda bir taarruz hedefi teşkil 

edeceği, askeri ve siyasi eksperler 
tarafından mütemadiyen ileri sü
rülmektedir. 

Bu sebebden, tarihte uzun sene
lerdenberi, muhtelif veçheler arze. 
den münasebetleri dolayısile .Mısır 

• 

nim. 
- Ne İ§ yapıyorsun, tarla 

lan aldın mı? 
- Hayır paşam almadım. 

. ile İngilterenin birlikte olarak, isti· 
fa- li. emellerine karşı ne gekilde h~ 

te geçebileceklerini tetkik faydadan 
halt değildir. . 

'1 - Komşulann aldı mı? Mısırın beynelmilel sahadaki se
- Bir kısmı aldı. 
- Sanatin nedir? 
- Çarıkçı, dabak. 

( 
1 

• na tosu, tarihin seyrinde biribirin • 
. den farklı muhtelif safhalar geçir· 
. mi§tir. Evveli Osmanlı İmparator· 
• luğunun zengin bir eyaleti olan - Sanatinden memnun musun! 

- Evet paşam memnunum. Mı81r, · on dokuzuncu asnn ortala-
-' Oradaki ticaretle, buradaki nna doğru garbi Avrupa dev· • 

• 
Milli Şef'in mahdumları 
Kırklareli istasyonunda 

!etlerinin uyanan istismar siyaset· 
leri hedeflerinden biri olmuş, 1840 
dan sonra bilhassa İngilterenin nü
fuzu altına girmiştir. İngiltere bu 
vaziyeti elde edinceye kadar, Fran
sa ile, müteaddid kereler siyasi mü
nasebetleri kat'ı tehlikesini uyan • 
dıran ihtilaflara kadar gitmiş ve 
nihayet bazı müsaadat dolayısile ve 
siyasi bir irade ile Fransızları Af.
rikanın bu kısmından ayınnı§tı. 

1882 tarihlerinde, askeri bir ihtila
lin vukubulması üzerine İngiltere 
Mısırı muvakkat olarak işgal etmiş 
bu şekil hareket de, İngiliz hima
yesi altında bir Türk eyaletinin si· 
yaset sahasında vücud bulmasına 
sebeb olmuştur. Himaye 1914 de 
ilan edilmiş ve Versay muahedesi 
de 1919 da bu siyasi senatoyu ka

ticaret arasında fark görüyor mu- bul etmiştir. 
sun? 

- Buradaki ticareti daha üstün 
görüyorum. 

- Geldiğiniz zaman nerede o
turdunuz. Ne kadar zaman sonra 
size bu ev verildi? 

- Geldiğimiz zaman kiralık bir 
evde oturduk, iki sene sonra bu ev 
verildi. 

- Bu evde kaç nüfus yaşıyor
sunuz? 

- Beş nüfus yaşıyoruz paşa.ın. 
Bacanağıını da Bulgaristandan ge
tirttim. Onunla mesleğim.iz bir oldu
ğu için beraber çalı§lrlZ, beraber 
kazanınz. 

Bundan sonra .Milll Şef Yunus 
Gülerin bacanağının eşi bayan Ay
şeye sormuşlardır: 

- Buraya geldiğiniz ne kadar 
oldu? · 

- Bulgaristandan geldik. Dört 
ay oldu. 

Bu sırada Bayan Ayşe ile birlik
te fotoğraflarının alınmasına mü
saade eden Milli Şef tekrar sordu: 

Çoc w "> - ugun var mı . 
- Üç tane vardı, öldü. Biri Tu-

nada boğuldu. 
- Yaşayışından memnun mu

sun? 
- Çok memnunum paşam. 
Milli Şef daha birçok göçmen 

evlerine girerek bütün odaları gez
diler ve bazı odalarda istirahat bu
yurdular. Oradan avdet eden İsmet 
İnönü yine bazı yerleri gezmişler ve 
istirahat etmek Uzere hususi kom
partımanlarına avdet buyurmuşlar
dır. 

Neşet Rizvanoğlu 

Mısır askeri heyeti 
. Adaları gezdi 

Trakya manevralanndan sonra 
şehrimize avdet eden dost Mısır as
keri' heyeti dün şehrimizde bazı 

gezintiler yapmışlardır. 
Hüsnü Ezzeyit paşa ve maiyetin

deki zevat öğleye kadar otelde isti
rahat etmişler ve yemeği müteakip 
sivil elbise ile BUyükada, Heybeli
adayı ziyaret etmişlerdir. 

Heyet avdette otomobille bir ge 
zinti yaparak cıtele avdet etmişler
dir. 

Fakat Mısırdaki İstiklal ve hür-
riyete doğru olan temayüller ve mil
liyetperverlik hisleri İngilizleri de
rece derece müsaadatta bulunmağa 
sevketmiştir. İngilizler bu maksad
la 1922 de bazı müsaadatta bulun
muşlarsa da milliyetperverler tat
min edilememişti. Zira Londra, bir 
taraflı olarak milliyetçilik cereyanı
nın bazı isteklerini tatmin etmekle 
beraber, askeri işgal Mısırdaki ecne
bilerin himayesine müteallik huk~
kun idanıesi ve Süveyş kanalının 

müdafaası zımnında işgal hakkı için 

Mısmn genç kralı S. M. Faruk Birinci 

YAZAN: 

Dr. Reşad Sagay 
gerginliğin bir ihtı1afa müncer ol -
ması halinde, akid taraflardan biri, 
bir harbe giriştiği takdirde, bazı 

kayıdlar altında "Milletler Cemiyeti 
Paktı veya 1928 Ağustosunda im
zalanan harp aleyhtarı muahede 
hükümlerinden mütevellid hukuk 
ve mükellefiyetler,, diğer taraftan, 
iktidan nisbetinde müttefikine yar
dım edecektir. 

müteaddid kayıtlar vazediyor veni- mine çıktığı görülmektedir. Yalnız 
hayet Sudan üzerinde bir hlkimiyet bu istiklAl ve hakimiyet bir ittifak 
tesis eyliyordu. 1929 da İngiltere ile ile gayri kabili telif bir hattı hare· 
Mısır parlamentosu bunu da klfi keti ittihaz etmemek mecburiyeti 
görmedi ve karşılıklı bir mücadele ile mukayyeddir. Zira, Mısırda ha-
başladı. yati menfaatlere malik olan ve Sü-, Mısır kralının harp vukuunda 

Bu arada, İtalya - Habeş harbi veyş kanalının kontrolünün ecnebi veya harp tehlikesi, ant beynelmilel 
ve İtalyanların Akdenizde ve Afri- devletlerin eline geçmesine katiyen zaruretler karşısında girişeceği yar
kanın şark havalisinde İngilizlerin müsaade vermemeyi istiyen lngil- dım keyfiyeti, Mısır arazisinde 1n
zaranna oynamak istedikleri siyasi tere, ittifak muahedesile Mısırın si- gilizlere, Mısır idari sistemini ve 
oyunlar Londrada endişe verici a- yasetinden emin olmak imki.nını teşrii organizasyonunun müsaadesi 
kı.sler uyandırdı nisbetinde ·:tdarei örfiye ilanı, san-. kazanmış bulunuyor. 

Bunun netı'cesm· de 26 Agusw tos sür vaz'ı gibi...,, iktidannda olan bü 
Diğer taraftan, sulh halinde Mı-

1936 da Londrada Mısır ı'le 1ngı"l tün yardımı ve kolaylıgıw göstermek, 
' - sır hükfımeti ile hem8.henk olarak 

tere arasında, bir doetluk ve ittüak ve limanlarını hava meydanlannı ve 
muahedesi aktedildi. meydana konan siyaset bağlan; muvasala yollarını da vermek şek

harp halinde de tezahür etmekte- linde tecelli edebilecektir. 
1936 muahedesinin birinci mad- dir. Filhakika, herhangi bir devletle 

desile Mısır istiklalini kazandığını olan bir ihtilalin, mezkt1r devletle Neticede, harp halinde, Mısır da, 
görüyordu. Hakikaten bu hükUmler münasebatı kat'ı tehlikesini tazam İngiltere tarafından yardım göreceli 
tngiliz askerleri tarafından Mısırın mun eden bir vaziyet ihdas ettiği ve İngiltere, Mısın adeti otomatik 
işgalinin nihayet bulduğunu ve tn- takdirde, Mısır ile İngiltere, millet- surette yanıbaşında bulacaktır. 
giltere hükumetinin Mısın mukad- ler cemiyeti paktının ve mezkur ha Bu kadar sıkı siyasi ve askerl 
deratına hakim ve müstakil bir disede tatbik edilebilecek diğer bil- bağlann vücude gelmesine son bir 
devlet olarak tanıdığını temin eyli- cümle beynelmilel taahhütlerin is- kaç senelik beynelmilel hldiselerin 
yordu. tilzam ettiği sulhcü vasıtalarla bir amil olduğu muhakkakbr. Habeşis-

İşte bu hakimiyet ve istiklal be- hal sureti bulmak için istişare ede- tandaki İtalyan harekatı ve Akde· 
yanatım bir de dostluk muahedesi ceklerdir. nizdeki istila programları, Mısır ile 
takip ediyordu. Filhakika muahe- Bu suretle halihazır beynelmilel [Sonu 7 nci sayfamızda.] 
denin dördüncü maddesi, yUksek ;;;;;;;;;::::================================================ 
akid taraflar arasında dostlukları-
nı, samimi anlaşmalarını ve iyi mü
nasebetlerini takviye zımnında bir 
ittifak akdedilmiş olduğunu söy -
lcdikten sonra, her iki devlet de, 
yabancı memleketlerle, bu ittifak 
ile gayri kabili telif bir hattı hare
ket takip etmemek ve bu muahede 
nin hükümlerile uyuşamıyacak si
yesi anlaşmalar akdetmemeyi ta -
ahhüd eylediğini beyan etmekte 
idi. 

Bu suretle Mısırın tamamile müs
takil bir devlet olarak siyaset ale-

- - - - - -
Baf, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün !'t~!· . Jzı derhal keser. 

- icabında günde 3 kaşe alınabilir. -



'ı' • , .. r " 
t&:Nl8A.8AB 

YURDDA SABAH 

Yazan: 
Afyon, (Hususi) - Tabiatın 

· Sigara dumanından göz gözli 1 İlk söze başhyan ve diğerlerine muhtelif varlıklarında görUJen ayni 
görmiyen, iskambil oynıyanlann nazaran daha. tecrübe sahibi bulu- bir rengin başka başka çeşitleri kar 
şamatasından ve tavla pulu takır- nan genç hafü f:,rilldü. Arkadaşları- şısında renk mefhumu ve muayyen 
tıs~dan, konuşulanların duyulma- nın bu üzüntülü zamanında.-gülecek bir rengi bulmak ihtiyacı, bilhassa 
dığını kahvenin kapısı yavaş yavaş ne vat"dı sanki... Herkes onu taklit resim ve boya işlerile alakadar o
açıldı. !çeri benzi uçuk, uzun boylu ediyordu. Bu hal arkadaşlığa sığ- !anları çok uğraştırmıştır. Bu uğ-
ve oldukça yakışıklı bir delikanlı mazdı, onun derdi kendilerinin der raşmalar yanında spektroı:;kop ile 
girdi. di sayılırdı. elde olunan yedi basit renkten mü-

Birdenbire dumana gözlerini a- o, kendini şöyle müdafaa etti: teşekkil tayf ve ilerliyen boya tek-
lıştıraınamış gibi kapının önünde _ Beni itham etmeyin. Sizin niği ile. diğer muhtelif renklerin bu 
ayakta durdu ve etrafı sUzdü. Son- kadar ben de ehemmiyet veriyorum yedi basit renklerle mütemmim 
ra ani bir kararla, karşıda, kahve bu işe, Mesele basittir, kaçış sebep- renklerin karışmasından elde olu -
Ocagwının yanındaki masada, altı 1 · d d ,,_ nabileceğini göstermiştir. Herkesin 

erı mey an a... d b't 
kol iskambil oynıyan arkadaşları- bu kırmızıdan başlayıp mor a 1 en 

Hep sordular ve· d 
nın yanındaki boş iskemleye, yan yedi basit renk hakkın a ve mese-

- Söylesene! • t d acak ka yığılır, yan ilişir gibi oturdu. la sarıyı uruncu an ayır • 
Masalarına bir adamın geldiği- Diye ısrar ettiler dar iptidai bilgisi vardır. Maamafih 

ni ancak farkeden arkadaşları dö- - Size bir hiknye anlatayım, klorofille yeşili, gökle maviyi, karla 
\ nüp baktılar, her vakit kahkaha - diye yerinden doğruldu. Ve, ben, beyazı öğreten tabiatın bu dersle

sile etrafını gürültüye boğan onun, daha una baba kuzusu iken başım- rinden de istifade etmiyenler çok
böyle sessiz sadasız oturuşuna dan buna lw.nzer bir vak'a geçti. O tur. Bunun neticesidir ki basit renk 
hayret ettiler. vakıt toydum; ve sevgim de ilk sev- leri bile tanınuyanlara çok defa. rast 

Biri sordu: gim sayılabilirdi, diye canlı canlı Jamak mümkündür. Hatta boya iş-
- Hasta mısın yahu!. anlattı. "Bir zamanlar komşumun lerile uğraşanlarda bile buna ras~ 
İsteksiz, isteksiz cevap verdi: kızım delice, on altı yaşın, hlssolu- layınca hem gülmek, hem acıma 
- Hayır '· hissine kapılmamak elden gelmiyor. nan fakat anlaşıfa.mıyan sevgisi ile 
_ Peki neden böyle dun•vor- Misali Afyondan alırsak, şehrimiz-

6UD.? seviyordum. Esasen oıı altı yaşın de istim boyacılara, gri renge bo -
sevgileri b,u!;rulu cıunlar arkasında- yanma.en için verilen bir elbise mut-

- Bilmem. ki hayallere benzerler. laka maviye boya.nır. tnanmıyanlar 
Diğeri abldı: Sevgilimle her gün buluşuyor- bir tecrübe yapabilirler. Bu belki 
- Bunda bir r;t:Y var· dum ve geziyordum. Anlarsınız ya, mevziidir. Fakat renk tefrik ed.eme-
Yarım agıw zla cevap verdi. · rd k dar B' ~ 

yalnız gezıyo um o a . ır gun yiş vaziyeti şehrimie;de adeta umu-
- Emin olun bir şey yok' kız randevuma gelmedi. Aman de- mi bir hastalık gibi. Herhalde bu -
İskambiller masaya bırakıldı. dik, zaman dedik, araya aracı koy- nun neticesi olmalı ki belediye ala

Herkes onu dikkatle süzüyordu. duk. Araya giren kız geldiği vakit, kadar oluyor. Bir tellal sesi: 
.. Sevilen bir arkadaş olduğ..ı aşikar- 1 "Herkes evini rastgele boyama-m yere bakıyor ve gülüyordu. Beni 

· terkedişinin sebebini sordum: "Ya- 1 sın, evveli belediyeden evinin bu -
içlerinden biri söze başladı: lunduğu mahalle veya sokağın han-

B.zi ld tm ~ k Ikına nındn yalnız yaver gibi dolaşıyor-
- ı a a aga a ·• gi renk boyaya boyanacağını öğren-
Başka biri tamamladı: muşsun. Parmaklarının ucuna bile sin, yoksa ceu var. İşittim işitme-
- Terecilere tere saWmaz. dokunmanıışsın. Seni pek toy bulu- diın demeyin! ... ,, 

Sende bir şey var. yor.,, dedi. Belediye, Afyonun her mahal -
O, bu sefer acı acı güldü. Bunun üzerine akıllandım. Şiın- lesini ayn bir boya ile boyamıya ka-
Israrlar iğbirara hatta teh· di "terbiyesizliği, hatti küstahlığı,, rar vermiş, yapılan tebligat üzerine 

dide döndü. Mecbur olmuştu. Esa- kabul Mi;,rorum, yaverliği atla! herkes mecburiyetin doğurduğu is
een içinde bulunduğu vaziyeti anlat Mahzun ,.e kolları düşük deli- teksizlikle boya ve fırça tedarikin
mak için yanıyordu. Cebinden bu- kanlı, fazla ehemmiyet verdiği sev- de ve boyama ile meşgul... 
ru.ştik bir kiğit c:ıkardı. kendi ""akat renk tefrik edemevia neti gilisinlıı ynnındıı, hakikaten - • .J ~ 

- Alın okuyun! .. ...m olacak kı·, meseli pembeye bo-sinin de yaver gibi d:>laştığını ha- ~· 
Hepsi atıldılar. Kağıdı eline ge- tırlıyordu. yanacak mahallede koyu, a<:ık, kirli 

çireo kıvırcık siyah saçlısı yillmek toz pembe gibi çeşit renklerin kol-
seele okudu: leksiyonundan ibaret manzara te-

"Seninle amıc efüilşemem. SP.-1 Askerlik işleri J uekkum üzerine belediye hemen ali-
beb sorma! Öyle icah ediyor.,, •-------------- kadar oluyor ve ancak evlerin o ma-

Herkes sustu ve onu, onun hali- halleye ait renge boyanması ihtar 
ni süzüyorlardı. Eminönü Aakerlik §'Ubeai Rei3- olunuyor. 

Hep beraber bunun sebebini a- liğiııden: Belediyenin evleri boyama emri 
radılar. A.skeriik çağına giren 335 do - ilk nazarda şehrin görünüşünü gü-

Kimse sadra şif~ verecek birşey ğumluların son yoklamaları 1 eylUl zelleştirmek gibi isabetli bir fikir -
söylemedi. 939 cuma günll sabahtan itibaren den doğduğu hissini veriyorsa da 

Köşede oturan kı;;a boylu, yeşil başlıyacak ''c 30/l teşrin 1939 gü- her mahallenin ayrı renklere bo -
gözlü genç: nü ak,amı nihayet bulacaktır. yanması ciheti herhalde başka fay-

-· Muhakkak Beni taşkaaile Bu doğumlula:- ve gerek bu do- dalar temini için olsa gerek. Bu, ih-
görmüştür, diyordu. ğumlularla muameleye tabi bulu - timnl geniş olan Afyonu renklerle 

Bir diğeri bu fikri tasvip ediyor- nanların yukarıda yazılı eylül ve mıntakalnra ayırarak belediyeye 
du: 1. teşrinievv'\J aylannın tek numa- müteallik inzibat ve intizamı daha 

- Sen pek tek durmazsın da.... ralı günlerinde şubeye nüfus cüz - kolaylıkla. temin ve mesela beledi
Delikanlı cevap verdi: danları nkuuuklan mektepleri ik- ye zabıta memurlarının ve sUpür -
- Buna nekadar bağlı olduğu- mal edenlerin tahsil derecelerini gecilerin biribirlerinin salahiyet bu-

mu biliyorsunuz! Elimden ka($ma- gösterir bir ~hadetname ile gelme- dutlarını geçmemeleri ve tam bir iş 
sın diye daimi hürmetkar bulunuyo- leri mazeretsiz gel.niyenler hakkın bölümU temin edebilmek arzusun
rum. Ne bileyim ben, bambaşka bir da cezai muamele tatbik edileceği dan .. 
alaka. bu .. 

- lşte ben, Allahın ve ResulU
nlln milbarek hükmünden ho§nut 
olmıya.nlara böyle hükmederim. 

Diyerek münli.fiğin kellesini u
çurur. 

Haıreti Peygamber de, bu vak'a 
üzerine Cebrailin kendisine gelerek: 

- r nne Ömer fereka beyne! hak 
vei bııtil 'Ömer, hak ile batılın ara
sını ayırdı.,, dediğini söylemiştir. 

Hazreti ömerin babası "Hattab., 

Kureyş kabilesinin ileri gelenlerin
dendi. Nesebi, dokuzuncu batında, 

Peygamberin nesebi ile Klab'da 
birl~iyordu. 

Hazreti Ömer, Cihiliyet zama -
nında, Zeyneb, Miliykc, ve Karibe 
namında üç kadınla, İslamiyetten 
solU'a da Ümmü Hakiym, Camiyle, 

Hazreti Alinin kızı Ümmü Gülsüm, 
Yemenli cariye Fekihe ve At.eke is-
minde beş kadınla evlenmiştir. 

Karibe, Peygamberin zevcesi 
Ommu Selmenin :kız kardeşi idi. 

Ateke, Ebu Beklrin oğlu Ab
dullahtan dul kalmı{ftı; güzellik ve 
f erasetçc emsalsiz kadınlo.rda.nd.ı 
Bu kadın, Hazreti öme:in eehade
üncl.en sonra Zübeyr ibni Avam'a, 
onun ölilmündon sonra.~ Hazreti 

ilan olunur. 

Alinin izdivaç teklifini reddetmiş, 

oğlu İmam Hüseyn'e varmıştır. 

Ateke, çok kuvvetli bir şiirdi; 1 
mersiyeleri, dinliyenleri ağlatırdı. 

Hazreti Ömer, Ebfı. Bekirm kı~ 
Ummü GülsUm ve Otbe ibni Rebi• · 
nın kızı Ommü Eban ile de e•len
mek istedi ise de, Ouıılar hiddetli 

ve kadınlara şiddetli hareli.et etti
ğini ileri sürerek izdiv:ıç teklifini 
reddetmi~lerdir. 

Ömerin, altısı erkek, ü.:ü kız ol
mak üzel'e dokuz e\•ladı oldu. 

Hazreti Faruk, Kur.eyş eşrafın
dan olduğu gibi şecaat, hitabet ve 

siyasette emsalsizdi. Cahiliyet zama 
nmda, icap ettikçe sefaret işlerinde 
bulwıur, mühim işlerde re'yi ile ha
reket olunurdu. 

En doğru rivayetlere göre, ömer, 
erkek kadın otuz dokuz kişiden son
ra kırkıncı olarak Müslüman oldu
ğu için, kendisine "Hütemül er -
bain=Kırkın sonu,, denilmiştir. 

Hazreti Ömer, mUslürnan olmaz
dan e\'Yel, gerek Hazreti Muhanı -
mede, gerekse ayni biçimde giyinen 
Müslümanlara, çok fena \'e şiddetli 
muıtmeleler ederdi. 

MUslUmanlar, Peygamberin izni 
ile Ha.bcşistaua. gitmek için 

Rasim Giray 

MP.kkeden çıktıkları zaman, bun -
lardan Amir ibni Rebia,nın karısı, 
biraz geride kalan kocasından ileri
de giderken, Ömer yetişerek: 

- Gidiyorsunuz, ha? .. 

diye tebdid edince, kadın: 
- Ne yapalım? Bize karşı reva 

gördüğünüz kahr ve cefa, artık ca
nımıza yetti. Vatanımızdan kaçmayı 
da gözümüze aldık. Allah, muhak -
kak, bize selamet ve hayırlı bir a
kıbet ihsan buyuracaktır. 

Diye cevap vermiş. Ömer de, na
sılsa kadının bu acıklı tazallumu ö
nünde merhamete gelmis, mütessir 
bir tavırla: 

- Afüı.h yardımcınız olsun! 
Diyerek, kimseye hakaret etme

den geriye dönmüştür. 

Amir, kansının yanına geldiği 
zaman, kadın Ömerin hareketini 
medhetmiye başlayınca, o: 

- ömerin yaptıklarını ne çabuk 
unuttun. Onun bu hareketini, İsla
miyete ısındığın& hamlediyorsan al-1 

Giresunda Senenin ilk 
Fındığı ihraç Edildi 

Karamanda 
imar Faaliyeti 

• c•cJ1rırı 
Karaman, (Hususi) - t; ln 

8
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senelerdenbel'i ihnıale uğr~yan ğ \.11 
işleri ve ticart faaliyetletı de e lnl 
Belediye Reisi Ziya Göncünün 91er .. 
li çalı§maları sayesinde f a.aliyet. ı.:. 
Uzama sokulmue ve müsbet neuc 

uınıe 
ler alınmış bu meyanda eze al 
CUmhuriyet meydanındaki yaya k d· 
dırımlar beton yaptırılmış ve cıı. 
deler genişletilerek tamir edil~:. 
çareılar muntazam bir hale so 
mu§, dükkln kepenkleri ve caırıe· 
kAnları yağlı boya ile boyattırılrııt: 
tır. Memleket yeknıısak bir ınarı 
ra arzetmiştir. 

Ticari faaliyetin yanında geletı 
pazar kurumu işleri de in~ıı ~: 
Iınmıe ve bu suretle halkın ibtiY 
lannı karşılıyabilecek bir şekle ge· 
tfrilmiştir. Şimdi Anadolunun bU ~ 
vimll kasabasında pazar işıctlıı 

jŞtit· 
haftanın iki günil tahsis edilnl aJılı· 
Pazartesi günü kurulan ve sab JJf1 
n erkenden başlıyarak akşaıtı . 
saat 18 e kadar devam eden efll~ 
ve eşya pazarında ise ticaret .,,e 
ihtiyaçtan için istenilen mikcıard! 
her nevi zahire, meşhur l{araıı111• 

·cstlır 
UzümU ve Karaman bulguru. " y· 
bilUınum mevaddı iptidaiye .,,e h3 it 
van mahsullerinin her nevi gere p 
mübadele ve gerekse para ile aiı.Jll 
satıldığı gibi yerli ve yabancı ucs· 

ve 
ret ve sanat erbabının mallarını 

tık parti ile fmdık sevki ve bahçelerde fmdık top{ıuıtnn 

imalatını satmaları için en işlcJc 1~ 
müsait meydanlar da sergi yerıert 
olarak gösterilmektedir. 

1 Perşembe günleri saat 8 detl ~
ye kadar açık bulunan hayvan ~ 
zarında her cins yerli binek, naldi.fC 
ve ziraat hayvanları ile yerli iJ1e1'· 

ler, Karaman koyunu tiftik ve J<e\jl~ 

Giresun, (Hususi) - 18 Cuma 
günü bu yılın ilk parti fındık mah
sulü coşkun törenle vapura yüklen 
di. 

Her sene olduğu gibi bu yıl da lik 
fındık mahsulünün sevki Giresunda 
mahalli bir bayrama vesile olmak
tadır. Bugün şehir baştan başa bay 
raklarla donanır, şehirli ve köylü 

halk bugünü kutlulamak için tica 
ret odasının önünde toplanır, fındık 

Karadeniz BölgeıJtnhı en uf ak 

nahiye merkezlerine kol atan koope
ratif toplantısında bir aeı: .. .!lik 

bilanço ve fiyat fw·kı hc.sa.p -

ları kabul edildi. İdare mecli -
sine vasi salahiyet verildi. Bu yılın 

fındık fiyatlan üzerinde hayırlı gö

rüşmeler yapıldı. Toplantıda birçok 
kimseler &Özler söyliyerek toplantı 
heyecan ve sevinç içinde geçti. 

• 1 
nin sağıma ve kasaplara elYtrt~ 
cinsleri alınıp satılır. Karaman P~: 
zanna uğrayan her vatandaş Jll!l 

nı istekli ve k&.rlı bir şekilde sat1' • 

cak ve yine isteğine uygun her cio9 
malı ucuz fiyatla alacaktır. 

Yusuf Aydul 
mahsulünün memleketimize getir - --~""'""-.liiiiii!!~iiiiii!Wiii~iiii!i'"'"',;;p;;;~iii!!~~~~;;;;;;;;e;~ .. iiiiiiiiiiiiiiiii!llliiii'---: 
diği menfaatler, iktısat bünyemiz ü
zerinde yaptığı tesirler ve evsafla
rı hakkında hatipler sözler söyledik-

ten sonra alay halinde iskeleye gö
türülür. Kurbanlar kesilir donatıl -

ınış mavnalara yüklenerek mera • 
simle vapura çıkartılır. Vapurda 

davetlilere ziyafet verilir. Halk bu 
iktısadi bayramımızı candan biltün 

gün kutlular ve bugün Giresun 
kendi hususiyetlerini taşıyan bir 
bayı·am yapar. 

F. T. S. K. 8. sanaUk umu
mi toplantı•ını yapb 
Giresun, (Hususi) - Fındık Ta

rım satış Kooperatifleri Birliği se -
nelik Umumi Heyet toplantısını 16 

Mil L~IM 
GRiP NEZLE NEVRALJi 

B~ŞKL~iŞ 
Soğuk Algınlıkları Ve Ağrıları --· 

TESKiN EDER 
Ağustos Çarşamba günU Konferans 
salonunda yapmıştır. ..••••••••••••••••••••••••••• ........ 
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danıyorsun. Müslüman olmıyacak 
bir adam varsa, o da Ömerdir. 

Demiştir. 

O zamanlar, umumi kanaat böy
le iken, Ömer ilahi hidayete mazhar 
olmuş, sonra da, ahlakı adaleti ve 
insanlığı ile İslam tarihinde emsal
siz bir nam bırakmıştır. 

Hazreti Ömer Müslüman olun
cıya kadar, Müslümanlar Kabeyi 
tavaf ve orada namaz kılamazlar -
dı. Ömer, Kureyşle boğazbOğaza düş 
mekten herkesi kokuttu ve müma
naatın önüne geçti. 

İleride, "Hülefai Riışidin., fas -
lında, Hazreti Ömerin büyüklüğk 
menkibeleri, uzun uzun anlatılacak
tır. 

HAZRtJTt OS:\IA~ 1BN1 Al<'F AN 

O sman ibni Affan ibni ebil As 
ibni Ümeyye, "Fil,, senesin

den sonra doğdu. Peygamberden al
tı yaş küçUktü. Otuz dört yaşında 
iken, Hazreti F.bfı Bekir'in delaleti 
ile İslam oldu. 

Babası Af fan, ticaretle meşgul
dU. Yine böyle bir ticaret işi ile Şa-ı 
ma giderken ölmüş, bir rivayete gö
re de, Gomeysa denilen yerde kat
ledilmiştir. 

Hazreti Osman, Mekkede iken 
Hazreti Peygamberin kızı Rukiyye
yi, onun ölümünden sonra Medinede 
diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü almış, 
bundan dolayı kendisine "Zinnu

reyn=İki nurlu,, yahut "Zinnev -
reyn = İki çiçekli., denilmiştir. 

Diğer bir rivayete göre, kendisi
ne "Zinnureyn,, denilmesinin sebebi, 
Hazreti Peygamberin Ebu Bekirle 

Ömere birer defa dua ettiği halde, 
Osmana iki defa dua etmesidir. Di-

ğer bir rivayette de "Salatı vitir., 
de Kur'anı kerimi hatmetmeyi adet 

edindiği için kendisine bu lakap ve
rilmiştir. 

Hazreti Osman, bu iki karısından 
başka, Fahte, Ümmü Amr, Fatıme, 
Naile, Ommü Benin isminde beş ka
dın daha almış, erkek \'e kız olarak 
on altı çocuğu olmuştur. Oğullarının 
büyüğü Abdullah güzelliği ile göz 
kamaştıran bir insan olduğu için 
"Elmutraf,, diye yad edilirdi. 

Hazreti Osman Müslüman olduk-

ta h t .. ı·· ~ t h -rrıiil n sonra er ur u ezaye a aııw· 

etmiş, peygambere ve müslUınııJl' 
lığına bağlılığını zerre kadar zeÖe
lememiştir. 

Mervidir ki: Amcası fbnil'J.fı 
bir gün, Osmanı tutup bağlaııııf' 
"Bu dinden çıkıp eski dinine dô": 
medikçe seni çözmem.,, demiş. aııı 
reti Osman da: 

- Allaha kasem ederim, ki b~ 
ne bu dinden dönerim, ne de ond~ 
ayrılırım. İstediğini yap! . 

Demiş. Amcası, bu kauar ci~' 
merbutiyeti görün~. kendisini sı· 
hvermiştir. 

6 Osmanın, Ebu Bekir, Hatice, }. tc 
ve 7.eyd'tcn s·onra beşinci oJsrB 
Müslüman olduğu rivayet olunntııJ{· 
tadır. 

Hazreti Osman, Habcşi#ı>' 
hicret eden Müslümnnlurdan, "fJıı· 
lefai Raşidin,, den, Aşerei Mübcşşe
re'den, Hazreti Peygamberin ölU • 

münde kendilerinden en ~ok ıne~: 
nun bulunduğunu bildirdiği a.ltı ıll 
tan biri olmak gibi güziyde bir 9i11' 

o 
siyet olduğu gibi pek zengin ve 
derece de cömerd, son dorece tentlı 
ahlaklı ve halim bir zattı. 

~ .; 
(Devamı var) 



o 
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Tapu Va Kadastro ~"' yonıannın dünkü ----·--~---'--~-~--
İngiltere - Mışır Umum MUdürünüo / 

toplanh•• 12.fo~~o=~ :.~:~k ınü-
3 PA RMA 1 (Baştarafı 6 bıci sayfamızda) B a atı Yeni istimllk kanunu mucibin- ziği. Pl., 13.00 Memleket saat a-

... İngilterenin askeri vaziyetlerini de- ey n teşekkül eden takdiri kıymet yan, ajans ve meteoroloji haber-
ği,tirmek mecburiyetini ortaya çı- .:..·---···- misyonları 1 eylfilden itibaren fa· leri, 13.15 - 14.00 Müzik (Karışık YERLi POLiS ROMANI -20 -

lifiri Bir Karanlık Altında Köşke 
Yaklaşarak İçeri Girdiler 

karmıştır. T•pu va K•d••tro ••••rl- aliyete geçeceklerdir. Dün İstimlak program - Pi.) 
İngiltere ile :Mısır bu ittifakı ya- nln fenni bir f8kllde Müdürlüğünde komisyon reisleri o- 19.00 Program, 19.05 Hafü mU-

parken Mısırın milli hudutlarının teabltl için huau•f l•y- lan Bay Suphi Artel, Mehmet Ali zik (Pl.), 19.30 Türk müziği: Fasıl 
taarruzdan masun kalmasını iste - y•reler eatın ah~ac~k Gökçen, !)asan Na~ ve Refik heyeti, 20.15 Konuşma, 20.30 Mem-
melerine rağmen esas hedef Süveyş A dliye Vekiletine baglı bır b~ leket saat ayarı, ajans ve meteo-

Uhiın h ı . d lı aga Ahmet Sevengil, Vali ve Belediye roloJ'i haberleri, 20.50 Türk müzi-kanahnı müdafaa ve bu m· su müdüriyet a ın e ça şm reisi doktor Lutfi Kırdarın riyase-
yolunu, Okyanus ile Akdeniz ara • başlıyan Tapu ve Kadastro ldaresi ği: 

_ ONUNCU KISIM _ ğimizi düşünerek daima tetik bu • smdaki muvasalayı bozmamak için memlekette kadastronun daha sü- ti altında bir toplantı yapmışlar- Okuyanlar: Mefharet Sağnak, 
lunmalıyız. himaye etmek düşüncesi hlkim ol- ratle tesisi için tayyarelerden isti- dır. Bu toplantıya ietiml!k müdtirU Necmi Rıza Ahıskan, Çalanlar: 

llRNAKJ.ARI göKt)LMl)Ş Köşkün bahçe kapısı paslanmış muştur. fade etmeğe karar vermi§tir. Fo· Bay İsmail Hakkı da i~irak etmiş- Ruoen Kam, Refik Fersan, Cevdet 
C E S E D bir demir kapı idi. Parmaklıkların- Halihazırda Süveyş kanalı mut- togrametri usulile bütün ormanla- tir. Kozan. 

Geee yarıslJ?.a daha iki saat var- dan iki tarafı sık ağaçlarla kapah lak surette Mısır toprakları arası- rın arazinin kadastroları yapılacak- Toplantıda komisyonların meş- 1 - Yesari Asım - H icaz şarlu ~Fakat ErenköyUnde havanın fe- karanlık bir yol görünüyordu. Me- na girmekle beraber, Uzakşarktaki tır.' Haber aldığımıza göre, Adliye gul olacağı işler hakkında umumi (Bilmem niye bir buseni), 2-Tam 
4lığı bütün dükkinların çoktan murlardan Kemal kapının önünde: müstemlekeleri için Büyük Britan- Vek8.leti bu işin temini için fenni bir tarzda görüşülmüştür. buri Cemil - Hicaz şarkı (Hep sa-
kapanmasına sebeb olmuştu. Çarşı· - Kapı kilidli ! dedi. Kırmak ya nazarında hayati bir ehemmi - tayyareler satın alınmasını esas i- öğrendiğimize göre 1 eylôlden yei vaslında gönül)• 3 - Nubar -
dan sağdaki tenha ve uzayıp giden kolay değildir. Atlıyabm... yeti haiz bttlunuyor. Fakat bu vazi. tibarile kabul etmiştir. itibaren toplantılara b~hyacak o- Hicaz şarkı (Ağlamış gülmiiş cefa-~ola sapıldığı zaman artık bır ikı Sırn cebinden birka~ anahtar yete ragm" en Süveyş kanalı 1888 de tmralı adasındaki ceza evini tet- ya katlanmış). 4 - Aşık Mustafa-
L.,. ı kimseye rast- Jan komisyonlar ilk olarak Beya - (Fı t bul • oıopekten başka canı rıkararak: İstanbul mukavelenamesile tavzif kı'ke gı'den Adliye Vekili Fethi Ok- ı Şehnaz şarkı rsa sam yare ı>.. • ~ zıt . Koska ve Eminönü - Unkapanı ş h ~..ıınek kabil değildı. - Hayır, diye cevap verdi. Lü- edildiği "bitaraf,, unsurunu ta§ıyor. yar, adadaki mahkfunların mahktı- de varsam), 5 - e naz saz sema-

Dört arkadaş sigaralarını yaka- zumu yok. Ben Ali ldristen köşkün Fakat bugün kanalın bitaraflıktan • miyet sebeplerini tetkik ederken istimlakleri ile meşgul olacaklar- isi, 6 - Rahmi Bey - Suzinak şar-
l'ak ve şundan bundan bahseder~k bütün anahtarlarını almıştım. Ko - ziyade beynelmilel bir vasfı haiz ol- bunların yüzde seksen beşinden faz- dır. kı (Bir sihri tarap), 7 - Musa Sü-ı... hayli yu··ru··aük· lerı' halde henuz ·· K k B d k sroında yapı S · "k "' rkı (Kar etmedi llU' layca gireceğiz. duğu göze çarpmaktadır. Zira bi - !asının arazi ve su münazaaları y~- os a - eyazı ı - reyya - uzına :.-a 
l8tedikleri yere varamamışlardı. Ge- -- !çeri de kimse yok mu imiş? taraflık takdirinde harp sefineleri- zünden doğan katiller olduğu netı- lacak istimlakler 200 binaya inhi· zalim sana bu ahu eninim) • 8- A-
Ct sirnsiyah olduğu için Rıza arada _.Var; hizmetçi kadın sağ veya nin kanaldan geçmeleri lazımdır. cesine varmıştır. sar etmektedir ve bu sahaya sarfo- ıü Bey - Hicazkar şarkı (Güldü a-
bir durup iki tarafına bakınıyor, ölü olarak içeride olmak llzım... Halbuki SUveyş kanalından harp se Mahkumlar tarla ve su münaza- ıunacak para (300) bin lira tahmin çıldı yine gül yüzlü yar), 9 - Halle 
llcınra onlara: "Daha yüri.iyt'Ceğiz!,, Bir anahtar da onda olacak. fineleri geçebilmek hakkını haizdir- alarmın kendilerini bu fena akıbete olunmaktadır. Komisyonlar Emin- türküsü (Mccnunam Leylamı gör -
d.iyerek öne geçiyordu. · Sırrı büyük bir anahtarı bahçe ler. sürükledig~ini acı bir lisanla anlattık- dilin), 10 - Halk türküsü (Yıl -l d 

' re taşlı 0··nu - Unkapanı kısmında ilk elde d ) Bozuk kaldırım ar an kapısında çevirdi; zorladı. Kapı ga- Bu mesele tarihin seyrinde mü- lan vakit orada bulunanların hepsi ız · 
Yoldan ıslak bir toprağa girdiler.. cırdıyarak açıklı. Dört arkadaş kim teaddid defalar hakiki ve siyasi mü- büyük bir teessür duymuşlardır. 700 binaya kıymet takdir edecek - 21.30 Konuşma "Haftalık posta 
Q'Urada yürümek daha müşkül 01 

-

1 

senin çoktan ayak atmadığı hissini na kaşa ve mücadelelere yol açacak Tapu ve Kadastro Umum Müdürü lerdir. kutusu), 21.45 Neşeli plaklar - R. 
lu. Memurlardan Kemal efendi: veren bahçe yolunda köşke doğru şekilde muhtelif safahat arzet - Halit Ziya da bu gezide Adliye Ve- - ·- 21.50 Müzik (Solistler), 20.00 Müzik 

- Merhum Şerif Sadullah Pa- ylirüdüler. Burası keçi yollarından mcsine rağmen son beynelmilel va- kiline refakat ediyordu. Dün bir mu Takasofls kurulaca§ı (Küçült orkestra - Şef: Necib A1fı· 
fa, köşkünü yaptırdığı zaman bura 

1 

çok geniş olduğu için sıraya dizil- ziyet karşısında ve ezctimle yeni İ- harririmiz Halit Ziyayı bularak va- do§r u du§ll kın)· 
~a mükemmel bir de yol yaptırmış mişler ve rahatça ilerliyorlardı. talyan siyaseti Akdenizdeki mevcut tandaşları ölUme kadar sürUkliyen Dünkü bir sabah gazetesi yeni 1 - Car! Ryhdahl Melodi, 2 -
\J. 'Fakat zaman ile bu yoldan eser l{öşkün büyük kapısına dört, nizamın ihlalini istihdaf ettiğinden bu tarla ve su münazaalarının seri teşekkül etmiş olan takas §İrketi J. Strauss Bizde · Vals, 3 - W. lainıadı. Şimdi adeta keçi yolundan beş mermer merdivenle çıkılıyor - İngilizlerin hayat! menfaatini elin - bir" surette bertaraf edilınesi için ne yerine .bir takas ofisinin kunılaca- Czernik Güzel sanatler töreni (u -
~dip gelinir .. Maamafih Ali İdris 1 du. Sırrı önde, binanın bütün cep- de tutan Süveyş kanalının mUdafa- yapılması lazımgeldig~ini sormuştur. vertür)' 4 - Max Schönherr Alp ıı_ ba il 'ttigı-·ni de gı~ nı yazmıştır. Dün kendilerine .mü k" 

1 
.. 
1 

. . d h 
1 

rı 
5 <>eYin köşke ara e gı besini tetkikten geçirdikten sonra ası yeni veçheler gösterdi. Bu se - Müdürü Umuminin verdiği cevap oyu erının ans ava a ' -

·ı· dim lıkl tı · tn racaat ettig-imiz salclhiyettar ma- w Jt Noack Romantik uvertu"r • ç görme ... bu kapıyı da kolay a aç ve ıçe- bebden 1936 senesindeki Mısır - - şudur: a er • , 
Diye izah etti. Arkadaşı Hüsnü riyi derhal dört elektrik lambası giliz muahedesi, kanalın havadan - Hak sahiplerinin iddialarını kamlara göre böyle bir şeyin esası 6 - Miroslav Shilik İspanyol dansı. 

rfendi de şu mütaleayı yürüttü: aydınlattı . ve karadan müdafaasına müteallik dinlemek ve bUtiln bu ihtilAfları Ka· ı olmadığı anlaşılmıştır. 23.00 Son ajans haberleri, zira-
- Ali ldriste arabaya verecek Burası, basık tavanlı bir taşlık mühim hilkUmleri ihtiva etti. dastro mahkemeleri vasıtasile halle- . Çünkü takas limited şirketi bü- at, esham ve tahvilat, kambiyo - nu-

~ara olsa o köşkte oturur mu? icU. Hemen hemen köşkün öbür ta- Kanalın müdafaası, Mısır ordu- dip pürüzleri ortadan kaldırmaktan kiımetçe görülPn lilzum üzerine u- knt borsası ''Fiyat,, 23.20 Müzik 
- Bununla beraber aşçısı, hiz - rafına kadar uzanıyordu. Beyaz zi. sunun, kendi vasıtalarile seyrüsefe- başka çare yoktur. Mal sahiplerinin zun tetkikler neticesinde meydana (Cazband · PL 

-~~~~~~··· ~~~~~~~v~ar~~ ~~b~~ci,m~~~~~ni ~~tl~~rl~hl~~~~~~g~cl~i~ri~~~~~b~irgt~~~e~k~k~ü~hl~lı~·r~.~~~~~~2~3~.5~5~-~~~·~0~0~Y~~ar~ı~n~k~i~p~r~~~~~·i - Canım Bakkalköyünden iki ·ki yağlı boya resimler vardı. Bun- temin mevkiine gelmesine intizaren, nun kuvvetile halledilmelidir. Mem· i 
ihtiyar bulmuş.. Boğaztokluğuna Jarın arasında sağda iki, solda iki Mısır arazisinde, kanalın civarında lekette kadastronun azami süratle 
talışıyor zavallılar ... İşte onlardan kapı görünüyordu. Eski köşkün bu' tahdit edilmiş bir mıntakada yerle- yapılması lüzum ve zaruretini tes
hiri de göçüp gidince yerine kimi yeni ziyaretçileri taşlıkta nefeslerin şecek İngiliz kuvvetlerile Mısırlıla- !im etmedik kimse yoktur. Bilhassa 

~~~~b~... ak~ricihl~~~~ s~hl~ rm~~~~~~il~~~~~ V~ilim~~~~~vu~~~- ·-~---•Bm•m•••••••••••••••••••• 
Sırrı merak ederek Kemale sor-- karşılaştılar. askeri kuvvet tarafından yapı~~ ~ diği gün bütün faaliyetimi bu .i;;;le-

du: Sırrı, orada. daha bir iki adım caktır. Yani İngiltere müdafaa ışını rin sahi ve seri bir şekilde halli ça-

İstanbul Belediyesi ilanları 

- Parası olsa neden Ali 1drisi atmış oldukları bir sırada arkadaş- 1956 senesine kadar deruhte etmek- resini aramaklığım olmuştur. 
~ köşkte oturmaz, diyorsun? larına talimat verdi: tedir. Bu müddetin hitamında dost- _ Bu biiyük iş nasıl başarıla-

- Köşkün oturacak hali, yeri - Siz Kemal ve Hüsnü .. Siz bu- luk ve ittifak muahedesi tekrar cak ve hangi tecrübelerden istifade 1 
~alrnamış da ondan .. Allah bilir, 0

- rada kalacaksınız. Bir yere ayrıl- mer'i olduğu takdirde, bu mese- edilecektir? 
)la yıkıcılar da metelik vermiyorlar. mayınız. Mükemmel bir tarassud le de gözden geçirilecektir. _ Biliyorsunuz ki ben bu işi on 
llu bozuk, düzen yollardan tahta yeri burası... Bu suretle halihazırdaki gergin dört senedir kendime meslek yap-
~~ kalas t:ışıyıp koye indirmek ~e j Rıza Sırnnın kulağına eğilerek: beynelmilel siyaset havasının müta· tım. Hükumet te muhtelif fırsatlar-
lıır hayli masraf ister. Astarı yu- - Ben ne yapacağım.? diye sor- leası arasında 1936 da aktedilen la beni Avrupanın hemen her köşe-
ıtlnden pahalı olur. Öyle olmasa, du. muahedelerin tetkiki, vele\ . hulasa sinde bu işin tetkikine memur etti. 
•öşk bir iki bin lira getirseydi A- - Biz seninle yukarı kata çıka- şeklinde bile olsa, İngiltere ile Mısı- Elde bulunan kadastro kanununun 1 
~ İdris çoktan okuturdu!.. cağız. rın, bu sonuncu devleti takyid eden tatbikat itibarile ıslaha muhtaç kı-

Dört arkadaş sıraya dizilmişler, Ahmed Sırrı, Rızayı arkasmda bazı muvakkat hi.ikümlere rağmen, sımlarını bu tetkikata istinat ettir-

11 İlk Mektep Binası Y apıhyor 
1stanbulda muhtelif semtlerde yeniden inşa edilecek 11 ilk okul bina

sının inşaatı kapalı zarf usuJile eksiltmeye konulmuştur. İhale 14 9 939 

perşembe günü saat 15 te İstanbul Belediyesi Daimi Enci.imeninde yapı
lacaktıl'. Muhnınmen bedeli 521,190 lira 73 kuruş ve ilk teminatı 24,597 

lira 63 kuru§tur. Şartname 26 lira 6 kuruş mukabilinde İstanbul Nafıa 

Müdürlüğünden alınabilir. 'l'aliplerin 939 yılına ait Ticaret odası, bu işe 

benzer en az 150.000 liralık iş yaptıklarına dair ihaleden 8 gün evvel İs
tanbul Nafıa Mildürliiğünden alacakları ehliyet vesikaları ve ilk teminat 

makbuz veya mektuplarilc 2190 numaralı kamına göre hazırhyrıcakları 

kapalı zarflarını ihale günü ı:;aat 14 

ne vermeleri. 
de kadaı· İstanbul Daimi Encümeni-

"6081,, birbirinin gölgesini takip ederek bir bırakarak hasır döşeli geniş merdi- her iki büyük milletin Akdeni2deki mek ve bilhassa senelerdenberi ka
keçi yolundan ve kah ağaçların a- veni, elindeki lambayı yukarıya tu- sevkulceyşi mevkii iktisadi ve mali dastro kanununun tatbikile uğra-
l'a"ınd k"h çalıların ken"nndan t k ·k· r ı·k· kt G · b' · 'kb ı· b k d b !tfaı'ye anbar "e nıutfnk bm· alarmın üzerine yapılacak Revir ve Tele-., an, a ... • ara ı ışe ışer çı ı. cnış ır ve hele siyasetlerinin ıstı a ı a ı- şan kadastro ha.kimlerin en ve un- · • .. 
kah bir su birikintisi önünden ge - sofaya varmışlardı. Burada da hiç romdan müşterek bir hattı hareket ların kıymetli tecrübelerinden isti- fon odasının inşası açık eksiltmeye konulmu::-tur. İhale 31/ 8 939 Per~ip Uzaktan yüksek gölgesi görünen 1 ses yoktu. Sırrı: ittihaz etmeleri, bugünün siyasi za- fade için Ankarada toplndığım bir şenbe günü saat 11 te Daimi Encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli \iiııke yaklaşıyorlardı. -Ali ldris\n bana verdiği malü- ruretlerinden biri olduğunu miişa- heyetten gayeye emin yollardan az ı 

6603 
lira 

10 
kuruş ,.e ilk teminatı 495 lira 24 kuruştur. Şartnamesi 33 

• • • 

Yürüdükleri yol kö§kün hizasına mata göre, burada sağdan beşinci hede ettirmektedir. zamanda vu··sul ı·,, 1·n ne gı'bi tertipler · T ı· l · 939 
R ., kuruş mukabilinde Fen İşleri müdürlüğünden alınabilır. a ıp erın 'ardığı zaman en önde bulunan ı- kapı hizmetçi kadının odasının ka- Mısırla !ngı·ıtere, mevcud Akde- alınması la" zımgeldig-ini istedim. Kar t l · ·· d" l .. - ·· 

'a yılına ait Ticaret odası ve ihaleden 8 gün evvel Fen ş erı mu ur ugune 
durdu: pısıdır. niz nizamını bozmak isteyen ve do- şılıklı müzakereler neticesinde alın- müracaatla alacakları vesika ve ilk teminat makbuz veya mektup1arı 
- Şimdi buradan köşke ayrılan - Bir, iki, üç, dört, beş ... Be- Jayısile kendi topraklarının parça- ması mum·· kun" tedbirlerle lüzumlu b l l "6200 

'· d' · · ile ihale P'iinü muayyen saatte daimi encümen..de u unma :ırı. ,, ~u~~a~~c~wu ı~e ~cib~~k.. l~as~arme~n ~u~ ~~ ta~~~~rnkk~y~~~~=====o=·======================== ~p bataklığa dalmalıyız. (Devaıııı var) lü siyasetlere kar$ı, sulh isteyen di- gibiyiz. Bu faaliyetlerin gayesi ni-
Sırrı derhal müdahale etti: ~~~~;;~;;;~~~~~~~ ğer Avrupa ve Akdeniz devletleri hayet hazinenin mesuliyeti altında-
- Hayır, hayır .. Mutlaka bulu- ile birlikte harekete geçmeyi ve ken ki tapu sicillerinin tutulması ve ka-

1'\ız .. Maamafih burada elektrik lamı Ankara Borsas ı n ı n di istiklallerini korumağı isteyen nunun kıymet verdiği kadastro plan •aıarını yakmıya da lüzum yoktur. ___ bir zümrenin içindedirler. }arının bir an evvel yapılmasıdır. lhuyatsızlık olur. Hele bir araştıra- 2ıı Aw t 939 Fi la 
~ "" gus os yat rı Mısır, terbiye görmüş genç or - Ben şimdi bir taraftan makineyi ve 

··· Açıhş dusile, İngiltere asırlık tecrübe, si- günlük işleri ıslah ve bir taraftan Kısa bir ara§tırmadan sonra Rı· ve Kapanış yasi ve askeri ananelerinin verdiği da kısa ve emin yoldan yürüme ça-
ta köşke çıkan keçi yolunu buldu ve kuvvetle, kudretli müttefiklerine releri üzerindeyim. Muhterem halkı aött arkadaş sağa saparak yine bi- Lonclra 1 Sterlin5.93 if h 
· k :Sew-York 100 Dolar 126.675 dayanarak, Akdenizdeki nizamı mızın bu vazifelerimizin · ası usu-

l'lbirinin arkası sıra köşkün yükse her tu'"rlü tehlikeden masun bulun- sunda bize her türlü yardımları ya-ı,_ ·· ··a··1 Pa.ris 100 Frank 3.3;)5 
"<ltartısına doğru yuru u er. l\olilano 100 Liret 6_6625 duracak ve kanalın müdafaasında pacaklarına eminim. Tapu dairele-

Bu zifiri karanlıkta bir taraftan da müessir surette muvaffak ola - rinden iş takip edenler hakkında a-~o~kte bir hareket, bir ziya gör - Cenevre 100 ls. F. 28.6225 
Fi cak gibi görünmektedir. _ lınması lazımgelen tedbirleri; fikir-}}ıeğe ve işitmeğe çalışıyorlar; bir Amsterdam lOO orin 67·80 Dr. Reşad SAGAY lerinden ve tecrübelerinden emin ol 

t. 1 t d k' ı lak Berlin 100 :Mark 50.815 
'<ltaftan ayak arının a ın a 

1 
s duiiıım htıkuk"ulardan sordum. Mü t k 1 Brüksel 100 Bclga 21.5175 t>' ~ Oprağın kendHerine bir ölüm çu u- Atina 100 Drah. 1.0825 E G E T 1.YA TR o s u talealarını rica ettim. Baronun ve 

l'u. açmasından korkarak bastıkları 1 bilhassa tasarruf işlerile meşgul o-
~C!ti tetkik uğraşıyorlardı. Gittik- Sof ya lOO J~ya 1

·56 Nurettin Gençdur "'e arkadaşla.rı lanların: hemen bütün memleket 
~e Yaklaştıkları büyük köşkün ağ~ç ı Prag ıoo Çe. Kr 4•3425 halkını alakadar eden bu işlerde bi· 
'<lr 1 · d h 'Madrid 100 Pezeta 14.035 23 ag· ustos çarşamba arasındaki pencere erm en ıç zi tecrübelerinden mahrum etmiye-bi · b. h k t k Varşoya 100 Zloti 23.7875 akşamı Üsküdar tınde bir ziya ve ır are e yo - ceklerinden eminim. İşe başladığım lı b akik d d 1 d' l Budapeı-.te 100 Pengo 24.455 1nc:•rah bahçesinde 

· .oir iki d a ur u ar, m e - B:a--.,. ~ ""' gündenberi resmi ve hususi teşek-l\1"9' Hi b' es de ı·şı'tmediler ~~ 100 Le~· 0.905 Kızılay menfaatine 
"• · ç ır s · .. .r Sünnet düg-ünti küllerin hepsinden pek faydalı rey-i~ ~şk derin bir uykuda, belki bir ö- Jgrad l OO Dinar 2

·
8925 KÖRD.,~,.., ... .,.... ler aldım. Evvelce de söylediğim gi-

li ·di Yokohama 100 Yen 34.62 vuvın. ıı uykusunda ı · bi kararımız bu işleri en iyi bir ba-l{öşkün küçük kulesi iki çam Stoklıolın 100 İs. F. 30.5725 SAZ - CAZ - VARYETE 
q ~ 100 Ruble 23.9025 le getirmektir. Devamlı bir takip sa gacının arkasından belirdiği zaman ZAYİ yesinde tarafeyn için rahatlığı mu-
~ôıt arkadaş çakıl taşlarile dolu Esham ve -T-ahvilaf Kadıköy Maliye dairesinden al- cip bir çalı§ma tarzı itiyat haline 1~: meydancığa gelmişlerdi.lıBunudn makta olduğum (2055) kaza numa- gelecektir. , 
hı tarafında ne ağnç, ne ça var ı. Tilı'k Borcu ll peşin 
1;1 ralı ve (333852) cüzdan seri nuına· 'lı1dan sonra girdikleri yolun, bah- ' 1934: 35 Hazine tah,·ili 
t{! kapısına çıktığını anlıyarak biraz iJrgani ralı tekaüt maaş cüzdanımla bera· 
: lllendiler. Sırrı burada. ancu ar- Sivas _ Erzurum ıı 20.05 tını kaybettim. Yenisini alacağım· 
<ldaf'Jaı·nıın ı'.,itebileceg-i bir sesle: dan eskisinin hükmü yoktur . 

• , "" 1ı\nadolu Mümessili peşiı 
.ı - Geldik a_._aclaşlar·, dedi. Her nkas p i 108 2... Mütekait muallim 
\1 

1 ~ Merkez Ba ı e!ii n . •> 
<lltika bir baskınla ka.ışıla.şabllece- .. _ __ iillil ___ _ ... lııiiillıl_-.IJ .\dil Sevinduk 

Rıfat Yenal istifa etti 
Belediye kooperatifi heyeti ida

re reisi olan belediye reis muavini 
Rifat Yenal bu vazifeden istifa et
miştir. 

Takas Limited Şirketinden : 
Şirketimiz İş Hanında 2 nci kattaki yeni dairesine nakletmistir 

Telefon numarası 2420-1/5 dir. Telgraf adresi: 

" Takas,lited ,, 
dir. Takas muamelesi yapmak ve takas işleri hakkında her fürlü malu

mat almak istiycnlerin doğrudan doğruya müessesemize müracaatleri ri

"6568,, ca olunur. .. 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
939-940 ders senesi için alınacak talebeı:1in kayıt muamelesi 1 Ey

lUlden 26 Eylfıl 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) 



ZAYl 
Sünnetçi cüzdanımı zayi ettim. 

..... 
r. 

Yenisini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Divriğide Kavalalı sünnetçi 
lsmail oğlu Mehmet Subaşı 

Çocuklar, ihtiyarlar ve hastalıktan yeni kalkanlar için gıda 
EH çabuk aUnnetçl 

Rıfat Köprülü 
Kabine: Çarşı kapı, Tramvay 
durağı. No. 99, Ev: Erenköy, 

Telefon: 52.73 

• A 
'PiY ASAYA ÇI~Tl. •• 

ZAYİ 
Vitamin ve Kalori cihetile çok zengindir, · KANZUK UNLARI, besler ve ILuvvetlendirir, çok kolay hazmofur. 

İzmir Erkek Lisesinden 938 se
nesinde lise birinci sınıfından almış 
olduğum 997 numaralı latidikname
yi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatıızlıklannı mucip olmaz. 

İzmir lisesi talebelerinden 978 
No. lu Salihattin Tunker 

Kanzı:ık Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu ... Kanzuk Yulaf Unu-Kanzuk Mercimek Un 
anzuk Bezelya ·Unu - Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu· 
Çeşitleri Tanınmış Ec%ane Ve Ecza De,,olarile Biiyü:k Bakkaliyelerde Vardır 

HIZA ASLAN . L 
. Umum Gazeteler, Mecmua, Ki

tap, Fotoğraf, Gramofon, Plak, 
Kırtasiye 

SATIŞ EVl 
olvRıaı 

Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 
Umumi depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi .. Beyoğlu, İstanbul 

IZMIR Acentesi: Ti!rk Ecza deposudur. -

· l. __ D_e_v_ıe_t _D_e_~ .. i-ry •. o_ıı_a_rı--ha_A n_ı_an_ .. ı ı 
Muhammen bedeli 1500 lira olan 30.000 adet ispermeçet mumu 

5/9/1939 Salı günü saat (10,30) on buçukta Haydarpa.şada gir bi

nası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme . usulile satın alına

eaktır. 

Bu i"e girmek istiyenlerin 112 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(6447) 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden: 
Lise ve Orta okul bütünleme imtihanlarına l Eylul Cuma günü ve 
olgunluk imtihanlarına 9 Eylül Cumaı1.eMi günü başlanacağı ilgili 
talebeye bildirilir. 

Açık artırma ile gayrimenkul sabş ila nı 
latanhul DördüncU icra Memurluğundan: 

Kostantin Ilrisostomosun Şark Sigorta şirketine olan borcundan do
layı birinci derecede ipotek gösterdiği Galatada Karamustafapaşa mahal
lesinde Gumrük sokağında eski 54, 56, 58, yeni 38 No. Ju bir bap mağaza
nın tamamı borcun ödenmemesinden dolayı bu kere açık artırma ile sa
tılacaklır. 

EVSAFI : Gayrimenkul kilrgir olup zemin katta 38 No. lu c~phesi 
iStor kapalı kepenkli olduğu gibi sokaktan 38 numerotaj taşıyan çıft ka
paklı demir kapıdan zemini çimento döşeli üstii asma katı bulunan müş
terek methaluen camekanlı kapıdan mezkür dükkanın arkasındaki taşlığa 
girilir ve altı boydan boya bir bodrum mahalli ile mezkur bodrum ma
hıillinden diğer katlara i.)iyen halatla müteharrik bir yük asansörü var-
dır.' 

ASMA KAT: Zemin katta mermer basamaklı ve demir parmaklık 
korkuluklu merdi\'enle çıkılır zemini çimento döşeli bir oda. 

BİRİNCİ KAT: Zemini karasiman döşeli ufak bir sahanlıktan ara
sı camekanla bölünmüş bir sofa üzerinde dört oda bir haladan ibarettir. 

İKİNCİ KAT : Zemini çimento döşeli boydan boya büyük bir oda. 
ÜÇÜNCÜ KAT: Zemini karasiman döşeli ufak bir sahanlıktan ze

mini yine karasiman dö!jeli sofa üzerinde 1 oda bir hala ve zemini çi
mento döşeli mermer musluklu ve çimento tekneli bir taş odadan ibaret
tir. Bu kattan dar ahşap merdiv~nle çıkılır. Tek kanatlı demir kapıyı 
havi zemini çimento döşeli etrafı kargir korkuluklu bir taraçadan iba
rettir. 

EVSAFI UMUMlYESt : Mezkur gayrimenkul kirgir olup kat ta
'vanıarı potrel arası \'olta kemerlidir . ve asma kattan itibaren üçüncü 
kat arasındaki merdiven ahşaptır. lçerde elektrik, terkos tesisatları var
dır. 

HUDUDU: Tapu kaydına nazaran bir tarafı Cami altı hanı ve bir 
tarafı Kemankeş camiişerifi ve bir tarafı Maimoda oğlu mağazası ve 
Kadinko mağazası il~ Duz oğlu Maran vereselerinin arsası ve lspanya 
tebaasından Mişon Sevilya ile biraderi Yasef Sevilya mağazaları ve ba
Zan. Rahel Hayim Barohun kızı Kalo yahudi mağazası ve tarafı rabii ta
riki im ile mahduttur. 

MESAHA.Si: Tamamı 106 metre murabbaı olup bundan :>O metre 
murabbaı müşterek rnethalden ibarettir. 

TAKDİR OLUNAN KIYMET : Mezkur binanın hey'eti umumiyesine 
"17.490,, lira kıymet takdiı' edilmiştir. 

1 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 5/ 9/939 tarihinden i
tibar.en 938/4958 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan faı:· 
la ma!Umat almak istiyenler, işbu şartnameye \'e 938 4958 dosya No. ile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukatıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 ııis
betinde pey \'cya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - İpotek sahibi· alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabcder. Aksi halde 
hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartname
ıini okumuş ve lüzumlu mallımat almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunur. 

5 - Gayrimenkul 28/9/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü tcra memurluğunda üç defa bağırıl~-

1 - İlk, urta ve .ı...ıse kısımlarına. yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına oa~ıanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe ahnacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat 
~~ . 

3 - Eski talebe eylulün. onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek· mektebe başvurarak kaydını ye
nilemelidir. Eski talebenin eyllılün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. 

4 - Bütünleme ve engel sınavları eylülün birinde başlıyacaktır. 
5 - İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Beyoğlunda BAKJı~R mağaza.lat' 

En birinci 1ngiliz ve,~ 
kumaşlanndan mamul TRıtJllC
KOTLAR, Gabardinler, palto" 
lar, Tuvaletler, Spor ve Fanıesi 
.kostümler, pardesüler her yer· 
den müsait şartlar ve ucuz fi· 

1 yatlarla saiılmaktadır. çeşitler 
1 biızulmadan evvel ihtiyacı) 
1 BAKER mağazalarından teda· 

;Jll 1 rik ediniz. 

M~=~~~.~b~~~~~l=d~o~n~:~~~U~~~ı~~~~!!~!~~p~~~55555555~~~~~~ 

inhisarlar l1. Müdürlüğünden : --
~, . o· 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 10/ VII/ 939 tarihinde ıba&e . 
lunamıyan 22X25 eb"adında (17) milyon rakı mantarı pazarlıkla yerıı· 
den eksiltmeye konmuştur. 

lI - Muhammen bedeli beher bini sif 350 kuruş hesabile 59,6')0 
lira, muvakkat tcmir.atı (4462.5) liradır. 

m - Pazarlık 28/ V!Il/ 939 pazartesi günü saat 15 te KabataŞtl 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisxonunda yapılacal'' 
tır, 

IV - Şartname ve nÜllWneler her giin Levazı~ şubesi veznesi.PdeJI 
ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden (297,5) kuruş mukabilinde al.J· 
na bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 1•6 

güvenme pamsile birlikte mezk(ır komisyona gelmeleri. (61~ 

İstanbu~ Valiliğinden : 
8 ATÖLYE USTASI ALINACAKTIR 

istanbul P • T • T • Müdürlüğünden: Çocukları Kurtarma Yurdu mamngozluk, demircilik ve ter . .dlik ııt61' 
Pendik P. T. T. merkez binası tamirat ve tadilatı açık eksiltmeye yeleri için kırkar lira ücretle üç ustabaşı alınacaktır. Marangoz ve dt" 

konulmuştur. Eksiltme 28. 8 939 pazartesi saat 15,30 da B. _Postahane mircinin san'at mektebinden, terzinin terzilik okulundan mezun oıınal~ 
binası birinci katta P. T. T. müdürlüğü odasında toplanacak alım satım lazımdır. İsteklilerin her gül\ saat 15 ten sonra 25 Ağustos 939 taribirıt 
komisyonunda yapılacaktır. kadar Darülacezede Yurt Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (620~ 

Keşif bedeli 1490 lira 44 kuruş , muvakkat teminat 112 liradır. • 

Taliplerin keşif ve şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını inhisarlar umum Müdürlüğünden' 
yatırmak üzere çalışma günlerinde m~zkur müdürlük idari kalem leva- ,,p_f 

inhisarlar idaresinin Dizel elektrik santrali için imtihanla bir ,,.. 
zım kısmına, eksiltme gününden en az sekiz gün evvel en az (1000) 

alınacaktır. ·re 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesika- Taliplerin dizel motörlerinin işletmesine elektrik müvellitıeri 1,. 

lara istinaden İstanbul vilayetinden alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ti- yüksek tevettür tesisatına vukufları ve bu gibi tesisatta çalışmış olfll i~ 
caret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzile birlikte eksiltme ları ve memurin kanununda musarrah şartları haiz bulunmaları ~ 
gün ve saatinde komisyona müracaatları. (6135) zımdı~üracaatların evrakı müsbite ile umum müdürlük Tuz fen şubCsirı' 
tan sonra en çok artırana ihale edilir, ancak artırma bedeli muhammen yapılması. "6218,, 
kı~~n % ~~bu~uw~sa~~~ninal~$n~h~~~~=========================~~=~ 
ğer a1acak1ııar bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edil- Galatasaray Lisesi Arttırın~ ve Eksiltoı• 
miş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taah-
hüiiü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit edilerek 13/ 10/ 939 Komisyonu Ba~kanlığından: 
tanhin<le Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadaı· İstanbul Dördüncü' İcra Mikdal'ı Muhammen Fi. ilk teminat. 

' memurluğu odasında artırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı o- Kilo K_u_ruş _ ___ u_·_ra_~-------~ 
lan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mec- - - -
mÜundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin )o 75 ini tutmak şar- 20000 6 Kavun "Kırkağaç, 
tile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse ihale ya
pılmaz ve satış 2280 No. lu kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale edilen kimse derhal \'eya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimı:;e arzetıni~ olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olma?..sa veya bulunmazsa hemen on beş gün müd
detle artırmaya çıkanhp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % 5 ten hesap edilecek faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
(Madde : J33) 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 
20 senelik Vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını \'ermeğe mecbur
dur. 

Müterakim vergiler, tenvirat \'e tanzifat ve dellaliye resminden mü
tevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi borçluya ve yirmi 

1500(. 5 Karpuz "Alacalı,, 

6500 'l1 353 Üzüm "Çavuş,, 
3000 A Üzüm "Yapıncak,, 

Galataseı.ray lisesinin Mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyaçları olaıı ııı1•· 
dar ve tahmin fiyatile ilk teminatı yukarda yazılı kavun, karpuz ve uı~: 
lerin 28 Ağustps 1939 pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu İstiklal cJ ~ 
desi 349 numarada liseleı· muhasebeciliğinde toplanacak k(Jmisyonda g,çl 

eksiltmesi yapılacaktır. 

İstekliler yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbUZ °'
6 

ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vckaietnıı.111c
lerile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

·Jll' Şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciliği veznesine yatıraca.I\ 
n teminat tezkeresini almak için Galatasaray lisesine müracaatları. 

senelik taviz bedeli müşteriye aittir. . "fü)~l.. -# 
işbu gayrimenkul yukarda· gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü le- !!!!!!!!!!!l!!!!!!'ll!lllll!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll!!lll!!'!!!!~!!!!~!!!!!'!!ll!!!!!!!!!!~~~--~ 

ra memurluğu· odasında işbu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi dai- Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOCLU 
resinde satılacağı ilan olunur. • (19985) NfliU'h·at müdürü: Macit CET.İN ~ yer: Mati>aai Jıtb~ 


