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!!.~!~~~~~ Bulgaristana Amele Kılığında Alman 
ı:~E~ Veitalyan Askerleri Gönderilmiş 
.. ~~:Ya Bu Askerler Acaba Bulgaristanı J R AK YA 

işgal Mi, Yoksa Bulgaristana Yar-
.. ...., ... 

...... ~~ son yirmi senelik 
~ birçok kanşıklıklar~ ıstırap
• .:.._ ll tahavvUllerle doludur. Fakat 
:..... milleti haiz olduğu büyiik 
~ kuvvetine seki. ve kabiliyet 
.. 1Wtaek meziyetleri de illve et
~ olduğu için nihayet alyasl ve 

mtlvaMDesini temine muvaf-
Gldu ve kaybolacak aman• te

tue bir pyret ile .. vaki\ 
harikalar yapmak ........ ' 

'ltatel'dL 
l'unı,ııiPtamn bu dirilmesi ve 

akivctli adımlarla )'tlkaelme-
~fivetinde en bllytlk ~ ve 

-~J ikinci Jorj hazretlerile 
(ıetakaasa ait bu

orj Hazretleri 
tandan ayn yqa

ttı. Fakat bu faaıla 
~ Uf edilecek bir 
~ ve ile dolu ise de bu 
~Un kral &erinde derin bir te

olmudtur. Kral ikinci J orj haz
fellket mektebinde terbiye 
ve tngilterede y&l&dığı uzwı 
zarfında modern htlldllnet-

11&811 bir ruh daireelnde idare 
"lltlr.&eriına dair kı~etll tecrllbe 
t.:..-~ aldı. 
,.. bundan dolayı Yunan tahtı-
~ ftJfl ft~ 
etmek llııtlyen Bftt fiami 

milletin MwiJeti- ..... 
~u tem.bı edfnce Yunanis- ~------------------------------------~ lartUer 1ehlne değil vatan lehi-
""'9 etmek yolunu tuttu; genif 
"-umt af yaptı ve parti müca

kanemıyarak onlann Us
cıktı. Yunan kralındaki bu si
erayet, bu doğru görlle Yuna

,...__ . .._ iatikball hakkında çok ba
tnkieafıar vidediyonlu. Filha-

~ ~ lıdnci Jorj Huretlerinin 
~ 81b•mnda görülen vak'a

tlmltlerln isabetini fülen ia-
efınıeur . 

....._ llk zamanlar Yunanistanı idare 
t.. ~ Çünki1 mebusan meclisi için 

t.emsil., esası kabul edildiği 
mecliste memleketi idare e
k kuvvetli bir ekseriyet te

~yorda Şimdi ortaya bir 
ltoaıunist fırkası çıDııfb. Uzun 

L....,...~ıalaı-dan 90nra, idare me
-.;.-- partilerin nüfuz ve tesi
,.~ bade bir hale sokuldu. 

Türk-Bulgar Hududun 
da Bir HidiseMi Oldu? 
B.uıuarıar Hududu T ecavuz Edan Bir TUrk 

Askerini Yaraladıklarını Blldlriy ırlar 
8ofya, 4 - Balpr llarblye Bulgar baclat IUlkeıterl lnldu-

aeareU gazetelerle bir kaç gtla du teoavös ecleD ukerlerlrnlse Dı
evvel 11e1rettlgl bir tebliğde 'frak- tarda balmuılotlar, ba ihtara dla
ya hududammda Bulgar hudut as- lemlyen ukerlerlmll Btdpr a&

kerleflyle askerlerimiz &r881Dda kerlerl üzerine at.et 84,mlllanlır. 
llir 184 5 1 ....... ve lld tarafM ....... •tea.IM ...... eclell 
taa teaU ohman k111'f11111ardan bir 8algar Mkerlerlnln lmqalllaftn
askerlmlzln yaralandığı blldirill- dan bir ukerllDls ~ tli-
yor. ğerl geri çekllmitör. 

Balpr Harbiye nezaretinin res- Ba bldl9eclen flOlln Bulpr ha-
mi tebllilnde verilen izahata gö- dat bmanduı bldm abHlerlmk 
re, iki ukerlmls Balpr hadacla- le kuıtd8flllıl ve vak'a tMIJlt e-
na t.ecavU. et.mittir. (Sonu S UaeU •yfvnn4a) 

~ başladığı bu işi, onun 

' sonra, Metaksas deruh
~ 'lU. General Metaksas asker o-

'l ~ halde devlet işlerin- =====:=================:: 
~-.:1:.~=~ Maarif, iktisat Ve Dahiliye Vekilleri Ş Parti liderlerinden mürekkep 

~ ~ ~~ m:::: Dün Sabah 'ehrlmize Geldiler 
bir engel teşkil ediyordu. 'l 

"1 zorluk yetişmiyormuş gibi, 
Yunan siyasileri, gariptir 

~~ın.._ biribirini takiben vefat 
t1..7·· Yunanistanda genç nesiller 
~~to gürültülerinden bıka
' ~ hayattan uzak durdukla-
~ lllebusan meclisinin seviyesi 
~ ~. Millet meclisi Yu
~~ hakild meziyet ve kabl

·~ ile mUtenasip değildi. Bu

Hüsni1. Çakır Diln Yerli Mallar 
Sergisini Ziyaret Etti 

iktisat Vekilinin Beyanab 

dar Glduğu halde blitthı paviyonla• 

On Beş Ağustostan 
Yirmi Bir Ağustosa 

Kadar Devam Edecek -
l rafuıdaıı bilyUk mikyasta bir ma

nevra yapılaCakbr. ~5 Afaatoala 
Edirnede Biiyll. 
Bir Gecit Reami • 
Yapılacak 

Ankara, 4: (A. A.) - Her sene 

olduğu gibi bu .aene de Trakya mın
takaBJnda Birinci ordu kıtaab ta-

15 ağuateatan 21 ağutoaa k&aar 
olmak iU.ere alb giln devam edecek 
olan bu manevra Kırklareli - Fmr-
ne araauıda ve Hasköy §İmal mm· 
takasında yapılacakbr. 

25 ağustos glinU manevraya iş
tirak eden bütün kıtaat tarafından 
Edirne civannda OOyUk Erklmhar 

(Sona S Uncü 1ayfamprda) 

İnönü Misafir ·Amirali 
Dün Kabul Etti ,. 

/ngiliz ~nizcilerine DiJn Modada 
·-;,;:;*'ı~~~~., ..... ·tr.~ • Zi l l Y rİ Ji -

1 

Bulpriatanda1l alıııul ma16ma
ta göre, llOll amanlarda Bulgaris
tan& pret AJmanyadan ve gerekle 
ı~ külliyetli miktarda ame
le kıyafetinde 8ivil uker plmietlr. 
Bu ubrler muht:elif yerlere g&ı-

derilmleltrilr· 
YENi SABAH - J>oinı mal6-

mat w bir membadan abn•n, fa 
kat tevmıdne. imkln ~ 
bu havadiste "Sivil utar" tAbiriİü 

( 8ollla 1 ÜMÜ _,..........) 

35 Sandık 
Selçuk Çinisi 
Çalındı mı? 

Şeh. im1zde bulunan muhterem hava yollannın bir tayyaresi U. 
misafiriniz İngiliz amirali Sir Gö- phrimizden Ankaraya gitmiştir. 
ninhan dfuı sabah saat 9 da Devlet (Sonu 1 tblcO •Jfada) 
- ~- :: .J - -~T..:.....u.·.:.:: .. :..:L . -~--=-:I :· -~-=-~---------1~---·~ .. _ .. 

H ER SABAH 

Köaeivanofun Dostluk Çiçeği 

B ~tan Batvekll Köselva-1 dudun ~ tarafmda geçıea Ye hiç 
nof Türkiyeyi 80ll ziyareti te hotUIRUa .gltmlyea ..... 41ediko

.,......,.da Türk guetecilerini aez- da.lan laadut hidlseleriııin takip et-
cllDe davet et.mit ve blse bir hayli 
gUsel pyler aöylemltfl-

Komp devlet ... veldllnla Ttirk
Balpr do8daP h'rhct'c b'* s
pek ~ ve pek yeriacle 
IRlldaPm• bir ....... v...ıı ki 

mesl güsterlyor ki kOlllf1lla.rmm 
~ bir yola ya ll&JNIUI yahut ta 
npmak tberedirler .. 

~ Metakumn phst mezi

~ ti.1..~. ~isi telifi etti. Komü
' ~bnm artması ve memle
-.,:: tktııçt bir ispanya faciasının 

11ı.1'8at Vekili Hüsntı Çakır dt1u 
sabahki ekspreale Ankaradan teh
rimiF.e gelmif ve istasyonda İstan
bul vali ve belediye reisi Lfttfi Kır-

n ayn ayn ~k izahat almıe- • 
br. Vekil, bilhassa Stımerbank, ve 

Satie Tahkikab 

Mil:ddeiumumi-

&o• u.r.htlrlere ....... bili wai-
mlyetmdea ıtlpheye gönlümtiztin 
rua olmadığı bu kelimelerin lhU
zazlaruu elin kalaklannuzda duyu
yoruz. Bulgar diplomatı: 

K....- tll1W Mtwıldllnla bü
eettlğl o narin dollt.hık ~ keHI 
llK'DfaafJerlndea ..... bir fe7 elti· 
şfuuniyea mllftrcıllerln hesabına 

kara1llP ...... yıiak olur, bllhas
- Bulgarlstu he8ablna cidden ya
uk olar. 

~~ alınası endişesi Kral İkinci 
~ laazı.etierini çok ciddi ve kat'! 
~ k~8!!"ağa sevketti. Arbk Ge
~ -wutsasa tam ve mutlak bir 

'- kudret tevdi olunmuttu. 

lilll8Jia Oabid YALÇIN 
....... U.O~) 

dar ve Emniyet direktötü ve alika
darlar tarafından karşılanmıştır. 

Vekil Haydarpaıadan vapurla ts
tanbula geçerek Şielideld evine git
mil ve saat 11 de Galatasaraydald 
Yerli Mallar sergisini gezmi§tir. 

Vekil beraberinde vali LAtfi 

Etibank paviyonlarile ·yannki lstan 
bul, Hatay ve kauçuk paviyonlann
da fazla miktarda durarak alAka-
darlardan izahat almışbr. Vekil da 
hildeki paviyonlan gw.dilUen sonra 
fnbtaarlar paviyonundaki iat&tisWd 
maınmatı gösteren grafildliıt' ile a· 

{Soma l llloli ..,,....) 

• 
nin lddianame•i 
Tebliğ Edildi 

Denizbank tarafından kıymetin• 

den çok fUlaya satın alman Fındık 
(8-a l .-J ..,,...) 

- J>oııtluk narin bir çloeğe --
ser. Ona lncltınekt.en ab de, his de 
uhı•mal•yız. demitU. 

Bls keadi hfısabunlM o clo8tlak 
~ tos kolldarmak 19temedik, 
hlti da kwlarmQ-ora. LUda hu-

ara hududun öt.e tarafmda da 
unutulmamam lkmıplea bir haki
kat 'ardır k1 ba da Balgaristamn 
dahi ınlbverdlerba mahut ve met
bur "Hayat. MhMI,, u clabll bulan, 
dapdar. 

A. CBMALEDDIN SARAÇOQUJ. 
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YAZAN: M. sıFıR Adliyede Aşıkını 
T alô:t Ve Enver Paıalar Arasında Bıçaklı yan Genç 
Mühim Ve Meraklı Bir Konuşma Çingene Kadını 
Cavit Efendi, Talat Paşanın muha- den emin bulunduğunu söyledi Ye 
fızlanndan çok cesur, namuslu ve lsmail Canbulat beye hitap ile: 
becerikli bir memurdu. Biraz son- - Siz lutfen, dedi. Kendisini ça
ra, Paşasının karşısına dikilmişti.. ğırtıp bir defa görü§iinUz. Ve bu 
Vazifesine ait emir ve direktifleri teklifin tarafımdan yapıldığını söy
defterine not etmiş ve hemen va- leyiniz. Tereddüt ederse bizzat be· 
zifeye ba§lamak üzere salondan çe-- nimle görüşmesini tavsiye ediniz. 
kilmişti. Ümid ederim ki, bana hacet kalmı· 

Talat Paşa, salonun Boğaza kar yacak. Mülk ve milletin menfaati 
§J olan penceresinde ve elleri panta- namına derhal kabul edecektir bu 
!onunun ceblerinde olduğu halde teklifinizi. 
bir müddet denizi seyrederek dil • Tali'ıt Paşa., artık mevzuu değiş-

. ştindü. Birden döndü ve dalgın ba- tirdi, Vahidettinin saray erkanı ara
kışlannı lsmail Canbulat Beyin yU- sındıı yapmasını ihtimalli bulduğu 
zünde gezdirirken : değişikliklere temas etti. Baş ma-

- Saraydan bir el lazım Canbu- beyncilik ve katiplik meselesini ileri 
ıat. dedi. Fakat, nasıl bulacağız bu sUrerek Enver Paşanın bu husustaki 
eli?.. fikir ve görüşUnü öğrenmek istedi. 

_ Bu lüzuma ben de kaniim. Harbiye Nazın, manalı bir tarzda 
fakat, bu elin içerden olduğu kadar gülümsedi. ve: 
da, dıı;ıardan tedariki ve saraya sev - Çok haklısınız. dedi. Bu hu
ki güç. Bunun için çok dilş\inmek susta da acele etmeliyiz. Çünkü, 
J.iz:ım. biat merasiminden sonra, yanın-

- Hayır. Bu yalnız ve çok dü- da bulunduğum bir sırada, dairesi 
gUnınekle halledilecek bir iB değil. müdürü Tevfik Beyin kendi büyüt
Bizim yapacağımız, Vahidettinin mesi ve çok emekli, dirayetli bir a
sarayına mensup ve dalına harem damı olduğundan bahs ile mabeyn
dairesine girip çıkan bir kadın ciliğinde kullanmak istediğini söy
bulmaktır. Bu vasıta ile ikballerden ledi bana. Nazarı dikkati calibdir 
veyahut kalfalardan birinin elde e- bu değil mi? .. 
dilmesi imkanı her zaman buluna- Talat Paşa, oturduğu kanapede 
bilir. sinirli bir hareketle kımıldandı. Göz 

GünUn iki dertli devletlisi, baş. lerini açtı ve haykırdı: 
başa söyleşip çene vs zihin yorar- • • • 
)arken Harbiye Nazın Enver Paşa, _Hiç durmağa gelmez, Enver .• 
ansızın ve sessizce salona giriverdi. dedi. Hemen harekete geçmeli. Bu 
Sadrazam ile Dahiliye Nazınnın, adamla, ikimizden birimizin görüş· 
böyle kapıdan giren herhangi biri- mesi herhalde llzım. Daha ;?imdi
ni farkedemiyecck kadar düşünce· d en ... 
ye dalı~lannı hayret ve merakla Paşanın sözü ağzında kaldı. 
kar§Iladl ve o anda, bu iki yolda • Çünkü, tam o esnada Ahmed Ne
gına bir muziplik yapmağı hatırla- simi Bey güler yüzle salona girmiş 
dı. Yumuşak halıların üzerinde a • ve Talat Paşaya, vükela heyetinin 
yaklannın uçlarına basa l basa ar- içtima ve kendilerine intizar ettik
kalanna kadar sokuldu. Bir elile !erini bildirmişti. 
Talat Paşanın, diğeriyle de Dahi- Babıalide bu görüşmeler yapı -
llye Nazırının omuzlarını tutup sı- lırken, sarayda da, yeni padişahla 
1rarken, sesini değiştirerek ansızın: veliahdi, karşılıklı oturmuşlar, gö-

- Davranmayın!.. rünüşil tatlı bir sohbete koyulmue
Diye bağırdı ve muhatablannın lardı. Fakat, Vahidettin, kurnaz 

sılkinip sıçrayışları karşısında at- davranıyor yapılmasını tasavvur 
tığı şakrak bir kahkaha ile koca sa- ettiği işler hakkındaki arzu ve nok
ıonu çınlattı. Enver Pa.sanın bu 11- tai nazarlarını veliabdinden saklı • 

AYt• dUn Ağırcezad• 
aoğukkanhhkla cUrmD· 

nU itiraf etti 
Kendisine göz koyan Ali ismin· 

de bir genci Adliye koriuorunda ö
lüm kasdile bıçakla yaralıynn son
ra da Alinin kansı Ümınügüle bıçak 
la hUcum ederek onu da sağ göğ
sünden vuran Ayşe ismindeki çin
gene kadının muhakemesine dün a
ğır cezada ba§lanmıştır. 

Ayşcnin kocası Ali de kendisine 
bıçak vermek suretile yardım et
mek suçundan cürüm ortağı adde
dilmi§ o da mahkemeye verilmiştir. 

Ayşe dün cürmünü soğukkanlı
lıkla itiraf etmiş ve Alinin kendisi· 
ne göz koyduğunu hattft. bir gUn e
vine kadar bıçakla gelerek taarruz 
ettiğini söylemiş ve: 

- "Aliyi dava ettim. Hadise 
günü cürmüme§hut mahkemesinde 
muhakememiz vardı. Mahkeme Ali
yi serbest bırakınca dışarı çıktık. 
Merdivenlerden inerken o bana çin
genece: 

- "Kaltak kan. Seni dışarıda 
temizliyeceğim. Zaten annem de ev
den tahra -satır- getirdi. Onunla 
parça parça edceeğim,, dedi. Bun
dan korktum. Hemen taşıdığım bı· 
çağı çektim ve kendisini vurdum. 
Bıçak benimdir. Kocam vermemiş· 
tir. Alinin kansı kocasına yardım 
etmek isteyince bir bıçak ta ona 
sapladım. Bu suretle namusumu 
kurtardım. Biz dünyada yalnız na-
mus için yaşarız! ... ,, 

Bundan sonra Ali sorguya çe· 
kilmiş o da kansına bıçak vermedi· 
ğinl söylemiştir. BilB.hare Atıf ve 
Osman isminde iki şahit dinlenilmiş 
tir. Muhakeme gelmiyen ~tlerin 
celbi i~ kalını~r. 

Feci Kaza 
Bir motoalklet otomobll 

çarpı,maeında bir 
adam öldU 

tifesi, sadrazam ile Dahiliye Nazı- yordu. lsti~re ediyormuş gibi bir BUyükdereden Derbende doğru 
rma, kendilerini yoran düşünce ve vaziyet takınarak, onun fikirlerini gitmekte olan Şükrünün fdaresin
endişclerini unutturmuş, üçünün de öğrenmeğe çalışıyordu. deki motosiklet ile bir hususi oto-
birlikte attıkları kahkahalar salonu Vabidettin ne irin böyle hareket 

:s mobil ayni şose ilzerinde çarpışmış 
doldurmuştu. GUlüşüyor, eakalaşı- ediyor ve Mecid Efendiye karşı ne- lardır. Neticede Şükrü beyni patla-
yorlardı artık. Bir aralık, Enver den samimiyet göstermiyordu aca- mak suretile ölmüştür. 
Pa§a da ciddileşti ve günlin mevzuu ba ? .. Çilnkü .... Hemen her padişah vvwvv-VV'.,,,..,,...l'V'.l'V"w""'-"""'VV"""w"""" 

olan Vahldettin meselesine temas gibi, Vahidettinin de vellahdine em- DE?lı'İZLERDE: 
etti. Onun da dil§Ünce ve tahmin- niyet ve itimadı yoktu. Onun, İtti· 
leri, tıpkı Talat Pap gibi, Vahidet· had ve Terakki rüesa ve erkA.nına Denizyollar:nda dünkü 
tinln pek lehinde değildi. Enver kar§ı ötedenberi çok hoş davrandı· 
Pap., hUkmilnde daha ileri gidiyor, ğını i§itiyor, aralarında kendi aley- toplantı 
yeni padişahın Abdülhamid gibi hine matuf bir fikir birliği olmasın- Dün Denizyollan umum mUdür-
müstebid, haris ve menfaatine son dan, nihayetsiz derecede §ilpheleni- lüğünde İbrahim Kemal Baybora
derece dilşkUn ve bilhassa kara ruh yordu. Veliahd saltanat bırsiyle lt- nın başkanlığı altında bUtün mUdUr 
lu bir adam olduğundn.n israrla bah tihadcılara kapılıp herhangi bir te· ve §eflerin iştira.kile bir toplantı ya
sediyordu, çok mUteyakkız davra- eebbUslerinc iştirak etmesir.den ve pılmıştır. Bıı toplantıda idarenin 
nı1masındaki lüzumu takdir ile: "h t All h k k d"nl h ı nı aye , ıı. orusun eıı ı a - muhtelif mesaili üzerinde görüşme-, 

- Talat Pa§anın, diyordu. Fik· ettirip tahtını elinden almasından ler ynpılmı§ ve b~ vapurlann ta
rine i~rak ederiz ve alınmasını lü· " k korkuyordu Hakkı da yok muy 9

"' ~o · mirde bulunması sebebile Karadeniz ı 
zumlu gördüğU" bu tedbirleri çok duya" Ecdadının tarihin·1e bu gı· 

• •• u • hattında b<> ı:ı gösteren nakliye güç-
muvafık bulurum. Ben, Vahidetti- bi h~diseler a mı vuk b l ur-4- ..-..-

tı. z u u m 11 .. u.. lillderinin önüne geçmek için alına-
nin sarayına mensub bir hanım da Bu yüzden nice padişahlar tahtla-
favsiye edebilirim size. Pek yaban- nndan mahrum o'!muş ve yine nice cak tedbirler etrafından ispekterle· 
cı da değil. Fakat.... veliahd ve şclızadeler saltanat hırsı rin mütalealan nlınmıstJ.r. 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Tarihi çeşmenin suyu 
Taksimden Fındıklıya inen 

cadde bugün artık herhangi bir 
şikayeti mucip olmıyacak dere
cede muntazm ve Avrupaidir. 
Dere içindeki İsmet İnönü oku
luna devam eden yavrular ra
hat rahat mekteplerine de\·am 
edebiliyorlar. Ancak yolun Uze
rine tesadlif eden tarihi çeşme 
bir kenara knldınlmak suretile 
muhafaza edildi amma suyu da 
akmaz oldu. Vakıa İnönü oku
lunun köşesinde küçUk bir ter
kos musluğu varsa da hem çok 
a§V.ğıya tesadüf ediyor, hem de 
yukarı tarafta oturan halkın 

ihtiyaçlarını tatmin ıedemiyor. 
Suyu kesilen çeşmeye su veril
mi§ olsa o civarda oturan hal
kın susuzluk ihtiyacı giderilmiş 
olur. Tarihi kıymetine binaen 
bir çeşmeyi suyunu kesmek şar 
tile muhafaza etmek yarım ted
birdir. Halbuki faal belediye re 

1 isimiz sayın Ltıtfi Kırdann ya
nın tedbirlerden hoşlanmadığı
nı işitiyoruz. "Yeni Sabah,, 
lfıtfedip kenledilerini haberdar 
etse, halk dostu valimizin bu 
derdimize derhal çare bulaca
ğından eminiz. Bilyük bir sem· 
tin su ihtiyacını temin edecek 
olan hayırlı bir teşebbUse işti
rak edeceğini bildiğimden dola
yı muhterem "Yeni Sabah,, ı 

harekete davet ediyor, ve hür
metlerimi sunuyorum. 

Dere içinde Tüccardan 
Türkoğlu Mehmet Kizım 

Yeni Sabah muhterem oku
yucusunun mektubunu aynen 
dercetmek suretile kendisinin 
ve Dereiçi halkının dileklerini 
yerine getirmiş oluyor. Tarihi 
çeşmeye su verilmesini emret
~clt suretile sayın belediye re
isimizin de kendilerini sevinciiı
mekte gccikmiyeceğini kuvvet
le umuyoruz. 

Şiledeki Hayvan 
Sergisi Dün 
Acıldı • 

Her sene 1stanbu1 villyeti ta.ra-
fından açılmakta olan hayvan ser
gilerinden bu yıla ait olan birincisi 
Şilede merasimle açılmıştır. 

Bu münasebetle başta belediye 
reisi muavini Rifat olmak üzere ee· 
bir meclisi azaları ve gazeteciler sa 
bah ÜskUdardan hazırla.nan otobüs
lerle Şileye gitmişlerdir. 

Bu sergide gayet cins at ve i
nekler teşhir edilmiştir. Bu sergide 
birinciliği kazanan hayvanların sa
hiplerine mükiifatlar tevzi edilecek
tir. 

Sonra ikinci Serginin Silivride 
açılması muhtemeldir. Bunu da di
ğer sergiler takip edecektir. 

Talil.t Paşa ile, İsmail Canbulat nn. kurban edilip az mı boğazlan • Tırh n vapuru K rzde
Beyin, bu vfıd kar§lsındn. yüzleri mı§ ve boğulmu§tu?.. Vahidettin, nlz hattına ç•hşac k DUn Adlly de bir içtim a 
geıiliverdi. Sadrazam, Enver Pa. • mütaleadan hiç de zevk n:tmamak- Almanyadan en son olarak ge- riyaset Hl 
~anın sözUnU bitirmesine meydan la beraber ·Aliosman silsilesinin ta len Mersin tipi vapurlardan Tırha- Adliye müsteşarı B. Selim Na-
bırakmadı, merak ve telaşla sordu; rihini, bilhassa veliahdhk makamı- mn Mersin hattına çnlıştınlınası fiz dün tstanbul Adliyesini gezmiş-

- Kim bu hanını, Enver?.. na kavuştuktan ve saltanat sevda.- mukarrer iken bilahare görtilen IU- tir. 
- Bizim rahmetli şehid Muh· sına kapıldıkqm sonra, bilyük bir zum üzerine Karadenize çalıştırıl- Bilahare mUsteşarın reisliğinde, 

tarın (1) yengesi. dikkat ve merakla, hem de birkıı.ç masını:ı. karar verilıni§tir. • - l" 
lsmail Canbulat Bey, vorinden d-"alar okumuct B"" .. kl . k.. müddeiumumı, agır ceza, as ıye ce-

~ w. ~ u. uyu erın u- Tırlıan ilk seferini yann Trabzon za ve hukuk hakimleri toplanarak 
:f1rladı. Ve: çUklere karşı reva. gördUkleri cina- hattına yapacaktır. Haliçe alınmış bir içtima akdetmişlerdir. 

- Tanıdım. dedi. Galata güm- yetıcrln, kUçUklerin büyüklere kar olan bir kısım vapurlar tamirden ====================== 
rüğü B(ifmtidürU Nail Beyin hare- §1 gösterdikleri ihanetlerin esbab çıktıktan sonra Tırhan Mersin hat· 
mi değil mi 7 .. Doğrudur, o hanı • ve ~vamilini en ince teferruat ve tına çalıöacaktır. 
mın Vahidettinin saraylılarından tafsılfitına vanncıya kadar öğren- ~·v..ı'V'Vvv-vv--""""""""'"""'""""""'v 
olduğunu işitmi§tim ben de. Fakat, mlşti. Ta.bil, nimdi o da korktuğu ve POLlSTE : 
yapacağımız hizmet teklüini kabul bazı fiil ve hareketlerinden kuşku
eder mi bilmem bu hanım?.. Ben !andığı veliahdine karşı, elbette ki, 
pek ümit etmiyorum. emniyet ve itimad gösteremez ve 

Enver Paşa, Nail Beyin de, kar- samimiyet hissedemezdi. 
deşi Muhtar Bey gibi e<>k va.tanse- (Devamı var) 
ver bir zat olduğunu va yapılacak ============= 
teklifi derhal kabul ile ailesini bu Dana eti den 
hususa sevk ve imale edebilec ğin· zehirlendiler 

(1) 81 mJLrt faciası üzerine İstnn Ycş.ilköy Benli sokak No. 6 da 
.hula gelen Hareket ordasannn p~ oturan Madam Floranın oğlu Agop 
dnr lrumandaı:.ı idi. Talı fmdc n 1- ve lozı Lakya Ayayorgi Hibniden 
ter tarnfındu ~Jıld edilınl ti. §1... - aldıkları dana etinden zchirİenme 
füle, Hürriyet fibidcsinde ı:ömWil- aHUmi gösterdiklerinden hast.ahane-
dlir. " ,::ct kaldırılmışlard.lJ:.. 

Bir romotkörün kazanı patlıyarak 
kaptan köşkünü denize uçurdu 

Limanımıza gelerek şam.andıra

lardan birine deınirliyen Hecipoğlu
na ait Millet romorkörtinde dün §id 
dctli bir infilak ile kazan patlıynrak 
romorkörün kaptan kö~künü par
çalayıp denlı:e uçurmu§tur. Güver
tenin de bir kısmmı parçalıyan bu 
infiUl.k neticesinde nüfusça hiçbir 
zayiat olmamıatır. Liman idaresi 

ı ~hkikata ba§lamışt.w 

, 
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Dün Üç Sabı· 
kalı Eroinci 
Tutuldu 

• 
Bir evde 40 paket 

eroin bulundu 
Bir müddettenberi tarassut edil 

mekte olan sabıkalılardan Kemô.l 
dün bir aralık kendisini takip et
mekte olan memurları görünce üze
rinde bulunan bir paket eroini ye
re atmağa teşebbüs etmişse de cür-
mü meşhut halinde yakalanmıştır. 
Yapılan tahkikat neticesinde bun
ları Selim isminde birinden aldığı 
anlaşılmıştır . 

Bunun üzerine Sellin de tutul
muştur. Selimin üzerinde ve bilfıha
re evinde yapılan araştırma netice
sinde 40 paket eroin, · eroine ka· 
nştırmağa yanyan bir nevi toz, he
roin bulaşıklı bir kundura bıçağı ve 
18 adet boş eroin paketi bulunmuş
tur. 

Suçlular bu .eroinleri şekerci 
Osman adında başka bir sabıkalı
dan aldıklarını itiraf etmi§lerdir. 

Şekerci Osman da tutulmuştur. 

Müsademe 
Bir otomobll blaıklet çar
pıf maaında bir genç öldU 

Dün saat 24,30 da Kireçburnu
na gitmekte olan 158594 Paris sicil 
ve 972 plaka numaralı Yunan teba
asından Fransuva oğlu Frnnsuva i-
daresindeki otomobil, Derbent yo
lunu takiben sUratle gelirken yolun 
solundan geçmekte olan ve Mecidi
yeköyUnde İkinci Ta§ocağı soka-

ğında. 3/4: numaralı evde oturan 
Ali oğlu 17 yaşlarında kemalin ida-
resindeki bisiklete çarparak, zaval
lı gencin çok ağır yaralanmasına 

sebep olmuştur. 
Yaralı genç bir müddet sonra 

ölmüştür. Fransuva yakalanarak 
tahkikata ehemmiyetle devam edil· 
mektedir. 

Casusluk ---BUn Ağırcazada 
fahltler dlnlenlldl 
Casusluk suçile ağır cezaya ve

rilmiş olan doktor Fuat Sabit, ls
lamoğlu Süleyman ve Bakırzade Ri 
za Bakırın muhakemelerine dün giz 
li olarak devam olunmuştur. 

Dünkü celsede, Riza tarafından 
müdafaa şahidi olarak gösterilen 
Hüseyin Afşan ile doktor Nadire 
Sadi ve diş tabibi madam Renda 
dinlenilmişlerdir. 

MtlTEFERRİK : 

Yüksek Ticaret ve lktı
aat mektebi mezunları

nın eğlentisi 
Yüksek İktisat v-e Ticaret mek· 

tebi mezunları cemiyeti bu sene me 
zun olan talebeyle eski mezunları 
tanıştırmak için her sene tertip et
tiği eğlenti bugün Boğazdaki ırn

Soğukkanlılık 
İngiltere Hariciye Nazırı L<>~ 

Halifaks iki gün evel Lordlal" ~ 
marasında, önUmUzdeki hafta ttJ 
aylar zarfında takip edilec~ ba it 
hareketi gösteren söiler söyletıl r 
tir. Bu sözler bir kelime ile ifade 
dilebilir : Soğukkanlılık. . . ıere 

Halihazır vaziyetini.n . s1;°ır et 
tesir edecek şekilde bır ıstik~ .. i 

·yel>" 
alması karşısına, kendi e~ de't" 
kavi vasıtalarla takviye etınıŞ giJI' 
letlerin ittihaz edecekleri ye be" 
hattı hareket bu olmalıdır. Ş~ 
siz, bugünkü beynelmilel get~ 
ğin ne şekilde halledilebilec be' 
kestirmek harp hali mustesna 
men imkansız gibidir. ·yeti 

Fakat silahla mücadele keyf~ 
de İngiliz Başvekili Çcmbc~la alil' 
bir nutkunda ifade ettiği gib~ ~ bJ• 
taraf kim olursa olsun, her ıld sr 
sım tarafın beşeri bir ıztırap ve ıı)" 
f alet hasadı biçeceği de muhnkk ıJti· 
tır. Bunun içindir ki bu esas~ b tır 
kat artık idare edenlerle nıille 
rin zihninde yer tutmağa ba..~~ 
tır. Ve işte Avrupadaki ger sJ1'•• 
halinin yavaş yavaş ortadan k ~ 
cağı ve hali hazır kabusundan ~ç .,. 
lebilmek imkanının buluna~ ..... 
yeniden sulh güneşinin par~YP-ır 
ğını müşahede etmek mUmkfiJl 0 

O' 

cağı, bu kanaat üzerine müesstS 

la.bilir. Ut" 
Fakat, milletleri şere:ile ırı ııtl" 

nasip anlaşmaların ve ihtillfl jl 
bu yol ile halledilmesine ç~lı~tf 
hususunda gösterilen hUsnuııi tJ' 
rağmen vaziyet henüz mUsbet'1"" 
kilde inkişaf etmiş değildir. }... fi 
panm istikbal hala k~gt
endişe verici bir mahiyetted}r· ıe• 
liz Hariciye Nazırının da beyaJI ~ 
tiği veçhile gelecek haftalar, ,,_, 
eylfıldeki vaziyetten belki dalla p• 
him veçheler arzedebilecektir· ·fi' 
kat ortalığı karıştırmak ıstı~ 
kimseler, artık karŞllarında, ~ 
ve kararlarının katiyeti karŞ ~tl' 
tereddUt edemiyecekleri bir 
bulacaklardır. şt!O 

Sulh cephesi, uhdesine dil i' 
vazifeyi, yani harbi uzakla.§tıtıJl ti 
için sarfedilecek faaliyet ve gs~• 
göstermiştir. Ve bunu ynpar1f~ 
her ihtimale kar§l kuvvct17 )le!'' 
lanmış, mevkiinl temin etnıJŞ. 1ştt 
disini teşkil eden devlet u~U~ 
arasında tam bir fi.henk tcsıs e 
tir. e)ı 

Bunun için, hadisatı bekle:"' 
bunların seyredeceği istikaJllC ]cif 
muhtemel inkişafını dikkatl~ :~ 
etmek lazııngeleccktir. HadiS ııIJeti 
gösterdiği sükun ve fırtın~. ~ 1~ kar§"lsında iyi veya fena. goru~eJ 
saplanıp kalmaktan içtinap .e~ 
zarureti vardır. Her §eyi aynı cJe' 
de mütalea edip, kendi kuvvetiJlnrtO 
emin olmak ve dolayısiJe her t te 
taarruzu def edebilecek bir va.rJf 
gelindiğini bilmek kfifidir. 6-

ltidal ve soğukkanlılık, jşt~. 
nümUzdeki buhranlı gUnlerde .. tıJf 
ma gözönünde tutulacak bir dil~ıJ· 
olmalıdır. Hadisatın inkişafına ııı9' 
ayyen bir hattı hareket uydur 

1 ancak bu suretle kabil olabilil"· 
1 Dr. Rc~d SAG~ ,_. 

···' ............................... , ... 
Alman tt··kuıtıe" 
tinin Bir Kararı 

çükım pHi.jında yapılacaktır. Eğlen- __ 
1 ti buğün öğleden sonra başlıyacak Pamuklu mensucat f..._ 

ve yarın sabaha kadar devam ede· fil• makin aksamının 
cektir. Bu münasebetle Küçüksu t I ıçlll 
plajında bir çok yeni tesisat yapıl- klyeye sa ı maması lf 
mıştır. tUccralarıa mir verllrf! ~ 

H be ıd w •• e J.lıı1 
Sarayburnunda emsalnlz a r a ~gımıza gor . sıııı~· 

Permi datrelerı Almanyadakı tc" 
ve zengin programh yi müesseselerine bir emir "~ iJ8 

bir eğl ne• ikinci bir iş'ara kadar Türki~ ~-
Bu akşam saat 20,30 da Kızılay herhangi ticari bir angnjma.Jlıl 

Alemdar §Ubesi menfaatine Saray- şilmemesini bildirmi.~r. , 
burnu gazinosunda Hamiyet Yüce- Alman firmaları TürkiY~ il~ 
sesin güzel bir konseri, şehir tiyat- kiden yaptıkları taahhütıerı._:;f Jıl' 
rosundan Hazım ve arkada.~lan ta- getirmekte ve yeni hiçbir ~ ~· 
rafından "Madam Haygano§lm ya- bul etmemektedirler. Alınall be f' 
tak odası,, ismindeki komedisi, mcş meti bilhassa makine aksaJXll il ti"' 
bur Kavuklu Ali ve arkada.şlannın muklu mensucatın TürkiycY~:,. er 
kan kadim orta oyunu, hayali lrfı:ı.- dcrilmemesi üzerinde bUyUk .iP" 

mn Karagöz, kukla, hokkabaz ve tizlik göstermektedir. 
ateşbaz oyunları, bando konsed, 
Karadeniz milli oyunları gibi mil
keınıncl eğlenceleri içinde toplıyan 
Kızılay Alemdar nahiyesinin sün
net düğünü ve müsameresi yapıla
caktır. Temiz bir deniz havası al· 
mak ve mükemnw1 bir surette eğ
lenmek istiyonler için bUyük bir fır
sattır. 

16 yaşında katili f.' 
DUn §ehrimize Düzceden :L61i 01· 

Bında bir katil getirilmiştir. pe g çO 
duğundan ştiphc olunan bu gotl eatj) 

ban Düzcede kendisile ntaY ...tUı'· 
Halll isminde birisini öldUJllrD?.~:~~ 

l{endisi tıbbı adilde ~ 
altına. alınacakatır. 



~-~~ =~ ................... 
Japonyada İngiltere 

Aleyhinde Nümayişler 
81 b~

0kio, 4 (A.A.) - Domei ajan-: 
ildiriyor: 

~kBu .~abah İngiltere aleyhine bü· 
ın :ı:nımayişler olmuştur. Hi.ikü-

et tnerk . . t• . !atı . czırun ıcaret mahallesı o-
bin ~~hanbashi mahallesinden 25 
'- kışı saat 8 de toplanarak bir a
~ ~~kil etmiş ve İngiltere büyük 

lic.'lne gitmiştir. 
~Urnayişçiler, ellerinde "kahrol 

Maarif, iktisat v;-
~hiliye Vekllleri 
,ehrimize Geldiler 
ilk (Baştarafı l lnci sayfada) 
~adar olmuş ve müteakiben Ma
lltı Vekaletinin neşriyat p::ıviyo
dtt~ uzun müddet kalarak alaka
~ ~an izahat almış ve sergiden 
~ kıtaplar mübayaa etmiştir. Ve-
' b,ı.~eneki yerli mallnr sergisinin 
~tnizin inkişafını tamamile 
Old esi bakımındnn muvaffak 
~na işaret etmiş ve tertip he
tide e teşekkür ~tmiatir. Dün ser
'1 kendisile görüşen matbuat mü 
~: ilerine vekil §Unları söylemiş-

•• 
~ - Onbirinci yerli mallar ser-
~ bu yıl her senekinden daha 
~ve güzel buldum. Bu vaziyet 
~ la karşılanacak bir neticedir. 
~ l!eneki sergi milli sanayiimizin 
ı...._ -en gi.ine tekemmUI ettiğini gös 
"""llhekted· V . ır.11 
'ekıı ııchrimizde bir kaç gün 
~ ~k .Vekalete bağlı müesseseler
' >!•katta bulunacak ve müteaki 

ba karaya avdet edecektir. 
\~h ~iliye Vekili Faik öztrak dün 
~kı ekspresle Ankaradan şeb
\ \>ali gelmiş ve Haydarpaşa garın
lltt 'Ve belediye reisi Lutfi Kır
' tehrimizde bulunan saylavlar, 
~t müdürü ve alakadar zevsı,t 
~dan karşılanmıştır. Vekil 
~k-~ni karşılıyanlarla birlikte 
~ ~~ vapurile 1st:ınbula geçmiş 
~ ıle birlikte Perapalas oteline 
' bir mUddet istirahat ettikten 
lıı~a \tilayete gelerek meşgul ol-
~ :r· Vekil şehrimizde bir kaç 
~ d~~~aktır. _1'fütea~iben memle
~ ilınde bır tetkık seyahatine 

..,_ası ınuhtemeldir. 
' aarif Vekili Hasan Ali Yücel 
~ahki ekspresle Ankaradan 

\Pe)f e .gelmiştir. 
'~to ıl ıstasyonda vali, emniyet 
"t 'lik ru, İstanbul maarif müdürü 
~ adarlar tarafından karşılan-

ıı.._ \Pe~u 
"il~ ~ ~:,aberindc ilk tedrisat 
~ ~ lrıUduru lsmail Hakkı Tun
~ a rtlaari.f müfettişlerinden Os
.'llir orasanlı da şehrimize gelmiş 

~~~il dUı ~~ n Haydarpaşadan doğru 'ltt· i evine giderek istirahat 
~. ır 13 il 
~ "e · ug n yerli mallar sergi-
t... '1elciıbazı ~e~tepl~ri ~ezecektir. 
~- '<> !Jehrımızde uç gtin kaldık
~ ~7" Trakyaya giderek teftiş
~acak ve avdetinde İzmir 

I
" '::::::onuya da gidecektir. 

~ ·ı ~~tere Hava 
~tıev_r~ları 
), .. •"r•l•ra 1soo tay
\~• lttlrak ediyor 
!\"' ~ 4 (A.A) - lngilterenin 
\ Q. CVralan 8 ağustos akşamı 
~ı... ~ .:!~stos arasında yapılacak 
~~ede evr.alara 1300 tayyare iş
~-~ cektı:-. 
~ e İJt'sencki manevralara 900 tay 
~~ar-eı1tak etmişti. Manevralara 
A de .er.e karşı müdafaa kuvvet
'\h. Jştirak edecektir 
~~ .. ·1c . 
~~·caı ada ailece intihar 
~ ltab!~· 4 (~.A.) - 40 yaşında 
O \ l'-· alı bıri 7 ve diğeri 5 ya-

~ı-· rı:ı "o ~ 
L 1tı.i :r eugu hep birlikte ken-
"I §eh · 

~~it ~ r~ merkezinde kfıin bü-
\. ~ oteiın 12 inci katındaki a
~· ~ lt nl Penceresinden atmışlar
:\,~ sın Yoldan yaya geçenle-

liçu ~e dUşerek ezeceklerdi. 
telef olnı~tur. ~ 

j 

sun İngiltere., gibi İngiliz aleyhtarı 
yaztlar taşıyan bayraklar olduğu 

halde elçiliğin önUnc gitmişlerdir. 

Nil!llayişçilerden beşini büyük elçi
lik müsteşarı Cunningham kabul et 
miş ve nümayişçiler buna bir karar 
sureti tevdi etmir;lerdir. 

Sapporo, Nara, Shizuoka ve di
ğer büyük şehirlerde de · rrıilma .. ;ı 
nümayışler vukubulmuştm·, 

Uşakta Fee:ı' 
Bir Otobüs 
Kazası 

2a yolcu ağır yaralandı 
tıir kl"I de öldU 

Uşak, 4 (A.A.) - Dün Gediz • 
Uşak şosesi üzerinde ve U§ak'a beş 
kilometre mesafede Söğütlüçeşme 
mevkiinde feci bir otobüs kazası ol 
muştur. 

Burada yapılacak bir düğüne iş 
tirak etmek üzere Gedizdcn otobüs
le gelmekte olan ve içlerinde çocuk· 
lar da bulunan otuz :iki kişiden yir
mi sekizi otobüsün devrilip yuvar· 
lanma.sı neticesi ağır ve hafif ol
mak üzere yaralanmış ve bir kişi 
de ölmüştür. 

Hadise, bu kazadan kurtulan 
yolculardan biri tarafından haber 
verilmiş, bunun iizerine vak'a ma
halline derhal sıhhi imdat otomobili 
ve sıhhat memurlan gönderilmiş, 

müddeiumumi ile hükumet tabibi 
yerinde meseleye vaz"ıycd eylemiş
lerdir. 

Yaralılar derhal memleket has
tahanesine nakledilmişler ve bura
da hastahane sertabibi ile devlet 
dem.iryollan ve şeker fabrikası ope
ratörleri geç vakte kadar yaralıla
rın tcdavilerile meşgul olmuşlardır. 

U~kta bir tren kazası 
Uşak, 4 (A. A.) - Bugün Af. 

yondan 1zmirc geçen posta treni, 
Hama ile Lanaz arasında makinist 
sinyal verdiği ha.lele arabacının dik
katsizliği yüzünden, bir yaylı ara
basile çarpışmış ve bu çarpışmada 
atın birisi yaralanmış ve birisi de 
ölmüştür. Araba içindeki yolcular
dan birisi ağır diğeri hafif yaralan
mıştır. Yaralılar trene alınarak 

tren saat 12 de U§ağa gelmiştir. 

Hastalar memleket hastahanesine 
yatırılmış ve tren yoluna devam ey 
lemiştir. 

Alman yada 
Benzin Buhranı 

Berlin, 4 (A.A.) - Berlinde oto
mobillere benzin tevziinin ciddi tak
yidlere tabi tutulduğu görülmekte
dir. Bazı tevzi merkezleri ancak 
mutad müşterilerine 10 litre kadar 
benzin dağıbnakta, diğer: müşteri

lere ise 5 liretten fazla benzin ver
memektedirler. 

Bu takyidatın, sarnıçlı vagon ek
silcliği dolayısile nakliyatta tesadüf 
edilen müşkülattan mı, yoksa gittik
çe artan ordu ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere bazı tedbirler alınmış ol
masından mı neşet ettiği malfım de
ğildir. -·-Sırp - Hırvat itilafı 

imza ediliyor 
Zagrep 3 - Sırp - Hırvat itilafı

nın prens Paulün avdetini mütea
kıp imzalanacağı anlaşılmaktadır. 

İtilafın esaslan bervcçhi ati ola
caktır: 

1 - Yugoslav teşkilatı esasiyesi 
çerçevesi dahilinde şimdiki Sava ve 
sahil v_aliliklerinin birleşmesile teş
kil edilen bir müstakil Hırvat va
liliğin vilcude getirilmesi; 

2 - Merkezi hükumet ile müsta
kil Hırvat valiliği arasındaki sala
hiyetlerin taksimi meselesi devle
tin menfaatleri ile münhasıran ken
di menfaatlerine müteallik işleri 
bizzat idare hususundaki Hırvat is
teklerini telif edecek şekilde tesbiti, 

3 - Hırvat ve Sırp muhalefet mü 
messillerini de içine alarak hüku
metin bir nevi partiler ittihadı ka-ı 
binesi şeklinde tadili. 

1'BK18ABAB 

Yunan ı standa 
(Bq tarafı 1 had sayfamıPla) 
İşte General Metaksas azim si

yaset mücadelelerinden bu suretle 
azade kalınca, fitrelindeki kabiliye
ti göstermek imkanını daha ziya
de buldu ve denilebilir ki Yunanis
tanda harikalar yaptı. O en ziyade 
sosyal ve ekonomik meselelere e
hemmiyet verdi. Toprakları fakir 
olan komşu memlekette en hayati 
meseleler bunlardı. Halkı rahat ya
şatarak memnun etmek, ısıtma 

membalarını kurutur gibi, siyasi 
tahrikleri kökünden sökmek olur
du. General Metaksas işte bunu 
yaptı. 

Yunanistanın dahili işlerinde ta
karrür eden sükun ve emniyet ha
rici siyasette de kendisine emniyet 
ve hürmet celbetti. Yunanistan 
1934 te Balkan misakına girmişti. 
Yunanistan devlet adamları, Tür
kiye ile eski ihtilfı.flan tasfiye ettik
ten sonra, Türkiye ile anlaşmanın 
iki memleket için temin edeceği fay
dalan takdir etmişlerdi. 

Kral İkinci J orj Hazretlerile Ge
neral Metaksas bu realist siyasetin 
sadık ve hararetli taraftarı oldular. 
Bugün aramızda teessüs etmiş olan 
dostluk münasebetlerinde kendileri
nin hüsnüniyetine, samimiyetine şe
hadet etmeyi ve bundan dolayı 

memnutıiyet göstermeyi tatlı bir 
bir vazüe telakki ederiz. 

Yunanlılar, vaziyetleri iktizası 
bir Balkan devleti iseler de tarihle
ri ve mazileri onları şarki Akdeni
zin en esaslı unsuru yapmıştır. 
Türklerle Yunanlılar şarki Akde
nizde biribirleıine karşı bir tefev
vuk iddiasına kalksalardı, mazinin 
acı hatıralarile sabit olduğu üzere, 
her iki taraf için de çok zararlı bir 
hataya düşmüş olurlardı. Halbuki 
bugünkü gibi halis bir elbirliği her 
iki memlekete de emin ve daimi bir 
inkişaf sahası açmıştır. Bugün iki 
memleket evlatları biribirlerinin 
memleketlerinden bahsederken ken
di vatanlarından konuşuyormuş gi
bi bir yakınlık duyarlar. İşte bu ya
kınlığın şevkiledir ki dostumuz ve 
müttefikimiz Yunanlıların milli bay 
ramlarındaki sevinçlerini biz de kal
bimizde hissediyoruz. 

Hiiseyin Cahid YALÇIN 

Muallim Mektep
lerine Parasız 
Talebe Alınacak 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da muallim mekteplerine kadro 
bo§luğu nisbetinde parasız yatılı ta 
lehe alınacaktır. Müracaat edecek· 
lerin yaşı muallim mekteplerinin bi 
rinci sınıfları için 17 -21 olacaktır. 
Alınacak talebe sınıfını pek iyi ve 
iyi derecede bitirmiş olanlar arasın 
dan seçilecektir. Liselerin ikinci ve 
üçüncü sınıflarından muallim mek
teplerinin muadil sınıflarına geç
mek istiyenler verildikleri mektep
lerde meslek dersinden imtihana 
tabi tutulacaklardır. 1\-Iuallimler mec 
lisi 1 eylülde toplanarak müracaat 
eden talebenin vaziyetini tetkik e
decek ve liseler 3, muallim mektep
leri meslek kısmı 5, vilayet merke· 
zinde lisesi bulunan orta mektepler 
2, diğer orta mektepler 4 namzet 
seçeceklerdir. Muallim mektepleri· 
ne seçilecek talebe bir teahhüt se
nedi yaparak verildiği mektep ida
resine verecektir. Teahhüt senedi 
alınmadıkça talebe mektebe alınını· 
yacaktır. 

Bulgarintana Amele Kıh· 
ğında Alman ve İtalyan 

A skerleri gönderilmiş 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

kısaca izah etmeyi faydalı bulduk. 
.,Sivil asker,, siliıhsız ve bazan da 
üniformasız asker demektir ki Al· 

manlar tarafından ihdas edilmiştir. 
Bitler mevkii iktidara gelmeden ev 
vel böyle kıt'alar hazırlamıştı. Bu 

nevi askerler Anşlusdan evvel A· 
vusturyaya, ilhaktan evvel Çekoslo 
vakyaya, son zamanlarda da Dan· 

zige gönderilmişlerdi. Bunlar hal
kın nazarı dikkatini celbetmemek 
için sivil ve ekseriya amele kıy af e
tinde gelirler. Mühim sevkulceyşi 
noktalarda yerleşirler. Buralarda 
yol tamirab gibi şeylerle meşgul o
lurlar ve muayyen vakit gelince 
derhal silahlarını lwsanarak asker 
oluverirler. 

Bu nevi askerler bir memlekete 

İnönü Misafir Amirali 
Dün Kabu l Etti 

(Bqtarafı 1 lnci sayfada) 
Amirali Yeşilköy tayyare meyda
nında amiralimiz Şükrü Okan ve ls
tanbul komutanı general Halis Bı
yıktay uğurlaınıtır. Başta bando 
muzikası olduğu halde bir bahriye 
kıt'amız da selam resmini ifa etmiş
tir. Şehrimizde bulunan misafir İn-

giliz filosu zabitan ve mürettebatı 

dün sabahtan itibaren şehrin görül 
meğe değer yerlerini gezmişler mü 
ze ve camileri ziyaret ebnişlerdir. 

Saat 13 de harp filo~ kumanda
nı amiral Mehmet Ali tarafından . 
Moda deniz klübünde misafirle
rimiz şerefine bir öğle yemeği veril
miştir. 

Amiral An karada 
Ankara, 4 (A.A.) - İngiliz Ak

deniz filosu baş kumandanı amiral 
Sir A. B. Cunningham refakatindeki 
zevat ve mihmandarlarile birlikte 
Devlet Havayollanndan tahsis edi
len hususi bir tayyare ile saat 8.30 
da İstanbuldan hareket ederek saat 
10,30 da Ankar:aya gelmiş ve askeri 
merasimle karşılanmıştır. 

Amiral Sir A. B. Cunninghan öğ
leden evvel Çankayada Riyaseticüm 
bur köşküne giderek defteri mahsu 
su imzalamış, müte akiben Genel 

.J{urmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmağı, Milli Müdq.faa Vekili Na
ci Tınazı, Hariciye Vekili Şükrü 

Saraçoğluyu ziyaret etmiş ve bu zi 
yaretler iade edilmiştir. Saat J 3,30 
da Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak tarafından muhte
rem misafirimiz şerefine Ankara 
palasta bir öğle ziyafeti verilmiş 
ve ziyafette Milli Müdafaa Vekili 
Naci Tınaz, Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu ve amiralin refakatinde 
bulunan zevat ile Genel Kurmay ve 
Milli Müdafaa erkanı, Hariciye Ve 
kileti Umumi Katibi muavini Ce
vat Açıkalın hazır bulunmuştur. 

Reisicümhur lngiliz amiralini 
kabul etti 

Ankara, 4 (A. A.) - Rcisicüm-ı 
hur İsmet lnönü bugün saat l5,l5 
de Çankaya köşkünde İngiliz Akde
niz filosu baş kumandanı amiraJe 
Sir A. B. Cunningham'ı kabul bu
yurmuşlardır. 

Amiral saat 16.50 de tayyare ile 

lstanbula hareket etmiş ve askeri 
merasimle uğurlanmıştır. 

Amiral lstanbulda 
Misafir 1ngiliz amirali Sir 

Cunningham, dün akşam saat 18,45 
de tayyare ile lstanbula dönmüş
tür. 

Muhterem misafir Yeşilköy ha
va istasyonunda İstanbul kuman
danı Halis Bıyıktay, amiral Şükrü 
Okan, merkez kumandanı, vilayet 
namına Bakırköy kaymakamı, kur
may heyeti, Havayolları müdürü 
ve mahalli memurin tarafından kar 
şılanmıştır. 

Bie müfreze bahriye askeri selam 
resmini ifa etmiştir. 

Mala.ya lzmirde 
İzmir, 4 (A.A.) - Malaya ku -

mandam albay Tower bu sabah 
saat 10.30 da Cümhuriyet meyda
nındaki Atatürk heykeline mera
simle bir çelenk koymutur. 

Malaya kumandanı albay Tower 
İngiliz general konsolosunun Bu
cadaki yazlık ikametgahında husu
si bir öğle yemeğinde hazır bulun
muştur. 

İngiliz kraliçesinin doğum yıldö
nümü olmak müuasebetile limanı
mızda bulunan .Mala.}:a zırhlısı a • 
lay sancaklarile donanmı§ ve öğle 
vakti 21 top atmıştır. 
.... _ Mn.laya zırhlısına mcnsub bazı 
lngiliz sübayları bugün Bergama
ya giderek oradaki bazı eski eser
leri tetkik etmişlerdir. 

Bugün saat 15 den 18 e kadar 
Malaya zırhlısını İzmir halkının 
serbest ziyaret etmesine müsaade 
edilmiştir. Malayanın motörleri 
halkı gemiye kadar götürmekte idi. 
Ziyaretçiler kendilerine tefrik edi
len mihmandarların delaletile ve 
haklarında gösterileen büyük bir 
misafirperverlik havnsı içinde ge
miyi gezmişler ve verilen izahatı 
dinlemişlerdir. 

İngiliz - Türk dostluğunun bir 
tezahürü 

İzmir, 4 (A.A.) - Türk ,.e İngi
liz gedikli erbaşları dün gece çok 
eski bir maziye istinad eden Türk
lngiliz silah nrkadaşlığının bir te
zahllrü mahiyetinde olarak bir ara
da hususi surette yemek vemişler-
dir. • 

Türk-Bulgar S -ı tie tahkikatı 
Hududunda Müddeiumumi-
Hadise Mi Oldu? n.n İddianamesi 

(Baş taraf f 1 incl sayfamızda) 
dildikten sonra yaralı askerimiz 
zabitle.rimize teslim olunmuştur. 

Bu tebliğin gazetelerde intisa
nndan iki gün sonra gazetelerd; i
kinci resmi bir tebliğ nesredildi. t
kinci resmi tebHğ, (Bulgar Harbi
ye nezal't'tt parlamento komisyonu) 
namına intişar etti. 

İki ağu8tos tarihli (Zora) (Ut
ro) ve diğer Bulgar gazetelerinde 
çıkan resmi tebliğin rnündereca.tı 
§odur: 

"H b" ar ıye nezareti parlamento 
k?olisyon bu gün 1 ağustosta har
bıye nazırı General Daskalofun da 
iştirakile toplandı. Komisyon, nız
namei müzakeratı görüştü \'e de\'
let müdafaası kanununun müzake
.resioe girişti. Bir çok mebuslar bu 
kanun hakkmda söz söyledi. 

A~-ni kanunun 1\'e19 uncu mad 
deleri hakkında mebuslar tarafın
dan gelecel< toplantıda kat'i söz söy 
lenmesine karar \"erildi. 

Harbiye nazınmn ort.a,·a konu
lan meseleler hakkmda ,.e~diği iza
hat dinlendi ve bilhassa son zaman
lanla halkı alikıllandıran mesele
leri dlnllyen parliuneoto komisvo
nu aşağıdaki tebliği umuma bilcİir
meği makUl gördü: 

"Son günlerde hudutta bazı ha
diseJer \1lkubulduğuna dairolan şa- 1 
yialann ash e.sası )"oktur. Bo türlU 
pyialar kötüdür ,·e memleketin sü
kiinetini ihlal eder. lstiyerek veya 
istemlyerek bu şayiaları yapanları 
nefretle kar§ılnmal< ve kanunun b .. 
tün şiddetile takip etmek :lcabt',der.: 

iki maksatla sokulur. Ya i§gal, ya
h~t ta kendisine yardım. Böyle yir 
mı otuz bin kişilik kuvvetler asker
leşmeden evvel her türlü askeri talı 
kimat ve sevkulceyşi yollaruı inaa-
sında çalışırlar. , - ı 

1 ebliğ Edildi 
(Ba.5 tarafı l incl sayfamızda) 

lıdaki "Satie., binası yolsuzluğu hak 
kında mUddeiwnumiliğin iddiana
mesini bitirdiğini evvelki gün yaz
mıştık. 

İddianame diln tekmil maznun
lara ve avukatlara tebliğ olunmuş
tur. 

Öğrendiğimize göre iddianame
de, bilhassa Denizbank umum mü
dürü B. Yusuz Ziya öniş ile banka-

nın umum müdür muavinlerinden l 
B. Tahir Kevkep suçlu gösterilmek 
tedirlcr. 

Bunların suçu muameleye fesat 
karışbrmak, suiistimal ve evrak im 
ha etmektir. 

İddianamede bu iki suçlu hak
kında ceza kanununun 240, 339 ve 
205 inci maddelerine göre ceza ve
rilmesi talep olunmaktadır. 

Diğer maznunlar hakkında tat
biki istenen eczalar ise hafiftir. Bu 
meyanda; tahkikata başlandığı sı
ralarda, yani davanın açılış şekline 
göre muhtelif hususlarda suçlu zan ı 
nedilenlerden bazıları hakkında bu 
cihetlerden men'i muhakemeleri is
tenmekte ve fakat bunlar esasta yi 
ne lüzumu :muhakemeye tabi bulun
maktadırlar. 

Eski milli Reasürans umwn mü
dürü B. Refi Bayann da idianame
de men'i :muhakemesi istenmiştir. 

itirazlar 
Maznunlar dün tebelli1ğ ettikleri 

iddianan'l.eye üç gUn içinde itirazla
rıııı yapabileceklerdir. Son tahki
kat karan da salı günü yazılacak
tır. 

Bilahare dava ağır cezaya inti
kal edecektir. Muhakemeye gelecek 
hafta başlanması çok muhtemel gö
ru lmcktedi. 

35 Sandık 
Selçuk Çinisi 
Çalındı mı ? 

Konya, (Hususi) - Konyadakl 
Mevlana Celaleddini Ruminin şinıd'. 
müze halinde kullanılan türbesi eş· 
sizliği, mimarisi ve tarih.! bakımın 
dan yüksek kıymet taşıyan bir sn· 
nat şaheseridir. 

Konyaya girerken sekiz, dokuz , 
saatlik uznk mesafelerden bu türbe 
nin yeşil akisleri gözleri ve gönülle-
ri kamaştırır. Türbe mahruti bir şe 
kildedir. Ve ilstti tamamen yeşil çi
nilerle örtülmliştür. Yalnız Türki· 
yede değil, dünyada bir eşi daha 
yoktur. Türbe Selçuk mimarisinden 
arta kalan ve bize kadar gelen kıy· 
metli bir yndigfırdır. 

Tilrbeyi çok iyi yazılmış beyaı 
bir çini kuşak sarar. Bu türbe inşa
sındanberi üç defa tamir edilmiştir. 
Fakat her tamirinden eski çinileri, 
yapılış tarzı, ve ana hatları tama· 
men muhafaza edilmiştir. 

Bu türbenin tarihteki adı (Kub
bei Hadra) dır. Şimdiye kadar bu 
mevzun kubbe hakkında. söylenen 
Farsça ve Türkçe manzum parça
lar toplansa kocaman ciltler mey
dana çıkar. 

Her şair bunun ihtişamı karşı· 
sında dile gelmiştir. 

Bu türbeyi Selçuk kumandanla· 
rından mıyserili Alemliddin yaptır· 
mıştır. Garplı çini mütehassısları 
ve mimarlar da bu tlirbe hakkında 
bir çok cPcrler yazmışlardır. 

"Kubbei Hadra,, on ikinci tami· 
rine kadar esaletini ve eski çinileri
ni sakladığı halde on Uçüncü tamiri 
bu §ahcser için bir felaket olmuş

tur. Eğer garplılar gibi biz de 13 
rakamının şeametine inansaydık 

türbenin felaketini de bu rakkamda 
aradık. 

Türbe meşrutiyetten sonra §im 
di Tokat mebusu olan Veled Çelebi
nin birinci postnişinliği zamanında 
mimar Kemaleddin tarafından ta
mir edilmiştir. 

İşte bu son tamiri zamanında 

tilrbeyi kaplıyan eski Selçuk çinile
ri tamamen sökülmüş ve yerlerine 
Kütahyada yaptınlan çok kaba ve 
adi çiniler kaplanmı~br. Şimdi de 
bu çiniler sırlarını atmış ve yer yer 
çatlamak suretile pek perişan biı 

şekil almıştır. 

Türbenin eski çinileri başka biı
binanın tamirinde kullanılmak üze
re 35 sandığa doldurularak İkinci 
Selimin imarethanesi olan eski bir 
binada muhafaza allına alınmıştır. 
Fakat aradan rubu asır bile geçme
diği halde şimdi milyonlar değerin
de olan bu çinilerin hiçbirisi kalma
mıştır. Bunların nereye gittiği mu
ammalı bir muadele halindedir. Mil 
ze mildürüne ve diğer alakadarlara 
yapılan bazı ihbarlarda bu çinilerin 
o vakit tllrbc civarında bir yere gö
müldilğil bildirilmiştir. Müze mü
dürlüğü türbe civarındaki bütUn 
bahçelerde, mezarlıklarda araştır

malar yapmış, bir çok yerleri kaz
dırmış, fakat eski çinileri bir tek 
parçasına bile rnstlamamıştır. Şim 
di bu çinilerin ne olduğu, yabancı 

ellerle yurdun dışarısına mı çıkarıl
dığı araşbnlmaktadır. 1ş polise ve 
adliyeye aksetmek üzeredir. Konya 
Selçuk çinileri itibarile yurdun en 
zengin bir köşesidir. 

Konyadan bilhassa Almanlar 
çok çini aşırtnuşlardı. Meşhur Bey 
Hekimi camiinin çini mihrabı da 
vaktile Almanlar tarafından çaldı· 

rılmış ve sski Anadolu • Bağdad de
miryollan umumi müdürü mösy5 
Huknen tarafından Almanyaya a· 
şırtılmıştı. Kubbei Hadra çinilerinin 
de bu eller vnsıtasilc aşırtılmış ol
ması ihtimali üzer.inde durulmakta- ~ 
dır. Esasen lfonyada Sadrettin • 
Kunevinin türbesinde mahfuz bulu- • 
nan tarihi bir Selçuk seccadesile .

1 

:Muhiddin! Arabinin tarihi hırkası : 
da !stanbula getirilirken aşırılmış
tı. Halen aranmaktadır. 

D. K. 

Trakya 
Manevraları 

(Ba~ tarafı l lnci sayfamızda) 
biye Reisi Mareşal Fevzi Çakınak'ın 
huzurunda yapılacak olan bir geçit 
resmi ile manevraya son verilecek
uir. 

· Ecnebi atqemiliterlerinin de da 
vct edilmiş bulunduklan bu geçit 
re!;minde gazeteciler de hazır bulu
nahileceklerair. 
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Hatıraları 
'Artık Sakin Hayata Avdet Ettim Yavuz Futbolcüleri 
Anarşistl~!':1_ Fala~kud~almadı,, İngilizleri 1-0Yendi1 

Muhterem Mister Fred; - Ne yazıyor? S • B LJ • 

Şultan Aziz Nasd 
Pehlivan Oldu'l 
Ve Kimlerle Güreftİ? 
a - Y AZAN : M . SAMI KARAYEL. 

Yozgatlı Haaanla - Karaboğ~ Kayıptan bir ... geliyor. Çok Ben ona dilimin döndüğü ka- amıini İT nava içinde Cereyan 
iyi tanıdığın bir sima sana mektup dar, anladığım şeyleri izah ettikçe Ed yollıyor, doğrusu cevabını da almak 0 bundan hoşlanıyor. en Maç ·Dostane Tezahürata 
ve hakkımda düşündüklerini, daha - Af erin Todorevsky sen adam\ doğrusu düşündüklerinizi öğrenmek olacaksın diyordu. Vesile ~ k ·ı Eti 

. isterdim. Bilmem o nezaketi göste- Bir saat kadar görüştük. Ayn- eş l 
rebilecek misin? lırken, o elime, başka bir risalecik 

Ben, şu 1914 de ortalığı biribi- sıkıştırdı. 
rine katan meşhur Todorevsky'yim, .. -: Bunu da oku, yarın yine gö-
şimdi, süküt içinde bir hayat ya- ruşelım, dedi. 

fstanbui Tenis Şampiyonası Seçmeleri' 
Dün Bitirildi, Final Yarın Yapılacak 

~ıyorum, kendi memleketime avdet Ben ayni tehalakle o risaleciği 
ettim. Garaj işletiyorum, ve haya- de okudum, fokat bu bir hafta ev- -
tımı kazanıyorum. Anarşistliğe fa- vel elime aldığım kitap nevinden 
lan hiç alakam kalmadı, bir sene değildi. İçinde doğrudan doğruya 
evvel tedhişçiliğimin şöhretini du- ve bana ve benim gibi arkadaşlara 
yan bazı Bulgar komitecileri benim hitap eden sözler vardı, sonra dün
le alakadar olmak istediler, fakat yayı nasıl düzelteceğimizi anlatan, 
taleblerini reddettim. Evlendim, ço- neler 18.zımgeldiğini bildiren sürü 
luğa çocuğa karıştım. Eski yaptık. sürü maddeler sıralanmıştı. Ben 
larıma doğrusu nadimim. Fakat, g~nçtim. Gönlüm hareket yapmak, 
hapishaneden elektrik sandalyasın- bır şeyler göstermek, kahraman • 
dan, yani senin elinin altından da lıklar yaratmak ihtiyacile yanıyor- ı 
kaçtığının memnunum. Sanki beni du, bu okuduğum kitaplar da bende 
idam edecektiniz .. Ne olacaktı?. . ki bu arzuyu kırbaçlıyordu. Kendi-

Elbet nasıl kaçtığımı, ve Bal- mi, oh ... Yaman bir insan olarak 
tiınordan nasıl kaçtığımı, on sene- görmeğe başlamıştım. 
denberi nerelerde nasıl vakit geçir- Ertesi günü tehalükle dostuma 
diğimi merak etmişsinizdir. İşte bu koştum. Ve ona maddeleri adeta 
mektubumda bu meraklı macerayı ezberliyerek tekrar ettim, o çok 
anlatacağım, sen istersen, bu ha- memnun görünüyordu. 
diseleri eşe dosta anlat. Uzun Bal- - Yaşa be Todorevsky sen a
timor gecelerinde ağız tadile vakit dam olacaksın diye beni teşçi edi
geçirirsiniz. Eğer münasip görür - yordu. Elime bir kitap daha uzattı. 
seniz mektubumu matbuata da ver, Ve bir hafta sonra, bu uğrunda ça.
yalnız gazetelerden alacağın para- lışacağımız fikrin elebaşılarile beni 
nın yansını da bana göndermeyi u- tanıştırmağa söz verdi. 
nutma.. Herhalde cephaneliklerin, Bir kaynakçı amelesi, dünya ni
kiliselerin, hükumet dairelerinin uç- zammı değiştirmeğe kalkacak kadar 
ması Baltimorda henüz unutulma- kendinde kudret gördü mü, elbet 
mış olsa gerektir. Merakla okunur. ~ahına sığamazdı. Ruhum değişti, 

• • • ınsanları istihfafa başladım. Ken -

Muharebeden nefret ediyordum, 
muharebe henüz patlamıştı. Bir 
sürü eziyetlere katlanmağa mecbur 
olmuştuk. Tehlike korku, tehdid, 
hayat gayri kabili tahammül bir 
hal almıştı. İstediğimizi yiyemiyor, 
istediğimizi içemiyor, istediğimiz 

gibi gezemiyorduk. Bir taraftan 
Rus, diğer taraftan Alman tazyik
leri altında ne yapacağımızı ~aşır
mıştık. Ben o sıralar alelade bir a
mele idim, iş buldukça fabrikalar
da, fabrikalar kapanınca, garajlar
da kaynakçılık falan yapıyordum, 

ve hayat üzerimize gittikçe kuv -
vetini arttırarak basıyordu. Ar -
kadaşlarım vardı, komünist fikirle
rine temayül ediyorlar, Leninin, 
memleketi terkedip gitmesini, ve 
1sviçrede İngilterede faaliyetlerini 
takip ediyorlardı. Onlar bir bakıma 
göre harbi istemiyor değillerdi, 

dünyanın nizamı bu harp sonunda 
allak bullak olacak ve artık bizim 
hakimiyetimiz dünyada kurulacak 
diyorlardı. · 

Bunlardan biri bir gün yanıma 
ıı;okuldu. 

- Sen Kropotkin'i tanıyor mu
sun? 

- Hayır ... 
Ömrümde böyle bir isim işitme

miştim. O izah etti. 
- Me~hur bir Rus müellifi deh

şetli fikirleri var. Dünya yüzünde 
devlet denilen şeyi tanımak iste-
miyor. 

- Sonra .. 
- Sonrası, bunun çaresini bul

muş, insanlar kendi kendilerini dev 
;etsiz idare edebilecekler! .• 

- Bu nasıl olur?. 
- Basbayağı. 

Ve arkadaşım elline bir kitap 
veriyor. 

- Bunu oku, bir hafta sonra 
tekrar buluşalım • 

Ben kitabı alıyorum, Yan an -
~yarak, yan anlamıyarak sahifele
rin üzerinde dura dura, ve yakmla
nma bazı fikirleri tefsir ettire etti· 
re okuyorum. Okudukça da beğeni-

! yorum. 
· ~emen eunu da söyliyeyim ki, 
benım o zamanki zihniyetimde olan 
cahil bir adama bu fikirleri kabul 
~ttirmek de kolaydı. Hangi fikri o
kusam, doğru buluyor ve derhal o 
fikrin yırtıcı bir taraftan kesili • 
yordum. 

Bir hafta sonra o arkadaşımla 
tekrar kar§llaştık. 
_ - OJrudun 

dimi müstakbel bir dünyanın alem
darı olarak görüyordum. Rüyala • 
rıında elimde bayrak ihtilfil şarkı
ları okuyarak, peşimde binlerce in
sanı sürUklediğimi görüyordum. Bir . 
faftayı zor ettim. Ve arkadaşımla . 
tekrar buluştum. 

- Haydi dedi, şef bizi bekliyor, 
yanyana yürüdük. O yolda bana 
talimat veriyor, muhtemel suallerin 
cevaplarını beraber hazırlıyorduk .. 
Bir yan sokakta durduk. Arkada
şım bana: 

- Kapa gözlerini, dedi. 
Ben gözlerimi yumdum, o ko

lumdan beni bir müddet sürükledi , 
bazı merdivenlerden indik bazıla -
rından çıktık. Bir kapı gıcırtısı 

duydum. 
- Gözlerini açabilirsin! .. 
Kalbim heyecandan dışarı fır. 

layacakmış gibi vuruyordu. Etrafı
ma bakındım basık tavanlı dar bir 
koridor, Bastığımız yer toprak. 

Duvarda vecizeler var. "Tam 
hürriyete kavuşacağız.,, "İdare e
denler kendi menfaatlerini düşünen 
hodkamlardır.,, "İnsanlar hayvan 
değillerdir ki, sürüklensinler,, ilh. 

Bu kasvetli koridorda biraz bek 
!edikten sonra, soluk benizli bir 
genç yanımıza geldi. 

- Şef sizi bekliyor, dedi. 
Ufak bir oda, duvarda şefin ma

sasının arkasında "Müstebidlere ö
lUm !,, levhası asılı. 

Kurt derileri duvarları kapla -
mış, üzerlerinde tabancalar, tüfek
ler asılı. Yine duvarlarda birkaç 
tane büyük resim var. Kimlerin ol
duğunu bilemedim. 

Şef, elmacık kemikleri çıkık, sert 
yüzliı, soluk benizli bir adam. 

Beni görünce, masadan kalktı. 
Elimi sıkı sıkı kavradı, ve yanın • 
daki hasır iskemlenin üzerine oturt 
tu. 

- Merhaba Todorevsky. 
- Merhaba efendim. 
- Seni aramızda faal sahada 

çalışır görmek bizi memnun etti. 
- Sağ olun efendim. 
- Nasıl sonuna kadar bizimle 

beraber çalışmağı kabul ediyor mu
aun? 

- Ediyorum .. 
- Teşekkür ederim. 

- Yalnız şunu da unutma ki 
bizim vaıifelerimiz, çok büyüktür: 
Ye mesaimiz çok çetindir. İcabında 
hayatımızı feda ctmeğe hazır ol _ 
malıyız. 

~evamı var) 
' 

İngilizlerin Akdeniz filosu Amiral ~misi Warspite takımını 1-0 •enen 
Yavuz futbol takımı ile maçı t.alılp eden misaflr bahriyeliler 

3 gündenberi misafirizi bulunan 
dost ve müttefik İngiliz Akdeniz fi
losu Amiral gemisi Warspite futbol 
takımı ile Amiral gemimiz Yavuz 
futbol takımı arasında icrası mu
karrer olan maç dün günün Cuma 
olmasına rağmen hayli kalabalık 

bir seyirci kitlesi önünde Kadıkö
yünde Fenerbahçe stadında yapıl

mıştır. 

Seyirciler arasında Türk ve ln
giliz sübay ve efradından mürek
kep bir kalabalık bulunuyordu. 

Oyun çok dostane bir hava için-

de cereyan etmiş ve iki t· .kım da 
biribirine layık rakipler olduğunu 
göstermek fırsatını bulmuşlardır. 

Müsabaka zaman zaman her iki 
takımın hakimiyeti altında ve ta-
mamen mütevazin bir şekilde cere
yan etmiştir. Neticede birinci dev
renin ol:talarına doğru bir gol atan 
Yavuz takımı oyunu 1-0 kazanmış
tır. 

Bu müsabaka iki taraf denizci
lerinin dostane tezahüratına vesile 
teşkil etmiştir. 

Dağcılık kJtibU kortlannda 1&J8ıl t.enis pmpiyol1&8mdan bir görünüı 

İstanbul Tenis 
Şampiyonası 

Bugün Yapılacak 
Spor Hareketleri 

Teni• t•mplyonası 

Pazar günü başlıyan, hafta için
de hergün devam edilen İstanbul 
tenis şampiyonası seçmeleri bitmiş 
dömifinal karşılaşmalarını yapacak 
oyuncular seçilmiştir. Dömifinal müsabakaları saat 14,30 

Tek erkek, çift erkek, kadın er- da Dağcılık klübünde 
kek, tek bayanlardan şimdiye ka- YUzme t•mplyonaaı 
dar yaptıkları müsabakaları kaza-
nıp bugün yapılacak dömifinal mü- İstanbul yüzme şempiyonası seç-
sabakalarında oynamak hakkını ka melerine saat 15 te Şeref havuzun-
zanan tenisçiler şunlardır: da devam edilecektir. 

'.I'ek erkekler: Serbest gUrefler 
56 müsabıkın girdiği tek erkek- ı lstanbul 8 be t .. 

lerde dömifinale kalan 4 tenisçiden rinin son .~r bskalgureş seçmele-. . . musa a arı da bu ak-
geçen şampıyona galiplennden Ve- şam saat 19 da S .. l · ·· 
dat Abud · Jaff ' k u eymanıye klu-. '. ~ye eza geçen şam- bü salonunda yapılacaktır. 
pıyona galiplermden Telyan; Feh
miye karşı oynıyacaklardır. Finalin 
Vedad Abud ile Telyan arasında oy
nanması kuvvetlidir. 

Çift erkekler : 
23 çiftin girdiği bu karşılaşma

da finale kalan 4 çiftten (Kris-A
revyan) çifti (Armitaği • Cimcoz) 
çiftine (Hasan - Bims) çifti (Vedat
Cemal) çiftine karvı oynıyacaklar-

F · 
Kadın erkek: 
19 çiftin iştirak ettiği kadın er

kak karşılaşmalarında sona kalan 
4 çiftten (Vedat Abut - Bn. Kartel
li) çifti (Bn. Tamkins • V. Binns) 
çiftine karşı (Bn. Gorodeski • Ha
san) çifti (Bn. Mezburyan - Arev
yan) çiftine karjp oynıyacaktır. 

'.I'ek kadın: 

14 müsabıkın girdiği tek kadın 
dömifinal karşılaşmaları da bu gün 
yapılacak finale kalan pazar günü 
bayan Gerodeski ile karşılaşacak
tır. 

Tek erkek karşılaşmalanna 14 J 

30 da, çift erkek karşılaşmalarına 

16,15 te, kadın erkek karşılaşmala
rına 18 de, tek bayanlara da 15 30 
da başlanacaktır. ' 

Bu sene tenis sporuna her senekin 
den .:ıiyade alaka gösterildiğinden 
Tenis ajanlığı seyircileri dömifinal 
ve final karşılaşmalarını rahatça 
takip edebilmelm için yeniden ter
tibat almıştır, • 

Arasında Yapılan Gii:reş 

Yüz yirmi okkalık bir pehlivan ol
duğu halde görülmemiş derecede 
çevik ve çalak idi. Boyu, iki met
reye yakın olan bu pehlivan en yük
sek hayvanlara bir sıçrayışta üzen
gıye basmadan binerdi. 

Sultan Aziz, kendisine çok kü -
çük iken lalalık ve hamlecilik ya -
pan Yozgatlı Hasan pehlivanı had
dinden fazla severdi. 

Daha on yaşında iken, Hasan 
pehlivanın omuzlnnna çıkar ensesi
ni çekiştirir ... Bazularını şişirterek 
onunla eğlenir ve zevk duyardı. Ha 
san pehlivanın karşısına geçer, dev 
masalı dinler gibi merakla onun yap 
tığı güreşleri, heyecanla, saatlerce, 
bıkmadan dinlerdi. 

Hatta; Hasan pehlivan bir oyun 
dan bah~ettiği zaman, ona, bilfiil 
tarifini yaptırır ve üzerinde tatbi
ke çalışırdı. 

Bir gün; Hasan pehlivanla Kız

kulesi sahillerinde balık avlayorlar
dı. Sultan Aziz on yaşlarında var
dı. Babasının kendisine hediye etti
ği altın ve mücevherli bir saati oy
narken denize düşürmüştü. 

Küçük Aziz; saati denize dü
şünce ağlamağa, sızlamağa başladı. 

Hasan pehlivan efendisini sustur -
mak için çalıştı ise de bir türlü mu
vaffak olamadı. Sızlanıyordu: 

- Olmaz lalam; babamın yadi
garıdır. Dedem bu saati ona ver
miş, o da bana verdi. llle bu saati 
denizden çıkaralım ... 

Hasan pehlivan iyi bir güreşçi 
olduğu kadar iyi bir denizci idi de .. 
Derhal soyundu, ve denize daldı. 
Hava sakin ve bulundukları yer de 
birkaç adam boyundan fazla derin 
olmadığı için bir iki dalışta saati 
çıkardı. 

Aziz Efendinin sevincine payan 
yoktu. Rivayet ederler ki, Sultan 
Aziz, Hasan pehlivanın bu fedakar
lığına karşı duyduğunu Şll suretle 
izhar etmiştir: 

- Lalam; bu fedakarlığını unut-
mıyacağım, eğer; bir gün gelir de pa 
dişah olursam; seni kaptanı derya 
yapacağımı Allahıma kasem ederek 
vadederim. 

Sultan Aziz; veliahd oluncuya 
kadar hamlecisi Yozgatlı Hasan 
pehlivandan ayrılmadı. Gece gün· 
düz onunla yaşadı. 

Hasan pehlivan, hemen hemen 
Osmanlı kalyonculan içinde en zor
lu ve mahir kürekçilerden biri idi .. 
Bütün yarışlarda birinci gelirdi. 
Hamleciliği de meşhurdu. Bir kere 
Dolmabahçe sarayının önünden kü
reklere oturdu mu istifini bozma -
dan, kürek atış ahengine halel ge
tirmeden ta, sulara kadar gider ge
lirdi. 

Yozgatlı Hasan Pehlivanın bir
çok güreşleri vardır. Son güreşi 
Karabova ile Çırpıcı çayırında ol
muştur. 

Karabova ile Hasan pehlivanın 
güreştirilmesine on beş yaşında bu
lunan Sultan Aziz vesile olmuştu. 

İradei paclişahi va1tl olmadıkça ben
degandan hiç bir kimse hariçten 
birisile boy ölçüşemezdi. 

Sultan Aziz, çok sevdiği hamle
cisi Karabova ile güreştirmek için 
babası Mahmudu Adliye şöyle yal
varmıştı: 

- İrade buyurursanız lalam Ha 
san pehlivanı Karaboğa ile güreş
tirmek istiyorum. 

Sultan Mahmud, Karaboğanın 
çok belalı bir güreşçi olduğunu bil
diği için, bendeganından birisini ye 
ner endişesiyle oğluna şu cevabı 

vermişti: 

- Oğlum .. Olmaz .. 
- Neden? .. 

- Karaboğa belalı bir adamdır. 
Hasan pehlivanı yenerse küçük dü
şeriz .. 

- Emin olunuz lalam onu so
luksuz mağlfıb eder. 

- Ne olursa olsun Aliosmanın 
haysiyetini muhil olabilecek tehli
keli ve şüpheli işlere girmemeyi tav 

· ederim. 

Aziz Efendi, baba.sının bU ııoıı 
sözl~ri üzerine susmuşt~. . JJ~ 
pehlivana gelerek endişeli btr ta 
la anlatmıştı. 

Hasan pehlivan gülerek:~, 
- O, beni yenemez efen fil' 

- Benim de kanaatim bU·· 1 1 
kat; babama laf anlatmak JtO il , 

değil ki... ~ 
Aradan epey bir müddet ~ ,,..· 

ti. Bir gün Mahmudu Adil, oglUd • ' 
· . ,~ev il 

zız ve Mecıd efendilerle O~ .. ~ 
nına ok atmağa gitmişlerdı. 'ff ıı· 
pehlivan da maiyetlerinde bulUll 
yordu. . j}e' 

Tirendazlann şereflerine di~. 
büyiik taş abidelerden birisi abİ" 
mıştı. Sultan Mahmud yıkılan d .. 
denin önünden geçerken söylen ~·8 

- Bu nasıl şey? .. Derhal yefitl 
konsun bu taş... e]c• 

Padişah maiyetile Okçul~ t ııi 
kesine geldi. Okçular tekkCSl ~y • 
meseleye agah olunca hemen. ~~} 
sımpaşa?an beş on ırgad g~.tıı;';. 
taşı yerme kaymağa tevessül Y 
mişti. 

Biraz sonra; dışarı çıkall ~: 
h be . e }tO.ı 

şa . ~ on ırgadın taşı yeriJl dl • 
mak ıçın kan ter içinde çabal36 t' ğını gördü. Ve yanındakilere d tt 
rek: 

- Çok ağır şey... . JJ• 
Diye söylendi. Küçük A.ziı~·rU· 

lasının bu taşı bir hamlede su • .,, 
iJl JW 

yerek yerine koyacağına eill s.· 
Derhal babasına dönerek rnasuJıl 
ne bir tavırla: bil 

- irade buyurursanız lalaııı 
taşı yalnız başına yerine ko~·· ıJtl 

Sultan Mahmud, toy çocuğıJD 
bu laflarına güldü. Ve: . ....,U 

111·· k"• wı ,, ao·-- .ı.• um unse og um . .. 1f11l' 
yor musun on ırgad yerinden o) 

tamıyorlar?.. dl' 
Aziz efendi sözünü tekrarl3 ' 
- İrade buyurunuz... ~ 
- Haydi bakalım Hnsanı 

Efendinin dediğini yap!.. ~ 
Yozgadlı, irade üzerine old ı;oıı· 

yerden fırladı. Ayak öptükten ·yıe 
ra; taşın yanına gitti. tri eUetl ~ 
ırgatları sağa sola açtıktan ı;o sıı· 
taşı kucakladı. Sarstı ve saııadl: 
rükledi, çukurun ağzına ge~ ı-· 

Nihayet; son bir hamle . jjeı:fe' 
şı çukura soktu ve dikti. AzJr. 
dinin sevincine payan yoktu. </': 

İkinci Mahmud, Yozgad]ıllJll ~ 
kuvvetli bir adam olduğunu b s.ft'1 

Fakat; bu derece zorlu ve fi>' 
bir adam olduğunu bilmiyordU· ıı-· 
dişah; bir iki adım ilerledi ye 
sanın sırtını okşıyarak: 

- Aferin sana! ... dedi. ~ 
Aziz Efendi: babasının btı 11 Jısl 

ketini vesile ittihaz ederek der 
ortaya atılarak: al~ 

- Muhterem babacığım• 1 edjıtı 
Karaboğayı mağlüp eder deJJl .. ret 
miydim? .. İrade buyurunuz gtı 
sinler.. eri' 

İkinci Mahmud; YozgadbY~ ·: 
niyet getirerek iradesini verını;U 

- Peki; giireşsiııler... r· .. 

İ ··zer,,... 
şte; padişahın bu eruri u iiJ' 

Çırpıcı çayırında güreş tnksrJ 
etmişti. _ ~ 

~~zgadlı Hasan, Karaboga;;,ııci 
necegıne kani idi. Gürc§te 
Mahmud da bulundu. ,. 0tt 

Karaboğa; Yozgadlıdan dal' ~ 
kalı bir pehlivandı. Fakat; ad

11p 
çeviklik itibarile Hasan dah3 g 
kin idi. tti· 

Güreş tam iki saat devaJJl: et· 
İki pehlivan biribirlerini Jllağlfı ""et· -
mek için bütün maharet ve kU 

lerini sarf ettiler. ç" 
Nihayet; Yozgatlı haBillıııJ dil • 

ban teknesi denilen bir oyuD~ 
şürdü. ve itirazsız mağlub et~· }>Şt 

İşte; Y ozgadlı Hasan. de~rıtıiş 
ıpehlivanını kolaycacık yenı\I' 
zorbazulu bir §ahsiyetti. gıı· 

Hele, Yozgadlıyı karakucııl' ,,or 
reşte yenecek kimse yoktu. :ıı:;n :ıcııt' , 
lu yağ pehlivanlarını serbest '/ , 
güreşte omuzuna aldığı gibi JJle 

danda yürürdü. 



• 

Y•NlSABAB .......... 

ıstanbul Halkı Meb'uslarına Dertlerini 
Dökmekte Devam Ediyorlar, 

lİakadar Ve Civar Köyler A haliai 
.. 

Dan Ut lılJclc rdaki Ekmek Şirketine/en Neler Çektiklerini 
. Anlattılar. Bundan Ba, ka 

'Olktıdar Halkevinin konferans 
.._undayız. İstanbul mebuslan 
~ almıtlar, salonu dolduran Üsktl· 
~~ ~ dinlemeğe mUheyya .bir 

Tramvayın, Pah~lılığınclan Sivrisinek Felaketinden De Şikayet EtlilJ, 

-...cur1er. 
ı..,~pısmdan taacak kadar kala
-aaıea dolu bulunan salona bakı
~ _Burada orta mektebi henüz 
:W-'U'CJWeri tahmin olunan genç kız. 
larıa, bastonuna dayanarak ancak 
~b~en ihtiyarlan yanyana ve 
~i söylemek için heyecanla 
~ beklediklerini görmek ka
-.ıır. Mebusların sol tarafında i
~ izahatı vermek Uzere Üs
"""IQ&r kaymakamı Bay lhsan ve 
~t.:lif nahiyelerin mUdUrleri de 
-.ırttır. Salona, mebuslarla halkın 
~daki kaynaşmadan mütevel-

lla.ınimt bir hava hlkim. Nihayet 
~alan Bay Faik, senelerin içinde 
- ettiği anlaşılan derdlerini bU
r.ı.. bir vuzuh ve sarahatle izah edi-•e diyor ki: 

- Emin olmalısınız ki burada 
:eıerdenberi içinden en mülevves 
hanın, en pis izleri bulunan si
~ katı ekmek yemekten mide
.___--::- nasıl hlli tatili faaliyet 
~e l&llYOl'UZ. Memba suyu 
a..: - Jlara vererek içtiğimiz sular 
~ ~tllevvesat membaıdır. Şirketi 
~Yenin bizi her gUn temasa mec 
.._~dufwnuz İstanbul& götüren va 
~ kazancımızın zaten ancak 
la.b beaıtyebilecek kadar olan azlı. 
'- kemiriyor. Halk tramvaylan 
..... ~ mesafelere bizi yayan yU• 
.... ~ mecbur edecek kadar yUk
~ Yiyecek ve içecek, bilhassa 
' müstahsiller, satıcı arasın
...._~ tufeyli gibi geçinen madra-
~ YllzUnden atet pahasına satı
~~ Üaküdarda her mıntakaya 
~ daha kesit bulunan mUte
~yoklama itlerindeki mu, 
it.ı.~t YttzUnden ıztırap içindedirler. 
~Une butaııeainde muayene ol
~ giden hastaıanmız doktorlar
'e; hatta hastanenin kapıcısından 
'8tl hakaret ve dtlrUlt muamele 
L~"'"1orlar. Bundan bUtlln Üsküdar 
~ilteellim olurken her zaman 
~ i1a edeneu hi.diselerden has-

n..__ ~ekiminin haberi yok. 

~~ htlkfımet dairelerin
i.~ ller biri bir tarafa dağılmıftır. 
~ bu yüzden bir muamele 
~~ yUztınden her tarafa ko 

~ l'ailı tarafından büyük bir 
~ ve vuzuhla isah edilen bu 
~~~londa bulunan Üsküdarlı 
'~dan hararetle tasvip o-

~ mebuaumuz Ziya Kara-
~ bu itler hakkında Üsküdar 
~dan isahat vermesini 
' etti. Bütün bu derdlere temas 

.. ka.Ymakam Bay Ihsan dedi ki: 
a._ "':'" llWdllııet konağı meselesi ha
~ U~Udar için çok mühimdir. 
~~ih fUJlU Üskildarleılara 
L~ ederim. HUkfımet konağı için 
~laııan arsa Vali ve Belediye 

~on iki zat, fahri kii..,ctt eten
l biy'at ettiler ve: 
2 - Şirkten. 

- Zinadan, 8
- Sirka~ 

• - İftiradan, • 
..!..- Evlltıannı 6ldUrmekten, 
~ve· 

'!tt.' - Cenabı B.Jwn ve resillU· 
tııı.:._ ~lerine itaat ve bıldyat e
~ taahhüt ettiler. 
~ "Birinci bly'at,, denildi. 
-·71amber, bunun tlzerine: 

....._' ller kim bu ahde sadık ıra
~ ~bı Hak, onu, cennete ka· 
\ ~; kim muhalif hareket
~ onun iel Allaha kalır. 
' Bak latene affeder, istenMt 

~· 
~' lerlatında, ilk kurulcm • 
~· lltıe bunlardır. Bu esaslar, 
"~ hattl btttUn CeztretUJarap 
~ Olan zulüm ve cinayetlerin 
C) ıa.,_~eyi istihdaf ediyordu. 
~~Araplar, Cihiliyet gay
l ile \'eya fakrU zaruret bahane-.!1!. e\'lltıannı diri diri topra
-~orlardı. taı&miyetin ilk e-

Reisi Lt\tfl Kırdar tarafından tet
kik olunmut ve tenaip olunmuftur. 
Üsküdar hllkt\met konağı diğerleri
ne tercihan daha erken yapılacaktır. 

Üsküdann bir de sivrisinek me
aelesi vardır. Bununla mücadele et
mek için Üsktldann Kadıköy mü
cadele mıntakasına ilhakı zaruridir. 
Bu vaziyeti Vek&lete bildirdik ge
len cevapta ÜskUdarda, sıtma ol
madığı ve sivrisineklerin anofel cin
sinden olmadtğını bize bildirerek 
Üsküdarm Kadıköy mücadele mm· 
takasına ithalinin imki.nı olmadığıı 
m bildirdi. 

Vek&let bu red cevabile bir de tav 
siyede bulunuyor ve bize mahalli 
mücadeleye girişin diyor. Biz buna 
ÜskUdarda imkln bulamıyoruz. Bir 
defa halk fakirdir. ÜskUdarda sivri 
sinekleri besliyecek namütenahi 
sarnıç açıkta kalmış kuyu, çok 
genit bir saha tutan arsalarda mü
taaffin çukurlar ve su birikintileri 
vardır. Buralara tonlarca mazot dök 
mek llzımdır. Biz mazot bulamıyo
ruz. Balk satın alamıyor. Binaena
leyh mahalli yapılan mücadele se
meresiz kalmağa m.ahkfımdur. 

Ekmek meselesine gelince, maale
aef bu hususta Bay Faikin sözleri
ni tasdik edeceğim. Fakat yalım 
fllllU illve edeceğim. Ekmek mesele
si yalım Üsldldar için değİl bUtiln 
İstanbul için vardır. İlin Üsktldar
daki aebebi basittir: Biz bunu bili
yoruz. Kaatteeuüf btttUn gayret 
ve hUanU niyetimbe rağmen mini 
olamıyoruz. 

Oaldldarda 11 fınn vardır. Bu fı
nnlann sahipleri bir tirket kur
mUf}ardır. Nir,amnamesi tirketin 
iyi maksadlarla kurulduğunu söy
ler. Fakat it hali tersinedir. Şirket 
fınncılar arasında rekabeti mene
der. Rekabet olmayınca birlikte ha-

sasları, işte bu fenalıkları önliyen, 
çok yüksek insani, içtimat ve ahli.
Jd gayelerdi. 

Bu biy'atin, bu yeminin 1sli.m 
tarihindeki ehemmiyet ve göhreti 
f.§ikir olmakla beraber medeniyet 
tarihini de çok alikadar eder. Ara
dan asırlar geçtikten sonra, bu esas 
1ann yerlepıesinl, din aleyfıtarlan 
dde ve kolay bir eey addedebilir -
ler. Fakat o nmanld içtimai eerait 
göz önüne getirilir, Araplann ne ka 
dar fena haller içinde yapd•klan 
hesaba katılırsa, Peygamberin on 
aeneden fazla bir müddet, ne kadar 
husumet ve muhalefete uğradıit 

dilfUnUlUrae elde edilen bnytlk" ve 
kıymetli neticeler öntlnde bq eğme 

lfıFeti Musl, Beni İsri.ile on 
emri tebliğ etmekle insaniyete ne 
'kadar faydalı olmupa, Hazreti 
Peygamber dini esaslannı Araplara 
kabul ettirmekle be§eriyete ondan 
fazla hizmet etmi§tir. Hazreti Mu
sa, on emri yalnız tebliğ etmişti. 
Hazreti Muhammed ise esaslanm 
yalnız tebliğ etmekle kalm&mı§, on
lan tatbik te ettirmie, koca bir A
rap ülkesini, az bir uman içinde, 

. 
reket eden bu fınncılar biaim mU· 
~madi teftie ve gayretlerimim n.1-
men istedikleri tanda ekmek çıka
nyorlar. 

General Kizım Karabekir: 
.. _ Bu firkette Üsldldarblar "Var 

mıdır; yoksa tamamen yabancılardan mı müteşekkildir? dedi 
- Üsküdarlı kimse yoktur. Ta

mamen yabancılardan mUteşekkile
dir. 

- Ne zamandanberi ÜskUdarda 
ekmek derdi devam etmektedir. 

- 7 senedenberi. 
General bu ..-:e~:aba ve bu derdin 

yedi sene gibi ı;;ok uzun bir zaman 
zarfında halledilemeyişine biraz ta
IM:dlble: 

"-Peki, dedi. Halkın sıhhatini 

senelerdenberi istismar eden bu a-
damlan cezalandınmıyor musunuz, 
verdiğiniz en büyUk ceza nedir? 

- Bi3e belediyenin ve hükfımetin 
verdiği sal&hiyetler dahilinde en a
fır cezaları tatbik ediyoruz. Fakat 
aldıkları yok. Para ceası keaiyonız, 
aıkı teftit ve kontrollerle yakala· 
dıfımız gayri sıhhi ekmeklerinden 
binlerceaini deniae atıyonız. Bunu 
herkesle, Üaldldarlılar da görtlyor
lar. Bu tekilde yapılan mücadele
nin bir netice vennedilini görünce 
bu hallan aleyhinde çahpn firketi 
feshettirmek lçbi bafka çareler ... 
radık. Ni19mnamelerini iyice tetkik 
ettik .ve mevcut kanunlara bazı ay
kınhldar bulduk bunlara istinad e
derek vaziyeti, firketin feshi için 
bir raporla belediye hukuk itleri 
müdUrlUğtıne ve iktısat mUdUrlUğne 
bildirdik gelen cevap tudur: Bizim 
bulduğumuz ve firketin feshine A
mir olur zannettiğimiz bazı hususlar 
hukuk işleri mUdUrltlğü tarafından 
gayri varid görtllmilt ve tirketin fes 

hine lmkln görWmemit bbe aılD 

teftil ve kontrolleerle iti idare edi
yorlar. 

Bay Ziya KaramUrsel aöz alarak 
dedi ki: 

- Halkın sıhhatini ve gıdasını 
tehdid eden bu firketin feshi 1'
zımdır. Ben öyle zannediyorum. 

- Efendim vaziyeti izah ettiın. 
Biz IAzım gelen her makama müra
caat ettik. Bu tirketin hatti diye
bilirim ki halkın aleyhine teşekkül 
eden bu tröstün kaldınlmasını iste
dik. Fakat kanuni imkln yokmu,. 

İstanbul mebuslan bu mUhim hi
dise ile çok alikadar olarak uzun 
notlar aldılar. 

Bu eanada bir Üsküdarh vuat
daş söz alarak dedi ki: 

- Görülüyor ki verdiği izahatla 

ljye bir faslın aynlmaaına ne ıtı

zum var? 
Bundan sonra Üsldldar kazamna 

bağlı köylWerin namma gelen bir 
Üsküdar Halkevi köycWük bafkanı 

.. _Bizim köylerimizin iki derdi 
çok mühimdir. Su ve toprak, Ta
biat Üsküdar köylerine büyük bir 
lfttuf göstermiştir. Her köyün aza
mi 300 metre uzağında gayet güzel 
su membaı vardır. Fakat köylüler 
fakirdir. Bu membalardan itibaren 
suyu köylerine kadar getiremiyor
lar ve orada membadan kaplarını 
doldurarak su dolduruyorlar. Hüku
met yapacağı 15 bin lira gibi küçük 
bir fedakarlıkla bu işi kökünden bal 
edebilir. Toprak derdi umumidir. 
Köylü toprak istemektedir. Diğer 

taraftan tohum eleme makinelerine 
kat'i ihtiyaç vardır. Köylünün nüfus 
kiğıtlan eskiden kalma ve kağıt ha 
lindedir. Köylünün vakti yoktur. 
ÜskUdara gelip bunu yeniliyemiyor. 
Tapu memurlan köylUnün ayağına 
giderek bu iti kökünden ve 15 gün 
zarfında halledilebilir. Başka bir 
vatandat maliye itlerine temas ede
rek dedi ki: 

.. _ Kanunlanmız eaas itibarile i
yidir. Fakat tatbiklerinde birçok ak
aaklıklar oluyor. Keseli takdiri 
kıymet meseleleri bana böyle bir ka
naat verdi. 937 senesinde bir takdiri 
kıymet komisyonu tefekkül etti. 
Ve bir takdiri kıymet yaptı. Netice-
de her binanın iradı gayri safisi iki 
misli yükseldi. Tabii buna istinad 
eden vergilerin de birdenbire yük -
seldiğini gören halk hayrete dUştü. 
Halbuki öyle zannediyorum ki hil
kfımetin gayesi halkın üzerinden 
vergiyi hafifletmekti. llaliye ifleri
mizi ben iyi görmüyorum. Bence 
bu i§lerin sistematik yapılması la
zımdır. 

Bay Ziya ~ hWdllııethı 
bu mesele .berinde olduğunu söyle
di, ayni vatand&§ Üsküdar halkı-

nın çok fakir oldufunu ÜaldlQarm 
halk tarafından imar olunmadığuu 
ayni zamanda belediye tarafından 

ihmal olunduğunu söyledi. 
- Allah Liltfi Kırdardan razı ol 

sun, dedi. Biz.e gelir gelmez 25000 u • 
ralık bir tahsisat verdi de, kaldı

nmlanmızın bir kısmı tamir olundu. 
Bundan sonra birçok vatandqlar 

şikayetlerde bulundu. General Kl· 
zım Karabekir Üsküdar halkına de
di ki: 

.. _ Derdlerinizi çok dikkatle din
ledik ve nok aldık. Zaten hepimiz 
İstanbulluyuz, bu itibarlar bu dertle 
re aşinayız. Bunların bepsile bütün 
enerjimizle mücadele edeceğiz ve 
hal çaresi anyacağız. Yalnız ben 
şuna kani oldum ki, birçok vatan
daşlar derdlerini bizden evvel hiç 
bir idare amirine müracaat etmeden 
doğrudan doğruya bize söylemekte
dirler. Meseli. bir hastanede bir va
tandaş fena bir muameleye uğra
mıştır. Buna nasıl cesaret olunur. 
Bilemem, fakat bu hastane mUdtl
rUne, nihayet kaymakama daha ol· 
mazsa villyete fiklyet olunarak hal 
olunabilir. Vatandaşlanma medeni 
cesaret tavsiye ederim. Kartılattı
ğınız bir müşldllltla mücadele edi-

/1 

niz. Bu hususta en ytıkaek idari 
mercilere müracaat ediniz. Bu ayni 
zamanda bir vatan vazifeniwtir. An· 
cak idare makinesi vaaıtaaile fikl
yetiniz haklı olduğunuz halde bal· 
lo]nnmaınıpa o zaman bize mtlra· 
caat ediniz. Bizim asıl vazifemiz 
idare makinesini mürakabedir dedi. 

4 saat devam eden bu konuşma 
neticesinde Üskildann bUtUn arzula 
n, 

0

derdleri ortaya dökUlmilştü. ls
tanbul mebuslan hemtebrilerinin bu 
derdlerini dinlemekten memnundur
lar. ÜsküdarWar dertlerini dökmek 
ten mütevellid bir rahatlık duyuyor. 
Hiç ,Uphesiz kuvvetle müdafaa ede
cek ve halline çalışacü en kuvvetli 

(Sonu 7 inci sayfann:ıda) 
kaymakam bey de şikayet ettiğimiz ============== =========== 
noktalara ittirak ediyor. r 

Birçok raporlar yuılmıı, cevap
lar gelmit, teftitler yapıhmf fakat 

GVNEş BANYOSUNDA YANAN ctLD1NtZtN 
yanıklarını teskin ve tedavi için 1 

netice yok. Biz yine 'l'Urkiyenin bu ~~~;;;;;1;;;;1;;11;11111 en btlytlk ve modern fehrinde gayri 
aıhhl ekmek yemekte berdevamıL 
Cilırıhuriyet hilkftmeti mu•pam ser
mayelerle teeaalla ebnil flrketleri 
biliperva te8ııediyor. Tramvay tir· 
ketleri timendifer firketleri vatan 
hududlan dıpna atılıyor. Fakat beri 
tarafta lstaııbul belediyesi 4,5 fınn
cının kurduğu ve halkın aleyhine 
gayri me,ru kazanç temin eden bir 
tirketle uğraşamıyor ve aczini itiraf 
ediyor. Şurada çok f&y&nı dikkat 
bir noktayı da söylemek isterim. Bu 
tirketin nir.amnamesinde konulan 
bir madde ile senede 5000 liralık 
hükfunet tarafından yazılacak ceza. 
tahsisat aynlmıftır. Bu ıirketin a
leyhinde en büyUk bir delildir.Meşru 
bir tarzda çalışmayı istiyen bir şir
ketin nizamnamesinde ceza tAhsisatı 

ViRO%A PATI KULLANINIZ 
Her tilrltı yanıkları, kan çıbanlarını, meme lltihab
lannı ve çatlakları, koltuk altı çıbanlannı, dolama, 
akneler, ergenlikler, çocuklann ve büyüklerin her 
türlü deri lltihablannı • 

TEDAVİ EDER. 
ıhhat Vek&letinin 22/ 4/ 936 tarih ve 5/ 31 No. lu ruhsatiyesini halzdh. 

fena muamele gördüğünden Şam'ı bere ~ evvel biy'at eden bu olmuş. 
terk ile Medine'ye avdet etmi§ ise tur. Beni AbdW'eşhel'in nakiybi i· 
de Hazreti Ömer, Muaviye'ye "A- di. Bütün gazilarda bulundu. Hic
b&de ibni Si.mit'in üzerinde hüküm retin yirminci senesinde Hazreti ö
ve hükfımetin cari olmıyacaktır.,, merin hilafeti samanında Medinede 

- 88 - mealinde bir emirname göndererek vefat etti. Saffeynt muharebesinde 
vaheetten medeniyete geçirmiştir. ledenlerden biridir. Biraderleri, Bedr Abi.de'yi Şama iade etti. 34 Uncll Hazreti Ali'nin maiyetinde tehit o' 

... harbinde lehit oldular. Kendisi u. hicret senesinde 72 yqında iken duğunu söyliyenler de vardır. 
Bu on iki kişinin on biri, biy'at- hud ve Hendek gadlarile diğer Remle'de ve bir rivlyette KudUs'te ....., b1a Omeyr'la 

tan sonra Medineye döndüler ve Is- harplerde bulundu. Hazreti Oama- öldü. Kendisi, sahlbenin ileri gelen- Kedlae'ye ~ 
JAmiyeti Jlell'9 gayret ettiler. Bun· nın hillfeti zamanında ve bir rivl- lerindendi. Peygamberimize biy'at eden on 
1ann reisi, F.a'ad ibnl 1Mare i~ yette (Saffeyn) muharebesinde ve- Onlardan Abbas ilmi Abide, U: bir zat, Kedine'ye avdet eder etmez 
Bun1ann on ikincisi olan Zekvan. fat etti. hud muha.rebeeinde tehit oldu. lallmiyeti neeretmeğe batladılar. 
EbQaaebğ ibni Abdı Kaya Kekkede, Onlardan biğer biri olan Abide Bunlardan biri, Oveym lbni SAi- Hatta Eva ve Hazrec kabilelıeri, Hu 
Peygamberin yanında ll:aldı. Sonra ibni Simit, birinci ve ildnci Abba- de (Eva kabiJeslnden) Bedr, UJıud, reti Mnhammed'e mektup yardılar. 
da, eehab ile beraber Medineye hic· lerde, Bedr ve Uhud gibi gullarda Hendek gadlarmda bulundu. BU- Kur'anı azimtıaanı talim etmek ve 
ret etti. Bu suretle, hem muhacirin bulundu. Hazreti Peygamber sama- yük sahlbelerdendlr. B. ömerin hi- islimiyet ldibım öiretmek U7.ere 
den hem de enaardan olmak gibi ild nında Kur'anı Kerimi toplıyanlar- Weti zamanmda 65 yqmda vefat eahabı ldranıdan birinin gönderil
mu.hariyete erdi. dan biridir (1). Hazreti Omer'in hi- etti. Kızı Abiyde'nin ri\tiyetine göre: meaini niyaz ettiler. O da Kisğab 

Bu zat, Bedr gazisında bulun· lifeti zamanında llau ibni Cebel Halife Omer, gömUldtlğil saman, lbnl Omeyr'l gönderdi (2). 
duktan sonra, Uhud gazisında Ebill ve Ebu Darda ile Şamlılara Kur'anı mezannın üzerinde durarak "ınaan- llisğab, pek gengti; an•sın1n ha.
hakem ibnil'ahnes tarafından rtehit öğretmeğe me'mur olmUI, Humus 1ardan hiç kimse, bu kabrin sahi- basının çok sevgilisi olduğu halde, 
edildi. taraflan hissesine isabet etmi§ti. binden daha hayırlı olmak iddiasın· lslAmiyeti kabul ettiği için, onlar-

EnsArl (yi.ni Kedine Müslüman- Sonra da Filistine gitti. Bir ilde da bulunamaz; zira Resillü Ekrem dan gok ed ve cafi görmilf, hepsine 
lan) teşkil eden on ild zattan 'biri Muaviye'ye muhalefet ettiği için Hazretleri, hiçbir sancak rebetme- tah•mmUJ etmifti. 
olan Maaz ibni Hi.ris, anasına nis- (1) Peygamber zamanında Kur'a- di, ki Oveym, onun altında bulun· (De'f'.lllll var) 
betle .. lbni Afra,, denmekle tanılı- '" topZıyanlann diğerleri Maac ilmi masın.,. buyurmuetur. • (8) BNıJ.ecicft1t11 riva11e«ne g4re 
yordu. Biraderleri ile beraber, Bedr cebel, Ebiyibni ICôab, EbU Eyyub t1e On iki zattan biri de MAlik ibnl Jlialaf>, °" w ~ ~ l/!MıU-
pd•nda bulundu. Eb6 Cehl'i kat· Blnl DardadıT._.. Tiyhan idi. Bir rlvf.)'ette Penam- riJfM&ff. _ . · - . 
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y f AYEFE ümes HayvanlarJ 
Tavuklar haykırıyor: 

-1- Gıdak, gıda.k, gıt gıdak. 

Yine yalpa vurarak 
Dolaşıyor ördekler balıkçı "Kayababa,, vardı. Bu ihti

yar adam zengin değildi, fakat çok 
mesuddu. Deniz kenarında ufak bir 
evi bahçesinde en güzel çiçekler 

tdi'·· ğmı anladı.. Şimdi ne yapman 1~. 
Hemen aklına dağdaki Ayefe ge fe 
Kızını kurtarsa kurtarsa bu NJC 
kurtarırdı. 

Eskl 'ıurkii:ıtan şehirlerinden 

''Hiyuenşi,, nin gözüktüğü bir yay
ladayız. Yirmi yaşlarında kadar 
bir delikanlı başucunda bir kaplan 
g\bi ard ayaklarım germiş, kuyru
ğunu azametli bir ta vırla sallayan 
beygirinin bacaklan arasına yüzü
koyun yabıu9 düşünüyordu. Şakak
larım ikide bir bütün kuvvetile sı
kan iri fakat zarif elleri sabınıızlı
ğını, asabiyetini gösteriyordu. 

Sular kararırken uzak yamaç -

; 
~~~~ w ., 

~"All''b~r1~ ,.. 

!ardan bir toz bulutu koptu. Atmm 
karnını yere değirerek yıldırım gibi 
uçan diğer bir delikanlı onun etra -
f mda geniş bir daire çevirerek hay
kırdı. 

- Selam "Yeü Aykut,,! ... Geç 
kaldım galiba! ? .. 

"Yeü Aykut,, ellerini şakağın

dan çekerek sordu: 
- Selam "Buğusalci,, senin ge

tirdiğin haberler nicedir. De baka
bın? .. Susuyorsun; ulu Tnnrmın 
yüce namına and içerim ki köpek 
"İngba.y,, seni kapısından koğdu. 

Arkadaşımn meyus bir tavırla 
cevap vermeden önüne bakbğını 
görUnce yerinden fırlayıp karşısına 
dikildi. Sesi titrek ve ağlar gibi a
cıklı idi 

- Ah! .. lş yine kılıca kaldı ha.. 
Vermiyor öyle mi'? .. 

- öyleyn.!.. Yüce bir hakan 
"lngbay., kendi iiUresimle, kendi 
sancağı altında yqıyan bir Koyun
lu TUrküne kızını verir mi? Biz ki
miz? Hiç; Türk Kırgızları, Tuğlan 
yok olmuş. kılıçlan paslanmış, sa
dakları (•) küflen.miş bir awl kurt 
yavruları .. 

Hila meyus bir tavırla önüne 
bakan arkadaşının omuzlarından 

tutup silkti: 
- Yeter!.. Yeter artık, biz iri 

yıllarca cihana boyun eğdiren bir 
avulun (1) oğullarıyız. atalarımız 

bu köpek Çinlilerden bac (2) ahr
mış, a vullo.rıınızın b~buğlar.ı ata 
bindiği gibi ardın.da at .koparan ba.-

( *) Sadak=Oktuk. 
(1) Avul=Kabile. 
(2) Cac=Vcrgi. 

,, .............. ~ .......................... ...... 

Talihli 
Okuyucumuz 

Naciye Ozfurnt 

1-eınmuz bilmecemizi doğru söZUP 
ı;ekilen kur'a.da birinci hediye olan 
masa saatini Bürhaniycli Bayan 
Naciye ÖZfurat kazandı. Hediyesi
ni posta ile küçük okuyucumuza 
gönderdik. Küçük okuyucumuzun 
}ıayatta dalınn talihli olmasını, ve 
memlekete faydalı bir ana olarak 
yettp:ıeııint dileriL 

Nasıl boyun kırıyor 
Şu ~pkın horoza bak. 

••• 
Babahlndi kabarmış 

Su başında durarak 
Kal'§ıya yü7.ecekler. 

• •• 

Temmuz blhr ecemlzl doğru çözUp çektlilmlz 
kur•-'• hediye kazanan kUçUk okuyucularımız 

Demirtaş mah. Selvili Bahçe çıkma 
zı No. 29 Muharrem Canıtez .. 17 -
Uşak, Maliye kontrolörü Halis An
da kızı İnci. 18 - Ankara, zP..ncir 
camii karşısında Zafer lokantası 
sahibi İbrahim oğlu Kemnl Kuvat. 
19 - Anadolu Hisarı, Sedüstü so
kağı 306 Numan Yaşıt. 20 - Te
kirdağ Meteoroloji istasyonu Mwr 
tafa Aycan yeğeni Bahaeddin Çiz
meci. 21 - Konya, Baruthane ci
van 25 No. da Fuad Noras. 22 -
Sinop, Belediye fen memuru Sürey
ya Yurdsever kızı Sabahat Yurd
sever. 23 - Artova: Nüfus katibi 
Tayyar oğlu Necati Gülter. 24 -
İnegöl, Ankara caddesi "195,, de 
İbrahim 1rtem kızı Durizehvar. 
25 - Bozöyük, ilkokul 244 Neri -
man Endinç, 26 - Mersin Bay Mü
cahid elile Gazipaşa mektebi 3 üncü 
sınıf talebesi Nermin Çnknr. 27 -

Gaziantep, Muhasebei hususiye baş 
katibi Ahmed Türün oğlu Adil Tü
rün. 28 - Erbaa, Kahveci Meh
mcd Emin Akansu oğlu Falıri A
kansu. 29 - Bekir Can, Makamı 
§erif camii karşısındaki kahvede, 
30 - Pendik, Bağdad caddesi Ca
hid Nasman. 31- Adana, kale kar 
şısında Ceyhan oteli altında. berber 

Tahir. 32 - Kırkağaç, terzi Meh -
med oğlu Falih Güngör. 33 - ls
tanbul adliye ikinci icrada. memur 

Birer Kitap Kazanan Talihliler Mürüvvet. 34 - Buca, Arol Aşağı 
11 - Konya Harasında Naile mahalle Türkoğlu sokak No. 2. 

ra başını azametli bir tavırla doğ -
Erce. 12 - Bolu, Ticaret Türk A- 35 - Adapazarı Sakarya mahalle-

rulttu: nonim şirketi vasıtasile Fikret A- si Tarlalar çıkmazı No. 109 Hikmet 
- Toplan! .. Atla atına. •. Gidi- talay. 13 - Ürgüp, Sorgu hakimi Akıner. 36 - İzmir, Gazibulvan ls

yorw: ... "lng,, baya yetişip kızını kızı Güzin GUlec. 14 - Aydın, A- met Kaptan mahallesi 1367 nci so
zorla alacağız. \'Ukat Rifat Aydın kızı Hatice Ay- kakta 8 numaralı evde Yılmaz Çağ 

- Aykut kendine gel! Çevresin- dın. 15 - Gebzede berber Süleyman lı. 
de otuz atlı gidiyor. oğlu Necmettin Tezel. 16-- Bursa, (Sonu gelecek haftaya) 

-İsterse otuz kere otuz bin al--~;vvvvo.~~~ 
b gitsin. Korkuyor musun? Türk ~~VVVVVvvvvwvvv 

oğlu! y= T=ı~:!11:k:n:~~e- KARGA ve ÇALAR SAAT = 
den korkmam!... Hani başka bir 
kurnazlık bulabilir miyiz diye söy
'.üyorum. Eğer mutlaka lazımsa 

.türü!.. Evveli arkadaş sonra can!. 
Atlaıına atlayıp şimşek gibi 

"lng., Bayın ardına düştiiler. 
"Aykut,, ile "Buğusalci,, zaten 

Çinlilerin gözlerini, esirleri olmakla 
beraber hila yıldıran Koyunlu 
Jl'ürklerfoin,\ pn cesı~r, atılgan ve 
kuvvetli bahadırlanndan idiler. 

Çinliler bu delikanlılardaki cenk 
ve cidale karşı olan aşkı söndürmek 
onlara kendi ahlak ve adetlerini a
§llarnak için çok uğraştıkları halde 
muvaffak olamamışlardı. 

En kestirme yollardan zaten yıl 
lardanberi kaç kere atı kopardıkla
rı bu yamaçlardan aşarak şehre 

kaçmak istiycn "1ng,, Bayın önünU 
kestıler. 

cıoı ANNE 
(Sonu gelecek haftaya) ------

(3) Hikayemizin cereyan et-
tiği tarilıte Türkler Çin lmparator
Juldannın tal>ü idiler. Çinliler on
lnnı esir ve uşak muameJesl eder
di. Fakat nsırlardanbcri, bası bos, 
hür \ e diğer ka.viınlerc hakim ya
f)amıya nlı~ Türkler !;)Ok sürml
yen bu esaret zencirini kırıp muaz
zam bir ilıtillll ile cilıanı tltretmi.s-
lcrdir. l~te "Aykut,, bu ihtililclle
rin en me~hurlnnndan biridir. O za
mn.nlar Çin imparatoru "Voti,, idi. 
Ve kencf'ısfne mlıi birçok krallar Val' 

dı ki bunlardan biri de ismi geçen 
"İngbay,, yahut ''İuJ:,, beydir. 

. • 

·.' . . . . 

. . 

Bar.retle baktılar ı .. 

• • 
. .. 
• ;. . 

vardı. 

O her sab<t.h katranla boyanmış 
siyah sandalına binerek balık tut -
maya gittiği zaman dünyadaki ka· 
dınlann en güzeli olan kızı "İnci., 
bahçeye çıkar, akşama kadar bu 
çiçeklerle meşgul olur .. Onları sular, 
kurumuş yapraklanru, böceklerini 
ayıklardı. Akşam üstü de babasının 
gcleceği zamandan yanın saat ev
vel çiçeklerin arasına bir sofra ku
rar ve mehtabın albnda, güzel ko
kuların içinde baba kız yemekleri
ni yerlerdi. 

Bir gün sahilde bir gcnıi görün
dü. Bu gemi Girid korsa.nJ,ıı.rının re
isi "Röken,, in gemisi idi. Oradan 
geçen tüccar gemilerini soymak i
çin dürbününü aldı ve yüksek direk 
lerden birine çıktı. Etrafa balanır
ken karşı sahilde dünya güzeli olan 
"İnci., yi gördü. Hemen geminin o 
tara.fa gitmesini emretti .. Beş da
kika sonra gemi Kaya.babanın evle
rinin biraz ilerisine demir atmıştı. 
Reis en kuvvetli adamlarından iki 
tane.sini yanına. aldı. Ve bir kayığa 
binerek karaya çıktı. "İnci,, bu ko
caman adamlardan korkarak içeri 
kaçtı. Kapıyı arkasından sürmeledi. 
Fakat üç adam kuvvetli omuzlarile 
kapıya dayanark kırdılar, "İnci,, yi 
zorla sürükliye sürükliye kayığa, o
radan da gemiye götiirerek uzak
laştılar. 

Kaynbaba o gün çok balık tut
muş, kayığını epeyce doldurmuştu. 
Artık erkence evine dönerek din -
Jenmekten başka işi kalmamıştı. 

Evine geldiği zaman kızını bahçede 
görmedi. "Belki içeridedir,. tliye yü
rü.meye başladı. Kapının önüne gel
diği vakit şaşırdı, kaldı. Çünkü ka
pısı kırıktı. Birkaç defa İnci! İnci! 
diye bağırdı; fakat içeriden hiç ce
vap gelmedi.. I<ederli kederli bah
çenin her tarafını aramaya başladı. 
Tekrar deniz kenarına geldiği va
kit uzakta büyük bir gemi gördü. 
Bunun kocaman bayrağından kor -
sanlar reisi Rökenin olduğunu ta -
mdı. Kızını da bu geminin kaçırdı-

Ağustos Ayı 

Kaya.baba evinden çlktı, 1<~~ 
koşa birçok çayırlar, kırlar, d:re d• 
geçti, nihayet yüksek bir dagı aııı· 
tınnandıktan sonra Aycf cnin Y 

. ntat· 
na geldi, başından geçenlerı a eD 
tı. Efe bunu duyar duymaz b~~ 
adamlarından birkaç kişi . çağl J'j· 
Hepsi birden atlarına bindıler, ort 
yababaya da bir at vererek d • 
nala deniz kenarına doğnı ko~ 
ya başladılar. Birçok çayırları, ıot' 
lan, dereleri geçtiler. Knyaba~ 
evine geldikleri vakit güneş ba tıal" 
her taraf kararmış, gemi de ka~ysb 
muştu... Ayefc ile Kayaba.ba sı b'. 
sandala, öteki efeler de Kayaba t)I• 
nın komşularının sandallarına a tJi 
yarak açıldılar. Efelerin kuvve IÔ 
kolları kürekleri öyle çekiyord~ 
bütün sandnllar gemiden çok 
gidiyorlardı. Nihayet uzak~;.:: 
minin ışığını gördüler ve kür .'/' 
re daha kuvvetli asılarak ge~ iP 
sessizce yann§tJlar, hemen b_1I' eli· 
attılar. tık önce Ayef e çıkb: ~ı.r UI" 
reğin dibinde duran nöbetç~nııı ttJ. 
tüne atılarak öldürdü; denıze 3 

.0 
Sonra bütün efeler a.şağıdakil~ 
üstüne hücum ettiler, onları da 
layıp denize atblar. 6-

Ayef e reis Rökenin odasının 
nüne geldiği zaman pencereden_~: 
Junca zavallı lncinin iplerle sıııı:,..-. 

bağlı olduğunu gördü, hemen Jt3~. 
yı açarak masanın başında .. rnk1 

dl 
çen Rökenin üstüne atıldı. Ro~eıı lif• 
hemen bıçağını çekerek cf cnın fe 
tüne atlamak istedi. Fakat e 
kaptanı öldürdü. si-

Artık gemide hiç düşman le Jıı· 
m.amıştı. Hepsi birden gittiler. 
cinin bağlarını çözdüler, ondan s:: 
ra Rökenin bayrağını indirerek ~nı 
nize attılar, yerine ~rk ba.yrao
taktılar .. 

Bundan bir hafta sonra -~~ 
ile hıci evlenmişlerdi. DUğU11~riO 
kırk gün, kırk gece sUrdü. tzııu·di· 
bütün dağlan davetlilerle dolu 1 

• 

Rökenden aldıkları gemiyi de 1:r 
yababya verdiler, o da kocaman 
balık taciri oldu. 

Bulmacası 

Zavallı köpclt efendisini o.rıyor. Siz bulalıilir misiniz! 
~;p 

~u.~~cayı bul:ın küçük oku_yucularımız resmi kesip saklı. kÖ~JjJ· 
efendisını ışarct ettikten sonra bır zarfa koyarlar, zarfın Uzeruıe eSiS1e 
mece memurluğu,, kaydını ilave ederek "Yeni Sabah,, idarehııD 
gönderirler. Zarflar açık verilirse "30,, paralık posta pulu kifayet ed~r~ 
Bulmacayı doğru çözenler arasında çekeceğimiz lrur'ada "50" ~ 

okuyucumuza saat, kitap gibi faydalı ve terbiyevi hediyeler ver _ .. ındt 
Adreslerinizi ve isimlerinizi okunaklı bir 'surette yazmayı unutıxıa1....-
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lK iMAMIN illLMAii;J [ R AD Y O , , .. ll!l'll.tan-bul_V_akıf_l_ar_Di_.rek_tö-rlü_tü_l_lia-lan-ı 
% 3 PARMA~I tl~ 4 S& 7 S 9 H ~~~~ı~------------~-~---M·~·a·m-~ 
~ ~ liiıRLI POLiS ROMANI 1 - Bayati pefl'evi, 2 - Rahmi Smıtl w mahıDeal Cadde veya Mkagı.. No. su c1Dai Lira K. 
!it - • - bey • bayati prb • Gül hazin sün· Uç D ., G .. · _J -1. • ;ç, • E bill peripıı, 3 - SalMıattin Pınar Edlmebp1 haricinde lımmıevi 26 Emirbuhari Tekke 10 oo 

rarmagın onuercııaı srar- . bayati prkı. Delisin deli gönlüm, metnıtası 

•11giz Mektuplardaki Acaip Yazı ~;;;:=:~.;,,:~~:_:~~ lleyuıt. ~ı.; :" 8aait(t\. 11 Dükkioı , ; 
1 00 

1nır taktimi, 8 - Halk türküsü • Ey ~ Ereğli Yayll 6 Ev , =& 00 
aıerenler lel'enler, 7 - Saz semaisi, .. ..-1... •-u.- d ğ " Karabq Tanus Tarsus caml mwnılll ' 00 

Akşam karanlıgmda Haliçten Marmaraya. ~ ve .LUIU'-" o • 14,00 - Memleket saat ayan, ajans 
- ..;...de c1ö 1 birka ~-'- tü' Kilddeti icar: Teslimi tarlhlndm 940 senesi Mayıs sonuna kadar. 

EVVELKİ XISDılLARIN HOLASASI 

•u yol alan Nimet motörll, ı .. &&A 'rt yo cusu ve ç uaıa. cca.r ve meteoroloji haberleri, 14,10-15,30 
etYası ile bir mavnaya çarparak batıyor. Yolcula.rdan Uçtı kurtanlı· 1 - Mflzlk (dans müziği - Pi.), 18,30 Silihtarap KemikllDeremevldbıde Ev ve ahır &l'IUl 

Seneliği 

Jor; genç bir yolcu olan d6rdtıncilsU. karanlıkta açılmıt oldulu için - Program, 18,35 - Müzik (küçük B OO 
1llzmeye ve kendi canım kurtarmaya mecbur oluyor. Da.lgalarla ve SOLDAN SAOA: orkestra. şef: Necip A§kın). " " " " " anam ve b&hçe 8 00 
karanııkta sert bir boğufma... Birkaç defa denize batıp çıktıktan 1 - Muharrirlerimizden birinin ı - Brahms. Macar dansı No. 1-2 " " " " " ahır ve pmanhJr &t8IUll 8 00 
IOnra ayaklan bir zincire ilifiyor. Zinciri tutuyor. Bu bir yabn de- lmni. ı - Spero Kochmann. Ebedi arka.. " n " " " arsası 1 

00 
ıniridir. Kendini mU§killitla çekerek yata yakl&.flyor. 2 -Bir ecza, bir harfin okunu- dq, 3 -Franz Königschoffer-Tirol n n " " ve umanlık anası 6 00 

Gtivertecle bir mUddet l9tlrahatten sonra af&IK1an gayet garip IU, ayni şey. entermezzo, 4 - Fredefik Hipp· " " " " " arsası e OO 
lılr talom wler ltiterek braabkta ap.ğı iniyor ve bir anahtar deli- 3 - Dünyaca meşhur bir eair, mann • Seyahat şarkıları (fantezi). All~y köyU " " " " ve amanlık areuı :..-- 8 00 
lbıden ..........- muht.eIH hayvan maekeleff bulunan bir takım in· Jeref, bir nota. 19,10 - Türk mUzilf (ince saz fas· Kanlı çeşme yolı. 18 " ahır bahçe arsası 8 00 
llnlanıı elleriııde kıskaçlar oldalo halde blrhılaln tımakJanm çek· 4 - Bir rakam, bUyüklük. lı)' 20,00 - Memleket saat ayarı, " ~· ., " 17 ,, ahır bahçe anaaı 8 00 
tlkıerini görilyor. Yattan kaçmak istiyor. 5 - Üstüne öteberi konur, cemi 20,05 Temsil, 20,40 - Ajans ve me· " " " 16 " ve bahçe arsası e 00 
8abaııa karşı yattan çıkarak doin Erenköy poUs merkezinde eski edatı. teoroloji haberleri, 21,00 - Türk " " " " ve bahçe arsası 4 

OO 
lrkadaşı Ömer Naile gelerek bqmdan pçtm kazayı anlatıyor. 6 - Bir nota, bir hayvan, duman müziği (eski f!serlerden mürekkep :: Iskele ~deai' ~ " arsam ~ : 

• ., \ 117 •~ w .,.,....,. KABİLE ya
7
par_. 

8
,c;,,...,1r, akrabadan biri", program), 21,40 - Konuşma, 21,55 \ 57 " " ( .t~ 00 

k - Ya?.. Haber veriyor ha.... anu.u..a DU1o ""'- -kla " " " " .. 
L-P işçilerden biri olacak bu .. ~a. Sırn, lstanbuldan o ateşle orta.- ·da - Neşeli pla r • R., 

22
•
00 - Haf- t ,, ,, 60 ,, arsası"'... 1, oo 

""'Verince cinayetin önüne geçile- hk karanrken döndü. Komiserin o- Dl 8 :_Dair, sicim. " . ._ talık posta kutusu (Ecnebi dillerde) " Çırçır yolu 108 ,, arsası ve ~ar tartı- 6 00 
"'1. mu? dasına girdiği zaman resmı bir se- 9 _ DUğüm. 4 il ' 22,30 - Müzik (operet ve saire-Pl.) aylığı 

- Hayır ... Çünkü haber verdiği liı.m verdi: 10 - Eski bir vergi, duadan 23.oo - Son ajans haberleri, ziraat, ... lçtnde Mektep arlia.Sinda. 93 Tekke meşrutahanesl ... 4 00 
~ it itten geçmiştir. Mektup, - Merhaba komiserim, emrini· monra denir. esham • tahvilat, kambiyo • nukut ,, Eyüp caddesi Cami yanında Fınn 8 00 
~adan evvel posta.haneye veril • h borsası (fiyat), 23,20 - Müzik (Caz- Silihtar ağa. Sünnet köprüsünde Ev, kahve ve ahır 1 00 
~fakat vak'adan aonra ıhmmll ze N~lerek kanapeyi gilııterdl. YUKARIDAN AŞAGIYA: ' band ·Pi.), 23,~ - 24 - Yarınki llüddeti.lcor: TesUmi tarihinden 942 - llayıa -- lııular. 

yor. itte bir tanesi... Ve önllııdeki evrakı çekmecesine 1 - Bir mecmua. ismi. program. lmeUğt 
._,!tomiser Nail çekmecesinden yerleştirerek bir ciga.ra. uzattı. 2 - Hücum, birdenbire. Silihtar ağa Araba hanı sırtında 100-ar tarla 6 oo 
~ böl\lnmÜ§ bir kiğıt.. çıkara· Sırn: 3 - Ü?.erine oturulur, sert bir K•dlslnı Mebus sOsD rarın maz- " n n 60 " " • ' 00 

.... llrnya uzattı; sabık zabıt& me- - Komiserim; dedi. Bu mektup cisim. •• Tıbbi ldllda muıyanı edilecek ,, ,, tlstlhıde 25 " Bostan c. ' 
00 

..... lııa itina ile katl8Dmıı kiğıdı ta.ki yazı haıt;ı mıhl ile yaııJm11- 4 - BUytık, a.rka. " ,, ,, · 50 ,, Tarla ' 00 
~ Arap harfleriJe yazılmış ol· br. Da.ha doğrusu hattı mıhıye ahi- 5 - Müsamaha, hlddeW. Pua.r akşamı Galatasarayda Alibey köyü Kanlı çeme yolu Bostan ... ~ 00 

6 Bir ha h A~ı tendi.sine mebus aUstl vererek bir 
.. laa.Jde mlfktilltla okunabilen mıt bir adamın elinden çıkmıştır. - yvan ' sar Ol ~u· " ,, Keyvalık mahaa 4' 00 
~llabra göz attı: Komiser, hayretini alayla ört • 7 - Şüpheli. randevucu kadım anyan ve bekçiye Silihtarağa Çeliklik 8lrbııda 250-ar tarla 19 00 

...._...:- - 8 B' harfin '- ı •-1 1r hakaret eden Kbım ile Feridin mu 
. "lllllala Komiler Bey.. l'aa.Jlyet.e meye çalıprak: - ır O&UDUfU, JLa• ı • " ,, 200 " " 15 00 

- Bu malUmat aenin mal6matm 9 - Hemen hemen her oman. hakemelerine dttn dördüncü asliye " n l20 ,. " 8 00 

• 4"G:IM1a bir ka.ra.lamaca .• Bu "O'ç
reaıe de, komiserin de-

1111 bllinmiyen bir dilden, Çin· t.. '-Ponca gibi bir a.lfa.beden bir 
' de, bir kelimeye de benziyor
'~ elindeki kiğıdı evirip çe-

1ı.ı;. - Ba, dedi. Mtlkemınel... Par
~Bu haber sana gelmiş. Ya ne-

~ akpm Bağdat cad· 
denize inen bir yolda, bir 

~ 111aktM bulundu. Mektubu 
'ı labah aldık. Ondan evvel de 
)..~ elnayetin faili meçhul kaldı .. 
~ faili değil, mabadı da .• -
IL.":"" Sebeb de belli değil ha? ••• 
~Plar hep aynı yazı ile mi ya· ...... ,or, 
'lık iki mektup bana deiiJ, ıım 
~gitmiş ve Oçparmak Eren· 
L_ '"'ille dolqmıya karai" verdliini 
~· O mektuplan da gördüm. 
"' •Ymdlr. StllUs mft, talik mt, 

...._illi? Hullaa acayip bir yazı ..• 
""1'1'1 IO!l defa klğıda göz atarak: 
~.~ yua, itina ile ve kasden 
~ ~ bir yazıya benzemiyor; 
'a ......__da sarih değil. Bana geliyor 
';::,azan, İranlı, Afganlı biri-

... ~ dudaklannı bUktll ve kA-

10 B" -'--'- · · ...ı*+...ıı cezada devam olunmuetur • mıdır'! - ır w;aaa ıamı, ~~er kul " ,, 50 n " ' 00 
- Artık benim oldu. Bil ki son lanır. Klzımın vekili, dtlnktl celsede, Ali bey köytı Köy önUnde 100 ., " 15 oo 

d ku tlidir 
mUeklrillnin Balkan harbinde başın- -'-- · 150 Otlald ...1 - oo er~ vve • Enelki ünktl Bulaa a halli " " aı&11 yen " Y~ LN 

- İyi amma. benim bildiğim a.r· g ae .ama dan bir kurşun ya.rası almış olduğu- " " önilnde M " Taz'!P - . j 10 00 
bk hr.ttı mıht ile yazı yazan millet, 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 nu, bunun tesirlle çok asabi bulun- " ,, 1\ .O ., "f ı.. 8

6 
00
00 kavim, kabile yoktur. duğunu SÖfliyerek muayeneaiııi 18- ,, ,, ,, 20 ,, " r '\ 

- Yanlı§lll var Komtaerim, Yer 
,UZUndeki bllttln topraklar gibi, bil 
tün kabileler de tamamile maliim 
değildir. Şimdi seninle fU haritayı 
bir tetkikten geçirelim. 

Ve SUTı cebinden boyalı bir ha
rita çıkararak komiserin masası tı
zerinde uçtı ve bir kurıun kalemi a
larak bu Hindistan haritasının üs
tünde bir noktayı gösterdi; burası 
Hindistanla Afganistan arasında 

dar, küçük bir saha idi. Tam hu - ============ 
dut üattinde... Jstan bul halkı mebusla-

- Evvela şunu izah edeyim ki d ti • • d"k". 
harita çizenler henüz iyice malflm nna er ennı o uyor 
olmaml§ a.raziyi çizecekleri zaman (Bat tarafı 5 inci sayfam•M&) 
renkli olan haritalanm bu nokta- ellere tevdi etmekten mtlteveHid bir 
da beyv. bırakırla.r. Bu beyaz kı • iqirah hissedi)IC>l'du. Bu Dd tarafı 
81111, meçhfile lpretUr. !ete bir ta- memnun eden ruhi .,.·..,.,imi anlat 
n~. Havali, L&bur krallığının ti· ma havuı içinde mebuslar hallmı 
mal hududu ile Afganistan aram- tezahUratile partiden aynldılar. 

dadır ve bu hudud son zamanlara -----------
kadar kat'i bir şekilde tahdid edil· 
memigtir, müphemdir. 

- Berbar bir yer galiba Sım! • 
(Devamı var) 

Flrenglll torun allll 
10 gün evvel Beyoğluııda toru-

temift;ir. ,, ,, ~ ; 20 ,, .. ' 00 
Muhakeme, mumaileyhin tıbbı " " n 20 ., ,. ' 00 

adilde muayenesi için kaIJ;w§br. " Çı'rçır auyu 80 ,. ,, 18 00 

Ege Tiyatrosu 
Jf--wwt-lla'- Geaçdur ve ufaMlatlen 

5 Ağustos Cumartesi 
ak§amı Beylerbeyi İs

kele tiya.trosunda 
Gözlerim gömvmell 

Yeni ve zengin 
varyeteler 

• • • Bu akpm 
Cağa.loğlu Çifte Saraylar sinema 
bahçesinde İstanbul Belediyesi 
Sehir tiyatrosu sanatkArlaruı

dan lfaam Ye arka.dalan 
SEKtztNCI 

Komedi -' perde 
Kapı Cilmhurlyet matbaası 

kareısmdadır. 

,, Eyüp mezarlık yanında 20 ,, Boetar ' 00 
,, Tat ktiprü ve uzun dere 

yolu 150 ,, Tarla 
,, Tat köpril ve '1'urfu dere 

yolu 60 ,, ,, 
,, Saya deresinde l50 ,, Bahçe 

• ,, Uzunca ovada 100 ,, Ta.rlı 
,, Horoa tabye mevklinde 100 ,. ,, 

Silihtar ağa. SUnnet köprüsünden Ke-

25 00 

• 00 
' 1 GO 

6 00 
5 00 

mer Burgu yoluna kadar olan Mer'a 2CIO 00 
,, Fil köprüsü yanında 55 No. Kahve bahçeı. J » 00 ~ 
,, ,, ,,Burgaz yolunda ~ ,, Ardiye 12 00 ' 

Müddeti ica.r: Teslimi tarihinden itibaren 9il aenesl Kamm iptida
sına kadar yukarıda yazılı mahaller kiraya verilm.t bere arttırma

ları uzatılmıştır. İstekliler 8/ Aiustos/939 Salı gUnt1 saat on bete :U.. 
dar Çemberlitaşta tstanbul Vakıflar Bqmtıdürltıiünde Vakıf Akarlar :U.. 
lemine mUrtcaat!an. (5905) 

Ankara Valiliğinden : 

lronu.ere uzattı: 
\it" Evvela yazıyı keşfettirm~li; ~~~~~~~~~~~~ 

erbabına sormalı. 

nu kUçUk bir çocuğu zehirliyen Em· 
flya iamindeki kadının frengili ol
dulu anla§llmıgbr. BugUnlerde ağır 

Şişli Bomoiıti 
Bahçesind~ 

Ketif bedeli (39680) lira (15) kuruttan ibaret bulwıaıı JCtllk yolu fd'.& 
rinde yapılacak Nafıa garajı inpatı 17/8/939 pel'lembe gUJıtı vill&yet 
Da.imi encümeninde ihalesi yapılmak tizere kapalı art U8Uli1e ebitJme.. 

ye konulmllltur. 

'~ Sırrının ylizüne dik 
"'Qark: 
~ Sırn, sen bu işin içinden çı
~ Bizim vaktimiz ve vaziye
"t lnUsaid değil, ikinci ttıbeden 
~--Ur istedim; on beş gUnden
~ dolaşıyoruz. Sağdan soldan 
"-1...~ elli kişi topladık; ipin ucunu 
~· Ben adeta Umidimi kes
~ lliç bir ihbar da yok. Onun 
~~ ... bu elbiseyi çıkarıp bu masa
~~ak on beş gUn izin alına
~ 11.hud işi tesadUfe bırakma· 
lııL.. ._ !laıbuki sen, bana da, ikinci 
~ lllemuruna da benzemezsin. 
~u kopanrsın ve i§i sıkı tu 

--~ vaziyettesin. Bak meseli, 
'~ eline ahr almaz yazı na
~.dlkkatini celbetti. Bunun bir 

~ llOlctuı olablJeoeilnl kestir 
~o,.; Ya, eier bu hat bir Çin· 
~ ~ l8e, Katilin Çinli oldu· 
\....~~etmek ve bir Afganh a-
~ tabii daha doğrudur. Fakat 
hı._.... ırıasa bapnda oturmakla, 
~çUnu, be§ini sıradan bir 
'( n. ... : havale etmekle olmuyor 
'-~p bir kere mektubu erbabı-

~.-14!'J:rıek lbım değil mi? 
~ hiç sesini çıkarmadı. Pen
~ Sokakta geçenleri scyredi-
~ ~ bir lihza dalguı baka
~· Sonra birden ayağa kal

l'ı rin önUne kadar gelerek: 
.. "1 mektubu lıcıa, dedi. 

Ankara Borsasının 
S Ajıutos 939 Fiatlan 

Açıht 

••Kap••ıı 

oadra 1 Sterlin 5.93 
ew•York 100Dolu 12,.675 

?arlı lOOFrank 3.355 
·ıano 100 Liret 6.6612 
••ne 100 fariç.f.28.5812 

Amıterdam100Florln 67.452 
lln 100Mark S0.835 

tıbel 100 Belıa 21.517 
100 Dralımi 1.082 
lOOLcYa 156 
100Çe.1Cr. 4.337 
100Pezeta 14.035 

ar .. Y& 100 Zleti 23.8425 
maıdal...ı• ıoor.,. 24.452 

100 Ley 0.905 
lp&cf 100 Dinar 2.89251 

Yokoha .. 100 Yea 54.62 
taldlolm 100 lsveç. f. 30.555 
oık••• 100 Rable 23.90 

Esham 11 T 111Y11at 
Erpnl 19.37 
Sn•aa-Ermrum 1 19.80 

• • m 19.99 
Bomoati-Nektar 9.70 

cezada muhakeme olunacakbr. 

HALK.EVLERİNDE : 

Şlfll Balkevl Spor Kolundaıi: 
Futbol mevaimlnin kapanmam 

dolayısile, tatili faaliyet edilmesine 
rağmen, 3/7 /939 pazar günü Ev 
futbol takımı ile Pendik gençleri a
rasında. Penclikte bir futbol teması 
yapıldığı şeklinde p.yia.lar deveran 
etmektedir. 

Sezon tatili dolayısile böyle bir 
oyun oynanmadığım, filhakika mez 

Çocuk E&lrgeme Kurumu Tablm 
Nahlyeal i'araflndaa 

5 Ağtıatos 939 cumartesi akpmı 
fevka.lide bir mlaamere tertip e
dilmiştir. Bu müsamerede varye
te, mflzlk ve sürprizlerden maada 
gehrimizde bulunan Elen artistle
rinden 8 yıldızın da i§tiraki sure-
tile pek nee'el.i bir gece ıeçirile

cektir. 

Her taraftan ot.obüs servlaleri 
t.emin edilmiştir k6r gün Pendikte bir futbol maçı 

yapılmış ise de, o ]ta.rşılqmayı ya· ... __________ _, 

pan ve 2-3 kaybeden ekibin muhi· 
timiz gayri resmi spor te§ekkülle-

rinden "Harbiye Yılmaz,, olduğu 
ve Ev spor kolu ile hiçltfr alakası 

bulunmadıtJ tavzih yollu beyana ıu 
zum görlllmtıgtür. 

Zayi mUhllr 
Tatbik mUhrllmU zayi ettim. Ye 

niaini yaptıraoağımdaıı Mkisinin 

hUkmll yoktur. 
Safranbolulu 

llaUoe çaııpa. 

latanbul Defterdarbtıadan : 
İstanbul Defterdarlığına memur alınacaktır nınmın 4/8/939 neşrin

de imtihan gUntı 14/1/989 olacak iken sehven 24/8/939 olarak yazıldı

ğından taalıibi ilan olunur. 

Yüksek Müheadis Mektebi Direktörlüfündea: 
939-MO d_.. aeneei için alınacak talebenin kayıt muamelesi ı Ey

ıruclen 28 J:y161 939 alqamma kadar yapılacaktır. Kayıt olmak ve daha 

fazla malfmıat alınak 18tfyenlerin tatil günleri hariç olmak Uzere her gün 
uat 9-12ve13-11 J.a kadar mektebi mtıracaatıan, L5850l 

Muvakkat teminatı (2976) lira (02) kuruftur• 
lsteıdileriD teklif mettuplannı muvakkat t.emlnat mektup veya 

makbuzu Ticaret Odası vesikam ve eksiltmenin yapılacağı günden en u 
8 cUn evvel villyet makamına istida ile mUracaat ederek alacaklan fenni 
ehliyet vesikalarile birlikte yukarıda 8ÖZtl geçen günde saat 14 de kadar 
villyet daimi encümeni reisliğine vermeleri. 

Bu ile ait ke,if ve prtnameyt (1) lira (99) kmııa mukabilinde 
Nafıa mtıdUrlUfllnden alabilecekleri. (8423) (5757) 

Münakalat Vekaletinden: 
1 - Devlet Deniz Yollan lşletmesl ihtiyacı için yedi adet takriben 

1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelif ytık ve yolcu gemisinin 
in§&81 İngiliz şanlyetleri arasında eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Bu gemilerin evsafı umumiyeaini cösterir fenni ,eraiti evveli
ye ile mukavele ahklmı esasiyesi 20 Aiustos 939 tarihinden 6 Eylfil 939 

tarihine kada.r lstanbulda Devlet Denizyollan lşletme Umum lıllldürlüğll 
merkezinde ve lngilterede Londra Türk Ticaret At&f8liğincle talip tn
gills firmalarma tnd1 ..w.cektlr. 

3 - Yubndald madmde yuıh d&tlmanları alan ftrmaJum m geg 
15 Tepiııievvel 939 t&rihiııe kadar mufuaal pl&D v. Mta7 nmimlarl v. 
fennt şartnameleri muhtevi nihai tMlitJ.erinl ı.tanbu1da Devlet Denia Yol~ 

lan lgletme Umum MüdürlUiUne ftl'llıll mmaıuı prttır. 

4: - Teklifler lstanbulda Dfilet Denlll YoUean iti tms Umum )ı{ü .. 
dUrlüğfince tetkik edilecek ve en mtlalt Wd1f1 JaPUl mU.eueseler ara-o 
euada pazarlık yapılarak ff lba1e edlleoeJsttr. 

5 - Teklifler dojrudaıı doiru7& ~ taraıfm&uı verilecek ve 
mttzakere ve temaslar doğrudan doğruya p.ntiyenleriu Ahlbl talWı.C 

mUtehassıslan ile p.pılaoaktır,. .tcm3Ql ,(&Dt 

• 



' 
GüzelllQlnln 

Sırrı Yol. 
Sebebi var. 

Oiileri mlkroplanlaa; çürüliler
den,; lltihablardan koruyarak 
DilamJaştıran, hem de mlne
lerbaia boznlm•suu ve war
•eamı menederek daimi bir 
cöaWkle muhafaza eden u
na en kuvvetli diş macunudur. 
Her Sabah, Öğle ve Akşam ye
meklerden sonra günde S defa 

IRADYOLiNJ 
\ .. . 

Vsküdar lcııa Memurlu~dan: 

Bir borçtan dolayı haczedilip 
,satışına karar verilen muhtelifül
cins eşyalar Ağustosun 18 inci cu-

. ma günü saat 10 dan 12 ye kadar 
Kadıköyünde Osmanağa mahalle
de Şemsitap sokak 21/ 1 No. lu ha
nede açık arttırma ile satılacağın
dan talip olan.lana o gün m&halli 
lmÜflrda bulunacak memura mn-
racaatlan ilin olunur. 

• • 

,, Gayrimenkul · Satış ilanı 
lats•hul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bayan Ananın 194<>9 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (700) lira

ya karşı birinci derecede ipotek vadesinde borcunu vermediğinden hak

kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin 

matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Büyükça.rşıda Çal'fı 

mahallesinin Sahaflar sokağında kütük 1240, pafta 7, ada 2761, parsel 4 
ve eski ve yeni 97 kapı numaralı ki.gir bir dükkanın tamamı bir buçuk ay 

müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sat.ıt tapu sicil kaydına göre ya
pılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (137) lira pey akçesi verecek

tir. llilli bankalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi

riimıiŞ bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli 

ve teıWiye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 14/ 8/ 939 tari: 

tmıcıen itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri serviein~e 

-.k 
0

balundurulacaktır. Tapu eicil kaydı veaair lüzumlu izahatta şartna
~ede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tet
kik ederek satılığa çıkarılan gayıimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad 

re itibar olunur. Birinci arttırma 21/ 9/ 939 tarihine mUsadif perşembe 

gtınti Cağaloğlunda ki.in Sandığımızda. saat 10 dan 12 ye kadar yapıla

caktır. Muvakkat ihale yapabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 

aehnması icabeden gayrimenkul mükellef iyetile Sandık alacağını tama

men gec;miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki 

kalmak şartile 6/ 10/ 939 tarihine müsadif cuma günü ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 

cok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmı
yan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 

faiz ve masarif e dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün 

içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemizce bildirmeleri lizıındır. Bu 

suretlehaklannı bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olnıı
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malQ

mat almak istiyenlerin 937 / 109 dosya numarasile Sandığımız Hukuk 

işleri ı:ıervisine müracaat .atmeJari W..vnn ilin olunur. 

••• 
'lKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan allınan gayrimenkuJtl fl1ötek."ğ&ster

mek istiyenlere muhamminlerimbin koymtlf olduğu kıYınetin % 40 ını 

tecavüz etmemek üı.ere ihale bedelinin yarısuıa kadar borç vermek su-

retile kolaylık göstermektedir. (5941) 

Üniversite Rektörlüfünden : 
üniversitenin bütün fakilltelerile onlara bağlı mekteplerde kayıt ve 

tabul muamelesin4 ::; !!:ylfilde 1kma1 ve mueret imtihanlanna da Eylfil 

aonund& baehmacaktır. Taliplerin fakWteler dekanlıklaruıa mUracatıan. 

(1591'). 

' 

YENl8ABAB 

Türkiye_.~Ses Kraliçesi 

BAY AN HAMiYET YUCESES 
.ıdemıeketlmlZID ner ıararınaa seve seve · amıenen - \te çoır büyük 

s 

rağbete mu.har olan kıymetli mugannlyemlz, Türkiye 8e& 

~ Bayan Hamiyet Yüceses'in bazı pWdanm 
muhterem halkımıza takdim etmekle fferef duyarız. ,. 

AX atoa 
Bir sabah uyanırken 
Ne kadar bekledi göynüm 

AX atae 

,... . 
AX ateli 

Selim verdim selim almaz 
Gözler var anam gözler var 

AX at4P 
Gülmeseydin açılmazdı bu güller Gemiciler birinci kısınf 
Yollannı beklerken f'..emiciler ikinci kısım 

AX atta 
Eli gözlerine 
Saçlarıma .. 1r dü~tu 

AX 2t84 
Sevda ateşi 
GördUm. ben seni 

s i 

Maden Mühendisi Alınacaktı~ 
İktısat Vekaletinden: 
Taşra ve merkez teşkilatımız için 250-400 lira Ucretli maden.mü

hendisleri alınacaktır. 

Taliplerin vesaiklerile birlikte Veki.letimiz Maadin Umum Müdürlü· 

ğUne müracaatleri. "3537.. "5885,, 

TER 

5AGmım8--a 
·· -

{//JJ5e/eıınlzl 
.GÜVELeRE· 
Varsı Koruyunuz,~ 

;,sr 

FLiT daima ÖLDURUR 
, 
• 
>~ UM• .. I ffllOt• : I . ......... ltıH .. I, Galata, • ., .... NH 1 .---4 

======================================~-=--
Üniversite Rektörlüğünden: 

Türk inkılabı tarihinin ikmal imtihanlan 8/Vlll/939 salı ~ 
saat 9 da Edebiyat Fakültesinde yapılacaktır. Alikadar taleber' 
olunur. (5794) ~ 

Saçlln beaıer, k&klerlnl kaY
Yetlacliriİ' • d6JdlJm..mi laJer, 

kepekler.al siderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beroııu - latanbul 

Kadın zararettnin en L-----------------~~~ 
büyük düşmanıdır. 

1 

111"1 ___ 

DANSTA, 
SPORDA, 

GEZMEDE 

Ter elzl eevdlklerlnlzln 
yanından uzakl•fbrma

ya mecbur eder. 

·SUDORONO 
PERTEV 

koltuk affiterleme
~~IBıllllllı!!!~~e=~~ sine mini olur. Teri 

kesmez, sadece 
mecrasını değiştirir, elbiselerinizi, iç ça-
maşırlarınızı çürümekten, vücudünüzü 

TER KOKUSUNDAN KORUR 

Devlet Demiryolları binlan 1 
MWı.ammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup 

malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 22/ 8/ 939 salı gü

nü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komis
yon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat temi

nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatlan li.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1-Muhtelif şekil ve ev'atta ve vagonlann dahiline asılmak üzere 
sekiz kalemden mürekkep emaye plaka. Muhammen bedeli 3416 lira 45 
kuruş ve muvakkat teminatı 256 lira 24 kunlft;w. 

2 - Pulluk 100 metre galvani7.e gaz borusu ile 12 adet demir ve 
galvani7.e gaz borulan için 6 köşe somunl\l tift mamelon (Demirden). 

Muhammen bedeli 2090 lira 54: kurut ve muvakkat t.eminat&_ 156 lira 80 
kuruttur. (591~) • 

İstanbul Belediyesi llinlan 
nk Muhammen 

teminat bedeli 

75,00 

173,63 

244,27 

56,25 

41,19 

37,73 

107,27 

10000,00 

2315,00 

3256,90 

750,00 

549,20 

503,00 

1430,20 

Kadıköy kazası dahilinde tamir edilece~ ~ 
kullanılmak üzere alınacak 400: nıetre mikibl jlit' 
Darülaceı.e için alınacak 195 kalem ecza)'I tı 
ve malzeme. · . ,; 
Yollar şubesi atölyesi için alınacak muhtelif 
bur malzemesi. .tatl' 
Kadıköy kazası dahilinde tamir edilece~ ro;;, 
kullanılmak üzere alınacak 300 metre miklb 

Darülace7.e için alınacak alatı tıbbiye. , 
Mezarlıklar Müdürlüği! için alınacak ta 
kereste. , 

Mezarlıklar Müdürlüğü için alınacak teçbd te 
fin malzemesi. jJfl 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukanda Y~ 
11 
-

ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. llıale 7 / 8/ 939 Pazartesl ~ 
at 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve )ı{ ~ 
Müdürlüğü kaleminde görUlebilir. Taliplerin hizalarında yazılı j1k ~ 
nat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Da.tırıl 
mende bulunmaları. (5524) ~ 

ISTANBUL BELEDiYESi 
lstanbul Elektrik, Tramray va Tünal lşıarJ Umum M8dür1Dlfl_.:_, 

• 1 - Muhammen bedeli ,,1451.62,, bin dört ytl.z on bef lira aJtllll', 
kuruş tutan el makkabı, mengene, çekio, mala vesaire gibi 68 
muhtelif ali.t açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat "106.17,, yttz altı lira on yedi kuruştu';,.-. 
3 - Eksiltme 19/ 8/ 939 cumartesi gUnU saat 10 da Metro ~ 

smın beşinci katı~da toplanacak olan arttırma, eksiltme koıııis 
yapılacaktır. -· plf' 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin Levazım Müdiirlilğündell 
sus tedarik edilebilir. iJB oı-

5 - İsteklilerin kanwıi vesikaları ve muvakkat teminatıar1 5821) 
edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan. ( , 

Sablbl : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 
NetriJat mildöril: Macit ÇET1N U.ıddejt yer: M&dn'1 jJ:I 


